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 بررسی نظریه تزاحم حفظی در نگاه شهید صدر

 محمد خادمی

 

 چکیده 

اصولی به مناسبت های مختلف از آن سخن رانده شده، بحث  کی از مباحثی که در علم اصول فقه، توسط دانشیانی

 ، از دانشمندانی است که تفسیردر این میان شهید صدر. کم ظاهری و مؤلفه های آن می باشداز حقیقت و روح ح

، موسوم به نظریه تزاحم روح حکم ظاهری که در نگاه ایشان . حقیقت ویگری از حکم ظاهری طرح نموده استد

 حفظی است از ابداعات اصولی ایشان به شمار رفته و ثمرات اصولی مهمّی را بر آن مترتب نموده است .

تعلق خود نمی باشد بلکه از مالکات بر گرفته از مالک در م -بر خالف حکم واقعی  –در این نظریه ، حکم ظاهری 

واقعی شارع سرچشمه گرفته به گونه ای که در هنگام تزاحم مالکات واقعی ، شارع بر طبق مهمترین مالک خویش 

 ، حکمی را جعل می کند و مالک مهمّ را فدای مالک اهمّ خود می نماید.

بررسی نظریه تزاحم حفظی و ثمرات مترتب بر آن از نگاه شهید صدر می باشد  و ، تبیینمی آید آنچه در این نوشتار

 که از زوایای مختلفی مورد بحث قرار می گیرد.

 

 کلید واژه 

 تزاحم حفظی ، حکم ظاهری ، مالکات واقعی ، اهتمام موال، مالک اهمّ ، شهید صدر
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 مقدمه  .1

که برخی اوقات تبدیل به یک یجاد نموده ذهن اصولیون ا در، راه حل هایی را گره ها و مشکالت مباحث علمی   

مباحث مهم علم اصول که می توان یکی از  آنان قرار گرفته است.استفاده مورد و در مباحث دیگر هم  هدینظریه گرد

 به نوعی آن را از مقدمات و مبادی علم اصول دانست ، بحث از حقیقت حکم و به دنبال آن اقسام حکم است .

در کتب اصولی  بحث از حقیقت حکم ظاهریی در کتب اصولی ما را بر این نکته رهنمون می سازد که بازنگر

، لکن اصولیون با به مناسبت های مختلف مطرح گردیدهمتقدمین وجود نداشته و در کتب متأخرین هم اگر چه 

حث بر کتب اصولی به صورت مستقل درویکردی خاص و به غرض پاسخ به برخی شبهات بدان پرداخته اند و 

رد مخصوصا با توجه به رویک –و شفاف به بحث از ماهیت حکم ظاهری نشده است ، بنابراین عدم بررسی مفصل ، 

از یک سو و عدم انسجام در بهره وری این نظریه نسبت به  -شهید صدر به عنوان یکی از مجدّدین عصر حاضر

 ثمرات مهمّ اصولی، بحث از آن را در قالب نوشتاری مستقل ضروری می سازد .

و طبق آنچه معروف است  -ه وجود آمده اساسی ترین نظریاتی که در مدرسه شهید صدر بدر این راستا، یکی از     

تفسیر دیگری از حقیقت حکم ظاهری است که به نظریه تزاحم حفظی  -، قبل از ایشان ، کسی به این نظریه نپرداخته 

 گردیده است . موسوم

نظریه تزاحم حفظی نیز به جهت رفع اشکاالتی است که در مبحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری توسط  ریشه   

ا نیز بدر مباحث دیگر علم اصول که صدر طرح گردیده و تبدیل به تعریف جدیدی از حکم ظاهری شده  شهید

 . که بدان اشاره خواهد شدبهره ها جسته و مشکالت متعددی را رفع نموده است ، این نظریه  استفاده از

ه آیا نماید و سپس بیان کند ک این پژوهش در صدد است تا این نظریه و مؤلفه های آن را به صورت شفاف تبیین   

رچه نگارنده گثمرات مترتب بر آن اشاره گردد،  این نظریه با نظریه مشهور اساسا تفاوتی دارد یا نه و در انتها به آثار و
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 صدر را مورد بررسی قرارنظر خویش را نیز در این راستا از جهت صحت و سقم مطالب بیان داشته و نظریه شهید 

 . داده است

 قیقت و روح حکم ظاهری ح. 2

اصولیّون در اینکه حکم ظاهری امری مجعول است یا خیر یا برگرفته از مالک است یا خیر با یکدیگر اختالف نموده 

بیان می کند و سپس به مبنای شهید صدر  را اند. نگارنده در این بخش ابتدا گزارشی از آراء اصولیون در این زمینه

 می پردازد.

  اصولیونمبانی سائر  .2.1

 

، برخی از بزرگان، حقیقی نبودن حکم ظاهری ه حکم ظاهری حکمی حقیقی نمی باشدمشهور بین علما برآنند ک    

چنانچه مؤسس حوزه  محقق حائری نیز به تبع استادش 1،به اکثر از قدماء نسبت داده اند و بلکه صوری بودن آن را

ر این که منظور اکثر قدماء این است که آیا اصال مجعول نمی البته د 2.فشارکی به این وجه قائل شده است مرحوم

 دانند و یا مجعول می دانند و لکن آن را حکم تکلیفی نمی دانند ، روشن نیست .

از اصولیون هرگونه جعل در حکم ظاهری را انکار می کنند که می توان آن را نظریه امضاء طرق  دیگر عده ای   

     3عقالئیه نامید.

                                           
، 4ل، جعمدة األصوفیروزآبادی،  "فی الوقایة االلتزام بعدم کون مؤدّیات األمارات أوامر حقیقیّة هو المعتمد علیه عند أکثر القدماء قال" .1 

 . 655ص: 

 . 22، ص: 2درر الفوائد، جحائری،  .2 

تهذیب  خمینی،، 464ین قائل به این نظریه هستند. منتظری، نهایة االصول ، ص از معاصر یو برخ ینیامام خم ی،مرحوم بروجرد.  3 

 . 65، ص: 2بیان األصول، ج صافی،؛ 332، ص: 2األصول، ج



4 

 

 

 

از علما، مجعول بودن حکم ظاهری را پذیرفته اند، اگرچه این گروه خود ، به دو دسته تقسیم برخی دیگرقابل، در م   

و در مقابل آن گروهی هستند که مجعول را امری غیر از حکم  1می شوند، برخی مجعول را حکمی شرعی دانسته

 تقسیم می شود : چند دستهمی دانند که این نظریه ، خود به 

تفسیر کرده بدین معنا که حکم تکلیفی بعثی و زجری  و معذریت واقع منجزیتحقیقت حکم ظاهری را به  برخی   

در  دانسته که حقیقت حکم ظاهری در امارات را عبارت از جعل طریق و علمبرخی دیگر2در مورد آن وجود ندارد.

 3این نگاه نیز شارع یک حکم بیشتر ندارد و آن حکم واقعی است.

  (واقعی ابراز اهتمام شارع به اهم المالکاتشهید صدر )مبنای  .2.2

 

                                           
دروس فی ، صدر، 106ص  3فوائد االصول: ج . مانند شیخ انصاری همانطور که عده ای این مبنا را به ایشان نسبت داده اند، نائینی، 1 

. اگرچه ظاهر عبارات ایشان نیز بر این مبنا داللت می کند. ر.ک: 46، ص: 2ج، مباحث األصول ؛ حائری، 12، ص: 2علم األصول، ج

؛ میرزای نائینی نیز از عبارت مرحوم شیخ همین مبنا را برداشت نموده است.  42، ص: 1ج و222، ص: 1ل، ج، فرائد االصو یانصار

 یقتارا حق یندارد که حکم ظاهر یندر ا یحتصر یخعبارات مرحوم ش البته به نظر می رسدکه . 22، ص: 2اجود التقریرات، ج خویی ،

داللت  تایداشته باشد بلکه نها یرا در پ یمولو یوجود مالک در متعلقش بوده و حکم معنا که بر گرفته از ینبداند بد یفیتکل یحکم

 کند . یم یدارد که شارع در امارات جعل مؤد

بر رسائل داللت دارد  یشانا یهحاش ینو همچن یهدر کفا یشانعبارت ا یبرخ. البته 456و  406و  222کفایة األصول، ص: . خراسانی ، 2 

 یو تنجز و تعذر را الزمه آن م -داند   یم یقیو نه حق یصور یو آن را حکم -دانسته  یت، مجعول در امارات را خود حج یشانکه ا

 ینلذا با توجه به ا .22وص 25درر الفوائد فی الحاشیة على الفرائد، الحاشیةالجدیدة، ص:  و 222کفایة األصول، ص: . خراسانی ، انگارد

دو  ینبودن و قابل جعل نبودن ا یعقل یلبه دل  یتو معذر یتبزرگان شده مانند استحاله جعل منجز یبرخ یوکه از س ینکته ، اشکاالت

و بدون  یصور یرا حکم یکه باالخره حکم ظاهر یثح ینلکن از ا .دفع خواهد شد -در موارد امارات   یتقدم برائت عقل یاامر  و 

کم قائل به جعل ح یهدر باب امارات بوده اگر چه در باب اصول عمل یشانمسلک ا ینالبته ا .ندارد یداند ، فرق یوجود مالک در متعلق م

 . 22درر الفوائد فی الحاشیة على الفرائد، الحاشیةالجدیدة، ص: خراسانی ،  مماثل است.

 ییعقال یامررا  یقیتطرن نظریه البته قائلین به ای . 26، ص: 2، اجود التقریرات، ج ییخو ؛104، ص 3. نائینی ، فوائد االصول ، ج3 

 یقهطر یندر ا یتصرف یزو شارع ن می کنندبر طبق آن سلوک کرده و احتمال خالف را در آن ، اعتنا ن یشکه عقال در امورات خودانسته 

نچه یست مانند آ)همان( بنابراین اشکال می شود که حکم ظاهری امری مجعول ننموده است یزآن را امضاء ن ینکهاز ا یرنداشته غ ییعقال

 مرحوم بروجردی و امام خمینی بیان داشتند.
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و به مسلک تزاحم حفظی موسوم شده دیدگاه جدیدی در مقابل مشهور قلمداد که  –شهید صدر در نظریه خویش    

در فرض شک در حکم واقعی  طریقی حکمی حکم ظاهری عبارتست ازروح و حقیقت است که  بر آن – شده

در حقیقت این نظریه بر آن است که حقیقت حکم ظاهری،  خداوند که منشأ آن حکم ، تقدیم مالک واقعی اهم است .

جعل حکم مماثل یا جعل علم و طریقیت و یا جعل منجزیت و معذریت نیست چرا که بازگشت این مبانی تنها به 

الی که حقیقت حکم ظاهری فراتر از مرحله اثبات و بلکه ثبوتی است. مرحله اثبات و صیاغت لفظ می باشد در ح

  در حکم ظاهری ، بایستی مطالبی را به عنوان مقدمه توضیح دهیم :برای روشن شدن حقیقت مبنای ایشان 

 اقسام تزاحم .2.2.1

 

آیا تزاحم مورد بحث از قبیل تزاحمی است که ناشی از برای فهم صحیح از معنای تزاحم بایستی تبیین گردد که    

اجتماع دو مالک متضاد در یک فعل می باشد و یا منشأ تزاحم ، عدم قدرت مکلف بر امتثال دو تکلیفی است که 

 یا معنای دیگری دارد ؟ از این رو، بایستی اقسام تزاحم را بررسی نماییم :دارای مالک هستند ؟ 

 ی قسم اول : تزاحم مالک .2.2.1.1

 

 جعل در تاثیر مرحله در حکم واقعی دو این است که مالک -که در کالم مرحوم آخوند آمده  -تزاحم مالکی    

از دو حکمی که بر موضوع واحد  -مصلحت و مفسده  – دو مالک . به عبارت دیگر اگرد کنن مى تزاحم هم با حکم

در تأثیر و اقتضاى جعل حکم با هم ، ستندنیاز آنجا که در یک موضوع قابل جمع مترتب شده با هم تزاحم کنند 

 واحد فعل باید ای مولى و باشد داشته حکم یک از بیش تواند نمىنسبت به مبادی  واحد فعل زیرا کنند تنافى پیدا مى

 کنند کسر و انکسار مىو مقتضى با هم د و مالک دو حرمت یا وجوب جعل مقام نتیجه در و نخواهد یا بخواهد را

ته ناگف شود. نمى جعل کدام هیچ باشند هر دو مالک مساوى کند و اگر مى جعل را حکم بر طبق مالک اقوی شارع و

 ، همین تزاحم مالکی است. طبق مبنای امتناعدر بحث اجتماع امر و نهى از تزاحم  صاحب کفایه نماند که مقصود
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 قسم دوم : تزاحم امتثالی .2.2.1.2

 

فى نفسه با هم تنافى ندارند ولى چون هستند و دو حکم  بین دو موضوع مستقل بوده که دارایاین نوع تزاحم     

با هم  در مرحله فعلیت مجعولبه تعبیر شهید صدر تکلیف در مرحله امتثال یا ، مکلف بر امتثال هر دو قادر نیست

در مرحله جعل و مبادى آن و هیچ گونه تنافی ا این نوع تزاحم از باب تعارض خارج است زیر 1.قابل جمع نیستند

هر دو با هم مقدور و قابل امتثال نیستند و این  تنهاهر کدام به فعلى و متعلقى غیر از متعلق دیگرى تعلق دارد و 

  2.تنافى به جعل سرایت نمى کند و لذا از باب تعارض نیست

 جعل و حکم اصل به مبدأ واست که تزاحم در قسم اول به عبارت دیگر، تفاوت تزاحم مالکی و امتثالی در این    

 داخل تعارض باب در تزاحم نوع مجعول بوده و از این رو، این مقام فعلیت اجنبی از و موال بازگشت می کند

شود، لذا تشخیص تقدم یکی از دو جعل به ید شارع می باشد ، برخالف قسم دوم که تزاحم در منتهی و فعلیت  مى

و مربوط به تشخیص موضوع و یا شرط حکم است  می باشدشارع  امتثال مکلف بوده و از این رو، اجنبی ازو مقام 

  مکلف است.که کار 

 قسم سوم : تزاحم حفظی .2.2.1.2

 

                                           
یعنى نمى تواند مجعول هر دو جعل با هم فعلى شوند، بلکه یا فعلیت هر دو مشروط به ترک دیگرى است و یا یکى مطلق بوده و .  1 

 .دیگرى مشروط

به هر دوجعل  -مانند صاحب کفایه  –بدانیم و ترتب را محال  قدرت را قید تکلیف دانسته. البته تنافی در مقام امتثال بر این مبنا که  2 

تنها عقل به عدم تنجز در موارد عجز حکم کند بلکه قدرت در تکالیف اخذ نشده باشد و باب تعارض می شود اما اگر  سرایت مى کند

چون قدرت قید اطالق دو دلیل تعارض دارد ولى اصلش تعارض ندارد  اگرچه ترتب امکان داشته باشد، اخذ شده یا اگر هم قدرت 

لبی است و اصل وجوب در فرض ترک دیگر محفوظ خواهد بود )البته اگر قدرت را به معنای اعم از تکوینی و عدم اشتغال به واجب 

تنافى به دو جعل سرایت مى کند ـ چون  ترتب محال باشداما اگر مساوی یا اهم گرفتیم که دیگر اطالق ها هم با هم تعارض ندارند 

اگر هر دو را طلب کند طلب جمع بین ضدین بوده که محال است و اگر یکى یا هر دو را به نحو مشروط طلب کند این ترتب است که 

 .عارض داردت آن نیز محال است پس تزاحم امتثالى بنابر امکان ترتب یا مطلقا از باب تعارض خارج است و یا اگر تعارض دارد اطالقش
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م تزاحمقصود از تزاحم حفظی، این قسم از ابداعات شهید صدر بوده و در عبارات اصولیون یافت نمی شود.     

