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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 چند نکته: 

جزوه پیش رو تقریرات درس کفایه استاد محترم حضرت حجت االسالم و المسلمین علیرضا امینی  •

 ( می باشد.دامت برکاته)

 بحث تقریر شده: اجزا •

 90-89زمان تدریس: سال تحصیلی  •

 90زمان تقریر: تابستان  •

 مقررین:   •

 مقدمه اجزا+مقام اول )آقای کاظمی(  ➢

 مقام دوم موضع اول )آقای سهرابی( ➢

 مقام دوم موضع دوم )آقای اخباری(  ➢

 دو مساله تتمیمی )آقای اخباری(  ➢

 

دو مرتبه استماع شده و نکات و نظرات استاد محترم حتی االمکان سعی شده تا فایلهای کالس  •

 منعکس گردد 

سعی شده که با یک شیوه واحد تقریرات نگاشته شود اما تفاوت سلیقه افراد بعضا در تقریرات   •

وارد شده است، اما چون مقرر هر بحث مشخص شده است لذا براحتی می توان در هر بحث نوع 

 تقریر را مشاهده کرد. 

 کات استطرادی مباحث به صورت جداگانه آورده شده است.ن •

 نکات و اظهار نظرات شاگردان کالس در پاورقی منعکس شده است.  •

 حواشی مهم یا در خود متن تقریر و یا در پاورقی منعکس شده است.  •

ویرایشهای ادبی و فنی هنوز در این جزوه اعمال نشده است، امید است که در ویرایشهای بعدی  •

 قیصه برطرف شود.این ن
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          تعریف اجزا     

 )مقرر:آقای کاظمی(    

 تعریف  

 مرحوم آخوند اجزا را اینگونه تعریف می کنند: 

 شبهة  بال ةالجمل في اإلجزاء يقتضي وجهه على به بالمأمور  اإلتيان

 عناوینی که در تعریف اجزا مورد استفاده قرار گرفته اند: 

 این مساله مواردی چون »علی وجهه« و »یقتضی« و »االجزا« مطرح شده است که نیاز به توضیح دارد:  در 

 »علی وجهه« عنوان 

معتبر است مثل قصد قربت    یعنی اتیان مامور به با جمیع چیزهایی که در آن معتبر است مانند جزء و شرطی که در آن 
به بیان دقیقتر اتیان به شکلی که از نظر شرع و عقل بایستی طبق    که در نماز معتبر است و بایستی در نماز آورده شود. 

و همچنین قصد قربت که چون قابل   ،مثل طهارت و استقبال قبله که نماز باید واجد آن شرایط باشد شرعا، آن آورده شود 
 نیست ما عقال می فهمیم که نماز بایستی طبق آن آورده شود. اخذ در مامور به 

نظر مرحوم آخوند این است که قصد قربت قابل اخذ در مامور به نیست اما طبق نظر کسانی که قابل به اخذ  البته    نکته:

 قصد قربت در مامور به می باشند قصد قربت می تواند شرعی باشد. 

از من وج اگر مراد  توجه داشت که  در نظر  باید  را  باشد فقط و قید عقلی  بر طبق روش شرعی اش  به  اتیان مامور  هه 
نگیریم در این صورت دو اشکال پیش می آید ؛ اول: این قید من وجهه توضیحی می گردد که این خالف اصل در قیود  

اخذ    قربت  آنها قصد  در همه  میشوند چونکه  اجزا خارج  از محل بحث  تعبدیات  اینکه  و دیگر هم  در  است  است  شده 
 حالیکه شرعا قابل اخذ نیست و از کیفیات اطاعت است که عقال فهمیده می شود. 

باید مد نظر داشت این اینصورت فقط    نکته دیگری که  از من وجهه، استحبابی و وجوبی باشد در  است که اگر منظور 
ابی و وجوبی است نظر درستی نمی  ، لذا این نظر که منظور از من وجهه، استحبشامل عبادات می شود نه مطلق واجبات 

 باشد. 

 »االجزا« عنوان 

به معنی عدم وجوب اتیان دوباره می باشد یعنی وقتی که گفته می شود که فالن عمل مجزی است به این معنی است   
   ندارد.  قبلی که بعد از انجام بر طبق آنچه در آن معتبر است برای بار دوم دیگر نیاز به اعاده یا قضا به خاطر همان امر 
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تی به با متعلق امر یکسان است که این اتیان باعث می شود که امر که به ماتی به تعلق  أزیرا م  ، این مساله واضح است
نیز قابلیت سقوط امر را    ، گرفته بود ساقط گردد   اتیان های بعدی  نتواند امر را ساقط کند  اتیان  این  از طرف دیگر اگر 

مایجوز و ماالیجوز یکسان می باشد پس امر ساقط می شود و در اینصورت علتی  نخواهند داشت چونکه حکم امثال فی
 هم برای ایجاد دوباره امر وجود ندارد.  

همچنین اگر این اتیان موجب سقوط امر نباشد اصال مطلب لغو می گردد چونکه در اینصورت امر نسبت به اتیان و عدم  
 مر باقی خواهند ماند که این لغو است. اتیان حالت یکسانی خواهد داشت و در هر دوصورت ا

 »فی الجمله« نوان ع

در اینجا الزم است که در باره عبارت »فی الجمله« نیز توضیحی داده شود: اگر ماموربه انجام گردد حداقلش این است  
ر به  که نسبت به امر خودش مجزی می باشد، هر چند که ممکن است نسبت به امر دیگر مجزی نباشد، بطور مثال مامو 
 اضطراری نسبت به امر اضطراری مجزی می باشد هر چند که ممکن است نسبت به امر واقعی اولی مجزی نباشد. 

 « اقتضاء »معنی 

اتیان   یعنی  باشد  به معنی موجب و علت می  اینجا  در  اقتضا  یقتضی«  اینکه گفتیم »اتیان علی وجهه    موجبتوضیح: 

ا به اتیان نسب دادیم نه  ر اجزا می کند و به همین سبب است که اقتضا ر ب  داللتاقتضا است  نه به این معنی که اتیان  

اگر قرار بود به صیغه نسبت داده شود داللت کشف درست می بود به این صورت که می گفتیم آیا  به صیغه ، چرا که 
 صیغه داللت بر اجزا می کند یا نه؟

 دیگر اقتضا به معنای علت فقط به نسبت امر خودش است نه امراشکال:

 باألمر   به  بالمأمور  كاإلتيان  آخر  أمر  إلى  بالنسبة  أما  و  أمره  إلى  بالنسبة  كذلك  يكون  إنما  هذا  قلت  إن

 بنحو   اعتباره  على  دليلهما  داللة  في  الحقيقة   في  فالنزاع  الواقعي  األمر  إلى  بالنسبة  الظاهري  أو  االضطراري

 .  يفيده  ال آخر بنحو أو اإلجزاء يفيد

اینجا اشکال کرده است که اقتضای به معنی موجب و سبب وعلت فقط به نسبت امر خودش می  توضیح: مستشکل در  
تیمم   تیمم کردن بجای وضو در نظر میگیریم.  میباشد مثال  به معنی داللت  اقتضا  دیگر این  امر  به  به نسبت  اما  باشد 

به امر به وضو ، اقتضا معنایش داللت  کردن به نسبت به امر به تیمم اقتضا معنایش سبب می باشد اما همین تیمم نسبت 
می باشدبه این معنا که تیمم کردن موجب اقتضا و اجزا امر خودش می باشد و از انجایی که این امر بدل از امر به وضو  
می باشد این هم داللت دارد بر اینکه تیمم آن امر را هم ساقط کرده است یعنی آیا دلیل امر اضطراری یا ظاهری بگونه  

 ت که اگر آنرا انجام دادیم دلیل داللت بر سقوط امر واقعی هم داشته باشد. ای هس

و بالجمله محل نزاع در اینجا این است که آیا دلیل مامور به اضطراری یا ظاهری ماتی به آنرا نازل منزله ماتی به واقعی  
 ببیت . قرار می دهد یا نه که در این صورت اقتضا به معنی داللت خواهد بود نه علیت و س
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 جواب:

 سبب  في  العمدة  أن  غايته  المتقدم  بالمعنى  االقتضاء  في  كان  فيهما  النزاع  كون  ينافي  ال  لكنه  نعم  قلت

 موجب   به  اإلتيان  بأن  العقل  يستقل  نحو  على  إنه  هل  دليلهما  داللة  في  الخالف  هو  إنما  فيهما  االختالف

 أمره   إلى  باإلضافة  اإلجزاء  في  بخالفه  أيضا  ياصغرو  فيه  النزاع  يكون  و   داللته  عدم  و  فيه  يؤثر  و  لإلجزاء

 .   فافهم بعض عن نقل كما نزاع هناك كان لو  كبرويا إال يكون ال فإنه

اقتضا به   بازهم  باز هم منافاتی ندارد که مامور به اضطراری و ظاهری  با قبول این فرض  توضیح: آخوند می گوید که 
متکفل بیان کیفیت تشریع مامور به اضطراری و ظاهری می باشد و بیان    به این معنی که دلیل   معنی علیت و تاثیر باشد. 

اینکه آیا این مامور به نازل منزله مامور به واقعی اولی می باشد یا نه؟ اگر نازل منزله باشد در این حالت اتیان علت سقوط  
اقط کننده بودن اتیان( اقتضا به معنی  امر واقعی اولی خواهد بود و گر نه ، خیر ، که در هر دوحالت )ساقط کننده و غیر س 

 علت سقوط خواهد بود نه کاشف سقوط.  

سوالی که مطرح می شود این است که پس تفاوت این دوحالت چه خواهد شد؟ جواب این است که در امر واقعی اولی  
ظاهری یک بحث    بحث تنها یک بحث کبروی است و تنها بحث ما در اجزا و عدم اجزا می باشد اما در امر اضطراری و 

صغروی هم داریم و آن این است که آیا این دو  مطلقا مامور به شده اند)حتی بعد از رفع اضطرار و جهل( یا نه ؟ که بعد  
از مشخص شدن این بحث بحث از معنی اقتضا پیش می آید که آیا سببیت می باشد یا کاشف بودن؟ یعنی اینکه بعد از  

و عدم اجزا پیش می آید. حال مشخص می شود که بحث در صغری روی    مشخص شدن بحث صغروی بحث از اجزا 
و بحث در کبری روی اتیان است که    -که آیا دلیل کاشف از این است که مطلقا مامور به شده اند یا نه-دلیل می باشد  

 آیا اتیان علت سقوط امر هست یا نه؟

نی علیت و تاثیر می باشد نه به معنی کشف و داللت و  پس اقتضا در همه این موارد  حتی اوامر اضطرای و ظاهری به مع
  بحث کشف و داللت در دلیل امر اضطرای و ظاهری می باشد.

 

 معنی اجزا 

 به   بالمأمور   اإلتيان  فإن  عنه  يكفي  ما   يختلف  كان  إن  و  الكفاية  هو  و  لغة   بمعناه  هاهنا  اإلجزاء  أن  الظاهر

 ال   القضاء  به  فيسقط  الجعلي  الظاهري  أو  االضطراري   باألمر  و  ثانيا  به  التعبد  به  فيسقط  يكفي  الواقعي  باألمر

 .  جدا  بعيد فإنه القضاء أو التعبد إسقاط بمعنى اصطالحا هاهنا يكون أنه

توضیح : منظور دفع این توهم است که بعضی از فقها معنی اجزا را سقوط تعبد ثانوی یا سقوط قضا در نظر گرفته اند در  
که معنی اجزا را همان معنی لغوی در نظر بگیریم. پس معنی اجزا کفایت می باشد هر چند    حالیکه مانعی وجود ندارد 

ماتی به که کفایت با آن صورت می گیرد متفاوت می باشد. پس در امر واقعی اولی ، اتیان موافق آن موجب سقوط تعبد  
 ثانوی می گردد و در امر اضطراری یا ظاهری اتیان موجب سقوط قضا می گردد . 
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 فرق مساله اجزا با مساله مره و تکرار 

اما بحث در   از امر می کند  اتیان مامور به عقال کفایت  اینجا هم مشخص می شود که بحث در اجزا این است که  در 
مساله مره و تکرار این است که ماموربه اصال چیست؟ یعنی داللت صیغه یا دلیل دیگر به چه نوع از مامور به داللت می  

 کند؟  

است که نیاز به تکرار در عمل نشان دهنده عدم اجزا می باشد اما مالک نیاز به تکرار و عدم اجزا یکسان نمی  درست  
باشد چونکه  بحث در مساله تکرار و مره در داللت صیغه می باشد به خالف مساله اجزا که در انجا بحث این است که  

دوباره یا از نیاز به قضا  یا خیر؟ که بین این دو مساله از این    اتیان بر طبق مامور به آیا عقال کفایت می کند از اتیان
 لحاظ ارتباطی وجود ندارد. 

 پیگیری می شود:  موضع در ادامه مساله اجزا در دو 
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       امر خودش به نسبت  1ماموربه  به : اجزا اتیاناول موضع

 )مقرر:آقای کاظمی(     

واقعی و ظاهری و اضطراری را مکفی می داند و مجالی نمی بیند برای  توضیح: عقل مستقال اتیان امر بر طبق مامور به  
 اتیان دوباره ماموربه. 

اما بعید نیست که گفته شود عبد می تواند امتثال و تعبد دوباره ای بدل از تعبد اول داشته باشد )البته نه بصورت انضمام  
یم مجرد امتثال امر علت تامه برای  تحصیل غرض  به امتثال اول بلکه بدل از آن( و آن هم در جایی است که می دان

نمی باشد هر چند که وافی سقوط امر میباشد مانند جایی که موال  امر به آوردن آب بکند ولی آب را ننوشد در این حالت  
چون غرض موال نوشیدن بوده غرض موال تحصیل نشده است پس امر به حقیقتش و مالکش ساقط نشده است و به  

ا سبب  بیاورد  همین  آب  دوباره  که  او  بر  اس  واجب  گردد  مطلع  ماجرا  این  از  عبد  و  ریخت  زمین  بر  آب  اگر  که  ست 
همانطوریکه اگر اصال نیاورده بود واجب بود که بیاورد. چونکه غرض طلب حاصل نشده است. و دراین حالت باقی بودن  

 آن غرض صادر نمی شد.   امر مشخص است چونکه در غیر این صورت از ابتدا چنین امری برای حصول

در مواردیکه می دانیم غرض موال صرف اتیان می باشد دیگر مجالی نمی ماند برای اینکه بدل از امتثال اول امتثال    البته
دیگری بدل از آن داشته باشیم ، مثل موقعی که موال امر کرده باشد که آب را به دهان او بریزد برای خنک شدن، و عبد  

 این کار را بکند . 

اگر هم نداند این امر از کدام موارد است می تواند امتثال بدل از امتثال اول داشته باشد به احتمال این که امتثال اول  
  باره  اعاده نماز فرادی با نماز جماعتتایید می کند این مطلب را آنچه در روایات درعلت تحصیل غرض نبوده باشد. و  

 . آمده است

 
 . است معلوم خصوصیاتش تمام با بلکه نیست اجمال و ابهام داراى مأموربه که  دارد داللت معنا این بر عبارت این ، «مأموربه به اتیان:»  شودمى گفته وقتى -(1)  . 1

 . ندارد وجود آن در نقصانى خارج،  بر تطبیق نظر از هم و است روشن تشخیص نظر از هم 

 ( 65ص 4نه؟)به نقل از اصول فقه شیعه مرحوم فاضل لنکرانی ج یا است مجزى خودش امر  به نسبت کنیم،  اتیان خارج در داد،  انجام باید که گونهآن را  مأموربه اگر یعنى 
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 زاء امر اضطراری از واقعیج: إ« مقام اولدوم موضع»

 )مقرر: آقای سهرابی( 

 

 مقدمه و پاسخ به یک اشکال 

 األول: مقامان؛ المقام  فيه الثاني و الموضع

رفع  بعد ثانيا الواقعي باألمر به بالمأمور اإلتيان عن يجزي هل االضطراري باألمر به بالمأمور اإلتيان أن  في

 يجزي؟  ال أو قضاء خارجه في و إعادة الوقت في االضطرار

سخن در این بحث، این است که اگر مکلف در حال اضطرار، امر اضطراری را اتیان کرد، آیا تکلیف از او ساقط شده یا  
 بعد از رفع عذر، باید تکلیف خود را اعاده یا قضا کند؟  

 اشکال

پیدا کند؛ و اال، بحث از اجزاء امر    ، ابتدا باید به اشکالی پاسخ دهیم تا این بحث، جایگاه خود رابحثقبل از ورود به این  
از واقعی، بی از  اضطراری  مورد و عبث خواهد بود. اشکال این است که اساساً چه معنی دارد فعل افراد مضطر، مجزی 

کند و یک امر  عملی باشد که وظیفه افراد مختار است؟ در اینجا دو امر داریم؛ یک امر، برای افراد مختار تعیین تکلیف می
ای دیگر،  ای، نماز تمام و عدهطور که تکلیف عدهدهند. مثالً همانمضطرین؛ هریک نیز وظیفه خود را انجام می برای  

ای دیگر، نماز با تیمم است. هر دو به وظیفه متناسب با  ای نماز با وضو و عدهنماز شکسته است، در اینجا نیز تکلیف عده
 تیمم از نماز با وضو، معنا ندارد.   اند و دیگر اجزاء نماز باشرایطشان عمل کرده

 پاسخ 

برای پاسخ به این اشکال، باید تحلیلی از ارتباط این بحث با نماز مسافر، داشته باشیم. در نماز مسافر، مسئله چنین است  
امر وجود دارد که  با هم متفاوت است    که دو  تکلیف مشخص،  موضوعشان  با دو  به دو دسته مجزا  ابتدا، مکلفین  از  و 

شوند و باید مصلحت امر متوجه خودشان را استیفا کنند ولی در فرض مسئله امر اضطراری، در واقع، دو امر  سیم میتق
کند؛ اگر مکلف، از انجام آن  مجزا با دو موضوع متفاوت، وجود ندارد؛ بلکه موال، اوالً مطلوبی دارد و بر اساس آن، امر می

خواهد تا جایگزین تکلیف اولیه شود و بدل از  اول و مترتب بر آن، از مکلف میدر طول امر ای  امر مضطر بود، عمل ثانویه
جایگزین می  شود و مصلحت را تامین  آن، مصلحت مورد نظر موال را تامین کند که گاهی این عمل اضطراری، کامالً 

 د. کند و گاه، بخشی از آن را تامین کند که این را باید از ادله مربوط به هر موضوع فهمی می
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فرمایند باید تعبیر »بدل  کنند و میلذا کسانی چون مرحوم بروجردی و حضرت امام، به تعبیر »امر اضطراری« اشکال می
 اضطراری« جایگزین آن شود. 

آید. چون وقتی حکم ظاهری هست، حکم واقعی هم سر  ناگفته نماند این اشکال، در حکم ظاهری و واقعی، پیش نمی
تواند مصلحت  پرسیم فوت واقع را چه کنیم؟ چون حکم ظاهری، نمیاز انکشاف خطا، میجای خودش هست و ما بعد  
 حکم واقعی را تدارک کند. 

 

 ساختار کلی بحث: 

 و   األنحاء  من  االضطراري   األمر  عليه  يقع   أن  يمكن  ما   بيان  في  تارة  فيه  التكلم  يستدعي  فيه  الكالم  تحقيق

 . عليه وقع  ما تعيين  في أخرى و عدمه و اإلجزاء من منها كل قضية  هو ما بيان

-گیریم؛ اول، مقام ثبوت و حاالت ممکن امر اضطراری را تصویر میشویم و آن را در دو مقام پی می حال وارد بحث می
و تالش می اثباتی  کنیم  بحثی  دوم،  مقام  در  آنگاه  کنیم.  تعیین  در هرکدام  را  اجزا  تحلیلی، حکم عقلی  به روش  کنیم 
 م اجزا و عدم آن را بر اساس ادله شرعی، روشن خواهیم کرد.  خواهیم داشت و حک

 

 بحث در مقام ثبوت

 امر اضطراری در تصویر حاالت ممکن 

 االختيار   حال  في  االختياري  كالتكليف  االضطرار  حال  في  االضطراري  التكليف  يكون  أن  يمكن  أنه  فاعلم

 ءشي  منه  يبقى  بل   كذلك  به  وافيا  يكون  ال  نأ  يمكن  و  الغرض  و  المهم  هو  فيما  كافيا  و  المصلحة  بتمام  وافيا

 يستحب.  بمقدار يكون أو تداركه  يجب بمقدار كان أمكن ما و يمكن ال أو استيفاؤه أمكن

را طرح  چرا ایشان بحث از غرض  قبل از ورود به تصویر این حاالت چهارگانه، شایسته است به این سؤال بپردازیم که  
 پردازد؟  رض، به تصویر حاالت ممکن در امر اضطراری می و بر اساس حاالت استیفاء غکند می

پس در مانحن  شود که یا متعلقش را انجام بدهیم یا غرض آن را تامین کنیم.  جواب این است که امر وقتی ساقط می
با این توضیح که    در صورتی است که غرض آن توسط متعلق فعل اضطراری استیفا شده باشد.   ، سقوط امر اختیاریفیه،  
ایم و سوال این است که ما وقتی متعلق امر اضطراری را  دانیم که متعلق امر اختیاری را انجام ندادهمی   ،ر حالت اضطرار د

آیا دوباره باید متعلق امر اختیاری را اتیان کنیم یا    ،پیش آمد  اضطرار برطرف شد و حالت اختیارانجام دادیم و بعد هم  
 ؟  و مجزی استکند ضطراری کفایت میمتعلق امر ا ،تحصیل غرض موال بواسطه 

-ماند که آیا در فضای واقعی، ما میپاسخ میدهد ولی این سؤال، بی البته ناگفته نماند این توجیه، اگر چه پاسخ ما را می 
توانیم اغراض و مصالح شارع و میزان استیفای آن توسط افعال اضطراری را تعیین کنیم یا بحث از غرض، کامالً ذهنی  

 در عمل، توان حل مسئله ما در مصادیق امر اضطراری و اختیاری را ندارد؟ است و
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 فرمایند: به هر تقدیر، جناب آخوند، حاالت چهارگانه مسئله را چنین تصویر می

 )صورت اول(فعل اضطراری، وافی تمام غرض فعل واقعی باشد  

 فعل اضطراری، وافی تمام غرض فعل واقعی نباشد  

 )صورت دوم(رض باقیمانده نباشد امکان تحصیل غ  

 امکان تحصیل غرض باقیمانده باشد    

 )صورت سوم( استیفای مقدار باقیمانده از غرض، واجب باشد    

 )صورت چهارم(استیفای مقدار باقیمانده از غرض، مستحب باشد    

 

 چهارگانه حکم صورتهای بررسی  

 صورت اول

 . إعادة ال و قضاء ال للتدارك  أصال مجال يبقى فال ؛يجزي به وافيا كان إن أنه يخفى ال و

روشن است که دیگر مجالی برای لزوم تدارک فعل اختیاری  در حالت اول که فعل اضطراری، وافی تمام غرض است،  
 ماند؛ چرا که بعلت وفای به غرض، بدلیت تام محقق است.باقی نمی

 

 دومصورت 

 كانت  لمصلحة   إال  الصورة  هذه  في  البدار  له  يسوغ  يكاد  ال  و  تداركه  يمكن  ال   لكن  و  وافيا  يكن   لم   لو  كذا  و

 .  فافهم األهم من فيه هو ما  مراعاة  ال لو المصلحة من  مقدار تفويت و الغرض نقض من فيه لما ؛فيه

کنیم؛ چرا  در صورت دوم که نه فعل اضطراری وافی غرض است و نه امکان تدارک وجود دارد، حکم به اجزا میهمچنین 
 تأمین غرض موال به شکل کاملتر، وجود ندارد.  که امکان 

   حکم بدار:

این صورت،   اضطرار(  بداردر  اول وقت  در  اضطراری  به  مامور  اتیان  به  نقض    )مبادرت  به  منجر  نیست؛ چرا که  جایز 

از  شود. البته اگر در شرایطی بدار، مصلحت مهمتری  غرض از ایجاب تکلیف اختیاری و تفویت مقداری از مصلحت آن می
می بدار  جواز  به  حکم  داشت،  اضطراری  تکلیف  با  شده  تفویت  تساوی  مصلحت  صرف  حواشی،  برخی  در  البته  کنیم. 

