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چکیده
انـد،  ردهگرچه عالمه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشـاره کـ  

تقسـیم  » محرز و غیر محرز«ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به 
کنـد، ماننـد: استصـحاب، اصـل     وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیـین مـی  » اصل محرز«کند. می

شود، ماننـد:  نامیده می» رزاصل غیرمح«صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود 
منزله واقـع  برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به

دھد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طھارت و اصالت حلیت و ھنگامی که مانند استصـحاب،  قرار می
اصل محرز خواھد بـود. اشـکاالت متعـددی بـه     دھد، آن اصل، منزله یقین قرار میشک و احتمال را به

باشـد.  ھا اشکاالت محقق خوئی و عالمه شھید صـدر مـی  نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن
بـرد. او کـه   کـار مـی  پذیرد و این اصطالح را در معنای دیگری بـه صدر اصل محرز نائینی را نمیشھید

داند، اصل محرز را نیـز بـه   ھا میتفاوت در مالک جعل آنتمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به 
اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محـرز در تعـارض اسـت.   ۀترین ثمرکند. مھمھمین شکل تفسیر می

» اصل مُحرِز«نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شھید صدر در پی تبیین ماھیت 
دو اندیشمند اصولی ھستند.آن از منظر این ۀو ثمر

اصل مُحرِز، اصل تنزیلی، اصل عملی، اماره.: هاواژهکلید

.٢٨/١٠/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٤/٠٨/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول١
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مقدمه

بیشترین کاربرد اصول فقه در استنباط احکام شرعی، زمانی است که مجتھد، قطـع یـا ظـن    
معتبر به تکلیف ندارد. در این ھنگام است که اصول فقه، پا به میدان گذاشته و جھـت حصـول   

نمـایی آن از  نماید. اما نسبت به میزان واقـع یف، وظیفه عملی مکلف را مشخص میقطع به تکل
احکام، دیدگاھھای مختلفی میان اصولیان وجود دارد که از جمله اصول مورد اختالف فقھـا در  

تـرین مطالـب   ) مھم٦١-٥٤، ینی؛ مشک٢/٢٣باشد. (عالمه حلی، می» اصل مُحرِز«این خصوص
آن است که آیا اساسا چنین اصلی وجود دارد یا نه؟ بـر فـرض   مطرح در خصوص اصل محرز
نمایی آن چقدر است؟ نسبت آن با امارات و نیز بـا دیگـر اصـول    وجودِ اصل محرز، میزان واقع

روی تالش شود؟ در نوشتار پیش عملیه چیست؟ چه نتایجی بر پذیرفتن اصل محرز مترتب می
یدگاه محقق نائینی و شھید صدر بیابیم.  ھا را با تاکید بر داین پرسششده پاسخ

اصول عملیه و تمایز آن با امارات
اجتھادی (امارات) و اصول عملیه از اختصاصات فقه شیعه است (عالمـه  ۀتقسیم ادله به ادل

شـمار  ) و مراجعه به اصول عملیه از تمایزات اساسی فقـه شـیعه بـا فقـه سـنی بـه      ٢/٢١حلی، 
یاصـول لفظـ  «اسـت و در طـول   یادلـه فقـاھت  هیعملاصولگریم د) نا٣/١٩، یرود. (حائرمی

؛ ٤٦٦-٢/٤٦٥؛ فضــلی، ٣/٥٠؛ مظفــر، ٢/١٠ھســتند. (انصــاری، » یادلــه اجتھــاد«و » یعقالئــ
)  ٣/٢٢، یحائر
معنـای  اسـت. در لغـت، بـه   » فعالـه «مصدر دیگر باب تفعیل بـر وزن  » امر«ۀاز ریش» أماره«

) ۲/۲۲ومی، یـ ؛ ف۲/۵۸۲؛ جـوھری،  ۴/۳۱ست. (ابن منظور، عالمت و نشانه و جمع آن امارات ا
نماید، مانند: خبر واحد. شود که ظن به حکم واقعی را افاده میطریقی گفته میدر اصطالح، به

معتبر است که کاشفیت از واقع داشـته و شـارع   ۀکاربرد رایج اماره در کلمات اصولیان، در امار
را » امـاره «) اغلب اصـولیان،  ۱/۳۱۶نی، یر نموده است. (خمآن را برای کشف حکم واقعی اعتبا

ھـای  اند. در کتـاب کار بردهبه» اصل عملی«) و در مقابل ۳/۱۵(مظفر، » طریق«و » دلیل«مترادف 
رود، مانند: ظن کار میاصولی، اماره عالوه بر طریق، در معنای ظن حاصل از کاربرد اماره نیز به

رد دوم مسامحی بوده و به سبب وجود عالقه. میان سبب (امـاره)  حاصل از خبر واحد. این کارب
) سخن اصولیان در مورد مفاد امارات مختلـف  ۳/۱۶و مسبب (ظن) حاصل شده است. (مظفر، 

دانند، گاه نظر به محکی اماره داشته و کاشفیت است. ھنگامی که مفاد اماره را حکم ظاھری می
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انـد. حجیت اماره داشته و ظنی بودن آن را توجه نمـوده اند و گاه نظر به دلیلآن را قصد کرده

)  ۴۳(اسالمی، 
؛ ٤/١٦٢٣اسـت (جـوھری،   » اصـول «معنـای پایـه و ریشـه و جمـع آن     ، در لغت به »اصل«

گـردد.  ) و در علم اصول، به دو قسـم اصـول لفظـی و اصـول عملـی تقسـیم مـی       ٢/١٦ومی، یف
تکالیفی عملـی ھسـتند   » اصول عملیه) «٣٣٣-١٣/٣٣٢؛ موسوعة الفقه االسالمی، ٥٦، ینی(مشک

که شارع مقدس به ھنگام شک مکلف در حکم واقعی شرعی و برای رھـایی او از سـرگردانی،   
بـه حکـم شـرع یـا بـه      ) این اصول عملی، ٤/٢روزآبادی، ی؛ ف٤/٤٨٦مقرر کرده است. (کاظمی، 

وم، اصل عملـی  شوند و در صورت اول، اصل عملی شرعی و در صورت دحکم عقل مقرر می
)  ٥٩، ینیشوند. (مشکعقلی نامیده می

ع ابواب فقـه از  یعامه در جمهیعملاصول عملیه خود بر دو نوع است: عامه و خاصه. اصول
اط، یـ اصل برائـت، اصـل احت  «ان دارند و حسب استقرا عبارتند از: یات قابلیت جریطھارت تا د

) در مقابـل، اصـول عملیـه    ۴/۲۷۱مظفـر،  ؛۲/۲۲(عالمه حلی، ». ر و اصل استصحابییاصل تخ
ان دارند و در ھمه جا قابل اجـرا نیسـتند؛ مثـل    ینی از فقه کاربرد و جریخاصه، فقط در باب مع

) ۴/۲۷۱؛ مظفر، ۳/۵(کاظمی، ». ت، اصل عدم تذکیهیاصل طھارت، اصل حلّ«
موضوع ) حکم ظاھری است و برای ھنگام جھل به ٤٤بی شک اصل، مانند اماره (اسالمی، 

عملی مقرر گردیده، ھیج سھمی ۀواقعی جعل شده و بر خالف امارات، صرفاً برای تعیین وظیف
)٥٩، ینی؛ مشک٤/٢روزآبادی، ی؛ ف٤/٤٨٦از کشف احکام شرعی ندارند. (کاظمی، 

اما برخی از اصولیان. معتقدند، تعدادی از اصول عملی، دارای نوعی خصوصـیت کشـف و   
اند که اصل عملی استصحاب یکی گذارده» اصول محرزه«م این اصول را باشند و نااحراز نیز می

).۲/۴۹۵بجنوردی، ؛ ۴۳۵م، ی؛ حک۳/۱۱۰کاظمی، ؛ ۲/۲۳باشد. (عالمه حلی، از آن اصول می

» اصل محرِز«ۀنظری
م، یی حکی؛ طباطبا٢٣-٣/١٣و١/٣٣در کالم شیخ انصاری (انصاری، » اصل مُحرِز«از اگرچه

ة الوصـول الـی علـم    ی) و حتی قبل از آن، در کتاب نھا٣٣٩-٨/٣٣٢و٥٢-١/٥١، ؛ مروجی١/٢٠
)، اما ایـن محقـق نـائینی    ٢٤-٢/٢٣األصول عالمه حلی ذکری به میان آمده است (عالمه حلی، 

؛ حلی، اصـول  ٦٩٢و٤/٤٨٦و ٣/٣٨٠بود که ایده اصل محرز را به نظریه تبدیل کرد. (کاظمی، 
)  ١١و٦/٣الفقه، 
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؛ جـوھری،  ٥/٣٣٤معنای جای مطمـئن (ابـن منظـور،    و در لغت به» حِرز«از ریشه » مُحرِز«

