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 اصولیینبررسی اصطالح اباحه در کلمات  موضوع:

ماهیت اباحه بود که عرض  راجع بهتمام شده بود اما نکاتی در انتهای بحث آوردیم و آخرین نکته  الطاعةحقبحث ما در 

 کنیم به اختصار بحث کنیم. می الزمی است گرچه تالش ، بحثکردیم این بحث

ی هما بود در اباح آنچه که مختار خود .تا حدی که الزم بود بحث کردیم، هااقتضایی در طی بحثی هما در مورد اباح

کنیم، نظر ایشان را که  اشکالبر ایشان  الطاعةحقبحث خواستیم در می چون ؛شهید صدر بود بحث کردیم اقتضائی و حسب نظر

متفاوتی  یهاتحلیل اقتضائیالاقتضائی و ی هاما اصطالح اباح اقتضائی قبول داریم، بحث کردیم.ی هخود ما هم در مفاد اباح

د که ما یک معنا از شونگمان  و باشدننکته خالی  این خواهیم به این اشاره کنیم تا بحث به کلی ازمیبحث حاضشر در دارد. 

البته ما نقیح نشده است. آنچنان که باید، ت در کلمات اصولیین شانبا این اهمیت ها. عجیب است این بحثتصویر می کنیماباحه را 

کنیم تا اینکه در جای می یک مقداری که فحص کرده بودیم، عرضعالم را به شکل مستوفی نمی آوریم و تنها در اینجا کلمات ا

م که به حسب کردیعلم اصول بحث ی هماهیت حکم تکلیفی در فلسف مربوط به حثابمما اینها را در طی خودش بحث شود. 

 .کنیدعلم اصول است، اما هنوز آماده نیست که بتوانید مراجعه ی هتقسیم ما جلد بیست و سوم فلسف

 االخصاالعم و بالمعنیی بالمعنیتقسیم اول: اباحه

 خص.االبالمعنیعم و االی بالمعنیهاباح در بحث اباحه یک اصطالح تقسیم اباحه است به

یک معنای اباحه در کلمات قوم و  ابل الزام.در مق ؛ یعنیاست عم در مقابل وجوب و حرمتاالی بالمعنیهمقصود از اباح 

گوییم یک چیزی مباح است، به این معناست که الزام به آن متوجه نیست و واجب می یعنی وقتی بلکه در مفاد روایات این است؛

ن معنای مباح . ایاما مصداق مباح باشد ،شود شئ مستحب یا مکروه باشدمی عماالی بالمعنیهی اباحو حرام نیست. در این معنا
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اند که حلّ و اباحه در روایات گفته خیلی از روایات را بر این حمل کرده اند. امر الزامی از وجوب و حرمت نیست و متعلق یعنی

 آید.می عماالی بالمعنیهبه همین معنای اباح

ترک نه متعلق الزام است و نه  یعنی جایی که فعل و ؛خص استاالی بالمعنیهاباحعم، االی بالمعنیهدر مقابل این اباح 

نه آن تعلق نگرفته است.  در آن نبوده و لذا الزام و ترجیحی بهای هملزمه یا غیر ملزم یا مفسده یعنی مصلحتمتعلق ترجیح. 

خص چیزی است که نه الزام به االی بالمعنیهبنابراین فعل مباح در اباحواجب است و نه حرام و نه مستحب است و نه مکروه. 

 .و نه رجحان آن تعلق گرفته باشد

 االعم در کلمات اصولیینی بالمعنیاباحه

آمده است. غیر از علمای قریب ما مثل  عم به همین تعبیر، خیلی پر کاربرد نیست ولی در کلمات قوماالی بالمعنیهاباح

 ده است.این تعبیر آم نیز شهید صدر که این اصطالح را دارند، در زبدة البیان مقدس اردبیلی

واضح، و بالمعنى األخصّ کذلک بضمّ أمر آخر إلیه ال  على اإلباحة بالمعنى األعمّو هذا على تقدیر حمل األمر 

 1على حمله على االستحباب.

