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Abstract         

The Usulis who came after Seikh Ansari, by dividing the duty-bound conditions into 

three, have discussed topics of authority in three fields of certitude (Qat), conjecture 

(Zann) and doubt (Shakk). Their selected opinion with regard to certitude has 

constituted their basics in the two other fields and affected them. One of the above 

said opinions concerns the quiddity of certitude. According to the viewpoint of some 

new Usulis, the appearance of a word denotes the speaker’s purpose and the origin of 

appearance is the usage intention. Accordingly, the appearance of a word in the mind 

of addressee or other hearer is realized thorough acknowledgement of the speaker’s 

purpose and its origin is rational principles. Considering these principles as rational 

leads to considering acknowledgment and denotation of appearance as definite. 

Considering denotation of appearances as definite has implications. For instance, the 

appearances by exiting the scope of al-Amarat al-Zanniya and entering the realm of 

definite proofs acquire inherent authority and exit by their nature the area of proofs 

which prohibit acting without knowledge. Therefore, it may be claimed that not only 

the authority of appearances is the requirement of the primary principle but also 

acting on the basis of appearances may not be deterred by the lawgiver. 

Keywords: certitude, knowledge, conjecture, authority, appearances of words, origin 

of appearance, usage intention 
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 مقدمه

علم اصول، علمی است که غایت آن را تشخیص حجت شررعی از الحجرت و شناسرایی ادلره فقهری 
انرد هردن نهرایی ایرن علرم در ترین بخش این علم مباحث حجت است کره گفتهاند. بنابراین، مهمدانسته

ه برمردار (. این بخش از اصول فقه نیز همر7/ 9گیرد )مظفر، اصول الفقه، همین بخش مورد بحث قرار می
چرخد چرا که حّجت شرعی یا باید به خودی خود موجب قطع بره حکرم شررعی باشرد، یرا بحث علم می

در تدوین نوآورانه علم اصرول فقره،  دلیلی قطعی حّجّیت آن را اثبات کند. از این رو است که شیخ انصاری
ده است. اصولیان پر  مباحث حّجت را بر اساس تقسیم حال مکّلف به سه حالت قطع، ظن و شک بنا نها

اند و مباحث حّجت را به تبرع شریخ از وی نیز این تقسیم را پذیرفته، اصول فقه جدید را این چنین پی گرفته
اند و پ  از آن امارات و اصرول عملیره را ترابعی از مباحرث قطرع انصاری، با تبیین مباحث قطع آغاز کرده

یشره در دیردگاه ایشران در چیسرتی قطرع دارد. مبراح ی اند. بدین ترتیب تمام مباحث این بخرش رقرارداده
همچون: حّجّیت ذاتی قطع، حّجّیت قطع قّطاع، تجری، حّجّیت قطع حاصرل از مقرّدمات عقلری و حکرم 
تعارض آن با قطع حاصل از مقّدمات نقلی، حّجّیت ظواهر قرآن، حّجّیت خبر واحد، بحث انسداد و براقی 

تروان مبراح ی از قطع و تبیین ماهیت و ارزش علم دارند. بلکه میمباحث باب حّجت، همه ریشه در بحث 
اصول عملیه هم چون اماریت استصحاب و تعارض اصول عملیه را نیز تحت ترأثیر آن دانسرت. ایرن همره 
بدین معنی است که دیدگاه عالم اصولی در ماهّیت قطع و ارزش آن، سرنوشت نظر وی در مباحث مرذکور 

 زند.را رقم می
قیق، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است که دیدگاه یک عالم اصولی نسبت به چیستی قطرع، این تح

 چه تاثیری در آراء او در مباحث ظواهر دارد؟
این تحقیق دارای دو بخش است. در بخش نخست به چیستی شناسی قطع و ظاهر و در بخرش دوم بره 

 شود.ر اصول فقه دارد پرداخته میتأثیری که دیدگاه چیستی شناسانه اصولیان در بحث ظواه
 

 بخش نخست: چیستی شناسی قطع و ظاهر

 قطع در لغت و اصطالح
قطع در زبان عربی مصدری است که در اصل به معنای بریدن و جدا کردن است. ایرن مصردر، مروارد 

، راهزنی، استعمال فراوانی دارد که هریک به نحوی متناسب با معنای اصلی است. مواردی مانند پیمودن راه
(. در قرآن کریم نیز به معنی بریردن، متمرایز سراختن، 495/ 9تصمیم گرفتن از این جمله است )طریحی،

(. علم و یقرین 99 :، نمل191 :، توبه161 :، اعران97 :پیمودن و تصمیم گرفتن آمده است )به ترتیب: بقره
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علم اصول فقه نیز بره همرین معنری دانشمندان اسالمی است در  لسانترین معانی قطع، در یکی از معرون
این  دربه ندرت  نیز (؛ اّما در قرآن  به این معنا به کار نرفته و در روایات913)مشکینی،  1استعمال شده است

اند که شراید اصولیان، اصطالح قطع به این معنا را در علم اصول فقه تنقیح نکرده 1معنا استعمال شده است.
رسد مررادن دانسرتن لیل روشنی معنای قطع نزد ایشان باشد )همو(. به نظر میاند به دچنان که برخی گفته

های ناخواسرته و خلرب بحرث و همچنرین قطع و علم و یقین، خود در مواردی موجب وقوع برخی مغالطه
باعث عدم تبیین چیستی شناسانه قطع شده است. از این رو در این بخش از تحقیق، به اختصار، به چیستی 

 شود.ع از منظر اصولیان پرداخته میشناسی قط
 چیستی قطع از منظر اصولیان

چرخد و اصولیان متأخر از شریخ با وجود آن که اصول فقه نوین، پ  از شیخ انصاری بر مدار قطع می
انصاری به تبع وی، مباحث امارات را با تقسیم حال مکلف در مواجهه با تکلیف شرعی به حالت قطع، ظّن 

و بره مباحرث  کنند، اّما ایشان مفهوم و ماهّیت قطع را به طور مستقّل مورد بررسی قرار ندادهو شّک آغاز می
هرای دقیقری را ارا ره اند. هرچند ایشان در اثنای مباحث قطرع، بحثچیستی شناسانه در این باب نپرداخته

 .تواند مرجعی برای یافتن نظرات اصولیان در چیستی شناسی قطع باشداند که میکرده
اعتقاد راجح، همرراه برا عردم »قرینه مقابله قطع با ظّن و شّک، این نتیجه رساند که مراد ایشان از قطع، 

باشد. این مفهوم، یکی از انواع علم نزد منطقیان است بنا بر این باید ریشه ماهّیت قطرع را « احتمال خالن
 در علم منطق جستجو کرد.

و حصولی و سپ  علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم  توضیح آن که علم، نزد منطقیان به حضوری
شود. تصدیق نزد ایشان به معنی ترجیح یکی از دو طرن وقوع یا عدم وقوع یک نسبت است؛ که اگر این می

ترجیح، با احتمال طرن مقابل همراه باشد ظّن و اگر با احتمال طرن مقابل همرراه نباشرد، جرزم یرا یقرین 
( بنا بر این، ترجیح یکی از دو طرن، به منزله جن  برای یقین و ظرّن، 16المنطق، شود. )مظّفر، نامیده می

 و احتمال خالن و عدم احتمال آن فصل ممّیز میان آن دو است.
توان به این نتیجه رسید که مراد اصولیان از قطع، همان جزم یا یقین، به اصطالح منطقیان و بنابراین، می

 است.« اعتقاد راجح همراه با احتمال خالن»و ظّن، « احتمال خالن اعتقاد راجح، بدون»عبارت از 
در دیدگاه غالب منطقیان، جزم یا یقین، با توّجه به عدم احتمال خالن در نظر صاحب جزم و یقین، از 

شود هرچند جهل مرکب و غیر مطابق با واقع باشد؛ درحالی کره مرحروم مظّفرر چنرین افراد علم شمرده می

                                                 
فبهالیقین »توان یافت که قطع به این معنی باشد. در دلای کییل آمده اسهت: . تا آنجا که این تحقیق جستجو کرده است تنها یک مورد را می2

