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ده  یچک
آن، جعـل  ی، بـرا یژگـ ین ویـ ت به ایز با عنایع نآن است که شارینوعیت ظنّیاماره، کاشفیژگیو

در یاز سرگردانییرھایاست که ناظر به واقع نبوده و تنھا برایکند. در برابر آن، اصل عملیت میحجّ
در یداشته و ھم از اماره نشانیاان، اصل محرز، که ھم از اصل، بھرهین مید. در ایآیمقام عمل به کار م

ھـا،  آنیارائه شـده کـه محـور تمـام    یف مختلفیاصل محرز، تعاریاست. براشود، مطرحیافت میآن 
کـه  از دو طرف شک در مقام عمل، و با آن، معاملۀ واقع کردن است؛ بـدون آن یکییتعبّدیانگارواقع

ن یـی ش رو، ضـمن تب ینسبت به واقع داشته باشد. نوشـتۀ پـ  یتیخود، کاشفیمانند اماره از رھگذر مؤدّا
به مفھوم ارائـه شـده از اصـل محـرِز، بـا طـرح       یل، اماره و اصل، و نگاھیچون دلیمیفاھچارچوب م

بـی متنـاقض دانسـته، در مـورد وجـود آن،      یرا ترکیا احراز تعبّـد یچند، عنوان اصل محرِز یمالحظات
را مطرح ساخته است.یتأمّالت و مالحظات

ناقض.اصل، اماره، اصل محرز، استصحاب، صحّت، ت:ھادواژهیکل

.٢٨/٠٣/١٣٩٢تصویب نھایی: ؛ تاریخ٢٨/٠٩/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقّدمه

افتـه  یه شھرت یان، در باب اصول عملین فقھا و اصولیاست که در بیاصل محرِز، اصطالح
؛ محقّـق  ٣/٢٨٧، اند. (خـویی، کتـاب الطھـارة   ز گفتهینیا برزخیی، احرازیلیو به آن اصل تنز

در ینجـات از سـرگردان  یاست و برایکه اصل عملنی) در واقع، اصل محرز، با ا٣/٢٣داماد، 
ز در آن مطرح است؛ اگر چه این کاشـفیّت، از  یای جنبۀ احراز نع شده، به گونهیمقام عمل، تشر

رھگذر مؤدّای آن نیست؛ و گرنه اماره خواھد بود. در واقع، کاشفیّت اماره از رھگذر مؤدّای آن 
کـه بـا آن   دھـد  نما باشد، شارع دستور مـی که مؤدّای آن، واقعاست امّا در اصل محرِز، بدون آن

معاملۀ واقع کنیم.
ت یو کاشفیینمات اماره، واقعیحجّیشود. مبنایمطرح می، در برابر امارۀ شرعیاصل عمل

ابد، معتبر یییرھایکه مکلّف از سرگردانآنیتنھا برایکه اصل عملیآن از واقع است؛ در حال
تـوان  ین است که چگونه میایکه نظر به واقع داشته باشد. پرسش اساسشناخته شده، بدون آن

ا یـ ت آن بـاور داشـت؟ آ  یو کاشـف یینمـا دانست و در ھمان حال، به واقعیرا اصل عملیزیچ
کاشـف از  یندارد ولیینماکه واقعیزیست؟ چیخته با تناقض نیآمیعبارت اصل محرِز، عنوان

ھـم  یا مصداقیآر است؟ به فرض پاسخ مثبت،یپذامکانیزین چیا اساساً چنیواقع ھم ھست! آ
کـه در  یفیھـا و تعـار  فرضشیت به پیاست، با عنایافت؟ امّا اگر پاسخ منفیآن یتوان برایم

کـه بـه عنـوان اصـل محـرز      یو شارع مطرح اسـت، مـوارد  یمورد اصل و اماره و حکم شرع
بـه  ین عنوانیشود تا چنی، سبب میژگیاند؟ اصوالً کدام وهیشوند، چگونه قابل توجیشناخته م

ل، اطالق گردد؟ یک دلی
به یابیه در دستیکه مستند فق-یل شرعیجوانب دلیم که ضمن بررسین مجال، برآنیدر ا

اصل محرِز را مـورد کنکـاش   یستیت اماره و اصل، چیبا شناخت ماھ-حکم و صدور فتواست
روا یرش آن مطرح اسـت، درنگـ  یکه با فرض پذیاحتمالیقرار داده و بر محذورھایو بررس

ـ اییدایـ سـاز پ نـه یمباحث مرتبط با آن، که زمین با بازخوانیچنم؛ ھمیدار انـد، بـه   ن اصـطالح ی
م.یابیر دست یباور پذیندیبرآ

یل شرعیانواع دل
د از منابع خاصّ خـود،  یاحکام با-یحقوقیھاگر نظامیچون دھم-اسالمیدر نظام حقوق

، عبارتند از: قرآن، سـنّت، اجمـاع و   ین نظام حقوقیااستنباط و استخراج شوند؛ منابع مزبور در 
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اد شـده  یـ شه در منابع یباشد که رید مستند به ادلّۀ معتبریبایگر سخن، حکم شرعیعقل. به د

ھمان منبع است. -جانیدر ا-لیدارند. و در واقع، دل
شـیخ  گردد. (است، دلیل اجتھادی اطالق مییکه درصدد اثبات حکم شرعی واقعیلیبه دل

و رسـاندن بـه واقـع    یت اثبـات یرا که خاصـ یلیاند و دل) که امارات از این دسته٢/١٠أنصاری، 
یـا دلیـل   ید باشد، اصل عملیو تردیحالت سرگردانیبراییاجراینداشته و تنھا دستور العمل

األصل ند:یگویل را ھم در مورد آن به کار برده و می، اصطالح دلیکه گاھاند؛ چنانفقاھتی گفته
ده یـ ھم نامیل شرعیگردد، دلیاثبات میکه، از آن، حکم شرعلَ؛ و نظر به اینیث ال دلیلٌ حیدل
)٥٦شود. (مشکینی، یم

باشد و اگر شـارع  یا موضوعی، کاشف از حکم یاست که به طور ظنّیزیاماره چاماره: -أ
گفتـه  یبدان، امارۀ شـرع ت ظنون، خارج ساخته باشد،یآن را معتبر شناخته و از اصل عدم حجّ

