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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
امـا  . يكي از مبادي تصديقي جمع بين حكم ظاهري و واقعـي اسـت  •

قبل از ورود در ايـن مبـدء تصـديقي الزم اسـت بـه بحـث تخطئـه        
ي جمـع بـين حكـم    -همان طور كه خـواهيم ديـد، مسـأله   . بپردازيم

.  شود-ظاهري و واقعي در فرض تخطئه مطرح مي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
تخطئه•
يكي از نتايج بحث اشتراك حكم بين عالم و جاهـل، بحـث تخطئـه    •

.احكام واقعي و احكام ظاهري: اند قبالً گفتيم احكام دو دسته. است
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

تر  ء يا به تعبير دقيق احكام واقعي، احكامي هستند كه براي يك شي •
آن . شـوند  براي يك عمل اختياري در موارد حكم تكليفي، جعل مي

مكلفـان چـه   . حكم واقعي فارغ از علم و جهل مكلفان، ثابت اسـت 
عالم به حكم باشند، چه عالم به حكم نباشند، في حـد نفسـه حكـم    

.براي آنان جعل شده است
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
حال اگر دليل و حجتي بر يك عملي مثالً سيگار كشيدن اقامه شـود  •

و بر حليت آن حكم كند، اين حكم يك حكم ظاهري اسـت كـه در   
. فرض جهل مكلف به حكم واقعي، جعل شده است

خواه اين حجت يك اماره مثل خبر واحد باشد يا يك اصـل عملـي   •
حكم برائت شرعي مبتني بـر  ). رفع ما ال يعلمون(مثل برائت شرعي 

داند نـه ايـن كـه حكـم      رفع مسئوليت از چيزي است كه مكلف نمي
.واقعي از مكلف برداشته شده باشد
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
ي  در همين زمان كه مكلف بر حكم شرعي، حجتي دارد و به واسطه•

گردد، حكم واقعي جعـل   آن حجت، حكم يك عمل براي او بيان مي
بنـابراين در كنـار احكـام    . شده همچنان به حال خودش باقي است

واقعي، يك سري احكام ظاهري وجود دارد كه ممكن است مطـابق  
.با واقع باشد و ممكن است با واقع مخالفت كند
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
به عبارت ديگر نسبت به شخص مكلف كه حجتي بـر يـك حكـم     •

: شرعي دارد، با دو حكم مواجه هستيم
. ء في حد نفسه است حكم واقعي كه حكم شي. أ•
ء است در فرض جهل نسبت به حكم  حكم ظاهري كه حكم شي. ب•

. واقعي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
اين حجت ظاهري و حكمي كه مفاد همين حجت است، چـه امـاره   •

باشد چه اصل عملي، ممكن است مطابق با واقع باشد و ممكن است 
مخالف با واقع باشد و ضرورتاً اين گونه نيست كه بـا حكـم واقعـي    

و البته در جاي خود گفته شده اسـت كـه اگـر    . مطابقت داشته باشد
حكم ظاهري با واقع مخالف باشد، مكلف با عمـل بـر طبـق حكـم     

.ظاهري معذور خواهد بود
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
اين امكان مطابقت و عدم مطابقت حكم ظـاهري بـا حكـم واقعـي،     •

همان مشرب و مذهب تخطئه و مخطئه است كه شيعه بـه آن ملتـزم   
.باشند بوده و هست؛ در مقابل، فقهاي اهل سنت قايل به تصويب مي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
پذيرش تخطئه منجر به بروز اشكاالتي در مورد حكم ظاهري شد كه •

ابن قبه كه يك مـتكلم بـود،   . ي اين قبه است ترين آنها شبهه-معروف
ظاهراً اين شبهه را در موردي خاص، يعني خبر واحد، ذكر نمود، اما 
از آنجا كه مالك و مناط شبهه به مورد مذكور، اختصاص ندارد و در 

توانيم آن را در كـل بحـث    تمام احكام ظاهري قابل تعميم است، مي
.حكم ظاهري و واقعي مطرح كنيم
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

