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تقریر دیگری از استدالل عقلی اخباریون بر وجوب احتیاط
لثل اص ضشع ٍ تؼخت سسَل اسالم

اضیاء ّوگی داسای حظش ٍ هٌغ هیتاضٌذ؛ تذیي تیاى وِّ :وِی

ػالن هله خذاًٍذ است ٍ ػثذ تِ حىن ػمل ًویتَاًذ تذٍى اجاصُ دس هله هَلیٰ تػشّف وٌذ ،پس لثل اص
ضشع ّوِی افشاد تِ حىن ػمل هوٌَع التػشف ّستٌذ هگش تِ اًذاصُی ؾشٍست.
ایي هوٌَػیت لثل اص ضشع تِ حىن استػحاب یا تِ دلیل تمای هالن ّوچٌاى تالی است ،دس ًتیجِ اگش
اهشی هطىَن الحشهة تَد اص آًجا وِ لثل اص ضشع هوٌَع التػشف تَدُ اوٌَى ًیض ّواى هٌغ اص تػشف
استػحاب هیضَد ٍ تلىِ هیتَاى گفت ًیاصی تِ استػحاب ًیست ٍ ّواى هالن هٌغ تػشّف تَدى تالی
است؛ صیشا ّوِ چیض هله خذاًٍذ است ٍ تذٍى اجاصُی اٍ وسی حك تػشّف دس آًْا ًذاسد.
نقد و بزرسی بیان مذکور