است که با یکدیگر در تضاد هستند و شارع مقدس در مقام تشریع نمی تواند هر دو نمودن مالکات واقعی خداوند 

 1.مالک مزاحم همدیگر را حفظ نماید و بایستی ، برای رفع این مشکل چاره ای کند

که شارع در مقام حفظ تشریعی در موارد شک و تردید مکلف،  در این قسم، تزاحم بین دو موضوع می باشد    

یست تزاحم مالکی ن حکم را بر طبق مالک اهم جعل می کند، بنابراین چون تزاحم بین دو موضوع می باشد در نتیجه

و از این جهت که امکان جمع بین دو غرض می باشد، تزاحم امتثالی هم نیست، زیرا اگر اشتباه و اختالط از بین 

که مشکل به ناحیه مکلف بازگشت می کندو در  تزاحم امتثالىرود هردو تکلیف قابل امتثال خواهد بود بخالف 

  2.است هرصورت به جهت عجز از امتثال هردو تکلیف، تنها یکی از دوتکلیف قابل امتثال

رى و جعل وجوب ین تزاحم در مرحله احکام ظاهاما اهمچنین تزاحم در دو قسم گذشته در احکام واقعی است 

و در طول جهل و اشتباه نسبت به حکم واقعی می  به واقع طریقواحتیاط یا جعل برائت است که حکم ظاهرى 

 باشد.

 توضیح حقیقت حکم ظاهری .2.2.2

 

                                           
من المالکات، و المبادئ الواقعیة حین یتطلب کل نوع منها الحفاظ علیه بنحو ینافی ما یضمن  األهم تعین ان األحکام الظاهریة خطابات. 1 

 ،داردجهل که نسبت به حیض بودن و یا نبودنش  یزنمانند  .22، ص: 2دروس فی علم األصول، ج صدر،. به الحفاظ على النوع اآلخر

 اگر چون دارد مالک هم ترخیص مقابل طرف در و داند می اما گیرد صورت المحیض عن اعتزال که است این به شارع الزامی غرض

 هدند اهمیت نیز را قطعی تکالیف که برسد جا آن به کارش و شود بیزار دین از است ممکن کند جعل شخص این برای را احتیاط

 که گیرد می صورت تزاحم باشد اقتضائی اباحه که تسهیل( ترخیصی)مصلحت غرض و المحیض( عن الالزامی)اعتز غرض بین بنابراین

 .دهد می ترجیح دیگر بر را یکی اهمیت، مالک به

 .61، ص2؛ حائری، مباحث االصول، ج203،ص4. شاهرودی، بحوث فی علم االصول، ج2 
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حقیقت حکم ظاهری که به نظریه تزاحم حفظی در نگاه شهید صدر موسوم گردیده، اجماال بیان گردید و اینک به 

 صورت تفصیلی به مؤلفه های آن در ضمن مقدماتی اشاره می گردد : 

گرفته از احکام الزامیه شارع براحکام واقعی دائر مدار مالکات در متعل ّق خویش هستند ، از این رو ،  مقدمه اول :

 ،مثال وجوب واقعی از یک مصلحتی که اقتضاء وجوب دارد نشأت گرفته  استدر فعل لزومی مالکات اقتضائی 

 . باشدیواقعی است که مقتضی حرمت م یاطور که حرمت واقعی نیز برگرفته از مفسدههمان

د ، زیرا قوام حکم به مالکات است با یکدیگر تنافی و تضاد دارن -چنانچه در پیش آمد  -احکام واقعی مقدمه دوم :

 و چون مالکات احکام با هم تنافی دارند ، خود احکام نیز با یکدیگر متنافیند . 

ر العنان بودن و یا مصلحت تسهیل بحکم اباحه نیز گاهی برگرفته از مالک اقتضایی است مثال مطلق وم :سمقدمه 

هم اباحه دارای مالک و اقتضاء نیست بلکه از عدم اقتضاء مکلف مقتضی است تا شارع حکم اباحه جعل کند و گاهی 

یعنی برخی از افعال نه دارای مصلحت هستند و نه دارای مفسده ، از این رو ، شارع اباحه را جعل  گیردینشأت م

 . کندیم

 آن زمان   و شودیاشتباه و اختالط م در نزد مکلّف گاهی اوقات بین مالک الزامی و مالک ترخیصی م :چهارمقدمه 

در حکم فعلی که مکلف ،  یصتشخ شک مکلف در حکم واقعی است . در این صورت است که به سبب عدم

 دو حکم ، تزاحم الزم می آید .مشکوک است ، بین 

در هنگام تزاحم ، شارع نمی تواند مالک هر دو حکم را در مقام تشریع حفظ نماید ، زیرا اگر مالک  م :پنجمقدمه 

هد حفظ کند ، الزمه اش تفویت مالک اباحه بر مکلف است و اگر مالک اباحه را بخواهد حفظ نماید حرمت را بخوا

 ، مالک حرمت تفویت می گردد .

حال که مکلف در اثر عدم تمییز بین حرمت و اباحه وظیفه اش را نمی شناسد ، شارع دو کار می تواند انجام دهد : 

 حکم به ترخیص دهد و یا حکم به لزوم اجتناب دهد :، یا در تمام مواردی که شک در حرمت و اباحه نموده 
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در نظر شارع مهم تر از در شبهات وجوبیه  در شبهات تحریمیه و یا لزوم عملاگر مالک حرمت و لزوم اجتناب 

به گونه ای که غرض شارع به درجه ای رسیده که حتی در فرض جهل هم راضی به تفویت  مالک ترخیص بود

دائره محرکیت غرضش را وسیع تر از متعلق غرض واقعیش قرار می دهد تا به غرضش نائل آید،  مالک نمی باشد،

ی شود بلکه محرکیتش از بین می رود، مانند جایی که غرض لزومی شارع به اکرام بنابراین غرض واقعی مهم زائل نم

زید تعلق گرفته و این غرض در درجه ای است که راضی به ترک آن نمی باشد و زید هم مردد بین ده نفر است در 

د هر ده یجه بایاین صورت دائره محرکیت شارع اوسع از متعلق غرضش که فقط اکرام یک نفر بود می گردد و در نت

نفر اکرام شوند. البته این توسعه در محرکیت غرض و حبّ و اراده آن است نه توسعه در نفس این آن ها، زیرا خود 

این در غرض تکوینی بود و  1غرض و اراده و حبّ به اکرام ده نفر تعلق نگرفته بلکه به همان زید تعلق گرفته است.

 2بدین معنا که دائره محرکیت در آن ممکن است وسیع تر از غرض شود همین طور است در غرض و اراده تشریعی

و شارع بر طبق آن برای تحفظ بر آن غرض واقعی اش خطاباتی را جعل نماید که نام آن حکم ظاهری است و 

تفاوتی نمی کند که به چه لسانی ابراز شود چه جعل طریقی، چه منجزیت و معذریت و چه جعل علم و...زیرا روح 

حقیقت همه این ها به همان ابراز شدت اهتمام موال در موارد اشتباه مکلف یا توسعه در محرکیت غرض واقعی و 

 بازگشت می کند .

شامل مواردی هم می شود که حکم واقعی آن ها اباحه بوده است ، لکن حکم به لزوم  احتیاطاین لزوم  بنابراین   

چون  – گشتنده حکمشان مشکوک است دارای مفسده و مبغوضیت اجتناب به این معنا نیست که تمامی افعالی ک

حکم واقعی هرگز در موارد مشکوک  تنها مالک برای حرمت واقعی است نه حرمت های مشکوک و ،مفسده واقعی

                                           
اد دیگر غیر از زید هم بایستی مالک ترخیصی داشته باشند و این ترخیص . البته در این مثال شهید صدر، تسامح وجود دارد، زیراافر1 

 در حدّی باشد که شارع راضی به ترک آن مالک نباشد تا تزاحم شکل بگیرد.  

. مقصود این است که خود احتمال انطباق امر شارع بر همه افراد دائره مشکوکات، منشأ محرکیت اراده شده و شارع بر اساس توسعه 2 

 محرکیت حکمی را جعل می کند که همه محتمالت را در بر می گیرد.در 
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بلکه تحفظ بر مالک حرام های واقعی و اهم بودن لزوم اجتناب از محرمات واقعی در  -تغییر و تبدل نمی پذیرد 

بب حکم به اجتناب شده است ، بدین معنا که اگر مکلف در تمام افعالی که مشکوک الحرمة هستند نظر شارع س

ر مثال اگاجتناب کند ، یقین می کند که از تمام محرمات شارع که راضی به انجام آن نیست اجتناب نموده است 

قش بر هر یک از افراد آن گروه غرض موال به اکرام عالم تعلق گیرد و عالم هم در بین یک گروهی است که انطبا

          مشکوک است ، لکن به اندازه ای اکرام عالم برای شارع مهم است که امر به اکرام همه افراد آن گروه می کند ، لکن 

این بدان معنا نیست که محبوبیت مد نظر شارع در اکرام علما به همه افراد آن گروه سرایت می کند زیرا شارع تنها 

 محرکیت واقعی غرض دارد و در افراد جاهل هیچ گونه غرضی ندارد ، لذا غرض شارع توسعه نمی یابد بلکه در عالم

که از همان  -ونه واقعی  –از این رو ، حکم به لزوم اجتناب یک منع ظاهری است  1.آن غرض وسعت پیدا می کند

 مالکات واقعی شارع در متعلق نشأت گرفته است . 

، شارع حکم به ترخیص می دهد و این ترخیص شامل مواردی هم می شود باحه اهم از مفسده بوداگر مالک ااما     

که حکم واقعی آن ها حرمت بوده است لکن معنای حکم به اباحه ، عدم وجود مالک اباحه واقعی در همه افعال 

رک آن که راضی به ت مشکوک الحلیة نیست بلکه ترخیص شارع به دلیل اهم بودن مالک اباحه و تحفظ برآن است

نمی باشد ، لذا در مشکوکات هم حکم به اباحه می کند تا مکلف یقین به استیفاء مالک تسهیل موجود در اباحه 

 نماید .

 نکته مهم :

این حکم شارع به تقدم مالک اباحه در اباحه اقتضایی است اما اگر اباحه ال اقتضایی بود ، دیگر نمی توان گفت 

باشد مقدم می شود بلکه شارع همیشه حکم به حرمت فعل مشکوک می کند زیرا در اباحه  حکمی که مالکش اهم

                                           
 . 46، ص 2، ج مباحث األصولحائری،  .1 
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و به عبارت دیگر اباحه الاقتضایی ، الاقتضایی اصال مالکی وجود ندارد تا شارع بر طبق آن حکم ظاهری جعل کند 

  .البشرط است و البشرط هم با بشرط شیئ جمع می شود و تزاحمی بین آن وجود ندارد

، زیرا حکم ظاهری ی با اباحه واقعی آن فعل ندارد، حکم شارع به حرمت مشکوک هیچ گونه تضاددر این فرض   

 1به حرمت از مفسده در متعلق خودش ناشی نشده بلکه مالکش همان مفسده حرمت های واقعی است .

شارع  می توان گفت که غرض، ایشان می فرماید به دو دلیل :کالی را نقل کرده و پاسخ می گویدسپس شهید صدر اش

هم در موارد مشکوک توسعه می یابد و مالک تمام افراد مشکوک را تغییر می دهد مثال در همان مثالی که گذشت یا 

می توان گفت : اکرام افراد جاهل مقدمه اکرام فرد عالم است و یا می توان گفت : توسعه دائره غرض مقدمه برای 

عالم است ، زیرا در این صورت است که اکرام همه افراد مشکوک بر عبد منجزشده  تحصیل غرض شارع مبنی بر اکرام

 که در ضمن آن عالم هم اکرام می شود و موال به غرضش دست می یابد .

به  که مقدمه علم، می فرماید : اکرام افراد جاهل مقدمه اکرام فرد عالم نیست بلبت به وجه نخستشهید صدر نس    

نسبت به وجه دوم نیز می فرماید : توسعه غرض موال که در اختیار موال نیست تا بگوییم از باب اکرام عالم است و 

مقدمه توسعه می یابد بلکه غرض موال امری قهری است که از وجود محبوبیت ذاتی متعلق نشأت می گیرد ، عالوه 

د ، زیرا در تحریک وایجاد بعث برای عبد همین مقدار کافی است که شارع بر اینکه دلیلی بر این توسعه وجود ندار

را ابراز نماید که در این صورت به حکم عقل  -به گونه ای که راضی بر ترک آن نباشد  -اهتمامش به اکرام عالم 

 تحریک صورت می پذیرد تا او همه افراد مشکوک را اکرام نماید . 

 و به دنبالش ، -در زمانی که امور برای مکلف مشتبه می شود  -احکام واقعی  بین مالکاتتزاحم  مقدمه ششم :

ا در ی مالک اباحه تبدیل به مفسده ودر موارد جعل احتیاط ، باعث نمی شود که ،  حکم شارع بر طبق اهم المالکات

                                           
 . 20، ص: 2دروس فی علم األصول، ج . صدر، 1
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ی ابق خود باقبلکه مالکات احکام همچنان بر حالت س، مالک حرمت تبدیل به مصلحت گردد  موارد جعل ترخیص

 حکم شارع برهستند زیرا احکام بین عالم و جاهل مشترک هستند و هرگز تغییر و تبدلی در آن ها رخ نمی دهد . 

طبق مالک اهم بدین معناست که دایره محرکیت غرض و مالک اهم توسعه می یابد نه اینکه خود غرض واقعی 

فعلیت ساقط می شود بلکه آن غرض هم باقی است و  توسعه یابد لکن این بدان معنانیست که غرض غیر اهم از

  1لکن در محرکیت هیچ نقشی ندارد.

 وظیفه حکم ظاهری .2.2.2

 

عی در کنار حکم واق –حال که دانسته شد ، حکم ظاهری در نظر شهید صدر حقیقتا حکم نیست و موضوع مستقلی 

برای حکم عقل به وجوب اطاعت نمی باشد ، سؤالی طرح می گردد که پس چنین حکمی که برخاسته از مصلحت  -

 در متعلق خودش نیست چه ثمره ای دارد و اساسا وظیفه این حکم ظاهری چیست ؟

اهم حکم واقعی را تعیین می  شهید صدر بیان می دارد، از آن جایی که حکم ظاهری عبارتست از خطاباتی که مالک

کند ، لذا کارکرد حکم ظاهری ، تنجیز و تعذیر می باشد ، بدین معنا که در موارد جعل احتیاط ، واقع مشکوک را 

 منجز کرده و در موارد جعل برائت ، معذری برای مکلف در صورت مخالفت جعل نموده است .