ن مورد آورده است:یاز بزرگان در ایکیشود. یم
ن:یة األمارة متوقّفةٌ علی أمریفأمار«

ه جھة کشفٍ ناقص،یأحدھما: أن تکون ف
کن تامّـاً  ی: عدم إلغاء الشارع تلک الجھة، بل اعتنائه بھا و اعتبارھا کشفاً تامّاً و إن لم یو الثان

)١/٣١٥، ی(بجنورد».ه موجودٌیتمال الخالف فن، بل احیبحسب التکو
د:یباشد، بایامارۀ شرعیزیکه چآنین اساس، برایبرا

الجمله، از واقع، وجود داشته؛  یو فینوعیتیدر آن، کاشف-اوالً
شارع، احتمال خالف را الغا نموده و آن را معتبر شناخته باشد.-اًیثان
ز معروف بوده و از امارات موضوعی اسـت،  ید نیبه قاعدة ، امارة تصرّف، که عنوان نمونهبه
د (مالکانه بودن)، از سوی عقال معتبر دانسته شـده و  یۀ یا طبع اولیمالکانه یدھایغلبة یبر مبنا

که خالف آن به اثبات برسد؛ از نیشناسند؛ مگر ایت میل بر مالکیآنان، ھر تصرّف مالکانه را دل
وۀ شـارع بـا   ین، اتّحاد شـ ی)؛ بنابرا٢/٨٢ھاست. (مظفّر، س آنیبلکه رئز از عقال،ی، شارع نیطرف

بـر  ید، امـارۀ شـرع  یـ ن سـان،  یرسد؛ و بـد یاو) به اثبات مید از سویت یعقال (و جعل حجّ
١گردد.یمیت تلقّیمالک

آن اسـت و  یینمـا واقـع یژگـ یده، ویاماره گردیت برایچه سبب جعل حجّقت، آنیدر حق
ن یـی تعیتنھـا بـرا  شود؛ نهیمیروی، از آن پیدن به حکم واقعیدف احراز واقع و رسکه با ھنیا

».که خالف آن ثابت شودتصرّف به عنوان مالکیّت، دلیل مالکیّت است؛ مگر این«دارد: قانون مدنی مقرّر می۳۵. مادّۀ ١
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ف در مقام عمل و بدون توجّه به واقع.یتکل

ت آن، تنھـا  یت بـه کاشـف  یاست که بدون مالحظۀ واقع و بدون عنایزیاصل، چاصل:-ب
افتـه و  یاعتبار -یبا فرض جھل به حکم واقع-مکلّف در مقام عمل یاز سرگردانییرھایبرا

فة مکلّـف، در  یکنندة وظنییتحصیل آن جعل نشده است؛ و چون تعیاساساً ناظر به واقع و برا
)٥٦گردد. (مشکینی، یاطالق میمقام عمل است، به آن، اصل عمل

یرا که اثبات کنندة حکم ظاھریلید. دلیآیبه دست می، حکم ظاھریبا اجرای اصل عمل
ن آن عبارتنـد از:  ین و پرکـاربردتر یند. (أنصاری، ھمـان) کـه مشـھورتر   یگویل فقاھتیاست، دل

ر.ییاط و تخیاستصحاب، برائت، احت
یبـرا یفیاصـول عملیّـه، وظـا   یتمام«سد: ینویمیف اصل عملیدر مقام تعرینیمحقّق نائ

شـدن در مقـام عمـل    یجـار یھا تنھا بـرا شخص سرگردان در مقام عمل ھستند و تعبّد به آن
٢».کـه احـراز واقـع مطـرح باشـد     کند، بـدون آن یھا عمل مآنیر طبق مؤدّایت، که فرد متحاس

)٤٨٤-٤/٦(نائینی، 
عبارتست از انگاشـتن  یاند. فرض قانونزگفتهینیر شرعیا تقدییرا فرض قانونیاصل عمل

-٩، یلنگـرود ی) (جعفـر ٣ق.م١٥٧، مانند قرعـه (در مـادّۀ   یبه صورت خاصّیا حالتیحادثه 
)٢٤؛ ھمو، ٤٩٨

اسـت (ماننـد مـورد مـادّۀ     یگذار مقرّر گردد، فرض قـانون س قانونیبه تأسیاگر اصل عمل
گـذار  شارع و قـانون یازمند جعل از سوی، نیا اصل عملیین، فرض قانونی) بنابرا٤ق.م.١٠٢٤

)٧٩، یلنگرودیاست. (جعفر

ص اصل از امارهیھای تشخمالک
ـ از تعرطور که ھمان-مالک نخست د، ضـابطة  یـ آیک از اصـل و امـاره بـر مـ    یـ ف ھـر  ی

کـه  یت به آن در مقام جعل است؛ در حـال یت اماره و عناین دو، کاشفیز ایص و فصل ممیتشخ

إنّ األصول العملیّة کلّھا وظائف للمتحیّر في مقام العمل و التعبّد بھا لمحض الجري العمليّ علـي طبـق المـؤدّي بـال توسّـط      . ٢
.»إلحرازا

ھر گاه دو زمین در دو طرف نھر محاذی ھم واقع شوند و حقّ تقدّم یکی بر دیگری محرَز نباشـد و ھـر   «ق.م. : ١٥٧مادّۀ . ٣
دو در یک زمان بخواھند آب ببرند و آب کافی برای ھر دو نباشد باید برای تقدّم و تأخّر در بردن آب به نسبت حصّـه، قرعـه   

».کنندھر دو باشد، به نسبت حصّه، تقسیم میزده و اگر آب، کافی برای
ھـا در آن واحـد   شـود کـه ھمـۀ آن   اگر اشخاص متعدّد در یک حادثه تلف شوند، فـرض بـر ایـن مـی    «ق.م. : ١٠٢٤مادّۀ . ٤

»اند...مرده
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بـه واقـع.   یگونـه نگـاھ  چیفۀ مکلّف در مقام عمل است، بـدون ھـ  یگر وظانی، تنھا بیاصل عمل

(نائینی، ھمان)
ـ ا اماره بودن ھر مورد، بایر خصوص اصل م دیاتّخاذ تصمین اساس، برایبرا ید چگـونگ ی

فقھا یل، از سویک دلیدر خصوص یمختلفیھادگاهیجعل شارع را تحلیل کنیم و چه بسا، د
ـ یـ ن گونـه اسـت)؛   یـ طور که در مورد استصحاب و اصل صـحّت ا شود (ھمانیطرح م یا حتّ

