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جلسه  32ـ سهشنبه 19/8/6

دس ٍالغ هحزٍسی وِ دس هَسد اهش هَلَی تِ اطاػت اص خذا تیاى وشدین (اطیعًا اهلل ي  )...دس هَسد اهش تِ
احتیاغ (احتط) ٍجَد ًذاسد؛ صیشا ّواىگًَِ وِ دس پاسخ تشّاى اٍّل هشحَم ًائیٌی تیاى وشدین ،اهش تِ احتیاغ
هیتَاًذ تِ ٍاسطِی هالن دیگشی ػالٍُ تش هالوی وِ ػمل دسن هیوٌذ تاضذ.
تٌاتشایي تیاى دٍم هحمّك ًائیٌی ًاتوام است .اگش گفتِ ضَد هشاد هشحَم ًائیٌی آى است وِ ضاسع
ًویتَاًذ تِ حزاء آى هالوی وِ ػمل دسن هیوٌذ ،حىن هَلَی داضتِ تاضذ ًِ تِ هالن دیگشی ،خَاّین
گفت دس ایي صَست ّواى تیاى اٍّل هشحَم ًائیٌی یؼٌی لغَیت ،وافی خَاّذ تَد ٍ ًیاصی تِ تیاى دٍم
ًیست.
بررسی مسألهی امر مولوی به احتیاط در مرحلهی اثبات
آى همذاس اص ادلِّی احتیاغ وِ تا تِ حال تیاى ضذ هاًٌذ اخثاس ٍلَف ٍ یا اخثاس تثلیث ٍ اخثاس آهشُ تِ
احتیاغ ،تش فشض ایٌىِ ظَْس اٍّلی آًْا اسضادی ًثاضذ تیص اص ایي تیاى ًویوٌذ وِ احتیاغ وٌیذ تا هثادا ٍالغ
اص ضوا فَت ضَدٍ ،لی تا تَجِّ تِ لَغَیت جؼل چٌیي حىن هَلَی تایذ تگَیین ایي اٍاهش اسضادی ّستٌذ.
تِ تؼثیش دیگش گاّی ٍاظح ٍ سٍضي است وِ ضاسع دس صذد تیذاس وشدى ػمل هیتاضذ اهّا هوىي است گاّی
ایي ٍظَح اتتذاءً دسن ًطَد اهّا تا تَجِّ تِ لشیٌِی ػملیِی لغَیت تایذ لائل ضذ ایي اٍاهش اسضادی ّستٌذ؛
صیشا تیاى ایي هطلة وِ «احتیاغ وٌیذ تا ٍالغ اص دست ضوا ًشٍد» ًىتِای اظافِ تش دسن ػملی ًذاسد.
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همام جؼل حىن ًویتاضذ تلىِ فلسفِ ٍ حىوتی وِ لْشاً دس اهش تِ اجتٌاب اص ضثْات هتشتة است تیاى
فشهَدُ است ،تٌاتشایي سٍایت هزوَس ًویتَاًذ لشیٌِی ایي هؼٌا تاضذ وِ اٍاهش داسای هالوی غیش اص دسن
ٍالغ هیتاضٌذ.
سٍایات دیگشی ًیض وِ دس هَسد احتیاغ ٍجَد داسد تؼعی اص آًْا هاًٌذ سٍایاتی است وِ تا تِ حال
خَاًذُ ضذُ است ٍ اهىاى داسد لساى تؼط اص آًْا تِ گًَِای تاضذ وِ تتَاًذ هفیذ استحثاب احتیاغ
تاضذ ٍ ّش چٌذ فالذ سٌذ هؼتثش تاضٌذ اهّا اص تاب اخثاس «هَي تلغ» ٍ تٌا تش ایٌىِ ایي اخثاس هیتَاًذ
هستحة دسست وٌذ الهحالِ تایذ تِ استحثاب ضشػی ٍ هَلَی احتیاغ لائل ضذ ،اهّا اص آًجا وِ ایي
هسألِ اّویت چٌذاًی ًذاسد ٍ ًیاصی تِ تشسسی ٍسیغتشی داسد تِ ّویي همذاس اوتفا هیوٌین ٍ تحث اص
اخثاس هَي تَلَغ ًیض تِ صٍدی خَاّذ آهذ إىضاءاهلل.