اسـت.  » صیانت کننـده «معنای ) و اسم فاعل ثالثی مزید از باب افعال به٢/١٢٩ومی، ی؛ ف٣/٨٧٣
،. اصلی است که وظیفه عملی مکلف را ھنگام سرگردانی به صورت »اصل محرز«در اصطالح، 

قرار دادن بنای عملی به یکی از دو طرف شک، تالش در جلـب واقـع   تعبدی تعیین کرده و با 
) در حـالی کـه   ٥/٦٨أصـول الفقـه،   یم، المحکم فیی حکیطباطبا؛٦٩٢و٤/٤٨٦دارد (کاظمی، 

) تنھـا  ١١و٦/٣؛ حلی، اصول الفقه، ٦٩٢و٤/٤٨٦؛ کاظمی، ٢/٢٣، (عالمه حلی، »اصل غیرمحرز«
)  ٤/٤٨٦داشته و فقط معذر و منجز است. (کاظمی، است که نظر به واقع ن١نوعی حکم ظاھری

عـدم  ۀتجاوز و فراغ، اصل صـحت، قاعـد  ۀدر این تبیین و رویکرد، اصل استصحاب، قاعد
اعتبار شک امام و مأموم با حفظ دیگری و عدم اعتبار شک کثیرالشک، اصل محرز بـه حسـاب   

اصـل غیرمحـرز محسـوب    ٢آیند و اصولی مانند برائت، تخییر، احتیـاط، طھـارت و حلیـت   می
؛ ٥٧٢و٤٩٥و٨٠-٢/٧٩؛ بجنـوردی،  ٩/٢٣٩؛ حلی، اصـول الفقـه،   ٢/٢٣شوند. (عالمه حلی، می
)  ٢/٣٣٦؛ سبحانی، ٥٩، ینی؛ مشک٢٧٢و٧/٢٢٩و٥/٢٥٣؛ روحانی، ٢٩٩؛ آملی، ٤٣٥م، یحک

پس از محقق نائینی، این نظریه با نقدھا و اصالحاتی روبرو گردید و کسـانی چـون شـھید    
)  ٢/٢٣، آن را برای معنای دیگری وام گرفتند. (صدر، صدر

محقق نائینیۀبررسی هویت متمایز اصل محرز در نظری
ھمـین  نائینی، صرف نظر از مقام عمل، نظر به کشف واقع دارد و به لحـاظ  اندیشهاماره در 

) در حـالی کـه  ۱/۱۰۵نی، ی؛ واعظ حسـ ۴۳۵م، ی؛ حک۳/۱۱۰(کاظمی، باشد.کاشفیت حجّت می
اصل، ھیچ نظری به واقع و کشف آن ندارد، بلکه فقط بـرای رھـایی مکلـف از سـرگردانی در     

و اگر نظری به واقع داشته باشـد، شـارع ایـن جھـت را معتبـر      وضع گردیده است.ھنگام شک 
در اسـت. مطـرح شـده  ادعایی است که در استصحاب و تجاوز و فراغندانسته است. این ھمان

یی مکلـف از  دانند، بلکه معتقدند وظیفة عملی است کـه شـارع مقـدس بـرای رھـا     . البته برخی اصل غیرمحرز را حکم ظاھری مستقل نمی١
)٢٩٩سرگردانی ھنگام شک در تکلیف، مھیا کرده است. (آملی، 

)١/٢٨٣داند. (ضیاء الدین عراقي، . ولی آقا ضیاء الدین عراقي ـ بر خالف نائینی ـ دو اصل طھارت و حلیت را اصل تنزیلی می٢
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٣لیل اصول عملیه اخذ شده ولـی در دلیـل امـارات اخـذ نشـده اسـت.      واقع، جھل و شک در د

)  ۲/۹ی، یخو؛ ۴۳۵م، ی؛ حک۳-۳/۲روزآبادی، ی؛ ف۱۲-۲/۱۱(انصاری، 
آنچـه در امـارات جعـل شـده احـراز کـردن اسـت و        براساس دیدگاه نائینیبیان دیگر،به 

عل شده صرف تطبیـق عمـل   دنبال آن، تطبیق عمل با مؤدی،. اما آنچه در باب اصول عملیه جبه
با مؤدایِ اصل است، زیرا در اصول عملیه چیزی که مقتضی کشف و احراز باشد وجود نـدارد،  

اصول محرزه و غیر محرزه نیست! تعبدی است و در این خصوص، فرقی میانۀبلکه فقط وظیف
)  ۴۸۶-۴/۴۸۵(کاظمی، 

مقـام عمـل، مـؤدای اصـل را     است؛ به این معنا که در» اصل تنزیلی«نام دیگر اصل محرز، 
؛ حلـی، اصـول الفقـه،    ۴/۶۹۲و ۳/۳۸۰کند. (کـاظمی،  گیرد و اثبات میواقع در نظر میۀمنزلبه
) البته به نظـر نویسـندگان، از منظـر محقـق نـائینی اصـل محـرز و        ۲/۲۰۰؛ سبزواری، ۱۱و۶/۳

تنزیلی، در نوع تنزیل با یکدیگر تفاوت دارند. 

بیان نائینیتمایز امارات و اصول در
گرچه واژگان و بیان محقق نائینی و بعضـی از شـاگردان ایشـان در مـورد تمـایز اصـول و       

شـود، نفـی جعـل    ھای آنھا استفاده میامارات اندکی متفاوت است  اما آنچه از مجموع نگارش
طریقیت و کاشفیت از واقع در اصول عملیه. محرزه و غیر محرزه است. (بنگریـد بـه: کـاظمی،    

) البتـه مجعـول امـارات،    ٧٢علی اکبر حائری، ؛ صدر، دروس فی علم االصول، پانوشت ٣/١١٠
احراز مفاد آن در مقام کشف است و مجعول اصول محرزه و تنزیلیـه، احـراز مفـاد آن در مقـام     

) بعضـی از اصـحاب   ١/١٠٥نی، ی؛ واعـظ حسـ  ٣/١١٠باشد. (کاظمی، وظیفه و جری عملی می
ی (از جمله تنزیلی) با اماره را موضوع بودن شک، در اصول عملیه مکتب نائینی فرق اصول عمل

اند. از این رو فعلیت اصول عملیه وابسته به شـک خواھـد   بودن آن در امارات دانسته» ظرفِ«و 
ی، ی؛ خـو ٦/٦٣؛ حلی، اصـول الفقـه،   ٣/١١٠بود در حالی که در امارات چنین نیست. (کاظمی، 

٢/٤١٥(

باشد و تالش دارد حکـم شـرعی را   ھری و واقعی) می. برخی مدعی ھستند که نائینی به این ترتیب در صدد انکار جعل دو گونه حکم (ظا٣
؛ مقایسـه کنیـد بـا:    ٣٧داننـد. (رک: اسـالمی،   یکی بداند ولی تالشی نافرجام است، و دیگر اصولیان اماره و اصل را دو نوع حکم ظاھری می

)٣-٣/٢؛ فیروزآبادی، ١٢-٢/١١انصاری، 
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نمایی باشد، اعتبار حکم ظاھری، طریقیت و کاشفیت در مقام واقعبنابراین اگر مفاد جعل و

حجیت اماره مورد نظر خواھد بود و مستلزم نوعی تنزیـل و مجـازگویی عقلـی اسـت ـ مثـل        
ت خبر ثقه ـ و چنانچه مفاد جعل در حکم ظاھری، ناظر به مقام عمل باشد اصـل عملـی    یحجّ

)  ١٠/٨٦و ٢/٣٧٦ول الفقه، ؛ حلی، اص٤٨٦-٤/٤٨٥جعل خواھد شد. (کاظمی، 
تـوان برشـمرد:   ھای اصل و اماره را در دیدگاه نائینی چنین میدر مجموع، مھمترین تفاوت

. در موضوع اصول، شك اخذ شده است، امّا در موضوع امارات شك اخـذ نشـده اسـت، ھـر     ١
از . در امارات صـرف نظـر   ٢رد. یگچند عمل به آن، در فرض شك و جھل به واقع صورت می

تـی در آنھـا   یثین حیث کشف از واقع وجود دارد، بر خالف اصول که غالبـا چنـ  یت آنھا حیحج
ت برای امارات، صفت کشف و احراز آن از واقع مـورد نظـر   ی. ھنگام جعل حج٣وجود ندارد. 