در اينجا سه اشكال از اشكاالت مطرح شده در ايـن زمينـه را بيـان    •
. نماييم ي ابن قبه شروع مي كنيم و از معروفترين آنها يعني شبهه مي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج
همان طور كه در مبادي تصوري گفتيم، هـر گـاه از حكـم سـخن     . •

.كنيم گوييم، در واقع از حجت بحث مي مي
ي ثالثـه، جـزء اول، ص    سيد محمد باقر صدر، حلقات، حلقه: ك.ر. •

؛ و سيد محمود هاشمي، دروس في علم االصول، ابتداي حجيـت  24
.ظن
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ي تخطئه اشكاالت وارد بر نظريه
:ي اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد شبهه. أ•
اگر حكـم  : گويد محمد بن عبد الرحمن بن قبه معروف به ابن قبه مي•

ظاهري، مطابق حكم واقعي باشد، پس دو حكم مثل هم بـراي يـك   
چنين چيزي اجتماع دو مثل و محال است و اگـر  . ء وجود دارد شي

حكم ظاهري، مخالف حكم واقعـي باشـد، از آنجـا كـه احكـام بـا       
بنابراين پـذيرش  . يكديگر تضاد دارند، اجتماع دو ضد و محال است

احكام ظاهري مطابق با واقع يا مخالف با واقع موجـب اجتمـاع دو   
.باشند شود كه محال مي مثل يا اجتماع دو ضد مي
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ي اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد شبهه. أ
ي اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد به لحاظ مبـادي يـا بـه     استحاله•

لحاظ نتايج حكم است نه به لحاظ خود حكم كـه صـرفاً يـك امـر     
. اعتباري است

اي وجود دارد  قبالً گفتيم كه براي جعل يك حكم، مصلحت يا مفسده•
از اين رو مـولي تحصـيل آن   . كه شوق مولي به آن تعلق گرفته است

كند و سـپس   مصلحت يا اجتناب مفسده را از سوي مكلفان اراده مي
.نمايد اعتبار مي
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ي اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد شبهه. أ
بنـابراين  . كنـد  اي كه دارد، حكم متناسبي جعل مي او بر اساس اراده •

اگر مصلحتي وجود دارد كه مولي شوق بـه تحقـق آن پيـدا كـرده و     
نمايـد؛   اراده نموده كه مكلف آن را تحصيل كند، وجوب را جعل مـي 

اي وجود دارد كه مولي شوق به عدم تحقق آن پيدا كـرده   اگر مفسده
ايـن  ... كند و و اجتناب از آن را اراده نموده است، حرمت راجعل مي

وجوب و حرمـت كـه بـا يكـديگر متضـاد هسـتند، دو اعتبارنـد و        
پـس احكـام   . اعتباريات از حيث اعتباري بودن، هيچ واقعيتي ندارند

. شود واقعيات در آنها اجرا نمي
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ي اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد شبهه. أ
اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد در واقعيـات و تكوينيـات محـال    •

اين كه واقعـاً دو امـرِ يكسـان از همـه     . است، نه در دو امر اعتباري
جهت، با هم اجتماع كنند يا دو چيز متضاد با هم جمع شوند، محـال  

زيرا اجتماع دو امرِ يكسان از همـه جهـت، مسـتلزم رفـع     . باشد مي
دوئيت آنها است در حالي كه فرض كرديم دو چيز هستند و اجتماع 
دو امر متضاد، مستلزم عدم تضاد بين آنها است در حالي كـه فـرض   

.كرديم متضادند
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ي اجتماع دو مثل يا اجتماع دو ضد شبهه. أ
اند، پس اجتماع دو ضد يـا  -اما مبادي و نتايج احكام از امور واقعي•

معناي جعل . دو مثل در احكام به لحاظ مبادي و نتايج متصور است
ء، جمع مصلحت و  دو حكم متضاد مثل وجوب و حرمت بر يك شي

ء مورد نظر هم مصلحتي دارد كه  ء است يعني شي مفسده در يك شي
اي دارد كـه   ي مولي به تحصيل آن تعلق گرفتـه و هـم مفسـده    اراده

