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١

  مقدمه 
 تقسيم آن به حكم واقعي )ب. تقسيم آن به وضعي و تكليفي) الف.ه است براي حكم شرعي بيان شد دو نوع تقسيمتاكنون

  .و حكم ظاهري
همچنين دو مثال براي  .شوداشاره مي است، حكم ظاهري كه يكي حجيت و ديگري اصول عمليه  اقسامه بدرسدر اين 

  .شود كه يكي اصالة الحل و ديگري قاعده فراغ استحاالت آن بيان مي
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٢

  درسمتن 
  االمارات و االصول

  :و االحكام الظاهرية تصنف عادة الي قسمين
معين علي نحو يكون كشف ذلك الدليل هو المالك التام لجعله كالحكم ظني ل الحكم الظاهري المرتبط بكشف دلي: احدهما

 سواء كان ذلك الدليل الظني مفيداً للظن الفعلي دائماً او غالباً و في ،الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقه، و العمل علي طبقه
ان الشارع جعل الحجية : ري بالحجية فيقالحاالت كثيرة و في هذا الحالة يسمي ذلك الدليل باالمارة، و يسمي الحكم الظاه

  . لالمارة
 سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين االعتبار ،خر الحكم الظاهري الذي اخذ فيه بعين االعتبار نوع الحكم المشكوكو القسم اآل

اصالة : ل الحالة االوليو مثا. في مقام جعله أو اخذ و لكن ال بنحو يكون هو المالك التام، بل منضماً الي نوع الحكم المشكوك
الحل فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك و المجهول مردداً بين الحرمة و االباحة، و لم يلحظ فيها وجود كشف معين عن 

ن عن ي يرتبط بكاشف معهقاعدة الفراغ، فان التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عن: و مثال الحالة الثانية. الحلية
 هو غلبة االنتباه و عدم النسيان في االنسان، و لكن هذا الكاشف ليس هو كل المالك، بل هناك دخل لكون الصحة، و

و تسمي االحكام الظاهرية في . م الفراغ عنه، و لهذا ال يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحاالتتالمشكوك مرتبطاً بعمل 
و عليها في الحالة . ول العملية في الحالة االولي اسم االصول العملية غيرالمحرزةو يطلق علي االص. هذا القسم باالصول العملية

  .الثانية اسم االصول العملية المحرزة و قد يعبر عنها باالصول العملية التنزيلية
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٣

  تقسيم حكم ظاهري به حجيت و اصل عملي
ا به مالك  بايد نگاه خود ربدين ترتيب .بندي بر اساس مالكي است كه منجر به جعل حكم ظاهري شده استاين تقسيم

 كاشفيت متعلق آن از واقع باشد، اين حكم ظاهري ، تنهااگر مالك جعل حكم ظاهري. حكم ظاهري معطوف كنيم
 از واقع نباشد، كاشفيت متعلق آن ، تنهايابد و اگر مالك جعل حكم ظاهريشود كه به اماره تعلق مي ناميده مي»حجيت«

  . گويند»اصل عملي« اصطالحاً به اين حكم ظاهري ،كوك هم دخيل در جعل حكم ظاهري باشدبلكه نوع حكم مش
  :ديدگاه وجود دارد، دو  متعلق آن اماره است وكاشفيت متعلق آن از واقع استآن مالك تمام حجيت كه درباره 

 ظن به موجبت كه دائماً اي اس يعني اماره حجت، اماره، كاشفيت فعلي است،برخي معتقدند كه مالك حجيت امارات
  .خواهد بود در غير اين صورت از حجيت ساقط  وواقع باشد

 قدر كه همين ، بلكه بالفعل و دائماً مفيد ظن به واقع باشد، كه متعلق حجيت است ايلند الزم نيست امارهياما مشهور قا
، ظن به قيام كرده است، موجبنزد مردم اره امدر غالب موارد همين كه  يعني ؛كندنوعاً افاده ظن به واقع كند، كفايت مي