 صاحب حدائق نیز فرموده است:

 2فلیس إال الغصب و االحتیاط ظاهر. بالمعنى األعماإلباحة إذ متى زالت 

 

 ، غصب خواهد بود.عم زوال پیدا کند چون منهی استاالبالمعنیگوید اگر اباحه می بئردر بحث وضو از ماء ایشان 

 شده.می پس این اصطالح در کلمات قوم به کار برده

 االخص در کلمات اصولیینی بالمعنیاباحه

  بحث ما روی این مسئله بود،ی هکه عمد خصاالی بالمعنیهاما اباح

                                                        
 173زبدة البیان فی أحکام القرآن؛ ص:  1

 313، ص: 7الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ج 2
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 رابطه ی حلّ و اباحه

ست که حلّ و اباحه ان این اصولیی خیلی از این اباحه با حلّ است. ظاهر کلماتی هرابط نکته در مورد این اباحه، یک

 دیگری این مسئله آمده است.ای هدر تعابیر مرحوم شیخ انصاری و عدیکی است.  الحلّاصالةو  االباحهاصالةو  یکی هستند

 فرماید:می عبداهلل بن سنانی هن ما است، در صحیحتر به زماکه قریب صدر مثالً خود شهید

ء فیه حالل و حرام فهو لک حالل أبدا حتى تعرف الحرام منه بعینه فتدعه( و هی ال إشکال فی داللتها ما فی صحیحة عبد اهلل بن سنان )کل شی

 1.الحلّ اصالةعلى 

در جایی  ر بحث تزکیهو االباحه را بهم عطف کرده است. د الحلّاصالة است که تر مرحوم شیخ در رسائلاز این روشن

 فرموده است که:

 2.و اإلباحة الحلّ اصالةو کیف کان فال یعرف وجه لرفع الید عن 

 فرماید:می باز در بحثیمرحوم میرزای شیرازی 

 3.باحةاإلاصالةبمقتضى  -االستصحاب مع قطع النّظر عن الید و -و اإلباحة، فالحلّیة ثابتة الحلّ اصالةفیکون المورد مجرى ل

 فرماید:می باز در جایی محقق ایروانی

 4و اإلباحة. الحلّاصالةو هذا معنى 

 مرحوم محقق اصفهانی نیز فرموده است:

 5الکذا. و اإلباحة المستفادة من أدلة البراءة، فوجه اإلشکال الحلّاصالةو إن أرید 

 مرحوم امام تعبیری که اما یک جاییکنیم. نمی نهایة االفکار شبیه این را دارند که تکرارمرحوم آقا ضیاء عراقی نیز در 

 ائینی فرمودند:ندر جواب مرحوم ایشان کنند. می خواهد بگوید حلّ و اباحه با هم فرقمی ظاهرش این است که که کندمی

                                                        
 65، ص: 5بحوث فی علم األصول، ج 1

 363، ص: 1فرائد االصول، ج  2

 108، ص: 4تقریرات آیة اهلل المجدد الشیرازی، ج 3

 295، ص: 2األصول فی علم األصول، ج4

 85، ص: 3نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 5
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مع أنّ معنى اإلباحة تساوی الفعل و الترک، و معنى الحلّیّة عدم کون فعله محرّما و ، االباحةاصالةمع  الحلّاصالةالثانی: أنّ ظاهر کالمه اتّحاد 

ء منها الحکم بإباحة مشکوک الحرمة فإنّه لم یرد فی شی ال اإلباحة الحلّ اصالةممنوعا، فالحلّیّة تغایر اإلباحة، و ما دلّت علیه النصوص و الروایات هو 

 1.أصال

معنای عدم  کال کنند که اباحه به معنای تساوی فعل و ترک است، در حالی که حلیت بهخواهند اشمی مرحوم امام

 مشکوک نیامده است، پس اباحه غیر از حلّ است. ی هفرماید چون اباحمی امامممنوعیت است. 

حرف دیگران هم خیلی با  وشاید بعید نباشد فرمایش ایشان در نهایت معنای اباحه غیر از حلّ است. اما باید ببینیم که آیا 

اند. را گرفته عمشاالبالمعنیو معنای در هر د ، خیلی اوقاتگویندمی الحلّاصالةو  االباحهاصالةکسانی که کند؛ چون نمی فرق

 ممنوع نیست و عنیگوییم این امر حالل است یمی وقتییعنی مقصود از اباحه یعنی متعلق الزام نیست و حلّ هم همین است. 

