
 

ظ
ر الفا

ظواه

:شک در ظهورلفظ به دو نحو قابل تصور استطرق اثبات ظواهر

:راه تشخیصشک در وضع و موضوع له

.تتبع موارد استعماالت عرب

.مراجعه به عالمات حقیقت و مجاز

.رجوع به لغوی

.اخذ به ظواهر کالم:راه اثباتشک در مراد متکلم

ادله حجیت قول لغویحجیت قول لغوی

اجماع

:حجت نیست زیرا

شارع با .2. تحصیل سیره همه علماء ممکن نیست.1
.مجمعین هم مسلک نیست

بناء عقالء

:حجت نیست زیرا

اثبات سیره در مرأیی و .2. شارع هم مسلک نیست.1
دلیل قطعی بر حجیت آن .3. مسمع شارع مسلم نیست

.وجود نداارد

دلیل عقل

:  حجت است زیرا

رجوع جاهل به عالم واجب است عقالً، و لغوی: صغری
ل حکم کلما حکم به العق: کبری. عالم به وضع الفاظ است

ً : نتیجه. به الشرع .قول لغوی حجت است شرعا

ظهور تصوری و تصدیقی

:ظهور سه مرحله دارد:مبنای مرحوم نائینی

.تصوری

.داللت فرد فرد از الفاظ بر معنای وضعی یا عرفی

.تصدیقی مرحله اول یا استعمالی

داللت مجموع کالم متکلم بر معنایی که آن را دربر 
.دارد؛ و شرط آن فراغ متکلم از تکلم است

.تصدیقی مرحله دوم یا مراد جدی

داللت تمام کالم بر مراد جدی متکلم؛ و شرط آن عدم 
.نصب قرینه متصل یا منفصل است

:مبنای مرحوم مظفر

د ظهور فقط یک مرحله دارد که همان داللت کالم بر مرا
.جدی متکلم است

اما ظهور تصوری و تصدیقی مرحله اولی، در واقع 
.ظهور نیست، زیرا داللتی بر مراد متکلم ندارد

دلیل حجیت ظواهر

.سیره عقالء

.  سیره عقالء بر اخذ به ظواهر کالم است:صغری
ه اخذ ب: نتیجه. شارع با عقالء هم مسلک است:کبری

.ظواهر حجت است شرعا  

:بررسی اشکاالت دلیل حجیت ظواهر الفاظ

اشکال صغروی

.در حجیت ظواهر ظن فعلی به وفاق شرط است
:مرحوم مظفر

.مقوم ظهورات ظن نوعی است، نه ظن فعلی شخصی

در حجیت ظواهر عدم ظن به خالف شرط است

:مرحوم مظفر

ن اگر منشأ ظن به خالف نزد عقالء معتبر باشد، عدم ظ
.به خالف شرط است واال خیر

.در حجیت ظواهر جریان اصل عدم قرینه شرط است

:مرحوم مظفر

فاء این اصل در مقام جاری نیست، زیرا یا سالبه به انت
ویا ( در صورت علم به عدم وجود قرینه)موضوع است

(.در صورت عدم وصول قرینه)کاربردی ندارد

ذا فل.در حجیت ظواهر مقصود به افهام بودن شرط است
قرآن و بعض از روایات برای غیر مشافهین حجت 
.ندنیست، زیرا  غیر مشافهین مقصود به افهام نبوده ا

:های مرحوم مظفرپاسخ

ام اگر مراد این است که کالم برای غیر مقصود به افه
.اجمال دارد، هذا امر یکذبه الوجدان

اگر مراد این است که عقالء درغیر مقصودین احتمال
الء در خالف را الغاء نمی  کنند، واقعیت چنین نیست و عق
.  همه موارد، احتمال خالف را الغاء می نمایند

رای اگر مراد این است که احتمال عقلی بر وجود قرینه ب
مقصودین وجود دارد که بر غیر مقصودین به افهام 
آن مخفی مانده، این احتمال صحیح است، لکن عقالء به

.اعتناء نمی کنند

، (ینحجیت ظواهر فقط برای مقصود)تطبیق این کبری
ات و بر قرآن و روایات صحیح نیست، زیرا تکالیف آی

با توجه به حکمت شارع و وثاقت )روایات عام است و
.اگر قرینه ای می بود باید واصل می گردید( روات

اشکال کبروی

در ارتباط بااخذ  ظواهر کتاب، شارع با عقالء هم 
ر یعنی اخذ به ظواهر کتاب را برای غی)مسلک نیست

کما)و از آن منع نموده است( معصومین حجت ندانسته
(.در روایات نهی از تفسیر به رأی

:های مرحوم مظفرپاسخ

اگر مراد این است که ظواهر برای هر کسی حجت 
اخذ : منیست، ما نیز این مطلب را قبول داشته و می گویی
:به ظواهر قرآن با سه شرط حجت است

شخصی .2. ظواهر باید مربوط به محکمات آیات باشد.1
که می خواهد به ظواهر اخذ کند باید آشنای به علوم 

اخذ به ظواهر باید بعد از فحص و یأس .3. قرآنی باشد
.از دلیل باشد

اگر مراد این است که اخذ به ظواهر کتاب مطلقا حجت
ل قبول نیست و فقط باید اخذ به سنت نمود، این مطلب قاب

اوال درخود روایات دستور رجوع به : نیست، زیرا
 ً اب اگر اخذ به ظواهر کت: ظواهر کتب داده شده و ثانیا

(  به همان مالک)حجت نباشد، اخذ به ظواهر سنت نیز
نباید حجت باشد

اخذ اگر مراد این است که روایات تفسیر به رأی مانع از
:به ظواهر کتاب است، می گوییم

ً :اوالً  ه فرض ب:اخذ به ظواهر تفسیر به رأی نیست، ثانیا
بین که اخذ به ظاهر تفسیر به رأی باشد، مقتضای جمع

این روایات و روایتی که دستور به مراجعه به ظواهر
اخذ : نیتفسیر به رأی یع: قرآن داده این است که بگوییم

.به ظواهر قبل از فحص و یأس از دلیل، نه بعد از آن