ت یـ در مـورد ماھ ینـ یام خمر کنـد. امـ  ییـ ل، تغیک دلیدر مورد ماھیّت یھیممکن است نظر فق
ن سـابق و حالـت   یقین بود که یدۀ من در سابق ایعق«د: یفرمایده داده و میر عقییاستصحاب، تغ

ن یاز وجود در زمـان شـک اسـت، امّـا اکنـون معتقـدم کـه چنـ        یفیت ضعیکاشفیسابقه، دارا
و یفـه عملـ  یوظطور کهست ھمانیه نین رو، استصحاب، امارة شرعیوجود ندارد، از ایتیکاشف

)٣٩-٤/٤٢(امام خمینی، ....». ست یھم نیحکم ظاھر
محض و نه امـارۀ صِـرف   ی، استصحاب را نه اصل عملینیداست، امام خمیطور که پھمان

رند؛ که ظاھراً برزخ میان اصل و اماره است.یگیآن در نظر میبرایگریدانند بلکه حالت دیم
) ٢٣٤-٢/٢٣٥وضوع آن، شک اخذ شده (مظفّـر،  اصل عملی آن است که در م-مالک دوم

که شک، در موضوع آن، اخذ شده باشد.نیق به واقع است بدون ایاست که طریزیو اماره چ
آن اخذ شده به خـالف امـاره کـه    » موضوع«اند: اصل، آن است که جھل، در ز گفتهینیبرخ

)١/١٤٥، یآن اخذ شده است. (بجنورد» مورد«جھل، در 
که، جھل، در موضوع ھـر دو (اصـل و امـاره)    وارد است و آن اینیار، مالحظهبر این گفتا

ـ باشد. شاھد بـر ا ین موضوع و مورد، تفاوتیکه باخذ شده، بدون آن فة یة شـر یـ ز آیـ ن گفتـه ن ی
ت قول اھل خبـره  ی) است که در خصوص حج٤٣ّ(نحل/» ونمُعلَم التَنتُإن کُکرِالذِّھلَلوا أَأاسفَ«

ست کـه رجـوع   ینیدیشک است و تردیمساوق معنا» التعلمون«شود، چرا که یبدان استناد م
د گفـت:  یـ معناست؛ بلکه بایشک از موضوع اماره بیبه اھل خبره از امارات است؛ بنابراین، نف

ا یـ ح شده باشـد  ید به آن است، چه در عبارت، بدان تصریاماره در ھر حال در ظرف شک و مق
)٣/٢٧٧ندارد. (مکارم، یدرست و روشنید و موضوع، معناان مورینه؛ و فرق نھادن م

کـه علّـت   نیـ ت آن دو اسـت و ا یـ ان اصل و امـاره در علّـت حجّ  یتنھا فرق م-مالک سوم
که این علّت، در اصـول، تنھـا رفـع    یاز واقع است، در حالیت اجمالیت در امارات، کاشفیحجّ

رت در مقام عمل است. (ھمان)یو حیسرگردان
ی، امـاره وجـود دارد، موضـوع اصـل عملـ     یزیـ کـه در خصـوص چ  ین رو تـا زمـان  یاز ا
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األصـل  «انـد:  جاد نشده و طبعاً، حجّت ھم نخواھد بود. و ھمان سـان کـه گفتـه   ی) ای(سرگردان

ـ از عـدم کفا یه، خأل ناشـ یقت، اصول عملیدر حق». لَیث ال دلیلٌ، حیدل ا سـکوت دالئـل   یـ ت ی
)٢/١٨کند. (محقّق داماد، یموجود در منابع فقه را جبران م

ت اصل محرزیماھ
ا نبودن آن است.یم آن به اعتبار محرز بودن ی، تقسیمات اصل عملیاز تقسیکی

خورد کـه  یان عالمان اصول به چشم می) با تعابیر مشابھی در بیلیاصطالح اصل محرز (تنز
مـاھیّتی بـا عنـوان اصـل     ت اصل محرز، رخ خواھد نمود. بحث ازیھا، ماھاز آنیبا مرور برخ

ھای متقدّم، استصحاب را نه یـک امـاره بلکـه    محرز از زمانی به میان آمده که بر خالف اصولی
اصلی عملی دانستند؛ امّا در عین حال، به تفاوتی که استصحاب با دیگر اصول عملیّـه دارد نیـز   

بـا تـأمّلی کـه در چیسـتیِ     واقف بودند. لذا بر آن شدند تا چنین ماھیّتی را مطرح کنند. اگر چه 
گردد؛ امّا در این مجال، داریم، اصل بودن استصحاب نیز دستخوش تردید میاصل محرز روا می

در صدد کنکاش پیرامون چیستیِ استصحاب نیستیم.
واقـع، در ظـرف شـکّ    یل اعتبار آن، دالّ بـر ثبـوت تعبّـد   یاست که دلیاصل محرز، اصل

)٢/٥٣٩م، ی(حکاست؛ مثل استصحاب و اصل صحّت.
ای معنای این گفته که استصحاب از اصول محرزه است، در حقیقـت ایـن اسـت کـه امـاره     

شرعی است که توسّط شارع، تأسیس شده و ارزش آن به خاطر تعبّد به جعل شارع و ناشـی از  
)٦/١٤٩آن بوده و تعیین گسترۀ اعتبار آن، به دست شارع است. (خمینی، 

صحاب، اصلی احرازی و تنزیلی است؛ بـه ایـن معنـا کـه شـارع در      اند: استھم چنین، گفته
کند اگر چه در واقع و بالوجدان، شاکّ مورد استصحاب، مکلّف را تعبّداً به منزلة عالِم فرض می

) به دیگر سخن، شارع، مکلّفی را کـه در حالـت شـکّ بـه بقـاء      ٣/٢٨٧است نه عالم. (خویی، 
داند.عالم به بقاء میحالت سابقه قرار دارد، نازل منزلة 

قّن؛ و از یاز دو طرف شک به عنوان متیکیاصل محرز، عبارت است از لزوم عمل بر طبق 
بـرد.  را تعبـداً موضـوع آن را از بـین مـی    یـ ر محرز، حاکم اسـت ز ین روست که بر اصل غیھم

)٢/١٩٦، ی(بجنورد
چـون استصـحاب، بـه    یه، از اصولیان اقسام اصول عملیز در مقام بینظران ناز صاحبیکی

سد:ینویاد کرده و مییانیا مییاصل برزخ
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در زمـان شـک،   یھا بر اعتنا نکردن به احتمالِ نبودنِ حکم واقعت آنیل حجّیکه دلیاصول«