تقلی برای وجوب اطاعت به حکم عقل نمی باشد لذا موضوع مس -برخالف حکم واقعی  –بنابراین حکم ظاهری

اگر کسی با حکم ظاهری موافقت کرد و امتثال نمود ، ثوابی که به مکلف داده می شود ، ثواب بر واقع است نه به 

خاطر حکم ظاهری، چنانچه اگر مخالفت نمود عقابش به دلیل مخالفت باواقع است و عقاب مستقلی در برابر مخالفت 

و همین نکته ، تبیین طریقی و صوری بودن حکم ظاهری است که صرفا مسیر  2اهری شامل او نمی شودبا حکم ظ

                                           
 .20ص:  ،4ج ،بحوث فى علم االصول . شاهرودی،1 

  . 25، ص: 3دروس فی علم األصول، ج. صدر ، 2 



13 

 

 

 

و طریقی به سمت واقع است وگرنه تنها حکمی که حقیقی است همان حکمی واقعی است که دارای مالک در متعلق 

           1می باشد .

               

 اقسام حکم ظاهری  .2.2.2

 

 سته تقسیم می شوند احکامی که مفاد امارات بوده و احکامی که مفاد اصول عملیه می باشند.احکام ظاهری به دو د

میرزای نائینی تفاوت این دو را در کیفیت جعل دانسته و بر آن است که اگر مجعول در باب امارات، طریقیت و 

 اخل در اصول عملیه می باشد.کاشفیت باشد، مورد داخل در امارات است و اگر به لسان انشاء وظیفه عملی باشد د

 و طبق دیدگاه شهید صدر ، بین اماره و اصل عملی ، تفاوتی جوهری و در مقام ثبوت و در عالم واقع استاما  2

 3صرفا در مرحله صیاغت ظاهری نمی باشد .

ایشان بیان می دارد، پس از آن که روشن گردید که احکام ظاهری بیانگر اهتمام شارع به حفظ مالک واقعی اهم از 

مالک دیگر در فرض تزاحم است، حال این بحث پدید می آید که این اهمیّت بر چه اساس و میزانی خواهد 

کاشفیت غالبی از واقع و رجیحش به لحاظ هر چیزی که اهمیت و تبود؟شهید صدر در این زمینه بیان می دارد که 

                                           
بوجوب االحتیاط ظاهرا، یستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعی المحتمل، و استحقاق العقاب على فحین یحکم الشارع . ...1 

فهی .و هذا معنى ما یقال: من أنّ األحکام الظاهریة طریقیة ال حقیقیة.عدم التحفظ علیه، ال على مخالفة نفس الحکم بوجوب االحتیاط بما هو

المشکوک و إدخاله فی عهدة المکلّف، و ال تکون هی بنفسها موضوعا مستقال للدخول فی العهدة، مجرد و سائل و طرق لتسجیل الواقع 

لعدم استقاللها بمبادئ فی نفسها، و لهذا فإنّ من یخالف وجوب االحتیاط فی مورد و یتورّط نتیجة لذلک فی ترک الواجب الواقعی ال 

وجوب االحتیاط الظاهری، بل لعقاب واحد، و إلّا لکان حاله أشدّ ممّن ترک یکون مستحقا لعقابین بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعی و 

ک لالواجب الواقعی و هو عالم بوجوبه، و أمّا األحکام الواقعیة فهی أحکام حقیقیة ال طریقیة، بمعنى أنّ لها مبادئ خاصة بها، و من أجل ذ

علم  دروس فیصدر ،  تثالها و استحقاق العقاب على مخالفتها.تشکّل موضوعا مستقال للدخول فی العهدة، و لحکم العقل بوجوب ام

 . 25ص:  ،2األصول، ج

 . 103ص  ، 3ج ، فوائد االصول. نائینی، 2 

 .23، ص: 2دروس فی علم األصول، ج . صدر،3 
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 به گونه ای که احتمال مطابقت یکی از محتمل ها با واقع بیشتر از دیگری باشد در این صورت قوت احتمال باشد

 بدین معنا که غالبا امارات مانند خبر ثقه مطابقت با واقع دارند بدون اینکه مفاد اماره مد نظر باشد. اماره است

بدین معنا که لحاظ شارع بر مفاد و  کندمی  محتمل جعلو قوت  اهمیتلحاظ شارع چیزی را به ت گاهی اوقا    

مؤدا است نه کاشفیت و احتمال مطابقت آن دلیل با واقع و یا هم قوت احتمال و هم قوت محتمل مد نظر شارع 

گوش شک نمود، و خبر مثال اگر کسی در حکم اکل گوشت خر .اصل عملی خواهد بود است، که در این دوصورت،

ثقه ای مبنی بر حرمت آن نقل شد، در این صورت به دلیل احتمال مخالفت خبر با واقع، مالک حرمت و اباحه نزد 

مکلف مشتبه می شود و شارع چون نمی تواند هردو مالک را با هم تحفظ کند، بایستی مالک اهم را مقدم بدارد و 

ه مدّنظر شارع است احتمال مطابقت و کاشفیت آن از واقع باشد بدون حکمی بر طبق آن جعل نماید، حال اگر آنچ

را در نظر بگیرد، اماره خواهد بود، و در خبر ثقه چون نوع محتمل معین  -یعنی اباحه یا حرمت  –اینکه نوع محتمل 

ید رع یا بانیست و می تواند وجوب یا حرمت یا اباحه باشد، ترجیح به لحاظ اقوائیت احتمال خواهد بود لذا شا

احتمال مطابقت با واقع را ترجیح دهد و یا احتمال مخالفت باواقع را و چون در باب خبر ثقه احتمال مطابقت بیشتر 

لذا احتمالی که مقدم می شود اماره خواهد بود. اما اگر صرفا  –چون خبر ثقه کشف ظنی از مؤدایش می کند  –است 

م احتمال مطابقت با واقع و هم نوع محتمل، اصل عملی را جعل می نوع محتمل مالک قوت و اهمیت باشد و یا ه

کند، مثال اگر احتمال حلیت در نزد شارع مهم تر از احتمال حرمت باشد جعل اصل عملی ترخیص می کند.و مثال 

 صورت دوم هم جایی است که هم نوع محتمل و هم احتمال درجه کاشفیت از واقع مدنظر می باشد مانند استصحاب.

در هر دو قسم ، فرقی نمی کند که در عالم اثبات و س تفاوت اماره و اصل تفاوتی ماهوی و جوهری است و پ

 1ساختار خطابی به صورت طریقیت یا به صورت جری عملی جعل شده باشد .

                                           
 .124، ص: 5جو 12، ص: 6بحوث فی علم األصول، ج شاهرودی،؛ 24، ص2جهمان ،  .1



15 

 

 

 

 بررسی :

که در مقام ثبوت برای افتراق  -مدخلیت کشف واحتمال مطابقت باواقع  –شهید صدر، این مالک اماره  .1

 در یمالک چنین که رسد می نظر به لکن ،ماهوی اماره و اصل عملی بیان داشت را بر خبر ثقه تطبیق نمود

 این زا مواردی و مسلمین سوق بینه، اقرار، حاکم، حکم مثال نباشد، تطبیق قابل اثبات مقام در امارات همه

 است؟ دهگردی شدنشان اماره سبب واقع با مطابقتش احتمال و کشف حیثیت که شود می احراز کجا از قبیل

حتی در خبر ثقه هم که مالک کاشفیت و احتمال مطابقت با واقع است، روشن نشد که طبق مسلک تزاحم  .2

حکم ظاهری بر طبق حفظی، چه تزاحمی بین دو مالک در متعلق وجود دارد که حکم بر طبق اهم المالکین، 

اماره می گردد؟ به عبارت دیگر در مسلک تزاحم حفظی ما نیاز به دو مالک در متعلق داریم که با هم تزاحم 

کنند، بنابراین اگر هم این مسلک صحیح باشد قابل انطباق بر اصول عملیه است که نوع محتمل و مالک 

 ارند وصرفا حیث کاشفیت مطرح می شود. خاصی مدنظر است و نه امارات که مالکی در متعلق خود ند

  جمع بندی گفتار شهید صدر .2.2.2

 

ندی جمع ب، نکته سه در می توان آن چه از گفتار مرحوم شهید صدر پیرامون حقیقت حکم ظاهری بدست می آید را 

 نمود :

ه کهنگام تزاحم با مالک دیگر بوده  واقعی در حکم ظاهری بیانگر اهتمام شارع بر مهم ترین مالکماهیت  .1

حقیقت حکم ظاهری به مقام ثبوت بازگشت ، لذا حکم را جعل می کند اهم المالکین ، شارع مقدس بر طبق 

جعل حکم ظاهری در مقام اثبات و تشریع  و-آنگونه که مشهور بررسی نموده اند  –نه مقام اثبات  می کند

چه به لسان جعل حکم مماثل ، چه جعل طریقیت و کاشفیت و یا فرقی نمی کند که به چه کیفیتی باشد ، 

 لسان تنزیل باشد .
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در تزاحم بین دو مالک مانند مبغوضیت در حرمت و اقتضاء در اباحه ، حکم شارع بر طبق مهمترین مالک  .2

لکه مالک حکم واقعی در ظرف جهل ، همان مالک در حالت ب تغییر و تبدل مالک دیگر نمی شود ، سبب

 است . علم

احکام ظاهری ناشی از وجود مالک در جعل و همچنین مالک در متعلق خود نیستند بلکه همان مالکات  .3

، بنابراین حکم ظاهری برای حفاظت از مالکات لقات ، سبب جعل حکم ظاهری می شوداحکام واقعی در متع

ضوع حکم عقل به تنجیز و اگر شارع مالک لزوم را اهم بداند موحکم واقعی جعل شده است ، از این رو ، 

ما ا لزوم امتثال محقق می گردد و اگر مالک اباحه را اهم بداند ، موضوع حکم عقل به تعذیر تحقق می یابد

این خطاب ظاهری موضوع مستقلی برای حکم عقل به لزوم اطاعت در برابر احکام واقعی نیست بلکه تنها 

 1مالکات احکام واقعیه است. یک وجوب اطاعت عقلی وجود دارد که موضوع آن همان

 تفاوت نظریه شهید صدر با سائر مبانی .2.2.2

 

یکی از نکاتی که سبب شناخت صحیح از یک نظریه علمی می باشد ، وجه تمایز آن نظریه از سائر مبانی است و    

دد که رهمین نکته را بایستی نسبت به نظریه شهید صدر در تزاحم حفظی با سائر مبانی بررسی نمائیم تا روشن گ

تفاوت ریشه ای این نظریات در چه چیزی است و آیا نظریه تزاحم حفظی دیدگاهی جدید در این زمینه است یا 

 خیر ؟

                                           
أن األحکام الظاهریة طریقیة ال حقیقیة فهی مجرد وسائل و طرق لتسجیل الواقع المشکوک و إدخاله فی عهدة هذا معنى ما یقال من . 1 

المکلف، و ال تکون هی بنفسها موضوعاً مستقالً للدخول فی العهدة لعدم استقاللها بمبادئ فی نفسها و لهذا فان من یخالف وجوب 

الواجب الواقعی ال یکون مستحقاً لعقابین بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعی و وجوب  االحتیاط فی مورد و یتورط نتیجة لذلک فی ترک

 . 25، ص: 3دروس فی علم األصول، جصدر،  ... . االحتیاط الظاهری، بل لعقاب واحد
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معروف و مشهور آن است که این نظریه از ابتکارات شهید صدر بوده به گونه ای که از دانشمندان علم اصول    

 .کسی تا زمان ایشان بدین مبنا نپرداخته است

ه وجود دارد که تا حدودی حکایت کنند -البته نه به گستردگی تحلیل شهید صدر -عباراتی از برخی دانشمندان   

 1اتحاد این دو نظریه می باشد.

در موارد متعددی از کلمات اصولیون، حکم ظاهری، حکمی طریقی دانسته شده یعنی خود دارای مالک همچنین    

ته از مالک در متعلق حکم واقعی می باشد و برای تحفظ بر غرض واقعی جعل در متعلقش نمی باشد بلکه برگرف

 یندگو یم یعتانداده است طب یاطحکم احت یشهاز مشهور سوال شود که چرا شارع هم یوقتو یا اینکه  2شده است.

 یاوقات اهم است و برا یاست که برخ یبر عباد از اغراض یلمالک تسه ینخوب هم یدآ یچون عسر وحرج الزم م

 کند. یم یصتحفظ آن شارع جعل ترخ

میرزای نائینی و محقق خویی نسبت به جعل احتیاط همچنین یکی دیگر از قرائن وحدت دو نظریه این است که ،   

عل که ج آن استمطلب فظ مالک واقع می باشد. تحلیل بر آن هستند که این حکم ظاهری طریقی بوده و برای ح

به جهت مالک نوعی است و نه شخصی بدین معنا که چون در موارد جعل احتیاط، امور با یکدیگر  چنین حکمی

                                           
 صرفإبرازه بمثل هذه اإلنشاءات الطرقیّة فی ظرف الجهل بالواقع یکشف عن اهتمام المولى بحفظ مقصوده بحسب ما قنع فی )ان  .1 

القاصر عن الشمول لظرف الجهل بنفسه، والزمه حینئذٍ احتمال المکلّف تکلیفاً یقطع بکونه مهتمّاً به بهذه المرتبة من  الواقعی خطابه

ابات إیج ان التکالیف الطرقیة و ان لم تکن فی صورة المخالفة للواقع االعبارت دیگر : ) .22، ص: 2مقاالت األصول، جعراقی،  (االهتمام

فی فرض المصادقة للواقع لما کانت کاشفة عن اهتمام المولى بحفظ غرضه بحد لم یرضى بفوته حتى « و لکنها»صوریة خالیة عن اإلرادة 

فی ظرف الجهل به و تصدى لحفظه بإنشاء خطاب آخر ظاهری )فال محالة(یحصل للمکلف من نفس هذه الخطابات القطع باالهتمام 

حتى فی ظرف الجهل به و بذلک یخرج المورد عن موضوع حکم العقل بقبح العقاب و یندرج  بترکه بنحو ال یرضىبالتکلیف المحتمل 

فی موضوع حکمه بوجوب دفع الضرر المحتمل کما فی حکمه بوجوب النّظر فی المعجزة فیکون شأن األوامر الطریقیة احداث القطع 

بین ما کان منها بلسان تتمیم الکشف و األمر بإلغاء احتمال الخالف و بین ما لم یکن  باالهتمام بالتکلیف المحتمل من غیر فرق فی ذلک

 22ص: و  14، ص: 3ج ؛ همچنین نگ:26، ص: 3نهایة األفکار فی مباحث األلفاظ، ج، بروجردی( بهذا اللسان کأوامر االحتیاط.