یک جاهایی  عم است.االی بالمعنیهاین معنای اباح .گوییم مباح است، هم به این معناستمی و وقتی نیست و حرمتی الزامطرف 

ی حلیت خاصه در مقابل حل به معنای خص باشد و ممکن است قرینه باشد که حلّ یعناالی بالمعنیهه بر اباحممکن است قرین

 م حل غیر از اباحه است. توانیم بگویینمی مشکوک نیامده و حل آمدهی هاباح ،برائت بنابراین به صرف اینکه در روایات اعم.

 معنای وضعی داشتن حلّ 

ت یعنی طرح شده اسمداشته باشد  هم گاهی در کلمات اصولیین احتمال اینکه حلّ معنای وضعیاین است که  دیگری هنکت

 بحث معامالت مطرح شده است. ف در بحث سبب و مسببات در رحبه معنای نفوذ باشد. این 

 فرماید:می مثالً در کلمات مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب در شرح داللت آیه احل اهلل البیع ایشان

أعنی مقام السبب فالحلیة الوضعیة تام الداللة على نفوذ  -ثم اعلم أنّ المراد بالبیع إن کان هو التملیک اإلنشائی

فالمراد من الحلیة  -أعنی مقام المسبب -بإطالق الکالم، و إن کان هو التملیک الحقیقیالتملیک اإلنشائی بأی سبب کان 

الوضعیة إقراره فی مقره و إحالله فی محله، بمعنى أنّ للشارع هذا االعتبار کما للعرف، فی قبال الربا الذی هو بحکم 

 2العدم فی نظر الشارع.

                                                        
 327، ص: 3دراسات فی األصول، ج1

 107، ص: 1لحدیثة(؛ جا -حاشیة کتاب المکاسب )لألصفهانی، ط  2
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غیر از ایشان هم این . اگر مقصود از بیع تملیک انشائی باشد یعنی همان که سبب است، احل اهلل البیع یعنی بیع نافذ است

 به معنای تملیک بیع گویند اگرمی بعد هم آید و احلّ به معنای این است که نافذ است.می هم حرف را دارد که حلّ به معنی وضع

آید، اینجا هم حلیت وضعیه این می اعتبار عقالیی ملکیت که روی انشاء تملیک از متبایعین حقیقی باشد که مسبب است؛ یعنی

که معنایش نفوذ معامله  مسبب یعنی احالله محلّه و اقراره مقرّه؛ یعنی این را در جای خودش مستقر کرده. این معنای وضعی است

 عرفی را پذیرفته است.ی هاست یعنی شارع معامل

 فرماید:می عراقی هم در لباس مشکوکمرحوم محقق  

ثمَّ إن األولى من هذا التقریب تقریب آخر و هو حمل الحلیة فی الروایة على الحلیة الوضعیة بمعنى نفوذه فی 

 1.تأثیره قبال الحرمة الوضعیة الراجعة إلى حرمانه من تأثیره

 رفتند.حرمت وضعیه را مانعیت گرفتند و حلیت وضعیه را نفوذ و قبول تاثیر گ

در روایات  وپس باید توجه داشت که حلّ در کلمات اصولیین همیشه به معنای تکلیف نیست، گرچه ظاهرش این است  

البیع به معنای احالل محلّ و اقرار  داشته باشد. احل اهللای هفرمایند باید قرینمی نیز ظاهر حلّ تکلیفی است. این معانی که آقایون

این معنایی است  که مرحوم اصفهانی فرموده و معلوم نیست که ظاهر آیه شریفه باشد. در هر حالمقرّ یک معنای خاصی است 

 که اصولیین گاهی استفاده کرده اند.

