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چکیده
ریز اصول کلـی و  عنوان پایهپویایی قضیۀ حقیقیه باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به

ریز قواعد کلی برای رسیدن به احکام شرعی است، از کار برده شود. علم اصول فقه که خود پایهثابت به
برد. در واقع اگر قضیه حقیقیه را این قضیه در بسیاری از ابواب اصولی و نیز حل مسائل، بسیار بھره می

چون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا ھم،اصول مھم این علمدر نظر نگیریم طبعاً رسیدن به بسیاری از 
مکلفٌ به، نقش قضیه در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگرممکن نخواھد بود. از این رو 

کارگیری قضیۀ حقیقیه با آوردن مسائل کاربردی در این علم، به صورت گزارشی از دالیل و چگونگی به
شود.ول، به نقش این قضیه در این علم پرداخته میاز میان نظرات دانشیان اص

استعمال، شک، شبھه، حکم، حقیقیه، مطلق.: ھاکلیدواژه
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مقدمه

ای است که موضوع آن مقدرة الوجود؛ اما بالفعـل، متصـف بـه وصـف     قضیه حقیقیه، قضیه
تـه  ). مـثالً اگرگف ١٢٨؛ شرح مطالع، ٢٥٢؛ قطب الدین رازی، ١/٢٧٠موضوعیت است. (صدرا، 

؛ چه خمر باشد و چه نباشد، این حکم برای موضوع این قضـیه بالفعـل   »خمر حرام است«شود 
شود. درعلوم مختلـف، بـه خصـوص    ثابت است. اگر ھم در خارج محقق شد، حکم جاری می

اند؛ نه خارجیه. چگونگی ایفای نقـش ایـن قضـیه در    علم اصول، قواعد به نحو قضایاى حقیقیه
وحل بسیاری از مسائل پیش رو در این علـم و حتـی رسـیدن بـه قواعـد      رسیدن به این قواعد 

دھد. به اعتقاد آقای مطھری، اولین کسی که قضایاى حقیقیه فقھیه ھدف این نوشته را شکل می
را در علم اصول آورده شیخ انصارى بوده است. شیخ انصارى و حاجی سـبزوارى یـك تالقـی    

ر نزد حاجی منطق و فلسفه و حاجی ھم نزد شیخ فقه اند و شیخ داى در مشھد داشتهشش ماھه
چون صاحب کفایه، محقق غروی (کمپـانی)،  خوانده است. پس از شیخ، علمائی ھمو اصول می

اند. در این بـین  محقق نائینی و بروجردی، امام خمینی و دیگر علماءِ معاصر به این امر پرداخته
وط این موضوع را به مباحث اصولی کشانده محقق نائینی نخستین عالمی است که به شکل مبس

شـوند.این  است. مرحوم نائینی معتقد است تمام قضایاى حقیقیه منحل به قضایاى شـرطیه مـی  
نگاه را، در غرب راسل و امثال او به آن معتقدند؛ که در ادامه بحث به نقد آن خواھیم پراخـت.  

).٩/٢٥١مطھری،(

موضوع قضیه حقیقه از نگاه اصولیان
صل قضیه (بنابر قول مشھور) متشکل از موضوع، محمول و حکـم اسـت. موضـوع، نقـش     ا

کند.خود را در قضیه حقیقیه بیشتر از ھر چیزی ایفا می
. مفـروض الوجـود   ٢.طبیعت سـاریه.  ١دو نکته در مفھوم قضیه حقیقیه حائز اھمیت است: 

بودن.
پذیرد که موضوع قضـیه  نائینی میبرند. میرزای علماء اصول از این دو اصل منطقی بھره می

ال که ھیچ ارتباطی بـا افـراد خـارجی نـدارد؛ بلکـه      شرط حقیقیه طبیعت است، اما نه طبیعت به
طبیعت ساریه در خارج؛ به شکلی که اگر در خارج موجود شد حکـم نیـز بـه تبـع آن موجـود      

یژگـی را خواھـد   گونه فرض کن که اگر موجود شود چنین وشود. یعنی ذات موضوع را اینمی
داشت. ممکن است اآلن در خارج نباشد، ولـی اگـر در خـارج موجـود شـد چنـین ویژگـی و        
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توضیح از قضیه حقیقیه موجب شـده کـه   ). این٤٤٢و١/١٢٨،نائینیداشت (حکمی را خواھد 

برخی علماء به خصوص محقق نائینی و خوئی، قضیه حقیقیه را به قضیه شرطیه برگردانند.
که موضوع این قضیه، طبیعت ساریه، به شکل مفروض الوجود باشـد. و  لکن حق آن است

غرض جعل قضیه حقیقیه، جعل حکم برای ذات یک حصة خاص است. یعنی ذات این شئ و 
دانـیم چنـین   حصه این ویژگی را دارد؛ خواه موجود شود یا نشود. لذا اگر موجود شود مـا مـی  

چنین آثـاری را از آن داریـم؛ چـون ذات آن چنـین     آثاری را خواھد داشت. به تعبیری ما انتظار 
). به عبارتی، موضوع طبیعت است و مکلـف آن را بـا خصوصـیات    ١/٢٥٩است (امام خمینی، 

آورد. این ویژگی نیز در اوامر و نواھی به خوبی موجـود اسـت.   فردی و حصّه خویش پدید می
نـواھی بـه طبـایع اشـیاء تعلـق      به اعتقاد صاحب کفایه و امام خمینی، حق آن است که اوامر و 

).٦٥خمینی،امام؛١٣٨گیرد (خراسانی، می
شرط است کـه بـرای افـراد    شرط ال نیست؛ بلکه طبیعت ال بهمراد از طبیعت ھم، طبیعت به

خود شأنیت را دارا است. چنین موضوعی اقتضا دارد که ازلی باشد؛ محـدود بـه زمـان خـاص     
د.نباشد؛ و نسبت به افرادش یکسان باش

داند. که در آن احکـام موضـوع نیـز    محقق نائینی ساختار قضیه شرطیه و حقیقیه را ازلی می
کند. نه مانند موضوع مقدره، به شکل ازلی جعل شده است و ھیچ وقت از آن حالت عدول نمی

).١/٣٣٩شود و نه رابطه حکم با موضوع. (نائینی، موضوع از این حالت خارج می
شود که چنین قضایایی دستخوش تغییـرات زمـان خاصـی نشـوند     ھمین ویژگی، باعث می

ای یکسان داشته باشند.بلکه ثابت و پایدار مانده و نسبت به افراد خود رابطه
ھا حل بسیاری از مسائل اصولی است. به طور مثال وقتی محدود بـه زمـان   ثمره این ویژگی

لقیامه و حرامه حرام الـی یـوم   حالل محمد حالل الی یوم ا«وقت حدیث نبوی خاص نشود، آن
کنـد. یعنـی نسـخ احکـام، یـا      ) به خوبی توجیه منطقی و عقلـی پیـدا مـی   ١/٥٨(کافی، » القیامه

مبنا خواھد بود.شریعت به دلیل سیالن و متغیر بودن شریعت، ادعایی بی
که اند اصل، متغیر بودن شریعت، و از جمله احکام آن است. مگر اینبرخی معاصران مدعی

لیلی بر ثابت بودنش آورده شود.د
نگاه محقق نائینی در ثبـوت و عـدم تغییـر اصـل شـریعت و احکـام آن از دو مبنـای زیـر         

گیرد:سرچشمه می
ثبوت اصل شریعت، از روایت (حالل محمد...)-أ
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ثبوت احکام شریعت، از استصحاب.-ب

نبوی و اصـل دوم از  به عبارتی اصل، ثبوتِ شریعت و احکام آن است. اصل اول از روایت 
استصحاب. جریان استصحاب حاکی از امکان و احتمال تغییر است؛ که با ھمـان اصـل مرتفـع    

بر این، اصلْ، بقاءِ حالت سابقه است مگر دلیلی بر خالف آن باشد.شود. بنامی
بر فرض که، اصل را بر تغییر احکام بگذاریم. آنچه ما را در ثبوت احکام و اصـل بـودن آن   

ال ضرر و ال ضرار فـی  «طور مثال، روایتِ بودن احکام شرعی است. بهرساند، حقیقیهین میبه یق
). صریحاً اعالن به ثبوت حکـمِ عـدم ضـرر و ضـرار در شـریعت      ٢٦/١٤(حر عاملی، » االسالم

شود. چنین حکمی از کند. یعنی در اسالم و حقیقت اسالم چنین حکمی نفی ازلی میاسالم می
یه است.شئون قضیه حقیق

اند. به تعبیر محقـق  طور کل، قواعد کلی از جمله احکام و قواعد شرع و شریعت، حقیقیهبه
که ناظر به افراد باشند؛ از اند، ھمگی، بدون اینقضایایی که متکفل جعل احکام شریعت«نائینی: 

رای که در این قضایا جعل شده است، به صورت ثبوت حکم باند. حکمیقبیل قضایای حقیقیه
).٢/٤٦٩(نائینی،» الوجود، به نحو قضیه کلیه است.موضوعِ مفروض

شود:به این ترتیب ادعای مذکور چنین ابطال می
أوالً: ادعای بال دلیل است.