 قیی  لبّاس  مفاتیح الجنان(«)أقطع...
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 (.۲همان، همو، شمارد )ز افراد علم نمیاعتقادی را ا
یقین نیز در علم منطرق انرواع مختلرف دارد چررا کره منطقیران، یقینّیرات را بره شرش دسرته: اّولّیرات، 

اند. ایشان قیاسی را که از این دسته قضایا مشاهدات، تجربّیات، حدسّیات، متواترات و فطرّیات تقسیم کرده
ی را که از قضایای مسّلمات یرا مشرهورات تشرکیل یافتره باشرد، جردلی تشکیل یافته باشد، برهانی و قیاس

 (.۸9-۸۳اند )سبحانی، رساله فی التحسین و التقبیح، نامیده
ها اسرت کره خرود چنرد دسرته از منظور منطقیان از مشهورات، قضایایی است که مورد پذیرش انسران

اد ایشران از آراء محمروده، آن دسرته قضرایا جمله: واجب القبول به معنی یقینّیات و آراء محموده است. مرر
« ظلرم قبریح اسرت»و « عدل خوب اسرت»دانند؛ مانند: های انسانی آن را حسن یا قبیح میاست که گروه

 (.۸9-۸۳ رسالة فی التحسین و التقبیح، ؛ سبحانی،۸۸۳-۸۲۳)مظفر، المنطق، 
و ارزش آن بسرته بره ارزش مسرأله بنابراین، قضایایی که مبتنی بر حسن و قبح باشد از مشهورات است 

 تحسین و تقبیح عقلی است. بنابر این الزم است ارزش این دو مسأله نزد دانشمندان تبیین و تعیین شود.
 ارزش قضایای مبتنی بر تحسین و تقبیح عقلی

در نظر بسیاری از فالسفه، مسأله حسن و قبح از یقینّیات و نزد برخی از ایشان همچون شریخ الرّر ی ، 
حّقق طوسی، قطب الّدین رازی، عمر بن سهالن الّساوی، از آراء محموده است. محقق اصفهانی و شاگرد م

(. بنابراین مسأله حسرن و قربح، بنرا برر دیردگاه ۸9اند )سبحانی، همان، وی مظّفر نیز همین نظر را پذیرفته
مبتنی برر تحسرین و تقبریح  نخست، برهانی و بنا بر دیدگاه دوم، جدلی است. از این رهگذر ارزش قضایای

دانند، قضایای شود. بدین ترتیب که بنابر دیدگاه آنان که قضیه تحسین و تقبیح را برهانی میعقلی تعیین می
داننرد قضرایایی مبتنی بر این دو قضّیه، قضایایی برهانی و بنابر دیدگاه آنان کره ایرن دو قضرّیه را جردلی می

 جدلی هستند.
آیند و در نتیجه، ارزش آن تا چه میزان اسرت. ور ازکدام دسته قضایا به شمار میحال باید دید تحّقق ظه

رسد تبیین چیستی شناسانه ظاهر، ارزش آن و رویکرد اصولیان در ارزش گذاری برر آن را روشرن به نظر می
 کند.می

 خاستگاه بحث ظواهر در علم اصول فقه
د. در بخش نخست از یافتن مصادیق ظراهر شوبحث ظواهر، در دو بخش از علم اصول فقه مطرح می

شود. بحرث از معنرای یعنی تحّقق ظهور و در بخش دوم از حّجّیت آن پ  از فرض تحّقق ظهور بحث می
ها که در مباحرث الفراظ ماّده و هیأت امر و نهی، بحث از مفاهیم، اطالق و تقیید و عام و خاص و ام ال آن

خیص و اثبات تحّقق ظهور در این موارد است. سپ  در مباحرث اصول فقه آمده است در واقع با هدن تش
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 شود.حّجت از حّجّیت این ظواهر به طور کّلی بحث می
از آنجا که چیستی شناسی قطع، در هردو بخش ظواهر تأثیر دارد الزم است ابتدا بره شرناخت ظراهر و 

 ن در حّجّیت آن پرداخته شود.مصادیق و مناشی آن نزد اصولیان و سپ  به اقوال و کلمات و انظار ایشا
 دیدگاه اصولیان در چیستی ظاهر

شناسانه در تحقیقات اصولیان متقّدم و متأّخر مورد بررسی مستقّل چیستی« قطع»نیز همچون « ظاهر»
توان تعریفری از ظراهر را در میران کلمرات ایشران یافرت. از ایرن رو، قرار نگرفته است. بلکه به سختی می

ایشان از ظهور، به سادگی میّسرر نیسرت و نیازمنرد بررسری تحقیقرات ایشران و کشرف  دستیابی به تعریف
 تعریفی برای ظاهر، از البه الی مباحث آنان است.

به نظر، دو دیدگاه در تعریف ظاهر میان دانشرمندان وجرود داشرته باشرد؛ دیردگاه نخسرت متعّلرق بره 
 انشمندان متأّخر از وی است.دانشمندان پیش از شیخ انصاری و دیدگاه دوم متعّلق به د

 دیدگاه اصولیان پیش از شیخ انصاری (1
دستیابی به تعریفی صریح برای ظاهر در کتب اصولیان پیش از شیخ انصاری، به راحتری امکران پرذیر 

اند اّما غالب ایشران ظراهر را تعریرف نیست چون به رغم آن که ایشان در مباحث خود از ظاهر سخن گفته
توان گفت بره (. عاّلمه حّلی یکی از دانشمندانی است که می53/ 1؛ طوسی، 11/ 1ضی، مرتسیداند )نکرده

 های اصولی خود در تبیین ظاهر، چنین گفته است:است. وی در یکی از کتابتعریف ظاهر پرداخته 
شرود احتمرال دیگرری داده نشرود، نرّص اسرت و اگرر لفظ مفید، اگر جز معنایی که از آن فهمیده می»

دیگری باشد، اگر هر دو مساوی باشند، آن لفظ مجمرل اسرت و در غیرر ایرن صرورت، آن معنرای  احتمال
 (.64حّلی، عالمه « )راجح، ظاهر و معنای مرجوح، مؤّول است.

آنگاه که معنی حقیقی از مجازی متمایز باشرد، هرگراه لفرظ، بردون »گوید: میرزای قمی در قوانین می
یعنی ظاهر است. یعنی چون غالبًا وضع است که مبنای تفهیم و تفّهرم قرینه استعمال شود، اصل، حقیقت، 

 (.۸9)قمی، « است.
امین استرابادی نیز گرچه از اخباریان است اّما در الفوا د المدنّیه، به تبیین معنای ظاهر پرداختره، آن را 

ای کره اشد به گونهای داشته بلفظی که بر یکی از محتمالت خود داللت راجحه»کند: این گونه تعریف می
 (.45)استرآبادی، « احتمال معنی یا معانی دیگر هم منتفی نباشد.

اند از: ظاهر بر حسب عرن، مانند داللت غا ب برر فضرله، وی، سپ  ظاهر را به چهار نوع که عبارت
ل کند. وی مرؤّو راجح به حسب شرع، مانند داللت لفظ صوم بر امساک از مفطرات، مطلق و عاّم تقسیم می
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لفظی که از میان معانی محتمل، معنی مرجوح آن اراده »کند: را به عنوان لفظ مقابل ظاهر چنین تعریف می
کمی  ( )همو(.97)رحمن:  ... شود مانند: و َیْبَقی َوْجُه َربِّ

آید که ظاهر، عبارت از مدلول حقیقری، یعنری موضروع لره لفرظ از عبارات این دانشمندان چنین بر می
اده غیر آن معنی حقیقی، نیازمند قرینه است و لفظ، در صرورت عردم قرینره برر اراده معنری غیرر باشد که ار

شود؛ و در صورت وجود قرینه داّل بر اراده معنی غیر حقیقی، بر آن معنی حقیقی، به معنی حقیقی حمل می
سروی گوینرده شود. پ  در این دیدگاه، ظاهر، همان مدلول حقیقی است کره گراه از غیر حقیقی حمل می

 شود.شود، گاه اراده نمیاراده می
حاصل آن که از دیدگاه دانشمندان پیش از شیخ انصاری، منظور از ظاهر، معنرایی مسراوق برا مردلول 

ای حقیقی لفظ و در نتیجه، خاستگاه ظهور نیز در نظر ایشان مرحله داللت تصّوری بوده اسرت کره مرحلره
 متقّدم از مرحله اراده است.