ن حکم ظاهری الزاما به معنای تزاحم حفظی نیست بلکه به معنای . البته وجود تعبیر طریقی بود252، ص: 2منتقى األصول، ج. حکیم، 2 

 تنجیز و تعذیر حکم واقعی است که از آن تزاحم حفظی بیرون نمی آید.
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مشتبه شده اند، روشن نیست که مالک واقعی الزام در کدام یک از این امور وجود دارد شارع به صورت کلّی احتیاط 

 ا انجام داده است. را جعل می نماید تا مکلف احراز نمایدتکلیفی که غرض لزومی واقعی داشته ر

ه در پاسخ به شبهه تفویت مالک در شبهه ابن قب -این تقریب با بیان محقق خویی بیشتر واضح می شود، ایشان 

می فرماید: عقل هیچ گونه مانعی از الزام موال  –درجایی که حکم ظاهری الزام برخالف حکم واقعی اباحه باشد 

رجایی که غرضش تحفظ بر غرض مهمّ)مصلحت ملزمه موجود در برخی نسبت به انجام کاری که مباح واقعی باشد د

نمی بیند ، زیرا اگرچه احکام طبق مسلک عدلیه تابع مالکات در متعلقشان هستند اما وجود مالک و غرض  -افراد 

نوعی کفایت می کند و مصلحت شخصی لزومی ندارد، از این رو، گاهی اوقات تنها برخی از افراد مصلحت لزومی 

را در مواردی که مصداق دارای مصلحت قابل تشخیص از غیر آن نباشد، به صورت  -لزوم -ارند، اما موال حکمد

عموم جعل می نماید. سپس ایشان، بیان می دارد که چنین کاری در عرف و شریعت نیز نظیر دارد، ازجمله تشریع 

اگرچه در همه موارد وجوب عده  –میاه  حفظ نسب و عدم اختالط –عدّه از همین باب است، زیرا مصلحت در آن 

شیوع ندارد اما شارع به صورت کلی و درهمه جا آن را تشریع و الزم دانسته تا بر مصلحت موجود در برخی موارد 

  1تحفظ نماید و از این رو، به مصلحت نوعیه اکتفا نموده است.

 می دارد، زیرا میرزای نائینی در پاسخ به شبهه محقق خویی توجه به همین نکته را اشکال بر میرزای نائینی بیان   

حکمی طریقی بوده که وجوبش به جهت تحفظ بر  ن می دارد که احتیاطاجتماع مثلین در جعل حکم ظاهری بیا

مالک حکم واقعی است و از این رو، در صورت مصادفت با واقع، چون حکم واحد بوده و از مالک واحد نشأت 

ی باشد تا الزمه اش اجتماع مثلین گردد و اگر هم مخالف واقع باشد در حقیقت احتیاط می گیرد، تعددی در جعل نم

 وجوبی نداشته بلکه مکلف در حقیقت تخیل وجوب داشته است.

                                           
 .102، ص2. بهسودی، مصباح االصول، ج1 
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وجهی ندارد که وجوب احتیاط را تنها به صورت مصادفت با واقع خویی به استادش اشکال می کند  محقق    

اط که برگرفته از مالکات شخصی نمی باشد که الزم باشد تا در هر موردی اختصاص داده است، زیرا وجوب احتی

مالک موجود باشد، بلکه تابع مالک نوعی است یعنی چون مکلف مورد وجود مالک واقعی را از موردی که مالک 

ده وواقعی در آن نیست را تمییز نمی دهد، شارع به جهت تحفظ بر غرض واقعیش به صورت کلی احتیاط را جعل نم

 1است.

این نکته در کلمات میرزای نائینی هم وجود دارد که احکام ظاهری از تحفظ شارع بر مالکات واقعیه اش البته     

نشأت گرفته که این اغراض واقعی تنها در برخی از موارد جعل طرق و امارات وجود دارد، پس الزم نیست که حکم 

بگیرد بلکه وجود مالک در نوع موارد امارات کافی است،  ظاهری از وجود مالک در هرموردی به خصوصه نشأت

عبارات دیگری از تقریرات میرزای نائینی نیز همین  از 2سپس ایشان این نکته تنظیر به همان تشریع عدّه می کند.

 3مبنای شهید صدر بدست می آید.

ایشان با شهید صدر است. از البته برخی عبارات محقق خویی به گونه ای است که ظاهرش در عدم وحدت نظر     

مبنی بر اجتماع مصلحت و مفسده یا اجتماع  –جمله اینکه ایشان در پاسخ به یکی از اشکاالت بر جعل حکم ظاهری 

                                           
 .123. همان، ص1 

مبنای شهید صدر در حکم ظاهری  . این سخن میرزای، یکی دیگر از عباراتی است که با55، ص: 2اجود التقریرات، ج. خویی، 2 

 همخوانی دارد.

ن مالکات األحکام تختلف من حیث األهمیة، فقد یکون المالک بمثابة من األهمیة فی نظر الشارع بحیث یقتضی تحریم جملة من ا» . 3 

ه ان المالک ثبوتاً مما یلزم رعایتالمحلالت ظاهراً؛ إلحراز المالک والتحفظ علیه، وقد ال یکون المالک بتلک المثابة من األهمیة، فلو ک

فلو کانت مصلحة » 215، ص: 3فوائد االصول، ج نائینی،...«. فعلى الشارع بیان ذلک، بجعل المتمم من إیجاب االحتیاط فی موارد الشک 

رعایة س المؤمن أولى بالفإنّه لما کان حفظ نف -کمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه -الواقع مهمّة فی نظر الشارع کان علیه جعل المتمّم

وأهم فی نظر الشارع من مفسدة حفظ دم الکافر، اقتضى ذلک تشریع حکم ظاهری طریقی بوجوب االحتیاط فی موارد الشک، تحرّزاً عن 

فوائد ، نائینی «.الوقوع فی مفسدة قتل المؤمن، وهذا الحکم الطریقی إنّما یکون فی طول الحکم للواقع نشأ عن أهمیة المصلحة الواقعیّة

 116، ص: 3االصول، ج
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بر آن است که حکم واقعی تابع مالکات در متعلقش می باشد اما حکم  –مصلحت و عدم مصلحت در شیئ واحد 

ر متعلقش، زیرا حکم ظاهری در ظرف شک در وجود مصلحت واقعیه ظاهری تابع مصلحت در نفس جعل است نه د

جعل شده، این در حالی است که گاهی واقعا هیچ گونه مصلحتی در متعلق نمی باشد، پس چگونه حکم ظاهری می 

صلحت م –مانند شبهات حکمیه قبل از فحص  –تواند تابع مصالح واقعیه در متعلقات باشند. لذا در موارد احتیاط 

چه در واقعی در کار باشد، چنانمالک نفس جعل احتیاط است که عبارتست از تحفظ بر مصلحت واقعی البته اگر در 

   1موارد ترخیص، مصلحت در خود جعل آن است که عبارت از تسهیل بر مکلفین است.

از تزاحم  اما سخنی 2در سخنان قبلی محقق خویی هم اگرچه برخی از بیانات شهید صدر وجود دارد همچنین   

مالکات لزومی و ترخیصی نیست. لذا مشهور اگرچه گفته اند حکم ظاهری برای تحفظ بر غرض مهم واقعی جعل 

در  یبودن حکم ظاهر یقیطراز این رو،  3شده اما نگفته اند که بر مبنای تزاحم غرض لزومی و ترخیصی بوده است.

 فرموده اند  -همان طور که خواهد آمد  -به همین دلیلو تنجز و تعذر واقع است  یمعنا ینکالم مشهور هم به هم

ابراز اهتمام براساس اهم المالکات است که حکم ظاهری همان صدر  یدبه مکلف واصل شود اما در نگاه شه یدبا

همچنین مشهور این سخن را در امارات هم بیان نکرده اند که برگرفته از مالک اهم  قبل از وصول هم وجود دارد.

 اشد.واقعی ب

                                           
 .122، ص2. بهسودی، مصباح االصول، ج1

. مانند اینکه حکم ظاهری حکمی طریقی بوده و به جهت تنجیز و تعذیر حکم واقعی جعل شده، یا اینکه حکم ظاهری، تابع مالک 2 

واقعیه  متعلقش نیست بلکه تابع مالکات احکامنوعی می باشد و نه شخصی. البته می توان گفت اینکه حکم ظاهری برگرفته از مالک در 

است تحلیل این نکته است که مشهور در امارات قائل به طریقیت هستند و نه سببیت لکن اختالف شهید صدر با مشهور پس از اتفاق 

 هر دو بر مبنای طریقیت است.

را در عبارت دیگری از ایشان نیز می توان  .عدم توقف جعل حکم ظاهری بر تزاحم اغراض121، ص: 1مصباح األصول، ج . ر.ک:3 

 رو آن از ارعش که است آن بر – یقیتطر مبنای طبق –جعل خصوص امارات  یراموندر پاسخ به شبهه ابن قبه پ ایشان دریافت، آنجاکه

 یرو طبق مصلحت نوع یناست و از ا یدهعلم را مستلزم حرج و مشقت د یلنمودن مکلفان به تحص تکلیف که داده قرار حجت را اماره

 .112، ص2بهسودی، مصباح االصول، ج واقع را جبران نموده است.- لزومی –بر آن است، فوت مصلحت  یعتشر یکه مبنا یلتسه
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محقق عراقی، میرزای نائینی و محقق خویی در رفع شبهه تضاد در اجتماع حکم واقعی و ظاهری هرکدام از طرفی    

و میرزای نائینی در باب امارات  1به گونه ای تقریبی را بیان نموده اند.محقق عراقی به اختالف رتبه بین این دو حکم

طریقیت آورده و در اصول عملیه غیرمحرزه قائل به اختالف رتبه و اصول عملیه محرزه پناه به مسلک جعل علم و 

و در دومی قائل شده که هیچ گونه مالکی در  3و محقق خویی هم در اولی قائل به جعل طریقیت 2بین دو حکم شده

توجه به اینکه بزرگان هرکدام راه و مسلکی را طی  4متعلق حکم ظاهری نیست بلکه مالک در نفس جعل می باشد،

 موده اند، اختالف مبنای ایشان را با مبنای شهید صدر آشکار می سازد.ن

نکته ای می داند که همان را در محقق خویی نیز نقطه تمایز مبنای خود از کالم مشهور و از جمله شهید صدر خود 

برخالف نظر  –6دارای مالک نیست و همچنین مالک درخود جعل هم نمی باشد متعلق حکم ظاهریبیان گردید که 

بلکه خطاب های ظاهری ابراز اهتمام شارع بر طبق مهمترین مالک های واقعی در هنگام   - 5محقق خویی و مشهور

  2تزاحم هستند که این خطابات، جدی اند و موال واقعا می خواهد عبد را حرکت دهد تا آن غرض واقعی تحقق یابد.

 اشکال شهید صدر :

زیرا خالی از حقیقت حکم می  احکام ظاهری بر وجود مالک در جعل را محال می داندایشان در ابتدا توقف جعل 

جعل چنین حکمی را فاقد اثر دانسته به گونه ای که عقل حکم به لزوم و بر فرض امکان عقلی چنین تحلیلی ، باشد 

                                           
 .42ص ،2، جمقاالت االصول. عراقی، 1 

 .122و ص 16، ص3،جأجود التقریرات . خویی،2 

 .105ص ،2ج ،مصباح االصول. بهسودی، 3 

 .104،ص2. همان، ج4 

 . 165، ص: 6بحوث فی علم األصول، ج . عبدالستار،6 
ا ناشئا حکما طریقی الظاهری اما التضاد من ناحیة المبدأ، فیرتفع بما أفاده فی الکفایة من کون الحکمکه فرموده: مرحوم آخوند . مانند  5

 .222. کفایة األصول، صعن مصلحة فی نفسه، فانه یتعدد موضوع المصلحة و المفسدة

 .202، ص4. شاهرودی، بحوث فی علم االصول، ج2 
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تنها به صرف وجود می فرماید شخص قانون گذاری که بدون وجود مالک در متعلق و امتثال آن نمی کند. ایشان 

مالک در جعل بخواهد حکمی را تشریع نماید معنایش این است که از سوی چنین مشرِّعی هیچ گونه اهتمامی مبنی 

بر تحقق آن فعل در خارج وجود ندارد و لذا چنین جعلی بی فایده خواهد بود زیرا خالی از حقیقت حکم بوده و در 

 1کرد . نتیجه عقل حکم به لزوم امتثال آن نخواهد

در توضیح مطلب می توان گفت، حقیقت حکم عبارتست از بعث و تحریک مکلف به سوی انجام یا ترک متعلقی 

ارع ش در حقیقت حکم نیست وکه غرض شارع بدان تعلق گرفته است اما حکمی که متعلقش خالی از مالک باشد 

لف نخواهد داشت و در نتیجه عقل هم اهتمامی بر تحقق آن در خارج نداشته و بعث و تحریکی را نسبت به مک

حکم به لزوم امتثال آن نخواهد کرد بلکه غرضش تنها در جعل است که با صدور جعل به وسیله الفاظ حاصل می 

به عبارت دیگر الزمه اینکه قائل شویم، حکم ظاهری  برگرفته از مالک در خود حکم ظاهری می باشد، این  2،شود

از ناحیه خداوند متعال نمی باشد ، چون شارع مقدس با جعل حکم به غرضش که  است که نیازی به تحریک مکلف

 در نفس حکم ظاهری بود ، رسیده است.

 : بررسی

که مالک در آن  موال می شود اوامر امتحانیهلغویت جعل حکمی که مالک در نفس جعل آن باشد نقض به  .1

ی موال بر غرض اصلو  سبت به موال می باشد، تنها از حیث امتحان مکلف مبنی بر روحیه تسلیم پذیریش ن

، همچنین گاهی اوقات چنین جعلی تحقق فعل در خارج تعلق نگرفته است بلکه تنها در اصل جعل است

 اگر به عبدت توانستی امر نمایی نزد من "کاربرد دارد و لغو هم نیست مانند اینکه فردی به موالیی می گوید

 "دینار جایزه داری 100

                                           
 . 16، ص: 2دروس فی علم األصول، ج. صدر ،  1

 .146، ص: 6بحوث فی علم األصول، ج . ر.ک: عبدالساتر،2 
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 حفظ یکه آن را برا یستن ینا یشداند معنا یمصلحت در جعل م یرا دارا یحکم ظاهر ییخو محقق ینکها .2

دارد چون  یچه ارزش یحفظ مالکات واقع نباشد اساسا حکم ظاهر ینگرد وگرنه اگر برا یمالکات واقع نم

مالک  که استبرآن  ییاست. بلکه محقق خو یبه جهت تحفظ همان احکام واقع یتمام ارزش حکم ظاهر

 1شارع است. یدر جعل هم هست و آن مالک، همان تحفظ بر اغراض واقع

شهید صدر، در تقریب حقیقت حکم ظاهری می گوید آن حکمی است که به جهت اهتمام شارع بر حفظ  .3

چون  خواهد بود،مالکات شارع جعل شده، همین اهتمام را اگر تحلیل کنیم همان غرض و مالک در جعل 

یکی مالکات احکم واقعی و دیگری اهتمام بر حفظ مهمترین آن مالکات که این مالک  ما دو مالک داریم

دوم همان مالک در جعلی است که محقق خویی فرمود، زیرا اگر سؤال نمائیم که مالک و علت جعل حکم 

 .اشاره می کندبه حفظ اهم المالکات در پاسخ به همین جهت اهتمام شارع  ،ظاهری چه بود

 تزاحم حفظیبررسی مبنای  .2.2.2

 

 :قابل تأمل استمبنای تزاحم حفظی از جهاتی در نگاه نگارنده دارای ابهاماتی است که    

کبرای تزاحم حفظی در سخنان شهید صدر، اگرچه با مقدماتی بیان گردید، اما دلیلی در بیانات ایشان بر  .1

  اثبات این مدّعا به چشم نمی خورد.