ثانیاً: اصل، ثبوتِ شریعت و احکامِ آن است.
کند.ثالثا: بر فرضِ احتمالِ وجود تغییر در احکام، اصل استصحاب آن را مرتفع می

دھد که تمام شریعت ھم ثابت است.اند و این نشان میعاً: تمام قضایای شرعی حقیقیهراب
پردازد، که خود، پاسخ مبسوطی به ایـن  ای پُر دامنه به این موضوع میآقای مطھری از زاویه

گوید که برخـی معتقدنـد دنیـا دنیـاى تغییـر      ھای دینی خواھد بود: ایشان میفھمی از گزارهکج
حرکت است، ھیچ چیز در دو لحظه به یك حال نیست، پس ھیچ چیـزى در ایـن   است، دنیاى

چیـز در  گویند حاال که چنین اسـت کـه ھـیچ   تواند ثابت بماند. بعد میدنیا به معناى واقعی نمی
دنیا قابل بقا و دوام نیست، ھمه چیز وجود موقت و محدود و ناپایدار دارد، پـس چطـور دیـن    

شه بـاقی بمانـد؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه ھرچیـز در دنیـا تغییرپـذیر و          تواند براى ھمیاسالم می
طور است. اگر کسی درباره قـرآن مکتـوب روى کاغـذ    شدنی است یعنی ھر امر مادى اینکھنه

چنین حرفی بزند، درست است ولی صحبت نـه دربـاره شـخص اسـت و نـه دربـاره کاغـذ و        
کـه مـواد عـالم کھنـه     یق اسـت. ایـن  مرکّب. صحبت درباره قانون است، درباره یك سلسله حقا
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گوییم: راستی موجب رضاى خداست یا که میشوند چه ربطی به حقایق عالم دارد؟ مثلًا اینمی

بنـا  .براى انسان استقامت صفت خوبی است، قانونی براى زندگی بشر است و تغییرپذیر نیست
مطلب دیگر. قـانون  » استھا در تغییر قانون«یك مطلب است، » ھمه چیز در تغییر است«براین 

گوییم ھیچ شـکلی در دنیـا بـاقی    می.یعنی آن اصل و ناموسی که تغییر اشیاء براساس آن است
کند؟ نه، خـود قـانون ثابـت    ماند، اما آیا قانونی که براى یك شکل وجود دارد ھم تغییر مینمی

رده اسـت. مـا   است. مثلًا داروین معتقد بود که براى جانـدارھا یـك سلسـله قـوانین کشـف کـ      
گوید این جاندارھا در تغییر و تکاملند، آیا قوانین خود داروین ھـم در  پرسیم داروین که میمی

شود یا به قـول خـود دارویـن    طور که یك بچه کوچك است، بزرگ میتکاملند؟ یعنی آیا ھمان
ھـم تغییـر   شود، قوانین علمی دارویـن دھند، تدریجاً نوعی نوع دیگر میانواعْ تغییر نوعیت می

کند؟ خیر، آن قوانین یك قوانین ثابت جھانی است که از اولی که دنیا بوده است تا آخر، این می
چنین قانون جاذبه عمومی، خودش یك قـانون ثابـت اسـت.    کند. ھمقوانین بر دنیا حکومت می

ی اگر ما بگوییم پیغمبر اسالم یعنی شخص پیغمبر با ھمان بدن ابدیت دارد، ممکـن اسـت کسـ   
ماند، پس شخص پیغمبر خلود ندارد. بحـث کـه   بگوید طبق قانون فلسفی ھیچ شیئی ثابت نمی

روى شخص نیست، بحث روى قانون است. قرآن قانون است. اگر کسی بگوید کاغذھایی کـه  
گـوییم نـه، کاغـذ جسـم     شود؛ ما مـی خطوط و آیات قرآن روى آن نوشته شده است کھنه نمی

کنـد و ایـن دیگـر    کنـد، قـوانین را بیـان مـی    رآن حقایق را بیان مـی شود ولی قاست و کھنه می
شود ولی قـانون اگـر حقیقـت    پذیر نیست. قانون که جسم نیست. جسم کھنه و فانی میکھنگی

باشد یعنی مطابق با واقع باشد، ھمیشه باقی است و اگر مطابق با واقع نباشد از اول ھم درسـت  
ھـا بـراى   که بشر یك سلسله قوانین داشـته باشـد کـه ایـن    نبوده است. به ھر حال مانعی ندارد

:گویـد شدن اجسام را ما ھم قبول داریم. قرآن میپس کھنه.ھمیشه ثابت و باقی بماند  
   :و یا٢٦(الرحمن (:            ):١تکویر -

شوند، دریا دیگر بـه شـکل دریـا    شود، روزى که ستارگان پیر میروزى که خورشید پیر می)٢
گوید ھیچ جسمی از اجسام این عالم ابـدیت نـدارد. ولـی بحـث مـا      نیست. آرى، قرآن ھم می

درباره اجسام نیست، درباره قانون است. حرف ما این است که بشر یك سلسله قوانین آسـمانی  
ین براى ھمیشه باقی است. پس این اصـل فلسـفی در مـورد قـوانین و اصـول      دارد که این قوان

صادق نیست، راجع به اشیاء و اجسام است.
ھـا تغییـر   کنـد و چـون حاجـت   ھا تغییـر مـی  در حوزه نیازھای انسان، معتقدند که حاجت
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کند، پس قوانین که بر مبناى احتیاجـات اسـت بایـد تغییـر کنـد. ایـن در حـالی اسـت کـه          می
کنـد. بشـر یـك    ھاى فرعی است که تغییـر مـی  کند و حاجتھاى اصلی بشر تغییر نمیجتحا

کـه بفھماننـد تمـام    ھا براى ایـن سلسله احتیاجات ثابت دارد و یك سلسله احتیاجات متغیر. آن
انـد کـه ھرچیـزى کـه در     احتیاجات متغیر است، این را بر یك پایه و اصـل موھـومی گذاشـته   

، ھنر، صنعت، قضاوت، دیـن و مـذھب، اخـالق، معلومـات، سیاسـت،      اجتماع ھست مثلًا علم
ھـا یـك ریشـه    اند و براى ھمه آنھا را به منزله شاخه درخت گرفتهحقوق خانوادگی، تمام این

انـد کـه   کند [نتیجه گرفتـه کند و چون ریشه تغییر میاند که اتفاقاً آن ریشه تغییر میفرض کرده
انـد؛ یعنـی بشـر    ھا ریشه ھمه چیـز را امـور اقتصـادى دانسـته    ینکند. ا] ھمه چیز تغییر میپس

ھرچیزى را که خواسته است، براى منافع اقتصادى خودش خواسته است، و در امور اقتصـادى  
کند چـون  کند. عوض شدن ابزار تولید، اخالق و وجدان عالی را عوض میابزار تولید تغییر می

امروز ثابت شده کـه ایـن اصـل بزرگتـرین اشـتباه و      ولی.ھا محصول ابزار تولید استھمه این
که عقل و کند نه به خاطر شکم، بلکه به خاطر اینبسیار غلط است...خیلی از کارھا را انسان می

رغـم منـافع اقتصـادى    کند. خیلی از کارھا را بشر چون دین دارد، علیجور حکم میمغزش این
ھـاى  م این است که ھمیشه روى حاجتدھد از خصوصیات دین مقدس اسالخودش انجام می

ھاى ثابـت قـرار داده   ھاى متغیر انسان را تابع حاجتثابت انسان مھر ثابت زده است اما حاجت
).١٥٠-٢١/١٤٥است. (مطھری، 

تفاوت قضیه حقیقیه با خارجیه
بندی نیـاز اسـت ایـن    از آنجا که موضوع قضیه خارجیه با خارج مرتبط است، در یک جمع

ھتر بشناسیم.دو را ب
شود؛ نه بر عنـوان.  در قضیه خارجیه، حکم برای یک شخص یا اشخاص معینی ثابت می-أ

به طوری که برای افراد دیگر، این حکم، قابلِ سرایت نیسـت. حتـی اگـر موضـوع دیگـری در      
اوصاف با موضوع قضیۀ مدّنظر مماثل باشد. بنابراین اگر حکم در شخص دیگر ھماننـد حکـم   

شود؛ عنـوانی  وع باشد، اتفاقی است. اما در قضیه حقیقه حکم برای عنوان ثابت میدر این موض
که آینه برای تمامی افراد و مصادیقِ خود است؛ خواه فعلیت خارجی داشته باشد یا مقدر باشد.