 اقتضائیالی اقتضائی و تقسیم دوم: اباحه

در اینجا یک اختالف عجیبی در کلمات  است. اقتضائیالاقتضائی و ی هبه اباح اباحه تقسیمآنچه که محل بحث ما است 

 اقتضائیالی هکاری به اباح اقتضائی را به یک معنای خاصی گرفتیم وی هاباح یی که مطرح کردیمهااست. ما در طول بحث

ی که ایهمان معن داشته باشیم و الطاعةحقخواستیم نقضی به می با شهید صدر بحث داشتیم وما  نداشتیم و دلیلش هم این بود که

چیست.  اقتضائیالی هحتی خیلی بحث نکردیم که اباح. و بحث کردیم قبول داشت، ما هم قبول داشتیماقتضائی ی هایشان در اباح

این اصطالح و پر از مالک باشد او و ارخاء عنان  مکلف که رخصت و آزادیکردیم معنا  را اینگونهاقتضائی ی هفقط گفتیم اباح

این تذییل را نقض کنیم. این محل بحث ما بود و برای بحث ما کافی بود.  الطاعةحقبود که قتضایی برای این این معنا از اباحه ا

                                                        
 153رسالة فی اللباس المشکوک )للعراقی(؛ ص:  1
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کلمات قوم به یک معنا نیامده در  اقتضائیالاقتضائی و ی هبرای این است که در خروج از این بحث روشن باشد که اباحاالن 

 .متفاوتی دارداست و تحلیالت مختلف و 

خص اباحه بالمعنی االگویند می به معنای اعم یعنی عدم لزوم است وی هست که استظهار فقها از روایات حلّ و اباحا جالب

عم االی بالمعنیهکه متساوی الطرفین باشد. اما ظاهر مستفاد از روایات حلّ و اباح استئ ییک شبرای یک اصطالح خاص فقهایی 

عم نبود بلکه به این معنا االبالمعنیما احتمال آن را برای نقض بر مسلک حق الطاعه مطرح کردیم، اباحه اقتضائی که اباحه  است.

به عنوان اشکال بر خواستیم می خاصه که تساوی طرفین است رای هما اباح در ارخاء عنان و رخصت یک مالکی است.بود که 

در جایی که بر ما نقض کرده بودند به دوران  .ت را هم بحث کردیماستحباب و کراه ،. لذا در ذیل بحثشهید صدر مطرح کنیم

ندارد. اگر مباح به معنای اعم  یبا هم تهافت مالک استحباب و کراهت و اباحهبین استحباب و کراهت و مباح که ما جواب گفتیم 

در ی هشود با توسعمی و غیره را هانقضبالمعنی الخاص بود اما ی هدیگر معنا ندارد. پس محل کالم ما اباح هاباشد که این نقض

 بحث حل کرد.

 واقعی یا ظاهری بودن مقسم

 و رخصتش در ترخیص است کهای هاقتضائی، اباحی هاباح اینطور بحث کردیم که ما قبالً اقتضائیالاقتضائی و ی هدر اباح

مقسم آیا احکام واقعی است یا کجاست؟  اقتضائیالاقتضائی و ی همقسم این اباحاولین سوال این است که پر از مالک باشد. 

اقتضائی و ی هدر آن تصویر دارد، آیا اباح ، استحباب و کراهتحرمت احکام ظاهری یا هر دو؟ یعنی آیا عالم واقع که وجوب،

 برای آنجا است؟  اقتضائیال

. اقتضائیالاقتضائی و ی ه؛ اباحشود که دو قسم مباح داریممی یعنی یک تقسیم دیگر هست که فعل مباح است و بحث

این است. یعنی در عالم واقع وقتی احکام تکلیفی را چهار  ،اقتضائی کرده اندی هاز اصولیین که بحث از اباحای هظاهر بحث عد

شود و این تساوی طرفین دو جور می قسمی هم به معنای اباحه که در آن تساوی طرفین است، تصویرقسم تصویر کردیم، یک 

که در فعل و  مالک ندارد بلکه از باب این استاین آزادی وقت در آزادی و ارخاء عنان پر از مالک است و گاهی است؛ یک 

همین موجب جعل رخصت شده است. این یک بحث  ترک مالک خاصی نیست تا یک طرف را رجحان بدهد یا الزام بیاورد و

 به نظر ما مربوط به عالم واقع است. یم مربوط به عالم واقع است یا نه.است که آیا این تقس

اقتضائی ی همباح به اباح ت که این تقسیمساظاهری و واقعی آورد، ظاهرش این ی ههم در تحلیلی که از اباح شهید صدر

 برای عالم واقع است. اقتضائیالو 
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 فرماید:می ایشان

ون ناشئاً من عدم المقتضی فی اإللزام، و أخرى یکون ناشئاً من المقتضی فی انَّ الترخیص على قسمین فتارة یک

اإلباحة و إطالق العنان، بمعنى انَّ هناک مصلحة فی أَنْ یکون العبد مطلق العنان من قبل مواله و إِنْ کان کل من الفعل 

  1و الترک خالیاً عن مصلحة.