د یـ قّن سابق، نبایامر متیکند؛ مانند اصل استصحاب، که مطابق آن، ھنگام شکّ در بقایداللت م
قّن ین فرض شـود کـه امـر متـ    ید چنیسابق را نقض کرد، بلکه بانیقیبه شکّ الحق اعتنا کرده، 

ن یـ شـود. ا یبر آن مترتّب مین، ھمان اثر وجودیاست و بنابرایسابق، در زمان شک، ھنوز باق
یا اصـول برزخـ  ییانیتوان اصول مین اصل محض و اماره ھستند، میاصول را که در واقع، ما ب

)٣/٢٣(محقّق داماد، ». دینام
اسـت کـه بـه    یشرعید: اصل محرز، اصلیفرمایح اصل محرز میدر مقام توضینیمامام خ

)٧-٤/٨، ینیست. (امام خمیواقع نیاماره به سویمنظور حفظ واقع، جعل شده ول
ان چارچوب اصـل  یف و بیبه دو قسم، در واقع، به تعریم احکام ظاھرید صدر با تقسیشھ
ی توسّط شارع، این گونه باشد که مؤدّای اصـل را در  پردازد: ھر گاه انشای وظیفۀ عملیمحرز م

عرصۀ عمل، نازل منزلة واقع قرار دھد، نه در عـالَم احـراز و کشـف واقـع (کـه وادی امـارات       
است)، در این صورت، چنین اصلی، اصل تنزیلی یا محرز خواھـد بـود؛ و اگـر انشـای وظیفـۀ      

که مؤدّای آن را نازل منزلة واقع بدون آنعملی، با بیان و لسان تعیین تکلیف عملی صِرف باشد، 
)٢/٢٣قرار دھد، چنین اصلی، اصل عملی محض خواھد بود. (صدر، 

ن گونه یطور خالصه اتوان بهیرمحرز و اصل محرز را مین اساس، تفاوت اماره، اصل غیبرا
ان کرد:یب

ماره ھمـان واقـع   اید : مؤدایگوی، به زبان جعل آن مکند و شارعیت میاماره از واقع حکا
د یـ گوی، شارع نمـ د که واقع، ھمان است؛ و به دیگر سخنیگویاست. در اصل محرز شارع نم

دھد که آن را به عنوان واقع، قبول کرده، بـا  یآن، ھمان واقع است؛ بلکه تنھا دستور میکه مؤاد
بودن حکـم  یمخففۀ مکلّف، ھنگامیرمحرز، تنھا به عنوان وظیآن، معاملۀ واقع کنید. امّا اصل غ

ن ندارد که از مکلّف بخواھـد کـه بـر طبـق     یش از ایبین، داللتی، جعل شده است؛ بنابرایواقع
)٤٥٠-٤٩٩م، یآن، در مقام عمل، رفتار کند. (حکیمؤدّا

کـه از  -ترین مسـتند قاعـدة صـحّت   یکی از علما در مقام تحلیل بنای عقال به عنوان اصلی
نویسد:می-نگاه ایشان اصل محرز است

بنای عقال بر اعتبار آن، از این جھت است که، عمل ھر فاعل عاقلی، در این ظھور دارد که، 
دھد، نه فاسـد و نـاقص؛ [در تحلیـل بنـای مـذکور، چنـد       کار خود را صحیح و کامل انجام می

احتمال وجود دارد:]
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ھـور حـال   [احتمال نخست:] اگر این بنا، از جھت تتمیم کاشـفیّت ناقصـی باشـد کـه در ظ    

عقالست، در این صورت، اماره خواھد بود.
[احتمال دوم:] اگر معتقد باشیم که بنای عقال بر صحّت، از جھت تتمیم کشف نیست؛ بلکه 

که کاشفیّتی برای آن در عالم اعتبارشـان در  تنھا بر اساس آن ظھور حال، عمل کرده و بدون این
ند؛ در این صورت، اصل صحّت، اصل محرز است.کننظر بگیرند، با آن ظھور، معاملۀ متیقّن می

که بنای آنان این باشد کنند؛ بدون این[احتمال سوم:] عقال بر اساس ظھور یاد شده عمل می
که با آن، معاملۀ متیقن کنند؛ که در این صورت، اصل صحّت، اصـل غیـر محـرز خواھـد بـود.      

)١(بجنوردی، 
ل بنـای عقـال در صـحیح انگاشـتن اعمـال      ایشان پس از بیان احتمـاالت موجـود در تحلیـ   

داند.یکدیگر، احتمال دوم را برگزیده، اصل صحّت را اصل محرز می
-٣/٣٧٤نظران، اصل صحّت را از ظواھر معتبر (أنصاری، که برخی دیگر از صاحبحال آن

)١/٢٠٧اند. (محقّق داماد، ) و در ردیف امارات دانسته٣٧٣
اھیّت قاعدۀ صحّت، وابسته به تحلیـل چیسـتیِ اصـل    رسد داوری در خصوص مبه نظر می

محرز است؛ چرا که این قاعده، مسلّماً از اصول غیر تنزیلی و محض نیست و اگر وجود بـرزخ  
بین اماره و اصل را نپذیریم، ناگزیر باید آن را از امارات بدانیم.

ل و نقد چیستِی اصل محرِزیتحل
کـه  ینکـات یرمحرز، به بررسیاصل به محرز و غم یف مطرح شده و تقسیپس از مرور تعار

شویم.ھا یادآور میرا در مورد آنیخورد، پرداخته و مالحظاتیف به چشم مین تعاریدر ا
از ییکند، ردّپایمییف، خودنمایتعاریچه در تماماصل محرز، آنیستیح چیدر توضـ ١

ای، ناظر بـه واقـع ھـم تلقّـی     ونهقت، اصل محرز، با وجود اصل بودن، به گیواقع است. در حق
از دو طـرف شـک، معاملـۀ    یکـ ید: با یگویت اصل محرز میل حجّیان که دلین بیشود؛ به امی

الً و در مقام عمل، واقع به شمار آورید.یواقع کرده و آن را تنز
یخـروج مکلّـف از سـرگردان   یکه نظر به واقع نداشته و تنھا برا-ف اصلیبا توجّه به تعر

درک آن، توسـط شـارع   یکه با عنایت به واقع و بـرا -ف اماره یو با در نظرگرفتن تعر-است
ز اسـت؛ چـه، اگـر اصـل     یآمتناقضیریباید گفت: اصطالح اصل محرز، تعب–ابد ییت میحجّ