ای دیگر، قضیه خارجیه ھمانند قضایای جزئی، نه کاسب است و نه مکتسب. زیـرا  از زاویه
توان در آن مالک جامعی که منطبق بر افراد شـود، پیـدا کـرد. از ایـن رو     یدر قضیه خارجیه نم
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).١/١٧٠تواند در قیاس قرار گیرد. بر خالف قضیه حقیقیه. (نائینی، نمی

در قضیه خارجیه، زمان جعل و انشاء حکم با زمان ثبوت و فعلیت حکم یکـی اسـت.   -ب
فعلیت حکم بسـتگی بـه تحقـق و فعلیـت     اند و ثبوت واما در قضیه حقیقیه جعل و انشاء ازلی

موضوع دارد.
شود ممکن است این نـزاع پـیش   وقتی حکمی تحت یک قضیه از سوی موال صادر می-ج

چه از سویِ آمر جعل شده، آیا حکمی است کـه در فـرض وجـود موضـوع در نظـر      آید که آن
د؟ میـرزای  شـو که خود موضوع سبب ترتب حکم بر آن موضـوع مـی  گرفته شده است؟ یا این

نائینی معتقد است این نزاع فقط در قضیه حقیقیه متصور است، نـه قضـایای خارجیـه. زیـرا در     
توان یک موضوع را مفروض در نظر گرفت، تا بـر سـر آن مجعـول    قضایای خارجیه اساساً نمی

نزاع کرد. به تعبیری موضوع باید به شکل عنوان مرآتی باشد تا این نزاع معنا پیدا کند.
در قضیه خارجیه فعلیت حکم با انشاء حکم، از نظر وجود، یکسان ولی از نظر رتبـه از  -د

إنشاء، متأخر است. یعنی فعلیتِ حکم نسبت به انشـاء حکـم، وجـوداً مسـاوق و رتبتـاً متـأخر       
است. اما در قضیه حقیقیه فعلیت حکم دایر مدار فعلیت موضوع در خارج اسـت. و بـه لحـاظ    

١ء متأخر است.زمان، فعلیت از انشا

در قضیه خارجیه شرط است که آمر نسبت به اجتماع شروط، علم داشته باشـد. یعنـی آمـر    
باید نسبت به شروط الزم برای حکم علم داشته باشد، خواه این شروط محقق شوند یا نشـوند.  
اما در قضیه حقیقیه وجود موضوع ولو مقدراً شـرط اسـت. یعنـی بـرای ثبـوت حکـم، وجـود        

روض است. لذا علم آمر در این قضیه نسبت به شروط دخلی در آن ندارد. میـرزای  موضوع، مف
معنـا اسـت. زیـرا چگونـه     گیرد که بحث شرط متـأخر در آن بـی  نائینی از این ویژگی نتیجه می

؛ ١/٤١٣؛ صـدر،  ١/١٢٥توان حکم را بر موضوعی که ھنوز محقق نشده بـار کـرد. (نـائینی،    می
).٢/٢٨٦امام خمینی، 

وت قضیه حقیقیه با طبیعیهتفا
موضوع قضیه حقیقیه و طبیعیه ھر دو طبیعت است. با این تفاوت کـه در قضـیه طبیعـه بـه     

شود. یعنی، خود طبیعت بدون توجه بـه خـارج، موضـوع اسـت. بـه      افراد خارجی توجھی نمی

حکمانشاءھنگامموضوعکهشودفرضاگرمثالًندارد.کلیتحقیقهقضیهدرانشاءازفعلیتتأخریعنیویژگی،اینکهکندمیاشکالتفاوتاینبهنسبتخوئی.محقق١

).١/١٢٨التقریرات،نائینی،اجودشوند.(ر.ک.:میمقارنءانشاوفعلیتناچاربهباشدشدهمحقق
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د خواھـ چیـزی کـه مـی   ناسـت. یعنـی ذات آ  » ما فیه ینظر«تعبیری در این نوع قضیه، موضوع، 

موضوع قرار گیرد.
شود. به تعبیری در این نـوع قضـیه، موضـوع    اما در قضیه حقیقیه به افراد خارجی توجه می

و مرآتی دارد.» ما به ینظر«جنبۀ 
شود که افراد محققه و مقدره و ھر چه که تحت عنوان موضـوع قـرار   این ویژگی باعث می

ت و ازلی است. بخالف قضیه خارجیه کـه  نھایگیرد را شامل شود، لذا استعداد شمول آن بیمی
مخصوص افراد محقق خارجی است، از این رو موضوع در این قضیه متناھی است.

ھـای  تمـام انسـان  «یا حتی قضیۀ » ھر که در این لشکر بود کشته شد«به طور مثال در قضیه 
).٦/٥٥٠(غروی، » رودانسان راه می«خالف قضیۀ محدود است، به» روندروی زمین راه می

مالک حکم در قضیه حقیقیه
). در قضـیه  ١/١٧٠رود نه بر اشخاص خارجیه (نـائینی،  در قضیه حقیقیه حکم بر عنوان می

٢حقیقیه فعلیت حکم، مشروط به فعلیت موضوع است.

دھـد و اوصـافی کـه    به تعبیر آقای حکیم، این حکم را شارع یا حاکم به سببش نسبت مـی 
ای، یابد. مثالً در واقعـه رو، حکم توسعه میگیرد. از این در نظر نمیدخالتی در حکم ندارند را 

که یک أعرابی که در روزۀ ماه رمضان با ھمسر خود نزدیکی کرده بـود، پیـامبر حکـم بـه آزاد     
تواند مالک برای این حکم باشد. و نیـز  بودنْ نمیجا أعرابیای برای آن نمود. در اینکردن برده

ھای دیگر اگر فردی روزه بـود چنـین حکمـی صـادر     شود که در ماهث نمیروزه دار بودن باع
).٣٠١شود. این توسعه و تعمیمات از قبیل مناسبت حکم و موضوع است. (حکیم، 

یعنی این موضوع با مناط خاص خود، شایسته چنین حکمی اسـت. موضـوعی بـا ویژگـی     
شود.خاص، حائز مالک و مناطی برای اخذ حکم خاص می

شـان،  توانند به وجود خارجیین را ھم در نظر داشت که مالکات و نیز علل غائیه نمیباید ا
مؤثر در تشریع حکم باشند. چرا که به لحاظ وجـود خـارجی از متعلقـات احکـام و متأخرنـد.      

ھـا بـر   شود، علم آمر و حاکم به این مالکات برای ترتب آنآنچه به واقع باعث صدور حکم می
).٢٢٣/ ١. (نائینی، متعلقات احکام است

.٦/٥٥٠الدرایه،نھایه؛٤/٢١١؛٢/١٥٥االصول،فیمحاضراتخویی،؛٤/٥؛٣/٢٠٠؛١/١٠٨فوائداالصول؛١/٢٠٩اجودالتقریرات،.ر.ک:٢



205در اصول فقههیقیحقهیضنقش ق1393زمستان 
بازگشت قضیه حقیقیه به شرطیه

گوید: قضـیه حقیقیـه بـه    او می٣محقق نائینی قائل به انحالل قضیه حقیقیه به شرطیه است.
کند. با این توضیح کـه فـرضِ وجـودِ موضـوع، ثبـوت      شرطیه و شرطیه به حقیقیه بازگشت می

رط در موضع فـرض و تقـدیر وضـع    حکم را در پی دارد. در قضیه شرطیه نیز مدخول ادات ش
). به تعبیـری، مبنـای   ٤٢٦/ ١شده است. یعنی اثبات تالی بنابر فرض اثبات شرط است (نائینی، 

حملیـه  ھـر قضـیه  «انحالل دو سویه است: شرطیه به حقیقیه و حقیقیه به شرطیه بازگشت دارد 
» حمـول اسـت.  شود. که مقدمش وجود موضـوع و تـالی آن ثبـوت م   منحل به قضیه شرطیه می

.٤)٤١٨(ھمان، 
؛ اگرچه موضوع، عنوان خمر، به حمل اولی است؛ منتھـا، ایـن   »خمر مسکر است«در قضیه 

کند. یعنـی ھـر شـیئ در خـارج اگـر      عنوان به ھر خمری که در خارج موجود است، اشاره می
عنوان خمر بر آن صادق باشد، مسکر است. [این ھمان عبارتی دیگـر از قضـیه شـرطیه اسـت]    

).١/١٢٦(نائینی،
در تصویری که محقق نائینی از قضیه حقیقه و رابطه آن با قضیه شرطیه در نظر دارد:

گونه نیست که صرفاً یک عنوان مفـروض باشـد؛ بلکـه بـا خـارج مـرتبط       اوالً، موضوع این
است.