ي تحقـق آن چيـز را    مولي هم اراده. اجتناب از آن را خواهان است
.و اين دو مطلب با هم ناسازگارند. ي عدم تحقق آن را دارد هم اراده
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ي تخطئه اشكاالت وارد بر نظريه
ي تفويت مصلحت يا القا در مفسده  شبهه. ب•
يعنـي جـايي كـه    (در موارد عدم تطابق حكم ظاهري با حكم واقعي •

، بـر اسـاس حجـت،    )كنـد  حجت، حكمي مخالف با واقع را بيان مي
كنـد،   مكلف به حكمي خواهيم بود كه آن حجت براي ما ثابـت مـي  

اين عمل واجب است، پس بايد انجام دهيم؛ در حـالي  : گويد مثالً مي
گويـد   يـا مـي  . كرديم كه واقعاً حرام است و ما بايد از آن اجتناب مي

اين عمل حرام است، پس بايد ترك كنيم؛ در حالي كه واقعاً واجـب  
.داديم است و ما بايد آن را انجام مي
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ي تفويت مصلحت يا القا در مفسده شبهه. ب
بر اساس اشتراك احكام بين عالم و جاهل و بقاي حكم واقعي براي •

، فـرض مـذكور يـا    )حتي در صورت جهل به حكـم واقعـي  (مكلف 
موجب تفويت يك مصلحت واقعي و يـا موجـب القـاي مكلـف در     

.ي واقعي است مفسده
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ي تفويت مصلحت يا القا در مفسده شبهه. ب
اگر فعل واقعاً واجب بوده و مكلف انجام نداده، مصـلحت واقعـي از    •

او فوت شده است و اگر فعل واقعاً حرام بوده و ملكف آن را انجـام  
. ي واقعي شده است داده، گرفتار يك مفسده
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ي تفويت مصلحت يا القا در مفسده شبهه. ب
به عبارت ديگر حجت يا باعث از دست رفتن يك مصلحت واقعـي  •

ي واقعـي و   شود و يا باعث پرتاب و القاي مكلف در يك مفسده مي
غرض مولي ايـن  . گردد هر دوي اينها به نقض غرض مولي منتهي مي

بود كه مكلف، مصالح واقعي را بـه دسـت آورد و از مفاسـد واقعـي     
ي عـاملي اسـت    اجتناب كند، در حالي كه اكنون خودش ايجاد كننده

اين . كه مكلف نتواند به مصالح دست يابد و يا از مفاسد اجتناب كند
.با غرض از تكليف منافات دارد
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ي تخطئه اشكاالت وارد بر نظريه

ي حكم ظاهري ي عدم تنجيز حكم واقعي به واسطه شبهه. ج•
بيشـترين  . شود ي قبل، كمتر توجه مي به اين شبهه نسبت به دو شبهه•

اما در هـر حـال   . ي دوم است ي ابن قبه و بعد به شبهه توجه به شبهه
.اين شبهه نيز به عنوان يك شبهه مطرح شده است
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ي حكم ظاهري ي عدم تنجيز حكم واقعي به واسطه شبهه. ج

در موارد قيام حجت مثل اماره يا اصـل عملـي، حتـي اگـر     : اند گفته•
زيرا قيام . شود مطابق با واقع باشد، تكليف واقعي بر مكلف منجز نمي
وجود امـاره  . حجت باعث دفع شك ما نسبت به حكم واقعي نيست

شود كه نسبت به حكـم واقعـي يقـين پيـدا      يا اصل عملي باعث نمي
. در نتيجه همچنان نسبت به حكم واقعي شك داريم. كنيم
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ي حكم ظاهري ي عدم تنجيز حكم واقعي به واسطه شبهه. ج

وقتي مكلف به حكم واقعي هنوز علم ندارد، حكم واقعي بر او منجز •
. نيست يعني نبايد بر ترك حكم واقعي و عدم امتثال آن عقاب شـود 

اسـت و چنـين   ) عقاب بـال بيـان  (زيرا اين عقاب، عقاب بدون بيان 
.عقابي قبيح است
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ي حكم ظاهري ي عدم تنجيز حكم واقعي به واسطه شبهه. ج

ي برائت عقلي، تا وقتي تكليف  توضيح مطلب آن كه بر اساس قاعده•
و اگـر  . براي مكلف بيان نشود، او نسبت به تكليف مسئوليتي نـدارد 