اوّالً :ایٌىِ اضیاء لثل اص حثَت ضشیؼت داسای حظش تاضٌذ جای تأهّل داسد ٍ تا تَجِ تِ ًىتِای وِ
خَاّین گفت ،اساساً ایي تحج وِ لثل اص ضشیؼت حىن اضیاء چِ تَدُ است ،تحخی لغَ ٍ تیًتیجِ است.
ثانیاً :ایي حىن ًِ تا استػحاب ٍ ًِ تا هالنً ،ویتَاًذ تالی تاضذ؛ صیشا لَام آى تِ ًثَد ضشع است،
یؼٌی دس ضشایكی وِ هَال ّیچ تطشیؼی ًذاضتِ ٍ اًساى تاضذ ٍ ػملص ،دس حالی وِ ایي ضشایف لكؼاً اص تیي
سفتِ است ٍ ضشع لكؼاً هحمّك ضذُ است ٍ ّیچ ٍالؼِای اص جاًة ضشع ،خالی اص حىن ًیست ٍ لزا فشؾاً
اگش ػمل دس آى ظشف ،چٌاى حىوی داضتِ تاضذ ًویتَاى آى حىن ػملی سا تِ ضشایف تؼذی ٍ تؼذ اص تحمّك
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ضشیؼت سشایت داد.
ثالثاً :اگش اص ّش دٍ پاسخ لثل غوؽ ػیي وٌین ،هیگَیین حىن ػمل تِ حظش ،هؼلّك تِ ػذم ارى
ضاسع است ٍ حال آًىِ تا ادلِّی تشائت ارى ضاسع سا دس استىاب ضثِّْای تذٍیِ احثات وشدُاین .تٌاتشایي
تا ٍجَد ایٌىِ هسله حكالكاػة سا تمَیت وشدُاین هیگَیین دس ضثْات تشائت جاسی است؛ صیشا تشائت
ضشػیِ سا پزیشفتِاین ،پس ایي تمشیش اص استذالل ػمل فایذُای ًخَاّذ داضت.
بیان چهارم اخباریون در استدالل به عقل بر وجوب احتیاط
استىاب اقشاف ضثْات هساٍی تا احتوال ٍلَع دس ؾشس است ٍ ػمل ًیض هستمل است تش ایٌىِ ؾشس
هحتول تایذ دفغ گشدد ،تٌاتشایي ّش وجا احتوال حىن الضاهی دادُ هیضَد تایذ احتیاـ وشد تا هىلّف دس
ؾشس هحتول ٍالغ ًطَد.
نقد و بزرسی بیان چهام اخباریون
هشاد اص ؾشس هحتول چیست؟ آیا هشادتاى ػماب است یا غیش ػماب؟ غیش ػماب ًیض ؾشسی هاًٌذ
ّالوت ًفس است یا غیش آى؟
اگش هشاد اخثاسیَى ؾشسی غیش اص ّالوت ًفس ٍ هخل آى تاضذ ػمل تِ ٍجَب دفغ آى حىن
ًویوٌذ؛ هخالً وسی لػذ هسافشت غیش الصهی وشدُ است ٍ احتوال هیدّذ ضایذ تػادف وٌذ ٍ اتَهثیل
اٍ خساست سٌگیٌی تثیٌذ ،آیا ٍاجة است وِ ایي احتوال سا دفغ وٌذ؟! ػمل چٌیي حىوی ًذاسد ٍ تِ
حىن ػمل ،ؾشس یمیٌی غیش ّالوت ًفس ٍ هخل آى ٍاجة الذفغ ًیست چِ سسذ تِ ؾشس هحتول.
ٍ اگش همػَد ّالوت ًفس دًیَی تاضذ ٍ تش فشؼ ایي احتوال ٍاجة الذفغ تاضذ ،هیداًین استىاب
ضثْات هَسد ًظش ّالوت ًفس ًویآٍسد .هخالً ضه هیوٌین آیا هتٌجس تا ٍاسكِ ًجس ضذُ است یا
خیش ،وِ اگش ًجس تاضذ خَسدى آى حشام است اهّا ّالوت ًفس تش آى هتشتة ًیست .اوخش ضثْات تِ
گًَِای ًیستٌذ وِ استىاب آًْا تاػج ّالوت ًفس ٍاجة االجتٌاب گشدد.
اهّا اگش همػَد اص ؾشس هحتول ،ػماب اخشٍی یا حتی ػماب خذاًٍذ دس دًیا تاضذ ،احتوال ایي هؼٌا