. امارات حاکم و مقـدّم  ٤ق عمل بر طبق آن لحاظ شده است. یبوده است، امّا در اصول، تنھا تطب
ن، مرتبـۀ  یا وجدانا منتفی اسـت. بنـابرا  یستند و با وجود اماره، موضوع اصل تعبّدا و بر اصول ھ

ن معنا که اثر شرعی مترتّب بـر الزم  ی. مثبتات اماره حجّت است؛ به ا٥اصل بعد از اماره است. 
ان یشود، بر خالف اصل که مثبتات آن نزد اکثر اصـول ا عادی مؤدّای آن، به اماره ثابت مییعقلی 

ا عـادی بـر آن   یـ ا حکم شرعی که بدون واسطۀ عقلـی  یست و تنھا مؤدّای خود اصل یت نحجّ
؛ ١٤٨و٣/١١٦نی شـاھرودى،  ی؛ حس٤٩١-٤/٤٨١گردد. (کاظمی، شود، بدان ثابت میمترتّب می

)١٦/٤٥١؛ موسوعة الفقه االسالمی، ١٥٥-٢/١٥١نی، ی؛ واعظ حس٤١٦-٢/٤١٥ی، یخو

در نگاه نائینیتفاوت میان اصل محرز با اماره 
محرز ۀوجود دارد، تفاوت گون» علمیت«رسد در مجعول ھر دو با توجه به اینکه به نظر می

کنـد: ھـر قطعـی    از اصول عملیه با امارات، نیازمند توضیح بیشتری است.. نائینی خاطرنشان می
. کاشف از واقع و محرز آن اسـت  ١که دو خصوصیت آن چنین است: ٤چھار خصوصیت است

ای در طور مثال کسی که به وجـود حیـوان درنـده   در مقام عمل باید مطابق آن عمل شود. به. ٢
بیند (کاشـف  اش حیوان را در آن مکان میجای مشخصی قطع دارد مانند این است که با چشم

کند (عمل طبق قطع). با توجه به این نکته، امـاره و اصـل   واقع). به سبب ھمین ویژگی فرار می
اند ولی اماره از جھت خصوصیت اول نشـانه و  در جعل علمی با یکدیگر مشترکمحرز اگرچه 
کند. حال آنکه در اصل محرز ویژگی گیرد، بنابراین از روی تعبد کشف از واقع میعلَم قرار می

آید.میدر ھمین مقاله» ھویت متمایز اصل محرز«. که ذیل عنوان ٤
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شود. فرقی که میرزای نائینی بیـان  گیرد، لذا عمل بر طبق آن جاری میدوم علَم و نشانه قرار می

جعـل  «ی بر الفاظ دلیل و چگونگی ساختار و لسان آن است؛ اگـر تعبیـر بـه لسـانِ     کند، مبتنمی
باشد، اصل خواھـد بـود.   » عملیۀجعلِ وظیف«باشد مورد اماره خواھد بود، اگر به بیان » عِلمیَّت

)٤٣٥م، ی؛ حک١٠/٨٦؛ حلی، اصول الفقه، ١١٢ـ٣/١١٠(کاظمی، 
مقام عمل، احراز واقع است، اما احراز در بـاب  به بیان دیگر، احراز در امارات، قطع نظر از 

اصول محرزه، احراز عملی مطابق با مودی است. ھمچنان که مجعول در اصول غیر محرزه تنھـا  
تنجیـز و تعـذیر   «تطبیق عمل بر یکی از دو طرف شک، بدون بنای بر واقع است، که از آن بـه  

یفی مطابق با واقع بود، عقاب منجَّز و شود. یعنی چنانچه مفاد اصل عملی، تکلتعبیر می» تکلیف
در صورتی که مفاد اصل عملی، عدم تکلیف اما مخالف با واقع از کـار درآمـد، عـذرآور بـرای     

)١٠/٨٦و ٦/٦٤؛ حلی، اصول الفقه، ٤/٤٨٦و١١١-٣/١١٠مکلف است. (کاظمی، 

انواع اصل از نظر نائینی
. ٣. اصـل محـرز   ٢. اصل تنزیلـی  ١اند: دبرخی معتقدند، نائینی اصول عملیه را سه قسم می

) ولـی ایـن   ١٦-٧/١٥؛ روحـانی،  ٣٤-٣٣و ١١-٣/١٠و ١/٧٨روانـی،  یاصل عملی محـض، (ا 
؛ حلـی،  ٦٩٢و٤/٤٨٦رسد و فاقد شواھد کـافی اسـت، (رک: کـاظمی،    نسبت دقیق به نظر نمی

نظـر  ) بلکـه بـه  ٢/٢٠٠؛ سـبزواری،  ٢/٦٩١؛ بجنوردی، ٥٣٩-١١/٥٣٨و ١١و٦/٣اصول الفقه، 
داند: اصل عملی غیر محض و اصـل عملـی محـض. اصـل     رسد نائینی اصل را دو قسم میمی

در ھر صورت تبیین اصل از نظر نـائینی  ٥عملی غیر محض یا اصل تنزیلی است یا اصل محرز.
شود:چنین می

منزله واقع، وظیفه عملی مشـخص شـود؛ در ایـن    بهمشکوکالف) ھنگامی که با قرار دادن 
ل تنزیلی است، مانند: اصالت طھارت و اصالت حلیت که مشکوک بـه طھـارت یـا    صورت اص

ء لـك حـالل حتـی    یکـل شـ  «طاھر و حالل واقعی است. به عبارت دیگر مفاد ۀحلیت، به مثاب
حرمت واقعی محتمل است، ولی بـه لسـان نـازل    ۀانشای معذور بودن از ناحی» تعرف أنه حرام

ی که در حلیت آن شک وجود دارد.حاللِ واقعی قرار دادن چیزۀمنزل

اصـل  «و » اصل«و سه قسیم، در برداشت دوم دو مقسم: » اصل«. تفاوت دو برداشت در مقسم خواھد بود؛ در برداشت اول یک مقسم است ٥
و مقسم دوم خود دو قسیم دارد؛ اگرچه در نھایت در ھر دو برداشت سه قسیم وجود دارد.» عملی غیر محض
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عملی مشـخص شـود   ۀمنزله یقین، وظیفبهاحتمالوشکب) ھنگامی که با در نظر گرفتن 

یقین بـه بقاسـت یـا خـود     ۀمنزلبه» احتمال بقا«طور که در استصحاب، اصل محرز است. ھمان
شود.یقین است و برای آن جعل طریقیت میۀمنزلاستصحاب به

ـ عملـی را بـدون مشـکوک بـه    ۀانشا شود و وظیفنجز و معذور بودنمج) ھنگامی که  ۀمنزل
یقین جعل نماید؛ در این صورت، اصل عملی محض است،. مانند: اصل ۀمنزلواقع یا احتمال به

برائت.  
نی ی؛ حسـ ٥٧سـتانی،  ینی سی؛ حسـ ٥٣٩-١١/٥٣٦؛ حلی، اصول الفقـه،  ٤/٦٩٢نی، ی(رک: نائ
)٦/٢٢٥شاھرودى، 

یز اصل محرز و تنزیلی و مصادیق آن در نظر نائینیهویت متما
. صفت ١شمارد: غیر محرز، برای قطع چھار ویژگی مینائینی در بیان ماھیت اصل محرز و

. جـری عملـی   ٣. کاشفیت ٢آورد، ، استقرار و ثبات میانسان آرامشکه برای٦و حالت نفسانی
اول سـازد کـه ویژگـی   اطرنشان می. منجزیت و معذریت. وی سپس خ٤ھنگام پیدا شدن قطع، 

قابل اعطا نیست و مختص قطع تکوینی است، اما صفت دوم، قابل اعطاست و شارع عِلمیت را 
ـ    علـم و کشـفِ صددرصـد قـرار     ۀبرای اماره جعل، و آن را در طریقیت و کاشـفیت نـازل منزل

در اصـل  دھد. ھمچنین خصوصیت سوم را به اصول محرزه اعطا کرده است. ویژگی چھارممی
اش کنـد کـه نتیجـه   غیر محرز وجود دارد و اعطایی شارع نیست. این اصل چیزی را جعل مـی 

و ٦/٦٠؛ حلـی، اصـول الفقـه،    ١٧-٣/١٦منجزیت باشد مثل حلیت و طھارت و رفع. (کاظمی، 
)٥/١٦؛ ھاشمی شاھرودی، ١٠/٨٦و ٩/٢٤٠

اند که چنین تحلیل کردهمحقق نائینی را ۀبرخی از محققان ھمچون عالمه شھید صدر نظری
گردانـد. (ر.ک: ھاشـمی   بـر مـی  » لسـان دلیـل  «وی فرق این دو اصل را تنھا به عـالم اثبـات و   

) به این ترتیب اگر در دلیل اعتبار و اثبات اصل عملی، فقط اثبات منجزیت یا ٥/١٨شاھرودی، 
کـه در دلیـل آن   صورت غیر تنزیلی است، ھمانند برائت معذریت عملی بیان شده باشد، در این