.بدون بيان، مكلف عقاب شود، قبيح خواهد بود
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ي حكم ظاهري ي عدم تنجيز حكم واقعي به واسطه شبهه. ج

باشد، بياني اسـت كـه مسـتلزم     بياني كه در اين قاعده مورد نظر مي •
مادامي كه ملكف نسبت به حكـم واقعـي   . يقين به حكم واقعي است

ي قبح عقاب بال بيان، همچنان به حال خـود   يقين پيدا نكرده، قاعده
. باقي است
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ي حكم ظاهري ي عدم تنجيز حكم واقعي به واسطه شبهه. ج

ي  نه يـك قاعـده  (ي عقلي است  و از آنجا كه اين قاعده، يك قاعده•
توانيم بگـوييم عقـاب بـال     بنابراين نمي. خورد ، تخصيص نمي)شرعي

بيان همه جا قبيح است مگر در موارد قيام امـاره يـا اصـل عملـي؛     
توانيم بگوييم اجتماع دو نقيض محال است مگـر در   همچنان كه نمي

هر جـا بـدون   . اند قواعد عقلي همه جا ساري و جاري. برخي موارد
.بيان عقابي صورت گيرد، آن عقاب قبيح خواهد بود
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علماي علم اصول و شبهات
شود كه بيانگر  ديديم پذيرش دو امر در شيعه، باعث بروز شبهاتي مي•

يعني اگر شيعه بپذيرد احكام واقعـي  . يك سري محاالت عقلي است
كند و بين عالم و جاهل مشترك اسـت و   ي جهل تغيير نمي به واسطه

از سوي ديگر بپذيرد در كنار احكام واقعي، احكامي وجود دارد كـه  
ممكن است مطابق با واقع باشد و ممكن است مخالف واقع باشد، بـا  

يا اجتمـاع دو ضـد   : هاي عقلي مواجه خواهد شد يك سري استحاله
شود و يـا بـه عـدم     آيد يا نقض غرض مولي مي يا دو مثل پيش مي

.تنجيز احكام واقعي منجر خواهد شد
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علماي علم اصول و شبهات
علماي اصولي در مقابل اين شبهات تالش كردند در عـين حفـظ آن   •

مـذهب  . اشتراك احكـام بـين عـالم و جاهـل و ب    . دو مبنا، يعني أ
. تخطئه، راهي براي انتفاي اين محاالت عقلي بيابند
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علماي علم اصول و شبهات
كردند، اين شبهات به صورت  اگر آنها از مباني خويش صرف نظر مي•

گشت، اما با پذيرش آن مبـاني، حتمـاً بايـد موانـع      طبيعي مرتفع مي
از اين رو هر يك از عالمان اصولي با بررسـي  . شد عقلي برداشته مي

هاي پيشنهادي ديگران، سعي نمـوده جـوابي بـراي حـل ايـن       پاسخ
دليل هر يك از آنها بر صحت جـواب خـويش، همـان    . معضل بيابد

ي احكام ظاهري و حجيت آنها است، البته در فرضي كه جـواب   ادله
.با مشكل عقلي مواجه نباشد
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علماي علم اصول و شبهات
ها، شارع با حجت قراردادن يك سري احكـام   يعني در نظر اصولي •

مطابق با واقع يا مخالف واقع در كنار احكام واقعي، يقيناً بـا مشـكل   
رو نبوده و حتماً در كار او مصـحلت يـا هـدفي وجـود     -عقلي روبه
.اند از اين رو به دنبال راه حل عقلي اين شبهات بوده. داشته است
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علماي علم اصول و شبهات
آيا پذيرش مبنـاي اشـتراك   : بنابراين در واقع سئوال اصلي اين است•

احكام بين عالم و جاهل و مباني تخطئـه، بـه محـال عقلـي منتهـي      
ها بتوانند امكان عقلي جعل احكام ظاهري را به  شود؟ اگر اصولي مي

. تصوير بكشند، جواب اين پرسش منفي خواهد بود



34

علماي علم اصول و شبهات
آنچه در اينجا مهم است و بايد طرح شود، همين امكان عقلي حجيت •