  .واقع شود
  . استصحيحاز ديدگاه شهيد صدر نيز، قول مشهور يعني افاده ظن نوعي، 

  كاشفيت ظني اماره
 قطعي باشد، ديگر نيازي به حجيت تعبدي به عنوان يك حكم ، چون اگر كاشفيت؛مراد از كاشفيت، كاشفيت ظني است

بنابراين بايد متعلق حجيت . به حكم عقل حجت است چراكه در صورت تحقق قطع؛ ظاهري شرعي نخواهيم داشت
مورد ؛ يعني ظن به واقع را افاده كند تا اين كشف ظني اماره  باشد كشف ظنيبه صورت  وچيزي باشد كه كاشف از واقع

  . و براي اين اماره جعل حجيت كندقبول شارع باشد
  افاده ظن نوعي توسط خبر ثقه

گونه نيست و   اما هميشه اين؛ء اماراتي است كه در بيشتر اوقات و نزد بيشتر مردم مفيد ظن به واقع استخبر ثقه جز
اگر معيار حجيت خبر ثقه كاشفيت . افاده ظن به واقع نكند موارد و يا نسبت به برخي افراد، در برخيخبر ثقه ممكن است 
  . نسبت به كسي يا در موقعيتي افاده ظن نكند نه كاشفيت فعلي، هيچ مانعي ندارد كه خبري،نوعي باشد

  تطبيق
  :و االحكام الظاهرية تصنف عادة الي قسمين؛ االمارات و االصول

  :شونداحكام ظاهريه معموالً به دو قسم تقسيم مي؛ امارات و اصول
لتام لجعله كالحكم الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين علي نحو يكون كشف ذلك الدليل هو المالك ا: احدهما

  الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقه، و العمل علي طبقه، 
مثل خبر (اي كه كاشفيت آن دليل حكم ظاهري است كه مرتبط به كشف دليل ظني معين است، به گونه: يكي از اين دو قسم

  .ل بر طبق آنمالك تام براي جعل اين حكم ظاهري باشد مثل حكم ظاهري به وجوب تصديق خبر ثقه و عم) ثقه
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 و في هذا الحالة يسمي ذلك الدليل باالمارة، 1سواء كان ذلك الدليل الظني مفيداً للظن الفعلي دائماً او غالباً و في حاالت كثيرة
  .ان الشارع جعل الحجية لالمارة: و يسمي الحكم الظاهري بالحجية فيقال

 در چنين حالتي به آن دليل،.  افاده ظن فعلي كندبسياري مفيد ظن فعلي باشد و در حاالت ،كند كه دليل ظنيفرقي نمي
پس گفته . شود ناميده مي»حجيت«حكم ظاهري هم به . شود گفته مي»اماره« دليلي كه متعلق حجيت اماره است، يعني
  .شارع حجيت را براي اماره قرار داده است: شودمي
  نكته

ل فرموده است و حكم ظاهري را علماء براي وقت شك در كنند كه حكم واقعي را خداوند متعال جعبرخي گمان مي
گونه كه احكام  خداوند متعال همان. كه هر دو حكم مجعول پروردگار متعال است  در حالي؛اندحكم واقعي تأسيس كرده

  . احكام ظاهري را جعل نموده است،واقعي را جعل فرموده است، براي مواقع اضطرار و جهل مكلف
Sco 1: 15:05 

   عمليهاصول
 حال چه ؛، كاشفيت دليل از واقع نباشد)يا به تعبير ديگر تمام مالك آن( حكم ظاهري است كه مالك تام آن ،اصل عملي

  .كه اساساً هيچ دخالتي نداشته باشد حكم ظاهري دخالت داشته باشد يا ايناصل عملي به عنوان كاشفيت در جعل 
  اصول  كاشفيت به عنوان جزء المالك مورد نظر است ،هاي عملي اصلدر برخي از: ل عملي با دو حالت مواجهيمودر اص