 مصلحت غیر قابل استیفا و مصلحت بدار، برای جواز بدار، کافی دانسته شده است. 
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 بدار از دو نظر باید مورد بررسی قرار گیرد:

ام کنم یا باید منتظر می ماندم؟ )در اینجا حرمت یا  حلیتت عمتل بحتث متی حکم تکلیفی: آیا مجاز بودم که به سرعت اقد-1
 شود(
 حکم وضعی: آیا این کاری که به سرعت انجام دادم صحیح است یا نه؟)در اینجا صحت و عدم صحت عمل بحث می شود(-2

نمیتوانیم کاری کنیم کته آن جلوی فعلیت وجوب را میتوان گرفت مثال کاری کرد که مستطیع نشد اما وقتی وجوب آمد   نکته:

 را انجام ندهیم. مثال وقتی مستطیع شدیم نمیتوانیم تیری در پای خود بزنیم که قدرت انجام دادن حج را از دست بدهیم.

 

،  الثبوت   مقام  فی  فرض  مجرد  أنّه:  إلى   إشارة »لعلهدر تفسیر »فافهم« در عبارت فوق نیز در منتهی الدرایه چنین آمده که  
  من   أهم  تکون  مصلحة  على  االضطراریة  األبدال  من  ءٍشی   فی  البدار  اشتمال  على  یدل  بما   اإلثبات  مقام  فی  رنظف   لم  إذ

 األوّلی«  الواقعی  به المأمور مصلحة  من الفائت المقدار

 پاسخ به یک اشکال:

 كذلك  هذا  يقال  فإنه   .بالقضاء  الغرض  استيفاء  إلمكان  االنتظار  بشرط  لو  و  لتشريعه   مجال  فال  عليه  يقال  ال

 . الوقت بمصلحة المزاحمة ال لو

ممکن است گفته شود که در این صورت، تشریع تکلیف اضطراری، جایگاهی ندارد؛ چرا که با انجام این تکلیف، بخشی  
ماند ولی اگر مکلف، پس از انتظار و عدم رفع عذر در وقت، قضای آن را بجا آورد، این غرض  از مصلحت، استیفا نشده می

 کند؛ چرا که قضا همان مقدار مصلحت ادا را با خود دارد. ا میرا استیف

گوئیم این اشکال در صورتی وارد است که این مصلحت، با مصلحت وقت )اتیان تکلیف در وقت خودش ولو  در پاسخ می 
 به اتیان تکلیف اضطراری( تزاحم نکند. 

 شرایط جواز بدار در صورت اول:

 مطلقا   -  االضطرار  بمجرد   العمل  كون  مدار  فيدور  األولى  الصورة  في  تظاراالن  إيجاب  أو  البدار  تسويغ   أما  و

 . بالغرض وافيا و مصلحة  ذا - االختيار طرو  عن اليأس مع أو االنتظار بشرط أو

کرد که به مجرد اضطرار، فعل  شود. لذا اگر دلیل، بیان میجواز بدار در حالت اول، بر اساس دلیل امر اضطراری تعیین می
کنیم؛ اما اگر منوط به انتظار یا  مطلقاً دارای مصلحت و وافی غرض است، حکم به جواز بدار بصورت مطلق می  اضطراری 

 کنیم. یأس از رفع اضطرار در وقت بود، در شرط اول به عدم جواز و در دومی به جواز حکم می

 

 سوم و چهارم صورت 

 الباقي  كان  فإن  الوقت  خارج  بالقضاء  لو   و  لقامط  أو  الوقت  في  الباقي  تدارك  أمكن  قد  و  وافيا   يكن  لم  إن  و

   فيجزي. إال و القضاء أو اإلعادة إيجاب من بد ال بل .يجزي فال تداركه يجب مما
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در صورت سوم و چهارم، امکان استیفای مصلحت باقی مانده وجود دارد. در حالت سوم، از آنجا که تدارک این مصلحت  
کنیم. یعنی در وقت، باید عمل را اعاده کنیم  حکم به عدم اجزاء فعل اضطراری می  واجب است، باید حتما استیفا شود؛ لذا 

و اگر عذر در خارج از وقت برطرف شد، باید قضای فعل اختیاری را بجا آوریم. ولی در حالت چهارم، از آنجا که تدارک  
 مصلحت باقی مستحب است، فعل اضطراری، مجزی است. 

 سوم و چهارم صورت حکم بدار در 

  العمل   ؛بعملين  اإلتيان  و  البدار  بين  األولى   الصورة  في  يتخير  األمر  غاية  الصورتين؛  في  البدار  عن  مانع  ال  و

 هو   ما  بإتيان  االقتصار  و  االنتظار  أو  االضطرار  رفع  بعد  االختياري  العمل  و  الحال  هذا  في  االضطراري

 . االختيار طرو  بعد ةاإلعاد يستحب و البدار يجزي  الثانية  الصورة في و المختار  تكليف

-ناب آخوند در این دو صورت، جواز بدار است. با این تفصیل که در صورت سوم، مکلف را مخیّر بین دو عمل میجنظر  
دانند؛ جمع بین بدار و اتیان عمل اختیاری بعد از رفع اضطرار و یا بسنده کردن به اتیان فعل اختیاری پس از رفع اضطرار.  

 تواند بدار کند ولی مستحب است بعد از رفع عذر، تکلیف را اعاده کند. فرمایند میو در صورت چهارم، می

 اشکال بر تخییر در صورت سوم )اشکال اقل و اکثر( 

شود بین انجام هر دو فعل اضطراری و اختیاری در اول و آخر وقت تصویر اشکال بدین شرح است که فرد، مخیّر می
ر وقت )اقل(. اشکال این تخییر در لغویت اکثر است؛ بدین تفصیل که اگر مصلحت به  در آخ  اختیاری )اکثر( و یا فقط فعل  

توانیم عنوان وجوب به آن بدهیم؟ آن چه مصلحتی است که  شود، پس اکثر چه لزومی دارد و چگونه میاقل تامین می
 شود و هم به اقل بعالوه یک فعل دیگر؟ هم به اقل تأمین می

الدرای منتهی  صاحب  )ج  همچنین  می34ص    2ه  شد  ذکر  آنچه  به  دیگری  اشکال  لزوم  (  اگر  که  بیان  این  با  افزایند؛ 
استیفای مصلحت وقتیه به اندازه مصلحت فعل اختیاری باشد که مقتضای قاعده، وجوب هر دو فعل اختیاری و اضطراری  

ماند و فقط  ی در وقت نمی)اکثر( است و اگر این مصلحت الزم االستیفا نیست هم که دیگر وجهی برای فعل اضطرار
 شود. ماند. لذا تخییر، بدون وجه می فعل اختیاری پس از رفع عذر می

ما به جناب آخوند این است که ایشان در این بحث، قائل به تخییر شرعی هستند و از این جهت است که    اشکال اساس  
 توانیم تخییر مورد نظر ایشان را تصویر و توجیه کنیم.  ما نمی

ماند جناب غروی اصفهانی، توجیهی در این بحث دارند که حاصل آن چنین است: مصلحت نمازی که در خارج  ناگفته ن
شود، به تنهایی برابر است با مصلحت همان نماز ولی مسبوق به نمازی که  شود یا آخر وقت اختیاراً ادا میوقت قضا می

ها مساوی است با مصلحت همین نماز با قید مسبوق بودن  شود. یعنی مصلحت این نماز تن اضطراراً در اول وقت اتیان می

 .به نمازی دیگر به عالوه مصلحت آن نماز. بنابراین، تخییر مشکل ثبوتی ندارد 
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 مقام اثباتدر  بحث 

 مقتضای اطالق 

 قوله   مثل  دليله  إطالق  فظاهر  عليه  وقع  ما   أما  و  األنحاء  من  االضطراري  عليه  يقع  أن  يمكن   فيما  كله  ذاه

( سنين   عشر  يكفيك  و  الطهورين  أحد  التراب:  السالم  عليه  قوله)  و  طيبا  صعيدا   فتيمموا  ماء  تجدوا  فلم  تعالى

 .  بالخصوص دليل داللة من ثانيا به  اإلتيان إيجاب في بد ال و القضاء أو اإلعادة وجوب عدم و اإلجزاء هو

   در مقام اثبات، دو بحث عمده داریم؛ مقتضای اطالق و مقتضای اصل عملی.

این اطالق در  و دیگر اینکه  در بحث اول، سؤال ما این است که اقتضای اطالق دلیل امر اضطراری، اجزاست یا عدم آن؟  
 کند؟  مقابل چه قیدی است و چه قیدی را نفی می

د اطالق  انند و نتوانستهااکثر محشین متمایل به اطالق مقامیما در این بحث، به دنبال تصویر اطالق لفظی هستیم. البته  
چرا که با فرض اطالق لفظی باید بتوانیم با اطالق دلیل یک امر،  اثبات تکلیف دوم تصویر کنند.    یارا برای نفی    و تقیید 

 دیگر را اثبات کنیم که بسیار دور از ذهن و مشکل است.   تکلیفنبود امر به یک 

می تالش  احال  و  برسیم  قید  این  به  اخوند،  جناب  کالم  توجیه  برای  اگر  کنیم  و  کنیم  تصویر  را  آن  از  لفظی  طالق 
کنیم و بر اساس اینکه موال در مقام بیان است و در قالب امر دیگری لزوم  نتوانستیم، آنگاه به اطالق مقامی تمسک می

موال  کنیم. به تعبیر دیگر،  اتیان تکلیف اختیاری پس از رفع اضطرار را بیان نکرده، حکم به اجزا و کفایت عمل بداری می 
تواند برای تامین غرض خود، هر تعداد که خواست، امر کند؛ حال که امر دیگری غیر از امر اضطراری نیاورد، پس امر  یم

 دیگری وجود ندارد و تکلیف حال اضطرار، مجزی از حال اختیار است.  

ام، در ادله، دو لسان  گیریم. در این مقحال، بحث اطالق لفظی را با تطبیق بر ادله تیمم اضطراری بدل از وضو، پی می 
 وجود دارد؛ لسان امر و لسان بدلیت و تنزیل. 

امر  در لسان  نمی می  شویم،می  مواجه«  فتیمّموا»  امر  با   وقتی  ، فرض  امر  این  از  بگونهبینیم  که  توان  گرفت  اطالق  ای 
ثبوتی   اینکه در چهار فروض  با توجه به  اما  از تکلیف اختیاری وضو باشد.  که گذشت، فقط حالت  مدلولش، اجزاء تیمم 

نمی فرقی  دیگر  باشد،  اجزا  آن  مقتضای  که  بگیریم  اطالقی  فرض  این  در  بتوانیم  اگر  نبود،  مجزی  امر  سوم  که  کند 
»فتیمّموا« مصداق کدام یک از فروض چهارگانه باشد و در هر صورت، حکم به اجزا و کفایت عمل اضطراری از اختیاری  

 کنیم. می

ن تعیینی و تخییری مواجهیم. مقتضای اطالق صیغه، تعیینی بودن واجب است نه تخییری. و  سوم، با دوران بی  صورت در  
معلوم می بااللتزام  تخییر،  عدم  فرض  اینکه  با  پس خالصه  است.  اجزاء  نیز  سوم  در شکل  مطلق،  دلیل  لسان  که  شود 

 د. پس مقتضای اطالق، اجزاء است. شوکند لذا بااللتزام عدم اجزاء نفی میاطالق، فرض سوم را که تخییر بود نفی می

لسان   فرض  حکیم،  بدلیتدر  جناب  فرمایش  بر  بنا  تنزیل،  امر    و  دلیل  و  است  بدلیت  لسان  لسان،  اضطراری،  امر  در 
دهد. مثالً در مانحن فیه، لسان امر دوم، ایجاب  شود و موضوع آن را توسعه میاضطراری، حاکم بر دلیل امر اختیاری می
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بلکه توسیع دایره طهارت است و با عدم تمکن از طهارت مائیه، طهارت ترابیه مصلحت آن را کامالً  تکلیف جدید نیست  
 . استموارد محصّل طهارت تراب هم از فرماید د؛ یعنی روایت میکناستیفا می

بیان، چنین می  این  زمان اضطرار است  توان اشکال کرد که ظاهراً  به  در  بدلیت  بیان  از  کاری  و  شارع، در مقام  بعد  با 
 خواهد بدلیت تام را بیان نماید، نیاز به مؤونه دارد. و اثبات اینکه شارع می  اضطرار ندارد

 

 مقتضای اصل عملی 

 في  شكا  لكونه  اإلعادة  إيجاب  من  البراءة  يقتضي  هو  و  فاألصل  إال  و  كان  لو  اإلطالق  هو  فالمتبع  بالجملة  و

 يكن   لم  لو  و  الواقع  فوت  سببه  أن  على  دليله  دل  لو  نعم  أولى  بطريق  القضاء  إيجاب  عن  كذا  و  التكليف  أصل

 . الفرض  مجرد  لكنه  بالغرض أتى إن و سببه  لتحقق عليه واجبا القضاء كان فريضة هو

خواهیم به این نکته برسیم که در صورت نبود اطالق، این مسئله، مجرای کدام  رسیم و میحال به مقام اصول عملیه می
است؟ سه  عملیه  اصول  از  اول    یک  قول  به  قائل  آخوند،  جناب  تعلیقی.  استصحاب  و  احتیاط؛  برائت؛  است:  قول مطرح 

 است.

 برائت: . 1

-با توجه به اینکه جناب آخوند در بحث امر اضطراری قائل به دو تکلیف بودند، مجرای برائت را بر این اساس تقریر می 
 نماید. ذهن می  ، تصویر برائت بسیار دور ازی کنیم؛ خصوصاً که در فرض یک تکلیف

مر و دو تکلیف، یک امر به صالت مائیه در حال اختیار داریم و یک امر به صالت ترابیه در حال  ا  دو  وجود  اساس   بر

اضطرار. در حال اضطرار، یک امر بیشتر نداریم و آن امر به صالت ترابیه است و امر به صالت مائیه، وجود ندارد و اینکه  
گردد. به بیان دیگر، به محض اضطرار، تکلیف اولیه،  خواهد برگردد، به حکم برائت بر نمیبعد از رفع اضطرار آن امر ب

رفع اضطرار، شک می از  اول فعلی میفعلی نیست. پس  تکلیف  دوباره همان  این  کنیم که  در فعلیت  یا نه؟ شک  شود 
 تکلیف، مجرای برائت است.  

یاز قضا به امر جدید و عدم تبعیت قضا از ادا، وجود امر جدید را  روشن است و با فرض ن  مسئله البته در مورد وجوب قضا،  
 کنیم. با برائت، نفی می

کنند این است که تکلیف اول، تکلیف مستقلی نبوده تا در دومی، بتوانیم براحتی  اشکالی که آقاضیاء بر این قول وارد می
 نظر جناب آخوند در جلد دوم، مجرای احتیاط است.  برائت جاری کنیم. اینجا امر، دائر بین تعیین و تخییر است که طبق 

 احتیاط: . 2

کنند و بر فرض دو تکلیفی اشکال دارند، مسئله را مجرای احتیاط  محشین با توجه به اینکه وجود یک امر را قبول می
اضطرار، شک میمی رفع  از  تقریر که پس  بدین  یعندانند؛  این  و  نه؟  یا  تأمین شده  موال  اولیه  در  کنیم غرض  ی شک 

 سقوط تکلیف که مجرای احتیاط است.  
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 استصحاب تعلیقی: . 3

است. جناب شیخ انصاری، این نوع    استصحاب تعلیقی در مقابل تنجیزی است و به معنی استصحاب یک گزاره شرطی
می و  دارند  قبول  را  میاستصحاب  جاری  آن  در  استصحاب  کردی،  یقین  هرچه  »به  به  فرمایند  دیگران  ولی  شود« 

 کنند. صحاب تعلیقی اشکال میاست

»اگر تیمم نکنی و آخر وقت آب پیدا  جناب ایروانی است؛ بدین تقریر که    از به جریان این استصحاب در مانحن فیه،  قول  
با تیمم خواندی و آخر وقت آب پیدا کردی، وجوب وضوی آخر وقت را استصحاب   باید وضو بگیری« حال، اگر  کنی، 

ه اگر انگور جوشید، نجس است. حال اگر انگور، کشمش شد و در این حال جوشید، حکم انگور  کنی. مانند این مثال کمی
 کنیم.  را برای کشمش استصحاب می

 

 

 چند نکته حاشیه ای:
. ستوزاندن آن یعنتی 3. تدارک غرض آن به وستیله یتک کتار دیگتر  2. تدارک متعلق آن  1امر در سه حالت ساقط میشود:    *

 امر.برطرف کردن شرایط آن 

مراد از استحباب این است که لزومی ندارد استیفای آن)یعنی ال یجب  :مراد از استحباب در استیفای مقدار باقی مانده

استیفائه(. یعنی وقتی مثال نماز اضطراری را خواندیم دیگر الزم نیست برای استیفای آن تکه از مصلحت فوت شده دوباره کل نمتاز 
تیفا شود. اینقدری مصلحت درش نیست که برای تدارک آن دوباره نماز خوانده شود. /چون مالک فی را بخوانیم تا آن فوت شده اس

 الجمله باقی است لذا می توان اعاده کرد تا این مقدار باقی مانده را استیفا کرد

در کتب اشاعره که میگویند امر تابع مصلحت نیست ما میگوییم تابع مصالح است اما    :مصلحت واجب و مصلحت وجوب

سنتی شیعه میگویند تابع مصلحت متعلق است اما حق این است که اوال تابع مصالح در متعلق است امتا ثانیتا تتابع مصتلحت ختود 
وجوب هم هست. موال مصلحت وجوب را هم در کنار مصلحت متعلق لحاظ میکند.حتی  گاهی ممکن است خود متعلتق مصتلحت 

اشد. مثال آن هم مسواک است که شارع فرمود اگر امر کردن به آن موجب مشقت امت دارد اما خود واجب کردن مصلحت نداشته ب
نمیشد مسواک زدن را واجب میکرد. خود مسواک کردن که مصلحت دارد اما امر کردن بته آن مفستده دارد و آن هتم بته مشتقت 

میکنتد و هرچنتد مصتلحت  افتادن امت است لذا شارع آن را واجب نکرده استت.پس مصتلحت واجتب بتا مصتلحت ایجتاب فترق
متعلق)واجب( مقدم است اما مصلحت وجوب هم لحاظ میشود. مثال دیگری که میتوان گفت امر خداوند به حضترت ابتراهیم استت 
برای ذبح حضرت اسماعیل. در این مثال هم ذبح که مصلحت نداشت و اساسا آن امر به ذبح بود که مصلحت داشت که مثال ببینید 

 شتیم که امر موالیش را انجام می دهد)مصلحت وجوب(.که چه بنده ای دا

. جایی که مصلحت به تمامه توسط فرد اضطراری 1 نکته: در سه فرض ثبوتی ذکر شده در کتاب اجزاء وجود دارد:

 .. جایی که امکان باشد اما لزومی برای استیفای آن نباشد3. جایی که امکان تدارک آن مصلحت فوت شده نباشد 2استیفا شود 
 

این اطالقات بدل با اطالق دلیل مبدل منه »وان تجدوا متاء فیتوضتا« در  تعارض اطالق بدل با اطالق دلیل مبدل منه:

تعارض است که اینگونه جواب می دهیم که اطالق دلیل ثانوی حاکم بر اطالق دلیل اولی است و اگراینگونه نباشد احکام ثانوی را 
از دلیل جواز بدل وضعا و تکلیفا ثابت شد دیگر معنی ندارد که دلیل مبدل منه بخواهد تعارض   نمی توانیم جاری کنیم و حال وقتی  

کند و درواقع موضوع را بر می دارد یعنی دیگر طهارت ماییه را نمی خواهد و به عبارتی اطالق دلیل ثانی ناظر به دلیتل اول صتادر 
ده باشد یعنی از شئون حاکم و محکوم این استت کته نبایتد بتین آنهتا شده است و اینکونه نیست که دلیل ثانی به تنهایی صادر ش

نسبت سنجی کنیم و باید دلیل حاکم بر دلیل محکوم بار شود/دلیل حاکم دلیل اول که محکوم  است را کنار می گذارد و لذا حتتی 
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 اگر موضوع دلیل اول آمد)اب پیدا شد(دلیل اول نیست که بخواهد پیاده شود

در استصحاب تنجیزی یک حکم تطبیق شده داریم که آن را استصحاب متی کنتیم   لیقی و تنجیزی:فرق استصحاب تع

اما در استصحاب تعلیقی یک حکم انشایی غیر فعلی داریم و استصحاب می کنیم یعنی اول وقت اگر مستطیع می شدیم و اب پیتدا 
یتدا شتد بتاز وضتو واجتب است/)بعضتی متثال حکتیم می کردیم واجب بوده که وضو بگیریم و حاال هم که مستطیع شدیم و اب پ

 استصحاب تعلیقی را قبول نمی کنند(

برائت شرعی بر احتیاط عقلی مقدم است/ اما برائت عقلی در عرض احتیاط عقلتی استت و نستبت بته هتم هتی  تقتدم   نکته:

 وحکومتی ندارند.