اق ای که به سیثانیاً: رابطه موضوع و محمول به شکل تالزمی، و علّی و معلولی است. رابطه
شرط و جزاء است. از این رو فعلیت حکم در آن متوقف بـر فعلیـت موضـوع اسـت. مـثالً در      
قاعده استصحاب، حکمِ به یقـین، متفـرع بـر تحقیـق یقـین تـا زمـان شـک (موضـوع) اسـت           

.)٣٨٣و٢/٣٧١ھمان،(
؛٤/٧؛٣/٢٧؛١/٢٥٧ھمـان، چون استاد خویش قائل به انحالل است (آقای خوئی نیز ھم

شود که نھایتاً ایـن  البته محقق نائینی نسبت به این ادعا یک پله تنزل کرده و مدعی می.)٥/١٨٥
).١/١٢٩اشتراط در یکی (شرطیه) مدلولِ مطابقی و در دیگری (حقیقیه) تبعی است. (ھمان، 

نقد
کند:سید مصطفی خمینی در ابتدا صراحتاً چنین نگاھی را ردّ می

ه شرطیه ازجمله قضایای حقیقیه است. و قضیه حقیقیه به عالمه نائینی معتقد است که قضی«

است.نظراینبهقائالنجملهازقزوینیکاتبیمنطق،علمامیاندر.٣

.٣/٢٠٢،االصولفیالھدایةخوئی،؛٥/٦٦االصول،فیمحاضرات؛٤/٢٣٤؛٣/١٦٧االصول،علمفیساتدرا.ر.ک:٤
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(مصطفی » کند. در حالی که ھر دو صورت باطل و غلط استقضیه شرطیه لزومیه بازگشت می

).٣/٦٢خمینی، 
کند. او قضیه حقیقیه را در قـوه  اما در ادامه نگاھی متفاوت را نسبت به این مسأله مطرح می

کند.نگاھش را در مقابل نگاه محقق نائینی تعدیل میداند. به واقع قضیه شرطیه می
بـر مسـتطیع   «شود: قضایای شرعیه کلیه، به مثابه قضایای حقیقیه ھستند. پس وقتی گفته می

ای اسـت کـه   این قضیه در قوه قضیه شرطیه است. یا از قبیـل قضـایای بتیـه   » حج واجب است
).٤٣٥شود، است. (ھمان، داً موجود میآن قابل صدق بر افراد موجود و افرادی که بعموضوع

).٣/٣٥٣کند. (صدر، را مطرح می» فھو فی قوة القضیه الشرطیه«شھید صدر نیز تعبیر 
شمرد. وی قضیه حقیقـه را  امام خمینی با صراحت بدون ھیچ تعدیلی این نگاه را مردود می

یقـه اعـم از محققـه و    داند؛ با این تفاوت که موضـوع قضـیه حق  ھمانند قضیه خارجیه، بتیه می
مقدره است. چون حکم در این قضیه بر سر عنـوانی اسـت کـه شـامل افـراد موجـود و مقـدر        

ھیچ شرطی وجـود نـدارد، مگـر    » آتش گرم است«ای مثل شود. به این ترتیب در مفاد قضیهمی
شود. و این ارتباطی با قضـیه شـرطیه نـدارد.    که گرمای آتش با تحقق خارجی آن محقق میاین

مجموع زوایای مثلـث مسـاوی دو زاویـه قائمـه     «بایست در قضایایی مثل اگر این چنین بود می
نیز اثبات تساوی و زوجیت مشروط به تحقق خارجی باشـد،  » ھر چھاری زوج است«و » است

در حالی که این امور به عنوان لوازم ماھیت مثلـث و چھـار بـرای ذوات ماھیـات بـدون ھـیچ       
اند.شرطی ثابت

توان گفت این است که ماھیت ماھیت نیست، و نیز لوازمِ ماھیت، الزم چیزی که مینھایت
ماھیت نیستند؛ مگر به واسطه وجود، به نحو قضیه حینیه؛ نه مشروطه. زیرا در معنای مشـروطه  

امـام شرط در ثبوت حکم دخالت دارد، در حالی که در لـوازم حکـم، شـرط دخـالتی نـدارد (     
.)٢/١٤٣خمینی،

شود؛ و در قضیه ست کسی بگوید قضیه شرطیه بعد از تحققِ شرطِ حکم، محقق میممکن ا
گونه است.حقیقه ھم این

امام خمینی در مناھج الوصول متذکر شده است، که واجب مشروط پس از تحقـق شـرطش   
شود تا به شکل مطلقه (خارجیه) در آید. در قضـیۀ مطلقـه خارجیـه،    از ساختار خود خارج نمی

شـوند؛ و حکـم بـر چنـین موضـوعی بـار       ط تکلیف به عنوان قیود موضوع، أخذ میتمام شرای
تواند از چنین حالتی خارج شود. اما در قضـایای شـرعیه کـه بـه     شود، بنابراین موضوع نمیمی
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است که موضوع پس از وجود خـارجی، موضـوعیتش   اش ایناند، چنین قولی الزمهنحو حقیقیه

.)٢/٣٣خمینی،امامگرفته شود. (
ھایی جای دارد. از جمله در قضیه شرطیه حقیقیه نیز مانند قضیه حقیقیه حملیه، چنین بحث

که آیا قضیه حقیقیه، در قالب شرطیه، مفھوم دارد یا خیر؟این
که قضیه شرطیه حقیقیه دارای مفھوم باشد، چند شـرط را الزم  صاحب تحریرات، برای این

داند:می
قضیه حقیقیه باشد.-أ

علیق مقدم بر تالی روشن باشد.ت-ب
ھنگامی که آب به اندازه کُر رسـید چیـزی   «حکم تالی قابل تکرار نباشد. مثالً در قضیه -ج

کنـد کـه در آن اعتصـام از نجاسـت     ؛ حکایت از یک ویژگی برای آب می»کندآن را نجس نمی
لـذا تعـدد اسـباب    معلق بر رسیدن به حدّ کریت است، و این اعتصام تکرار در آن معنا نـدارد. 

).١٤٢و ٥/٣٢آورد (مصطفی خمینی، دیگر اعتصام جدیدی نمی
).٢/١٨٤خمینی،امامشرط باید علت منحصره برای حکم باشد (

ای که در شرط آخر شھید صدر به آن توجه کرده آن است کـه ایـن انحصـار ناشـی از     نکته
به تعبیـری، ھیئـت حاصـله از    وضع ادات شرط نیست، بلکه ناشی از اراده گوینده و طبیعت؛ و

.)١٩٠و٢/٨٩صدر،اطالق جمله شرطیه است. (
گوید:دار بودن یا نبودنِ این نوع قضیه میمحقق خوئی در چگونگی مفھوم

قضیه حقیقیه بازگشت به قضیه شرطیه داشته باشد و برعکس.-أ
مفھوم دارد.اگر بپذیریم که صرف شرطیه بودنِ قضیه، مفھوم دارد، قضیه حقیقیه ھم-ب

ای که برای بیان تحقق موضوع ـ نه لکن، این ادعا خالف وجدان است، چون: جمله شرطیه
شود، مفھوم ندارد و قضیه حقیقیه که بازگشت به تعلیق چیزی به چیز دیگر ـ در نظر گرفته می 

. یعنی اگر ھـم قضـیه شـرطیه مفھـوم     )٢/٢٦٤خویی،کند، ازاین قبیل قضایا است (شرطیه می
اشته باشد، این نوع قضیه شرطیه، که برای بیان تحقق موضوع است، مفھوم ندارد.د

کنـد.  دار بودن قضیه شرطیه، یعنی تحقق موضـوع، اشـاره مـی   میرزای نائینی به شرطِ مفھوم
توجه او در این شرط، این است که قضیه بر حالت و شکل اصلی خود بـاقی بمانـد. بـه طـور     

مفھوم ندارد، زیرا اصالً ثبوت و تحقق موضوعی نیست؛ تـا  » فاختنهإن رزقت ولداً«مثال، جمله
گونـه تفسـیر   از عدمِ آن، انتفاء جزا (یعنی عدم ختان) صورت گیرد. وی، آیه نباء را نیـز ھمـین  
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.)٢/١٠٤نائینی،کند. (می

آخونـد خراسـانی   )،١/١١٨نـائینی، چـون شـیخ انصـاری (   این بحث را اندیشمندانی ھـم 
انـد. در کـل،   نیز در گذشـته مطـرح کـرده   )٤/٣٥١صدر،، شھید صدر ()١٠١،یزدیحائری(

دار بودن یا نبودن قضیه حقیقیه، بستگی به پذیرش مبنایی دارد که از قضیه شرطیه راجـع  مفھوم
پذیریم.به مفھوم می

انحالل قضیه حقیقیه به قضایای متعدده
یقیه به شرطیه ـ، معتقد به انحـالل   محقق نائینی و خویی طبق مبنایشان ـ بازگشت قضیه حق 