. ظنون و به تعبير ديگر امكان عقلـي وجـود احكـام ظـاهري اسـت     
اثبات معنا دار بودن جعل حجيت ظنون و جعل احكـام ظـاهري از   

اما بحث تك تك احكام . سوي شارع، براي رفع شبهات كافي است
ظاهري، چيزي است كه در آينده در امارات و اصول عمليه بـه آنهـا   

.خواهيم پرداخت
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علماي علم اصول و شبهات
هـاي   اكنون با توجه به اين مطالب و تأكيد بر آن دو مبنا، بـه پاسـخ  •

.دهيم پردازيم و آنها را مورد بررسي قرار مي علماي اصولي مي
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علماي علم اصول و شبهات
.ي نقض عرض نيز شهرت دارد اين شبهه به شبهه. •
واضح است مقصود از حجيت در اينجا، حجت غير قطعي اسـت و  . •

.شود حجت قطعي را شامل نمي
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علماي علم اصول و شبهات
حكـم  . اصوالً به همين دليل، حكم ظاهري براي مكلف ثابت است. •

اگـر  . ء است در فرض عدم علم به حكـم واقعـي   ظاهري، حكم شي
رسـد و اصـالً    حكم واقعي معلوم باشد، نوبت به حكم ظـاهري نمـي  

حال كـه حكـم ظـاهري جريـان دارد، حكـم واقعـي       . وجود ندارد
.ماند همچنان مشكوك باقي مي
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علماي علم اصول و شبهات

امكان تعبد بـه ظـن يـا امكـان     «به همين دليل مرحوم شيخ عنوان . •
را براي اين بحـث  » جعل حجيت براي امارات يا امكان حجيت ظن

.كند انتخاب مي
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
: پاسخ مرحوم آخوند و مرحوم نائيني. 1•
مطلبـي را كـه   . مرحوم آخوند به اشكال ابن قبه سه پاسخ داده است•

كنـد، مرحـوم نـائيني،     مرحوم آخوند در پاسخ اول خويش ذكر مـي 
شاگرد وي، با كمي اختالف، همان را به عنوان پاسخ اين شبهه بيـان  

اساس پاسخ آنها بر اين مطلب اسـتوار اسـت كـه مجعـول     . نمايد مي
، يك حكـم وضـعي اسـت و    )الاقل در بعضي موارد(احكام ظاهري 

احكام وضعي ظاهري با احكام تكليفي واقعي، هيچ تماثل يا تضادي 
. نخواهند داشت
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ي ابن قبه پاسخ مرحوم آخوند و مرحوم نائيني به شبهه

از اين رو براي بيان پاسخ اين دو اصولي، ابتدا بـه توضـيح مجعـول    •
پـردازيم و سـپس اسـتدالل را كامـل      احكام ظاهري در نظر آنها مي

.كنيم مي



41

ي ابن قبه پاسخ مرحوم آخوند و مرحوم نائيني به شبهه

ي ابن قبه بر ايـن نكتـه اسـتوار     اساس شبهه: گويد مرحوم آخوند مي•
است كه در موارد احكام ظاهري هميشه به اسـتناد امـاره يـا اصـل     
عملي يك حكم تكليفي داريم كه ممكن است مطابق واقـع باشـد و   

در نتيجه يـا اجتمـاع دو مثـل و يـا     . ممكن است مخالف واقع باشد
. آيد اجتماع دو ضد پيش مي
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ي ابن قبه پاسخ مرحوم آخوند و مرحوم نائيني به شبهه

) امـارات و اصـول عمليـه   (در حالي كه در موارد حجج غير قطعـي  •
آن حكـم  . يك حكم وضعي است. مجعول، يك حكم تكليفي نيست
وقتي مثالً بـراي خبـر واحـد،    . باشد وضعي، منجزيت و معذريت مي

شـود، در صـورت مطابقـت بـا واقـع، منجـز و در        حجيت جعل مي
در موارد اصول عمليه هم . صورت مخالفت با واقع، معذر خواهد بود

بنابراين در امارات و اصول عمليه، جعل حجيـت،  . همين گونه است
به معناي جعل منجزيت در موارد تطابق و جعل معـذريت در مـوارد   

.عدم تطابق است
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