 از  حكم ظاهري توجهي به كاشفيت دليل دخالتي نداشته و شارع براي جعل، كاشفيتو در برخي ديگر از اصول عملي
  .واقع نكرده است

 نوع حكم مشكوك مد ،ي جعل اصل عملم اين كه بايد در مقادرجعل اصل عملي به عنوان حكم ظاهري الزم استآنچه 
  .داشته باشدمدخليت  به عنوان يك مالك در جعل اصل عملي  ونظر شارع مقدس باشد

  تطبيق
 سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين االعتبار ،خر الحكم الظاهري الذي اخذ فيه بعين االعتبار نوع الحكم المشكوكو القسم اآل

  في مقام جعله
فرقي ندارد . ظاهري است كه در آن نوع حكم مشكوك به عين اعتبار اخذ شده استقِسم دوم از احكام ظاهري آن حكم 

  )يعني لحاظ نشده باشد(گونه كشف معيني به عين اعتبار اخذ نشده باشد كه هيچ
  . أو اخذ و لكن ال بنحو يكون هو المالك التام، بل منضماً الي نوع الحكم المشكوك

 )مالك تام كشف معين از يك واقعيتي نباشد( ، مالك تام باشد،ه اين كشف معين نه به نحوي ك،كه اخذ شده باشد يا اين
يعني هر دو با هم آميخته باشند تا مالك حكم .  مالك حكم ظاهري باشد،منضم به نوع مشكوكبلكه اين كشف معين 

  .ظاهري را تشكيل بدهند
   ادبينكته

                                                 
 .باشدمي» غالباً«عطف تفسيري بر » في حاالت كثيرة«.  1
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به يك تركيبي است كه در فارسي » خذ هذا بعين االعتبار«يا » تباراخذت هذا بعين االع«: گويدمي» اخذ بعين االعتبار«تعبير
 يعني به آن چيز توجه كن و آن »فالن چيز را عين اعتبار اخذ كن«: گويدوقتي مي.  توجه كردن و توجه دادن استمعناي

  .ته استمورد توجه قرار گرفبه عنوان  مالك  نوع حكم مشكوك ،حكم ظاهريقسم از در اين . چيز را لحاظ كن
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  نام علمي و مثال هر يك از اقسام اصول عملي
اصل عملي كه تمام .  هر كدام اسم خاص خود را دارند،دو اصل عملي  اين.بيان شد كه اصل عملي بر دو قسم است

 اصل عملي كه در كنار نوع حكم و. شود ناميده مي»اصل عملي صِرف«مالكش نوع حكم مشكوك است، اصطالحاً 
  .نامند مي»اصل عملي محرز يا تنزيلي« كشف معيني هم در مالك آن دخالت يافته است را اصطالحاً ،مشكوك
 نوع حكم مشكوك است و يك مثال براي اصل عملي ، يك مثال براي اصل عملي كه مالك تام آن؛زده شودبايد دو مثال 

   . كشف معيني هم در مالكش دخالت دارد،كه در كنار نوع حكم مشكوك
  

  :مثال قِسم اول
مفاد اصل حليت اين »  لك حالل حتي تعلم انه حراميءكل ش«  و دليل آن روايتاستصرف  الحل يك اصل عملي ةاصال
 الحل به عنوان يك حكم ةآنچه كه در اصال. كه عيناً بداني حرام است هر چيزي براي تو حالل است مگر آن: است

اگر .  به اين معنا كه حكم مشكوك بايد مردد بين حرمت و اباحه باشد؛ظاهري لحاظ شده است، نوع حكم مشكوك است
؛  اينجاست كه اصل حليت تطبيق خواهد يافت– يعني مردد بين اباحه و حرمت بود –نوع حكم مشكوك اينگونه بود 