صدر سازگاری ندارد، زیرا در موارد شبهات طبق مسلک حق تزاحم حفظی با مسلک حق الطاعه شهید  .2

الطاعه هر گونه احتمالی منجز تکلیف خواهد بود و جعل ترخیص دیگر معنایی ندارد. اگر کسی اشکال کند 

                                           
علّق، تففی األحکام الواقعیّة یکون الشوق أو الکراهة متعلقاً بنفس الم". شاهد بر این مدعا عبارت محقق خویی در تقریرات ایشان است1 

راسات دشاهرودی، "وفی األحکام الظاهریة بنفس الجعل، کما فی إیجاب االحتیاط حفظاً للواقع، أو جعل البراءة تسهیلًا على المکلّفین

 .121، ص: 3فی علم األصول، ج
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در پاسخ می گوییم وقتی عقل می  1که خود شهید صدر حق الطاعه را منوط به عدم ترخیص شارع می داند.

احکام الزامی و هم ترخیصی دارد و در برخی موارد اهم المالکاتش و اهتمامش بر بیند که یک موالیی هم 

آن ترخیص است، با این حال چگونه به حق الطاعه و تنجز هر احتمالی حکم می کند و از این رو این دو 

  2مسلک با یکدیگر در تناقض هستند.

قعه ای دارای یک حکمی باشد، اما تزاحم مالکات واقعی همانطور که روشن است، درجایی است که هروا .3

 اگر نپذیریم که هر واقعه ای حکم خاصی دارد، این مبنا صحیح نمی باشد.

در کالم شهید صدر، فاقد دلیل است و معنای روشنی ندارد، زیرا اباحه اقتضایی و الاقتضایی به  تقسیم اباحه .4

د طبق مسلک عدلیه برگفته از مالک باشرا اگر یک نوع جعل بدانیم که از مولویت موال ناشی شده، بایستی 

که همان تسهیل بر مکلفین است، و اینکه اگر اباحه مالک نداشت الاقتضایی می شود خالف مسلک عدلیه 

است زیرا اگر هیچ مالکی نباشد، پس به چه دلیل و چگونه جعل کرده، عالوه بر اینکه همیشه احتمال وجوب 

احتمال با جعل ترخیص، همیشه مالک تسهیل موجود است، از  یا حرمت وجود دارد پس به جهت رفع این

 . 3این رو، هر اباحه ای اقتضایی می شود

شهید صدر در تقریب مبنایش بیان داشت که غرض و حبّ شارع نسبت به متعلقات، بایکدیگر تزاحم می  .6

وقات با اینکه آمر کنند، در حالی که نمی توان لزوم و ترخیص را به حبّ و بغض بازگرداند، زیرا گاهی ا

                                           
 .162ص، 4ج فی علم االصول، بحوث . شاهرودی،1 

 یرا مقدم م یاطجانب احت یشههم ییموم الزام و شارع معنا ندارد بگوهم احتمال لزوهست  یصهم احتمال لزوم ترخ یگربه عبارت د. 2 

 .به ترک آن نباشد یرا مقدم داشته باشد و راض یصشارع جانب ترخ یدشا ینشود و همچن یم ینمحذور یندارد چون دوران ب

 . البته به نظر می رسداین مصلحت تسهیل همان مالک در جعل است که محقق خویی فرمودند.3 
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، همانطور که گاهی که چیزی 1چیزی را دوست ندارد اما بدان امر می کند، مانند موارد دفع افسد به فاسد

 نزد او مبغوض نیست، اما از آن نهی می کند.

این مبنا در همه موارد قابل تطبیق نیست مانند موارد اباحه و استحباب که معنا ندارد بگوییم از مواردی است  .5

 که شارع راضی به ترک آن نباشد.

در موارد تزاحم بین وجوب و ترخیص اصال معنی ندارد شارع راضی به ترک ترخیص نباشد چون در موارد  .2

ترخیص مکلف مطلق العنان است یا انجام می دهد و یا ترک می کند و معنا ندارد که مکلف حتما باید 

 مرخص باشد.

ظاهری بر طبق غرض اهم، غرض واقعی مهم تغییر نمی کند  شهید صدر بیان داشت که پس از جعل حکم .4

با توجه به اینکه شارع پس از غرض  –اما در جایی که حکم ظاهری وجوب بوده و حکم واقعی حرام است 

چگونه می توان پذیرفت که تنها محرکیت غرض لزومی تغییر می کند  -خود دارای اراده یا کراهت است 

 جود اراده شارع بر وجوب، چگونه، کراهتش نسبت به آن افعال باقی می ماند؟ نه خود غرض درحالی که با و

اگر حقیقت و روح حکم ظاهری، اهتمام موالست به گونه ای که مثال درموارد جعل حکم ظاهری احتیاط  .6

تی حتما بایس –به هنگام تزاحم لزوم و ترخیص –راضی به ترک آن نباشد، اینکه در جعل ترخیص ظاهری 

 قتضایی باشد، الزم نیست بلکه وجود مصلحت تسهیل در عدم الزام احتیاط نیزکفایت می کند.اباحه ا

مبنای ایشان در تنجیز علم اجمالی که عبارتست از تعارض و تساقط اصول با مسلکشان در تزاحم حفظی  .10

ر فی دسازگاری ندارد، زیرا جعل ترخیص به معنای اهم بودن مالک ترخیص نسبت به الزام است و از طر

                                           
 مانند مریضی که برای دفع هالکت خود به دکتر امر می کند که دست مرا که عفونت کرده قطع کن تا به سائر بدن سرایت نکند.. 1 
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هر یک از اطراف علم اجمالی اگر بخواهد اصل جاری شود، نتیجه اش اجتناب است و این خالف اهم بودن 

 مالک ترخیص است که هدف از جعل حکم ظاهری بود.

به چه دلیل حکم ظاهری برگرفته از اهتمام شارع بر طبق اهم المالکات است؟ شاید شارع مثال در مورد  .11

ا یا شاید به دلیل منت برعباد باشد ت ه مکلف به سختی نیفتد و راحت باشد،جعل ترخیص، همین مقدار ک

ص نه اینکه ترخی مردم بدانند چه شارع و موالی مهربانی دارند تا تکالیفشان را به شایستگی انجام دهند

فس نبرگرفته از تزاحمی بین مالکات در رتبه قبل باشد و یا شاید حکم به احتیاط برای این باشد که مکلف 

خود را در دائره شبهات تمرین دهد تا در الزامیات قطعی بتواند وظیفه خود را به نیکی انجام دهد وچه بسا 

 مقصود محقق خویی که مالک را در نفس جعل حکم ظاهری دانسته همین باشد.

 نالزم نیست که شارع حتما بر طبق مهم ترین مالک حکم نماید، آنچه طبق مسلک عدلیه الزم است ، ای .12

است که در مواردی که شارع حکمی را جعل نموده قطعا باید بر اساس مالکی باشد، اما در جایی که مالک 

 وجود دارد، شارع هم باید حتما حکمی نماید و یا بر طبق مالک اهم حکم نماید، دلیلی بر آن وجود ندارد.

 مالک ها با یکدیگر برابرند موارد جعل تخییر، چگونه با مسلک تزاحم حفظی توجیه می شود در حالی که .13

 و هیچ گونه مالک اهمّی در کار نیست.

تزاحم حفظی بدین معناست که در دائره تمام شبهات اغراضی الزامی و ترخیصی وجود دارد که به هنگام  .14

تزاحم یا شارع برائت را جعل می کند و یا احتیاط را، در حالی که فرض این است که هم دلیل احتیاط جعل 

دلیل برائت و هر کدام هم در مورد خاصّی جاری می شود اما طبق مسلک تزاحم حفظی دیگر  شده و هم

  1این تفصیل معنا ندارد.

                                           
. چون باالخره موردی مانند شرب تتن یک موضوع بیشتر نیست یا حکم واقعی آن دارای مالک است یانه دیگر قبل الفحص و بعد 1 

 قبل از فحص بایستی احتیاط نمود و بعد از فحص و یأس از دلیل ، در آن برائت جاری می شود. الفحص آن فرقی نمی کند که بگوییم
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حتی اگر این مبنا را بپذیریم اما تطبیق آن در برخی از اصول عملیه دارای تصویر روشنی نیست، مثال در  .16

بر اساس تقدم مالک اهم، آن را حجت  استصحاب چه تزاحمی بین دو مالک وجود دارد تا بگوییم که شارع

 کرده است.

درجایی که مالک اهم ترخیص باشد به گونه ای احتیاط همیشه حسن است مگر در موارد اختالل نظام، اما  .15

 که راضی به ترک آن نباشد دیگراحتیاط چه حُسنی خواهد داشت؟!

 تزاحم حفظیپیامدها و ثمرات نظریه  .2.2.2

 

، هر گونه موضع گیری و اتخاذ مبنایی بایستی دارای آثار و پیامدهایی باشد و گرنه در علم اصول همانند علوم دیگر 

 دنباله روی از مبنایی که هیچ گونه اثری را در برنداشته لغو خواهد بود .

مبنای شهید صدر در تزاحم حفظی نیز از نتائج و ثمراتی برخوردار است که ایشان آن ها را بر این مبنا مترتب نموده 

 به برخی از این نتائج و آثار اشاره می کنیم :  و ما

 تضاد احکام ظاهری با یکدیگر .2.2.2.1

 

یکی از مباحثی که در اصول بحث می شود این است که آیا احکام ظاهری )مانند اباحه ظاهری و حرمت ظاهری(    

 با یکدیگر تنافی دارند یا تنافی نداشته بلکه جعل آن دو در یک زمان معقول است ؟

طبق مبنای مشهور چنین تضادی معقول است ، زیرا ایشان احکام ظاهریه را برگرفته از وجود مالک درمتعلق حکم 

ظاهری ندانسته بلکه حکم ظاهری را دائر مدار وجود مالک در خود جعل حکم ظاهری می دانند ، لذا اجتماع دو 

تعلق است در حالی که دراینجا هرحکم حکم ظاهری جایز می شود چون شرط استحاله اجتماع ضدین ، اتحاد م

 ظاهری مالکش در خودش می باشد و اصال اجتماعی صورت نپذیرفته است . 
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بنابراین جعل دو حکم ظاهری متغایر ، فی نفسه معقول است اگرچه با در نظر گرفتن وصول این دو حکم به    

مان مقام امتثال می گردد ، زیرا مقام امتثال ه مکلف چنین تضادی دیگر معقول نیست زیرا منجر به تنافی در منتهی و

مقام تنجز و تعذر است که در این صورت مقتضای حکم دال بر حرمت ، تنجز است در حالی که مقتضای حکم دال 

 1بر اباحه تعذر و به عبارت دیگر عدم تنجز است و این تنافی در منتهی است که محال می باشد.

چیزی معقول نیست زیرا احکام ظاهری برگرفته از همان مالکات موجود در متعلق اما طبق مبنای شهید صدر چنین 

احکام واقعی بوده و خود دارای مالک نمی باشند ، لذا الزمه دو حکم ظاهری متضاد این است که یک متعلق واحد 

اگر به مکلف  هم دارای محبوبیت و هم دارای مبغوضیت گردد و این محال است . از این رو ، احکام ظاهری حتی

لم ء لک حالل حتى تعکل شی»هم واصل نشوند ، با هم تعارض دارند . بنابراین معنا ندارد از طرفی شارع بفرماید : 

چون این دو تضاد واقعی دارند، « مشکوک الحرمة والحلیة حرام»واز طرف دیگر جعل الزام کند وبفرماید « أنه حرام

ک مالک واقعی اهم کشف می کند ومعنا ندارد هردو مالک در یک زمان در زیرا هر یک از این دو حکم ظاهری از ی

نظر شارع اهم باشد. به عبارت دیگر، روح حکم ظاهری ترخیص عبارتست از اهتمام شارع به غرض ترخیصی واقعی 

رو در و روح حکم ظاهری الزامی عبارتست از اهتمام به غرض لزومی واقعی، لذا با یکدیگر تنافی دارند. از این 

 2کلمات شهید صدر این عبارت معروف است که احکام ظاهریه به وجودات واقعیه اش با هم تضاد دارند .

 شهید صدر این مبنا را در اصول، تطبیق نموده است که به برخی از آن ها اشاره می شود :   

است که یکی از ادله قائلین پاسخ ایشان به شبهه عدم انحالل علم اجمالی در دائره شبهات، اصل بحث این  –الف 

به احتیاط، وجود علم اجمالی به تکالیف الزامی در دائره شبهات است، اصولیون از طریق انحالل این علم اجمالی 

کبیر به علم اجمالی صغیر در دایره اخبار ثقه ای که حاوی تکالیف الزامیه است و در نتیجه جریان اصل مؤمن در 

                                           
 .266، ص: 11بحوث فی علم األصول، ج ؛ عبدالساتر،25، ص: 2دروس فی علم األصول، ج. صدر، 1 

 .265، ص: 11بحوث فی علم األصول، ج عبدالستار،. 2 
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صدر  بدین شبهه پاسخ گفته اند. شهید -چه به مسلک اقتضاء و چه علیّت  –قائم نشده  اطرافی که خبر ثقه بر آن ها

شبهه دیگری نقل می کند که آن طرفی که مورد خبر ثقه است ازمورد برائت خارج می شود از حین وصول اماره به 

دا با هم تعارض و تساقط می مکلف نه از اول االمر، بنابراین از اول االمر جریان اصول ترخیصی در هردوطرف از ابت

 –و یا تکلیف در هریک از اطراف قابلیت تنجز دارد  –بر مسلک اقتضاء  –کند و سبب تنجیز علم اجمالی می شود 

و اینکه در آینده اماره ای بر یک طرف قائم می شود و در نتیجه یکی از اطراف از دائره علم  –طبق مسلک علیت 

 نجیزی که از قبل آمده نمی زند.اجمالی خارج می گردد ضرری به ت

مانند -شهید صدر برای پاسخ به این شبهه از مبنای خویش استفاده می کند، بدین بیان که چون احکام ظاهریه    

، بنابراین هنگامی که اماره 1به وجودات واقعیه اش با هم تنافی دارند و نه از هنگام وصول به مکلف -احکام واقعیه

اصل می شود کشف می شود که فی علم اهلل از ابتدا این حکم ظاهری وجود داشته و اصل ای الزامی به مکلف و

البته ایشان  2مؤم ّن نیز در آن طرف جاری نمی شود و در نتیجه در طرف مقابل اصل بالمعارض جاری می شود.