به احراز ندارد؛ بلکه تنھا در یرا مقام عمل، ارتباطیست؛ زیاست، به دنبال احراز و کشف واقع ن



209زدرنگی در چیستیِ اصل محر1393ِپاییز
شـود و بـس؛ و اگـر    یاز دو طرف شک، عمـل مـ  یکیاز سرگردانی، به ییرھایرااین مقام، ب

کند، در آن صورت، اصل نیست.  محرِز است و مؤدّای خود را واقع فرض می
وھم التنـاقض،  یـ رٌ یـ تعبیفإنّ اإلحراز العمل«...سد: ینوین باره مینظران در ااز صاحبیکی

المقـام  یمقام العلم و الظنّ، و الموجود فینّما اإلحراز فمقام العمل، و إیکون فیفإنّ اإلحراز ال
ره من األصول، بنـاءً علـی   ین اإلستصحاب و غینئذٍ ال فرقَ بین فحیس إلّا البناء علی أحد الطرفیل

نماید؛ زیرا احراز، آمیز می) احراز عملی، تعبیری تناقض٣/٢٧٩(مکارم، ». عدم کشفه عن الواقع
ه، بلکه احراز [و کشف واقع] مربوط بـه مقـام علـم و ظـنّ اسـت؛ در      مربوط به مقام عمل نبود

دھد، چیزی جز بنا گذاردن بر یکی از دو طـرفِ [شـک]   که آن چه در اصل عملی رخ میحالی
نمایی ندارد)، فرقی بین استصحاب و دیگر اصول گونه واقعنیست؛ بر این اساس (که اصل، ھیچ

نیست.
و دعـوی أنّـه   «... د: یـ گویل دانسـته و مـ  یـ بدون دلییادّعان رایة األفکار ھم ایصاحب نھا

الشکّ علی أنّه ھـو  یو البناء علی أحد طرفیالعملیھا (األصول المحرزة) ھو الجریالمجعول ف
)٧١-٢/٧٢، ی(عراق». الواقع، .... ال نفھم له وجھاً

وجود در آن، در ت میو کاشفیینماچه در مورد اصل محرِز گفته شده، واقعبراساس آنـ ٢
اش یینماگر سخن، جعل آن به دلیل واقعیت شارع نبوده است. به دیتش مورد لحاظ و عنایحجّ

)٢٩٤، ی؛ محمّد١/١٤٣نبوده است. (بجنوردی، 
از -داشته و عقـال یینما، اقتضای واقعیزیم که، اگر چین سؤال را مطرح کنیجاست که ابه

ز یکه شارع ننیت به ایدانند، با عنا، کاشف از واقع میینّآن را به طور ظ-اندآن جھت که عاقل
ت یرفت کـه شـارع، کاشـف   یتـوان پـذ  ی) مگر مـ ٢/٨٢است (مظفّر، -ھاس آنیبلکه رئ-از عقال

) البتّـه  ٨٨مزبور را مورد نظر قرار نداده باشد؟ چه، او از عقال بلکه خـالق عقـل اسـت. (ھمـو،     
د باشد؛ که این، بحث دیگری است.ممکن است عقالیی بودن چیزی مورد تردی

البتّه نباید از یاد برد که فرض مورد بحث، جاییست که برای اصـل محـرز، جعـل حجّیّـت     
وارد شده است) و در » التنقُض الیقینَ بالشکّ«شده است (مثالً در خصوص استصحاب، اخبار 

شـود  این فرض، بحث بر سر این است که ھنگامی که یک امر عقالیی توسط شارع جعـل مـی  
این جعل را ناشی از عقالیی بودن آن امر ندانیم؟! چه دلیلی وجود دارد که 

یزیـ خورد که اگـر چ ین مبنا به چشم میان، فراوان، ایکه در کلمات فقھا و اصولعجیب آن
ۀ خود آن را معتبر بشناسـند، بـه   یبوده و آنان در رو-از آن جھت که عاقلند–مورد توافق عقال 
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ه، ید و امضای شارع را در مورد آن روییست، تأز از جملة عقالین حقیقت که، شارع نیمۀ ایضم

ن فرض مطرح شده که شارع در جعـل  ین مورد خاصّ، ایکنیم، امّا در عین حال، در اکشف می
ت نداشـته و تنھـا   یـ آن، عنایینمـا دارد، به واقعیت نوعیکه چه بسا کاشفیزیچیت برایحجّ

د! اگر اصـل محـرز،   ینازل منزلۀ واقع قرار دھدھد که با آن، معامله واقع کرده و آن رایدستور م
توانـد در جعـل   یدارد، شـارع نمـ  یت نـوع یت ندارد، مثل دیگر اصول است و اگر کاشفیکاشف
ن، اماره خواھد بود.یده انگارد؛ بنابرایت مزبور را نادیآن، کاشفیت برایحجّ

ت یی و حجّیّـت کاشـف  به دیگر سخن، جعل شارع، قرینه و دلیلی بر تأییـد آن رویّـة عقالیـ   
که این جعل را به سبب دیگری نسبت دھیم. البتّه واضح اسـت  ناقص، خواھد بود؛ نه آنینوع

انجامد؛ زیرا اصل جعل شارع، در مـورد یـک   که این تحلیل، به پذیرش حجّیّت ظنّ مطلق نمی
و مورد تردید نیست؛ بلکه بحث، تنھا در مبنای ایـن جعـل اسـت   -بنا بر فرض –ظنّ خاص 

که آیا شارع، ھنگام جعل، به کاشفیّت مزبور، نظر داشته یا خیر؛ در واقع معتقدیم که اگـر در  این
کـه رئـیس   –موردی، دلیلی دالّ بر عمل بر طبق ظنّ خاصّی وارد شده باشد، عدم اعتنای شارع 

ھنگام جعل، به کاشفیّت نوعیِ عقالیی آن قابل درک نیست.  –العقالست 
رضایت شارع باید گفت: این مسأله بر اساس مبنای کسانی است کـه  در مورد روش کشف

دانند از جملـه مرحـوم مظفّـر کـه در     صِرف عدم الردع را در احراز حجّیّت بنای عقال کافی می
مواضع مختلفی چون بحث حجّیّت ظواھر، حجّیّت خبر واحد و ادلّۀ استصحاب، بدان تصـریح  