 اصولیان متأّخر از شیخ انصاری دیدگاه (2
شیخ انصاری و محّقق خراسانی و غالب اصولیان متأّخر از ایشان نیز بره رغرم بحرث از ظرواهر قررآن، 

؛ اصرفهانی، 911خراسرانی، آخونرد ؛ 16/ 1؛ آشرتیانی، 193/ 1اند )انصراری، متعّرض تعریف قرآن نشده
 (.194/ 9؛ نا ینی،9/9/169

 تن دیدگاه ایشان در این باره به تحقیقات ایشان مراجعه کرد.بنا بر این باید برای یاف
در نظر دانشمندان متأّخر از شیخ انصاری، منظور از ظاهر معنرای دیگرری اسرت کره الزامرًا بره معنری 

له و معنی حقیقی نیست. یعنی گاه ظاهر، همان معنی حقیقی، گاه معنایی غیرر از آن خواهرد برود. موضوع  
سخن بره میران آورده اسرت و از « تشخیص مراد متکّلم»ای بحث حّجیت ظواهر، از شیخ انصاری در ابتد

شود که رویکرد شیخ انصراری یابد، مشّخص میآنجا که تشخیص مراد متکّلم در مرحله استعمال معنا می
 در تبیین معنای ظاهر به مرحله استعمال است.

ظاهر آن است که ظاهر عبرارت باشرد از : »کندیکی از شارحان کفایه نیز ظهور را این گونه تعریف می
ای که اگر لفظ به عرن القاء شود عرن تجّلی معنی از لفظ و انسباق آن به ذهن و خطور آن در خاطر به گونه

 (.111/ ۸کند )فیروزآبادی،آن را بر آن معنی حمل می
سرت بنرابراین لفرظ سرخن رفتره ا« القرای»در این تعریف نیز از تجّلی معنی در ذهن مخاطب هنگام 

 رویکرد این تعریف نیز به مرحله استعمال لفظ است.
محّقق نایینی پ  از تقسیم داللت، به تصّوری و تصدیقی، داللت تصوّری را به معنی داللت مفردات  

کالم بر معانی لغوی و عرفی و داللت تصدیقی را به معنی داللت مجموعه کالم بر معنای مندرج در کرالم 
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ای در کرار نباشرد وگراه برر خرالن طبق داللت مفردات است و آن هنگامی است که قرینره داند که گاهمی
 (.151/ 9ای بر خالن آن وجود داشته باشد )نا ینی، داللت مفردات است و آن در صورتی است که قرینه

داللت تصدیقی، موجب داللت براین است کره ظراهر، از سروی گوینرده اراده شرده »گوید: سپ  می
 شود که ظاهر، مراد گوینده است )همو(.بعد از فرض انعقاد ظهور، موجب تصدیق به این میاست و 

شود، در نظر وی نیز رتبه انعقاد ظهور، متأّخر از داللت تصوری و البّته متفاوت با چنان که مشاهده می
ر، حاصرل آن است. بنابراین در دیدگاه وی ظاهر به معنی مدلول حقیقی و حاصل وضع نیسرت بلکره ظهرو

 سو است.مرحله استعمال است که گاه با معنای حقیقی هم سو وگاه با آن ناهم
 (.197/ 9 خو ی،خویی نیز همین نظر استادش محّقق نایینی را پذیرفته است )

مظّفر نیز معتقد است ظهور یک مرحله بیشتر ندارد که همان داللت تصردیقی اسرت. یعنری آن کره از 
 ظّن به مراد ]و مقصود[ متّکلم از لفظ الزم آید )مظّفر، اصول الفقه(. علم به صدور لفظ، علم یا

 از نظر شهید صدر، ظهور دارای دو مرحله تصّوری و تصدیقی است. در عبارت وی آمده است:
بنا بر این ما دو ظهور داریم؛ یکی ظهور لغوی کلمه بحر در معنای حقیقی که امرری فراترر از انتقرال »

نی پیش از تصور معانی دیگر نیست، دیگری ظهور حالی تصدیقی که عبارت باشرد از ذهن به تصور آن مع
ترین معنای لغروی آن لفرظ اسرت و ظهور حال متکّلم در این که مراد )مقصود( او از لفظ، فهماندن نزدیک

« د.کنراین ظهور به معنی آن است که ارجح در حال متکلم آن است که او از لفظ، معنای ظراهر را اراده می
تواند دو معنا داشرته باشرد: یکری مردلول تصرّوری و دیگرری مردلول در نظر وی، ظاهر می (.151)صدر، 

تصدیقی است. مدلول تصّوری، ناشی از داللت تصّوری، یعنی صرن انتقال ذهن از لفظ بره معنرا اسرت و 
راده مرتکّلم مدلول تصدیقی، حاصل داللت تصدیقی، به معنی داللت صردور لفرظ از سروی مرتکّلم، برر ا

حاصل آن که از نظر شیخ انصاری و اصولیان متأّخر از وی، منظور از ظاهر، مراد متکّلم و خاسرتگاه  است.
آن مرحله استعمال و اراده معنا از سوی متکّلم است. بنا بر این در دیردگاه اصرولیان گذشرته، تحّقرق ظهرور 

صولیان جدید عبارت از تصردیق بره آن اسرت عبارت از تصدیق به وضع یک لفظ در یک معنا و در دیدگاه ا
که یک معنا از سوی متکّلم اراده شده است. به دیگر سخن، ظهور در دیدگاه گذشرتگان عبرارت از تصردیق 

 به وضع و در دیدگاه اصولیان جدید، عبارت تصدیق به اراده متکّلم است.
 مناشی ظهور

ر حقیقت از مصادیق تصدیق و از مقوله علرم پ  از تبیین دو دیدگاه در چیستی ظاهر و این که ظهور د
آید که آیا این تصدیق از کدام دسته تصدیقات مذکور در علم منطق است؟ آیا از است؛ این پرسش پدید می

برهانّیات یا جدلیات یا یقینّیات یا از آراء محموده است؟ پاسخ به این پرسش در گرو پاسخ بره ایرن پرسرش 
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معلول چیست؟ و منشأ این تصدیق چیست؟ ایرن پرسرش همران پرسرش از است که آیا تحّقق این تصدیق 
 مناشی ظهور است. بنابر این الزم است مناشی ظهور مورد بررسی قرار گیرد.

یافتن مناشی ظهور با توّجه به چیستی ظهور، قابل بررسی و توجیره اسرت. یعنری برا توجره بره دیردگاه 
وضع، منشأ ظهور است؛ و هرگاه موضوع له یک  –داند مینخست_ که ظهور را به معنی اراده معنای حقیقی 

لفظ شناخته شد، ظاهر آن لفظ شناخته شده است. اّما بنا بر دیدگاه دوم که ظهور را مساوی برا اراده مرتّکلم 
داند، ممکن است ظهور، مستند به هر یک از وضع یا قرینه یا هر دو اسرت. از ایرن رو غالرب اصرولیان می

اند و در مباح ی مانند ماّده و صریغه یابی ظواهر به دنبال کشف معنای حقیقی لفظ بوده گذشته، در مصداق
امر، نهی، الفاظ عموم، مفاهیم و مانند آن، به دنبال کشف معنای حقیقی به وسیله عال م آن از قبیل تبرادر و 

عالوه بر وضع، به دنبال کشرف  اند، در مباحث فوق،اند. اّما اصولیانی که دیدگاه دوم را پذیرفتهغیر آن داشته
 اند.قرا ن عاّمه و خاّصه نیز بوده