رخی برائتی هستند اما در شک مکلف بته احتیتاطی در اینجا اگر شک در تکلیف بود دو نظر است که برخی احتیاطی و ب  نکته:

 اند.
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 »موضع دوم« مقام دوم: اجزای امر ظاهری از واقع 

 )مقرر: آقای اخباری( 

 

 بحث مقدماتی: رابطه حسن و قبح و مصلحت و مفسده در نزاع اشاعره، معتزله و علمای شیعه

خالف شده است. در اینجا به صورت کلی دو مسلک    در بخش امارات، ما بر اساس اماره ای عمل کرده ایم، حاال کشف
است.: سبببیت و طریقیت. باید دید این اماره سببیت دارد نسبت به مودّای خودش یا طریقیت. خود این سببیت سه شاخه  
حکم   جعل  محضا،  جعل طریق  شود:  می  شاخه  سه  نیز  طریقیت  سلوکی.  مصلحت  معتزلی،  اشعری،  سببیت  شود:  می 

 ند)جعل منجزیت و معذریت( مماثل، نظر آخو

   سببیت اشعری:

 واقع خالی از حکم است و به محض اینکه اماره ای اقامه شود، سبب است برای همان مودی.  

 شهید صدر: اجزاء در اینجا دیگر معنا ندارد، چون واقعی لحاظ نشده تا با آن سنجیده شود. 

 یکی انکشاف خالف؛ یکی تبدّل ظاهری.  البته شهید صدر می گویند که بحث در دو مقام بحث می شود:  

حسن و قبح غیر از مصلحت و مفسده است. خوبی و بدی با فایده و ضرر فرق دارد. یک فعل مصلحت دارد اما    نکته:

 الزم است انجام دهیم یا نه؟ چیز دیگری است. خوبی و بدی تابع مصالح و مفاسد است و این یعنی دو مقام است.  

 است که اخالقی بودن کاری، تابع مصالح و مفاسد است.   در اخالق هم همین بحث

 دو نزاع در علم اصول است:  

 احکام تابع مصالح و مفاسد هستند یا نه؟  .1

 آیا اساسا حسن و قبح داریم یا نه؟ .2

 سومی هم هست که در اخالق بحث می شود: آیا خوبی و بدی تابع مصالح و مفاسد هستند یا نه؟ نزاع .3

  
 حت و مفسده با مالک حسن و قبح فرق دارد. پس مالک مصلنتیجه: 

تابع مصلحت و مفسده است« بحث دیگری   تابع حسن و قبح عقلی است« یک بحث است؛ »احکام خدا  »احکام خدا 
 است.  

 این دو بحث از هم جدا هستند و شما می توانید اولی را قبول کنید و دومی را نه و یا برعکس. 
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 بادی احکامیه علم اصول است.  این بحث جزء علم اصول نیست، جزء م

 باید دید که مصلحت و مفسده در سلسله علل یک فعل داخل هستند یا نه؟ سوال کلیدی:

که   فهمیم  می  بود،  شده  حکم  اگر  یا  و  شود  می  حکم  آن  به  دارد،  مصلحت  چیزی  که  شود  احراز  اگر  آنگاه  بله،  اگر 
 مصلحت داشته.  

تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلَّق )یا همان فعل( است یا اعم از فعل و  باز در اینجا بحث است که مصالح و مفاسد  
 خود جعل؟  

 جوابها به سوال کلیدی، مبنای هر کس را در این مباحث مشخص می کند.  

مصلحت چیست؟ مصلحت دنیایی مد نظر است، یا اخروی هم داخل است؟ مصلحت اج تماعی مقدم است یا فردی؟ و ...  
 اید در جای خودش بررسی شود.  . این سوالها ب

مصلحت گرایی بحثی است در اخالق. مثال کسی مثل کانت می گوید اصال نباید به مصالح توجه کرد بلکه باید به خوبی  
توجه کرد. اگر مصلحت گرا بشوید اخالق را از بین می برید. اگر مصلحت اندیش هستید یعنی محتاط و مصلحت طلب  

 فلسفه اخالق بحث می شود.  هستید. مبانی این بحث در 

 

 نزاعی که با اشاعره وجود دارد این است:  

آیا اگر خدا امر نکند به چیزی، منبع دیگری در عالم وجود دارد که بتواند برای ما الزام تعریف کند؟ آنها می گویند که اگر  
قوانین طبیعی زائیده خلقتند، قوانین  قائل باشیم منبع دیگری وجود دارد، خدایی خدا را زیر سوال برده ایم. همانطور که  

 اخالقی هم زائیده امر خدا هستند.  

 حُسن به چه معناست؟ 

آیا اگر چکشی در جهت اغراض ما باشد، یعنی حسن دارد؟ نه، آن مصلحت است. ما به این نمی گوییم حسن. آن حسن  
ن معنا که »آن گل خوب است« یا »آن  مورد نزاع اشاعره و معتزله، آن حسنی است که منشأ باید است، نه حسن به ای

خانه خوب است«. حسن زیبایی شناختی را نمی گویند. حسنی که از باب ضرورت بالقیاس نسبت به هدف است نیز مورد  
اختالف نیست. حسنی مورد اختالف است که قانون اخالقی ایجاد کند. اشاعره این معنا از خوب را انکار نمی کنند که  

سیله خوبی است« یا »فالن شخص، آدم خوبی است« یا »فالن فعل، فعل خوبی است«؛ آن خوبی  مثال »فالن شیء، و
را که انکار می کنند، خوب اخالقی است. یعنی آن خوب و بدی که بر اساس آن بتوان انسان را مدح یا ذم کرد که »چرا  

سوال ببرد و بتواند فرد را سرزنش کرد.  فالن کار را کردی؟« مدنظرشان است؛ آن چیزی که بتواند عقالنیت کار را زیر  
پس آنچه محل نزاع است آن است که »یستحق المدح و الذم«. پس آنها قانون اخالقی را منکر می شوند نه خوبی و  

 بدی صِرف را.  
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ز  بر این اساس اشاعره می گویند که حسن و قبح در طول اراده اهلل ساخته می شود. و این حرف با مسلک هایی که امرو
در دنیا رواج دارد خیلی سازگار است، منتها آنها به جای خدا چیزی دیگر می گذارند؛ جامعه می گذارند، اراده مردم می  

 گذارند و... . یعنی برای منشأ رذیلت و فضیلت یک منشأ واقعی نمی خواهند قائل شوند.  

  
 مصلحت چیست؟  

یک هدفی طرح می کنید، بعد می گویید که فالن کار در    مصلحت از باب ضرورت بالقیاس به دست می آید. یعنی شما 
راستای آن هدف است، پس مصلحت دارد. »ما یصلح للشیء« است، یعنی صالحیت برای رسیدن به آن هدف را دارد.  
را   دیگری  و  را سبب  یکی  است  است. ممکن  چیز  دو  بودنش«  با »منشأ حسن  بودن یک شیء«  انتزاع صالح  »منشأ 

 باید بدانید که مصلحت و حسن دو مقوله هستند.  مسبب بگیرید اما 

  
منشأ   ها  غربی  از  بعضی  مانند  است  ممکن  است.  مقبولیت  و  مشروعیت  در  بحث  مانند  حسن  و  مصلحت  در  بحث 
مشروعیت را مقبولیت بگیرید و مشروعیت را از ناحیه اراده الهی نگیرید، اما باید بدانید که این دو، دو چیز است. به عنوان  

، بعضی از غربی ها آن مثل »الک« می گویند که منشأ مشروعیت رضایت مردم است، برخی دیگر مثل »هابز« می  مثال
 گویند که منشأ مشروعیت قرارداد اجتماعی است.  

ما لزوماً مصلحت را از حسن ذاتی دریافت نمی کنیم و این دو مقوله از هم مجزّا هستند. بله این حرف صحیح است که  
ام اهلل تابع مصالح و مفاسدند، پس هر جا که حکمی بود، به صورت انّی کشف می کنیم که مصلحتی وجود  بگوییم »احک

داشته است«. اما نمی توانیم بگوییم که لزوماً حسن ذاتیِ عقلی هم داشته است، چون اساسا لزومی ندارد که افعال در  
لکه ممکن است عقل نسبت به آن فعل »ال اقتضاء«  رتبه عقل چنین حکمی داشته باشند که یا قبیح باشند یا حسن، ب

باشد. اینگونه نیست که خداوند حسن و قبح را برای یک فعل جعل می کند بلکه اینگونه است که خداوند یک مصلحت و  
مفسده ای را برای فعل می بیند و یک امری را جعل می کند. بله وقتی خداوند امر کرد، آنگاه حسَن است که فعل را  

بدهیم. این حُسنی است که در طول اوامر موالست. ما در حسن و قبحی که در طول اوامر موالست با معتزله و    انجام
اشاعره اختالفی نداریم. اختالف در حسن و قبحی است که پیش از اوامر موال می خواهند درست کنند؛ آن حسن و قبح  

د، اگر آنها بخواهند منکر شوند که حسن و قبحی وجود داشته  را اشعری ها منکرند. و االّ اگر خدا دستوری بر یک فعلی دا
را   الرسول«  اطیعوا  به همین خاطر هم هست که »اطیعوا اهلل و  بنابراین منکر نمی شوند.  پیدا می کنند؛  است، مشکل 

 ارشاد به حکم عقل می دانند و قائلند که عقل می گوید که باید اطاعت کنیم.  

حسن و قبح، مصالح و مفاسد هم درگیر است، یعنی هر آنچه را که عقل تشخیص دهد که  برای حکم به چیزی عالوه بر  
به نفع ماست یا به ضرر ما در جعل حکم عقل دخیل است. بله ممکن است که در مواردی عقل نتواند تشخیص دهد که  

 ته باشد.  چه چیزی به صالحش است یا به ضررش، اما این به خاطر مانع است، نه اینکه قدرتش را نداش

به   نه  واقعیت حکم می کنیم  به یک  است. چون  احکام عقل نظری  از  نیست  احکام عقل عملی  از  به مصلحت  حکم 
واقعیت ها. اما حکم به حسن و قبح از احکام عقل عملی است. آن از مقوله هست و نیست است و این یکی از مقوله باید  

ام عقل نظری است. بله این می تواند موضوع باشد برای حکم عقل  و نباید. اینکه به صالح شما هست یا نیست، از احک



28 

 

عملی؛ بگوییم چون به صالحتان است، پس باید انجام دهید. فالن میزان از صالح بودن، الزام آور است و نمی شود از  
الزامه بله  الزام اخالقی نمی آورد؛  از آن می توان گذشت و  ای غیر  آن گذشت. بله یک صالحی ممکن است باشد که 

اخالقی هست، از باب ضرورت بالقیاس. می گویید اگر می خواهی مجتهد شوی، آن کار را بکن؛ اگر می خواهی نمره ات  
خوب شود، آن کار را بکن و... . اینها بایدهای اخالقی نیست. آن بایدهای اخالقی بر هر مصلحتی تطبیق داده نمی شود.  

   بر برخی از مصلحتها تطبیق داده می شود.  

آیا آن محوری را که مرحوم مظفر می گفتند الزم است؟ یعنی ما یک مصلحت لیسیده ای را عاری از هر گونه    سوال:

 شرایط در نظر بگیریم.     

پیامبر    جواب:  به  دیگر  داشتیم،  را  توانایی  این  ما  و  بود  اینگونه  اگر  چراکه  نداریم.  قبول  را  حرف  این  الجمله  فی  ما 

نبود. یشان د بلکه  احتیاجی  بود که هی  چیزی نمی فهمیدیم،  این  برای  نه  پیامبر فرستادند  اینکه  اما  گویند،  رست می 
برای این بود که کم می فهمیدیم. در المیزان هم این بحث مطرح است که ضرورتا بشر به قانون نیاز دارد، و چون قانون  

 قانون هم یک نیاز جمعی است، نه شخصی.   می خواهد، باید پیغمبر بیاید. ابن سینا هم اینگونه بحث کرده است.

استاد مصباح در اینجا اشکال می کنند که این نیازی که مطرح کردید، نیاز کمی است. ما برای ضرورت وجود پیامبر به  
 نیاز بیشتری احتیاج داریم. 

 در اینجا باید اختالف حکما و متکلمین دیده شود. 

رشناسانه بحث کرد، باید تجربی بحث کرد، تاریخی بحث کرد و یا...؟  روش تحقیق این بحث چیست؟ باید پدیدا   سوال:

 من تا چه میزان از مصلحت را در نظر بگیرم می توانم بگویم »باید«؟ 

ما در تطبیقاتش نمی توانیم نظر روشنی بدهیم ولی وقتی اصل ضرورت موضوع اثبات شد، می توانیم بگوییم    جواب: 

 به آن موضوع دیگر نمی توانیم نظر بدهیم.  »باید« اما در میزان نیازمندی ما 

به عنوان نمونه، برای ضرورت از نگاه تاریخی می توانیم بحث نبوت و امامت را مثال بزنیم. در این مثال، مطابق مسلک  
حکما و متکلمین ما در خصوص ضرورت نبوت، این ضرورت یک ضرورت تاریخی نیست تا بتوانیم بگوییم که ضرورت  

ین رفته است؛ آن چیزی که مثل آقای بازرگان می گوید که نبوت یک راه طی شده است و دیگر نیازی به  آن دیگر از ب
 آن نیست. و بشر امروز به جایی رسیده است که این بشر دیگر پیغمبر نمی خواهد. 

 نه؛ ما می گوییم که همان پیغمبر نیاز امروز ما هم هست.   

ظار از دین و نیاز به دین و ضرورت دین است، به اصول ارتباطی ندارد و در  این مباحث کالمی است که در بحث اصل انت
 جای دیگر بحث می شود.  

 این بحث مصلحت و مفسده که می گوییم، در واقع به خاطر نزدیک شدن و هم سنخ شدن با خداست؟ سوال: 

 مصلحت دارد برای ما یعنی این دیگر؟ 
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فطری ما به گونه ای است که طبقه بندی می شود به نیازهای ضروری  مصلحت یعنی اینکه انسانیت و نیازهای    جواب:

و نیازهای غیر ضروری. بخش نیازهای ضروری آن الزم االجرا است و در جهت هدفی که برای انسان تعریف می کنیم،  
 داند.  قرار می گیرد. آقای مصباح می گوید که حسن و قبح اصال چیزی غیر از این نیست. همه را به هست بر می گر 

و    سوال:  دیگر،  کند  می  حکم  حسن  به  دید،  مصلحتی  که  جا  هر  آنگاه  بپذیریم،  مصلحت  برای  را  تعریف  این  اگر 

 برعکس؛ هر جا حسن را ببیند، حکم به مصلحت می کند. این اشکالی ندارد؟ 

ه معروفی است که  ایرادی ندارد. هی  اشکالی ندارد که بگوییم حسن و مصلحت الزم و ملزوم همند. بلکه نظری  جواب:

حسن و قبح را به مصالح و مفاسد برمی گردانند؛ ولیکن نه اینکه بگوییم حسن همان مصلحت است. بلکه می گویند:  
حسن حکم عقلی است. مصلحت واقعیت خارجی است. اینکه در فالن چیز مصلحتی هست، یک چیز است. و اینکه پس  

مصلحت است. پس حسن، یک صفتی درونش نیست، بلکه حکم  من باید انجامش دهم، حکمی است که مترتب بر آن  
 است و آن صفت درونی اش، مصلحت است. 

حال بخواهید بین این دو مقوله ارتباط برقرار کنید، هی  اشکالی ندارد که بگویید مصالح کامن در اشیاء، مقتضی حسن  
 ع بر هم تطبیق داده می شود.  است. دوئیت این دو در مفهوم مشخص است، ولی ممکن است بگویید به حمل شای

نباید با کالم فارسی اشتباه شود که در فارسی هم گاهی خوب را به معنای مصلحت به کار می بریم. در جایی که می  
گوییم: خوب است این کار را بکنیم. معنای این جمله این است که مصلحت در این است که این کار را انجام دهیم. این  

عره و معتزله نیست و در آن اختالفی نیست؛ اینکه بگوییم چیزی دارای مصلحت و مفسده  است؛  »خوب« مورد نزاع اشا 
ولی اینکه هر مصلحتی اقتضاء حکم عقلی را بکند، این را اشاعره تکذیب می کنند. بلکه باید خدایی باشد که رابطه ما را  

 با حکم این مسئله روشن کند.  

که اگر من شیئی را دیدم که پر از حسن به معنای مصلحت باشد، چه نسبتی    این بحث در فلسفه اخالق بحث می شود. 
با من دارد؟ من چرا باید انجامش دهم؟ اگر بگوییم چون خدا می گوید، نظر اشعری ها را تامین کرده ایم. اگر بگوییم  

توانیم بگوییم که عقل ح امامیه می گوید که همیشه نمی  بلکه عقل  عقل من می گوید، می شویم معتزلی.  کم دارد؛ 
را می   راه  برقرار است و همه  بالفعل  اینجا  در  قانون  اینکه  نه  را صادر کند؛  الجمله حکمی  اینجا فی  صالحیت دارد در 

 توانیم با عقلمان طی کنیم.   

 اینکه برخی از بزرگان مثل مرحوم اصفهانی می گویند که عقل باید ندارد، یعنی چه؟  سوال: 

ست. این بزرگان می گویند که عقل باید انشائی ندارد، یعنی جعل ندارد. فوقش این است که  این بحث دیگری ا  جواب:

اگر مصلحت وجود داشت و مکلف نرفت آن مصلحت را تامین کند، عقال مذمتش می کنند؛ این را می توانیم جعل کنیم.  
گویند که عقل انشاء و جعل ندارد، بلکه  اما چیزی بیشتر از این نداریم که عقل بخواهد انشاء کند که برو. این عده می  

تصدیقات دارد که بله این کار خوبی است اگر انجام شود. حال اگر شخص منبعث شد و رفت انجامش داد، نه به خاطر  
از آن تصدیق است. که اگر انجامش دهم در واقع عقال تشویقم می کنند که کار خوبی   انبعاث  بعث عقلی است، بلکه 

م می دادی؛ اگر هم ترکش کنم، مذمتم می کنند. پس قانون در واقع عقالیی است و عقل من آن را  کردی و باید انجا
 می فهمد و تصدیق می کند و منبعث از این تصدیق می شود، نه از حکم و جعل عقل. 
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لکه حسن و  چراکه ایشان به تبع برخی حکما، اصال عقل عملی را قبول ندارد. ایشان حسن و قبح عقلی را قبول ندارند، ب
به   کنیم  می  اعتبار  آنگاه  بفهمیم،  را  قبحی  و  حسن  اگر  ما  گوید:  می  را  همین  هم  عالمه  دارند.  قبول  عقالیی  قبح 

 انجامش.  

این حرف با حرف اشاعره هم فرق دارد. اشاعره می گویند که هی  اعتبار و حکمی اال مااعتبراهلل نیست. این بزرگواران  
 وجود دارد؛ بلکه اعتبار ذاتی عقلی وجود ندارد.    می گویند که اعتبارات عقالیی 

مثل مرحوم صدر و آخوند و ... قبول دارند که ما چیزی به نام احکام عقلی داریم. البته آنها احکام عقالیی را هم قبول  
 دارند.  

  

 سببیت و مسببیت معتزلی:

لکه واقع حکم دارد، اما این حکم مُغیّی است  منظور از سببیت این است که اینگونه نیست که واقع از حکم خالی باشد، ب
 به قیام یک اماره ای. یعنی اگر اماره ای قیام کرد، حکم طبق مؤدّای آن اماره جعل می شود.  

یعنی هر حکمی که مثال مجتهد به آن حکم کند، لوح از اول مقید به آن شده است. یعنی خدا یک امدی وضع    استاد: 

جتهد باشد. یعنی لو وصل الیه المجتهد، حکم فعلیت می یابد. یعنی در واقع فعلیت و تنجیز  کرده است که لو وصل الیه الم 
را یکی می کنند. یعنی همان چیزی که برای شما منجز می شود، همان می شود حکم. حال برای شما یک چیز منجز  

 می شود، برای ایشان یک چیز و... که فعلیت حقیقی تامه همان است.  