اند. البته، انحالل قضـیه حقیقیـه بـه قضـایای متعـدده را      قضیه حقیقه به قضایای متعدد نیز شده
اند؛ منتھا محقق نائینی و خویی این تعدد را منکران بازگشت قضایای حقیقیه به شرطیه نیز قائل

حقیقیـه فرقـی از جھـت انحـالل وجـود      بین قضیه شرطیه و «زنند: با مبنای خویش نیز گره می
شود؛ به سبب تعدد شـرط  گونه که حکم به سبب تعدد موضوع متعدد میبر این، ھمانندارد. بنا

.)١/٤٢٩نائینی،» (شود...نیز متعدد می
ای که موضوع آن از جھت افـراد دارد، بـه احکـام    در تمام قضایای حقیقیه به سبب ویژگی

.)٣/١٧٩نی،نائیشوند (متعدده منحل می
در نظر محقق نـائینی قضـایای عـام    » الیقین ال تنفض بالشک«چون به ھر حال، قضایایی ھم

انحاللی ھستند که به حسب تعدد افراد یقین و شـک در خـارج، قابلیـت انحـالل بـه قضـایای       
شود که بگوییم قضیه حقیقه . البته این حکم باعث نمی)٣١٢و٤/٦٨٦ھمان،متعدده را دارند (

واقع قضایای متعدده است. بلکه یک قضیه است؛ که حکم بـر موضـوع مقـدره الوجـود آن     در
امـام ؛٧٩٤ھمـان، شود. و انطباق افراد خارجی بر موضوع یک امـر قھـری اسـت (   مترتب می

اگر قول به انحالل را بپذیریم آثاری بر آن مترتب خواھد شد که اجماالً به . اما)٢/١٥١خمینی،
کنیم.شاره میھا ابرخی از آن

گیرد که اگر دو دلیل عامِ ایـن چنینـی، کـه    محقق نائینی از پذیرش قول به انحالل نتیجه می
شـود اصـل یـک    دارای رابطه عام من وجه ھستند، در نقطة اشتراک تعارض کردند، باعث نمـی 

لـذا  قضیه یا ھر دو، با تعارض کنار گذاشته شوند. زیرا فقط در افراد مشترک تعارض رخ داده، 
احکام تعارض در آن نقطه متمرکز خواھد بود؛ و دو دلیل بر حجیت خود بـاقی خواھنـد مانـد    

پذیرند..محقق خوئی نیز ھمین نگاه از استاد خویش را می)٧٩٤- ٧٩٢ھمان،(
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نقش قضیه حقیقه در مسائل اصولی

بهشک در مکلٌف 
توانـد آثـار اصـولیِ    یپذیرش یا عدم پذیرش انحالل قضیه حقیقیه به قضـایای متعـدده، مـ   

الخمـر  «چون مخصوص به خود را داشته باشد. به طور مثال، برخی معتقدند که در قضایایی ھم
بایسـت از عھـده تکلیـف در    تکلیف، معلوم و شک در مقام امتثال است. پس مکلف می» حرام

مقام امتثال خارج شود. از این رو اگر فردی مشتبه از خمـر را انجـام دھـد، مطمـئن از خـروج      
تواند باشد. زیرا شک در تکلیف نیست تا برائت جاری شود.نمی

آورد که حاصل آن عبارت است از: تکالیف اگر به نحو محقق خوئی نیز بیانی را از شیخ می
شوند؛ اگر چه به حسب ظاھر یک قضـیه  ه باشند، منحل به قضایای متعدده میحقیقیه جعل شد

ای گونهشود؛ به، حکم برای فرد خاصی از آتش ثابت می»آتش گرم است«باشند. مثالً در قضیه 
گردد به اصل تکلیف [در فرد مشکوک]. زیرا که مغایر با فرد دیگر است. از این رو شک باز می

کنـیم کـه آن فـرد    شود و ما شک می، لکن منحل به انشاءھای متعدد میاگرچه انشاء یکی است
).٣/٣٣٩ھا است یا نه (خویی، مشکوک در میان آن

از ثمرات دیگری که بر مسأله انحالل قضیه حقیقه وجود دارد پاسخ به اشـکالی اسـت کـه    
چون محقق نائینی به آن اشاره کرده است.برخی ھم

کننـد. نقطـۀ   ب، اشکالی را از مجرای حکومـت وارد مـی  خالصه اشکال: در بحث استصحا
اصلی اشکال، لزوم وحدت دلیل حاکم و محکوم است. محقق نـائینی بـا طـرح انحـالل قضـیه      

ال تـنقض الیقـین   «فإن قوله علیه السالم «دھد: حقیقه به قضایای متعدده، به این اشکال پاسخ می
» سب تعدد افراد الیقین و الشـک فـی الخـارج.   عام انحاللی فیحلّ إلی قضایا متعدده ح» بالشک

).٤/٦٨٦(نائینی،،
ای کمی متفاوت با نظرات قبلی، قضیه حقیقیه را منحل به قضـایای  آقا ضیاء عراقی از زاویه

دانـد کـه قابلیـت تعـدد     داند. ایشان مبنا و منشاء این تعـدد را طبیعـت موضـوع مـی    متعدده می
به حسب ظـاھر یـک   » انسان عادل صادق است«مثالً حصص آن به سبب تعدد افرادش را دارد.

). ٣/١٢٤قضیه است، اما موضوع، طبیعت عادل است که قابلیت تعدد را در نھان دارد (عراقـی،  
دانست؛ گرچـه  الوجود بودن موضوع را عامل مستقیم انحالل میخالف نگاه قبلی که مفروضبه

گوید، یعنی طبیعت موضوع.اء میالوجود بودن ھمان چیزی است که آقا ضیمنشاء مفروض
شود. و توان گفت که قضیه حقیقه به قضایای متعدده منحل نمیبنابراین در یک صورت می
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شرط ال بدانیم. یعنی حکم فقط به طبیعت بما ھو طبیعـت  که موضوع قضیه را طبیعت بهآن این

سازد.جی نمیتردید با مفھوم مقدر الوجود بودن افراد خاربخورد منتھا این قول بی

قضیه حقیقه و رابطه آن با عام و مطلق
» ال«و... یا جمع معرَّف به » جمیع«، »کل«توان از الفاظی چون در بحث عام، عمومیت را می

و یا از نکره در سیاق نفی فھمید. موضوع در عام تمام افـراد تحـت خـود اسـت. یعنـی توجـه       
توانـد بـه   شـمول عـام در خـارج مـی    موضوع، به تمـام افـرادی اسـت کـه در خـارج ھسـتند.      

ھای گوناگون نسبت به افراد موجود در خارج بشود. استغراقی، مجموعی، بدلی کـه در  صورت
ال » «اکرم کـل عـالم  «گیرد. مثل عام استغراقی موضوع مستقیماً تک تک افراد خارج را در بر می

».ال تکرم فاسقاً«و » تکرم أی فاسق
وضعِ لفظ است. یعنی اگر لفظی یا عبارتی قرار است بر عـام  نکته قابل توجه در عام، بحثِ

داللت کند باید برای چنین معنایی وضع شده باشد.
ھایی کـه در اطـالق وجـود دارد بـه     در اطالق؛ معنای عمومیت، مانند عام است؛ اما تفاوت

اه گوینـده،  شود اطالق، یعنی یک لفظ از نگکند. ھمین که گفته میروشنی آن را از عام جدا می
، یعنی سیب بدون ھیچ قیدی. خواه یک مصـداق و  »سیب«شود: یله و رھا است. وقتی گفته می

فرد یا صد مصداق و فرد داشته باشد. به تعبیری، وضعِ این لغت برای سیب است؛ امـا بایـد از   
خالف بحث عام.ھا، عمومیتِ آن را فھمید. بهقرائن و واسطه

: خوردن سیب مفید است. اگر از طریق قرائن، اطـالقِ آن ثابـت   شودبنابراین وقتی گفته می
شود. یعنی ھـر  شد، دیگر توجه به کیفیت و نوع سیب الزم نیست؛ و ھر نوع سیبی را شامل می

سیبی مفید است.
با این توضیح مختصر، حال ببینیم قضیه حقیقه که به نـوعی معنـای عمومیـت در آن نھفتـه     

د باشد؟ عام یا مطلق؛ یا شاید ھیچ کدام؟تواناست، از کدام دسته می
ھای افادۀ معنای عموم را محدود به استفاده از الفاظ عـام یـا اطـالق    که بشر تمام راهدر این

بداند ثابت نشده است. اما آنچه در اصول فقه تا به حال معلوم گشـته، ایـن دو طریـق تنھـا راه     
از یکی از این دو راه خارج نیسـت. یعنـی   ممکن برای افاده عموم است. بنابراین قضیه حقیقیه

توان رابطه قضیه حقیقه را با ھر دو روش، متعاند دانست. بلکـه فقـط بـا یکـی از ایـن دو      نمی
شود.ای خواھد داشت. و نتیجه قضیه حقیقیه یکی از مصادیق عام یا مطلق میچنین رابطه
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ضـیه حقیقیـه اسـت کـه در     آقای مروج، صاحب منتھی الدرایه، معتقد است که عام، ھمان ق

خالف مطلق. از این رو عام قابلیت تخصیص نیـز دارد، حتـی در   رود؛ بهجعل قوانین به کار می
مواردی که مصداق خارجی نداشته باشد.