به عنوان م ال، اصولیان گذشته، داللت جمع محّلی به الم بر عموم را با تبادر که یکی از عال م حقیقت 
ی،161/ 1؛ طوسی، 93/ 1کردند؛ )سّیدمرتضی، است، اثبات می ؛ 39؛ عاّلمه حّلری، 14و  69؛ محّقق حلِّ

خراسرانی، آخونرد انرد )(؛ اّما اصولیان جدید برای اثبات آن به اطالق اسرتناد کرده۲۰۲هید ال انی، شالابن 
( و در بحث صیغه امر، داللت آن بر نسبت طلبّیه را با وضع، اّما داللت آن بر عدم رخصت بر تررک را ۲۲۲

را مرّکرب از وضرع و اطرالق  اند. بدین گونه فرآیند ظهور صیغه افعل در وجروببه قرینه اطالق اثبات کرده
اند. ایشان همین ساز و کار را در اثبات ظهور صیغه امر در وجوب نفسی، تعیینی، عینری و ام رال آن دانسته

 (.۲۰۳و  ۲۳و  ۲۲، همواند )به کار بسته
؛ 939/ 1دانستند )سّید مرتضری،در بحث مفاهیم نیز گذشتگان، ظهور در مفهوم را دایر مدار وضع می 
( از این رو در اثبات و نفی آن به اثبات و نفی وضع ترکیبات مورد بحث در مفهروم و 71شهید ال انی، الابن 

اند؛ حال آن که اصولیان جدید، منشأ داللرت برر مفهروم و ظهرور در آن را اعرم از کردهنفی وضع استناد می
 کند:نه طرح میدانند. از این رو محّقق خراسانی مسأله مفاهیم را این گووضع یا قرینه می

مفهوم، عبارت است از حکم انشایی یا اخبراری کره در پری خصوصرّیت معنرای اراده شرده از لفرظ، »
 (.۲9۸خراسانی، آخوند « )آید؛ اگر چه با قرینه حکمت باشدحاصل می

 داند.شود وی منشأ ظهور در مفهوم را شامل قرینه حکمت و اعّم از آن میچنان که مشاهده می
اند. از این رو داللت جمله شرطّیه برر مفهروم را تنهرا ّخر از وی نیز همین روش را پی گرفتهاصولیان متأ

دانند بلکه آن را منوط به ثبوت علقه بین شرط و جزاء، ثبوت عّلّیت بین آن دو و در نهایت، حاصل وضع نمی
مات حکمرت( اثبرات دانند. ایشان، اّولی را به وضع، دومی و سومی را بره اطرالق )مقردانحصار شرط می
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 (.117/ 1؛ مظّفر، اصول الفقه، ۲/4۳۰-۲کنند )نا ینی، می
دانند که عبارت از نخست، احرراز ای میگانهاصولیان جدید، تحّقق ظهور را متوّقف بر طّی مراحل سه 

ارادی بودن تلفظ گوینده، دوم، عدم غفلت وی از مدلول لفظ و در نهایت، وجود غرض فهماندن و حکایت 
شود. از نظر لول لفظ است. وجود غرض فهماندن مدلول لفظ همان است که از آن به استعمال تعبیر میمد

/ ۲؛ امرام خمینری،۲9/ ۲شود )مظفرر، اصرول الفقره، ایشان، اراده متکّلم پ  از احراز این مراحل احراز می
۲۸9.) 

 حل مذکور است.نتیجه آن که در دیدگاه اصولیان جدید، منشأ ظهور، تصدیق به تحّقق مرا
 دانند.ایشان احراز این امور و اثبات طّی این مراحل را نیز حاصل داللت عقلی می

 گوید:امام خمینی در این زمینه می
شود از آن جهت که فعلی از افعال اوسرت، بره داللرت عقلری ر نره بره لفظی که از متّکلم صادر می» 

ید آن است و مبدأ صدور آن )فعل(، اراده اوست. چنران کند که فاعل آن، مرداللت لفظی ر داللت بر آن می
هرا که به داللت عقلی نیز بر آن داللت دارد که صدور آن به غرض افاده بوده لغو نیسرت. همره ایرن داللت

ها خرروج کند و خروج از این داللتهای عقلی است که بنای عقال در محاوراتشان بر آن داللت میداللت
 (.۲۸9/ ۲)امام خمینی،  «از طریقه عقال است.

کند بر این امر تصرریح دارد کره تصردیق بره امرور این عبارت، عالوه بر این که منشأ ظهور را تبیین می 
 مذکور، حاصل داللت عقلی است.

 (.113/ 9 خو ی،) خویی منشأ ظهور را اصالت عدم غفلت گوینده دانسته است
 در تحقیقات سیستانی آمده است:

، داللت لفظی نیست بلکه داللتی سیاقی و مقامی است به معنرای آن کره ظراهر این داللت تصدیقی»
« ایررن کرره گوینررده در مقررام بیرران و تفهرریم اسررت آن اسررت کرره وی واقعررًا اراده معنررای ظرراهر را دارد.

 (.175)سیستانی،
ور آید که اصولیان گذشته، وضرع را منشرأ ظهرنتیجه آن که از بررسی دیدگاه اصولیان چنین به دست می

دانستند اّما در نظر اصولیان جدید، منشأ ظهور، تصدیق به امور مذکور است و این تصدیقات نیز حاصل می
داللت عقلی است. به دیگر عبارت، منشأ ظهور نزد اصولیان گذشته وضعی و نزد اصولیان جدید، عقلی یرا 

 عقالیی است.
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ت و عدم حّجّیت ظواهر ّ
 تأسیس اصل در حّجی 

ت شیخ انصاری در تحقیقات خرود آن اسرت کره وی در ابتردای بحرث از امرارات، بره یکی از ابتکارا
تأسی  اصل در مسأله پرداخته و بنای تحقیقات خود را بر اساس آن استوار سراخته اسرت. وی اصرل را برر 

ها وجود عدم حّجیت ظّن نهاده، سپ  با توّجه به این اصل، اماراتی را که دلیل قطعی خاّصی بر حجّیت آن
اند. همچنرین ایشران دارد از این اصل خارج دانسته است. اصولیان متأّخر از وی نیز همین روش را برگزیده

رهن َتْفَترُروَن »برای تأسی  این اصل به ادّله نقلی همچون آیه  َن َلکرْم َأْم َعَلری اللَّ رُه َأذن ( و 43 :)یرون « ُقْل آَللَّ
( اهرل جهرّنم دانسرته 6ح  11/ 11 کند )حّر عاملی،می روایت نبوی که قاضی را که بدون علم حکم به حّق 

/ 1انرد )انصراری، است، همچنین به اجماعی که وحید بهبهانی نقل کرده است و حکرم عقرل اسرتناد کرده
(. محّقق خراسانی در کفایه و به تبع وی اصولیان متأّخر از وی عردم حّجّیرت ظرن را 113/ 9؛ نا ینی، 194

خراسانی، آخوند اند )جه، شّک در حّجّیت ظّن را مساوق با عدم حّجّیت قرار دادهمقتضای ذات ظّن و در نتی
 (.17/ ۲، مظفر، اصول الفقه، 911

در نظر اصولیان، ظواهر کتاب از این اصل خارج شده است و به تعبیر شیخ انصاری هرچند اصل اّولی 
ده مقتضرای اصرل ثرانوی جرواز عدم حّجیت ظواهر است اّما به دلیل سیره عقال، این اصل تخصیص خرور

 (.۲۵۸/ ۲عمل به مطلق ظواهر الفاظ، از جمله ظواهر قرآن است )انصاری، 
ت ظواهر قرآن ّ

 اقوال در حّجّیت و عدم حّجی 
غالب اصولیان، قا ل به حّجّیت مطلق ظواهر و برخی از ایشان قا ل به حجّیت ظواهر در صورت وجود 

صورت عدم ظّن به خالن و برخی قا ل به اختصراص حّجّیرت بره  ظّن به وفاق، برخی قا ل به حّجّیت در
اند. در مقابل اصولیان، اخباریان قا ل به عدم حّجّیت ظواهر قرآن مگرر در صرورت مقصودین به افهام شده