چنین لسانی است (رفع ما الیعلمون). اما در اصل تنزیلی و محرز، عنایت تنزیل به لسـان دلیـل   
) ٥٧٣-٢/٥٧٢؛ بجنـوردی،  ١٠/٨٦؛ حلی، اصـول الفقـه،   ١١٢ـ٣/١١٠شود. (کاظمی، افزوده می

داند (قطع و یقین روانی در افراد کند و حاالت روانی آنھا را طیفی از حاالت میبندی میرا شخصیت. با توجه به روانشناسی جدید که افراد٦
توان از یک ویژگی با نام قطع سخن گفـت و اینکـه قابـل اعطـا     طیفی از حاالت است، نه یک حالت مشخص و منحصر به فرد)، پس آیا می

نیست؟
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ـ   ١این عنایت نیز به یکی از دو صورت ممکن است:  حکـم  ۀ. حکم ظاھری تعبـدی نـازل منزل

طھـارت تعبـداً ھمـان طھـارت واقعـی اسـت.       ا، کـه در اینج »ء طاھریکل ش«قعی باشد، مثل وا
اش مترتب شدن آثار حکم واقعی مُنزل که دلیلِ اعتبار، متکفل این تنزیل نباشد اثر عملیھنگامی

در ۀدر جایی است که موضوع آن واقع شود در این حالت اگر تنزیل ذکر شده واقعـی و توسـع  
صورت واقعی بوده و حکومت واقعی است و اگر صرف تعبد بـه آن در  ثر باشد، بهموضوع آن ا

. اصل یـا در کاشـفیت یـا بـه     ٢باشد. مورد شک باشد ظاھری است و حکومت ھم ظاھری می
علم و یقین قرار گیرد. اصطالح نائینی در اصل تنزیلـی بیشـتر در   ۀلحاظ جری عملی نازل منزل

استصـحاب (ال تـنقض الیقـین    ه طور مثـال ایـن عنایـت در دلیـل    این مورد به کار رفته است. ب
یقین در مقام عمل ـ بیان کـرده   ۀبالشک) وجود دارد، چون احتمال مسبوق به یقین را نازل منزل

). میـرزای نـائینی   ٥/١٨؛ ھاشمی شاھرودی، ١٠/٨٨؛ حلی، اصول الفقه، ٣/١١٠است. (کاظمی، 
استصحاب جعل شده نوعی تنزیل شـک بـه جـای یقـین     اند که آنچه درو خویی تا اینجا متفق

شده یـا بـه لحـاظ کشـف اخـتالف      » یقین«به لحاظ عمل جانشین » احتمال«است، اما اینکه آیا 
دانـد، ولـی   دارند. محقق نائینی اولی را برگزیده، در این صورت استصحاب را اصل محرز مـی 

آورد. امـارات بـه حسـاب مـی    ۀگزینـد، لـذا استصـحاب را از جملـ    محقق خویی دوم را برمـی 
)  ١٠/٨٨؛ حلی، اصول الفقه، ٤٨٧-٤/٤٨٦(کاظمی، 

ای است که از جھـت عملـی، نـازل    در دیدگاه نائینی، حکم ظاھریاصل محرزدر مجموع، 
-٢/٥٧٢؛ بجنـوردی،  ١٠/٨٦و ٢/٣٧٦علم و یقین قرار گرفته است. (حلی، اصول الفقـه،  ۀمنزل

منزله واقع، اثر واقـع را بـر   بهمشکوکاست که با قرار دادن عملیی ۀوظیفاصل تنزیلی) و ٥٧٣
شود. نھایت اینکه این اثر به عنوان ثانوی جعل شده است (در مقابل اثـر واقعیـی   آن مترتب می

که به عنوان اولی جعل شده است)؛ مانند: اصالت طھارت و اصالت حلیت که آنچه در طھارت 
اصـل محـرز و   «ر و حالل واقعی است. پس در ھـر دو  طاھۀیا حالل بودن آن شک شود به مثاب

ۀنازل منزلمشکوکو در اصل تنزیلی شکتنزیلِ واقع وجود دارد، ولی در اصل محرز » تنزیلی
ظنـی  «و احـراز  » کشـف نـوعی  «گیرد. دیگر اینکه اصل محرز از این جھت که در واقع قرار می

ۀاصـل محـرز قـرارداده اسـت، بـر بقیـ      با اماره مشترک است و شارع این احراز را برای» نوعی
اصـول بـودن، طور که در حاکم چه تنزیلی و چه غیر تنزیلی، حاکم و مقدم است، ھماناصول، 

)٥٣٩-١١/٥٣٦تنزیلی ھمانند اصول غیر تنزیلی اصل محرزاند. (حلی، اصول الفقه، 
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کـاظمی،  شـود ( مانند استصحاب، در اطراف علم اجمالی جاری نمی» اصول تنزیلی محرزه«

آن، مخالفـت عملـی باشـد چـه     ۀ) چه الزم۲/۴۳۰؛ خویی، ۷/۹؛ حلی، اصول الفقه، ۶۹۳و۴/۱۴
؛ بجنــوردی، ۵۵۴-۱۱/۵۴۴؛ حلــی، اصــول الفقــه، ۶۹۳و۴/۵۱۵و ۲۳۶و۳/۷۸نباشــد. (کــاظمی، 

۲/۸۰-۸۲(
شود، این است کـه آنچـه جعـل شـده شـامل اطـراف علـم        مانع از جریان آن میجھتی که 

شود، زیرا اصول تنزیلی نسبت به بعضـی از اطـراف شـبھات بـدویی کـه بـا علـم        اجمالی نمی
اجمالی ھمراه است یا ھمراه نیست، قابل جعل است ولی نسبت به تمامی اطراف چنین جعلـی  

بعضی اطراف علم وجـود دارد و احـراز حالـت    ممکن نیست، زیرا نقض شدن حالت سابق در
؛ حلی، اصول الفقـه،  ۴/۱۴سابق در تمامی اطراف، تبدیل به احراز دیگری شده است. (کاظمی، 

۷/۹(
ت، اما از سویی دیگـر علـم بـه    لذا در ظروفی که از سویی علم اجمالی به طھارت آنھا ھس

شـود،  مسبوق النجاسه بودن یکی از آنـان نیـز وجـود دارد، استصـحاب نجاسـت جـاری نمـی       
ھا و مسبوق به طھارت بـودن ھـر کـدام از    گونه که در صورت علم به نجاست یکی از آنھمان

آن دو، استصحاب طھارت جاری نیست. بـا وجـود اینکـه از جـاری کـردن دو استصـحاب در       
آید، زیرا تعبد به بقای واقع در ھر ض اول، مخالفت عملی با تکلیف معلوم اجمالی الزم نمیفر

کدام از دو ظرف با علم به عدم بقای واقع در یکی از آن دو ظرف منافات دارد. و این برخالف 
ھا در اطـراف  اصول غیر تنزیلی (مانند اصل برائت و حلیت و احتیاط) است که جاری شدن آن

مالی دائر مدار لزوم مخالفت عملی و عدم مخالفت عملی است، لذا اگر از جاری شـدن  علم اج
شود و عمل بر طبق مقتضای آنھا الزم است. (کـاظمی،  آنھا مخالفت عملی الزم نیاید جاری می

)۵۵۴-۱۱/۵۴۴؛ حلی، اصول الفقه، ۴/۶۹۳و ۳/۷۸

و تنزیلیاصل محرزۀنتایج نظری
ھای تببین شـده توسـط محقـق    ی به نام اصل محرز، با ویژگیپذیرفتن اصول عملی متمایز

نائینی، نتایج زیر را به دنبال خواھد داشت:
اثر عملی تنزیل مورد ادعای محقق نـائینی در  ترتب آثار قطع موضوعی بر اصل محرز:آ)

صـورت حکومـت   اصل محرز و تنزیلی، مترتب شدن آثار قطع موضوعی بـر اصـل مـذکور بـه    
. این اصل تنزیلـی بـه خـاطر    ۱شود: رای این کبرای کلی دو مورد تطبیق ذکر میواقعی است. ب
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شود، لـذا  شمار خواھد آمد، بر دیگر اصول عملی به سبب حکومت مقدم میاینکه تعبداً علم به

. بر اساس اینکه آنچه در امـاره جعـل شـده طریقیـت و     ۲شود. موضوع اصل عملی برداشته می
شـود، زیـرا   عنایت تنزیلی بطالن تقدم امارات بر اصول تنزیلی مـی علمیت است، اثر عملی این