همین را می فهمد. اگر از عرف بپرسید، ذهنشان یا اشعری مسلکی فکر می کنند و یا معتزلی مسلک. به  البته عرف هم  
عنوان مثال وقتی از عرف می پرسیم، باالخره االن این شیء پاک است یا نجس؟ او می گوید پاک است. و نمی گوید  

نمی دونی، پاک است. وقتی می دانیم، آن وقت   که یک نجس واقعی داریم و... . می گوید: خدا گفته پاک است. گفته اگه
 آن حکم می رود کنار و یک چیز دیگر جایش می آید.  

معتزلی می گوید: وقتی خدا حکمی را جعل می کند، مغیّی به این جعل می کند که  فرق سببیت اشعری و معتزلی:  

اشعری می گوید: خدا اصال از ابتدا جعلی  شما به آن برسید؛ یعنی حکمی را جعل می کند به شرطی که شما به آن برسید. 
 نکرده است، بلکه گفته است که آنچه را که شما می رسید، می شود حکم من و من آن را جعل می کنم.  

این بحث در حجیت خبر واحد نمود دارد. حجیت خبر واحد را خدا جعل کرده است، حال سبب باشد یا طریق. برخی می  
اشعری ها می گویند که خدا سبب جعل کرده است و معتزلی هم می گوید خدا سبب جعل  گویند خدا طریق جعل کرده یا 

کرده است. پس جعل کار خداست. این مسئله ربطی به حسن و قبح هم ندارد، بلکه جعلِ حجیت است، به معنای سببیت  
تا بگ پیدا شود  تعبیر دیگر در باب علم و علمی می گوییم که باید یک علم  وییم معلوم حجت خداست.  یا طریقیت. به 

 حجت خداست یعنی حکم خداست.  

اما در علم اصول امامیه نمی گوییم که حجت همان حکم خداست. می گوییم که مثال نماز جمعه یا واجب است و یا  
واجب نیست و یک حجیتی برای آن اقامه می شود. یعنی حجیت را غیر از خود حکم می گیریم. حجیت را مقام تنجیز  
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م و حکم را می بریم در مقام فعلیت. در شیعه، حتی اگر بنابر مسلک شیخ انصاری بخواهید یک سببیت بسازید،  می گیری
سببیت نمی آید یک واقع جدیدی درست کند. بلکه می گویید یک حکمی هست، یک حجتی هم بر آن حکم هست.  

خبر واحدی هم داریم که حجتش  ولی آن حکم غیر از حجیت است. پس یک حکمی داریم که نماز جمعه باشد، یک  
است،   واقع سر جایش  رساند؛  نمی  یا  و  رساند  را می  آن حکم شما  به  یا  است. حال  برقرار  بینشان  دوئیت  یعنی  است؛ 

 حجت هم سرجایش است. شما حجیتتان را می برید برای مقام تنجیز. 

دث می شود، متناظر آن علم، معلوم برای  اما آنها حجیت را می برند برای مقام فعلیت. یعنی وقتی علمی برای شما حا 
شما می شود حکم. حکمی که شما جعلش نکرده اید، خدا جعل کرده ولی به نحو متاخَّر. مثل شرط متاخَر. یعنی خداوند  
یک دسته حجت قرار می دهد، به دست هر کس که رسید، حکمش هم می شود همان. خداوند به نحو اقتضایی حکم را  

که به آن رسیدید و خواستید انجام دهید، همان موقع در حق شما فعلی می شود. یعنی فعلیت متاخَر    قرار می دهد. بعدا 
پیدا کردید که مستطیع هستید، بر شما حج واجب است. لو   اینکه بگوییم وقتی مستطیع شدید، و علم هم  است. مانند 

 علمتم واجب می شود.  

لوم النجاسه اجتناب واجب است؛ شرط ذکری است. یعنی علم را در  در نجاست هم همین را می گوییم. می گوییم از مع
 خود تکلیف لحاظ می کنند.    

 نظر علمای شیعه:  

شیعه مقامها را از هم جدا می کند: مقام اقتضاء، جعل، فعلیت، تنجیز. ما فعلیت را با تنجیز فرق می گذاریم. یعنی می  
اشد. اما آنها می گویند وقتی که حجت تمام شد، حکم می شود  گوییم یک حکمی ممکن است باشد، اما حجت بر آن نب

همان؛ پس حکم همانی است که به آن واصل شده ایم. علم را مثل قدرت می برند درون تکلیف. یعنی همان طور که  
اگر علم   تا علم هم ندارید، تکلیفی بر شما نیست. حاال  تا قدرت ندارید، تکلیف بر شما نیست،  لم و  که اعم از ع-شما 

 عوض شد، تکلیف هم عوض می شود.   -علمی باشد

دارد.   ندارد، طریقیت  برای حرمت و وجوب موضوعیت  اما  ثواب و عقاب موضوعیت دارد  به  برای حکم  امامیه، علم  در 
به   قائل  نیستند،  طریقیت  به  قائل  تنجیز  در  اال  و  است  فعلیت  در  طریقیت  قائلند،  آن  به  ما  علمای  که  هم  طریقیتی 

ت می شوند. علم شرط تنجیز است، یعنی وقتی نیست، تنجیز نیست، بنابراین عقاب هم نیست. در اینجا ما هم  موضوعی
مثل معتزلی و اشعری حرف می زنیم و می گوییم که علم شرط تنجیز است. اما در فعلیت است که می گوییم علم شرط  

 دارد. یا علم دارد، فعلی هست اما منجز نیست.  نیست؛ یعنی ممکن است که وجوب باشد، اما فعلی نیست، چون قدرت ن 

در واقع حرمت و حلیت غیر از ثواب و عقاب است. و حرمت جزء موضوع را درست می کند و باید علم هم به آن ضمیمه  
شود. یعنی وقتی انسانی علم ندارد اما دارد مرتکب به حرامی می شود، چون آن قبح فاعلی را مرتکب نمی شود، آن روح  

اما به حسب ظاهر هم  خطاک انسانی برعکس، می داند حرام است  اما یک  تا معذب شود.  ار و گناه کار درونش نیست 
 حالل است. او روح خبیثی دارد. پس علم دخالت می کند.  

 اگر هم می گویند که عذاب و عقاب نمود عمل ماست، به حسن و قبح فاعلی اش می گویند.  

 سببیت مصلحت سلوکیه شیخ: 
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سلوکیه ای که شیخ مطرح می کنند، مصلحتی است که رفع لغویت می کند. یعنی اگر خدا حکم دیگری داشت  مصلحت  
و به ما اماره دیگری رسید، ما ضرری نمی کنیم اگر کار دیگری کردیم. در واقع ما اینگونه، شبهه ابن قبه را جواب می  

نیامد، در اماره جور در  با  امارات لغو است و تفویت مصلحت    دهیم که می گفت در صورتی که واقع  این صورت جعل 
البته آن مصلحت اصلی   است. می گوییم نه بلکه ما یک مصلحت دیگری در یک موضوع دیگری نصیبمان می شود؛ 

 نیست، چیزی دیگری است اما بی بهره هم نبوده ایم. 

ء مطرح نمی شود چون یک امر، یک  بنا بر مسلک معتزله یا اشاعره چون واقع را حذف می کنیم، دیگر بحث عدم اجزا 
تکلیف بیشتر نداریم؛ ولکن بنا بر مصلحت سلوکیه، همچنان دوئیت برقرار است. پس باز جای بحث دارد که آیا وقتی این  
اینجا جای طرح سوال   نخواهد؟  را  اصل  دیگر  است که موال  به صورتی  آمد،  به وجود  از سلوک  ناشی  مصلحت جدید 

 هست.  

 واقع پاک می شود. اما در مصلحت سلوکیه اگر شیخ قائل به سببیت شده است، واقع حذف نمی  در سببیت محض اصال
شود. بلکه می گوید واقع سر جایش است و فقط یک مصلحتی و ضریبی از مصلحت، آن قدری که لغو نباشد و کار ما را  

 کن واقع هم تامین نمی شود.  موثر کند، خداوند به ما می دهد. در این صورت کار موال عبث نخواهد بود. ولی

 مصلحت تسهیل: 

علمای بعد از آخوند مصلحت سلوکیه را رد می کنند، می گویند: ما نیازی به این مصلحت سلوکیه نداریم. درست از که به  
مصلحت و مفسده واقعی نرسیده ایم، اما آنها سر جایشان هست، کاریش نمی شود کرد. در دنیا همینگونه است و بعضا به  

اقع نمی رسیم. در این موارد ما مصلحت کلی تسهیل داریم، نه مصلحت قائم به افعال ما. مصلحت نوعی کلی که قائم  و
به جعل اماره باشد، وجود دارد و این جعل اماره مصلحت تسهیل را ایجاد  می کند که یک مصلحت کلی  نوعی است. اما  

یازی هم به آن نیست و لذا نیازی نیست که مصلحت سلوکیه  اینکه چیزی حاصل مکلف شده باشد، نه اینطور نیست. ن
 درست کنیم.  

در مصلحت تسهیل می گویند که خود جعل اماره مصلحت داشته است نه سلوک؛ و همین برای رفع اتهام از موال درست  
کافی است    است. وقتی موال دید که این جعل مصلحت است، دیگر نباید روی متعلَقش یعنی عمل ما ببرد. این مصلحت

 برای رفع اشکال ابن قبه.  

 جمعبندی:

 گفتار تقسیم می شود:   4مواضع بحث به  

 جایی که ما قطع پیدا می کنیم.  .1

 جایی که اماره پیدا می کنیم بنا بر مصلحت سببیه.  .2

 جایی که اماره پیدا می کنیم بنا بر طریقیت.  .3

 جایی که اماره پیدا نمی کنیم و سراغ اصول عملیه می رویم.  .4
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ر اول روشن است و وقتی قطع وجود داشته باشد، از بحث کنار می رود. و به قول آخوند در اینجا توهم اجزاء شایسته  گفتا 
نیست.]الینبغی التوهم[ چون در اینجا موال جعلی نکرده و حرفی نزده است، بلکه جهل مرکب خود ما بوده است. موال  

برای کارش یک جعلی درست کنیم،   نکرده است که  یا  کاری  از سببیت  اعم  ببندیم؛  به کار  قاعده ای  تا برای کارش 
مصلحت سلوکیه و... . و امری نبوده که بگوییم انجام شد، بلکه از اساس امر اولیه سر جای خودش هست.]... بقی االمر  

 بال موافقه اصال[ 

می گوییم    -ل مرکب داشته باشیمالبته نه در صورتی که خودمان خیال کرده باشیم و جه-اما اگر اماره ای قائم شده بود 
که بحث مطابق است و ما قائل به اجزاء می شویم.  ]اما بناءا علی السببیه و ... فیجزی، لو کان ... و اال ... [ این بحث  
مثل جایی است که گفتیم یک امری برای خودش ایجاد سببیت کرده است، حال بسته به این است که بخواهیم واقع را  

 شیخ انصاری یا واقع را پاک کنیم مثل اهل سنت.  حفظ کنیم مثل 

 

 حاشیه:

در اینجا در حاشیه بحث، راجع به نکاتی بحث شد ازجمله سببیت اشعری؛ سببیت معتزلتی؛ تبعیتت احکتام از 
مصالح و مفاسد؛ فرق مصلحت و مفسده با حسن و قبح و اینکه آنچه که اشعری ها با معتزله اختالف دارند حسن 

ست و تبعیت. در اینجا بحث شد که اینکه افعال مصلحت و مفسده داشته باشند را کسی انکار نمی و قبح عقلی ا
 کند؛ چون وجود مصلحت امر واقعی است، اما اگر مصلحت داشته باشد، باید انجام دهد، مورد اختالف است. 

یتک واقعیتتی از ختودش حال بحث است که این »باید« از کجا؟ یا باید اعتباری باشد به فرمایش عالمه؛ یا 
داشته باشد که من کشفش کنم و در واقع ارجاع بدهیم به عقل نظری؛ به قول آقای صدر »ینبغی او ال ینبغی ان 

 یفعل«ی در واقع و نفس االمر هست. 
 پس دو نزاع درست می شود: 

 آیا احکام عقلی نفس االمری دارند یا ندارند؟
 ست؟ اگر نفس االمر دارند، نفس االمرشان کجا

 اشاعره می گویند که ما اصال حسن و قبح نداریم.
در این میان کسی مثل آیت اهلل مصباح، همه باید ها را به هست ارجاع می دهد، انشائی هم در کتار نیستت. 
در این دیدگاه تحریک و انبعاث هم یک امر جبلی نفسانی است. وقتی انسانها یک هست هایی را در جایی متی 

ث می شوند، برخی هم منبعث نمی شوند. البته این دیدگاه الجرم باید یک بایتد را قبتول کنتد، بینند، برخی منبع
 یعنی باالخره باید یک الزام را قبول کند تا حجت بر او تمام شود. 

این بحث از بحثهای فلسفه اخالق است که تحت عنوان نظریه های حسن و قبح مطرح است. کتاب فلستفه 
در روزنامه اطالعات چاپ شده است. نظریات دیگری هم در این زمینه هست؛   65-64  اخالق ایشان که در سال

ازجمله نظر شیخ مهدی حائری یزدی در کتاب کاوش عقل عملی، نظر آیت اهلل کمپانی، مرحوم عالمه هم یتک 
 بحث دارند. 

ای فلسفه اخالق آیتت اهلل آملتی ذیل بحث الزامات هم این بحث آمده است. در درسه   7در فصلنامه پژوهشهای اصولی شماره  
الریجانی هم این بحث آمده است. ایشان معتقدند که نفس هم در یک مرتبه از وجودش نسبت به خودش بعتث و زجتر دارد، کمتا 

 اینکه خدا نسبت به انسان دارد. 
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ن قبه مطرح  فرق مصلحت سلوکیه با سببیتهای دیگر هم مطرح شد. و اصال تئوری مصلحت سلوکیه برای حل شبهه اب
شد، که خداوند وقتی اماره ای را جعل می کند و این اماره ما را به جای دیگری می برد و ما راه می افتیم می رویم آنجا،  
اینجا   در  راه  واقعیه فوت می شود؟ سه  وقتی مصلحت  این صورت چه می شود؛  در  واقع.  از  دیگر  به جایی  رسیم  می 

 پیشنهاد می شود:  

ین مصلحتی را که به آن رسیدیم، جای آن واقع گذاشت. یعنی از آن مصلحت گذشت، و این  سببیت: خدا دیگر ا .1
 را جایش گذاشت.  

مصلحت سلوکیه: یکی اینکه به اندازه آن مصلحت یا کمتر از آن، و به هر حال به اندازه زحمتی که کشیده اید،   .2
 خدا مصلحتی را برایتان تولید کرد.  

تولید نشد.   .3 مصلحت تسهیل: یکی هم بگوییم که نه، مصلحت خدا تامین نشد، مصلحت دیگری هم در شما 
بلکه مصلحتی قائم به جعل اوست و موال اگر می خواهد کار لغو نکرده باشد، جعلش همان مصلحت است؛ که  

جاهل ها هم باید قانون    به آن مصلحت تسهیل می گویند. باالخره او می خواهد یک نظام قانونی بریزد و برای
داشته باشد و بگوید که باالخره آنها برائت جاری کنند یا استصحاب یا هر چیز دیگر؛ باالخره باید چه کنند. خود  

 این کار مصلحت است و خودش موجه است، الزم نیست خود عمل من برای من تولید مصلحت کند. 

 ست،  مصلحت قائل به جعل است.  این مصلحت بر خالف مصلحت سلوکیه قائل به هر فعل نی

  

 بحث اصلی در اجزاء 

 مقدمه: 

بحث در اجزاء امر ظاهری است. امر ظاهری که در اینجا مطرح است، اعم است از هر امری که کشف خالف آن می  
شود. و با امر ظاهری مصطلح اصولی فرق دارد؛ چراکه امر ظاهری اصولی به مودای اصول عملیه گفته می شود. برای  

مین هم هست که مرحوم آخوند از اصول عملیه شروع می کند ولکن بحث توسعه دارد و به طرق و امارات و اصول  ه
 عملیه و جهل مرکب نیز مربوط است.

 

 طریقیت در امارات:

در باب امارات و طرق این مقدار مسلم است که وقتی موال اماره ای را جعل می کند، کشف اماره را لحاظ می کند. در  
بحثی نیست. یعنی همه کسانی که امارات را بحث می کنند و قائل به سببیت نباشند، کشف آن را در نظر می گیرند.    این

 حتی آنها که قائل به سببیت هستند، می گویند سببیت کاشفیت دارد. اما روی جنبه تعبدیتش بحث دارند.  
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ارات را جعل می کند، یعنی چه کار می کند؟ جل  اختالف در میان اصولیین در جایی است که وقتی می گویید موال ام
 کردن یعنی چی؟ مثال وقتی می گوییم خبر واحد را جعل کرد، یعنی چه کار کرد؟  

 ممکن است بگویید موال وقتی اماره ای را جعل کرد، یعنی جعل حجیت کرد. حال این جعل حجیت یعنی چه؟ 

را ما در باب وضع داریم. در باب وضع، سه مسلک است: مسلک  اینجاست که بیان علما فرق می کند. شبیه به این بحث  
 شهید صدر که قرن اکید است؛ مسلک آیت اهلل خویی که تعهد است؛ و مسلک آخوند هم که اعتبار است.  

آنهایی که قائل به اعتبارند بحث می کنند که اعتبار چه چیزی مد نظر است؟ وقتی یک لفظ و یک معنایی در نظر می  
ظ که واقعی است، معنا هم که واقعی است، پس چه چیزی را اعتبار می کنیم؟ در اینجا مسالک مختلف می  گیریم، لف 

 شود. ممکن است بگویید اعتبار وضع الشیء علی الشیء می کنیم، یا اعتبار عالمیت می کنیم و یا ... .  

 

 معنای اعتباریت در امارات: 

زراره در اینجا اعتبار کرده است، چه چیزی را راجع به این خبر اعتبار    حال وقتی مثال می گوییم موال خبر واحدی را از 
باید موال کاری را انجام دهد که آن خبر قابل استناد   کرده است؟ یعنی آن خبر که به خودی خود حجت نیست، بلکه 

 بشود؛ آن کاری را که موال می خواهد انجام بدهد چیست؟ 

 مسلک تتمیم کشف؛ جعل الطریقیت؛ .1

نایینی در پاسخ به این سوال می گوید: موال کشف ناقص این خبر را کشف تام اعتبار می کند؛ یعنی یعتبره تامَّ  مرحوم  
درصدش درست    80الکشف؛ یعنی یجعله طریقا الی الواقع. یا بگوییم موال متمم کشف درست می کند؛ یعنی اگر واقع  

 درصد حسابش کنید.   100درصد دیگر هم بر رویش اعتبار می کند که شما   20است، 

اعتبار هم یعنی همین؛ یعنی حد چیزی را به چیز دیگری دادن؛ در اینجا هم موال حد علم را به اماره می دهد.  او علم و  
طریق اعتبار کرده است، شما می توانید بروید و به آن استناد کنید. در این صورت آن چیز یک موضوع علمی شده است،  

 و کشف آن تام اطالق شده است.   چون قابل استناد شده است

 از عبارات شیخ در رسائل هم همین برمی آید.  

 مسلک جعل حکم مماثل  .2

موال تتمیم کشف نمی کند، او نیاز به این کارها ندارد. بلکه وقتی موال می گوید: صدّق العادل که یعنی به خبر واحد عمل  
که وجوب یا حرمت و... باشد، می پذیرد. یعنی موال می  کن، در این صورت موال حکمی را که محتوای خبر واحد باشد  

گوید اگر مثال خبر واحد گفته »وجوب«، گویا من خودم گفته ام »وجوب«؛ چراکه آنها را  سخنگوی خودم می دانم. پس  
 در این صورت مؤدّای امارات، به خود من موال نسبت داده می شود نه به زراره.  

هم در واقع باشد که با این مغایر باشد، چه کنیم؟ موال می گوید که عیبی ندارد،    سوال می کنیم که ممکن است حکمی 
 آن سر جای خودش.  
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تلویحا آمده و به مؤدّی نگاه کرده است. یعنی خودشان را    -مثل صدّق العادل و مانند آن -بنابراین موال به یک لسانی  
معادل و ممثال آن مؤدّای حکم جعل کرده است؛ کأنّ آن  کاری نداشته، بلکه مؤدّی را دیده و حکم و نظام و مقرراتی  

 وجوب از خود موال صادر شده است.  

 مسلک آخوند:  .3

البته از بعضی از عبارات آخوند مسلک دوم استنباط می  -آخوند می گوید که ما به هی  یک از این حرفها احتیاجی نداریم. 
   -نیست.  شود اما موارد زیادی تصریح دارد که احتیاجی به این کار 

موال می گوید که واقع سر جای خودش محفوظ است و ممکن است همه این امارات غیر واقعی در بیایند؛ اما با این حال  
 عمل به آن امارات حجت باشد.  

در واقع باید مشکل مقام عمل را حل کرد. الزم نیست که بگوییم حکمی معادل آن وضع و جعل شده است، بلکه آنچه  
یم این است که عمل ما به این خبر واحد معتبر باشد. یعنی اگر خالفش در آمد، عذر داشته باشیم و حجت  که احتیاج دار

برای من است؛ اگر مطابق هم در آمد که مطلوب است و حجت برای موالست. یعنی اگر مطابق در آمد، موال فردا می  
واقع هم در آمد، شما می توانید به موال بگویید که شما  تواند بگوید که من که گفته بودم باید اینگونه باشد. و اگر خالف  

و   معذریت  معنای  به  حجیت  جعل  صورت،  این  به  دارم.  عذر  من  پس  کنید؛  عمل  اماره  آن  به  بودید  فرموده  خودتان 
 منجزیت درست خواهد شد.   