خورد. ولی اطالق چنـین قـابلیتی   حال اگر در وقت نیاز تخصیص نیاز داشت، تخصیص می
قھا به اباء مطلق از تقیید، به خـاطر قـوتِ آن ملتـزم    را ندارد. لذا ھنگام تعارض مطلق با مقید، ف

).٨/١٦٤اند! (مروج، شده
نقد

که مطلق، قوت دارد؛ پس اصل، در تعارض، غلبه مطلق بر مقید اسـت،  محقق خوئی به این
).٢/٢١٠معتقد نیست (نائینی، 

معتقـد  پـذیرد. وی  شھید صدر نیز این نگاه که مطلق إباء از تقیید و تخصیص دارد را نمـی 
است که امکانِ تخصیص در مطلق نیز به دلیل یکی بودنِ مالکِ بحث، وجـود دارد. وی مـالک   

).٣/٣٥٣صدر،داند، که در ھر دو وجود دارد. (را امکان تمسّک به اصل لفظی یعنی ظھور می
امام خمینی در بحث تمسک به عام در شبھه مصداقیه، به عام یا مطلق بودنِ قضـیه حقیقیـه   

کند که برخی میان مطلق و مقید، و عـام و خـاص   ه دارد. ایشان در این بحث اشاره مینیز توج
داننـد. کـه وقتـی    ھا در شبھه مصداقیه موضوع عام را طبیعـت عـام مـی   اند: آندچارِ خلط شده

ھر عـالمی الزم  «شود موضوع چیز دیگری است. به طور مثال در قضیه مخصص آمد، معلوم می
معلـوم  » مگر فاسقان«است. اما بعد از تخصیص » عالم«اً موضوع طبیعت ظاھر» است اکرام شود

قسمتی دیگـر از موضـوع اسـت. یعنـی در واقـع،      » عادل«قسمتی از موضوع و » عالم«شود، می
گیرند که در شبھه مصداقیه نسبت به خـاص، تمسـک   است. بعد نتیجه می» عالم عادل«موضوع 

ه میان قضایای حقیقیه و غیر آن فرقی باشد.کگیرد؛ بدون اینبه نفس عام صورت می
کند، آن است که آنان میان مطلق و مقید، و عـام  اشکالی که امام خمینی به این نگاه وارد می

اند. زیرا این مطلق و مقید است که مثل قضیه حقیقه است؛ نه عـام و  و خاص، دچار خلط شده
خاص.

گیرد، نه طبیعت؛ که بـا ورود مخصـص   در عام و خاص، موضوع به افراد خارجیه تعلق می
عـالوه، ایـن مطلـق ھمـان طبیعـت اسـت کـه        شوند. بـه ھا از دایره عام خارج میتعدادی از آن

تواند مرآت برای خصوصیات فردیه قرار گیرد، نه عام. بنـابراین تمسـک بـه عـام در شـبھه      می
مصداقیه صحیح نیست (ھمان).



99شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی212
نخ اطالق است. میرزای نائینی مفاد قضـیه حقیقـه   تحقیق امر آن است که قضیه حقیقیه از س

عـالم الزم  «را اطالق شمولی دانسته؛که با مقدمات حکمت حاصل شده است. مـثالً در عبـارت   
کنـد. پـس از آن،   ، ابتدا داللت بر وجوب اکرام نسبت به طبیعت عـالم مـی  »است که اکرام شود

ام اصولی)، عموم و شـمولیت مـدلول   شود. اما در عام (عشمول از مقدمات حکمت استفاده می
اسـت کـه چنـین    » ھـر «ایـن لفـظ   » ھر عالمی الزم است اکرام شود«لفظ است. مثالً در عبارت 

خالف قضیه حقیقیـه،  مفادی را دارا است. یعنی اکرام کن زید عالم، بکر عالم و... [مشخصاً]. به
برای بیان قضـیه حقیقـه، نیـاز بـه     که از سنخ اطالق است. چنین مدلولی را ابتدائاً ندارد؛ وگرنه 

کـه نیـاز اسـت    قیاس (استنتاج حکم افراد از ضم کبری به صـغری) نخـواھیم داشـت؛ حـال آن    
).٥٢٠-٢/٥١٩(نائینی، 

ایشان در بخش دیگر، دقیقاً قضیه خارجیه را که ویژگی عام است، در مقابل قضـیه حقیقـه   
).١/١٧٠کند. (صدر، ن خارج میدھد و با این کار قضیه حقیقه را از عام بودقرار می

که بعضی کند. با توجه به اینشبیه این کار را شھید صدر در بحث حجیت ظواھر مطرح می
آیات، ظھور در نھی از عمـل بـه متشـابھات دارنـد، از سـویی، برخـی خـودِ ظـواھر را نیـز از          

آید، [به تعبیـری از  شود که از وجود نھی، عدم خودِ نھی پیش دانند، نتیجهْ آن میمتشابھات می
وجود آیاتِ نھیِ از عمل به متشابھات، عدم آن نھی پیش آید؛ زیرا نھیِ عمل به متشابھات جزء 

ظواھرند و ظواھر حجت نیستند.] واین محال است.
شھید صدر در پاسخ می گوید:... این آیه قضیه خارجیه است. نه حقیقیه، چرا که آیـه نـاظر   

عنی محکمات و متشابھاتِ موجود در قرآن است؛ پس اطالقی در به خود قرآن و محتوای آن، ی
). روشـن اسـت کـه    ٣/٣٥٣صـدر، کار نیست؛ تا ھر ظاھری، از جمله خودش ر شامل شـود ( 

گذارد، آن را از موارد عام بداند. بنابراین شھید صدر قضیه خارجیه را وقتی در مقابل اطالق می
گیرد.قضیه حقیقه در مقابل عام قرار می

رسد با توجه به نـوع موضـوع قضـیه حقیقیـه، کـه درآن سـعه وجـودی افـراد و         ه نظر میب
مصادیق موضوع به وسعت تمام مصادیقی است که شأنیت اتصاف موضوع را دارنـد؛ نتـوان آن   

توانـد افـرادی ھماننـد    را از موارد عام دانست. زیرا عام از آنجا که به خارج متصل است، نمـی 
ھا داشته باشد.  قضیه حقیقیه مطلق و ر

عام و شبھه نسخ حکم
شود، عدم معقولیتِ نسخِ حکم، قبل از رسیدن وقـت  یکی از مباحثی که در اصول طرح می
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عمل به آن است. از این رو اگر خاص قبل از عمل به عام صادر شـود، و ھنـوز بـه آن خـاص     

عمل نشده باشد، مخصصِّ عام خواھد بود، نه ناسخ آن.
نقد این نظر، آن را ناشـی از خلـط و عـدم تمییـز میـان قضـیه حقیقیـه و        میرزای نائینی در 

داند. زیرا چنین حکمی، در قضـیه خارجیـه معقـول و مقبـول اسـت، امـا در قضـیه        خارجیه می
حقیقیه چنین امتناعی وجود ندارد. از این رو منعی از نسخ حکم نیست؛ زیرا در صـحت جعـل   

؛ بلکـه موضـوعِ مفـروض ھـم کـافی اسـت       حکم چنین قضایایی وجود موضوع شـرط نیسـت  
). پس نیاز به این توجیه نیست که بگوییم خاص از ھمان ابتدا برای تخصـیص  ٥٠٧/ ١(نائینی،

آمده است. چون موضوع در قضیه حقیقیه نیازی به تحقـق خـارجی نـدارد تـا دچـار محـذور       
٥شویم.