جـای  ) بنابراین اصل غیرمحرز بـه ۵/۱۸علمیت در ھر دو جعل شده است. (ھاشمی شاھرودی، 
صورت شرعی یـا عقلـی مقـرر شـده     گیرد و برای مکلف جاھل در مقام عمل بهقطع قرار نمی

صـورت طریقـی در موضـوع اخـذ شـده      ه بهشود کاست، اما اصول محرزه جایگزین قطعی می
؛ ۶۹۲و۵۷۲و۲/۴۹۵؛ بجنـوردی،  ۶/۶۵؛ حلی، اصول الفقـه،  ۴/۶۹۳و ۱۷-۱۶/ ۳است. (کاظمی، 

)۲/۳۶۴خویی، 
تمایز محقق نائینی بین طریقیتی کـه  تقدم اصل محرز و تنزیلی بر اصول غیر تنزیلی:ب)

ماره، به دلیل این کـه شـک، در   شود جعل ادر باب امارات و اصول تنزیلی جعل شده سبب می
، موضوع اصل تنزیلی را دربر دارد، نه برعکس. بنابراین اصول اش اخذ نشدهلسان دلیلِ حجیت

شـود. (حلـی، اصـول الفقـه،     شود و اماره بـرآن مقـدم مـی   تنزیلی بر اصول غیر تنزیلی مقدم می
نچه شـرعا موضـوع   ) به عبارت دیگر حکومت به لحاظ آ۱۲/۲۲و ۱۱/۱۴۹و ۶/۳۰۴و ۲/۳۷۵

طور که ایـن  یابد، نه به لحاظ آنچه عقال موضوع قرار گرفته است؛ ھمانگیرد، تحقق میقرار می
مطلب در مخصص عقلی نیز جاری است، زیرا حکومت از اقسام قرینیت و از شئون لفـظ مـی   

)۵/۱۹باشد. (ھاشمی شاھرودی، 
گیـرد.  اصل عملی محض، قـرار مـی  به این ترتیب از نظر نائینی اصل محرز و تنزیلی مقابل

صورت در نظـر گـرفتن   اگرچه در اصل محرز و تنزیلی نظر به واقع ھست، ولی اصل تنزیلی به
کـه در آن، حـالل مشـکوک    » اصـالت حـل  «باشـد، مثـل   منزله حکم واقعی میحکم ظاھری به

و بـرای  گردد، و در اصل محرز، اصل احتمال، جانشین یقـین گردیـده  جانشین حالل واقعی می
شود، مانند آنچه در اصل استصحاب جاری اسـت. (حلـی، اصـول الفقـه،     آن طریقیت جعل می

)  ۳۰۶-۲/۳۰۵؛ صدر، ۵۷۳-۲/۵۷۲؛ بجنوردی، ۵۳۹-۱۱/۵۳۸و ۸۸-۱۰/۸۶و ۲/۳۷۶
اصـل تنزیلـی بـر اصـول غیـر      تقدم اصل محرز بر اصل غیر محرز از باب حکومت:ج)

؛ ۲/۲۱۷؛ بجنـوردی،  ۴/۵۹۹شود. (نائینی، تنزیلی مقدم میشود و اماره بر اصل تنزیلی مقدم می
بنابراین ھر اصل محرزی که تنزیل را بر عھده داشته باشد بـر اصـل   ) ۵/۱۹ھاشمی شاھرودی، 

شود، از این جھت که در حالل گوشت بودن حیوانی شکبرائت و اشتغال حاکم است، لذا اگر
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شـود  یل اصل عدم تذکیه، حکم به حرمت آن میآیا این حیوان تذکیه پذیر ھست یا نه؟ ـ به دل 

)  ۳/۳۸۰گردد. (کاظمی، و اصالت حلیت و برائت در آن جاری نمی
حکومتِ طـرق و امـارات و   د) ظاھری بودن حکومِت امارات و اصول بر احکام واقعی:

اصول بر احکام واقعی، حکومت ظاھری است. با این توضیح که در اصول عملی، بنـای عملـی   
گذاشتن است بدون اینکه جھت کشف و طریقیت وجود داشته باشد زیرا شکی کـه در  بر واقع

طور که در ظن چنین اسـت، لـذا   گیرد، برای کشف از واقع نیست ھماناصول موضوع قرار می
تواند موجب طریقیت و کاشفیت باشد، بلکه در عمل مجعـولِ در اصـول،   مجعول در اصول نمی

شـود، قھـری اسـت    وت واقع است لذا در جایی که علم پیدا میجری عملی و بنا گذاشتن بر ثب
باشد. بدین جھت است که حکومتِ طرق و امارات و اصول بـر احکـام   اما در اصول تعبدی می

، حکومـت واقعـی نیسـت، بلکـه     »ر الشـك یـ ال شك لکث«و » صالةت یالطواف بالب«واقعی، مثل 
)۱۱-۲/۹ی، ی؛ خو۱۲/۲۲، ؛ حلی، اصول الفقه۳/۱۹حکومت ظاھری است. (کاظمی، 

کـه  بنابر اینکه اصالت حلیت، اصـل تنزیلـی باشـد، ھنگـامی    مترتب شدن آثار واقعی: ھ ) 
گیـرد  حالل واقعی قرار میۀحیوانی بر اساس اصل حلیت، حالل گوشت فرض شود، نازل منزل

آن حیـوان  شود کـه یکـی از آنھـا پـاک بـودن ادرار      و به دنبال آن آثار واقعی برای آن تثبیت می
)۳۰۶-۲/۳۰۵؛ صدر، ۵۳۸-۱۱/۵۳۶؛ حلی، اصول الفقه، ۳/۱۳۲(نائینی، ٧است.

محقق نائینیۀبررسی و نقد نظری
نقد نظریه اصل «و » نقد مبنای وی در اصول عملیه«نائینی در دو بخش ۀنقد و بررسی نظری

گردد:ارائه می» محرز نائینی
نقد مبنای اساسی محقق نائینی در تفسیر اصول عملیه-١

در واقـع نـوعی انکـار مبنـای     اشکاالت مطرح بر اصل محرز نائینی، سه نوع است: برخـی 
عملیه است و بعضی قابل پذیرش نبودن اثر مترتب بر آن تفسـیر و  اصلی  وی در تفسیر اصول
: باشددیگری بر تبیین نظر او می

است و حال آنکه مقام اثبـات تـابع   ق اصول را در حد لسان دلیل دانستهمحقق نائینی فرآ) 
مالک جستجو و بیان شود، نه در مقـام  ۀمقام ثبوت است و تفاوت بایستی جوھری و در مرحل

کند، ھر حیوانی که واقعاً از نظـر شـرع خـوردن گوشـت آن حـالل باشـد،       السالم نقل میعلیه. بر اساس حدیثی که ابن سنان از امام صادق٧
مـن  ٦، بـاب  ٢، ج١٤٠٩؛ (حرّعاملی، »اغسل ثوبك من بول کل ما ال یؤکل لحکمه«ادرارش پاک است: ابن سنان عن أبي عبداهللا علیه السالم: 

).٣أبواب النجاسات، حدیث
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کند، مبتنی بـر الفـاظ دلیـل و چگـونگی     اثبات و لسان دلیل؛ لذا فرقی که میرزای نائینی بیان می

باشـد مـورد   » جعـل عملـی  «) و اینکه اگر تعبیر به لسـانِ  ۴۳۵م، یساختار و لسان آن است (حک
باشـد اصـل خواھـد شـد. (کـاظمی،      » عملـی ۀجعـلِ وظیفـ  «اماره خواھد بود و اگـر بـه بیـان    

توانـد فـرق اساسـی    ) این نمی۵۷۳-۲/۵۷۲؛ بجنوردی، ۱۰/۸۶؛ حلی، اصول الفقه، ۱۱۲ـ۳/۱۱۰
که » عملیۀجعل وظیف«است نه » ت احتمالقو«بین اماره و اصل باشد زیرا حقیقت اصل عملی 

، »ةیفتك العملیة وظیجعلت الحل«کند، اگرچه در مقام تعبیر مناسب بود گفته شود: نائینی بیان می
؛ ۴/۷۸زیرا این جمله برای در نظر گرفتن خصوص حلیت مناسب بـود. (ھاشـمی شـاھرودی،    

) ۱/۸۲روانی، یا
نائینی از اصـول عملیـه نیـز قابـل تصـدیق و      ھمچنین برخی از نتایج مترتب بر تفسیرب) 

پذیرش نیست، از جمله: 
حـالل واقعـی قـرار داده    ۀمنزلای مانند اصالت حل، بر این که مشکوک الحلیه بهداللت ادله

کند، بدون اینکـه چیـزی را نـازل منزلـه     شود؛ زیرا این اصل، حلیت ظاھری مستقل را ثابت می
)۳۴-۳/۳۳و ۱/۷۸ی، روانی(ا٨حلیت واقعی قرار دھد.