تا جشیاى ادلِّی تشائت هٌسّذ هیضَد؛ صیشا ٍلتی هخل «رفع ما الیعلمون» یا «کلّ شیء لک حالل حتی
تعرف الحرام منه بعینه» ضاهل ضثِْی تحشیویِ ضَد هؼٌایص تشخیع هَال دس اًجام آى است ٍ تا ایي
تشخیع ،احتوال ػماب اخشٍی یا دًیَی اص جاًة خذاًٍذ دادُ ًویضَد.
به تعبیر دیگرٍ :لتی ضاسع فشهَدُ است «سفغ ها الیؼلوَى» ٍ یا سایش ادلِّی تشائت  ...هیداًین دس
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هطتثِ ،ؾشس ٍاجة الذفغ ٍجَد ًذاسد؛ صیشا ضاسع همذس ّشگض تش خالف هػلحت هلضهِی هىلّفیي،
اجاصُای غادس ًویوٌذ ٍ تؼذ اص ایٌىِ هیداًین ضاسع چٌیي واسی ًویوٌذ سٍضي هیضَد دس ایي هَاسد ؾشس
ٍاجة الذفغ ٍجَد ًذاسد .آسی ،ؾشسّای لاتل تحوّل ٍجَد داسد وِ الصم االجتٌاب ًیست ّش چٌذ احتیاـ
دس آًْا سجحاى داسد ،تٌاتشایي دلیل هزوَس ًیض ًاتوام است.
تا تشسسی دالیل اخثاسیَى تش ٍجَب احتیاـ اص وتاب ٍ سٌّت ٍ ػمل ،تِ دست آهذ وِ ّیچوذام
ًویتَاًذ ادّػای اخثاسیَى سا حاتت وٌذ؛ صیشا آیاتی اص لشآى هجیذ وِ تَّّن ایي هؼٌا اص آًْا هیضذ سا تشسسی
وشدین ٍ سٍضي ضذ وِ داللتی تش هذّػای آًاى ًذاسد .دس اخثاس ًیض ػوذتاً آًْا سا اسضاد تِ حىن ػمل داًستین
ٍ احتواالً استحثاب احتیاـ سا هیسساًذًذ ٍ دس اداهِ تیاى وشدین اگش فشؾاً سٍایات دالّ تش احتیاـ تاضذ
ًویتَاًذ همذّم تش ادلِّی تشائت گشدًذ؛ صیشا تش فشؼ تواهیت دلیل استػحاب اتاحِ وِ فیالجولِ پزیشفتین،
اص آًجا وِ استػحاب حاون است تا جشیاى استػحاب ًَتت تِ ادلِّی احتیاـ ًویسسذ؛ چَى هَؾَع
ادلِّی احتیاـ یؼٌی ضه ،تؼثّذاً اص تیي هیسٍد ٍ .دس سایش ادلِّی تشائت ًیض تیاى وشدین ًْایتاً ادلِّی تشائت ٍ
احتیاـ دسگیش هیضًَذ یا تِ ًحَ تثایي ٍ یا تِ ًحَ ػوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ.
دس ّش حال چَى ادلِّی تشائت هَافك ػوَهات ٍ اقاللات آیات وشیوِ است تش ادلِّی احتیاـ همذّم
هیضًَذ ٍ احتوال ایٌىِ ادلِّی احتیاـ تِ ٍاسكِی هخالفت تا ػاهِّ همذّم ضًَذ ٍجَد ًذاسًذ؛ صیشا ادلِّی
احتیاـ ًضد ػاهِّ هطَْس تَدُ است ٍ هستٌذات اخثاسیَى هٌمَل اص قشق ػاهِّ ًیض هیتاضذ ،خػَغاً اگش
وسی هَافمت تا وتاب سا همذّم تش سایش هشجّحات تذاًذ دس تمذّم ادلِّی تشائت سخٌی تالی ًویهاًذ .تِ تؼثیش
تؼؿی اگش گفتِ ضَد دٍ دستِ سٍایات تشائت ٍ احتیاـ دسگیش هیضًَذ ٍ تسالف هیوٌٌذ ،هشجغ فَقّ ،واى
ػامّ وتاب است وِ تیاى هیوٌذ :وماکنامعذبنی ...و ومااکناهللیلضلقوما . ...