احتیاط در تعبّدیات
تِ ّش حال سجحاى احتیاغ فیالجولِ ػمالً یا ضشػاً لاتل هٌالطِ ًیست ٍ ایي احتیاغ دس تَصلیات
سٍضي است .هثالً ًویداًین تذّىاس صیذ ّستین یا خیش ،استصحاب ػذم تذّىاس تَدى ًسثت تِ صیذ
جاسی است اهّا احتیاغ ٍ پشداخت دیي هحتول سجحاى داسد ٍ هثتال تِ اضىالی ًویتاضذ .یا هثالً
ضخصی ًویداًذ دست اٍ ًجس است یا خیش ،هیتَاًذ احتیاطاً آى سا دٍتاسُ تا آب ضستطَ دّذ ٍ
هحزٍسی دس اًجام احتیاغ ًسثت تِ تَصلیات ٍجَد ًذاسد .اهّا دس تؼثّذیات ٍ اػوالی وِ هحتاج لصذ
لشتت است دٍ حالت ٍجَد داسد:
1ـ گاّی اهش دائش تیي ٍجَب ٍ استحثاب است؛ هثالً ًویداًین ًواص جوؼِ تؼذ اص صٍال سٍص جوؼِ
ٍاجة است یا هستحة؛ یؼٌی اصل سجحاى ػول هزوَس هتیمي است ،دس ایي صَست احتیاغ هطىلی
ًذاسد؛ صیشا هیداًین لطؼاً هحثَب است ٍ هیتَاًذ لصذ اهش آى وشد ٍ تٌْا چیضی وِ دس ایي صَست
هفمَد است لصذ ٍجِ هیتاضذ وِ فمذاى آى ّن هعش ًیست چٌاًىِ دس هثاحث ػلن اجوالی دس همام
اهتثال تیاى وشدُاین.
 2ـ گاّی اهش دائش تیي ٍجَب ٍ اتاحِ است؛ هثالً فالى ػول یا ٍاجة است یا اساساً اهشی ًذاسد.
فشض وٌیذ وسی ضه هی وٌذ وِ آیا دػاء ػٌذ سؤیة الْالل ٍاجة است یا تِ ایي ػٌَاى اساساً ّیچگًَِ
اهشی ًذاسد .دس ایي حالت ػول تِ احتیاغ گشفتاس هطىل است تذیي صَست وِ:
اگش هىلف دس اتیاى دػاء ػٌذ سؤیة الْالل ،لصذ اهش وٌذ هثتال تِ تطشیغ هیضَد؛ صیشا تطشیغ یؼٌی
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«ادخال ما لم یُعلم اوه مه الدیه فی الدیه» ٍ دس ًتیجِ ایي ػول حشام خَاّذ تَد ٍ اگش هىلّف لصذ اهش ٍ
لصذ لشتت دس اًجام ایي ػول ًىٌذ ػثادت اًجام ًذادُ است؛ صیشا لَام ػثادت تِ لصذ اهش ٍ ضثِ آى است.
تذیي تشتیة احتیاغ دس ػثادات ،داسای هطىل ٍ هحزٍس است ٍ تِ تؼثیش دیگش احتیاغ دس ػثادیات هوىي
ًیست؛ صیشا تا ضهّ دس ٍجَد اهش تِ ػول ،اًجام آى ػول تِ لصذ اهش ،استىاب یه ػول حشام است ٍ
احتیاغ اتفاق ًخَاّذ افتاد.