جعل شود. آنچه که نیاز داریم  پس ما به جعل مؤدّی نیاز نداریم. همچنین به این نیاز نداریم که خود خبر به عنوان علم  
 این است که موال آن را حجت کند.  

 اشکال :

نگرانی امثال نایینی این است که بخواهیم این را نه به عنوان اصل عملی، بلکه به عنوان اماره ببینیم. اماریت هم باید  
و استصحاب چیست؟ آقای  درست شود؛ حجت بودن کفایت نمی کند. اینگونه که شما تعریف می کنید، فرق خبر واحد  

 نایینی دو مسلک دیگر را نمی پذیرد و می گوید شما باید به نحوی اماریت را اعتبار کنید.  

 خالصه کالم:  

همه قبول دارند که اماره یک تعبد می خواهد، یعنی موال یک جعل و اعتباری الزم دارد. کالم در این است که محتوای  
 آن تعبد چیست؟  

وقتی موال آن را معتبر می کند، یعنی اینکه آن را اماره می کند، یعنی طریق قرارش می دهد، یعنی    نایینی می گوید   -1
منزله علم قرار می دهد. وقتی شد علم، متعلق آن هم می شود معلوم. در این صورت نیاز به جعل حکم مماثل    نازل آن را  

واقع را نگاه کنید؛ کأنّه برؤیتی؛ در این صورت واقع را داریم   و مانند آن نداریم. یعنی شارع به ما گفته از طریق این امارات
 و دیگر نیاز به چیز دیگری نداریم.   

مسلک دیگر این است که جعل حکم مماثل کنیم. در این صورت وقتی می گوییم خبر واحد حجت است، یعنی روی    -2
گذارد و می گوید این،  کأنّ واقع است، نه    آنچه که خبر دارد ادا می کند، دست می گذارد. روی مؤدّای خبر دست می 
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اینکه بخواهد علم را دستکاری کند. یعنی مؤدّای خبر را حکم موال فرض می کند. یعنی اگر زراره گفت انگار خود موال  
 گفته است.  

 آیا این سببیت نیست؟ سوال: 

کم مماثل در رتبه ظاهر است. چون  خیر. چون ما واقع را کار نداریم؛ رتبة واقع سر جای خودش است و جعل ح  جواب:

دو الیه قانونگذاری داریم؛ الیه قانونگذاری واقعی اولی؛ یک الیه قانونگذاری ظاهری هم هست که گویا مسئله به لسان  
 زراره بیان شده است. 

است، یا    در واقع موال یک تابلویی گذاشته است که شما بر اساس آن می روید که یا واقع درونش هست و اصابه به واقع
 نه. بنا نیست واقع را تغییر دهد. سببیت نیست. اعتبار است، موال حکم مماثلی جعل کرده تا شما تکلیفتان را بدانید.   

ما نیاز به این مباحث نداریم. فقط دنبال این هستیم که توجیهی پیدا کنیم که به خبر زراره عمل کنیم، برای    نظرآخوند: 

 یز حجت است، نیازی بیشتر از این نداشتیم.   این کافی است که بدانیم آن چ

 این بحثها بحثهای پردامنه ای است در باب امارات مفصل به آن می پردازیم.  

 متن: حل 

 »هذا على ما هو األظهر األقوى في الطرق و األمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببيه...«  

اثبا تی اش را بحث کردیم. و گفتیم که سببیت نیست، طریقیت  جنبه سلبی این عبارت معلوم است. ما کمی هم جنبه 
است، نه این معناست که موال لزوما یعتبره طریقا. به این معنا نیست که بگوییم در سببیت، یجعله سببا و در طریقیت  

سبب  یجعله طریقا، تا مسلک آقای نایینی درست شود. یعنی خودش قرار نیست حقیقتی را در عرض واقع ایجاد کند، تا  
 حکمی بشود. بلکه اینگونه است که موال در رتبه جعل، حکم را صادر می کند. 

 

 فرق امارات با اصول عملیه در طریقیت: 

در موضوع   امارات شک  در  ولی  است  در موضوع  اصول عملیه شک  در  است که  این  عملیه هم  اصول  با  امارات  فرق 
پید امارات موضوعیت ندارد، ظرف  نیست در ظرف است. یعنی شک در اصول عملیه موضوعیت  ا می کند اما شک در 

 است. این دو با هم فرق دارد.  

در اینجا هم وقتی به حرف زراره عمل می کنید، باز واقع برایتان مشکوک است چون او برای شما یقین نیاورد. وقتی هم  
اصول عم در  منتها فرق می کند.  است.  واقع مشکوک  باز  کنید،  مثال عمل می  برائت  به  به  کنند  را خطاب می  ما  لیه 

»الشّاک«؛ می گویند آقای شاک! حکم شما بما انّکم شاکّ، این است. اما در امارات نه، خطاب می کنند »آقای فالنی«!  
حکم شما این است. یعنی زراره نمی گوید تو که شاکی، وظیفه ات نماز فالن جور است؛ بلکه زراره خبر از واقع می دهد.  

ه زراره به من خبر می دهد، من به علم نمی رسم ولی به عنوان واقع دارد به من می گوید. یعنی وقتی  منتها در ظرفی ک
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زراره روایتگری می کند، دارد فیلم واقع را به من نشان می دهد. حال ممکن است که درون این فیلم یک خطاهایی  
 داشته باشد.  

ست. فقط بهش می گویند: از این طرف برو. این راه برای کسی  اما در اصول عملیه واقع را نشانش نمی دهند. او کور ا
 است که نسبت به راه کور است و به او می گویند که از این طرف برو. اما در امارات می گویند که راه همین است.   

بسته شده، این    یعنی در امارات راه را نشان می دهند اما در اصول عملیه راه را نشان نمی دهند، بلکه می گویند چون راه
کار را بکن؛ البته ممکن است منطبق با واقع هم بشود. لذا اصولیون معتقدند در اصول عملیه در موضوع اخذ شک شده  
است؛ یعنی شک اخذ موضوعی شده است. یعنی در موضوع می گوییم هر کس که نمی داند طهارت و نجاست را، برای  

»حتی تعلم« درون موضوع است. ولی زراره نمی گوید که نماز جمعه بر  او طاهر است. »کل شیء لک طاهر حتی تعلم«.  
شما واجب است، حتی تعلم. بلکه می گوید واقع همین است. نه اینکه مخاطبش شاک باشد. هر چه هست، دارد واقع را  

ندارد اعتبار  برای من  زراره  زبان  از زبان زراره است.  واقعی که گزارش می شود  پیغمبر  گزارش می کند؛ منتها  او که   ،
 نیست. اگر پیغمبر بود، ما دیگر دلیل اعتباری نمی خواستیم. اما مثل زراره را، روایتگری شان را باید اعتبار کنیم.  

این اعتبار باید اعتبار طریقیت باشد به همان مسلکی که نایینی گفت، یا اعتبار جعل مماثل است که جعل طریقی دارد،  
 ست، هرچند خالی از آب درآید.  جعل برای وصول به واقعیت ا

نظر سوم هم این است که ما اصال جعلی نیاز نداریم نه نسبت به مؤدّی و نه نسبت به طریق؛ فقط اخذ بهذا الطریق دلیل  
می خواهد. یک دلیلی می خواهد که بیان کند شما چرا به گفته آن آقای راوی راه را طی کردید. ما یک »عیب نداره«  

ی که نسبت به واقع نادانیم، می خواستیم. فقط این مسئله جعل می خواهد که بگوید آیا می شود به  درصد  20نسبت به  
 یک کاشف نوعی ظنی اعتماد کرد؟ می گویند که بله اعتماد کن. ما فقط این را می خواستیم و بیشتر از این الزم نداریم. 

 

 فایده تفاوت مسالک طریقیت: 

یک دلیل دیگر معلوم می شود. یعنی معلوم می شود که وقتی موال جعل اماره می    فرق این مسالک در نسبت امارات به
 کند چه کار می کند و آنجا که جعل اصول می کند، چه کار می کند؟ 

بعد سوال این می شود که این دو کاری که موال می کند، نسبت به هم حاکم است؟ وارد است؟ برای حل این  معما باید  
 نیم که موال چه کار می کند.  به لسان دلیل رجوع ک

یا مثال فایده دیگر این است که معلوم می شود آیا امارات جای قطع موضوعی را می گیرند؟ وقتی موال می گوید: اذا  
این را قطع   گویید: شارع  باشید، می  را پذیرفته  نایینی  آقای  اگر شما مسلک  این صورت  را بکن. در  قطعت، فالن کار 

ا در حالت اذا قطعت هستید. آقای آخوند می گوید: نه ما در حالت اذا قطعت نیستیم. ما کسی هستیم  اعتبار کرده بود، شم
 که فقط یک حجت دارد، نه کسی که قطع دارد.  

 این مسالک مختلف در این موارد و مثالها فایده پیدا می کند.  
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چه چیزی فرض می کنید. اگر اماره  را علم  یعنی جایگاه اماره بین قطع و اصول عملیه، مهم می شود که شما اماره را  
فرض کنید، همه جا در اصول باید با اماره به حکم علم عمل کنید و همیشه اماره دلیل حاکم می شود. ولی اگر مسلک  
آخوند را بپذیرید و جعل حجیت را بپذیرید، دیگر اذا علمت و... مالک نیست، بلکه بحث بر سر اذا کان لکم او علیکم  

 ت.  حجهٌ اس

 این توسعه ها و تضییق ها به تبع جعل اماره به وجود می آید.  

 همه این مباحث در جلد دوم می آید.  

 اما این مسالک طریقیت در بحث اجزاء فایده ای ندارد.  

 

 در باب اصول عملیه:  

اینکه بخشی از اصول  حرفی که آخوند در اینجا به آن استناد می کند، یک متغیری دارد که باید روی آن بحث شود. و آن 
قاعده قبح عقاب   یا  ما الیعلمون است  نکرده است. مثل رُفع  یعنی موال درونش جعلی  نیستند.  عملیه واجد نکته جعلی 

 بالبیان یا یقینیات است که موال در آنها جعلی نکرده است.  

ن نمی دانم کدام است؛  چرا احتیاجی به جعل حکم نیست؟ چون بر فرض می گویید که یکی از این دو نجس است و م
خب احتیاط می کنم. این یک تحفظ عقلی است. جعل وجوبی که درونش نخوابیده است. این فرق می کند با اینکه به  

 شما بگویند: کل شیء لک حالل؛ یا کل شیء لک طاهر؛ یا کل معامله صحیح.  

ساب کرد و نامگذاری می کنیم به  پس آن دسته از اصول عملیه ای را که درونش حکم موال هست، باید یک دسته ح
»اصول عملیه ای که درون مؤدّایشان یک حکم ظاهری ای وجود دارد«. یعنی موال یک حکم ظاهری ای برای شاکها  

 جعل کرده است.  

یک دسته دیگر هستند که اصال حکم نیستند. صرف وظیفه عملی معلوم شده ولی این حداقل است. یعنی معلوم شده  
 ار نخواهید شد، و ذمه تان بری است. اما این با اصاله االباحه فرق می کند. است که شما گرفت

لذا فرق برائت و اباحه در همین امر است. در برائت حکمی جعل نشده است؛ بلکه قبح عقاب بالبیان است. اما در کل  
 شیء لک حالل، یک موضع اثباتی است. موال جلو آمده و اباحه را هم جعل کرده است.  

ین هم در همان حکومت ها ظاهر می شود؛ یعنی اگر یک جا اباحه بخواهیم، یک نسخه جعلی اش را داریم؛ اگر  فرق ا
طهارت بخواهیم، یک نسخه جعل طهارت را داریم؛ یک نسخه ظاهری اش را. استصحاب یعنی ابقاء ما کان، مثال ماکان  

 .  حرام بود. در این صورت االن هم حرام می شود و این یک جعل است

البته همان اختالفاتی که در اماره بود، در بعضی جاها مثل استصحاب هم جاری می شود که مثال جعل المؤدی بمنزله  
 الواقع می کنیم یا کار دیگر. ولی در هر صورت در بعضی از اصول علمیه جعل وجود خواهد داشت.
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 فایده بحث در باب اجزاء 

 د، در باب اجزاء استفاده می کند. و می گویند که موجب اجزاء می شود.  حاال این تقسیم بندی را بعضی ها مثل آخون 

می گویند وقتی شارع می گوید: صلّ مع الطهاره. از طرفی هم خود شارع نسخه هایی از طهارت را درست می کند؛ مثال  
در این صورت  به شاک ها می گوید استصحاب طهارت کنید، حکم به طهارت کنید و... باالخره طهارت درست کنید.  

شاکها که رفتند از این نسخه ظاهری استفاده کردند، طهارت دارند. بعدا هم که می فهمند طهارت واقعی نداشتند، ممکن  
است ناراحت شوند، ولی می گویند که در آن زمان ما نسخه ظاهری اش را داشته ایم و استفاده کرده ایم، مشابهش بوده  

 منتها طهور واقعی نبوده و طهور ظاهری به جایش بوده است.است. پس آن نماز درست بوده است. 

 در اینکه بعضی از اصول عملیه اجماال جعل حکم ظاهری می کند، بحثی نداریم و می پذیریم. 

 

 اختالف: میزان کارکرد حکم ظاهری چقدر است؟ توسعه به حسب مقام واقع یا توسعه به حسب مقام ظاهر؟

نسخه جعلی چقدر است. آیا یک توسعه به حسب مقام واقع می دهد، یا توسعه به حسب  اختالف در اینجاست که کارکرد  
 مقام ظاهر؟ 

 به حسب مقام واقع:  توسعه-1

یعنی همان نماز واقعی، یک طهارت می خواهد. در این صورت مردم دو    -یا حکومت واقعی-توسعه به حسب مقام واقع  
ارت، وضو می گیرند. عده دیگر نسخه جعلی طهارت را می آورند.  دسته می شوند: عالمان و شاکان. یک عده برای طه 

این عده کپی را به جای اصل پذیرفته است. بعد که نسخه اصلی و واقع یافت می شود، دیگر نسخه بدلی و   از  شارع 
 جعلی و کپی، از این به بعد به درد نمی خورد، ولی قبلی ها درست بود.  

 گوییم نسخه ظاهری در ظرف شک، تمام آثار واقعی را تامین می کند.  پس توسعه به حسب مقام واقع یعنی ب

 پس اگر طهارت هم می خواستید، داشتید.  

 توسعه به حسب مقام ظاهر: -2

به توسعه نوع دوم می گوییم توسعه ظاهری یا حکومت ظاهری. در این حالت موال وقتی که می گوید: انت طاهرٌ. این  
جای واقع و همه آثار واقع را هم بار کنید. این جمله یعنی تا مادامی که نمی دانید، فرض  جمله را نگفت که شما بگذارید  

کنید که واقع را دارید. حال اگر در جهلمان بمانیم، ناچار بودیم و حجت بر ما تمام بود. اما وقتی خطا انکشاف پیدا کرد،  
بنابراین، آن طهارت م از دست می دهد.  ا به حسب مقام ظاهر بود و در وظیفه ظاهری،  دیگر طهارت ما کارکردش را 

 طهارت استصحابی به درد می خورد.  

 پس بعد از اینکه علم پیدا کردیم و انکشف الواقع، می فهمیم که یک توسعه در ظاهر بود و ما واقعا طهارت نداشتیم.  
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 طرح بحث   

ت واقعیه وجود داشته است؛ مثل وضو و تیمم  اگر مبنای اول را انتخاب کنیم، فوری حکم به اجزاء می کنیم، چون حکوم
که جواز بدار هم داشته باشیم. در اینجا موال گفته اگر اصلش را نداشتید، جعلی و بدلی اش را بیاورید. ولی در این فرض،   
ه  خطایی نسبت به واقع، اتفاق نمی افتد چون در هر صورت نماز مع الطهور خوانده شده، حال یا به طهارت واقعی یا ب

 طهارت بدلی جعلی، و نیازی به اعاده نیست.  

اگر مبنای دوم را انتخاب کنیم، دیگر حکم می شود که شما نماز مع الطهور را نخوانده اید. چون جعل مادامی بوده که  
 علم پیدا نشود و فقط حجت موقتی درست کرده بودیم.  

 نظر مختار

می کند و اجزاء را فوری می داند و بحثش را هم از همین جا شروع  مرحوم آخوند، مبنای اول )حکومت واقعیه( را انتخاب  
 می کند.  

 

 متن:   تطبیق

 حکومت واقعی: 

ما کان منه  التحقیق أنّ  یَجری فی    )هاء به احکام ظاهری بر می گردد که مؤدّای اصول عملیه جعلیه باشند(  و 
اوامر ظاهری که لسانشان، لسان تنقیح و تحقیق  )یعنی: آن دسته از  تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیقِ متعلَّقه  
)یعنی: آن چیزی را که موال  و کان بلسان تحققِ ما هو شرطُه أو شطره  موضوع است؛ موضوع را محقق می کنند(  

در دلیل اصلی اش شرط یا شطر گذاشته بود، این حکم ظاهری می آید و می گوید تو آن شرط و شطر را داری.  
 یجاد کردن و احراز شدن. تحقق در اینجا یعنی ا

این می شود حاکم و حکومت واقعی هم هست؛ یعنی همان دلیل واقع را توسعه داد؛ یعنی واقع الشرط را توسعه  
داد و گفت: تویی که شاک هستی، از نظر من غیر شاک هستی؛ تویی که شک در طهارت داری، نه شک نداشته  

ا تو باشی، طاهر فرض کردم؛ پس احکام تطهیر بر شما بار می  باش! تو طهارت داری. یعنی موضوع را که در اینج 
کقاعدة الطهارة أو الحلیة بل و استصحابهما فی وجه قوی و نحوها بالنسبة إلى کلِّ ما اشتُرط بالطهارة أو  شود.(  

  )یعنی این ادله احکام ظاهری نسبت به آن دلیل اصلی که در آن طهارت شرط شده بود و گفته الحلیة، یُجزی؛  
بود: ال صاله االّ مع طهور؛ یا شرط شده بود که باید حلیت داشته باشید و مانند آن، مجزی است و دیگر مشکلی  

 وجود ندارد.(    

 دلیل اجزاء:

)حکومت اینگونه درست می شود    یکونُ حاکماً على دلیل االشتراط)هاء به حکم ظاهری بر می گردد(  فإن دلیله  
: اذا قمتم للصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. حال سوال این است که آیا من هم  که دلیل محکوم را بگیریم مثال 

که صبح شسته ام، االن که شاک هستم طهارت دارم؟ جواب این است که بله شما هم طهارت دارید؛ که این  



42 

 

ه را  استصحاب است. دلیل این حرف این است که دلیلش حاکم است و توسعه می دهد دلیل اشتراط را. یعنی صال
)بیان می کند که دائره  و مبینا لدائرة الشرط  مشروط کرده بود به طهارت، حاال طهارت را توسعه داد و شد حاکم.(   

الواقعیة    )عطف تفسیری(  وشرط اعم است(   الطهارة  الظاهریة؛  )مثال خودت رفتی و وضو گرفتی(  أنه أعم من  و 
ال یکون موجبا  )شرط یا مثال طهارت(    الخالف فیه   فانکشاف )مثال در جایی که برای داشتن استصحاب کردی(  

لشرطه؛   العمل  با  النکشاف فقدان  را  نمازمان  انکشاف خالف در شرط، دیگر نمی گوییم، پس  در صورت  )یعنی 
طهارت نخوانده ایم. چرا؟ چون کشف کرده ایم که بله طهارتمان نسخه اصلی نبوده، بلکه نسخه بدلی بوده. این  

بل بالنسبة إلیه یکون  زند. چرا؟ چون برای ما چیزی اعم از اصل و بدل، جعل شده است.(  کشف خالف ضرر نمی  
)نهایتا اینگونه می شود که از این به بعد که جهل بر طرف شد، جعلی و  من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل  

 بدلی اش را قبول نمی کند و اثر اجزاء از این به بعد وجود ندارد.( 
 

 :  حکومت ظاهری

 متن:

 و هذا بخالف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان األمارات فال يجزي؛  

را هم  توضیح:   اصول عملیه  از  بلکه بخشی  باشد،  نکرده  امارات که کشفی هستند،  لسان  به  تا منحصر  گفته  »کما« 

شامل می    -مانند برائت-حقق موضوع نباشد  داخل کرده باشد. کال هر اصل و قاعده ای را که لسانش، لسان تحقیق و ت
شود. اینگونه لسانها که اصول عملی را اثبات می کنند، جنبة تنزیلی ندارند و نمی گویند: انت نازل منزله فالن؛ بلکه فقط  
چیزی را اثبات می کند. پس لسان بخشی از اصول عملیه تنزیلی است و بخشی دیگر نه تنزیلی است و نه مانند امارات  

شفی است؛ مثال در استصحاب اختالف است. کسی ممکن است بگوید لسان دلیل استصحاب، مثل امارات می ماند و با  ک
اصاله الطهاره فرق می کند که حکومت واقعیه داشت. در این صورت کل شیء لک طاهر، به شما می گوید که طاهر  

الیقین... نمی گوید طاهر هستید. البته گفتی م که در استصحاب اختالف است؛ برای همین هم به  هستید، ولی التنقض 
اصول   از  بگوید که بخشی  در مجموع می خواهد  را شامل شود.  مبانی  گفته می شود که جمیع  تشبیه »کما«  صورت 

 عملیه، لسانشان توسعه دلیل واقعی نیست.  

یک نسخة طهارت بدلی برای  در دسته دوم اصول عملیه و در لسان اوامری چون امارات، موال نمی گوید که من  شرح:

شما جعل می کنم و آن را جای واقع قرار می دهم، او دیگر واقع را تامین نمی کند. اینجا لسان، لسان حکومت واقعی  
نیست؛ لسان تحقیق واقع نیست، بلکه کشف است. چرا که در امارات موضوع، شاک نیست؛ بلکه مورد آدم شاکی است و  

. قرار نیست که طهارت را برای ما تامین کند، نه، فقط گزارش می دهد و در مقایسه با  در ظرف شک اتفاق افتاده است 
واقع، گزارشش اشتباه درآمده است. در امارات جعل موال، ظاهرا جای واقع را می گیرد و برای همین هم به آن می گویند  

 حکومت ظاهری. ظاهرا شما طاهر هستید.  