 ةاي اصال هيچ چيزي كه كاشف از حليت مجرپس در آن. داشته باشدگونه كشف معيني در آن دخالت  هيچبدون اينكه
در نوع حكم  يا  و كه آيا لهو و لعب حالل است يا حرامكند شك مكلفبه محض اينكه .  وجود ندارد،الحل باشد
يا  حليت خرگوش بركه   بدون اين،كند اصالة الحل تطبيق ميمردد شد، گوشت خرگوش بين حرمت و اباحه مشكوك

  .اباحة لهو و لعب داللت كند
  آنمثال  و زاصل عملي تنزيلي يا محرِ

قاعده فراغ بر صحت .  نهفته استكاشفيت در مالك اين قاعده ؛ زيراشود محرز محسوب ميقاعده فراغ از اصول عملي
  .كندعملي كه پايان پذيرفته است، داللت مي

اه آدمي و آن كاشف، غلبه انتب. براي اينكه اين قاعده تطبيق پيدا كند الزم است كه كاشفي از اين صحت وجود داشته باشد
  .است

- فراغ حكم به صحت عمل ميوقتي انسان عملي را به پايان برد و شك كرد كه آيا عمل او صحيح انجام شده يا نه، قاعده

كند اين است كه كاشفي از صحت وجود دارد كه همان غلبه  اين صحتي كه قاعده فراغ حكم ميبخشي از مالك. كند
 و آن را به صورت صحيح با همة اجزاء و اركان ن عمل متوجه عمل خود هست انسان غالباً در حي؛ زيراتوجه آدمي است

 اشتباه ،توجه يا اينكه بيدادهصحيح انجام ش را  و عمل است كه آيا توجه داشتهمكلف شك كردهحال كه . دهدانجام مي
به در هنگام عمل لباً انسان  كه غانكته اين حكم به صحت اين است. كند، قاعده فراغ حكم به صحت ميستا اتيان نموده
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 ،در قاعده فراغ نوع حكم مشكوك هم دخالت دارد.  اما در عين حال اين غلبه انتباه كافي نيستتوجه دارد؛عمل خود 
  .آن فارغ شده است، باشد مرتبط و متعلق به عملي كه مكلف از ،يعني بايد اين حكم مشكوك

زئي از عمل را درست انجام داده است يا نه، قاعده فراغ جاري  اگر مكلف در حين عمل شك كند آيا جبر اين اساس
 انسان را به صحت جزء عملي كه پشت سر نهاده است، هدايت ، چون درست است كه در حين عمل غلبه انتباه؛نيست

ا بر غلبه تواند بنا ر انسان در هر حالتي نميبه همين دليل.  اما اين قاعده نوع حكم مشكوك را هم مد نظر دارد؛كندمي
 پايان ،تواند اين بنا را بگذارد كه عملي كه راجع به صحت يا بطالن آن شك كرده بلكه فقط در مواردي مي،انتباه گذارد
  .يافته باشد
  تطبيق

 المجهول مردداً بين الحرمة و االباحة، و لم 1اصالة الحل فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك و: و مثال الحالة االولي
  . وجود كشف معين عن الحلية2فيهايلحظ 

و مثال حالت اول اصالة الحل است؛ زيرا اينكه حكم مشكوك و مجهول، مردد بين حرمت و اباحه باشد، در آن لحاظ شده 
كند؛ اما چيزي كه در آن كاشف هر چند اصالة الحل حكم به حليت مي. (و كشف معيني از حليت لحاظ نشده است. است

  .) تاز حليت باشد، نيس
 عن الصحة، و معين بكاشف 3 يرتبطهقاعدة الفراغ، فان التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عن:  و مثال الحالة الثانية

  هو غلبة االنتباه و عدم النسيان في االنسان،
. ست، متعبد كرده استاينجا شارع مقدس ما را به صحت عملي كه مكلف از آن فراغ يافته ا. مثال حالت دوم قاعده فراغ است

اين كاشف عبارت است از غلبه انتباه و عدم فراموشي در انسان . به كاشف معيني از صحت مرتبط است) اين تعبد به صحت(
  ) انسان به طور غالب منتبه عمل خود است(