اند. قول ایشان در حقیقت به معنی عدم حّجّیت ظرواهر قررآن ورود تفسیر از معصومین علیهم السالم شده
 توان در قالب دو دیدگاه قرار داد:را می این اقوال است.
 دیدگاه حّجّیت ظواهر قرآن -۲
 دیدگاه عدم حّجّیت ظواهر قرآن -۲

 دیدگاه نخست دیدگاه اصولیان و دیدگاه دوم دیدگاه اخباریان است.
ت ظواهر قرآن ّ

 ادّله اصولیان بر حّجی 
 توان سه دلیل را برای اثبات حّجّیت ظواهر یافت.در میان مباحث اصولیان می

سیره عقال: سیره عقال، دلیل عمده و مشترک میران تمرامی اصرولیان اسرت. گراه برخری از ایشران   -۲
 (.۲۸۰/ ۲اند که دلیل منحصر ایشان است )مظّفر، محمد رضا، اصول الفقه، تصریح کرده
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اند؛ اّما از آنجا که روایات بسیاری در را به عنوان دلیل مستقل ذکر نکردهروایات: اصولیان روایات   -۲
توان این روایات را به عنوان میان مباحث ایشان در ضمن نقد اّدله اخباریان مورد استناد واقع شده است؛ می

یت ظواهر قرآن به شمار آورد.  دلیل دوم اصولیان بر حجِّ
را پ  از سیره عقال به عنوان دلیل دیگری برر حّجّیرت ظرواهر سیره متشّرعه: شهید صدر این دلیل   -۸

 (.۲۳۲/ ۲آورده است. )صدر، دروس فی علم االصول، 
ت ظواهر قرآن ّ

یان بر عدم حّجی   ادّله اخبار
عمده دلیل اخباریان برای نفی حّجّیت ظواهر قرآن، اخبار است. بلکه به تصریح صاحب قروانین، تنهرا 

 (.۸9۸ی،دلیل ایشان اخبار است )قم
 محتوای اخبار مورد استناد اخباریان عبارت است از:

 (.91/ 11ر اختصاص فهم قرآن به اهل آن )حّر عاملی، 
 (4ح  17/ 1ر اشتمال قرآن بر مضامین عالی خارج از دسترس )عیاشی، 

 ر ممنوعّیت تفسیر به رأی قرآن )همو(
. در گزارش دالیل اخباریان از گزارش ۲۲۲-۲۰۲؛ استرآبادی، 93/ 11ر تشابه آیات قرآن )حّر عاملی، 

خراسانی، آخوند ؛ 159ر  193/ 1شیخ انصاری، صاحب کفایه و نایینی استفاده شده است. ر.ک: انصاری، 
 (.196ر  194/ 9؛ نا ینی، 911

اند. تشابه عرضی از نظرر ایشان، تشابه عرضی ظواهر قرآن را نیز دلیل دیگری بر مّدعای خویش دانسته
 (.انشی از علم اجمالی به ورود تخصیص و تقیید بر ظواهر است )همانایشان نا

اند. به این ترتیب که اختصاص فهم قررآن بره اهرل آن، بره اصولیان، تمامی دالیل اخباریان را نقد کرده
معنی اختصاص فهم کّل قران است و به معنی نفی فهم برخی از آیات نیست. استعمال قررآن برر مضرامین 

یابند نیست. نهی نفی استفاده از ظواهری که اهل محاوره با اعمال قواعد ادبی به آن دست می عالی به معنی
از تفسیر به رأی به معنی نفی استناد به ظواهر نیست. چون اساسًا استناد به ظاهر مفهوما با تفسریر متفراوت 

فاده از الفراظ برر اسراس است و اگر هم تفسیر باشد تفسیر به رأی نیست. چون تفسیر به رأی به معنری اسرت
ر  ۲۸۲/ 9، نرا ینی، ۲۳۵-۲۳۸خراسرانی، آخوند ؛ 141ر  159/ 1قواعد ادبی و عقالیی نیست )انصاری، 

های ایشان به دالیل اخباریان نیست؛ چنان که شخصّیتی اصولی ماننرد (. نیازی به بیان تفصیلی پاسخ۲۸9
ها را تکررار به ادّله اخباریان، ذکر ادّله و نقد آن های خود پ  از پاسخ اجمالیامام خمینی در یکی از کتاب

 (.۲4۲/ ۲دانسته از ورود به آن خودداری کرده است )امام خمینی،
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این اخبار از نظر غالب اخباریان در جایگاه رادع از سیره عقال در عمل به ظواهر و به نحروی مخّصرص 
لق ظواهر خرارج شرود. اصرولیان نیرز در آن بنا است و موجب آن است که ظواهر قرآن از اصل حّجّیت مط

هرا خرالن مرّدعای اخباریران اسرت. اند که مفراد آنمقام پاسخ به استدالل اخباریان، اخباری را ذکر کرده
توان بره هرچند مستند عمده اصولیان برای حجّیت ظواهر قرآن، استقرار سیره عقال است اّما این اخبار را می

 بر حجّیت ظواهر قرآن برشمرد و به استدالل ایشان به سیره عقال افزود. عنوان دلیل دیگری برای اصولیان
آخونرد ؛ ۲۵۰-159/ 1انرد )انصراری، اصولیان، داللت روایات مذکور را بر مّدعای اخباریان نقد کرده

( و نیرازی بره برازگویی نقردهای ایشران نیسرت؛ چنران کره ۲۸9-۲۸۲/ ۸؛ نا ینی، ۲۳۵-۲۳۸خراسانی، 
های خود پ  از پاسخ اجمالی به ادّله اخباریان، ذکرر انند امام خمینی در یکی از کتابشخصّیتی اصولی م

 (.۲4۲/ 1ها را تکرار دانسته از ورود به آن خودداری کرده است )امام خمینی، ادّله و نقد آن
 

 شناسی قطع بر بحث ظواهربخش دوم: تأثیر چیستی

روی ظواهر در علرم اصرول فقره ترأثیر گرذار شناسی قطع در هردو بخش مباحث صغروی و کبچیستی
 شود.است. در ادامه، به تأثیر در هردو بخش پرداخته می

 تأثیر بر چیستی ظاهر -1
ظهور این امر تبیین شد که تحقق ظهور، در دیدگاه اصرولیان جدیرد، نتیجره داللرت  ئدر بررسی مناش

مدلول لفظ از سوی متّکلم، معلول سه  عقلی و بنای عقال در محاورات ایشان است. تصدیق شنونده به اراده
تصردیق بره »و « تصدیق به وجود قصد افهام مردلول لفرظ»، «تصدیق به صدور ارادی لفظ»تصدیق یعنی: 

 است.« عدم غفلت از ذکر قرینه
کند که قطعّیت یا ظّنّیت این سه تصدیق به عنروان منشرأ و عّلرت سنخّیت میان عّلت و معلول اقتضا می

موجب قطعّیت یا ظنّیت تصدیق به ظهور باشد. این سخن بره معنری راز گشرایی از عّلرت  ظهور، به ترتیب
 قطعّیت و ظّنّیت ظاهر است.

 یکی از اصولیان نیز تصریح کرده است:
اگر وجود قصد افهام و عدم قرینه، با قطع احراز شود، انعقاد ظهور به صورت قطعی اسرت؛ اّمرا اگرر » 

ی اثبات شود )که در اّولی اصاله الجهه و در دومی اصاله عدم الغفلره نامیرده این دو مقّدمه، با اصول عقالی
اند، داللت کالم متّکلم بر مدلول لفرظ نرزد ایشران شود( از آنجا که این اصول عقالیی نزد اصولیان ظنّی می

 (.۲۲۰/ 4)روحانی، « ظنی است.
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ت. پ  اثبات قطعّیرت ظرواهر نیرز در بنا بر این ظّنی دانستن ظاهر ناشی از ظّنی دانستن این اصول اس
تروان قطعّیرت ظرواهر را گرو اثبات قطعّیت این اصول است و اگر بتوان قطعّیت این اصول را اثبات کررد می

 اثبات کرد.
در بحث چیستی شناسی قطع مشّخص شد که عدم احتمال خالن، فصل ممّیز میان قطع و ظن اسرت 

تروان ای تقریر کرد که از احتمال خالن عاری باشند، میوان به گونهبنا بر این اگر اصول عقالیی مذکور را بت
 قطعّیت ظواهر را نتیجه گرفت.