پس از بیـان  –ال به عنوان دلیلی بر حجّیّت استصحاب کرده است. وی در مقام توضیح بنای عق
مقدّمۀ نخست این دلیل که استقرار رویّۀ عقال در اخذ به حالت سابقه، ھنگام شک در بقـای آن  

إن الشارع من العقالء بل رئیسـھم فھـو متّحـد    «نویسد: در بیان مقدّمۀ دوم این دلیل می–است 
عن طریقتھم العملیّة یثبت علی سبیل القطع أنّه لـیس لـه   المسلک معھم، فإذا لم یظھر منه الردع 

مسلک آخر غیر مسلکھم و إلّا لظھر و بان و لبلغـه النـاس و قـد تقـدّم ذلـک فـی حجّیّـة خبـر         
)٢/٢٥٢(مظفّر، » الواحد.
چنین، ایشان در پاسخ به اشکال کسانی که موافقت و امضای شارع را در این قبیل موارد ھم

الیجب فی کشف موافقة الشارع احراز امضائه من دلیل آخر، ألنّ «فرماید: یدانند، مضروری می
نفس بناء العقالء ھو الدلیل و الکاشف عن موافقته کما تقدّم؛ فیکفی فی المطلوب عـدم ثبـوت   

) اگـر شـارع، رویّـۀ    ٢٥٤(ھمـان،  ». الردع و ال حاجة إلی دلیل آخر علی إثبات رضاه و إمضـائه 
شـد؛ بنـابراین، عـدم ردع، کـافی در     کرد و این رویّه آشکار مـی بیان میداشت، باید دیگری می
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احراز تأیید شارع خواھد بود و نیازی به اثبات رضایت شارع با دلیل دیگر نیست.

افته، (عرش األصـول  یان در مورد استصحاب، شھرت ین فقھا و اصولیکه در بیریتعبـ ٣
ن اماره به شمار یترفین اصل و ضعیتریاب، قون معنا است که استصحیو فرش األمارات) به ا

ھا مقدم شده، لکـن تـاب مقابلـه بـا امـارات را      ، در معارضه با اصول، بر آنین رویرود؛ بدیم
ر اصل محـرز در مـورد آن، بـه    یشده و با تعبیان اصل و اماره معرّفیقت، برزخ میندارد. در حق

نه با تمـام رخِ اصـل و نـه بـا     یریه؛ تصواز آن در ذھن ترسیم شدیدو وجھیریتصویاگونه
ھا این نیست که استصحاب ھـم اصـل   البتّه روشن است که مقصود اصولی٥کامل اماره.یمایس

آید که تردید نسبت به ماھیّت آن، منتھـی بـه ایـن داوری    دانسته شود و ھم اماره؛ امّا به نظر می
)، و اگر اصل فرش األماراتامارات (ترینشده است که: اگر استصحاب را اماره بدانیم، ضعیف

) خواھد بود.عرش األصولترین اصول (بدانیم، قوی
اساساً ناظر به واقع نبوده، بـه خـالف امـاره،    یشناسیم، اصل عملچه از اصل میبراساس آن

ن معنـا  یـ ناقص آن، با جعل شارع، کامل شده است (به ایت نوعیکه نظر به واقع داشته و کاشف
فرض خطا، معذِّر است و در فرض اصابت، منجِّز).که در 

را یینمااز واقعیتوان مراتبیست، چگونه میت، در آن مطرح نیکه اساساً کاشفیادر حوزه
ت موضـوع  یم با رعایدانیکه مدانست؟! حال آنیگریتر از دیت، قویرا در کاشفیکیرفته، یپذ

عرش «ه بر مفھوم یش نخواھد آمد تا با تکیول پن اصیبیان ھر اصل، اساساً تعارضیو محلّ جر
مطـرح  یم. اگر ھم تعارضیگر اصول، مقدّم بداری، استصحاب را بر د»االصول و فرش األمارات

را با وجود امـاره، موضـوع   یخواھد بود؛ مانند تعارض اصول و امارات؛ زیباشد، تعارضی بدو
)٢/١٣ست. (أنصاری، ف، روشن ایبوده و تکلیان اصل (شکّ و جھل)، منتفیجر

–مـثالً  –ه، از نظـر کاشـفیّت، عـرش و فـرش نـدارد تـا       یـ اصول عملیگر، وادیان دیبه ب

یفـۀ عملـ  یه ناظر به مقـام عمـل بـوده و وظ   یاستصحاب، عرش آن باشد؛ بلکه چون اصول عمل
ھستند، اساساً نظر بـه واقـع و احـراز آن ندارنـد و    یمکلّف در مقام شکّ و جھل به حکم واقع

رسـد کـه از   یآن مـ ینوبـت بـه اجـرا   یز اصل و اماره اسـت و اساسـاً، ھنگـام   ین، فصل ممیا
ل.یث ال دلیل حیم؛ که: األصل دلید کرده باشیناظر به واقع، قطع امیل اجتھادییابی به دلدست

یریـ استصحاب، تعبیرا برا» عرش األصول و فرش األمارات«ر یاست که اگرچه تعبیگفتن

ا مـاھی! (گلسـتان   . آن گونه که سعدی شیرازی گفته است: به مارماھی مانی، نه این تمام، نه آن؛ منافقی چه کنی؟ مارباش یـ ٥
سعدی)
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ن معنا ید بتوان در مورد اماره، قائل به مراتب و عرش و فرش بود؛ به ایم، امّا شایدانیشاعرانه م

ت یدانسـت؛ و چـه بسـا کاشـف    یگـر یتـر از د یو اثبات مؤدّا، قویت نوعیرا در کاشفیکیکه 
نـه کـه از   یت بیگوناگون، متفاوت باشد (مثل کاشـف یھاتیھا و موقعامارات مختلف، در فرض

گـر  ید باشـد، د یـ از عدم تعلّق مال بـه ذوال ینه، حاکیشتر است و اگر بیارة تصرّف، بت امیکاشف
د متصرّف، او را مالک دانست).یتوان به استناد ینم

البتّه در توجیه جعل حجّیّت برای امارات و ظنـون خـاصّ، نظریّـات مختلفـی ارائـه شـده       
در صدد بحـث از تفـاوت ایـن    (سببیّت، طریقیّت محض و مصلحت سلوکیّه) که در این مقال،

توانـد ھنگـام جعـل    نظریّات نیستیم؛ امّا معتقدیم اگر شارع، تصمیم به جعل گرفت، دیگر نمـی 
حجّیّت، به ظنّ حاصل از مؤدّای اماره و کاشفیّت فی الجملۀ آن، عنایت نداشته باشـد. در واقـع   