تا ایي تحج تشسسی ادلِّی تشائت ٍ ادلِّی احتیاـ تِ پایاى سسیذ.

تنبیهات

سِ تٌثیِ دس ایي همال ٍجَد داسد وِ ّش سِ حائض اّویت است .الثتِ اغَلیَى تیص اص حذّ دس یه تٌثیِ
ٍاسد ضذُ ٍ هثاحج فمْی جضئی سا دس آى هكشح وشدُاًذ ٍ اص آًجا وِ دس فمِ ٍ هثحج قْاست ایي اتحاث
سا تِ ًحَ هستَػة تشسسی وشدُاین تیص اص اًذاصُ تِ آى ًخَاّین پشداخت ٍ اغل هكلة سا اضاسُ هیوٌین ٍ
هػذاق ضایغ آى سا هكشح خَاّین وشد.
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تنبیه اوّل
تایذ هتَجِ تاضین وِ تِ غِشف تحمّك ضه دس ّوِ جا سجَع تِ تشائت ًىٌین ،دس تشخی هَاسد تا
ٍجَد ضه تایذ احتیاـ وشد؛ صیشا اغل حاووی ٍجَد داسد وِ ًَتت تِ تشائت ًویسسذ ٍ ایي اغل
حاون ،استػحاب است .اگش استػحاتی ٍجَد داضتِ تاضذ وِ تتَاًذ هَؾَع ضه سا ّش چٌذ دس همام
ػول اص تیي تثشد ًَتت تِ اجشای تشائت ًخَاّذ سسیذ.
فشؾاً هایؼی ٍجَد داسد وِ حالت ساتمِاش خوشیت است ٍ ضه وٌین هٌملة تِ خلّ ضذُ است یا خیش
ٍ ضهّ دس جَاص ضشب ٍ ػذم آى وٌینً ،ویتَاى تِ ادلِّی تشائت سجَع وشد؛ صیشا حالت ساتمِاش خوشیت
تَدُ است ٍ تا جشیاى استػحاب هَؾَػی ،خوشیت هایغ هطىَن اص صهاى گزضتِ تا صهاى حال وطاًذُ
هیضَد ٍ دس ًتیجِ ضىّی دس آى هایغ ٍجَد ًخَاّذ داضت .آسی ،ایي ػلن یه ػلن تؼثّذی است ٍلی ایي
ػلن تؼثّذی هاًٌذ ػلن تىَیٌی است (پس اص ایٌىِ ضاسع آى سا تِ هٌضلِی ػلن لشاس دادُ است).
استػحاب وِ سافغ هَؾَع تشائت است چِ دس حىن جاسی ضَد ٍ چِ دس هَؾَع فشلی ًذاسد.
هخال هزوَس هشتَـ تِ ضثِْی هَؾَػیِ تَد اهّا ضثِْی حىویِ هاًٌذ ایٌىِ اگش استػحاب تؼلیمی سا
هكلماً جاسی تذاًین (چٌاًىِ تؼؿی لائلٌذ) تا ٍجَد ضه دس ایٌىِ وطوص تؼذ اص غلیاى آیا خَسدى آى
حشام است یا خیش ،تِ حىن استػحاب هیگَیین خَسدى آى حشام است ّش چٌذ ضهّ دس حىن آى
ٍجَد داسد؛ صیشا وطوص ٍلتی ػٌة تَد اذا غلیٰ یحرم ٍ اوٌَى وِ تِ وطوص تثذیل ضذُ است اذا
غلیٰ یحرم ٍ ًویتَاى تِ ادلِّی تشائت سجَع وشد؛ صیشا استػحاب هَؾَع آى سا تشداضتِ است ٍ تؼثّذاً
دس همام ػول ضه سا صایل وشدُ است.
دس ایٌجا تحج ضذُ است وِ تمذّم استػحاب تش اغَل هؤهٌِّ هاًٌذ تشائت ،تمذّم تالَسٍد است یا
تالحىَهة ٍ یا تمذّم ػشفی است .دس ًَع ایي تمذّم اختالف ٍجَد داسد ّش چٌذ وسی دس اغل تمذّم
خالف ًىشدُ است .ایي هَؾَع سا هشحَم آخًَذ دس پایاى تحج تشائت هكشح وشدُ است ٍ ها ًیض دس
آًجا ٍ یا تحج استػحاب هتؼشؼ آى خَاّین ضذ إى ضاء اهلل.
اهّا تِ ًظش ها تمذّم استػحاب تالحىَهة است؛ صیشا ٍسٍد یؼٌی ایٌىِ تِ تشوت تؼثّذ ،تىَیٌاً هَؾَع
چیضی اص تیي تشٍد .فشؾاً هَؾَع لاػذُی لثح ػماب تالتیاى ػذم تیاى است ٍ اگش ضاسع تِ ها تگَیذ تِ
خثش ٍاحذ ػول وٌیذّ ،ش چٌذ خثش ٍاحذ هفیذ ػلن ًیست اهّا تیاًی است وِ هیتَاًذ هَؾَعِ لاػذُ سا
صایل وٌذ .دس ٍالغ تا خثش ٍاحذ هَؾَعِ حىوی ٍجذاًاً ٍ تىَیٌاً تِ ٍاسكِی تؼثّذ اص تیي هیسٍد.

4

اگش تؼثّذ دس واس ًثاضذ ٍ تىَیٌاً هَؾَػی خاسد تاضذ تخػّع است.
حىَهت آى است وِ هَؾَعِ حىن دیگش تؼثّذاً اص تیي تشٍد ٍ تِ تؼثیش دیگش تا لیام دلیل حاون ٍجذاًاً
ّوچٌاى هَؾَع دلیل هحىَم ٍجَد داسد اهّا تؼثذاً ٍجَد ًذاسد ٍ ایي حىَهت گاّی تِ ًحَ تَسؼِ ٍ گاّی
تِ ًحَ تؿییك است وِ تَؾیح آى دادُ ضذُ است.
جوغ ػشفی ًیض دس جایی است وِ ًِ حىَهت ٍجَد داسد ٍ ًِ تخػیع یا تخػّع ،تلىِ ػشف جوغ
آًْا سا پسٌذ هیوٌذ.
دس ها ًحي فیِ تمذّم استػحاب تش اغَل هؤهٌِّ اص تاب حىَهت است؛ صیشا تِ تشوت استػحاب،
هَؾَعِ ادلِّی تشائت تؼثّذاً صایل هیضَد ٍلَ ٍجذاًاً ٍجَد داسد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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