 اند.برخی اصولیان به عدم احتمال خالن در هنگام اجرای این اصول تصریح کرده
رسد الزمه عقلی دانستن داللت تصدیقی، قطعی دانستن داللت ظراهر اسرت. چرون الزمره به نظر می

هرا ظرواهر نیرز ها است و با قطعی دانستن آنتن اصول مذکور که منشأ ظهورند قطعی دانستن آنعقلی دانس
 شوند.قطعی می

توان مواردی را نشان داد کره ایشران اصرول عقالیری مرذکور را قطعری در تحقیقات اصولیان جدید می
 شود.اند. به عنوان نمونه برخی از این موارد ذکر میدانسته

یح برخی اصول  یان به قطعی بودن داللت ظواهرتصر
تصریح به قطعی بودن داللت ظواهر در میان تحقیقات برخری اصرولیان همچرون محّقرق اصرفهانی و 

شود؛ اّما در بیان اصولی معاصر، جعفر سبحانی جدا بدان پرداخته شرده اسرت. در میرزای نایینی یافت می
 شود.یاین قسمت از تحقیق، سخن محّقق اصفهانی و سبحانی ذکر م

 گوید:محّقق اصفهانی در میانه تحقیقات خود می
حکم عقل به تبع نقض غرض، دلیل بر این است که معنایی که مقصود گوینده اسرت همران معنرایی »

شود، دلیل بر حمرل تمرامی است که مختّص به این لفظ است و بنای عقال که شامل همه اقوال و افعال می
 (.179/ ۲فهانی، )اص« افعال و اقوال بر جّد است.

وی قبح نقض غرض را که همان برهان خلف باشد دلیل بر حمل لفظ بر معنی ظاهر آن دانسته است و 
بنای عقال را دلیل بر حمل استعمال لفظ بر جّد یا همان قصد تفهیم دانسته است و روشرن اسرت کره قربح 

 نقض غرض، دلیلی عقلی و مفید قطع است.
است که بنای عقال مفید قطع است. وی در بحث از اصل عدم قرینره وی در جای دیگری تصریح کرده 

 گوید:می
بنای عقال بر آن است که به ظاهری که کاشف قوی تر بر خالن آن نیامده است عمل کنند و برا عردم »

کاشف اقوی، عمل ایشان بر طبق ظاهر است و با وجود کاشف اقوی عمل ایشان بر طبق آن کاشرف اقروی 
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م وصول وجدانی کاشف اقوی، قطعًا مانعی از اّتباع ظهور وجود ندارد. پ  جزمًا مقتضی است...پ  با عد
حّجّیت کاشف اقوی نیز وجود ندارد... پ  در حقیقت، عقال بنا بر عمل به قرینه محتمل ندارند نه این کره 

 (.179/ ۲)اصفهانی، « عقال بنا را بر عدم قرینه محتمل بگذارند که مفاد اصل عدم قرینه است.
ای وجرود از نظر محّقق اصفهانی هنگام احتمال وجود قرینه، در حقیقت از نظر عقرالی عرالم، قرینره

ای که موجب ندارد؛ نه اینکه احتمال قرینه وجود داشته باشد ولی با اصل عدم قرینه نفی شود. چون آن قرینه
ای که ثبوتًا صادر شده باشد. به ینهای است که اثباتًا واصل باشد نه قرحمل لفظ بر خالن ظاهر است قرینه

این ترتیب عدم وصول قرینه نزد عقال همان عدم قرینه است. در نتیجه در نظرر اصرولیانی همچرون محّقرق 
 شوند.اصفهانی، اصول عقالیی پیش گفته )که عّلت تصدیق به ظاهر است( قضایایی قطعی محسوب می

صریح از قطعی بودن داللرت ظراهر سرخن گفتره  سبحانی از میان فقیهان معاصر به صورت مستقّل و
 گوید:است. وی در اثبات قطعی بودن ظواهر می

شود کره چنرد احتمرال.... ]ازجملره آنچه سبب ظّنی دانستن کشف ظواهر است، در این خالصه می»
احتمال[ آن که گوینده لفظ را در معنی مجازی استعمال کرده باشد.... ومانند آن موجرب تردیرد در کشرف 

شود... اّما رفع این احتماالت از وظایف ظواهر نیست ترا بره خراطر آن بره مراد استعمالی از مراد جّدی می
ظّنی بودن موصون شوند. بلکه وظیفه ظواهر، تنها احضار معنی است... بعضی از احتمراالت مرذکور، در 

حتماالت با اصول عقالیی با شماریم...این اها را از قطعّیات مینصوص نیز موجود است در حالی که ما آن
اّدعای وجود اصول عقالیی از سوی قوم، عالج شده است؛... اّما ظاهر آن است کره نیرازی بره ایرن اصرول 
نیست چون زندگی اجتماعی بر اساس مفاهمه با ظواهر بنا نهاده شده است...بدین ترتیب کشف ظرواهر از 

 (.57 – 55/ 9حانی، الوسیب فی اصول الفقه، )سب« مراد استعمالی بلکه مراد جّدی، کشف قطعی است.
دانند. سرخن میررزای در سخن این دو اصولی مشاهده شد که ایشان داللت ظواهر را داللتی قطعی می

 نایینی و مظّفر نیز در این باره در بخش پایانی این تحقیق خواهد آمد.
و مناشی آن قطعّیرت ظراهر  حاصل آن که نتیجه پذیرش دیدگاه اصولیان جدید در چیستی قطع و ظاهر

 است.
 تأثیر در تأسیس اصل در حّجّیت ظواهر -2

یعنی قطعی بودن ظاهر بنا برر  –با توّجه به آنچه در تأثیر چیستی شناسی قطع در چیستی ظاهر ذکر شد 
تواند عردم حّجّیرت رسد بنابر این دیدگاه، اصل اّولی در باب ظواهر نمیمبانی برخی اصولیان _ به نظر می

نمایرد. در پایه مید. چون به دلیل حّجّیت ذاتی قطع، اصل عدم حّجّیت ظاهر، کاماًل مخدوش بلکه بیباش
شوند. چرا کره نتیجه، ادّله عدم اعتبار غیر علم که دلیل اصل اّولی در حجّیت ظنون است شامل ظواهر نمی
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. عالوه برر آنکره قابرل ردع از با تقریر مذکور در مبنای اصولیان پیش گفته، عمل به ظاهر عمل به علم است
 سوی شارع نیز نیست چرا که حّجّیت آن نیز قابل جعل یا سلب از سوی شارع نیست.

 تأثیر در رویکرد کّلی به ادّله حّجیت ظواهر -3
شناسی قطع، به تبع تأثیری که در تبیین چیسرتی ظراهر و همچنرین در تأسری  رسد چیستیبه نظر می

یکرد به ادله طرفین در بحث حّجّیت ظواهر نیز تأثیرگذار است. این تأثیر در اصل در حّجیت آن دارد؛ در رو
ها به معنی تبیین جایگاه کّلی این ادلره، دو مرحله است نخست: در رویکرد کّلی به ادّله و قیمت گذاری آن

 ها.دوم در رویکرد جزیی به هر یک از آن
ادّله م بتان و مانعان حّجّیت ظواهر، هریرک از  در مرحله نخست، یعنی مرحله تأثیر در رویکرد کّلی به

 آورد.دو دیدگاه ظّنّیت و قطعّیت ظاهر، دو رویکرد متفاوت با دیگری را به ادّله طرفین پدید می
بنا بر دیدگاه ظّنّیت ظواهر، ادّله م بتان حّجّیت ظواهر، در جایگاه مخّصص ادّله اصل عدم حّجّیت ظن 