م ظاهری ارد اما تنجزحکتصریح می کند که این پاسخ بر مبنای علیت صحیح نیست، زیرا اگرچه اماره از ابتدا وجود د

 از هنگام وصول است، پس علم اجمالی صالحیت تنجز در هرطرف را داراست.

 بررسی : 

به نظر می رسد که تنافی احکام ظاهریه ارتباطی به این ندارد که اماره از همان اول بوده باشد، چون قوام  .1

اینکه این حکم ظاهری حکم ظاهری به شک است و مبدأ جعل حکم ظاهری هنگام شک اوست، نهایت 

                                           
ین از همان ح –یعنی استحقاق عقاب  –جزیت شرعی از ابتدا بوده لکن منجزیت عقلی آن . البته مقصود این است که حجیت و من1 

 وصول است.

 .26، ص6. هاشمی، بحوث فی علم االصول، ج2 
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برگرفته از آن اهم المالکات واقعیه است به عبارت دیگر جعل حجیت برای حکم ظاهری از هنگام وصول 

 است نه اینکه شرعا از ابتدا حجت بوده و تنجز عقلی آن از هنگام وصول باشد.

 اینکه اماره از همان ابتدا موجود بوده فاقد دلیل بوده و نیاز به علم غیب دارد. .2

عدم تنجز امارات قبل از وصول که شهید صدر در ذیل بیان کرد، به معنای جواز ارتکاب مکلف نسبت به  .3

آن طرف قبل از وصول اماره به آن است، این در حالی است که ایشان فرمود از همان ابتدا در آن طرفی که 

 اماره قائم شده اصل جاری نمی شود و این معنایش تناقض است.

ه وصولشان با هم تنافی دارند نه به ثبوت و وجود واقعیشان، زیرا وقتی شارع مثال خبر ثقه احکام ظاهری ب .4

را حجت قرار می دهد، کاشف از این است که به واقع اهتمام داشته لکن ممکن است اهتمام او به شرط این 

کند  جاد انگیزه نمیباشد که خبر ثقه برسد. عالوه بر اینکه اماره ای که واصل نشود در مکلف محرکیت و ای

اصال شامل آن نمی شود وگرنه معنای سخن شهید صدر آن  -چه سیره و چه ادله لفظی  -و دلیل حجیت

 است که امارات غیر معتبره به وجودات واقعی باهم تنافی دارند و این صحیح نیست.

 ه تعلیل، اصل اولی عدمیکی دیگر از مواردی که شهید صدر از مبنای تنافی احکام ظاهری بهره جسته، وج -ب 

حجیت ظنون می باشد. ایشان بیان می دارد که مثال اگر خبر واحد بر وجوب دعا هنگام رؤیت هالل داللت نمود 

و شک در حجیت آن داشتیم، از طرفی برائت شرعی نیز بر عدم وجوب داریم. طبق مبنای تنافی بین احکام 

یت خبر ثقه داللت می کند و از این رو، تا زمانی که دلیلی اقوی ظاهری، دلیل برائت به داللت التزامی بر نفی حج

 1از برائت نباشد به همان دلیل اخذ می شود.

 بررسی : 

                                           
 .44، ص: 2دروس فی علم األصول، ج . صدر،1 
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شبهه این سخن در آن است که خود دلیل برائت، گرچه مفادش اصل عملی است اماخبری است که مانند آن 

عالوه بر اینکه روشن نشد که به چه دلیل شهید صدر مثبتات برائت را حجت  خبر ثقه، احتیاج یه حجیت دارد

 .قرار داده اند.

دیگر از مواردی که از نتائج تنافی احکام ظاهری به شمار می رود، تعلیلی است که شهید صدر، به عنوان  -ج 

ته دلیل برائت اطالق داش یکی از ادله لزوم فحص برای جریان برائت بیان می کند. ایشان می گوید : حتی اگر

باشد امامقید به عدم قیام اماره معتبر بر خالف است و از این رو تمسک به برائت قبل از فحص، تمسک به عام 

در شبهه مصداقیه می باشد . شهید صدر این تعلیل را طبق مبنای خودش صحیح می داند نه مبنای مشهور . 

حجت در عالم واقع مانع ازجریان برائت خواهد بود زیرا احکام  ایشان در این زمینه می گوید : به صرف وجود

ظاهری به وجودات واقعیه با یکدیگر در تنافی هستند. اگر کسی اشکال نماید که طبق این سخن دیگر حتی بعد 

از فحص هم برائت جاری نمی شود، زیرا همیشه احتمال مخصص وجود دارد. شهید صدر در پاسخ می گوید 

 خبر، تنها شامل اخباری می شوند که در معرض وصول هستند.: ادله حجیت 

البته شهید صدر در انتها این استدالل را مخدوش می داند زیرا قائل است که موضوع جریان برائت از دو جزء 

تشکیل شده : یکی شک که بالوجدان وجود دارد و دیگری عدم قیام اماره است که آن را با استصحاب ثابت می 

 1کنیم.

 جمع حکم واقعی و ظاهری  .2.2.2.2

 

یکی از مباحث اساسی در علم اصول، بحث امکان جعل حکم ظاهری است که تحت عنوان امکان تعبد به ظن از    

آن یاد می شود. اصولیون در این باب به شبهاتی که پیرامون تعبد به ظن طرح گردیده پاسخ داده اندکه البته از نگاه 

                                           
 .432، ص: 4ج ،مباحث األصول . حائری،1 
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صدرپاسخ به آن شبهات را تنها در التزام به مبنای تزاحم حفظی خویش قلمداد شهید صدر مخدوش می باشد. شهید 

 کرده و همین راهکار ایشان سبب به وجود آمدن نظریه جدید در حکم ظاهری شد. .

اشکاالتی که از تعبد به ظن پدید می آید عبارتند از : اجتماع مثلین یا ضدین، تصویب، نقض غرض، تخصیص    

 که شهید صدر به این شبهات پاسخ می گوید. 1ت مصلحت واقع و شبهه تنجز واقع مشکوکقاعده عقلی، تفوی

 اشکال تصویب و اجتماع ضدین یا مثلین :

احکام واقعی به حکم قاعده اشتراک، بین عالم و جاهل مشترک است، بنابراین درفرض شک، حکم واقعی موجود    

ظاهری، یا اجتماع ضدین است اگرحکم واقعی و ظاهری  است و از بین نمی رود در حالی که الزمه جعل حکم

مماثل نباشند و یا اجتماع مثلین است، اگر آن دو مماثل باشند و اگر هم قرار باشد که این دو شبهه الزم نیاید باید در 

فرض جعل حکم ظاهری، لوح محفوظ خالی از حکم واقعی باشد که در این صورت الزمه اش تصویب است. ناگفته 

ند که این اشکال به ناحیه عقل نظری برمی گردد چون اجتماع ضدین یا مثلین محال است حتی اگر موال حکیم نما

 2نباشد.

شهید صدر، در پاسخ این شبهه برآن است که مثال اگر حکم واقعی را الزامی و حکم ظاهری را ترخیصی تصور    

ه آمده و باعث نمی شود ک -دنش برالزامیات واقعی به جهت اهم بو -نمائیم، این ترخیص برای حفظ مباحات واقعی

تکالیف الزامی از لزوم خود خارج شوند بلکه جعل اباحه به این معناست که موال در راستای اهم دیدن ترخیصیات، 

دائره محرکیت غرض ترخیصی خود را توسعه داده به گونه ای که شامل همه مشتبهات می گردد به عبارت دیگر 

زامی تغییر پیدا می کند نه خود غرض الزامی. بنابراین اغراض واقعی الزامی و ترخیصی هیچ گونه محرکیت غرض ال

تغییری نمی کنند و از طرفی حکم ظاهری هم که برگرفته از وجود مالک در متعلقش نمی باشد تا تزاحمی بامالک 

                                           
 .15، ص: 2دروس فی علم األصول، ج . صدر،1 

 .26، ص: 2ج ،مباحث األصول. حائری، 2 
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رص ک اباحه در مباحات واقعیه و حدر متعلق حکم واقعی داشته باشد بلکه حکم ظاهری ترخیص مثال برگرفته از مال

 1بر تحفظ نسبت به آن است و از این رو شبهه تصویب و اجتماع مثلین یا ضدین مندفع می گردد.

 شبهه نقض غرض و تفویت واقع :

موجود است و غرض شارع دست  –به حکم قاعده اشتراک  –از آن جایی که حکم واقعی با مبادی و مالکش    

ض واقعی او می باشد، از این رو، هنگامی که حکم ظاهری مخالف با واقع باشد، الزمه اش یافتن مکلف به اغرا

 نقض غرض شارع و تفویت مالک واقعی برمکلف است.

شهید صدر در پاسخ این شبهه بیان می دارد که تفویت مالک و نقض غرض نیست زیرا نقض غرض برای حفظ    

 2البد منه است.غرض مهم ترنه تنها محذوری ندارد بلکه مما

 شبهه تنجز واقع مشکوک)یا تخصیص قاعده عقلی( :

حکم واقعی حتی اگر اماره یا اصلی بر آن قائم شود منجز آن واقع نمی تواند باشد، زیرا در هرصورت واقع    

مشکوک است و محرز نمی باشد و بنابراین تحت قاعده برائت عقلی قرار می گیرد و از طرفی الزمه جعل حکم 

ری این است که قاعده عقلی قبح عقاب بال بیان تخصیص زده شود در حالی که احکام عقلی کلی بوده و قابلبیت ظاه

 تخصیص را ندارند.

توضیح مطلب آن است که اگر شارع اماره ای را مثال مبنی بر وجوب دعا در هنگام رؤیت هالل به عبد واصل    

جت نمی باشد، مکلف می تواند با تمسک به برائت عقلی، آن کند، در این صورت چون این اماره ظنی بوده و ح

میرزای  3الزام را امتثال ندهد، این در حالی است که الزمه جعل حجیت برای آن اماره، تخصیص قاعده عقلی است.

                                           
 .63، ص2؛ حائری، مباحث االصول، ج21، ص: 2دروس فی علم األصول، ج . صدر،1 

 .63، ص2؛ حائری، مباحث االصول، ج22، ص: 2دروس فی علم األصول، ج . صدر،2 

 .12 ، ص:6بحوث فی علم األصول، جر، ات؛ عبدالس22، ص: 2دروس فی علم األصول، جصدر،  .3 
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نائینی این شبهه را با توجه به مسلک خود در امارات مبنی بر جعل علم، حکم ظاهری را تخصصا از قاعده عقلی 

ج می داند و نه این که الزمه اش تخصیص باشد، زیرا مقصود از بیان در قبح عقاب بال بیان، علم است و اماره خار

 هم در نزد ایشان علم محسوب می شود.

اما شهید صدر با توجه به این که مسلک اصولیین در حکم ظاهری را حقیقت نمی شمارد بلکه آن را صرفا به اختالف 

ظی می داند، پاسخ میرزای نائینی را قبول نداشته و چون قائل به مسلک حق الطاعة و انکار در صیاغت و ساختار لف

برائت عقلی می باشد، این شبهه را از ریشه دفع می کند. سپس بر فرض صحت برائت عقلی، موضوع در آن را عدم 

حجیت اگرچه اولی را از بین نمی  بیان تکلیف واقعی یا عدم اهتمام موال به الزام برتقدیر وجود آن می داند و دلیل

برد اما دومی را دفع می کند زیرا مفاد دلیل حجیت در ناحیه ساختار ظاهری هرچه که باشد، اما عرفا عبارتست از 

ابراز اهتمام موال به اهم المالکات و از این رو، در حجیت خبر ثقه اهم المالکاتش استیفاء غرض لزومی است که 

 1ز این رو، برائت عقلی جایگاهی ندارد.بدان اهتمام جسته و ا

 شبهه عدم محرکیت حکم واقعی

اشکال دیگری که شهید صدر طرح نموده و در سخنان اصولیون دیگر یافت نمی شود، این است که اگر احکام    

واقعی در مالک و جعل و محرکیت مشترک بین عالم و جاهل می باشد، اما در جایی که حکم ظاهری برخالف واقع 

 منجز باشد، چه محرکیت و داعویتی برای جاهل وجود دارد؟

شهید صدر در پاسخ می گوید:تعمیم حکم واقعی باز هم لغو نیست و محرکیت دارد، زیرامحرک بودن حکم واقعی    

منوط به سدّ باب عدم از دو جهت است، یکی از سوی موال که خطاب را جعل نموده و عدم را سدّ نمود و دیگری 

                                           
 .14، ص: 6األصول، ج بحوث فی علم عبدالساتر،. 1 
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ه خود مکلف برمی گردد و در اینجا مکلف مانع را برای خودش ایجاد نموده که علم به خالف واقع پیدا کرده به ناحی

 1است.

 بررسی :

به نظر می رسد، پاسخ اشکال روشن نشد، زیرا باتوجه به علم شارع مبنی بر مخالف بودن قطع عده ای از مکلفین،    

 به گونه ای که دارای محرکیت باشد؟ چگونه باز هم حکم واقعی را مشترک جعل نموده

 عدم اجزاء امر ظاهری از واقع .2.2.2.2

 

اگر انسان بر طبق حکم ظاهری، کاری انجام داد و پس از آن کشف خالف شد، طبق مسلک شهید صدر، با چشم    

ا اعاده یا قضپوشی از هر گونه دلیلی، قاعده اولی اقتضاء عدم اجزاء می کند و از این رو، مکلف بایستی آن عمل را 

 نماید.

دلیل این مطلب با توجه به مبنای ایشان روشن می گردد، زیرا احکام ظاهری که از مالکات مستقلی نشأت نگرفته    

اند تا توهّم اجزاء و در نتیجه تدارک مالک فوت شده به وسیله مالک حکم ظاهری شود، بلکه حکم ظاهری عبارتست 

ک واقعی دیگری تزاحم نموده، و از طرفی چون تصویب باطل است، احکام واقعی از ابراز مهمترین مالکی که با مال

در موارد حکم ظاهری به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین اگر کشف خالف شد، در حقیقت انسان مالک واقعی 

 2را از دست داده و چیزی هم جایگزین آن نشده است.