قتضی از فعل مگاهی ناشی از عدم  در عالم واقع ترخیص است کهواقع رمایش تقسیم ترخیص به لحاظ عالم ظاهر این ف

دن مصلحت است. در ارخاء عنان بوناشی از مقتضی در خود اباحه و مباح و مطلق العنان بودن است و  و ترک است و گاهی 

 ظاهر این تقسیم به لحاظ عالم واقع است.

 قی در جایی اینگونه فرموده است:مده است. مرحوم عرانظیر این آتقریباً در کلمات دیگران هم 

فیتصور فیها وجوه: فانه تارة یکون « ء لک حالل حتى تعلم انه حرامکل شی»المستفادة من قوله علیه السالم: 

المراد من تلک الحلیة خصوص الحلیة االقتضائیة الناشئة من مثل مصلحة التسهیل أو غیرها، و أخرى یکون المراد ما 

 2.قتضائیة الناشئة من جهة عدم اقتضاء الحرمة فیهیعمها و الحلیة الالا

که از روی بی مالکی قتضا بکند حلیت را و یا اینا مثل تسهیل و غیره ایشان حلیت را تقسیم کرده است به جایی که مالک

ظاهر این   و «ه حرامء لک حالل حتى تعلم انکل شی»حلیت مستفاد ازی هقاعد است که عبارت اما شروع بحثشان از این باشد.

دهم می احتمال فهمد.می طهارت سه قاعده از کل شئ لک طاهری هثل قاعدروایت حکم ظاهری است. گرچه مرحوم آخوند در م

که  فهمد و به لحاظ غایتمی حکم واقعی که ایشان در حلّ هم همینگونه گفته باشد. در حاشیه رسائل از کل شئ لک طاهر، هم

آید که بنای اشیاء بر حل است می حلّی هن این حرف در قاعدکند. عیمی حکم ظاهری را استفاده یک حتی تعلم انه قذر است،

 . به این معناست که کل مشکوک الحلّ و الحرمة حاللٌ تا بگوییم این حکم ظاهری است نه و کل شئ لک حالل

طبائع بر حلیت ی هبناء هم معنا کهمرحوم آخوند این فرمایش را دارند که کل شئ لک حالل، حکم واقعی است؛ به این 

 در اینجا شود. از این غایت و لفظ غایتمی حکم ظاهری همی هیک استفاداما از حتی تعلم انه قذر، از این غایت مذکور، است. 

                                                        
 204، ص: 4بحوث فی علم األصول، ج1

 250، ص: 1نهایة األفکار، ج2
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را آورند. اما این غیر از این است که موضوع کل شئ لک حالل می کم برای مشکوک الحرمة و الحلیةشود که یک حمی استفاده

و تقریباً اکثر  کل شئ یعنی کل الطبائع. این یک بحث کامالً دشواری است بلکه کل شئ مشکوک الحرمة و الحلیة،تغییر بدهیم به 

حتی تعلم  کند.می کند و معنامی گویند ال محاله ذیل روایت، صدر روایت را تقییدمی محققین این حرف را از آخوند نپذیرفتند و

و اال غایت زدن احکام واقعی به حتی تعلم که معنا تا اینکه دانسته شود حلیة و الحرمة این چنین است یعنی کل مشکوک من ال

 و کاری به علم و جهل ما ندارد.  شودنمی . حکم واقعی حلّ که مغیی به حتی تعلمندارد

ک جا اقتضاء ندارد دارد و یتضاء یک جا اق به اینکه اباحه اینجا مرحوم محقق عراقی دو جور اباحه را تصویر کرده است

ر در حکم و از باب بی مالکی است اما نگفته که حکم واقعی است یا حکم ظاهری. شروع بحثش از کل شئ لک حالل ظاه

 این نیاز به تأمل دارد که ما در حکم ظاهری آیا هر دو قسم را داریم یا نه.ظاهری است اما 

بلکه در جایی از اباحه به عنوان  نیاورده است ورا ظاهرا  اقتضائیالی و اقتضائی هدر رسائل تقسیم به اباح مرحوم شیخ 

 حکم تخییری تعبیر کرده است. 