بر اساس ظـنّ خاصّـی   اگر در موردی، دلیلی دالّ بر عمل-طور که توضیح آن گذشت ھمان–
توان عدم اعتنای شارع را به این کاشفیّت نوعیِ عقالیـی، ھنگـام جعـل    وجود داشته باشد، نمی

ھاست؛ بنابراین چه تـوجیھی وجـود دارد   که وی نیز از عقال بلکه رئیس آنآن، پذیرفت؛ چه آن
سـته و معتقـد شـویم    که با وجود جعل، شارع را در اعتنا به کاشفیّت مزبور، ھم سو با عقال ندان

نمایی آن مورد لحاظ و عنایت نبوده است؟  که در حجّت دانستن آن و در جعل یاد شده، واقع
کـه مطـرح   یجا که احراز و درک واقع، اختصاص به اماره دارد، نـه اصـل؛ سـؤال   از آنـ٤

سـته  از اصول اصـل محـرز دان  یان آمده و برخیکه، چرا در اصل، سخن از احراز به منیاست، ا
اند؟شده

در پاسخ گفته شده که، احرازی که در اصل محرز مطرح است، با احرازی که در امارات از 
است که شـارع در مقـام   یواقعیشود، متفاوت است. در واقع، احراز در اماره، احرازآن یاد می
مـر بـه   بـه واقـع، ا  یابیدستیت آن را مورد نظر قرار داده و برایآن، کاشفیت برایجعل حجّ

اسـت و  ییو ادّعـا یالحـاق یکه احراز در اصل محرز، احـراز ت از آن کرده است. حال آنیتبع
دھد که بـا  ی، مورد نظر باشد، شارع تنھا دستور میینمات و واقعیکه در جعل آن، کاشفبدون آن

از دو طرف شک، معاملة واقع کنید. یکی
محـرز  یست؛ بلکه معنـا یبه واقع بودن نق یمحرز بودن در اصل محرز، طریدر واقع، معنا

گر یاز دو طرف شک و معاملۀ واقع کردن با آن و الغای طرف دیکیبر یعملیبودن اصل، بنا
)٤/٤٨٦است. (نائینی، 

نویسد:نظران در این باره مییکی از صاحب
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الحقّ، و لعـلّ  بناءً علی إمکانھا، کما ھو-ةیة األمارات التعبّدیإحراز األصول المحرزة و أمار«

ـ اً و إلحاقیـ کون إحرازاً إدعائی-اإلستصحاب منھا ـ اً حکمی ن یـ ) ظـاھر ا ٦/١٣٢، ینـ ی(خم....» اً ی
و ییبوده و احراز و کشف از واقـع، در آن، ادّعـا  یعبارت آن است که، اصل محرز، امارۀ تعبّد

.یاست، نه واقعیحکم
ارد، سبب شـده تـا بـرای آن قائـل بـه      از مویا اماره بودن بعضیدر اصل ید برخیا تردیگو

ات دوگانه و متناقض شوند.ی، با خصوصیتیماھ
ن ادّعا که احراز در اصول یاصل محرز در نظر گرفته شده، با ایکه برایاژهیآثار و احکام و

د. از آن جملـه،  ینمایست، ناسازگار میمحرز متفاوت از احراز در امارات بوده و ناظر به واقع ن
رد؛ بـه خـالف اصـول    یگیقرار میقیقطع طریچون امارات، به جاکه اصل محرز، ھممعتقدند

ابنـد چـرا کـه از    ییان نمی، مطلقاً جریکه اصول محرز، در اطراف علم اجمالگر آنیرمحرز. دیغ
)٤/٦٩٣د. (نائینی، یآیه الزم میان آن، مخالفت قطعیجر

ف اصـل، بـه واقـع نظـر     یـ ت به تعریجاست که، اگر اصل محرز، با عناطرح این پرسش به
قطـع  یتـوان آن را بـه جـا   یست، چگونه است که میتش نیت آن به خاطر کاشفینداشته و حجّ

که ناظر به واقع باشد امّا حجّیّـتش  قرار داده و موضوع را به وسیلۀ آن احراز کرد؟ و اینیقیطر
قابـل پـذیرش   –گذشـت  ھـای پیشـین   به تفصیلی که در شماره–به جھت نظارتش نباشد نیز 

که با چیزی مثل استصحاب، واقع احراز شده، و علم و قطع ناشـی از آن  نیست. در واقع، از این
بـا توضـیحاتی کـه    –حجّت باشد، مخالف نیستیم بلکه اصل دانستن آن را با وجود احراز واقع 

دانیم. قابل تأمّل می-گذشت 
ن یم، بـد یمعاملـۀ واقـع داشـته باشـ    یزیـ چکه، اگر شارع دستور داده که با حاصل سخن آن

ن، اماره بوده و خواھد توانست به جای قطع یمعناست که با عمل بدان، واقع، احراز شود؛ بنابرا
در مقـام  -خـروج از سـرگردانی  یکند که تنھا براطریقی کاشف از واقع باشد و اگر ھم امر می

خواھـد  ین، اصـل عملـ  یاشته، بنابراندین اقتضاییم، معلوم است که چنیآن را انجام دھ-عمل
ایم. تر بدان پرداختهبود. البتّه با این بیان در صدد تعریف اماره و اصل نیستیم؛ چه، پیش

گر اصول یتعارض اصل محرِز با د
محـض  یا عملی، محرِز باشد یکه اصلنیبه نام اصل محرز، ثمرۀ ایرش ماھیّتیبا فرض پذ

مقام تعارض این دو نوع اصل، اصل محرز، مقدّم خواھد بود.ن است که، دریر محرِز)، ای(غ
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ی، حـاکم بـر اصـول عملـ    یدر مقام تعارض بـدو -مانند استصحاب-در واقع، اصل محرز

قّن سابق است؛ به این معنا کـه بـه بقـاء    یاحراز متیل استصحاب، مقتضیگر است؛ چرا که دلید
م. البتّـه بـا ایـن    یکنـ یقّن میمعاملة مت-ک استکه فعالً مشکو-قّن سابقیآن، متعبّد شده و با مت

) بـر ایـن   ٥/١٧٥م، یقتاً. (حکـ یرود، نه حقین میگر (شکّ)، تعبّداً از بیتحلیل، موضوع اصول د
گر اصول، از باب حکومت است، نه ورود. یاساس، تقدّم اصل محرز بر د