خوبی روشن است.جا نیز تفاوت قضیه حقیقیه با عام و نقش قضیه حقیقیه به در این
کند: نسخ حکم یا ھمان بداء گونه مسأله را طرح میمحقق بروجردی درباره نسخ حکم این

پیش از رسیدن وقتِ عملِ به حکم و یا پس از رسیدن وقت عمل به حکم، نسبت به کسی کـه  
به غیب (مصلحت و مفسده) علم ندارد، جایز است. بنابراین کسی که به غیب علـم دارد نسـخ   

نسبت به آن جایز نیست. زیرا اگر در فعلی یا امرِ به آن فعل، مصلحتی باشد، دیگر نھی از حکم 
توانـد  آن چگونه ممکن است؟ یا برعکس در فعلی یا امر به آن فعل، مصلحتی نباشد چگونه می

امر کند؟
فمـن شـھد   «البته این ویژگی در قضایای موقته است؛ خواه خارجیه باشند یا حقیقیـه. مثـل   

اند محذوری در نسخ اما در قضایای غیر موقته که ھمان قضایای حقیقیه» م الشھر فلیصمه...منک
آن نیست، حتی اگر یک ساعت بعد از صدور حکـم باشـد؛ زیـرا در ایـن نـوع قضـایا وجـود        

موضوع یا رسیدن وقت خاصی در نظر گرفته نشده است.
اگر امروز در قتـل  » لقاتل یقتلا«موضوع در این قضیه مفروض الوجود است. مثالً در قضیه 

تواند این حکـم را امـروز انشـاء و فـردا     او مصلحتی باشد اما فردا آن مصلحت نباشد، موال می
فسخ کند، حتی اگر ھیچ فردی کشته نشود. در واقـع چنـین عملـی (نسـخ) از مـوال نیـز خـود        

شـود.  مصلحت دارد. زیرا ممکن است ھمین حکـم در نفـس االمـر مـانع کشـته شـدن کسـی        
٦). ٣/٢٠٢(خویی، 

ھمان.ر.کداند.نمیجایزخارجیهقضیهھمانندراآندرحکمنسخوکند.میاستثناءراموقتهحقیقیهقضیهقضایا،میاندرنائینیمیرزایالبته.٥

.٥/٣١٧الفقه،اصولفیمحاضرات؛١/٥٠٧لتقریرات،ااجودنائینی،.ر.ک:٦
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استصحاب و شبھه نسخ احکام شریعت

مثالً حکمی در تورات و یا انجیل آمده است که در شریعت ما نیامده است. حال اگر شـک  
عنـی ادلـه   جـا استصـحاب احکـام شـرایع سـابق را کنـیم یـا خیـر؟ ی        توانیم در اینکنیم، آیا می

رم این حکم در شـریعت حضـرت موسـی،    الیقین بالشک، یقین داگوید التنقضاستصحاب می
در شریعت حضرت عیسی، حکم خدا بوده است و در تورات و یا انجیل آمده است، در اسالم 

جا شک بکنم که این حکم حجت است یا حجت نیست؟ آیـا  ھم این حکم نیامده است در این
را کنـیم یـا   توانیم استصحاب احکام شرایع سابقه را در شریعت اسالم برای یک مسلمان اجـ می

گیرد یا خیر؟ این موارد را دربر می» التنقض الیقین بشک«خیر؟ آیا 
توانیم استصحاب بکنیم این است کـه: وحـدت قضـیتین محفـوظ     که نمیاشکال اول بر این

نیست، آن احکام برای شریعت یھود و مسیح آمده اسـت بـرای مـا کـه دارای شـریعت اسـالم       
این احکام برای شـریعت مـا نیامـده و نبـوده اسـت. در      ھستیم نیامده است و در اصل خطاب

کند، موضوع در قضیه متیقنه مسیحیان و یھودیان ھستند؛ امـا  جا موضوع تغییر پیدا مینتیجه این
جـا  توانیم بـا تعـدد موضـوع در ایـن    موضوع در قضیه مشکوکه مسلمانان ھستند. پس ما آیا می

ارکـان مھـم استصـحاب وحـدت قضـیتین (در      کـه یکـی از  استصحاب بکنیم یا خیر، در حالی
جا وحدت قضیتین، قضیه مشکوکه باید عین قضیه متیقنه باشد) است که در این صورت در این

رعایت نشده است.
پاسخ به این اشکال این است که: جعل حکم اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد، مخاطب، افراد 

گـذاری دنیـا در   شده اسـت. نحـوۀ قـانون   خاص نیستند؛ زیرا به نحو قضیه حقیقیه جعل حکم 
گیرد گاه افراد را درنظر نمیشرایع آسمانی ھمه به نحو قضیه حقیقیه است، در این صورت ھیچ

برد. یعنی ھرگاه این قیود برای کسی جمع شـد، ایـن   بلکه حکم را روی دارندگان این قیود می
. بله اگر کسـانی بگوینـد کـه جعـل     شود. بنابراین اشکال باال وارد نیستحکم برای او فعلی می

حکم به نحو قضیه خارجیه است یعنی مخاطب خود افـراد، مـثالً مسـیحیان ھسـتند و خطـاب      
حکم مسیحیان است، این اشکال وارد است.

گذاری به نحو قضیه حقیقیه است، مثالً ھـرکس اگـر مسـتطیع    اما باید گفت که نحوه قانون
حج برود. حـاال ایـن فـرد در ھـر کجـا و در ھـر شـریعتی        شد، عاقل بود، بالغ بود، حر بود به 

کند. در جامعه عقالء جعل حکم به نحو قضیه حقیقیـه اسـت نـه بـه     خواھد باشد فرقی نمیمی
نحو خارجیه.  
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مبتکر این پاسخ شیخ انصاری است که برخـی در اجـرای استصـحاب، نسـبت بـه جریـان       

أخر (نسخ شریعت سابقه در زمان متأخر)، شریعت در زمان متأخر یا عدم جریان آن در زمان مت
کـه یـک فـرد، در    معتقدند استصحاب قابل اجرا نیست؛ زیرا موضوع تغییر کرده است. مگر این

ھر دو زمان بوده باشد [مثالً شخصی ھم در زمان شریعت موسوی باشد و ھم در زمان شریعت 
عیسوی. در این شخص استصحاب عدم نسخ قابل اجرا است.]

جـا  ری معتقد است که نباید حکم اشخاص (تفـاوت احـواالت افـراد) را در ایـن    شیخ انصا
). وگرنـه  ٢/٦٥٥(فرائـد االصـول،   » إنّ اختالف االشخاص ال یمتنع عن االستصحاب«پیاده کرد 

شد.استصحاب عدم نسخ اصالً جاری نمی
تأییـد  سوی دیگری از بیـان شـیخ را   » لعموم ادله االستصحاب«صاحب کفایه نیز با عبارت 

کند. یعنی وقتی حکم اشخاص در جریان استصحاب عدم نسخ احکام شریعت سابقه، جـای  می
شود.ندارد، معنایش این ست که عمومیت ادله استصحاب مانع از چنین حکمی می

شھید صدر این دو نظر را به شکل زیبایی جمع کرده است:
شـود، در ایـن   فراد محققه میاگر حکم از قبیل قضایای خارجیه باشد که در آن عارض بر ا

صورت تعدد موضوع و مانعِ جریان استصحابِ عدم نسخ وجود دارد. اما اگـر قضـیه بـه نحـو     
قضیه حقیقیه باشد دیگر فرقی میان افراد متیقن زمان سـابق و افـراد مشـکوک در زمـان متـأخر      

چـون  نیست؛ جز در زمانی که مانع جریان استصحاب وجـود داشـته باشـد. در قضـیه حقیقـه     
رود؛ بنابراین استصحاب عـدم  موضوع، کلیِ مقدر الوجود است [دیگر حکم روی اشخاص نمی

نسخ ممکن است].
در نتیجه احکامی که در تورات است،اگر مخالف شریعت اسالم نباشد، در قالـب قضـایای   

حقیقیه برای اسالم به قوت خود پابرجاست.  

خطاب ھای احکام
ت:در این باره دو بحث مطرح اس

اول : امکان خطاب نسبت به معدومان
اند؟ به عبارتی خطاب فقط حقیقی است یا اعم از آن؟دوم: ادات خطاب برای چه وضع شده

بحث اول
تواند به معدومان تعلـق بگیـرد. زیـرا تکلیـف     اگر تکلیف و خطاب شارع، فعلی باشد، نمی
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رنه چنین تکلیفی امر لغـو و محـالی   گیرد؛ وگفعلی به چیزی که بتوان آن را امتثال کرد تعلق می

فاده شود یا نشـود.  که قضیه به نحو حقیقیه باشد؛ خواه از ادات خطاب استخواھد بود؛ مگر این
). قضـیه متکفـل بیـان    ٩٧(آل عمران: » هللا علی النّاس حجّ البیتو «و » یھا المؤمنونأیا «مثالً در 

قضـیه حقیقیـه؛ اثبـاتِ مالزمـه میـان      حکم برای موضوعات مقدرالوجود است. به تعبیری شأنِ
).٢/٣٥٥حکم و موضوع ـ بر فرض وجود ـ است و توجھی به وجود موضوع ندارد. (خویی، 

بحث دوم
قضیه خارجیه ظھور در خطاب حقیقی دارد. از این رو استعمال آن در غیر خطـاب حقیقـی   