ان بیان شرط واقعی است، وقتی بیّنه ای بر طهارت چیزی قائم می شود، موال نمی  در امارات اینگونه است که لسان، لس
خواهد به طهور توسعه دهد، بلکه می خواهد بگوید که کشف می کنیم که تو همان طهارت را داری. یعنی طهارت واقعی  
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اجزائش عدم  به  حکم  شد،  اینچنین  اگر  داری.  االن  شما  داشتیم،  الزم  نماز  برای  که  را  موال    ای  چون  است؛  روشن 
 »واقع«ی را می خواست که نرسیدن شما به آن روشن است.  

 تقابل دیدگاه آخوند با دیگران:

امارات،   و  از اصول عملیه، حکومت واقعیه داریم ولی در دسته دیگر اصول عملیه  آن دسته  مرحوم آخوند می گوید در 
باشند، اصال حکومت واقعیه را در آن دسته از اصول عملیه  حکومت ظاهری است. اما مخالفین آخوند که شاگردان ایشان  

 هم قبول ندارند و می گویند تمامی اصول عملیه و امارات، حکومت ظاهری دارند.  

طرفداران آخوند می گویند عرف هم همین را می فهمد که آخوند می گوید. مثال شمای مکلف، اگر واقع را نمی دانستید  
ناست که اگر شما به جای وضو، استصحاب هم کردید، درست است. یعنی شرط موال را وَلو  و استصحاب کردید به این مع
 به نسخه بدلی آن آورده اید.  

اماره هم قضیه درست مانند این است که موال یک   اماره که نمی شود. در مورد  از  مخالفین می گویند که دیگر بهتر 
شته باشید. حال اگر پوچ هم باشد، پوچ است. به شما می گوید که فقط  تابلویی جعل کرده و می گوید به این تابلو توجه دا

فرض کنید که مثال طاهر است. یعنی آثار طهارت را ظاهرا بار کنید، نه واقعا. بعدا که فهمیدیم ظاهر خالف واقع درآمد،  
علوم شد نرفته اید، باید  حتما مجزی نیست. یعنی به حسب ظاهر و جری عملی، باید فالن مسیر را بروید. اما بعدا که م

برگردید و بروید و از این گریزی نیست. حال اصول عملیه هم کاری بیشتر از امارات که برای ما نمی کنند، عقب تر از  
 امارات هستند برای ما.  

 نظر استاد:  

با نظر  بنده االن نمی توانم ادعا کنم که دیدگاه غیر آخوند مشهور است؛ ولی نوع کسانی که به کفایه حاشی اند،  ه زده 
 ایشان مخالفند. 

ما به کبرای نظر آخوند اشکالی نداریم. اگر واقعا یک دلیلی بیاید که شرط یا شطر را توسعة واقعی دهد، موال حکومت  
واقعی را محقق کرده است و این شدنی است. مثال بگوید که طهارت لباس برای نماز، شرط ذُکری است، یعنی باید حین  

داشته باشید که نجس است، اگر بعدا بفهمید که لباستان نجس بوده، عیبی ندارد و نمازتان صحیح است.    نماز به خاطر 
این حرف را خود موال بزند، می پذیریم. چون می گوید من احراز طهارت را از شما خواسته بودم و شما هم احراز کرده  

 بودید، حال به هر دلیلی می خواهد باشد.  

و حمل بر واقع شد، شرط، طهارت واقعی خواهد بود نه طهارت ذُکری. در این صورت اگر بعدا کشف    ولی اگر موال نگوید 
 خالف شد، شما طهارت واقعی را تامین نکرده اید، بلکه طهارت ذکری را تامین کرده اید که فایده ای ندارد.  

نمازش درست است. ولی اگر بعدا فهمید  لذا در رساله ها نوشته که اگر کسی بعد از نماز فهمید که لباسش نجس بوده،  
 وضو نداشته، باید دوباره بخواند. چرا؟ چون می گویند که طهارت لباس، شرط ذُکری است ولی این طهارت نه. 
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 متن: 

فبارتفاع الجهل ینکشف أنه  )این لسان امارات است.( فإن دلیلَ حجیته حیث کان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعی 
 بل کان لشرطه فاقدا.  )واجد( لک لم یکن کذ 

لیست بنحو   )امارات( أن حجیتَها )بیانیه از طرق و امارات(   هذا على ما هو األظهر األقوى فی الطرق و األمارات مِن 
 السببیة؛

 نکته: 

ن  این بحثها در امارات موضوعی است؛ به امارات حکمی بعدا می رسیم. در امارات موضوعی معلوم نیست که تفکیکات بی
 سببیت اشعری و معتزلی و...، خیلی موضوعیتی داشته باشد.  

اماره،   قائم شدن  با  را واجد بشوید؛  یا شطری  امارات، شرط  مؤدّای  با عملِ به سببِ  اینکه بخواهید  و  بر سببیت  بنا  اما 
که این بحث تابع  مؤدای اماره، حکم واقعی می شود. یعنی اگر سببی نگاه کردیم، مُجزی است؛ البته نه به طور قطع بل

این مصلحت   دقیقا  گوید که هم  نمی  اما مسلک سببیت  دارد،  اماره سببیت  است که  است. درست  بحث »اضطراری« 
کنونی حتما باید همان مصلحت واقعی باشد، و هم اینکه اندازه اش هم همان اندازه باشد. بلکه سببیت فی الجمله عمل  

صحیح بایدی را می گیرد یا نه، تابع بحث قبلی است؛ که بله من نمازی با  ما را صحیح می کند اما دقیقا جای آن عمل  
طهارت و تیمم صحیح خوانده ام، اما آیا دیگر نباید بخوانمش؟ این می شود بحث اجزاء، که ممکن است از دلیل اطالق  

 بفهمیم که دیگر الزم نیست.  

 متن:

زلی و اشعری و مصلحت سلوکیه که سببیت در حکم باشد، بلکه  )سببیت؛ آن هم نه به معنای سببیت معتو أما بناء علیها  
أمارة إلى وجدان  )إدّاء به معنای منتهی شدن صحیح تر است(  و أن العملَ بسبب أداء  سببیت در موضوع منظور است.(  
«  )صحیحا خبر برای یصیر است(؛ )جملة »یصیر حقیقه صحیحا   صحیحا )أی فی الحقیقه(  شرطه أو شطره، یصیر حقیقهً  

، فیُجزی لو کان الفاقدُ معه  ) باوجود اینکه حقیقتاً شخص واجد نیست(، کأنه واجد له، مع کونه فاقدة  خبر برای أنّ است.(
)هاء به عملی که کالواقع است بر می گردد؛ یا به »الشطر أو الشرط« بر می گردد. در نسخه مروّج هم »له« است به  

للشرط(   کالواجد فی  معنای  الحال  هذا  لم یکن کذلک  فی  لو  یُجزی  و ال  الغرض؛  بتمام  وافیا  اینجا که  کونه  در  )یعنی 
خودش یک سببیتی دارد و مصلحتی تولید می کند که ربطی هم به اماره ندارد، مانند این است که بنا بر قول معتزلی،  

ول اشعری هم که انگار اصال  موال دو حکم کرده باشد؛ بعد که حکم واقعیِ دومی آمد، حکم اولی را پس می گیرد. بنا بر ق
و یجب اإلتیان    حکم اولی نبود. در هر صورت در اینجا بحث اجزاء راه دارد و می شود در امارات هم قائل به اجزاء شد.( 

)یعنی اگر بگوییم این امارة موضوعی ای که اقامه شده، یک مصلحتی  بالواجد الستیفاء الباقی إن وجب و إال الستحب.  
)ب کند  دقیقا همان طهارت  تولید می  بگوییم  اگر  است، چیزی شبیه طهارت درست می کند. حال  درست  نابر سببیت(، 

اصلی است، می شود اجزاء؛ اما اگر بگوییم بخشی از آن طهارت واقعی است و بخشی از آن هم قابل گذشت است، باز  
 می شود اجزاء؛ اما اگر نه، می شود الیجزی.  

 و إال فال مجال إلتیانه کما عرفت فی األمر االضطراری.  ان استیفای عمل باشد( )اگر امکهذا مع إمکان استیفائه
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 بحث بعدی اثباتی خواهد بود.   تا اینجا بحث ثبوتی بود.

 جمعبندی:

 دو دسته اصول عملیه داریم.   .1

 دو نظریه در باب امارات داریم که یک نظریه اش به سه شاخه تقسیم می شود.   .2

از مسالک طریقیت انتخابش کردیم، دیگر حکومت واقعیه درست نمی کند. اگر هم    اگر امارات را به هر مسلک  .3
که آقای آخوند قبول ندارد و می گوید که در این موارد فقط جعل حجیت  -بگوییم که حکم ظاهریه وجود دارد  

 باز واقع سر جایش هست و انکشاف خالف در مورد آن معنا پیدا می کند.  -است

 یریم، مانند اضطراری می شود.  اما اگر سببیت را بپذ .1

اگر از مقوله اصول عملیه شد؛ یک دسته از آن تکلیفشان معلوم است، چون بیشتر از جعل معذریت و منجزیت   .2
در آنها نیست. اما یک دسته دیگر از اصول عملیه، جعل حجیت به جعل حکمهایی مثل طهارت و حلیت و... بر  

آخوند لسان دسته دوم،   از نظر  آن  می گردد.  اما مخالفینی هم دارند که بحث  لسان جعل حکم واقعی است. 
 گذشت.  

 پرسش و پاسخ:

یا    سوال:  است  طریقی  نحو  به  آمده  موضوع  در  که  آن شک  خود  است،  شده  اخذ  درونش  که شک  عملیه  اصول  در 

کند یا نه، شارع  موضوعی؟ آیا درباره خود شک می توان صحبت کرد که در کنار عمل جمع می شود و اثری را ایجاد می  
 دارد ظرف شک را می بیند و برای آن حکم می کند؟  

 در اصول عملیه، شک به نحو موضوعی برای حجیت اخذ شده است؛ یعنی اذا شککت، انت طاهرٌ.    جواب:

در این بحثی نیست که در طهارت، شک اخذ شده است. بحث از این نقطه به بعد است که آیا اخذ طهارت، یک معنای  
هم به دنبال خود دارد؟ یعنی آیا هر جا طهارت واقعی را بخواهیم، شما کارکرد طهارت واقعی را دارید؛ یعنی آیا این  اضافه  

نکته را هم می رساند؟ )این نظر آخوند است( یا نه، هر جا طهارت واقعی را بخواهیم، شما عنوانا آن را دارید و واقعا ندارید  
 ود که این عنوان پوچ بوده است. )این نظر مخالفین نظر آخوند است.( و وقتی که کشف خالف شد، معلوم می ش

بنا بر نظر آخوند، اگر مثال ناچار شویم استصحاب جاری کنیم، استصحاب که مصلحت تولید نمی کند. نماز با    اشکال:

مطمئن شویم    وضوی استصحابی، چیزی کم دارد. پس باید اصل بر این باشد که مصلحت بیشتر را بیاوریم تا جایی که
 که لزومی ندارد بیشتر از آن بیاوریم. 

در هر صورت مصلحت بیشتر یا کمتر باشد، باالخره شارع توسعه داده است و برای شاکها این مقدار مصلحت را    جواب:

قبول کرده است. وقتی در ظاهر توسعه داد، یعنی می پذیریم که خودش مصلحت را کافی می داند. یعنی این آقا وضوی  
 تصحابی اش برای من کفایت می کند.   اس
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آنهایی که مخالف آخوند هستند هم همین را می گویند. می گویند: ظاهر که تولید مصلحت نمی کند، سبب که نیست،  
سببیت هم که ندارد. فقط عنوان درست می کند، می گوییم مادامی که نمی دانیم، از این تابلو استفاده می کنیم. بعد که  

 پوچ می شود.    کشف خالف شد،

جواب این است که وقتی شارع خودش بگوید که کفایت می کند و نمی خواهم ادامه بدهید، دارد توسعه در مقام امتثال  
می دهد. این کار که جعل بدلیت در مقام امتثال باشد، نه جعل بدلیت در مقام تکلیف، هی  اشکالی ندارد. شیخ انصاری  

ت در مقام امتثال ممکن است. موال می تواند بگوید من بیشتر از این را نمی خواهم  هم در رسائل می گوید که جعل بدلی
 و این را به جای آن می پذیرم.  

 اما در قالب یک قاعده کلی بگوییم که اصال تکلیفش توسعه داشته است، نه. چنین چیزی صحیح نیست. 

 

عی یا شک موضوعی اخذ کند، یا حتی واقع را  اگر بپذیریم که شارع می تواند در یک سری احکام، علم موضو  سوال: 

 موسع جعل کند، تصویب الزم نمی آید؟  

باب    جواب:  در  ما  اینجا  در  موضوعات.  نه  است  احکام  به  نسبت  است،  اجماعی  بطالنش  که  تصویبی  آن  چون  خیر. 

گوید که علم  موضوعات بحث می کنیم؛ مخصوصا که علم به یک موضوع خاص، شرط یک حکم دیگر باشد. مثال موال ب
 به نجاست، شرط اجتناب است. در مورد کسانی که علم به نجاست ندارند، اصال اجتناب را برداشته ایم.  

  

 حاشیه:

در یکی از حواشی آمده که در آن دسته از اصول عملیه که حکومت واقعی پیاده می شود، یک حصه از مثال طهارت،  
از آن می شود. بلکه می تو ان ترقی کرد و گفت: چون در موضوع اصل عملی شک اخذ شده  جایگزین حصه دیگری 

است، االن که شک از بین رفته است، اصال موضوع از بین رفته است. گویا مثال تا االن طاهر بوده و االن نجس شده  
با وضوی استصحابی که در آن کشف خالف شده، بگوید کشف بطالن می شود؛   تواند نسبت به نماز  است. پس نمی 

 مانند نقل است. یعنی باید به او بگوید: از این به بعد وضو نداری، تا حاال را باید بنا بر این بگذاری که وضو داشتی. بلکه 

 نکته: 

توسعه و ضیق، تابع دلیل حکومت است. یعنی اگر مثال دلیلی آمد و نماز با وضوی استصحابی را درست کرد،   .1
ار دیگری بر آن بار کرد و مثال گفت اگر نذر کرده بود که چند  فقط نماز اینگونه درست شده است و نمی توان آث

روز دائم الوضو بوده باشد، کار آن را نمی کند. یا اگر توسعه داده شد و گفته شد: در فالن موقعیت، برای شخص  
شما نماز با بدن نجس هم اشکال ندارد، نمی توان تلقی کرد که بدن پاک است و آن را مثال به خط قرآن هم  

 رساند.   

اینکه می گوییم در بعضی از اصول عملیه، موال جعل و تنزیل می کند؛ خود به دو نوع است: »تنزیل و جعل   .2
مؤدّی« و »تنزیل شاک، نازل منزله عالم«. در نوع اول مثال حکم می کند که شیء طاهر است. در نوع دوم  
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ز این دو، ثمره عملی دارد. اگر اولی را قبول  شاک طهارت را نازل منزله عالم به طهارت قرار می دهد. هر یک ا
کنیم، آن وقت تنزیل موال مانند قاعده اصالت طهارت است و حکومت واقعی درست می کند. اما دومی، مانند  
طهارت   استصحاب،  دید  باید  استصحاب،  مثل  در  بنابراین،  کند.  می  درست  ظاهری  حکومت  و  است  امارات 

   درست می کند یا عالم به طهارت؟ 

 نظر آخوند، اولی است.  

شارع دستور داده که در شبهات موضوعی فحص نکنید، شما می توانید حتی تا آخر عمر به حکم ظاهری عمل   .3
 کنید.  

 نکته اجتهادی:   .4

با   .1 یابی  مصداق  و  تطبیق  اما  است؛  مجتهد  با  موضوع  چیستی  و  موضوع  و  حکم  بررسی 
 مکلف.  

یقین به .2 استنباط حکمی،  او    اگر کسی در مقدمات  در مورد  آن حکم  اشتباه مجتهد داشت، 
متوسط   اجتهاد  نام  به  چیزی  که  گوید  می  الریجانی  اهلل  آیت  که  اینجاست  ندارد.  حجیت 
داریم. مثال یک رجالی که فقیه هم نیست، در منابع حدیثیِ یک حکم مرجع تقلید می تواند  

 حجیت بیندازد.     تفصیالً ان قلت کند و حجیت آن را زیر سوال ببرد و برای خودش از

 

 اصول عملیه محرزه یا تنزیلیه )البته نه بنابر اصطالح مرحوم نائینی( 

آن دسته از اصول عملیه ای که تنزیل به اعتبار علم روی آن می رود، به آن می گویند ادله محرزه یا تنزیلیه. این اصول  
ل می کنند. لذا اصاله الطهاره از اصول عملیه محرزه  عملیه محرزه، رتبه بعد از امارات هستند. یعنی علم را برای ما تحصی 

نیست؛ چرا که در آن بحث علم شما مطرح نیست و نمی گوید که شما عالمید. ولی مثال قاعده فراغ، از اصول محرزه  
است؛ چرا؟ چون وقتی که نمازت را می خواندی، اذکر بودی نسبت به حینی که نماز را ترک کردی. لذا اگر فراغ پیدا  

ردی و شک کردی، به آن اعتنا نکن؛ چون حین نماز تو اذکر بودی، و حواست بیشتر جمع بود. یعنی این قاعده روی  ک
نکته احراز دست می گذارد. به همین دلیل بعضی ها اصول عملیه محرزه را فهم نکرده اند و گفته اند این موارد امارات  

 هستند.  

 ر بعضی اصول عملیه: نقد حواشی به آخوند در باب توسعه واقعی د

 202، ص1آیت اهلل سید محسن حکیم در حقائق االصول ج

 ایشان در دو ناحیه بحث کرده اند:  

 حث مبنایی: آیا اصوال اصل عملی اینچنین می تواند باشد؟ ب .1
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بحث بنایی: بنابر اینکه بپذیریم اصل عملی توسعه می دهد و شرط واقعی را اعم از واقعی و ظاهری می کند، با   .2
ین حال قائل به عدم اجزاء شده اند و گفته اند: کشف خالف، برای ما کشف می کند که در ظرف سابق ما  ا

ایم، نه واقعی. یعنی ظاهرا امر برای ما موسّع بوده نه واقعا، خیال می کردیم که توسعه   توسعه ظاهری کرده 
 باطل می شود.  واقعی داریم. یعنی کشف می شود که توسعه ای نداشته اید و نمازتان هم 

 

 آیت اهلل میرزا علی ایروانی در نهایه النهایه: 

 چه حجیت و چه حکومت واقعی یک امر تکوینی مشخصی است. چگونه می توان در موارد تکوینی توسعه داد؟ نمی شود.  

قی عالمٌ،  این حرف اشکال دارد. آخوند که تکوین را توسعه نمی دهد. مثال وقتی که حکم می کنید المتّ جواب استاد:  

عالِم واقعی که توسعه پیدا نمی کند، حکم واقعیِ عالم توسعه پیدا می کند. مثال وجوب اکرام توسعه پیدا می کند از عالم  
 به متّقی. 

 

 امام خمینی در تهذیب االصول

بدهد. ولی آیا    اشکال اعاظم به آخوند را پاسخ می دهد که می توانیم مبنائاً بپذیریم که موال در موارد شک توسعه واقعی 
 اصول عملیه این کار را کرده اند؟ 

 نظر حضرت امام این است که در اصول عملیه اصوال اجزاء هست.  

 آیت اهلل مشکینی: 

توسعه را قبول ندارند و چیزی مثل قاعده اصاله الطهاره را در حد منجزیت و معذریت قبول می کنند. اشکالی ندارد که  
 ستید؛ اما این، جای طهارت واقعی را نمی گیرد. واقع را برای ما نمی سازند.  االن جری عملی کنید، معذر ه

 محقق اصفهانی در نهایه الدرایه: 

 ظاهرا توسعه واقعی را در این موارد، قبول دارند و مخالفتی نکرده اند.  

 روش داوری این مسئله:   

ممکن است که اصول عملیه چنین کارآیی ای داشته    روش داوری در این مسئله اینگونه است که اوال باید دید آیا ثبوتا
؟ ثانیا حاال که ممکن است، آیا اثباتا لسان اصول عملیه اینچنین هستند یا نه؟ مثال در قاعده سوق، فرمایش امام  باشند 

بررسی  صادق را می گذاریم جلویمان که می گوید: به نظر آن آقا توجه کن که اگر نکنی، لما قام للمسلمین سوقٌ. بعد  
مهم نیست؟ یا می    می کنید که آیا این جمله می خواهد بگوید که هر چه بود، عمل کن و برو و اگر کشف خالف شد، 

 خواهد بگوید اگر کشف خالف شد، برگرد درستش کن؟ جایگزینی مطلق یا جایگزینی نسبی؟   
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 بحث اثباتی اجزاء در امارات: 

. اما در سببیت و موضوعیت آخوند می گوید که ثبوتا امکان اجزاء هست، اثباتا هم  در امارات آخوند می گوید که الیجزی
از   اینجا پس  اثبات می شود که اجزاء هست. پس ادعای اجزاء در سببیت و عدم اجزاء در طریقیت می کنند. بحث در 

کشف و طریقیت است که  ضمیمه کردن اطالق ادله، یعنی بردن بحث به مقام اثبات است. یعنی اگر احراز کردیم که  
الیجزی و اگر احراز کردیم که موضوعیت و سببیت است، اطالق ادله شان می گوید یجزی، پس نهایتا حکم به اجزاء  

 می شود. فرض این است که با اگر ما اطالق را بپذیریم، سببیت بتمامه  مجزی می شود.  