آینرد و ادّلره م بتران در ایرن دیردگاه، ظواهر از اصل عدم حّجیت به شمار می گیرند و موجب اخراجقرار می
ای مطرابق اصرل محسروب ای تأسیسی و شرعی خواهند بود؛ چنان که ادّله نافیان حجّیت ظواهر، ادّلرهادّله
توان . بلکه میشوند. بنا بر این در صورت توازن میان ادّله م بتان و نافیان، ترجیح با ادّله نافیان خواهدبودمی

 گفت: نیازی به ترجیح ادّله نافیان نیست چرا که شک در حّجّیت، مساوق با عدم حّجّیت است.
ای هرم سرو برا اصرل محسروب اّما بنا بر دیدگاه قطعّیت ظواهر، اّواًل، ادّله م بتان حّجیت ظواهر، ادّلره

رسد؛ ایرن جعل، نفیًا و اثباتًا بدان نمی شوند، ثانیًا، از آنجا که قطع، قابلّیت جعل حّجیت ندارد و دستمی
کیدی و ارشادی قرار میادّله در جایگاه ادّله ای خرالن گیرند. در مقابل، ادّله نافیه حّجّیت ظواهر، ادّلهای تأ
 شوند.شوند و به دلیل مخالفت با قطع، طرح یا به غیر ظاهر خود حمل میاصل محسوب می

یدگاه در مرحله دوم یعنی تأثیر در هر یک از ادّله طرفین، مرورد بررسری در ادامه، تأثیر متفاوت این دو د
 شود.گیرد. این تأثیر در هریک از ادّله طرفین، به تفکیک ذکر میقرار می
 تأثیر بحث در استدالل به سیره عقال بر حّجیت ظواهر -4

 استدالل به سیره عقال بر اثبات حّجّیت ظواهر از دو مقّدمه تشکیل یافته است:
مقّدمه نخست آن که ظاهر مظنون الّدالله از ظنونی است که سیره عقال برر عمرل بره آن اسرتقرار یافتره 
است. یعنی ایشان تفهیم مقاصد و مرادات خویش وپی بردن به مراد از لفظ را منوط به حصول قطع به مرراد 

 (.۲۸۰/ ۲دانند )مظفر، اصول الفقه، گوینده نمی
در باب ظواهر، با عقال مّتحرد المسرلک اسرت و در محراورات و اسرتعمال  مقّدمه دوم آن که شارع نیز

الفاظ برای تفهیم مقاصد خویش از این سیره و روش عقال خارج نشده است. چرا که شارع نیز از عقال بلکه 
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ر ی  آنان است و از سوی او مخالفتی با این سیره ثابت نشده است )همو( این دو مقّدمه به ضمیمه کبررای 
 کند.ت سیره عقال، حّجّیت ظواهر ظّنی نزد شارع را اثبات میحجیّ 

شود استقرار سیره عقال که در مقّدمه نخست آمده است از احکام و عوارض ظاهر چنان که مشاهده می
کنرد. جایگراه و حّد وسب در دستگاه قیاسی است که حّجّیت شرعی را برای ظاهر مظنون الدالله اثبات می

مه نخست، عقد الحمل قضیه است. چنین جایگاهی برای سیره عقال حاصل ظّنری برودن سیره عقال در مقد
ظاهر است. اما با در نظر گرفتن این که ظاهر، حاصل بنای عقرال و در نتیجره مردلول قطعری لفرظ باشرد، 

 شود.جایگاه سیره عقال از عقد الحمل قضیه به عقد الوضع آن منتقل می
قال کاشف از قطعّیت داللت ظاهر است. بردین معنری کره ظراهر برا یعنی در حقیقت، استقرار سیره ع

شود کره از جملره توّجه به سیره عقال، مقطوع الدالله است و ظاهر مقطوع الدالله، مشمول احکام قطع می
این احکام، حجّیت ذاتی قطع است. درنتیجه، مقّدمه نخست )استقرار سیره عقال بر عمل به ظواهر( بی نیاز 

ردن مقدمه دوم )اتحاد مسلک شارع با عقال( اسرت. بلکره اثبرات حجّیرت آن نیازمنرد اثبرات از ضمیمه ک
 حّجّیت سیره عقال نیز نیست.

 -مبنری برر قطعری دانسرتن ظرواهر  –شناسی قطع حاصل آنکه دیدگاه برخی اصولیان جدید در چیستی
ازی بره اثبرات اّتحراد مسرلک شود که در استدالل به سیره عقال در اثبات حجّیت ظواهر، نیرموجب آن می

شارع با عقال یا هر مقّدمه دیگری نباشد. به عبارت دیگر تصّور ظهور به این معنی، خود موجب تصدیق بره 
حجّیت آن باشد. بلکه بنا براین معنا به دلیل عدم امکان جعل یا سلب حجّیت قطع، ردع شارع از سیره عقال 

 و عمل به ظاهر ناممکن باشد.
توان در اثنای تحقیقات اصولیان یافت چنان کره محّقرق اصرفهانی و میررزای نرایینی در می این اّدعا را

اند صراحتًا حجّیت ظواهر را به معنری های خود آنجا که به بیان معنی حّجّیت ظواهر پرداختهالی بحثالبه
 (.۲۸۵/ ۸؛ نا ینی، ۲۳۲/ ۲اند. )اصفهانی، الغاء احتمال خالن از سوی عقال گرفته

 ثیر در استدالل به روایات بر حّجّیت و عدم حّجّیت ظواهر قرانتأ -5
چنان که پیش از این ذکر شد، اخبار، یکی از ادّله مورد استناد اخباریران و اصرولیان در بحرث حّجّیرت 
ظواهر قرآن کریم است. مستند عمده اخباریان بر عدم حجّیرت ظرواهر قررآن، بلکره بره تصرریح صراحب 

 (.۸9۸،شان اخبار است )قمیقوانین، تنها دلیل ای
گردنرد و آن رسد اخبار مورد استناد اخباریان به رغم تنّوع محتوایی، همگی به یک امرر بازمیبه نظر می

اشتمال قرآن برر مضرامین »، «اختصاص فهم قرآن به اهل آن»نفی اعتبار غیر علم است. عناوینی همچون: 
، همه تحرت «تشابه ذاتی و عرضی آیات قرآن»و « رآنممنوعّیت تفسیر به رأی ق»، «عالی خارج از دسترس



 223 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          21

گیرد. این عنوان مشترک، همان غیر علمی بودن داللت ظواهر قران است. یک عنوان مشترک و جامع قرار می
 به عبارت دیگر در نظر اخباریان، راز نفی حّجّیت ظواهر قرآن، همان علمی نبودن آن است.

حسوب شود هیچ یک از عناوین مذکور، بر استفاده از ظاهر قرآن بنا بر این، اگر داللت ظاهر، قطعی م
کند. بدین ترتیب که فهم ظواهر مختص به اهرل قررآن نیسرت؛ فهرم ظرواهر قررآن در دسرترس صدق نمی

آشنایان به اصول وضوابب کالم است؛ حمل لفظ قرآن بر ظواهر آن، تفسیر به رأی نبوده تفسیر به علم اسرت 
ادیق متشابه نبوده از مصادیق محکمات است. این همه در سایه قطعی دانستن ظاهر وباالخره ظاهر، از مص

 و ثمره آن است.
بلکه فراتر از روایات مذکور، آیات مشتمل برنهری از عمرل بره مراورای علرم و نهری از اّتبراع ظرّن نیرز 

ای نرایینی، در تواند شامل عمل به ظواهر باشد. چنان که دو اصولی بر جسته محقرق اصرفهانی و میررزنمی
بحث خبر واحد، استقرار بنای عقال بر عمل به خبر واحد را موجب علمی شدن این اماره و در نتیجه خروج 

 شود:اند. سخن هردو در ادامه ذکر میتخّصصی آن از ادله نهی از عمل به غیر علم دانسته
 سخن محّقق اصفهانی

، لسان تعّبد به امری الیغنی من الحق شیئا  و این که لسان نهی از اّتباع ظّن »گوید: محّقق اصفهانی می 
خالن طریقه عقالیی نیست بلکه از باب ارجاع امر به عقل مکّلرف اسرت. از آن روی کره مجرّوزی بررای 
اعتماد به ظّن از آن جهت که ظّن است وجود ندارد. بنابراین، آیات ناهیه، بر آنچه که سیره عقالیی به خاطر 