ین ظـاھر دارد. مـثالً   اگرچه ممکن است؛ ولی خالف ظاھر است؛ و احتیاج به قرینه صارفه از ا
در مقام تحسّر و خالف ظاھر است.» یا اُماه«، »یا ابتاه«

اما اگر قضیه، حقیقیه باشد، دیگر به این عنایات و قرائن نیاز نیست. در این قضیه معدوم و 
شود.غائب از خطاب به منزله موجود و حاضر در نظر گرفته می

توان نتیجه گرفت که:بنابراین می
تواند نسبت به معدومان ھم حجت باشد؛ چون خطاب عمومیت دارد.تاب می. ظاھر ک١
تمسک به اطالق ممکن و صحیح است. چون خطاب عمومیت دارد. یعنی اگـر خطـابی   .٢

ھا وجود داشته باشد؛این اصل که در ظاھر، شامل مشافھان نباشد، اما احتمال شمول بعضی از آن
افراد محتمل ممکن الزوال باشند و احتمال عدم دخـول غیـر   تواند احتمال را مرتفع کند. مثالًمی

کند. امـا اگـر افـرادِ محتمـل، ممکـن      مشافھان برود، تمسک به اطالق، این احتمال را مرتفع می
).٤٤٧و ١/١٢٧دھد. (نائینی، الزوال نبودند دیگر این اصل کارایی خود را از دست می

کـه آیـا   آورد: نزاع در اینیه با حقیقیه میمیرزای نائینی، در ضمن بحث تفاوت قضیه خارج
گونـه  شود یا خیر، در قضیه خارجیه معنا ندارد. زیرا در اینخطاب شامل غائبان یا معدومان می

موارد است که وجود موضوعِ معینه شرط است نه در قضیه حقیقیه. از این رو خطـاب بـه غیـر    
چنین نزاعی در قضیه حقیقه ناشـی از  مشافھان ھم قضیۀ حقیقیه صحیح است. بنابراین کشاندن

).١٢٦خلط قضیه خارجیه با این نوع قضیه است. (ھمان، 
بنا بر این اگر خطاب در قضیه خارجیه شامل غائبان و معدومان بشود نیاز به امر زائـد دارد.  
اما در قضیه حقیقه ـ که محل بحث ما نیز ھمین اسـت ـ خطـاب در ایـن قضـایا، ھـم شـامل          

شود. زیرا در این قضیه خطاب غائب و معدوم را نیز بـه  غائبان و ھم معدومان میمشافھان، ھم
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کند. این تنزیل در واقع مقوم اصل قضیه حقیقیه است، لذا امر منزله موجود (مشافھه) فرض می

).٤٨٩آید(ھمان، زائدی ھم به حساب نمی

عنه المبدأینقضاما مجازیت استعمال در 
حث مفصل راجـع بـه اسـتعمال مفـاھیم اشـتقاقیه (ممـاتلبس، ممـا        میرزای نائینی در یک ب

دانـد. وی ذواتـی را کـه    انقضی، مما یتلبس)، محدودۀ استعمال مشتق را فقط در مما تلبس مـی 
بـه  » ممـاتلبس «ھا منقضی شده اگر از موارد حِرَف، صناعت، ملکه و... باشد از مـوارد  تلبس آن
).٧٥/ ١آورد. (نائینی،شمار می
کند: ھا را، به ھمراه دفاع، مطرح میی نائینی در ادامه، قولِ قائالن به اعم و استدالل آنمیرزا

ممکن است اعمی بگوید اگر کسی قائل به حقیقیت در خصوص متلـبس شـود در   «اشکال:
عین حال کثیراً در مما انقضی استعمال کند، کثرت استعمال در مجاز را در پی دارد. [زیـرا طبـق   

بـه قضـایای   » کنـد آب وقتی به حد کُر برسد ھیچ چیزی آن را نجـس نمـی  «ای مثل مبنا، قضیه
آیـد] و  شود. و اگر چنین مشتقی مجاز باشد تعدد یا ھمان کثرت مجاز پیش میمتعدد منحل می

این با حکمت وضع منافات دارد.
اسـت  دانید، مجاز باشد؛ زیـرا ممکـن   معلوم نیست این استعماالت که شما مجاز میپاسخ:

ایـن  این استعمال به لحاظ حال تلبس باشد. بنابراین در این صورت دیگر مجـاز نخواھـد بـود.    
).٨٠تالزمی با مجازیت ندارد. (ھمان، » یما انقض«دھد که استعمال در نشان می

جـا اسـتعمال بـه حـال     ممکن است اعمی به آیه سرقت و زنا استناد کند که در ایـن اشکال:
بس.انقضا است نه حال تل

تـوان در ایـن دو مثـال بحـث     اند. یعنـی نمـی  این دو مثال اصالً از محل بحث خارجپاسخ:
اند که صـدور حکـم در   انقضاء و تلبس را مطرح کرد. زیرا این دو مثال از قبیل قضایای حقیقیه

آن منوط به تحقق موضوع است. مثالً در آیه سرقت به محض ارتکاب سرقت حکـم آن صـادر   
حکم برای سارق ھست؛ تا زمانی که حکم اجرا شود. اگر ایـن را ھـم نپـذیریم،    شود و این می

که امتثال شود.توان گفت که این مورد در حکم تلبس است تا ایننھایتاً می
گونه مسأله را طرح کرد که حکم دو قسم است:توان اینبه طور کلی می

است. یعنـی اگـر موضـوع    قسمی که در آن وجود حکم دائر مدار وجود یا عدم موضوع -آ
باشد، حکم نیز ھست. و اگر موضوع نباشد حکم نیست. مثل حرمت شرب خمر که دائر مـدار  
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تحقق خمریت برای مایع است.  

قسم دیگر آن است که حکم در آن دائر مدار وجود موضوع در خارج است. و پس از -ب
جـا علـت محدثـه علـت     در اینآن برای بقاء حکم، دیگر نیاز به بقاء موضوع نیست. به عبارتی 

که امتثال شود. مثل حکم سارق و زانی (ھمـان،  شود تا اینمبقیه نیز ھست، لذا حکم ساقط نمی
٨١  .(

گیرد، که گفـتن آن خـالی از   میرزای نائینی از این بحث یک نتیجه تفسیری ـ کالمی نیز می 
لطف نیست.

در آیـــه                         
       /گوید: اگر شما مشتق را فقـط در حـال   ) می١٢٤(بقره

به ایـن آیـه   توان برای اثبات امامت و ردّ خالفتِ خلفای ثالثتلبس حقیقت بدانید، دیگر نمی
استناد کرد. زیرا آنان حین اتصاف به خالفت، متصف بـه ظلـم (بـت پرسـتی) نبودنـد. و طبـق       
مبنای شما ظالم فقط در حین اشتغال به ظلم به وصف ظلم متصف و عنوان ظالم از آن اشـتقاق  

تی پرسـ شود. بنابراین خلفا در تصدی خالفت به حق بودند. زیرا در آن ھنگام، اشتغال به بتمی
(ظلم) نداشتند!
طور که گفته شد، این جمله در آیه شریفه از قبیل قضیه حقیقیـه اسـت کـه بـه     پاسخ: ھمان

شود. (ھمان).محض تحقق ظلم، حکم عدم لیاقت امر امامت و والیت شامل او می

قطع به حکم در قضیه حقیقه
کند:ای اشاره میشھید صدر در بحث قطع، به نکته

مکلف باشد اگر به آن قطع پیدا کند، مخصوص به خود او و بـرای او  ھر حکمی که متوجه 
اش.منجز است. مثل قطع به حکم مجتھد نبست به وظیفه

اما اگر این حکم متوجه او نباشد، یعنی حکم به نحو قضیه حقیقیه باشـد، در ایـن صـورت    
اسـت و  حکم مربوط به مجتھد است. حال اگر مجتھـد بـه آن قطـع پیـدا کنـد بـرای او منجـز       

).  ١٨-١/١٦تواند به آن فتوا دھد. (خویی، می

گیرینتیجه
ھای زیادی در بیان قـوانین پایـدار   قضیه حقیقیه برخالف قضیه خارجیه از کارایی و قابلیت
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تواند به عنوان نتیجۀ اسـتنباط قواعـد اصـولی    ای در علم اصول میبرخوردار است. چنین قضیه

ای منضم شود، نتیجه فقھیه خواھد داد. یعنی حکمِ کلـیِ  ن قضیهباشد. و یا اگر صغریات به چنی
شرعی که برای موضوعِ مقدر الوجودش ثابت است. و این شأن قضیه حقیقیه اسـت. از سـویی   

تواند مبنای بسیاری از قواعد اصولی قرار گیرد. مثالً اگر بازگشت ایـن قضـیه را بـه شـرطیه     می
به قضایای متعدده وآثار و تبعات این مبنا را نیز پذیرفت.بایست انحالل این قضیه بپذیریم، می
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