فایه وارد می کند، زیرا مرحوم آخوند در احکام ظاهری قائل به در این راستا، شهید صدر اشکالی را بر صاحب ک   

تفصیل بوده و تنها در اصول عملیه ای که منقح موضوع ادله هستند مانند اصالة الطهارة قائل به اجزاء شده، مانند 

                                           
 .213، ص4. شاهردوی، بحوث فی علم االصول، ج1 

 .152 – 162، صص2؛ شاهرودی، بحوث فی علم االصول، ج255، ص: 2دروس فی علم األصول، ج . صدر،2 
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طاهر  لباسلباسی که مکلف شک در طهارت آن داشته و با جریان اصالة الطهارة در آن، موضوع دلیل اشتراط نماز با 

را که ظاهر در طاهر واقعی است، توسعه داده و در آن تصرف نموده به گونه ای که طاهر ظاهری را هم شامل می 

شود. این در حالی است که اگر اماره ای بر طهارت لباس قائم شده بود، می توانست موضوع دلیل اشتراط را توسعه 

ه و امارات برمی گردد، زیرا ایشان در امارات قائل به جعل دهد. دلیل این مطلب به مسلک آخوند در اصول عملی

منجزیت و معذریت بوده لذا دلیل حجیت اماره نمی گوید لباس طاهر است بلکه می گوید طهارت این لباس محرز 

شده برخالف اصول عملیه که چون مجعول در آن جعل حکم مماثل است لذا حکم به طهارت لباس می شود و در 

کشف خالف هم مجزی است، چون مکلف در لباس طاهر واقعی نماز خوانده است. شهید صدر اشکال  نتیجه پس از

 1می کند که الزمه این سخن، تصویب می باشد.

 بررسی :

اگرحقیقت حکم ظاهری این است که در ظرف شک، شارع بر طبق مهم ترین مالکش حکمی را جعل  .1

قعی برگرفته از مالک اهم عمل نموده است می کند پس در حقیقت در ظرف شک، مکلف به حکم وا

و اصال کشف خالف طبق مبنای شهید صدر معنا ندارد بلکه شارع در ظرف زمانی شک مکلف حکمی 

بر طبق تزاحم مالکاتش جعل کرده و در جایی که شک نداشته باشد هم دارای حکمی خواهد بود که 

حق عقاب نمی بیند و حتی اینکه مکلف را در هر زمان مکلف به وظیفه خود عمل کند، عقل او را مست

 در زمان دوم معذور بدانیم تسامح است. 

نسبت به اینکه الزمه کالم آخوند تصویب است می توان این گونه پاسخ داد که اوال: تصویب نسبت به  .2

احکام شرعی محال است اما نسبت به خود شروط و موضوعات احکام که محال نیست و در اینجا 

                                           
 .24، ص: 2دروس فی علم األصول، ج . صدر،1 
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صورت پذیرفته است. و ثانیا: حکومت اصالة الطهاره بر ادله  –طهارت  –ضوع دلیل شرط توسعه در مو

واقعیه حکومت ظاهری است نه واقعی، به عبارت دیگر ادله ظاهری تصرف در واقع نمی کند بلکه به 

تعبیر میرزای نائینی، تصرف در احراز واقع می کند، چون واقع برای عالم و جاهل مشترک است لکن 

  1ی انسان واقع را وجدانا احراز می کند و گاهی تعبدا آن را احراز می نماید.گاه

 قیام اماره مقام قطع طریقی .2.2.2.2

 

 –شهید صدر در این بحث که آیا اماره ثبوتا جانشین قطع طریقی می شود یا خیر؟ می گوید اماره جانشین قطع    

مام موال به اغراض واقعیه است و آنچه منجز می شود، زیرا حقیقت حکم ظاهری، ابراز اهت –در صفت منجزیت 

است، اهتمام موال به مهمترین غرضش است و فرقی نمی کند که این اهتمام چگونه جعل شود و با چه لفظی ابراز 

گردد و از این رو، فرقی نمی کند که در امارات قائل به جعل حکم مماثل یا جعل منجزیت و معذریت و یا جعل 

 2علم باشیم.

 یان برائت شرعی در دوران بین محذورینعدم جر .2.2.2.2

 

در بحث دوران بین محذورین، دانشمندان اصولی بحث نموده اند که آیا برائت شرعی از وجوب و حرمت جاری    

 –می شود یا خیر؟ شهید صدر، برآن است که ادله برائت شرعی شامل اینجا نمی شود، زیرا ظاهر ادله برائت شرعی 

تقدم غرض ترخیص بر الزامی به هنگام تزاحم حفظی است. این در حالی است که در دوران در  –به دلیل انصراف 

 3بین محذورین امر دائر بین دو غرض الزامی می باشد، بنابراین نه وجوب و نه حرمت مشمول ادله برائت نمی شود.

                                           
 .201، ص: 1اجود التقریرات، ج .  نائینی،1 

 .65، ص: 2دروس فی علم األصول، ج صدر،. 2 

 .165، ص6؛ شاهرودی، بحوث فی علم االصول، ج412، ص: 2دروس فی علم األصول، ج. صدر، 3 
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 بررسی :

ست در اینجا هم مالک ترخیصی طبق مسلک شهید صدر که قوام حکم ظاهری به تزاحم مالک لزوم و ترخیص ا    

امکان دارد، زیرا انسان در دوران بین محذورین علم به الزام دارد و شارع می توانست جانب وجوب را مقدم بدارد 

و یا جانب حرمت را مقدم بدارد و لکن به جهت مالک تسهیل، دست از مالک لزومی خود برداشت. البته آنچه در 

ت شرعی است، زیرا در دوران بین محذورین، جریان برائت شرعی لغو است، مقام صحیح است عدم جریان برائ

چون مکلف یا فاعل است و یا تارک در حالی که جریان اصل عملی بایستی اثر عملی داشته باشد. اگر کسی اشکال 

جوب و و کند که اصل ترخیصی را به لحاظ وجوب حرمت به کار نمی بریم تا لغو الزم بیاید بلکه به لحاظ احتمال

در پاسخ می گوییم ثمره این احتمال در وجوب  1احتمال حرمت جاری می کنیم تا این دو احتمال را دفع کنیم،

 احتیاط است در حالی که در دوران بین محذورین احتیاط امکان ندارد بلکه مکلف یا فاعل است و یا تارک.  

 حجیت ظواهر با وجود ظن بر خالف .2.2.2.2

 

د صدردر بحث حجیت ظواهر، نقل می کند این است که ظواهر حجت هستند تا زمانی که یکی از اقوالی که شهی   

ظن برخالف از سوی مکلفین وجود نداشته باشد، زیرا عقال در جایی که ظنی بر خالف ظهور باشد، یه آن ظاهر 

 عمل نمی کنند.

 اما در اغراض تشریعیه یعنی فرموده: این استدالل در اغراض شخصیه تکوینیه جاری است در پاسخشهید صدر    

و به همین  2باب حجیت و تنجیز و تعذیر بین موالی و عبید، اینگونه نیست که عقال به ظن بر خالف ظهور اعتنا کنند

جهت میرزای نائینی، فرموده عقال در اغراض شخصی خود به ظهوری که در قبالش ظن برخالف حاصل نمایند عمل 

                                           
 .243. شهیدی، ابحاث اصولیة، مباحث الحجج، القسم الثالث، ص1 

 .226، ص4؛ شاهرودی، بحوث فی علم االصول، ج335، ص: 6بحوث فی علم األصول، ج . عبدالستار،2 
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سپس شهید صدر بیان می کند که این پاسخ میرزای  1غراض مولوی مدّ نظر است.نمی کنند و نه در مواردی که ا

نائینی گرچه متین است اما به این مقدار کافی نیست، زیرا ممکن است کسی اشکال نماید که حجیت ظهور در باب 

در  اغراض تشریعیه مولوی به مالک طریقیت و کاشفیت است و نه موضوعیت و تعبد محض و از این رو، عقال

 جایی که کشف ظنی بر خالف آن باشد به ظهور عمل نمی کنند.

ت گرچه ظهور برای حجی شهید صدر در پاسخ به این شبهه، با تمسک به مبنای خود در تزاحم حفظی می گوید:   

، طریقیت دارد و نه موضوعیت و لکن در باب اغراض مولویت بین موال و عبد، مالک کاشفیت نوعی است و نه 

شخصی و در نزد مکلف، زیرا موال در مقام حفظ تشریعی که می خواهد بر طبق مهم ترین مالک جعل حکم نماید، 

غالبا مطابق با واقع است و این کاشفیت نزد موالمحفوظ است تا به ظواهر کالمش می نگرد و می گوید این ظواهر 

زمانی که حجت اقوائی بر خالفش به عنوان کاشف احراز گردد، اما کاشفیت ظن شخصی عبد به میزانی نیست که 

باکاشفیت ظهور مزاحمت نماید. لذاکاشفیت به مقدار الزم برای جعل حجیت ظواهر در موارد ظن برخالف محفوظ 

 2است.

 امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی .2.2.2.2

 

مشهور اصولیون بر آنند که ترخیص شرعی در مخالفت قطعی همه اطراف اطراف علم اجمالی اگرچه اثباتا ممکن 

اما ثبوتا معقول نیست، اگرچه در تعلیل عدم معقولیت، اختالف نموده اند، آخوند خراسانی بر آن است که  3است،

زیرا  -البته اگر آن واقع به فعلیت به رسد ولو با نفس علم اجمالی -مال در تضاد است ترخیص با واقع معلوم باالج

                                           
 .64، ص: 2اجود التقریرات، ج . خویی،1 

 .226، ص4؛ هاشمی، بحوث فی علم االصول، ج433، ص: 6بحوث فی علم األصول، ج . عبدالستار،2 

. شاهرودی، بحوث فی علم . زیرا از نگاه ایشان، هر یک از اطراف علم اجمالی فی نفسه مشمول اطالق ادله ترخیص شرعی می شود3 

 . 141، ص6االصول، ج
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    حکم و اراده فعلی در یکی از دو طرف با ترخیص فعلی در هردوطرف معقول نمی باشد. میرزای نائینی نیز در 

حکیم  قبیح بوده و ازوجه استحاله ترخیص بر آن است که این ترخیص به معصیت منجر می شود که به حکم عقل 

صادر نمی شود و از این رو، تضاد یا تناقض بین ترخیص و حکم عقل به قبح معصیت است نه بین ترخیص و حکم 

واقعی چنانچه آخوند فرمود. محقق عراقی نیز در وجه استحاله ترخیص برآن است که موضوع حکم عقل به اشتغال 

بنابراین اصل الزام معلوم به علم  –چه اجمالی و چه تفصیلی  –ی ذمه و منجزیت عبارت است از علم به امر یا نه

تفصیلی است که بایستی به حکم عقل نسبت به آن فراغ ذمه حاصل شود و ترخیص ظاهری اگرچه با فعلیت حکم 

 1اما با حکم عقل به وجوب امتثال در تناقض است. –به دلیل تعدد رتبه آن ها  –واقعی در تناقض نیست 

صدر پس از اینکه ادله مشهور در وجه تعلیل استحاله ترخیص را نقد می کند، در نهایت با تمسک به مبنای شهید     

خود در حقیقت حکم ظاهری مبنی بر تزاحم حفظی، قائل به امکان ترخیص شرعی در همه اطراف علم اجمالی می 

 شود. 

ه جامع الزام وجود دارد، اما از لحاظ عقلی تطبیق مبنای ایشان در این بحث بدین شکل است که اگرچه علم ب    

امکان دارد که در مرحله تزاحم بین مالکات احکام واقعی، اهم المالکات نزد شارع، مالک ترخیص واقعی باشد و در 

نتیجه در مقام حفظ، مالک مهم الزامی را فدای مالک اهم ترخیصی نماید. از این رو، حکم به ترخیص در اطراف 

اگر کسی اشکال نماید که طبق مسلک حق الطاعة شهید صدر، حتی احتمال تکلیف هم  2 کان دارد.علم اجمالی ام

منجز است. شهید صدر در پاسخ می گوید: این حکم عقلی به وجوب اطاعت و قبح معصیت تعلیقی بوده و اگر خود 

  3شارع نمی باشد.شارع و موال ترخیص دهند دیگر مخالفتی صورت نپذیرفته و منافاتی با مولویت ذاتی 

                                           
 .160، ص4و ج122،ص6؛ شاهرودی، بحوث فی علم االصول، ج36، ص: 2دروس فی علم األصول، جصدر،  .1 

 . همان.2 

 .125. همان، ص3 
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اشکال دیگری که وجود دارد این است که علم اجمالی چه فرقی با علم تفصیلی می کند و می توان همین سخن    

را در علم تفصیلی هم بیان نمود ؟ شهید صدر به این شبهه نیز پاسخ می دهد که مسلک تزاحم حفظی که بر طبق آن 

بدین جهت است که در علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری که همان  جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی امکان دارد

اشتباه و شک است وجود دارد برخالف علم تفصیلی که فاقد چنین خصوصیتی می باشد، زیرا تزاحمی بین مالکات 

البته در جای دیگری بیان می کند کسی که علم تفصیلی به الزام دارد  1واقعیه در موارد علم تفصیلی وجود ندارد،

صال احتمال نمی دهد که شارع بر طبق ترخیص حکم جعل کرده باشد اما انسان شاک و همچنین عالم به علم ا

 2اجمالی چنین احتمالی را می دهد.

بر  تواند یشارع ماین ترخیص و با وجود  یستن یارتکاب همه اطراف علم اجمال یصدر ترخ یمحذوربنابراین،    

الزامی  ی مالککه در موارد شبهات بدو یانیبه همان ب یستاز واقع ن یدرفع در مخالفت  یصواقع تحفظ کند و ترخ

  3دهد. یدر مخالفت م یصکند اما ترخ یبر واقع تحفظ م مهم را فدای مالک ترخیصی اهم می کند و در عین حال

رخیصی را ن تاگرچه ثبوتا جعل ترخیص را معقول می داند اما اثباتا چنی -برعکس نظر مشهور -البته شهید صدر   

ایشان در جای دیگری  4به لحاظ تناقض آن با تکلیف واقعی معلوم باالجمال به حسب ارتکاز عقال، انکار می کند.

اهمیت غرض ترخیصی بر الزامی خالف ارتکاز عقالست، زیرا غالبا از نظر عقال، اغراض ترخیصی اینگونه  "می گوید

امی باشد و همین قرینه لبی، اطالقات ادله اصول ترخیصیه را، تقیید نیست که به مرتبه ای برسد که اهم از غرض الز

 6می زند.

                                           
 .162،ص4. شاهرودی، بحوث فی علم االصول،ج1 

 .40ص ،2دروس فی علم األصول، ج. صدر، 2 

 .161، ص4فی علم االصول، ج. شاهرودی، بحوث 3 

 .141. همان، ص4 

 .41، ص: 2دروس فی علم األصول، ج. صدر، 6 
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 بررسی :

امکان جعل ترخیص منحصر در پذیرفتن مبنای تزاحم حفظی نیست، بلکه به همین مقدار که بگوییم حکم  .1

ز ناحیه ا عقل به لزوم امتثال احکام موال تنجیزی نبوده بلکه تعلیقی است و مشروط به این است که ترخیصی

موال نرسیده باشد، در این صورت امکان ترخیص ثابت خواهد شد، حال هرمسلکی که انسان در حکم 

 ظاهری داشته باشد فرقی ندارد.

این مبنا، با مبنای ایشان در بحث قطع ناسازگار است، زیرا شهید صدر در بحث قطع تصریح می کند که  .2

امکان ندارد، زیرا جعل ترخیص اگر حکم ظاهری باشد جعل ترخیص از ناحیه شارع بر خالف قطع مکلف 

که معنا ندارد، چون باوجود قطع دیگر شکی وجود ندارد تا موضوع حکم ظاهری که شک است تحقق پیدا 

البته شهید صدر خود  1کند و اگر هم حکم واقعی باشد الزمه اش اجتماع دو حکم واقعی متنافی خواهد بود.