ا در  معتزلی  و  اشعری  است، بحث  در موضوعات  اینجا چون بحث  و  در  در حکم  متعزله  و  اشاعره  آید. بحث  نمی  ینجا 
احکام است، نه در موضوعات. سببیتی که در این بحث مطرح است به این معناست که »طریق« نیست. وقتی موال گفته  
به خبر زراره عمل کنید، یعنی اگر پرسیدیم طهارت یعنی چه؟ موال پاسخ می دهد: هر چی زراره گفت. در این صورت،  

یا جزء به وسیلة امر ظاهری حاصل می شود؛ یعنی به گونه ای توسعه می دهد. اگر اماره بگیریم، اماره به    تامین شرط 
معنی طریقیت، توسعه نمی دهد. ولی اگر سببیت بگیریم، إدّاء می کند اماره الی وجدان شرط، فیصیر حقیقتا صحیحا، کانه  

رک کند. در این صورت، مانند حالت اضطراری، تولید مصلحت  واجد له. یعنی مصلحت جزئیت یا شرطیت را می تواند تدا
 داریم؛ یعنی عمل به حرف زرراه جنبه سببیت دارد، طریقیت محضه نیست.   

 متن مطلب فوق:  

و ال يخفى أن قضية إطالق دليل الحجية على هذا )حكم به عدم اجزاء در اماريت و اجزاء در سببيت( هو 

في هذا  أيضا  بموافقته  بنحو االجتزاء  أو  فاليُجزي(  الطريقية)كه  و  الكشف  بنحو  الحجية  أن  أحرز  إذا  ما 

 (. الموضوعية و السببية )كه يُجزي

 

 در شک استصحاب جاری کنیم یا احتیاط؟ 

اما اگر در مالک شک کنیم که بر اساس طریقیت است یا سببیت، و هیچکدام احراز نشود، در این صورت اصالت عدم  
یع کنیم.  در  اتیان جاری می  است که  دانیم کدامیک  نمی  نشود؛  اماره هم  بگیریم،  دلیل سببیت  اطالق  نتوانیم  اگر  نی 

 طولش اطالق بگیریم یا نگیریم، در این صورت می رویم سراغ اصل. در این صورت اصل بر استصحاب عدم است.  

جواب باید گفت که این، اصل    در اینجا سوال پیش می آید که آیا این اصالت عدم اتیان، احتیاط است یا استصحاب؟ در 
استصحاب عدمی است. چرا که در اینجا حکم بر روی مشکوک رفته است نه روی شک. در صورتی که موضوع برائت و  
اگر   اما  شود.  احراز  باید عدم  برود،  االتیان  عدم  روی  بر  اعاده  وجوب  اگر  نه مشکوک.  است،  آن شک  امثال  و  احتیاط 

ثابتش کنید، دیگر عدم نمی خواهد، صرف بروز شک کفایت می کند، که در اینجا آن را  بخواهید از باب قاعده اشتغال  
 نداریم.  

مرد از پدرش ارث می برد، اگر کافر نباشد. در این مثال، کافر نبودن باید اثبات شود. شک در کفر کفایت نمی  مثال:  

 العدم. کند. در اینجا حکم بر عدم بار شده است، نه عدم االحراز، بلکه احراز 
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پس پاره ای از احکام احراز العدم الزم دارند اما پاره از احکام عدم االحراز، کفایتش می کند. اگر عدم احرازیت کفایت  
واقعیت   بالوجدان وجود دارد. یعنی  انجام دهی، شک  یعنی همان شک بس است و دیگر الزم نیست، استصحاب  کند، 

وک. اگر زید به قید مشکوک می خواهید، که داریم. دیگر استصحاب برای  وجود زید است که باید ارث ببرد، نه زید مشک
 چی بکنیم؟ ولی چون گفته زید، باید باشد، استصحاب بقاء زید می کنید.  

 تنظیر بحث با نزاع معروف در تمسک به عام در شبهه مصداقیه:

ا می گویند: اکرم العالم. بعد می گویند  نزاع معروف در تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیز از همین باب است. که به م
که فاسق، استثناء شده است. در این حالت، مشهور قدما می گویند که اگر مشکوک الفسق بود، وجوب اکرام دارد؛ چون  
جمع بین این دو دلیل اینگونه می شود: اکرام کن عالم را، مگر آنکه ثابت شود که فاسق است. مرحوم سید در عروه یا  

علی صورت    آشیخ  این  در  هست.  اکرام  وجوب  فاسقٌ،  زید  یثبت  مالم  که  گویند  می  اینها  گویند.  می  اینگونه  مکفّر، 
 مشکوک الفسق ها هم وجوب اکرام دارند.  

 آخوند می گوید که نه، باید اثبات عدم فسق شود.  

خ و آخوند می گویند که  در این صورت به مشکل بر می خوریم. چرا که ما زید مشکوک الفسق را بالوجدان داریم، شی
وجوب اکرام ندارد. مشهور متاخرین هم همین را می گویند. عنوان دلیل اینگونه می شود: واجب است، انسانهای عالم را  

 اکرام کنیم، انسانهای عالمی که فاسق نیستند.  

ن کند؛ چیزی مانند اصل  در این صورت باید یک اصلی بیاید تا این حکم را پشتیبانی کند و شما را در مقام عمل تامی 
 استصحاب.  

 فایده:  

ما در اشتغال، اصل عدم اتیان نیاز نداریم. ما دامی که احراز نکردی که به تکلیفت عمل کرده ای، باید عمل کنی. اما  
استصحاب می گوید که من باید یک عدمی را اثبات کنم، به سراغ اثبات عدم می آید و می گوید که اصل بر این است  

 انجام نداده اید.   که شما

 اقوال:

بخواهید،   و  باشید  داشته  شما شک  که  است  این  برای  استصحاب  که  چرا  ندارند.  قبول  را  استصحاب  نوع  این  بعضی 
مشکوک را با آن ثابت کنید. حال آنکه در اینجا ما نیاز به اثبات مشکوک نداریم. شک در انجام مکلف به، کفایت می  

 کند.  

 ئت هم می گویند. یعنی می گویند که اصل بر عدم تکلیف معنی ندارد.  عین این حرف را در برا

این   بگذارید جاری بشود. فرقش  اگر استصحاب جاری می شود،  نائینی می گویند: چه اشکالی دارد؟  آقای  بعضی مثل 
 است که آن اصل محرز است. عدم را اثبات می کند، فوائدی بر عدم بار می شود که بر شک بار نمی شود.  
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 نتیجه: 

اصالت عدم االتیان، در اینجا استصحاب است نه اشتغال. اگر می خواستیم اشتغال بگیریم، اصل عدم نیاز نداریم. چون  
اصل عدم، می خواهد عدم را احراز کند و درست کند. حال آنکه ما در اشتغال، عدم نمی خواستیم، همان عدم االحراز  

این است المشکوک نیاز داریم    کفایت می کرد. اصول عملیه برای  حال چه امر  -که وقتی شک داریم ولی به واقعیت 
آن را برای ما احراز کند؛ احراز وجود یا احراز عدم کند. ولی برائت احراز عدم نمی کند، اشتغال هم     -وجودی یا عدمی

 احراز وجود نمی کند؛ بلکه شک کفایت می کند در موردشان.  

ز العدم می خواهیم یا عدم االحراز. اگر احراز العدم بخواهیم، دیگر اصول عملیه جاری  در اصول عملیه باید دید که احرا
یا عدمی،   به وجودی  داشتیم  اگر شک  این است که  قاعده در اصول عملیه  آن نمی رسد. چون،  به  نوبت  نمی کنیم و 

فرض می گیرد، یا عدم را.  تکلیف را فالن اصل عملیه روشن می کند، یعنی یک اصلی می آید یا وجود را برای شما  
 یعنی از ایستگاه شک خارجمان می کند.  

حال اگر در همان ایستگاه اول کارمان راه می افتد، دیگر اصول عملیه ای که احراز العدم یا احراز الوجود بکند، جاری  
 نمی کنیم.  

سته از اصول عملیه، از نوع دوم  حال اصول عملیه ای هستند که عقلی هستند که برائت و احتیاط اینگونه هستند. این د
نیستند که احراز عدم یا وجود بخواهند، بلکه در همان ایستگاه شک تکلیف ما را روشن می کنند. ما اگر به این دسته،  
اصول عملیه هم بگوییم، اصول عملیه ای که وجودی را اثبات یا نفی کنند، نخواهند بود. چرا اینگونه است؟ چون ما در  

وجود و عدم نمی خواهیم. در این صورت شک برای ما کفایت می کند و دنبال اثبات وجود یا عدم نمی  حکممان اصال  
 رویم.  

تاخر حادث، می   اصالت طهارت می گوید که طهارت هست، اصالت حلیت می گوید که حلیت هست. اصل  در مقابل 
 گوید که همان حالت متاخر هست.  

اش  نتیجه  که  است  عقلی  برائت حکم  به  بر    حکم  نیستند،  مترتب  بر شک  دیگر  موارد  ولی  است  مترتب  بر شک  هم 
مشکوک مترتب هستند. لذا یک حالت مبدل می خواهیم که عدم احراز را تبدیل به احراز کند. بنابراین از استصحاب و  

 سایر اصول عملیه استفاده می کنیم.  

 

 استصحاب اشتغال: 

اصالت عدم اتیان، می گوییم که استصحاب اشتغال است. استصحاب    به همین دالیل مذکور در این موارد که می گوید 
است.   اشتغال  فایده اش  است که  استصحابی  بلکه  استصحاب می کنیم،  را  اشتغال  نیست که  این  معنایش  اشتغال هم 

 استصحاب در این مورد استصحاب عدمی است.  

 سوال استاد: آیا این مورد استصحاب مُثبِت نیست؟ 
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استصحاب عدم می کنید و وجوب اعاده را ثابت می کنید، آیا این کار شما استصحاب مُثبِت نیست؟ آیا    از آنجا که شما 
وجوب اعاده و عدم اجزاء حکم شرعی است؟ اگر خیر، یعنی حکم عقلی را دارید بر استصحاب بار می کنید، الزمه عقلی  

 آن مثبِت نمی شود؟  

، بسیاری از این نوع حُکمها در مرحله امتثال، مستقیما روی اصول عملیه می  فایده سوال: از آنجا که در بسیاری از موارد
 باید دید که این موارد را می توان درست کرد یا همه را باید گذاشت کنار.   رود، 

 اصل بحث:  

 .  استصحاب عدم اتیان بما یسقط معه التکلیف، اثبات عدم اجزاء می کند. پس می گوید که در وقت باید اعاده کنید 

 متن مطلب فوق: 

و أما إذا شُكَّ فيها و لم يُحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم اإلتيان بما يَسقُط معه التكليفُ مقتضيةٌ 

 لإلعادة في الوقت. 

 استصحاب معارض دیگر: 

قعی هنوز  من هم استصحاب می کنم که تکلیف وا اگر شما استصحاب می کنید که هنوز نیاورده ایم،  یک عده می گویند: 
فعلی نشده است. اصال می آیم و یک شک سببی برای شما درست می کنم که ریشه استصحاب اشتغال شما را هم می  

 زند.  

آخوند: اگر بخواهید این استصحاب دوم را که رو به خود تکلیف دارد، بیاورید، مثبِت است. چرا که این عده می خواهند از  
 دن امر ظاهری مسقط است.   عدم فعلیت، نتیجه بگیرند که آن آور

بعد از انکشاف خالف، مثل تیمم در امر اضطراری است، حال مقتضای اصل عملی چیست؟ بگوییم که نماز با طهارت بر  
 عهده ام هست؟ یا بگوییم اصل این است که بر عهده من نیامده است؟  

کنیم و نیاز هم به آن داریم، عقلی باشد.  اصل مثبِت به این معناست که ما چیزی را که می خواهیم با استصحاب ثابت  
به درد ما نمی خورد. یعنی اگر بخواهیم یک حکم عقلی ثابت کنیم و بر آن حکم عقلی، یک حکم شرعی بار کنیم؛  این، 

 این نمی شود چراکه ما باید مستقیما اثر شرعی را بار کنیم، نباید اثر عقلی واسطه شود.  

خواستیم؟ اگر صرف نیامدن واقع را می خواستیم، خب این را که با این استصحاب  سوال این است که ما چه چیزی می  
داریم، مثبت نیست. شما داشتید اشتغال جاری می کردید، ما گفتیم یک پله می رویم عقب تر. سوال شما که آیا اعاده  

این باشد که تکلیف اولی سر    کنیم یا نه، بر می گردد به اینکه بدانیم آیا تکلیف اولی سر جایش هست یا نه؟ اصل هم 
جای خودش نباشد. حال چه چیزی فعلیت حکم واقعی را از بین برده؟ آن اماره ای که حکم ظاهری را رقم زد. یعنی  
نسبت به گذشته هیچکدام از احکام واقعی و ظاهری فعلیت نداشته اند. می خواهیم بدانیم آن نمازی که با آن طهارت  

یا نه؟ حاال دیگر مجبوریم که برویم سراغ اسقاط. ما به گذشته نمی خواهیم برگردیم. ما در    خوانده ایم مسقط بوده است
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درست   را  قبلی  اگر  بکنیم،  خواهیم  می  اعاده  یعنی  است.  آن گذشته  منشأ  که  دهیم  انجام  را  عملی  خواهیم  می  آینده 
 خوانده ایم که هی ، و اال باید دوباره بخوانیم.  

 بقاء امر واقعی، که آن هم اصل بر عدمش است.    پس اعاده بر می گردد به

اگر این طور باشد، همه اشتغالها را می توان زیرآب زد. اگر اشکال ما اشکال باشد، هر جا که در اشتغال شک می کنیم،  
 باید بگوییم اصل فعلیت حکم سر جایش نیست.  

 آخوند در پاراگراف بعد این اشکال را جواب می دهد.  

 ت:توضیح مُثبِتی

با استصحاب عدم فعلی بودن تکلیف واقعی، مطلب حل نمی شود. ناچاریم که الزمه اش را که عقلی است بگیریم، که به  
درد ما نمی خورد. آن الزمه این است که اثبات کنیم اسقاطی وجود داشته است. ما این واسطه را می خواهیم؛ اسقاطیت  

اسقاطیت را ثابت نمی کند. در واقع شما دارید به الزمه آن استصحاب    را. در حالیکه آن استصحاب عدم فعلی بودن، این 
عمل می کنید؛ یعنی می گویید چون البد آنچه را که انجام داده اید )به حکم ظاهری( مسقِط بوده است، دیگر تکلیف  

ت. بعد بگوییم: البد آنجا  واقعی از بین رفته است، اما اینکه الزمه اش است. مثل اینکه بگوییم: زید اینجا بود، حاال نیس
نیست. ولی این حرف الزمه شرعی اش نیست. و ما باید الزمه شرعی را ثابت کنیم. هی  جایی نداریم که یکی از لوازم  
»عدم کون تکلیف بالواقع فعال«، »مسقطیت قبل« باشد. چراکه این »مسقطیت قبل«، از ملزومات عقلی اش و علتش  

ن که یک رابطه شرعی نیست. احکام یک راه اثبات بیشتر ندارد: سبب شرعی را پیدا کنید،  است. از معلول پی به علت برد 
مسبب شرعی را بار کنید. از مسبب شرعی پی به وجود موضوع یا علت شرعی ببرید، این رابطه عقلی است و جایی در  

 فقه ندارد.  

 سواالت این فراز از بحث: 

 ین آن چیست؟  در اینجا استصحاب الزم است یا نه؟ رکن یق  .1

 استصحاب، اسقاط را الزم می آید یا نه، شرعا؟  .2

 در این صورت، استصحاب مثبِت است یا نه؟ چرا؟  .3

 جوابها:  

 تصویر استصحاب بر اساس اصاله عدم اتیان: -1

شک می کنم که نمازی    4استصحاب شکی فعلی و یقین فعلی می خواهد و لذا تصویرش به این است که االن ساعت  
واندم صحیح بوده یا نه، و االن شک می کنم که تکلیف ساقط شده یا نه؟ حال می گوییم که قبل از اینکه  خ 1که ساعت  
از ساعت    1ساعت   بعد  و حاال که شک می کنیم  ایم  داشته  را  نماز  اتیان  بخوانیم، عدم  نه،    1نماز  یا  اتیان شده  نماز 

 استصحاب می کنیم عدم اتیان را. 
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نمی دانم نماز ظهر خواندم یا    -1غال)فراغ یقینی در هر موردی به حسبه هست(: سه مثال: نکته ای در مورد قاعده ا شت
علم اجمالی: نمی  -3کاری انجام دادم غلط بوده یا مشکوک که باید اعاده کنم  -2نه؟ قاعده اشتغال می گوید بخوانیم  

وییم اعاده یا اشتغال، بلکه میگوییم احتیاط  دانم نماز ظهر واجب بوده یا نماز جمعه و نماز جمعه خواندم. در اینجا نمی گ
قاعده   گیرد. کال  می  اشتغال صورت  از  مختلفی  تعابیر  مختلف  مثالهای  در  لذا  میخوانیم؛  هم  را  نماز ظهر  و  کنیم  می 
اشتغال این است که اگر ذمه ای داری باید انجام دهی و این انجام دادن مختلف است لذا روح قاعده اشتغال این است  

مئن باشیم و علم داشته باشیم که  امتثال را انجام داده ایم که این یا با انجام عمل است یا با انجام دوباره عمل و  که مط
 یا با انجام اطراف علم اجمالی. 

 فرق استصحاب و اشتغال در فرض بحث:  

ز به اثبات عدم نداریم. مثال  در  استصحاب باید انجام ندادن را ثابت کرده باشیم بعد استصحاب کنیم، ولی در اشتغال نیا
می گویند وقتی که شک داری نان داریم یا نه؟ باید نان بگیری، که این اشتغال است و احراز نان  نداشتن الزم نیست.  
در اشتغال چیزی را احراز نمی کنیم، بلکه بر همان عدم االحراز چیزی را تکلیف می کنیم؛ ولی در استصحاب باید احراز  

 را اثبات کنیم.   عدم کنیم و آن

اگر   اما اگر اشتغال بود یعنی  اینکه نخواندی؛  بنا بگذار بر  اینگونه می شود که اگر شک کردی  اگر استصحاب بگیریم، 
شک کردی که نخواندی یا خواندی؟ پس تو نخواندی. یعنی در اشتغال خود حکم و تکلیف این است که نخواندی، پس  

بنا ر اول  استصحاب  در  اما  بده؛  بنا گذاشتیم که  انجام  ندادیم و سپس می گوییم پس حاال که  انجام  گذاریم که  ا می 
 نخواندیم، پس اعاده کن.  

 تا اینجا روشن شد که این ادبیات، ادبیات استصحاب است که فایده اش اشتغال است و با قاعده اشتغال فرق دارد.  

 نکته در مورد اصل مثبت:

که مشهور اصولیون آن را قبول ندارند. اما ممکن است بگوییم که لوازمی که  اصل مثبت یعنی لوازم عقلی را بار کردن  
اثر شرعی اند را می توان مثال از استصحاب نتیجه گرفت و فقط لوازم عقلی اند که حجیت ندارند. مثال در تمام احکام  

مل اصل مثبت نگیریم. به  شرعی، این حکم عقلی هست که باید انجام دهی و این عین اثر شرعی است و این را دیگر شا
 عبارتی، لوازمی که داری اثر شرعی اند، عین تعبد شرعی اند و تنافی با شرع ندارند. 

البته به دو بیان می توان از عدم االتیان، وجوب اعاده را نتیجه گرفت: یکی اینکه عدم اتیان خود اثر شرعی است؛ و بیان  
 ین حال این اثر، خودش شرعی است.  دوم اینکه بگوییم این اثر عقلی است، اما در ع

 مسئله مثبتیت:  

مسئله بعد این است که آیا این مثبت نیست؟ یعنی عدم اجزاء را که ثابت می کنید، الزمة عقلی این استصحاب نیست؟  
جواب این است که بله اجزاء عقلی است ولی ما اعاده را ثابت می کنیم که شرعی است. یعنی می گوییم اصل عدم اتیان  
است، پس باید اتیان کنی، بعد اجزاء را انتزاع می کنیم. به یک بیان دیگر در اصول موضوعی مثبتیت عیب ندارد. چون  

 موضوع را جعل می کند و حکم شرعی می رود روی موضوع و ما اسقاط را عقال مترتب می کنیم.  
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ردیم با اینکه حکم عقل است آیا مثبت نیست؟  اتیان و امتثال حکم عقل است. اگر ما بر عدم اتیان، امتثال بار ک  سؤال: 

معلوم نیست هر حکم عقلی مثبت باشد. یعنی احکام عقلی که بر شرع بار می شود، مثل وجوب امتثال که عین    استاد: 

اثر شرع است، مشکل مثبتیت را ندارد. یعنی وقتی عدم اتیان را ثابت کردید، الزمه اش این است که عقل بگوید پس برو  
ولی این مقدار الزم عقلی ضرر نمی زند؛ چون اینها بر همة احکام شرع هم بار می شود که عین اثر است، چون    بخوان. 

اثر در محیط شرع یعنی باید امتثال کنیم. اشکال مثبت این است که شما چیزی را فرض کنید که ربطی به شرع ندارد.  
ارد. اگر شارع بگوید تو نخوانده ای، باید بخوانی و این مقدار  ولی اینجا شرع تعبد می کند که امتثال کنید و این ضرر ند

 الزم عقلی عیب ندارد.  