فرق اساسی اصول و امارات در این دانسته شـده اسـت کـه مجعـول در بـاب امـارات       ج) 
طریقیت، علم و کاشفیت است و در اصول جری و بنای عملی است، و بر این اسـاس از زمـان   

دانستند، تا مثبتات اصول عملیه حجت میشیخ انصاری تا زمان نائینی مثبتات اماره را بر خالف
کند: اماریت اماره به خاطر این اسـت کـه مجعـول در آن علـم     آنجا که نائینی چنین استدالل می

باشد، اما مجعول در اصل عملی جری و بنای است و علم به چیزی مستلزم علم به لوازم آن می
آیـد؛ ایـن   عملی است و از جری عملی بر طبق اصل، جری عملی بر طبق لـوازم آن الزم نمـی  

شـود. اگرچـه علـم    قابل پذیرش نیست، زیرا موجب خلط مقام اثبات و ثبوت مـی سخن نائینی 
شود، اما علم تعبدی، مستلزم علم تعبدی وجدانی به چیزی مستلزم علم وجدانی به لوازم آن می

شود. لذا ثبوت و عدم ثبوت لوازم تابع اطالق دلیل اعتبار آن دو است. از اینرو، به لوازم آن نمی
)  ۳۸-۳/۳۷، یآید. (حائرشمار نمیاماره و اصل بهاین مورد فرق 

دگاه برخی ھمچون محقق خراسانی، اثبات پاک بودن ادرار ممکن نیست؛ زیرا پاک بودن ادرار مترتب بر حلیـت  . البته گفتنی است بنا بر دی٨
وارد شده در حدیث، حالل واقعی است، زیرا ھر عنوانی کـه در موضـوع   » حالل گوشتِ«واقعی حیوان است، نه حلیت ظاھری. چراکه ظاھر 

اش در موضوع اخذ شده است. و روشن است که بنابر دیدگاه آخوند، اصل حلیت، د واقعیحکم قرار داده شود، ظاھر است در اینکه به وجو
کند، بدون اینکه حیوان را نازل منزلة حالل واقعی قرار دھد تا به خاطر آن طھارت بول حیوان ثابت شود. (ایروانـی،  حلیت ظاھری را ثابت می

٣٥-٣/٣٤(
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اصل محرز نائینی و تطبیقات و نتابج آنۀنقد نظری-٢

شـود،  در اصل محرز نائینی برداشت می» جری عملی و بناء بر واقع گذاشتن«آنچه از الف) 
مثـل  تقابل اصل غیر محرز با این اصل در تنجیز آثار واقع است، زیرا ما در اصل غیـر محـرزی  

شویم. این مطلـب بـا مبنـای    میبرائت، بر خالف اصل محرز به تمامی آثار عدم تکلیف متعبد ن
صورت وجدانی یا تعبدی، ھماننـد  ایشان سازگار نیست؛ چون وی معتقد است تا شارع ما را به

) زیـرا براسـاس   ۳/۲۰امارات عالم به واقع قرار ندھد، محال است واقع منجز شـود؛ (کـاظمی،   
قبح عقاب بالبیان عقال تا بیان برای واقع وارد نشود، عقاب بر واقع قبیح است. (شـھیدی  قاعده

پور، تقریرات اصول)  
شـارع بنـا   «ایـن اسـت کـه:    » بناء بر واقع گذاشتن در اصل محرز«اگر منظور نائینی از ب) 

یشـان اسـت؛   ، این سخنی معقول اما ناسازگار بـا مبـانی ا  »گذارد بر اینکه مفاد آن واقع استمی
چراکه وی در مبحث قطع و در خصوص جایگزینی امارات و اصول به جـای قطـع موضـوعی    

واقع مقطوع و جعـل آثـار واقـع بـرای     ۀمنزل) تصریح کرده که تنزیل مشکوک به۳/۲۱(کاظمی، 
باشد که مستلزم تصویب باطل است. (شھیدی پور، تقریرات اصول) مشکوک، جعلی می

تناقض آمیز است، چراکه احراز مربوط به مقام عمل نیسـت  » مقام عملاحراز در «تعبیر ج) 
بلکه مربوط به مقام علم و ظن است و آنچه در مقام عمل وجود دارد بنا گذاشتن بر یکی از دو 

کند، فرقی بـین اصـل استصـحاب و    صورت، بنا بر اینکه کشف از واقع نمیطرف است. در این
علم جعل و اعتبار شده اما نه از حیث کاشف بودن بلکـه از  «ه غیر آن نیست. به بیان دیگر، اینک

) معقول نیست، زیرا کاشف بودن عـین علـم اسـت. معنـا     ۴/۴۸۶، (کاظمی، »حیث جری عملی
اسـت،  ندارد گفته شود: استصحاب را علم به واقع اعتبار کرده ولی کاشف از واقـع قـرار نـداده   

ه است. مثل اینکه گفتـه شـود اعتبـار شـده ایـن      بلکه از نظر اقتضای جری عملی، علم قرار داد
آیـد.  معناست و سـلب الشـئ عـن نفسـه الزم مـی     انسان باشد البته نه از حیث انسانیت. این بی

(شھیدی پور، تقریرات اصول)
ای در بـر نـدارد، زیـرا در    بندی نائینی به اصل محـرز و غیـر محـرز نتیجـه    بنابراین، تقسیم

ی از کشف از واقع است یا نیسـت. در صـورت اول امـاره و در    استصحاب ھم، جعل آن یا ناش
صورت دوم اصل خواھد بود. اینکه گفته شده استصـحاب عـرش االصـول و فـرش األمـارات      
است سخن دقیق علمی نیست. و اینکه نائینی بیان کرد احراز در باب اصول محرزه با احـراز در  

)  ۲۷۹-۳/۲۷۸ازی، انوار األصول، ریباب امارات متفاوت است، حاصلی ندارد. (مکارم ش
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) چنانچـه  ۳/۲۱شـود (کـاظمی،   از نظر نائینی اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعی میھ )

وی در اصول محرزه بگوید مجعول در اصول محرزه احراز علمی نیسـت، بلکـه احـراز عملـی     
ام قطـع  شوید که اصول محرزه قـائم مقـ  شود پس چگونه ملتزم میاست؛ این پرسش مطرح می

شود؟ اگر مجعول در استصحاب علم نباشد بلکه صرف اقتضاء جری عملی باشد، موضوعی می
دلیلی ندارد قائم مقام قطع موضوعی شود.

محقق نائینی معتقد است که ویژگی سوم قطع بنا و جری عملـی مطـابق علـم اسـت و     و) 
گزین تمـامی اقسـام   باشد و اصول محرزه جـای آنچه در اصول محرزه جعل شده این ویژگی می

) اشکال این سخن این است که صرف بنا بر وجود گـذاردن  ۱۷-۱۶/ ۳شود. (کاظمی، قطع می
شود که اصل محرز قـائم مقـام قطـع موضـوعی گـردد. از ادلـه نیـز استشـمام         موجب این نمی

شود که در این ویژگی، جایگزینِ قطع شدن، جعل گردیـده باشـد و مشـترک بـودن اصـل      نمی
قطع قرار گیـرد.  ۀشود نازل منزلای] و قطع در این اثر و ویژگی موجب نمیھر قاعدهمحرز [یا

) بلکه باید گفت اساساً جری عملی اقتضاء ذاتـی علـم نیسـت، بلکـه دواعـی      ۲/۳۴۲(سبحانی، 
ھای درونی موجب آن است. چه اینکه ممکن است انسان بـه صـرف احتمـال،    نفسانی و انگیزه

ری عملی کند، مانند زمانی که احتمال دھـد غریـق فرزنـد اوسـت، در     ھمچون موارد احتیاط ج
کند، چـون  کند. گاھی ھم علم دارد ولی جری عملی نمیاین صورت سریعا اقدام به نجات می

باشد اما بـرای اقـدام بـه    داند آب در یخچال میداعی ضعیف است، مثل اینکه تشنه است و می
م آزار مرده اقتضاء جری عملی برای خوابیدن کنار او را کند. یا علم به عدآب خوردن تنبلی می

ندارد. (شھیدی پور، تقریرات اصولی) دیگر اینکه بنای عملی، فعل مکلف است و فعل مکلـف  
است و منشاء آن ھم امـر بـه معاملـه واقـع     » امر به بنای عملی«قابل جعل نیست، بلکه مجعول 

امر به ابقا «به » التنقض«ازگشت مفاد ھیئت کردن با موضوع مشکوک  است. این درست مانند ب
)۳/۱۱۰باشد. (کاظمی، می» در مقام عمل