ضائی است اقتاز آن چهار قسم گوید احکام بر شش قسم هستند. یک قسم وضعیات هستند. پنج قسم دیگر، می ایشان

ه دال بر کیک قسم هم تخییری است و آن قسمی است کرده است و چون یا اقتضاء وجوب یا حرمت یا کراهت یا استحباب 

م تکالیف به این است که این برای عالم واقع است چون انقسا واضح اباحه است یعنی اباحه را یک حکم تخییری گرفته است.

بر اباحه که برای  ییری دالاحکام تخ برای عالم واقع است. پس این با اینکه تعبیر اباحه نکرده است، اینگونه گفته است که اقسام،

 عالم واقع است.

لزمه یا مفرماید: اباحه بر دو قسم است و یک قسمش ناشی از عدم مصلحت می مرحوم مشکینی صاحب حاشیه کفایه

یاورد و نه غیر ملزمه است؛ یعنی نه مصلحت ملزمه باشد و نه مصلحت غیر ملزمه؛ یعنی نه مصلحتی که وجوب و حرمت ب

 راهت بیاورد. مصلحتی که استحباب و ک

حد األوّلین یکون أاألوّل: أنّ تکون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتین أو غیر ملزمتین، ألنّه إذا کان 

 المورد واجبا أو حراما، و إذا کان أحد األخیرین یکون مندوبا أو مکروها.
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اإلباحات الواقعیّة، و لذا یتغیّر  الثانی: أن تکون ناشئة عن مصلحة فی نفس اإلباحة، و لکن األوّل هو الغالب فی

الشروط، أو غیرها من العناوین الثانویّة التی تکون أدلّتها حاکمة على أدلّة  ت الواقعیّة إذا وقعت فی حیّزغالب اإلباحا

 1.ءاقتضاالإباحة ظاهریّة عن  اهریّة، بل الظاهر عدم ]وجود[العناوین األوّلیّة، و الثانی هو الغالب فی اإلباحات الظ

 .باشد صلحتماباحه  جعلنفس ناشی از مصلحت در نفس اباحه باشد؛ به معنای اینکه در  یک قسم اباحه این است که 

ناشی از  نی اباحه ای کههمچنین احتمال دارد که مقصود ایشان همان اباحه اقتضایی به نظر ما باشد یعآید می است که یبحث این

خاء عنان او مالک به این معنا که در آزادی مکلف و ار حه مالک هست نه در نفس جعلبی مالکی نیست بلکه در مورد خود ابا

 معقولیت آن سخن خواهیم  گفت. درباره امکان وکه بحث آتی است که  است

من یک قرداد، انجام یا ضاست و لذا اگر در  اقتضائیالی واقعی غالبش هایهاباح ایشان مدعی است که است که جالب

است  اقتضاءالشرط شود، باید به شرط عمل شود چون یک عنوان ثانوی عارض بر آن شده است. چون ترکِ یک طرفِ اباحه 

ک عناوین ثانویه بجنگد باید مالکش با مالکه باشد  اقتضائیاگر  الجنگد و انمی با مقتضای وجوب عمل به شرط و عناوین ثانویه

 الکش اقوی باشد،مزادی ترک به حدی باشد که این این آاگر  بودن هر یک از آنها مشخص شود. مقدمکسار کند تا و کسر و ان

 خواهد.می تواند با وجوب بجنگد اما احراز اینگونه دلیلمی

گری ه صورت دیکغلبه را ادعا کرده است و معنایش این است ایشان  است. اوالً و ادعاهای بزرگی ی مهمهااینها حرف

گوید می ثانیاًاست و  اقتضائیالی گوید غلبه با اباحهی واقعی اقتضائی را ثبوتاً قبول دارد و میپس ایشان اباحههم ممکن است. 

 ی بعد بحث کنیم.ورد این ادعاها فکر کنید تا جلسهاقتضاء نداریم. در می ظاهری الاباحهظاهراً 

 

                                                        
 173، ص: 3کفایة االصول ) با حواشى مشکینى (، ج 1