توجه شود که موضوع اشتغال شک است و نیازی نیست عدم اتیان را ثابت کنید و بعد بگویید پس اشتغال. بلکه  :  1نکته

د ولی پاره ای دیگر عدم االحراز یکفیه.  همان شک برای اثبات اشتغال کافی است. پاره ای احکام، احراز العدم الزم دار 
اگر بگوییم زید مرده، باید ثابت کنیم کافر نیست تا ارث ببرد. اینجا بر عدم او حکم رفته. یا اگر زید زنده باشد، احکامی  
دارد که حکم روی وجود رفته. اگر حکم روی صرف شک رفته بود که شک موجود بود. برخی می گویند به استصحاب  

یست چون اشتغال که هست و لذا استصحاب جاری نمی شود. اما نائینی می گوید وقتی می تواند جاری شود، چرا  نیازی ن
 نشود. فوائدی بر عدم است که خوب است با استصحاب جاری کنیم.  

جا عدم  مثال در عبارت »المؤمنون عند شروطهم اال ما خالف الکتاب و السنة« قدماء می گویند: استثنا می رساند که این
االحراز کافی است اما مثل شیخ می گویند: خیر، بلکه احراز عدم می خواهد و نیاز به استصحاب پیدا می کنیم. این بحث  
مهمی است که آیا اصول عملیه موضوعش شک است یا مشکوک. بعد بحث است که اگر شک باشد، نیازی به اصول  

   نیست چون شک که هست وجدانا. تأمل!

ازم عقلی اصولی که بار کشفی ندارد حجت نیست؟ دلیل حجیت قائلین این است که اخذ به شئ اخذ به  چرا لو  :2نکتة  

لوازمش است. اما ظاهرا عقالء اگر وجودی باشد به لوازمش پایبند هستند، همچنین به لوازم پایبندیشان پایبندند. مثال زید  
پایبند باشند. بله اگر چیزی را فرض کردند، به لوازم فرض  زنده است لوازمی دارد اما به لوازم خود زید که الزم نیست  

پایبند نیستند، مگر الزمه آنقدر نزد عرف خفی باشد که اصال دیده نشود. به عبارت دیگر، شرع به کار خود کار دارد و  
وازم کال اگر عقلی  کاری ندارد مثال زید ریش دارد یا نه یا زنده است یا نه، مگر اینکه بر آن اثری شرعی بار باشد. پس ل

 باشد که حجت نیست و اگر اصل عملی باشد که شرعی هم باشد حجت نیست.  

 : 3جواب سوال 

آخوند می گوید فعلیت من جمیع الجهات تابع علم است و حکم ظاهری و واقعی را اینگونه جعل می کند که وقتی واقع 
ادل همانی که بقیه به آن می گویند »تنجز«. یعنی نه  را ندانستیم و ظاهری آمد، واقع از جمیع الجهات فعلی نیست؛ مع

این است که برای جاهل حکم انشائی موجود نیست؛ بلکه هست، اما من جمیع الجهات فعلی نیست. یعنی مسئولیت آور  
نیست و نمی تواند منِ مکلف را منبعث کند. بعث و انبعاثی در کار نیست. در این صورت، اگر بعدا کشف خالفی شد، می  
شود استصحاب کرد. اما اگر بخواهیم اسقاط ظاهری را ثابت کنیم، می شود اصل مثبت. چون اگر عمل به امر ظاهری  
درست باشد و تدارک کند، مسقط هست؛ ولی ما این را شک داریم و اگر بخواهیم اسقاط را بار کنیم، اسقاط اثر عقلی  

 است.  
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تکلیف فعلی نشده بود. یعنی در موقعی که حکم ظاهری بود و داشتیم    به عبارت دیگر در ظرفی که اماره را انجام دادیم
ظاهر را انجام می دادیم، حکم واقعی در حق ما ثابت نشده بود و حال اهم که کشف خالف شده، آن واقع هنوز هم به  

 فعلیت نرسیده است. 

استصحاب دوم با استصحاب اول در  در اینجا ما داریم استصحابی می آوریم که الزمه اش اسقاط است نه خودش. و این  
 تعارض قرار می گیرد. 

آخوند دو مرتبه برای فعلیت قائلند: فعلیت من بعض الجهات و فعلیت من جمیع الجهات که در دومی علم شرط فعلیت  
من    است. در واقع ایشان این فعلیت من بعض الجهات را که در اینجا وجود دارد، منشا اثر شرعی نمی داند؛ البته فعلیت

 جمیع الجهات را منشا اثر شرعی می داند. باید دانست که ما دو متغیّر داریم: یکی  علم و دیگر تدارک. 

بر این فرضیه دو اشکال می شود گرفت: اول اینکه کی گفته که فعلیت نداشته، بلکه احکام مشترک بین عالم و جاهلند و  
فعل دادیم،  انجام می  را  اینگونه جواب می دهیم که  در همان موقع هم که حکم ظاهر  اشکال  این  به  یت داشته است. 

 فعلیتِ من جمیع الجهات مد نظر است. 

اینکه حاال که کشف خالف شده، شک الحق هم بر طرف می شود؛ چرا که حاال که کشف خالف شده،   اشکال دوم 
 معلوم می شود که آن وقت هم فعلیت داشته است. 

ثاب اگر  دومی  استصحاب  این  اینکه  یعنی  نکته  است،  سببی  دومی  این  چراکه  است؛  حاکم  اولی  استصحاب  بر  شود،  ت 
 تکلیف را کال بر می د ارد. 

  

 متن مربوط به توضیحات فوق:

و استصحابُ عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت، ال يُجدي و ال يثبت كون ما أتى به مسقطا إال على  

 بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.   القول باألصل المثبت؛ و قد علم اشتغال ذمته

  

 سوال مقدر: 

در ادامه یک سوال مقدری را جواب می دهد و آن اینکه: اگر بگویید اصل عدم فعلیت تکلیف مثبت است، شما همین کار  
ین را  را در امر اضطراری قبلی می کردید. یعنی اگر بعد از تیمم، آب می آمد، می گفتید مسقط است. خب در اینجا هم هم

بگویید. یعنی بگویید اگر به قاعده ذی الید عمل کردیم و رفتیم نماز خواندیم، اگر خالف واقع عمل کرده بودیم، بگویید  
 دیگر اعاده نماز بر شما نیست. چه فرقی می کند؟ تیمم با عمل به گفتار ذی الید چه فرقی می کند؟  

 جواب شاگردان به بحث: 

اقع شده ایم و در تطبیقش اشکال داریم، همچنان معتقدیم که امر به واقع در مورد ما فعلی  . در ما نحن فیه ما امر به و1
در ظرف   یعنی  داشتیم.  به خالفش  علم  دقیقا  اضطراری که  امر  به خالف  باشیم.  امر ظاهری  اتیان  در حال  ولو  است، 
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شود که این مسئله با امر اضطراری  اضطرار می دانیم که امر اضطراری در مورد ما فعلیت ندارد. این تفاوت سبب می  
 تفاوت پیدا کند. در اضطراری، امر اختیاری از فعلیت می افتد و تنها امر اضطراری است که متوجه ماست. 

 . یعنی در این مسئله آخوند یک امری است و در اضطراری، دو امری.  2

 اشکال استاد بر توجیه فوق: 

عال امر به وضو ندارد. بعدا این امر می آید یا نه؟ شک داریم. در نتیجه  یعنی مسلما کسی که در اول وقت آب ندارد، ف
اصل بر این است که نیامده است. ولی در این مسئله، امر به نماز هست و اینکه از ذوالید بپرسد یا خودش تحقیق کند،  

 فرقی نمی کند، تکلیف سر جایش هست.  

ارد. این را چگونه درست می کنید؟ گویا آخوند می خواهد بگوید، اگر  اگر اینطور باشد که دیگر اصل عدم برای ما جایی ند
اصل عدم در آنجا بیاید مثبت نیست اما در اینجا اگر بیاید، مثبت است. ولی توجیهی که شما می کنید اینگونه است که  

 گویا اصل عدم اصال نداریم. و این اشتباه است.  

خ گوید که اگر این استصحاب عدم اتیان را می کنید )در پاراگراف قبلی(،  در واقع در اینجا می خواهد به این سوال پاس
امر   آنجا همین  در  دهیم که  اجزاء شود؟ که جواب می  نتیجه اش عدم  تا  ندادید  انجام  را  این  اضطراری  اوامر  در  چرا 

 اضطراری برای ما ماموربه واقعی است. 

خاطر شک در طریقیت یا سببیت اماره به وجود آمده بود. اما در    در پاراگراف قبلی شک در اجزاء و عدم اجزاء بود که به 
این پاراگراف شک در اجزاء یا عدم اجزاء است که به خاطر شک در اینکه ماموربه اضطراری مشتمل بر مصلحت ماموربه  

صلحت ماموربه  واقعی هست یا نه به وجود آمده است؟ و نیز اینکه آیا بنا بر مسلک سببیت، ماموربه ظاهری مشتمل بر م 
 واقعی هست یا نه؟ چراکه ماموربه واقعی ثانوی را انجام داده ای و مامور به واقعی اولیه هم فعلیت نیافته است. 

 متن مطلب فوق: 

یجزی عما هو    )ماموربه واقعی ثانوی(و شک فی أنه    )ثانوی( مأمور به واقعا    )ماتی به( و هذا بخالف ما إذا علم أنه  
  )الظاهریة بناء على أن یکون الحجیة على نحو السببیة( األولی کما فی األوامر االضطراریة أو  المأمور به الواقعی  

فیها   األصل  سببیه( فقضیة  ظاهریه  و  اإلعادة    )اوامراضطراری  وجوب  عدم  إلیه  أشرنا  بما    )برائت(کما  لإلتیان 
 االضطرار و کشف الخالف.   بعد رفع )اولیه( اشتغلت به الذمة یقینا و أصالة عدم فعلیة التکلیف الواقعی

 
  

 اجزاء در قضاء:  

تا به حال بحث درباره اعاده بود. اگر بگوییم قضا یک تکلیف جدید است، می توانیم نسبت به تکلیف جدید برائت جاری  
تکلیف جدید شد، موضوعش می شود   اگر  اما  است.  بر عدم  اصل  ندارد.  آن  مانند  و  اضطراری  به بحث  ربطی  و  کنیم 

مکن است کسی بگوید که فوت یعنی چه؟ آیا یعنی واقع از طریق اصلی دیگر به دست نیامده است؟ در جواب  »فوت«. م
می گوییم اینجا ما استصحاب داشتیم؛ اصالت عدم اتیان بالواقع. این استصحاب اینجا به درد می خورد. درست است که  

شما خودتان گفتید: اصالت عدم اتیان بما یسقط  تکلیف جدید است ولی موضوع تکلیف جدید، فوت همان قبلی است. و  
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معه تکلیف الواقعی. اصل عدم اتیان، عبارت اخرای از فوت است دیگر. اصل عدم اتیان جاری می کنید، فوت درست می  
 شود. در نتیجه تکلیف جدید هم می آید.  

را ثابت کند. اگر بتواند فوت را ثابت    حال زمانی می توانید این برائت را جاری کنید که آن اصل عدم اتیان نتواند فوت 
کند، تکلیف جدید هم اگر باشد، ثابت می شود، یعنی دنباله قبلی به صورت اتوماتیک ثابت می شود. چرا که می گویید  
اگر داخل در وقت بود، اصل عدم اتیان داشته باشید. یعنی تا ته وقت اصل عدم اتیان را ثابت می کنید، پس باالخره در  

یانی صورت نگرفته است، یعنی واقع فوت شده است. وقتی هم که واقع فوت می شود، القضا به امر جدید می آید  وقت ات
 که آن امر جدید این است: اقض ما فات. که ما فات را دارید.  

 پس تنها راهش این است که بگوییم اگر ما نسبت به قضا برائت جاری می کنیم، اینگونه بگوییم که: 

 د می خواهد. اوال امر جدی

ثانیا فوت »المعلق علیه التکلیف الجدید« می خواهد. آن فوت با اصل عدم اتیان ثابت نمی شود، مگر از باب اصل مثبت.  
 یعنی رابطه بین عدم اتیان و فوت، رابطه الزمه عقلی است؛ این همانی نیست.  

 سوال:  

 فرض کنید که: 

 قضا به امر جدید است.  .1

 قضاء، فوت باشد.  در امر جدید، موضوع وجوب  .2

سوال این است که آیا این فوت عبارت دیگری از همان عدم اتیان نیست؟ فوت چه فرقی با عدم اتیان چه فرقی دارد؟  
 چرا فوت را امر وجودی دانسته اند؟ این به چه معناست؟  

 جواب:   

امر  نیست.  مثبت هم  و  داریمش  ما  باشد،  اتیان  یعنی عدم  باشد،  امر عدمی  باید    اگر فوت یک  باز  باشد،  جدید هم که 
صورت   این  در  است،  عدم  الزمه  فوت  بگوییم  یعنی  باشد،  عدمی  امر  الزمه  که  وجودی  امر  فوت  اگر  اما  بیاوریمش. 
»استصحاب عدم االتیان بما یسقط معه التکلیف« فوت را اثبات نمی کند، بلکه فوت الزمه اش می شود. فلذا آخوند می  

 ر دو نکته:  گوید: قضا واجب نیست، بناب 

قضا امر جدید است، در مقابل اینکه بگوییم فوت همان اعاده است؛ واجبات و تکالیف، موسّع در زمانند، در این   .1
 صورت قضا و اعاده یکی می شوند؛ منتها به تعدد مطلوب.  

شود    فوت )که موضوع قضا باشد( با عدم اتیان ثابت نشود. چون اگر موضوع با عدم اتیان ثابت شود، یجب می .2
 نه الیجب. در مقابل اینکه بگوییم فوت غیر از عدم اتیان نیست.  
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ن نه به دست نیامدن. یعنی فوت به این معنا است که یا معرضیت وجود یا وجود باشد و بعد از  د فوت یعنی از دست دا
، فوت نیست؛ بلکه  دست برود. این مطلب، غیر از این است که اصال چیزی به دست نیاورده باشد. خود به خود ترک شدن

فوت این است که چیزی در درست باشد و از دست برود، یا اینکه قرار بوده چیزی به دست ما برسد، یعنی در معرضیت  
 بوده، آماده فعلیت یافتن بوده، ولی این امکان استعدادی از دست می رود. لذا بر مبنای آخوند، فوت، امر وجودی است. 

 ، این یک عدم  خاصی است نه اینکه عدم کلی ای باشد که همه دارند.  و اگر بگوییم که فوت عدمی است

مرحوم حکیم این تفسیر را قبول ندارد و می گوید که فوت یعنی نبودن، نه از دست رفتن؛ و روایت را هم به همین نبودن  
 تفسیر می کند، نه اینکه بوده یا در معرض بوده و ازدست رفته. 

 متن مطلب فوق:  

القضاء  أما  أنه فرض جدید    و  بناء على  نباشد(فال یجب  ادا  تابع  المعلق علیه وجوبه ال    )یعنی قضا  الفوت  و کان 
)قضا تابع اداباشد؛ به عالوه اینکه  إال على القول باألصل المثبت و إال    )فریضه مجزیه( یثبت بأصالة عدم اإلتیان  

فهو واجب کما ال یخفى على المتأمل    فوت امرعدمی باشد یا فوت امر وجودی باشد و اصل مثبت حجت باشد( 
 فتأمل جیدا.  

  

 بحث اجزاء در احکام ظاهری حکمی: 

تا اینجا بحث در احکام ظاهری موضوعی بود اما در احکام ظاهری حکمی، اصل بر عدم اجزاء است، حتی بنابر سببیت  
 مصلحت سلوکیه. 

بنابر سببیت، نکته چیس اما  این ادعا پر واضح است.  ت؟ که در احکام ظاهری ای در موضوع جاری می  بنابر طریقیت، 
 شود، قائل به اجزاء می شوند ولی در احکام ظاهری که در حکم جاری می شوند، قائل به اجزاء نیستند. 

ر.ک. به صدر )تفکیکات سببی(: اگر سببیت اشاعره و معتزله را کنار بگذاریم، و سببیت مثل شیخ انصاری را بپذیریم، چند  
 می آید که ممکن است در برخی تصاویر اجزاء صورت بگیرد. تصویر به دست 

ر.ک. به دراسات خویی: ایشان اشکالی به آخوند کرده و در آن، این تفکیک بندی امارات موضوعی و حکمی را قبول نمی  
 کند. 

صلحت بود و  چه نکته ای بود که اخوند امارات موضوعی را از امارات حکمی جدا کرد؟ مسئله این است که در آنجا یک م 
 اینجا دو مصلحت است. 

 در نظر اشاعره اصال واقع نداریم. 

یک مسلک سببیت نوع چهارمی هم داریم به نام »سببیت جعل مؤدی« که برای مؤدایی که انجام داده ای، مصلحت بار  
نوع هم   این  در  از مصحلت سلوک است. که  نیز غیر  و  واقعی است  از مصلحت  این مصلحت، غیر  اما  اجزاء  می شود. 

 نداریم. 
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بنابر سببیت هم مجزی نیست، ولی مصلحتی هم که ایجاد   بنابر طریقیت نیز که چیزی تولید نشده و اجزاء هم ندارد. 
 شده در عرض مصلحت واقعی است.

همان   ظاهری  حکم  که  باشد  قرار  اگر  نیست؟  مجزی  هم  باز  حکمی  امارات  در  که  کرده  تصور  را  سببیتی  چه  آخوند 
واقع حکم  باشد؛  مصلحت  یکی  مصلحتها  تواند  نمی  لذا  شود  تخییری  واجب  که  شود  می  باعث  این  باشد،  داشته  را  ی 

 حداکثر، مصحلت جدیدی است ولی مصلحت قبلی فوت شده است و باید انجام گیرد. 

 متن مطلب فوق: 

  یجری فی إثباتمن األمارات الشرعیة و األصول العملیة و أما ما    متعلق التکالیف  ثم إن هذا کله فیما یجری فی 
الغیبة فانکشف بعد أدائها    أصل التکلیف  کما إذا قام الطریق أو األصل على وجوب صالة الجمعة یومها فی زمان 

زمانها فال وجه إلجزائها مطلقا   الظهر فی  أکان  وجوب صالة  و سواء  الموضوعیة،  أم  بالطریقیة  أقلنا  )یعنی: سواء 
أصالً(  أم  أمارة  الوجوب  األمر  دلیل  گوید( )غایة  می  را  سببیت  ذات    خاصیت  أیضا  فیها  الجمعة  صالة  تصیر  أن 

المصلحة کما ال یخفى إال أن یقوم دلیل   الظهر على ما هی علیه من  مصلحة لذلک و ال ینافی هذا بقاء صالة 
 بالخصوص على عدم وجوب صالتین فی یوم واحد.  

 

 

 دو مساله تتمیمی :  

 میتوان قائل به اجزا شد ؟   آیا در حالت جهل مرکب به حکم شرعی نیز -1

هدف از طرح این مساله این است که بین اجزا در اوامر ظاهری شرعی ثابت شده با امارات و اصول از یک سو و اوامر  
ظاهری عقلی ثابت شده با علم تفاوت گذاشته شود . چرا که منشا توهم اجزا در اوامر ظاهری شرعی در این جا اساسا  

ین جا شارع چیزی را منزله چیز دیگر قرار نداده است که حاال ما بخواهیم توهم کنیم اجزا را صرف  وجود ندارد . چرا که ا
 تعذر عقلی بوده است .  

لذا است که مرحوم آخوند هم اشاره میکند که در این حالت بدیهی است که اجزا وجود ندارد چون آن امر الهی که وجود  
 مر الهی نبوده است .  داشته امتثال نشده و آن چه امتثال شده ا

البته باید دقت کرد که این جا بحث ما در مالک تدارک است نه مالک تفویت . اگر فرض تدارک مصلحت وجود دارد  
اجزا نداریم اما اگر فرض تفویت مصلحت است یا اینکه فعل مقطوع ما مصلحتی داشته که جانشین مصلحت قبلی شده یا  

فعل امر واقعی از بین رفته است در این جا روشن است که اجزا منتفی است به    مصلحتی داشته که با وجود آن مصلحت 
انتفا موضوع . در واقع در این جا مصلحت تفویت شده است یا اینکه مصلحت ایجاد شده جای مصلحت قبلی را گرفته و  

 اق نیفتاده است .  وفای به مصلحت قبلی کرده است . اما اجزا به معنای جانشینی امر ظاهری به جای واقعی اتف
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نسبت اجزا و تصویب به یکدیگر چگونه است ؟ آیا میتوان از قول به تصویب، قول به اجزا را نتیجه  -2

 گرفت یا از عدم قول به تصویب به عدم قول به اجزا رسید ؟  

اقا هی  تالزمی با  بعضی این حرف را زده اند اما آخوند این را قبول نمیکند چرا که تصویب و اجزا هم مفهوما و هم مصد
 هم ندارند .  

 به لحاظ مفهومی ؛  

این دو مفهوم اساسا در دو مستوای جداگانه تحقق دارند . تصویب مربوط به ساحت تکلیف است و اجزا در ساحت امتثال  
 شکل میگیرد .  

عدم دلیل  به  یا  است  بوده  تشریعش  داعی  که  غرضی  حصول  دلیل  به  یا  واقعی  حکم  سقوط  معنای  به  امکان    اجزا 
 تحصیلش .  

تصویب به معنای خالی بودن واقع از حکم است حاال یا این خلو از اول است که میشود اشعری یا این خلو به قید عدم  
اماره است که میشود معتزلی . تصویب مربوط به اصل جعل است اما اجزا مربوط به فعلیت است یعنی جعل هست انشا  

 و برای بعضی محقق نیست .  هست اما فعلیت برای بعضی محقق است 

 به لحاظ مصداقی؛ 

همه کسانی که قائل به تصویب هستند قائل به اجزا هم هستند . هم کسانی هم که قائل به عدم اجزا هستند قائل به   
به مصلحت   قول  مانند  نباشند  به تصویب  قائل  است  اجزا هستند ممکن  به  قائل  اما کسانی که   . عدم تصویب هستند 

 سلوکیه .  

 

 الحمد هلل رب العالمین و

 

 

 

 

 

 

 

 