ھای اصل محرز در استصحاب: معتقد اسـت  آیت اهللا خوئی در خصوص تطبیق شاخصز) 
. کاشف و طریق به واقع اسـت، در ایـن صـورت    ۱آنچه جعل شده یکی از دو ویژگی را دارد: 

کند که اصل غیر محرز . وظیفه عملیه در حال شک را بیان می۲اماره یا اصل محرز خواھد بود. 
ال «باشـد زیـرا در واقـع شـارع بـا      شود. ویژگی اول در استصحاب وجود دارد، لذا اماره میمی

گوید در اعتبار من تو ھنوز یقین داری با اینکه وجدانا یقین به وجـود  می» تنقض الیقین بالشک
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؛ واعـظ  ۲/۳۴۳تجاوز و فراغ این گونه است. (خـویی،  ۀاعدطور که در قمشکوک نداریم؛ ھمان

؛ شھیدی پور، تقریرات اصول)۲/۱۵۵نی، یحس
بـه نظـر   اصل محرز ایشان،ۀنظریھای وارد شده به تفسیر نائینی از اصول عملیه وبا اشکال

رسد دیدگاه وی در این مسأله قابل پذیرش نباشـد و بایـد در جسـتجوی تبیـین دیگـری از      می
ه برآمد.مسأل

عالمه شهید صدرۀهویت اصل محرز در نظری
اصول عملیه و تمایز آن با امارات از نگاه عالمه شھید صدر

اصل محـرز  ۀنظریھایی که در تفسیر نائینی از اصول عملیه وھا و اشکالبا عنایت به چالش
شـھید  ۀتکرانمطرح است، شھید صدر در صدد تبین دیگری از مسأله برآمده است. از دیدگاه مب

باشـد. وی  صدر، تفاوت اساسی اصول عملیه با امارات مبتنی بر فھم حقیقت حکم ظاھری مـی 
ۀِ وظیفـ احکام ظاھری و ادله را به احکام ظاھریِ محرز واقع (اصل محـرز) و احکـام ظـاھری   

عملیِ حکم مشکوک (اصول عملیه) تقسیم کرده است. اگـر مطلـوب از دلیـل، احـراز واقـع و      
شود و اگر مطلوب از دلیل مشـخص کـردن وظیفـه عملـی     محرز نامیده میۀباشد ادلکشف آن 

) ۲/۲۳شود. (صدر، ه) نامیده مییعملعملیه (اصولۀشاک باشد ادل
وی معتقد است مولی برای حفظ غـرض خـویش ھنگـام تـزاحم بـین اغـراض لزومیـه و        

دو غرض بر دیگری گـاھی  است و مقدم کردن یکی ازترخیصیه، امارات و اصول را جعل کرده
به خاطر محتمل است و گاھی به خاطر احتمال، گاھی نیـز مـولی از بـاب اھمیـت یکـی از دو      

کند و یا برعکس، گاھی از باب قـوت احتمـال   مصلحت غرض ترخیصی را بر لزومی مقدم می
لی اش بیشتر از کذب باشـد مـو  کند. مثال اگر خبر ثقه احتمال صدقیکی را بر دیگری مقدم می

کند نه اینکه مخیر بین تصدیق و تکذیب یا متعبد بـه جانـب   ما را متعبد به تصدیق خبر ثقه می
داند:کذب. لذا وی منشأ حکم ظاھری را یکی از این دو مالحظه می

قوی بودن و ترجیح جانب احتمال، با صرف نظر از اینکه محتمـل چیسـت. در   ۀمالحظ.۱
ای نسـبت بـه   انند خبر ثقه ھنگامی کـه فـرد ثقـه   این شکل حکم ظاھری، حجیت اماره است؛ م

چیزی خبر دھد.
قوت محتمل؛ مثالً مالک مباحات اقتضائی را مھمتر از مالک واجبات بداند، در ۀمالحظ.۲

یادشده خود به دو ۀعملی خواه بود. اما مالحظۀاین صورت، حکم ظاھری شارع، اصل و وظیف
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صورت است:

احتمال. در ایـن صـورت حکـم ظـاھری،     ۀز درجقوت محتمل صرف نظر اۀ) مالحظ۱-۲
اصل عملی محض است؛ مانند: اصل حلیت. بر اساس این اصل کسی کـه در حـالل یـا حـرام     

کند، و فرقی میان درجه احتمال حـالل  بودن چیزی شک کند، شارع به حالل بودن آن حکم می
نسبت به احتمال حرمت نیست.  بودن از حیث قوت و ضعف،

جانب احتمال. حکم ظاھری در این صـورت  ۀوت محتمل به ھمراه مالحظقۀ) مالحظ۲-۲
؛ ۸۱-۱/۸۰روانی، ی؛ ا۳۵-۳/۲۵فراغ. (حائری، ۀاست، مثل قاعد» محرز«یا » اصل عملی تنزیلی«

) ۱۶/۴۵۱موسوعة الفقه االسالمی، 
ھویت متمایز اصل محرز و مصادیق آن در نظر شھید صدر

دھـد کـه   گوید ـ تعریفی ارایه مـی با آنچه نائینی میشھید صدر برای اصل محرز ـ متفاوت 
با مبانی وی در تمایز امارت و اصول نیز سـازگار اسـت؛ و آن ایـن اسـت کـه ھرگـاه اھمیـت        
محتمل و احتمال ھر دو لحاظ شود آن اصل محرز اسـت، ماننـد: قاعـده فـراغ. از نظـر ایشـان       

کـه از  به اعتبار اینکه مکلف ھنگامی. قوت کشف ۱شود: حجیت قاعده فراغ از دو امر ناشی می
جا آوردن آن کـار بـا تمـامی اجـزا و شـرایط      عمل فارغ شد، نفس فراغت از عمل کاشف از به

شود مگر اینکه ھا وضو است، زیرا معموال مکلف از عمل و کاری فارغ نمیاست که یکی از آن
ین معنا که خودِ فراغت از عمل . قوت منکشَف به ا۲آورد. جا میبا تمامی اجزا و شرایط آنرا به

که مکلف از نماز فارغ نشده و نسبت به وضـو  در اعتنا نکردن به شک دخالت دارد، لذا ھنگامی
شود، اگرچه احتمال تحقق آن قـوی باشـد. بنـابراین ھـر     شک کند به محقق شدن آن حکم نمی

ز عمـل خـود   کند. لذا اگـر مکلـف ا  یک از قوت کشف و قوت منکشف به تنھایی کفایت نمی
فارغ شود ولی قوت در کشف وجود نداشته باشد، مانند زمانی که با غفلـت وارد نمـاز شـود و    

جـا  گوید، در این صـورت فراغـت از نمـاز کاشـف از بـه     ناگھان متوجه شود که سالم نماز می
آوردن با وضو نیست. از ھمین جاست که خویی و شھید صدر معتقدند در مـواردی کـه قـوت    

شود، و فقط در مـواردی کـه قـوت کشـف وجـود      فراغ جاری نمیۀنیست، قاعدکشف در آن 
جـا آوردن عمـل   شود. به این صورت که احتمال التفات و توجـه در ھنگـام بـه   دارد، جاری می

) بنابراین شھید صـدر بـه درسـتی تبیـین     ۳۸-۳/۳۷روانی، ی؛ ا۲/۳۰۶وجود داشته است. (صدر، 
پذیرد.یابد و بیان نائینی را در این اصطالح نمیخود در اصل محرز را سامان یافته می
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غیر محرز ممکن است در ھر کدام از دو عالم ثبـوت یـا عـالم    تفکیک اصل محرز از اصل

گـردد. مـالک   برمی» مالک نوعیِ محتمل«اثبات مطرح شود:. فرق دو اصل در مرحله ثبوت، به 
آنھا) وجـود دارد، مـثال وقتـی    ۀھمنوعی محتمل، مالکی است که در نوع موارد (نه در مطلق و 

داند که با این جعل و تشریع، نوع یـا بیشـتر ملکفـان بـه     کند، میشارع اصل برائت را جعل می
مالک محتمل این حکم دست خواھند یافت. ھنگامی که ترجیح حکم ظـاھری فقـط براسـاس    

بر نوع مـالک  اھمیت نوع مالک محتمل باشد، اصل غیر تنزیلی است. ھنگامی که ترجیح عالوه
محتمل، اھمیت کشف احتمالی باشد، اصل تنزیلی است. از آثار این فرق ثبوتی ایـن اسـت کـه    

ۀشود. از ھمین جاست که قاعـد اگر قوت احتمال از بین برود، اصل تنزیلی حجت شمرده نمی
فراغ در جایی که احتمال اذکریت نباشد حجت نیست. بر خالف ھنگامی که اصل غیـر تنزیلـی   

)۵/۱۷. (ھاشمی شاھرودی، باشد
از نظر شھید صدر اصل محرز و اصل تنزیلی فرقی با یکدیگر ندارند، زیرا وی تمـایزات را  