   ،5 بعمل ثم الفراغ عنه4 و لكن هذا الكاشف ليس هو كل المالك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً
كل مالك براي تعبد به صحت نيست، بلكه اينجا دخالتي است در مالك براي اينكه ) از صحت عمل(اما اين كاشف 

كه مردد بين صحت و بطالن است، براي بودن اين حكم مشكوك مرتبط به عملي كه پايان يافته ) حكم مشكوك(مشكوك 
  . است

  . و تسمي االحكام الظاهرية في هذا القسم باالصول العملية. التو لهذا ال يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحا
شارع ) به خاطر دخل اين مطلب كه حكم مشكوك به عملي كه از آن مكلف فارغ شده است، مرتبط باشد(به همين دليل 

  . شونده ميناميد» اصول عمليه«احكام ظاهري در اين قسم . كندمقدس ما را به عدم نسيان در تمام حاالت، متعبد نمي

                                                 
 .واو تفسيريه است.  1
 .خوردبه اصالة الحل مي» فيها«ضمير .  2
 .خوردبه تعبد به صحت مي» يرتبط«ضمير .  3
 . است»كون«خبر » مرتبطاً«.  4
 .خوردبه عمل مي» عنه«ضمير .  5
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و عليها في الحالة الثانية اسم االصول العملية . و يطلق علي االصول العملية في الحالة االولي اسم االصول العملية غيرالمحرزة
  .المحرزة و قد يعبر عنها باالصول العملية التنزيلية

كه كاشفيتي هم (در حالت دوم  نهند و بر اصول عمليمي» اصول عمليه غيرمحرزه« در حالت نخست نام بر اصول عملي
 تعبير »اصول عمليه تنزيليه« به كنند و گاه از اصول عملي محرزطالق مي ا»اصول عمليه محرزه« )در مالك دخالت دارد

  .كنندمي
  تذكر
 بلكه نوع شكلي ، در حقيقت نوع حكم مشكوك نيست،ندكت عنوان نوع حكم مشكوك بيان مي در اينجا تحمصنفآنچه 

كند در مي مصنف از آن به نوع حكم مشكوك تعبيرتردد بين حرمت و اباحه كه . سبت به حكم وجود دارداست كه ن
  .نوع حكم مشكوك يا حليت است يا حرمت يا چيزي از اين قبيل.  نوع شك است نه نوع حكم مشكوكحقيقت

ي كه مشكوك است، توجه ويژه اگر نوع حكم مشكوك مد نظر شارع مقدس باشد به اين معنا است كه مثالً او به حليت
 نوع حكم مشكوك براي او اهميت :شود اصطالحاً گفته مي.دارددارد يا به حرمتي كه مشكوك است، بالخصوص توجه 

 و اينكه حكم مشكوك، مردد بين حرمت و اباحه باشد، در برده است مبني بر به كار مصنفاما اين تعبيري كه . يافته است
  . براي مكلف حاصل شده استواقع بيانگر شكي است كه

Sco 3: 38:23 
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  چكيده
  . حجيت حكم ظاهري است كه مالك تام يا تمام المالك آن كاشفيت متعلق آن از واقع است.1
  . همين كه نوعاً مفيد ظن باشد، كافي است و مشهور قائلند الزم نيست اماره دائماً و بالفعل مفيد ظن به واقع باشد.2
  .، كاشفيت ظني استحكم ظاهري در  مراد از كاشفيت.3
  .و در بيشتر اوقات مفيد ظن به واقع استافراد  غالب براي خبر ثقه جزء اماراتي است كه .4
  .نيست حكم ظاهري است كه مالك تام آن، كاشفيت دليل از واقع ، اصل عملي.5
  .يابد ميجريان اگر نوع حكم مشكوك مردد بين اباحه و حرمت بود، اصل حليت .6
لحاظ شده مانند كاشفيت از صحت : در مالك اين قاعده اموري. شوداعده فراغ از اصول عمليه محرز محسوب مي ق.7

  .است
  