یه ساُ تشٍى سفت اص ایي هطىل ّواى است وِ تاسّا هتزوش آى ضذُاین ٍ آى ایٌىِ :ػثادت هٌحصشاً تا
لصذ اهش هحمّك ًوی ضَد تلىِ ّویي همذاس وِ ػولی تا احتوال اهش آٍسدُ ضَد اگش فیالَالغ اهش داضتِ تاضذ
دس ػثادی تَدى آى ػول وفایت هیوٌذ .تِ تؼثیش دیگش اگش آى ػول سجاءً آٍسدُ ضَد وافی خَاّذ تَد ،دس
ًتیجِ هىلّف تا ایي واس ّن احتیاغ وشدُ است ٍ ّن هثتالی تِ تطشیغ ًطذُ است؛ صیشا تطشیغ ٌّگاهی است
وِ غیش هؼلَم سا تِ ضاسع ًسثت دّین ٍلی دس اتیاى یه ػول سجاءً چٌیي ًسثتی تِ ضاسع دادُ ًطذُ است ٍ
لطؼاً «ادخال ها لن یؼلن هي الذیي فی الذیي» ًخَاّذ تَد .اص سَیی ایي ػول ػثادی خَاّذ تَد تِ دلیل آًىِ
حاون دس ػثادی تَدى یه ػول یا ػمل است یا ضشع:
از جهت عقل لصذ اهش احتوالی تشای تمشّب تِ هَال ووتش اص لصذ اهش جضهی ًیست اگش تیطتش ًثاضذ .دس
ٍالغ ٍلتی ػمل تِ لعاٍت هیًطیٌذ ٍ هیتیٌذ یه ػثذ اص احتوال اهش هَال هٌثؼث هیضَد هسلّواً ػمل ایي
ػثذ سا اص وسی وِ تٌْا تا اهش جضهی هَال هٌثؼث هیضَد تشتش هیداًذ ٍ ػول اٍ سا ًیض تا اسصشتش هیتیٌذ؛
صیشا ػمل هیگَیذ تا آًىِ هَال اجاصُی تشن ػول تِ اٍ دادُ است اهّا اص آًجا وِ ػثذ احتوال هیدّذ هَال
ایي ػول سا دٍست داسد آى سا اًجام هیدّذ ٍ لزا ایي ػول ػثذ ّن حُسي فاػلی داسد ٍ اگش هطاتك ٍالغ
تاضذ داسای اخالظ ٍ همشّتیت تاالتشی است.
ّوچٌیي از نظر شرعی دس هیاى ادلِّ چیضی ًیافتین وِ تایذ جْت ػثادیت ػول ،لصذ اهش جضهی ٍ لطؼی
تاضذ تلىِ ضاسع ایي جْت سا هَوَل تِ دسن ػمل ٍ سٍش ػمال وشدُ است ٍ دس ػمل چٌیي دسوی ٍجَد
ًذاسد ٍ سٍش ػمال ًیض تیص اص دسن ػمل ًیست ٍ اضاسُ ضذ سٍایت ٍ دلیل خاصّی ّن دس هَسد ٍجَد
ًذاسد .الهحالِ احتیاغ دس ػثادیات تذٍى هحزٍس اهىاى داسد.
راه حلّ بزخی در دفع محذور احتیاط در تعبّدیات

تؼعی هؼتمذًذ حتی اگش هلتضم ضَین وِ دس ػثادت لصذ اهش جضهی الصم است هیتَاى اهش جَضهی ٍ
لطؼی داضت ،تذیي صَست وِ احتیاغ اص سِ حال خاسج ًیست :یا توام اٍاهش هتؼلك تِ آى اسضادی است یا
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ایٌىِ اٍاهش هتؼلك تِ آى هَلَی است ٍ یا تؼعی اٍاهش احتیاغ هَلَی ٍ تؼعی اص آًْا اسضادی است.
دس توام ایي صََُس اثثات خَاّین وشد وِ تِ ّش حال اهش ضشػی تِ احتیاغ ٍجَد داسد:
دس هَسدی وِ ّوِی اٍاهش سا هَلَی هیداًین سٍضي است وِ اهش تِ احتیاغ ٍجَد داسد .دس جایی وِ
توام اٍاهش اسضادی تاضذ یا تخطی اص اٍاهش اسضادی تاضذ تاص هیتَاًین حىن تِ ٍجَد اهش هَلَی
استحثاتی تِ احتیاغ داضتِ تاضین ،یا اص تاب لاػذُی هالصهِ (کلّما حَکَم به العقل حَکَم به الشزع) ٍ ایٌىِ
چَى ػمل دسن وشدُ است وِ احتیاغ سجحاى داسد پس ضاسع اهش تِ احتیاغ داسد یا اص طشیك تشّاى
«انّ» تذیي صَست وِ چَى احتیاغ ثَاب داسد وطف هیوٌین احتیاغ داسای اهش است.