کند و در پاسخ می گوید: چون انسان قاطع، قطعش را مصیب به واقع می بیند، نیز این اشکال را مطرح می 

آن ترخیص را درحق خود نمی داند و از این رو، ترخیص غیر جدی است در حالی که تنها ترخیص جدی 

مانع حق الطاعه خواهد بود. لکن این پاسخ صحیح نمی باشد زیرا انسان قاطع وقتی یقین دارد که برخی از 

 ا خالف واقع است، لذا ترخیص شارع را غیرجدی نمی انگارد.قطع ه

شهید صدر اگرچه امکان ترخیص را ثابت می کند و لکن در مقام اثبات بر آن است که اهمیت غرض  .3

ترخیصی بر الزامی خالف ارتکاز عقالست، زیرا غالبا از نظر عقال، اغراض ترخیصی اینگونه نیست که به 

د می خیصیه را، تقییمرتبه ای برسد که اهم از غرض الزامی باشد و همین قرینه لبی، اطالقات ادله اصول تر

                                           
 .34، ص: 4بحوث فی علم األصول، ج هاشمی، ؛35، ص:2دروس فی علم األصول، ج . صدر،1 
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لکن اشکال در این است که اگر این عقال چنین حکمی دارند، شارع هم بر طبق همین روش عقال،   1زند.

  بایستی بگوییم که اغراض الزامیه اش اهم و ترخیص در آن حتی ثبوات هم امکان ندارد.

 فعلیت یقین و شک در استصحاب .2.2.2.2

 

یقین و شک  ، فعلیتاستصحاباین است که شرط جریان نخستین تنبیه بحث استصحاب، در کالم صاحب کفایه     

شهید صدر این  2تقدیری کفایت نمی کند، بنابراین استصحاب در حق غافل جاری نیست. یقین و شکمی باشدو 

 دانسته اند. شرط را به مشهور نسبت می دهد که آنان به دو دلیل فعلیت یقین و شک را معتبر

وجه نخست که وجهی ثبوتی است، لزوم لغویت می باشد. توضیح آن بدین بیان است که استصحاب حکمی     

ظاهری بوده و احکام ظاهری دارای مالکات واقعی نمی باشند بلکه به غرض تنجیز و تعذیر از واقع جعل شده اند 

صل شود و از این رو، در صورت غفلت و نسیان که و از طرفی، حکمی قابل تنجیز و تعذیر است که به مکلف وا

 3امکان وصول نمی باشد، جعل حکم ظاهری لغو خواهد بود.

شهید صدر در اشکال به این استدالل قائل است که احکام ظاهری هم از جهت جعل و هم از جهت مالک     

باشد بلکه درجه حفظ و اهتمام به احکامی واقعی هستند، اگر چه مالک حکم ظاهری مستقل از مالکات واقعیه نمی 

همان مالکات واقعیه در حالت تزاحم حفظی است که این درجه اهتمام خود امری واقعی می باشد و از این رو، قوام 

 4حکم ظاهری به وصول نمی باشد.

                                           
 .41، ص: 2دروس فی علم األصول، ج. صدر، 1 

ناست که مکلف در ظرف جریان استصحاب، بالفعل یقین ندارد بلکه غافل ؛ یقین تقدیری بدین مع404کفایة األصول، ص: . خراسانی، 2 

 بوده اما به گونه ای است که لو التفت لتیقن.

 .122، ص 6نهایة الدرایة: ج  ؛ اصفهانی،360، ص2ج ، أجود التقریرات؛ خویی، 312، ص 4ج  ،وائد االصولف . نائینی،3 

 .246، ص: 2ج، مباحث األصول حائری، ؛211، ص: 5ج. هاشمی، بحوث فی علم االصول، 4 
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 بررسی :

هد کرد ابر فرض اینکه قوام حکم ظاهری به وصول نباشد، لکن زمانی عقال قابلیت تنجیز و تعذیر پیدا خو .1

چرا که اگر قرار که به مکلف واصل شود و انسانی که غافل است، چگونه حکمی در حق او حجت باشد؟!

به حکم  یازین یگرو د شدیمنجز م یدر صورت عدم وصول، منجز باشد همان حکم واقع یاست حکم

 یولن شدت اهتمام مابراز کرد یراز، هم وارد استشهید صدربه مسلک  یاشکال ثبوت ینبنابرا نبود. یظاهر

به  یاشکال ربط ینلذا ا که امکان ابراز و قابل وصول به مکلف باشد لغو نیست ییدر جا یبه مالکات واقع

 .وارد استدر هر صورت ندارد و  یهدر احکام ظاهرتزاحم حفظی مسلک 

حالل پیرامون انکالم شهید صدر در اینجا با کالمشان در بحث دلیل عقلی بر احتیاط در شبهات بدویه که  .2

اگرچه اماره از ابتدا وجود دارد اما  علم اجمالی سخن می گوید تنافی دارد، زیرا در آنجاتصریح می کند

 1تنجزحکم ظاهری از هنگام وصول است.

 مثبتات امارات و اصول .2.2.2.4

 

 شرعی اماراتیکی از مباحث پردامنه ای که در فقه آثار زیادی دارد، حجیت و عدم حجیت مثبتات و لوازم غیر     

و اصول است. مشهور بین اصولیون این است که تنها لوازم و آثار غیرشرعی امارات حجت است و نه اصول. میرزای 

نائینی در وجه این تفصیل طبق مبنای خود بر آن است که چون دلیل حجیت، اماره را علم به شمار می آورد، پس 

 2ه یکی از شئون علم به چیزی علم به لوازم آن است.تمام آثار علم بر آن مترتب می شود و روشن است ک

                                           
 .26، ص6. هاشمی، بحوث فی علم االصول، ج1 

 .442ص  ،4ج  ،فوائد االصول . نائینی،2 
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این تفاوت بین اماره و اصل که از سوی اصولیون مطرح گردیده را صرفا تفاوتی  -چنانچه گذشت  -شهید صدر     

این تفاوت را تنها در صورتی صحیح می داند که عنوان اماره و اصل  در جانب صیاغت و ساختار ظاهری دانسته و

ه ، بلکدر خطابات شرعی اخذ شده باشد در حالی که  اماره و اصل از اصطالحات اصطیادی دانشمندان اصولی است

ر بدر تفسیر حکم ظاهری مبنی  -ایشان بر آن است که اماره و اصل عملی تفاوتی ماهوی و جوهری دارند. ایشان 

قائل است که آن مالک اهم گاهی به دلیل ترجیح و  –تعین خطابی که مطابق با مالک اهم واقعی صورت می گیرد 

قوت احتمال و کشف نزد شارع می باشد که در این صورت شارع جعل اماره می کند و گاهی مالکش قوت محتمل 

مارات حجت است چون علت تامه مالک می باشد که در این صورت جعل اصل عملی می کند. بنابراین مثبتات ا

حجیت در امارات، حیثیت کشف تکوینی است و این حیث تکوینی نسبتش به مدلول مطابقی و التزامی یکی است 

لذا به همان دلیل که مدلول مطابقی حجت است مدلول التزامی هم باید حجت باشد و حیثیت مطابقی یا التزامی بودن 

شارع که و  زنده است یفالن یدگو یکه م ای خبر ثقهمثال  1رف و عقال نیست.دخیل در مالک حجیت از نگاه ع

لذا الزمه اش درجه مطابق واقع است  40بوده که قوت احتمال وجود دارد و دلیل  ینقولش را حجت قرار داده ، به ا

مالک  عملیه که در اصول اما . درجه مطابق  واقع است 40هم  یناست ، چون ا این است که دارای محاسن هم شده

است، خود نوع محتمل مدخلیت داد نه درجه کشف و ظن و از این رو، مثبتاتش حجت ، قوت محتمل  یحشترج

 .لوازمش وجود نداردقوت  محتمل ، در  ینانیست، چون 

بتاتش نیز مث -مانند استصحاب یا قاعده فراغ-همچنین در جایی که ترجیح به دلیل قوت احتمال و محتمل باشد    

حجت نمی باشد، زیرا اگرچه در لوازمش خصوصیت کشف موجود است اما جزء دوم یعنی خصوصیت زائد و نوع 

                                           
 .124، ص5و ج 13، ص6. شاهرودی، بحوث فی علم االصول، ج61، ص: 2دروس فی علم األصول، ج. صدر، 1 
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مانند علت محدثه بودن برای علت مبقیه یا خصوصیت حالت سابقه داشتن در استصحاب و گذشتن از محل  -محتمل

 که در لوازمش محرز نمی باشد. -1انجام عمل در قاعده فراغ

 بررسی :

در اقسام حکم ظاهری گذشت، این تفاوت ماهوی مدّ نظر شهید صدر اگر هم صحیح باشد کلیت چنانچه  .1

 نداشته و در برخی امارات و اصول تطبیق نمی شود.

شهید صدر در بحث حجیت شهرت، سخنی را بیان می دارد که ظاهرا خالف مبنایش در اینجاست، یکی از  .2

حیثیت  -ت به این بیان که مالک حجیت خبر واحدادله حجیت شهرت، همان ادله حجیت خبر واحد اس

در شهرت هم وجود دارد، لکن شهید صدر اشکال می کند که احتمال دارد شارع در حجیت حکم  -کشف

ظاهری که به مالک تزاحم حفظی است ، تنها اکتفا به استیفاء مالک اهم به مقدار جعل حجیت برای خبر 

و اصول عملیه و به عبارت دیگر شارع در تزاحم حفظی چه بسا  ثقه نماید نه برای شهرت و سائر امارات

تنها اکتفاء به مدلول مطابقی اماره نموده و نه لوازم آن، در حالی که طبق حجیت مثبتات امارات، وقتی تمام 

مالک برای حجیت اماره کاشفیت و قوت احتمال است، پس هرآنچه که با خبر ثقه در این حیث مشترک 

 هم بایستی حجت باشد وگرنه لوازم امارات هم نبایستی حجت باشد. -مانند شهرت  –باشد 

 علم اجمالی به حکم ظاهری الزامی 2.2.2.14

 

                                           
شود اما  یم یحبه جهت قاعده فراغ، تصح یشک کند که اگر چه نماز قبل یشبعد از فراغ از نماز، نسبت به وضو یشخص ینکهمثل ا. 1 

صحت نماز، حدوث  یجزء المالک برا یرامجدد، نماز خواند ز یش که صحت وضوء باشد اخذ نمود و بدون وضوه اتوان به الزم ینم

 .ه استمحقق نشد وضونسبت به  یمحقق شده است ول نمازشک بعد از فراغ از نماز است که نسبت به 
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نه ای بر مانند اینکه بی -یکی از تنبیهات بحث اصالة االحتیاط این است که علم اجمالیبه تکلیف ظاهری الزامی     

 هم مانند اجمالی وجدانی منجز است یا خیر؟  -نجاست یکی از دو ظرف الف و ب قائم شد 

می خبر می دهد و لکن شهید صدر می گوید : این علم اجمالی دو قسم است گاهی بینه بر وجود ظرف نجس معلو

در نزد ما تردید به وجود می آید که در این صورت فرموده مانند علم وجدانی حکمش احتیاط است. اما گاهی تردید 

در خود بینه است بدین معنا که بینه به صورت مردد خبر می دهد که یکی از این دو ظرف نجس است در این 

ف پیدا می کند. شهید صدر بر آن است که حکم ظاهری در صورت بر حسب اختالف در مبانی، حکم هم اختال

لسان و ساختار هرچه که باشد مهمّ نیست، مهمّ آن است که روح و حقیقت آن به ابراز مهمترین ملک واقعی بازگشت 

 1است. می کند و از این رو، حکم به لزوم اجتناب می شود زیرا اهتمام شارع بر حفظ غرض لزومی تعلق گرفته

 :بررسی 

از کجا علم داریم که مالک لزومی اهم از ترخیصی است، چون ما هستیم و ظاهر خطابات و از این رو، شارع نیز    

 مکلفین را بر طبق همان فهمی که از ساختار و صیاغت الفاظ تحصیل نموده اند احتجاج می کند.

 محل ابتالء ازإجمالی  علم خروج بعض أطراف .2.2.2.11

 

یکی از مواردی که علم اجمالی منجز نیست، جایی است که یکی از اطراف علم اجمالی، از محل ابتالء مکلف،     

خارج باشد، مشهور در وجه استدالل خویش به عدم فعلیت تکلیف علی ای تقدیر تمسک کرده اند در حالی که 

لکن چون حقیقت جریان اصل و شهید صدر در وجه استدالل برآن است که تکلیف در آن طرف هم فعلی است و 

حکم ظاهری به تزاحم حفظی برمی گردد، اما در جایی که نوعا هیچ گونه داعی و انگیزه ای برای ارتکاب مکلف 

نمی باشد، تزاحم حفظی بین غرض لزومی و ترخیصی اگرچه عقال وجود دارد، اما عرفا و از نگاه عُقال، تزاحمی 

                                           
 .121، ص: 4ج، مباحث األصول ؛ حائری،251، ص: 6بحوث فی علم األصول، ج . شاهرودی،1 
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حفظ می شود و از این رو، دلیل  -به دلیل خروج از محل ابتالء  –عادةً وجود ندارد، زیرا غرض لزومی محتمل 

اصل منصرف از آن طرف می باشد و در نتیجه اصل در طرف مقابل که محل ابتالء است بدون معارض جاری می 

 1شود.

 بررسی : 

ق خطاب اصل اگرچه برای مکلف داعی بر ارتکاب طرف خارج از محل ابتالء نیست اما این موجب انصراف اطال

نمی باشد، زیرا باالخره مکلف قدرت بر ارتکاب آن طرف و به عبارتی احتمال ارتکاب آن را دارد، و فایده ترخیص 

هم، تأمین از تکلیف واقعی مشکوک است بنابراین همانطور که خود شهید صدر در این بحث بیان داشت کهه جعل 

 است لغو نیست، جعل ترخیص هم نباید لغو باشد.وجوب یا حرمت برای طرفی که خارج از محل ابتالء 

 جمع بندی .2

شهید صدر، در تبیین حقیقت و روح حکم ظاهری نظریه ای متفات از مشهور ارائه فرمودند و از این نظریه در موارد 

بیه شمختلفی در اصول بهره جستند. در این نوشتار روشن گردید که این نظریه اگر هم بپذیریم که در مواردی جزئی 

به نظریه مشهور باشد، اما مسلک شهید صدر، ارکان خاصّی داشته که در مبنای مشهور دیده نمی شود. همچنین به 

این نتیجه رسیدیم که مبنای شهید صدر هم در اساس آن و هم در ثمراتی که ایشان بر آن مترتب نموده، ابهاماتی 

  وجود دارد که برای نگارنده ایجاد سؤال نموده است.

السالمو  

 

                                           
 .244ص ،6بحوث فی علم األصول، ج . شاهرودی،1 
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