استقرار یافته است، ناظر نیست. از این رو است که راویران دربراره وثاقرت راوی سرؤال  خبر ثقه بودن بر آن
اند چون برای ایشان لزوم اّتباع گزارش ثقه پ  از فرض وثاقت او مفروغ  عنه بوده است )اصرفهانی، کردهمی

9 /96.) 
 سخن میرزای نایینی
شود چون عمل به خبر ثقه، شامل خبر ثقه نمیآیات ناهیه از عمل به ظّن، »گوید: میرزای نایینی نیز می

در روش وسیره عقال، عمل به غیر علم نیست؛ بلکه خبر ثقه، از افراد علرم اسرت. چرون عقرال بره احتمرال 
کنند. چون طبع ایشان بر این امر جاری و عادت ایشان بر آن مستقّر شرده مخالفت خبر با واقع التفات نمی

عًا از عمل به ظّن خارج است بنابر این، آیات ناهیه از عمل به غیر علم را است. پ  عمل به خبر ثقه، موضو
 (.134/ 9)نایینی، « نشاید که رادع از عمل به خبر ثقه باشند. بلکه ردع از آن، نیازمند دلیل خاص است.

هرچند این دو اصولی بزرگ خروج تخّصصی خبر واحد از آیات نهی از عمل به ظن و ماورای علرم را  
اند. اما این سخن در مورد ظاهر نیز صادق است زیرا که هردو، این صراحت در بحث خبر واحد ذکر کردهبا 

حاصل سیره عقال و در این خصوصیت، مشترک هستند. چنان کره مرحروم مظّفرر، شراگرد مکترب ایرن دو، 
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عبرارت فروق  صراحتًا این ویژگی را شامل هر یک از خبر واحد و ظواهر دانسته اسرت. وی پر  از نقرل دو
به هر حال اگر این آیات را شایسته بود که از م ل خبر واحد و ظواهر که سریره عقرال و از جملره »افزاید: می

مسلمانان بر عمل به آن دو استقرار یافته است، ردع کنند؛ این ردع در میان مسرلمانان معررون و برر ایشران 
شرد. )مظفرر، کردند و سیره ایشان بر آن مستقر نمیبود واتفاق برعمل به خبر واحد و ظواهر نمیآشکار می

 (.15/ 9اصول الفقه، 
اند و عمل بره حاصل آن که این اصولیان، ظاهر را حاصل بنای عقال و در نتیجه از مصادیق علم دانسته

 اند.آن را عمل به علم و تخّصصا از ادله نهی از اتباع ظن و غیر علم خارج دانسته
 سخن میرزای قمی

توان در سخن صاحب قوانین نیز سراغ داد. وی تصریح ر سخنان دو اصولی مذکور دیده شد، میآنچه د
 کرده است:

اگر فرض شود که خبری صحیح بلکه اخباری صحیح وارد شده است درباره ایرن کره اساسرًا و قطعرًا »
به قرآن جز بره  فهمد و عملالسالم است و َاَحدی جز ایشان قرآن را نمیعلم، منحصر در معصومین علیهم

نهیم. حال آن کره خبرری کنیم یا در سنبل خویش میبیان ایشان جایز نیست؛ این خبر یا اخبار را تأویل می
 (.۸9۲)قمی، « که به ظهور یا به صراحت براین مطلب داللت کند موجود نیست.

پرذیرش ایرن  البّته مقصود آن نیست که گفته شود صاحب قوانین هم نظر با اصولیان جدیرد اسرت اّمرا
سخن وی مبنی بر تأویل یا طرح روایت یا روایات صحیحی کره برر اختصراص علرم بره ظرواهر قررآن بره 

 معصومین علیهم السالم داللت دارند؛ با پذیرش مبنای مذکور قابل توجیه است.
 

 گیرینتیجه

استقرار سیره  عدم احتمال خالن، فصل ممیز قطع از سایر افراد ادراک است و بنابر نظر برخی اصولیان
شود که آن اماره ای ان اماره است. این موجب میعقال برعمل به یک اماره به معنی عدم احتمال خالن مودّ 

نه از مصادیق ظّن که از مصادیق قطع باشد. ظاهر نیز از نظر اصولیان جدید، حاصرل بنرای عقرال ومعلرول 
جرگه امارات ظّنی خرارج ودر زمرره قطرع و  شود که ظاهر ازاصول عقالیی است. این دیدگاه موجب آن می

علم وارد شود. قطعّیت داللت ظاهر موجب آن است که اّواًل، حّجّیت ظاهر، مقتضای اصرل اّولری باشرد؛ 
ثانیًا، اثبات حّجّیت آن با استناد به سیره عقال نیازمند اثبات عدم ردع شارع نباشد؛ ثال رًا ردع از حّجّیرت آن 

 هر، تخّصصًا از شمول ادّله نهی از عمل به ظن و غیر علم خارج باشد.ممکن نباشد. رابعًا، ظا
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 .1915 -ق 1596سسه االمام الّصادق علیه السالم، چا  دوم، ؤ، مالوسیط فی اصول الفقهسبحانی، جعفر، 

ین_________،   ق.1591قم، مؤسسه االمام الصادق، چا  اول، ، رساله فی التحسین و التقبیح العقلیّ
یعه الی اصول الفقه، علی بن حسین، (الهدیعلمسیدمرتضی ) ر ، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تصرحیح وتقردیم و الذّ

 .1956تعلیق: ابوالقاسم گرجی، چاپخانه دانشگاه تهران، 
ة الله العظمی سرید علری سیسرتانی، چرا  قطیفی، دفتر آی، تقریر سید منیر الرافد فی اصول الفقهسیستانی، علی، 

 ق. 1515اّول، 
 تا.، قم، مؤّسسة الّنشر اإلسالم،، بیمعالم الدین و مالذ المجتهدینصاحب معالم، حسن بن زین الدین، 

 م.  1374 -ق 1934، تهران، مکتبة النجاح، چا  دوم، المعالم الجدیدهصدر، محّمد باقر، 
ینمجمع اطریحی، فخرالدین بن محمد،   1511، اعاده عادل محمود، دفتر نشر فرهنگ اسرالمی، چرا  دوم، لبحر

 .1967 -ق
ه فی اصول الفقهطوسی، محّمد بن حسن،  چرا  ، ، تحقیق: محمد رضا األنصاری القمی، قم،چاپخانه سرتارهالعدّ

 .1976 -ق 1517اّول، 
یق: عبد الحسین محمد علی البقال، ، تعلیق وتحقاالصول علمالی مبادئ الوصول عاّلمه حّلی، حسن بن یوسف، 

 ق. 1515قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسالمی، چا  سوم، 
اشیعّیاشی، محمد بن مسعود،  سید هاشم رسول، محالت،، تهران، المکتبه العلمّیه االسرالمّیه،  :، تحقیقتفسیر العیّ

 تا. بی
 – 1914ورات الفیروزآبرادي، چرا  هفرتم، ، قم، منشرعنایة األصول في شرح کفایة األصولفیروزآبادی، مرتضی، 
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1916. 
 تا.، تهران، انتشارات علمّیه اسالمّیه، بیقوانین االصولقمی، ابوالقاسم، 

، تحقیق: إعداد: محمد حسین الرضوی، قم، مؤسسرة آل البیرت )ع(، معارج األصولمحّقق حّلی، جعفر بن حسن، 
 ق. 1519چا  اول، 

 م.1335 -ق 1515، بیروت، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، العروستاج مرتض، زبیدي، محمد بن محمد، 
 .1971، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چا  چهارم، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

 تا. ، قم، مؤسسه النشر االسالمی، بیالمنطق__________، 
 .1911نتشارات عالمه، ، چا  اّول، افرهنگ اصطالحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی، 

 ق.1515مؤسسة النشر اإلسالم،، قم، کاظمی خراسانی، مقرر: ، فوائد االصول، نا ینی، محمدحسین