مطـرح اسـت   یر محـرز، وجـوه و اقـوال   یـ تقدّم اصل محـرز بـر اصـل غ   یالبتّه در چگونگ
باشد.ن مقاله مییھا خارج از قلمرو اآنی) که طرح و نقد تمام٤/١٧٣، ی(روحان

کند:یر میر محرز، این گونه تصوی، وجه تقدّم اصل محرز را بر غینیمحقّق نائ
اصل محرِز، برطرف کنندۀ موضوع اصل غیر محرِز است؛ زیرا اگـر چـه در موضـوع اصـل     

کند که چیزی را شک مأخوذ است، امّا اصل محرِز ایجاب می-مثل اصل غیر محرِز-محرز ھم
که تنھا برای خروج از شویم، ثابت و موجود بدانیم (نه آنکه بر اساس این اصل، بدان متعبّد می
که، در اصل محرِز، بنا گذاشتن بر یکی از دو طرف شـک  سرگردانی به آن متعبّد باشیم)؛ چه آن

گـردد؛ و بـا ایـن فراینـد،     دیگر در حیطه تشـریع، جعـل مـی   و واقع انگاشتن آن و الغای طرف
)٤/٥٦٩رود. (نائینی، موضوع اصل غیر محرِز از بین می

جعل شده و معتبرند که واقـع، بـر مکلّـف    یتی، تنھا در موقعیر احرازیقت، اصول غیدر حق
ـ یقـ یشود که شـک را،  ی، مأمور میکه مکلّف، با اصل احرازیده باشد. امّا ھنگامیپوش ین، تلقّ

را شارع، شکّ او را علـم،  یشود؛ زین حالت، در نظر شارع، او، عالم به واقع، فرض میکند، در ا
گـر  ینـزد مکلّـف، د  یلیج و آثار آن را مترتّب نموده است. و با وجود واقعِ تنزیکرده و نتایتلقّ
یضوع اصول عملپناه ببرد؛ چرا که اصل محرِز، مویست تا به اصل عملیده نیبر او پوشیزیچ
)٣/٢٤٦، ی؛ روحان٤٥٠م، یان برده است. (حکیگر را (عدم العلم) تعبّداً از مید

–یقـ ی، و نـه حق یلـ یو تنزیبه طور تعبّد–ل اعتبار اصل محرز، واقع را یگر، دلیان دیبه ب
است.یان، ھمان حکومت توسعهی) که ا٢٢-٢/٢٣، یتوسعه داده است. (عراق

واقع در اصل محـرز، متعبّـد   یلیباید گفت: اگر به وجود تنزگفته،عالوه بر مالحظات پیش
ج و لـوازم  ین رفتن شک است)، چرا نتـا ین، سبب از بیشود (و ھمیمیشده، و شک، علم، تلقّ

د تعبّـداً بـا آن، معاملـۀ    یکه بانیکند؟ مگر نه ایبا واسطۀ خود را ثابت نمیو شرعی، عقلیعاد
م؟ به دیگر سخن، اگر از رھگذر جعل شارع در اصل محـرز، بـه   یپندارواقع کرده، آن را واقع ب

انگاریِ یکی از دو طرف شک مکلّف ھستیم و باید با آن، معاملۀ واقع کنیم، بدان معناسـت  واقع
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چون اماره، تمامیِ آثار و لوازمِ واقع را بر آن مترتّب بدانیم؛ چرا که در اماره نیز کاشـفیّت  که ھم

رع، حجّیّت یافته و در فرض خطا، معذّر اسـت. و اگـر معتقـدیم کـه اصـل      ناقص، به جعل شا
محرز، بنا بر اصل بودن، برای خروج از سرگردانی در مقام عمل، جعل شده، نباید مثبِت آثـار و  

که در عین اعتقاد به مُحـرز بـودن، آن را   لوازم عادی، عقلی و شرعیِ با واسطۀ خود باشد. نه آن
دی و عقلی خود ندانیم. به دیگر سخن، تفاوتی که میـان احـراز در امـاره و    اثبات کنندۀ آثار عا

ن یـ ھا، اصل محـرز، مثبِـت ا  که به عقیدۀ اصولیاحراز در اصل محرز، مورد تأمّل است. حال آن
)؛ که در این مورد نیز تناقض مورد ادّعا، رخ ٢٣٣-٣/٢٣٦، یشود (أنصارینمیآثار و لوازم تلقّ

ه اگر اصل محرز، اصل است، در صورت پـذیرش ادلّـۀ عـدم حجّیّـت اصـل      کنماید؛ چه آنمی
مثبت، نباید قابلیّت اثبات لوازم یاد شده را داشته باشد و اگر محرز است، به ایـن معنـا کـه بـه     

شـود، در حقیقـت، امـاره بـوده و لـوازم      جعل و امر شارع، با یکی از دو طرف، معاملۀ واقع می
کند.  خود را نیز ثابت می

گیریجهینت
خته یا اصل محرِز، آمییمانند احراز تعبّدیرین باور است که تعابینگارنده در مجموع، بر ا

را اماره مربوط به حوزۀ یخت؛ زیاصل و اماره را به ھم درآمیتوان دو وادیبا تناقض بوده و نم
یدارد کـه بـرا  وجـود یت از واقع بوده و در مقابل، قلمرو تعبّد به اصـول عملـ  یاحراز و کاشف

یتوان اصول عملـ ی؛ و اساساً نمیینمادر مقام عمل است؛ نه احراز و واقعیخروج از سرگردان
-از واقـع دارد یاه کـه بھـره  ین توجیبا ا-رایکیکرده و یبندت، رتبهیرا براساس میزان کاشف

از موارد، یدن بعضا اماره بوید در اصل یگویا ترددرمقام تعارض، بر دیگر اصول، مقدّم داشت.
ھای دوگانه و متناقض بپذیرند؛ و چه بسا گونـۀ  را با ویژگییتی، وجود ماھیسبب شده تا برخ

را بپذیرند کـه بـا وجـود    یای وجود اصلل، سبب شده که عدّهیان شارع و تفاوت در لسان دلیب
-یو الحاقیلیھرچند به شکل تنز–اصل بودن و عنایت به مقام عمل، محرِز و کاشف از واقع 

رسد.ین دیدگاه، قابل دفاع به نظر نمیان شد، ایکه بیز باشد. با مالحظاتین
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