کنـد. امـا از نظـر    داند و لسان جعل و تنزیل، تفاوتی میان آنھا ایجاد نمـی در مقام ثبوت مھم می
قـام لسـان دلیـل و اثبـات     اند زیرا بحث در مورد آنھـا را بـه م  میرزای نائینی با یکدیگر متفاوت

) ۱۳/۳۳۳؛ موسوعة الفقه االسالمی، ۱۸-۵/۱۷برد. (ھاشمی شاھرودی، می
تفاوت میان اصل محرز با اماره در نگاه شھید صدر

ھـا بـا یکـدیگر    از آنچه در مورد اصل محرز و اماره در نگاه شھید صدر بیان شد تمـایز آن 
احتمال، و اصل محرز ناشی از قوی بودن احتمـال  گردید. اماره صرفاً ناشی از قوی بودن آشکار 

ل یـ ) دیگر اینکه ھرگـاه دل ۱۶/۴۵۱االسالمی، الفقه؛ موسوعة۸۱-۱/۸۰روانی، یو محتمل است. (ا
شـود  ست که اصول عملی مخالف با آن جاری نمییمحرزِ قطعی بر حکمی داللت کند، شکی ن

ل محـرز  یـ سـبب ورود دل ل اصول عملی اخذ شده است و شـك بـه   یچون شك در موضوع دل
ل محرز، اماره ظنی مانند خبر ثقه باشـد، بـاز   یشود. اما در صورتی که دلقتا منتفی مییقطعی حق

ر آن اسـت.  یم و تفسـ ین تقـد یـ گردد و بحث تنھـا در چگـونگی ا  ست که مقدم مییھم شکی ن
)۱/۴۶۸(صدر، 

اصل محرز  ةثمر
شود:گون ھویدا میاصل محرز در موارد گونهۀثمر
گردد که اصل محـرز و تنزیلـی بـر    یک نتیجه در بحث تقدیم امارات و اصول آشکار میآ) 
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و حکومت دارد، چون در اصل محرز شارع شاک را واجـد  غیر محرز و غیر تنزیلی مقدم است

کنـیم. مقتضـای اصـل    کند. مثال در زمان غیبت در وجوب نماز جمعه شـک مـی  یقین اعتبار می
حالی که مقتضای استصحاب وجـوب اسـت. در چنـین مـوردی     برائت عدم وجوب است، در

کنیم گویا علـم بـه   شود، زیرا اصل محرز است. وقتی استصحاب جاری میاستصحاب مقدم می
شـود،  وجوب نماز جمعه داریم و با وجود علم شکی که موضوع اصل برائت است منتفـی مـی  

لی جایی که ابتدا اصل برائـت را  کند. وچون در اصل محرز شارع شاک را واجد یقین اعتبار می
کنیم زیرا برائت اصل محرز نیست که به سـبب  کنیم علم به برئ الذمه بودن پیدا نمیجاری می

)  ۳/۳۶روانی، ی؛ ا۲/۶۹۱آن عالم به شمار آییم. (بجنوردی، 
اصل محرز در اثبات لوازم غیر شرعی حجت نیست، زیرا حجیت اصل محرز فقـط از  ب) 

شده است تا اینکه گفته شود قوت کشف و لوازم آن در یک درجه ھسـتند،  قوت کشف ناشی ن
زیرا قوت کشف، به انضمام قوت منکشف ناشی شده و نوع محتمل در لوازم آن حضور ندارد. 
بنابراین دلیل در صورتی در لوازم غیر شرعی حجت است که حجیت آن فقط از قـوت کشـف   

کند ھمین اسـت  ارت را برای نماز بعدی اثبات نمیفراغ طھۀناشی شده باشد. دلیل اینکه قاعد
فراغ فقـط از قـوت کشـف    ۀشود، زیرا حجیت قاعدآن ثابت نمیۀواسطکه لوازم غیر شرعی به

شرعی فراغت از نماز نیست، ۀجا آوردن نماز با وضو الزمشود. و روشن است که بهناشی نمی
جـا  ز فارغ شد حتما نمـاز را بـا وضـو بـه    چراکه آیه و روایتی نداریم که بگوید کسی که از نما

فراغ در مثبتات آن حجت نخواھد بود، ضـمن اینکـه   ۀقاعدۀآورده است. لذا محرزیت به واسط
آثار؛ مانند اینکـه  ۀ، نه ھمگرددشود که بعضی از آثار بر آن مترتب میاز دلیل قاعده استظھار می

فـراغ،  ۀد، در چنین جـایی دلیـل قاعـد   در موردی ھیچ گونه اماریت و کشفی وجود نداشته باش
شود: قاعده فراغ در موارد علـم بـه عـدم    کند. از ھمین جاست که گفته میقاعده را حجت نمی

)  ۳/۳۸روانی، ی؛ ا۲/۳۰۶شود. (صدر، تذکر در ھنگام عمل جاری نمی
را بـا وجـود   ین تعارض بدوی است، زیگر تعارض کنند، ایکدیبا » اصل«و » اماره«اگر ج) 

ل اماره بر اصل حکومت دارد. مثلًا اگر قاعدۀ اصالت صـحت  یرسد و دلاره نوبت به اصل نمیام
م فـالن معاملـه کـه    یدانند با استصحاب فساد تعارض کند (مثلًا شك کناری آنرا اماره مییکه بس

ا فاسد)، اصالت صحت ـ به دلیل اماره شمرده شدن ـ بـر استصـحاب     یح بوده یانجام شده صح
ل محرز یشدن شك به سبب ورود دلعدم انعقاد معامله ـ به دلیل اصل بودن و منتفی  عنی اصل ی

)۵/۱۹قطعی ـ مقدّم است. (ھاشمی شاھرودی، 
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گیرينتیجه
بیان محقق نائینی و شاگردان ایشان در مورد تمایز اصول و امارات، متفاوت اسـت. ولـی   .۱

شود و ره حیثیت کاشفیت علم جعل میشود، در اماھای آنھا استفاده میآنچه از مجموع نگارش
کند، لذا چیـزی کـه کشـف نـوعی     کشف ناقص و ظنی دارد که شارع برای آن تتمیم کشف می

شود فقط جری عملی و ندارد، قابل جعل اماریت ھم نیست، اما در اصول عملیه آنچه جعل می
جای متیقن بهشکبناء عملی بر یکی از دو طرف شک است. حال اگر بیان احراز واقع و تنزیل 

واقع باشد، اصل تنزیلی خواھد بود، ۀمنزلبهمشکوکاست، اصل محرز خواھد بود و اگر تنزیل 
ولی اگر بنای بر واقع گذاشتن نباشد و فقط وظیفه مکلف در حال شک را بیان کند، اصـل غیـر   

شود.  محرز می
ت یـا اصـول عملیـه کـه     ادله احکام یا قطع است یا اماره (ظن معتبر) که ناظر به واقع اس.۲

فقط برای رھایی از سرگردانی است و نظر به واقع ندارد. از نظر نائینی قطع دلیل حکم واقعـی  
باشد. اما از نظر شھید صدر قطع و ظنـون  است و امارات و اصول عملیه دلیل حکم ظاھری می

ـ نام می» ادله محرزه«معتبره دلیل حکم واقعی است و آنھا را  ه را دلیـل حکـم   نھد و اصول عملی
نام نھاده است.» غیر محرزهۀادل«داند و ظاھری می

و با آنچه نـائینی  شھید صدر اصطالح اصل محرز را برای معنای دیگری وام گرفته است.۳
باشد، اما بنا بر تعریف نائینی، از نظر شھید صدر اصل محرز و اصـل  برد متفاوت ، میکار میبه

گیـرد، ولـی میـرزای نـائینی بـین آن دو فـرق       لی قـرار مـی  تنزیلی یکی است و مقابل اصل عم
برد و شھید صـدر بحـث را در   گذارد و بحث در مورد آنھا را به مقام لسان دلیل و اثبات میمی

کند.مقام ثبوت طرح می
ۀاصل محرز در ھر صورت، تقدیم اصل محرز بر غیر محرز اسـت. ھمچنـین ثمـر   ۀثمر.۴

نایینی که قائل است اصالت حلیت، اصل تنزیلی است، اثبـات  اصل تنزیلی بنابر دیدگاه میرزای
آثار مترتب بر واقع است.

محقق نائینی، دیـدگاه ایشـان در اصـل محـرز و بلکـه      ۀبا توجه به اشکاالت متعدد نظری.۵
شـھید صـدر،   ۀمبتکرانـ ۀمالک تمایز اصول و امارات، قابل پذیرش نیسـت و در عـوض نظریـ   

سد.رمستحکم و منسجم به نظر می
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