تٌاتشایي اهش ضشػی تِ احتیاغ ّویطِ ٍجَد داسد لزا ّش چٌذ هىلّف دس ػثادیات ضهّ ًسثت تِ اهشِ
تِ خَدِ ػول داسد اهّا فشض آى است وِ اهش تِ احتیاغ ضشػاً ثاتت است پس هىلّف هیتَاًذ دس همام
احتیاغ ،لصذ اهش تِ احتیاغ وٌذ ٍ ایي اهش لطؼی است دس ًتیجِ تطشیغ ًخَاّذ تَدً .ظیش ایٌىِ وسی
ًزس هیوٌذ ًواص ضة تِجا آٍسد ٍ تِ جای لصذ اهش تِ ًواص ضة ،ػوذاً یا غفلتاً لصذ اهش «فِ بىذرک»
وٌذ ،دس ایي صَست ًواص ضة اٍ صحیح است تا ایٌىِ لصذ اهش تِ ًواص ضة ًىشدُ است .دس ها ًحي
فیِ ًیض لصذ اهش تِ احتیاغ هیوٌذ ٍ الهحالِ ػول اٍ ػثادی ٍ ػاسی اص تطشیغ خَاّذ تَد.
نقد و بزرسی راه حلّ بزخی در رفع محذور احتیاط در تعبّدیات

ّواىگًَِ وِ هحمّك ًائیٌی فشهَدًذٍ ،لتی ػمل دسن هیوٌذ احتیاغ حَسَي است اگش تخَاّین اص ایي
دسن ػملی تِ حىن ضشػی دست یاتین دچاس هحزٍس لغَیت خَاّین ضذ؛ چَى اثشی اظافی تش اهش
ضاسع هتشتة ًخَاّذ ضذ .تٌاتشایي ًویتَاى اص دسن ػمل وطف اهش ضشػی وشد.
اهّا ایٌىِ فشهَدًذ اص تشتّة ثَاب تش احتیاغ تِ صَست «اىّ» وطف اهش ضاسع هیضَد ًیض صحیح
ًیست؛ صیشا تِ چِ دلیل هیتَاى گفت احتیاغ تِ ػٌَاى احتیاغ ،همتعی است؟!
دس تحث تجشیّ ٍ اًمیاد تیاى وشدین اًمیاد ًیض هستلضم ثَاب تشای هٌماد ًیست تا ایٌىِ دس اًمیاد،
هىلّف تِ صَست خطائی یمیي تِ اهش هَال داسد ٍ اگش خذاًٍذ ثَاتی ػطا وٌذ اص تاب تفعّل است ًِ
استحماق ،ها ًحي فیِ ًیض ٍظؼیتی تْتش اص اًمیاد ًذاسد؛ صیشا هىلّف تٌْا احتوال اهش هیدّذ ٍ ایي احتیاغ
توا أًِّ احتیاغ ثَاب ًویآٍسد .،آسی اگش ایي احتیاغ هطاتك ٍالغ تاضذ هَجة استحماق ثَاب تش خَد
ػول ًِ ػٌَاى احتیاغ خَاّذ تَد.
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دس ًتیجِ اگش اٍاهش اسضادی تاضذ ًویتَاى وطف اهش ضشػی هَلَی وشد ،تلىِ حتی اگش اهش تِ احتیاغ
هَلَی تاضذ هَلَیِ طشیمی خَاّذ تَد؛ یؼٌی طشیك دسن ٍالغ است ٍ التضام تِ ایٌىِ ایي ػٌَاى توا َّ
ثَاب داسد هطىل است ٍ تلىِ ثَاب هشتَغ تِ ٍالغ است.

مقرّر :سید حامد طاهری
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