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 نقد اشکال ناسازگاری دورنی در کالم آیت اهلل حائریموضوع: 

 

از حاال ما . شن شودالبته برخی از نکات هم شاید در پاسخ از نقدها روبحث ما در بیان اشکال بر شهید صدر تمام شد و 

. چاپ شد 81سال ن زما نقد خوبی کردند و همان  است که از فضال هستند و  یکی نقد آقای حائری .کنیممیسه نقد را بررسی 

. کنیممیستند را طرح هو مدرسین که از اصدقای خودمان  بعد هم دو نقد از فضالاین نقد هم دقیق تر است و هم منظم تر است و 

دهیم، پاسخ به برخی از اشکاالت میذا پاسخی که به نقد آقای حائری البته با آنچه آقای حائری فرمودند خیلی اشتراک دارند و ل

 . این بزرگواران نیز هست
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 تقریر مستشکل از اشکال ناسازگاری درونی

 تقریر اول: تنجیز در اباحه

عا خواهید ادمیچه  باید ببینیم کهکنند این است که شما در نقدتان بر شهید صدر میآقای حائری اولین بحثی که مطرح 

چیزی را بر  و قالًعمسئولیت و منجزیت را  کند نوعیمیخواهید ادعا کنید که اباحه مثل وجوب و حرمت اقتضا می آیا. کنید

 آید درمیمکلف ی هر عهدببا آنچه که  آیدمیمکلف ی هبر عهد اباحهی هدر ناحی آنچه کهآورد که آن وقت میمکلف ی هعهد

ی هرا بر ذم چیزی اباحه هم مثل وجوب و حرمت یعنی ادعا کنید که .شوندمیبا هم جمع نحرمت محتمله، این دو وجوب و 

اگر این را  .داردرا  نوعی از امتثال و تنجیز ، اقتضایمثل وجوب و حرمت نیز آورد و اباحهمییک مسئولیتی  آورد ومیمکلف 

قل به تنجیزی که عه مقتضای اباحه است به لحاظ حکم این امتثالی ک بخواهید بگویید یک بحث است و بخواهید ادعا کنید که

 اگر .رودمیی که روی وجوب و حرمت حکم عقل وجوب و حرمت است به لحاظ رود مثل آنچه که مقتضایمیروی آن 

 . دارد خواهید بگویید این دو مقتضاها که از سنخ امتثال و عمل و تنجیز است با هم تنافی دارند، یک جوابمی

 تعذیر در اباحه تقریر دوم:

خواهید میکند بلکه میضا را اقتو تنجیزمّایی امتثال مّایی  هم مثل وجوب و حرمت خواهید ادعا کنید که اباحهمییا اینکه ن

آورد، میو ترخیص کند مییعنی وقتی که موال اباحه را جعل  ولو به توسط حکم عقل؛ ادعا کنید که کار اباحه رفع مسئولیت است

ست هیچ چیزی مفاد اباحه که ارخاء عنان ا. چون مفادش هم رفع مسئولیت است. شود به رفع مسئولیتمیعقل موضوع حکم 

نتیجه  لیتی نداری وگوید هیچ مسئومیبر اساس این عقل هم آن وقت . جز این نیست که تو هیچ مسئولیتی در فعل و ترک نداری

ی هسئولیتی را بر عهدمیعنی کار اباحه این نیست که تنجیز بیاورد و . گیردمیشود که موضوع حکم عقل به تعذیر قرار میاین 

ولیت و موضوع حکم عقل بلکه صرفاً رفع مسئ. مکلف بیاورد و امتثالی را اقتضا بکند که با امتثال وجوب و حرمت سازگار نباشد

 . به تعذیر است

احم امتثالی ببینید و نه در مقام امتثال بین اباحه و گوید ممکن است شما تنافی را نه در تزمیایشان در تقریر کالم ما 

این . دهیممیطرف ما احتمال وجوب و حرمت از یک . بلکه مشکل را در اقتضائات همین احکام عقلی ببینید ،وجوب و حرمت

. تشهید صدر موضوع تنجیز است یعنی موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب اس الطاعةحقاحتمال وجوب و حرمت به حسب 

اقتضائی درست است که معنایش آوردن یک تنجیز و امتثال نیست ی هاباح. دهیممیاقتضائی ی هاز طرف دیگر ما احتمال اباح



 1398/ 10/ 24: تاریخ درس خارج اصول آیت هللا آملی الریجانی )حفظه هللا( 044: شماره جلسه  

 الطاعة: نظریه حقموضوع خاص  برائت   موضوع عام:

 

3 

 

 

شود به اینکه شما مرخصی و میاین رفع مسئولیت یا ارخاء عنان موضوع حکم عقل به تعذیر . ولی رفع مسئولیت که هست

شود که ارتکاب این فعل محتمل الوجوب و االباحه از یک طرف میلذا نتیجه این  .ارتکاب اینجا هیچ استحقاق عقابی ندارد

کند استحقاق عقاب بر مخالفت را و از سوی میدر احتمال وجوب که اقتضا  الطاعةحقموضوع حکم عقل است به تنجیز از باب 

قل است به تعذیر و معنایش این است که محتمله یعنی موضوع حکم عی همحتمله است و رعایت این اباحی هدیگر موضوع اباح

لذا ممکن است مقصود شما این باشد که اگر . دهدمیتنافی در مقتضیات همین احکام عقلی رخ . تو استحقاق عقاب نداری

اقتضائی مستلزم دو حکم عقلی ی هاحتمال اباحی هاحتمال وجوب و هم در ناحیی هعمل کنیم هم در ناحی الطاعةحقبخواهیم به 

 .شوندمیتعذیر دارد و اینها با هم جمع نیکی اقتضای تنجیز دارد و یکی اقتضای . است که اقتضائات متنافی دارد

 اشکال بر هر دو تقریر

حاال . قریر اشکال داردخواهید داشته باشید که هر دوی از این دو تمیفرماید که شما یکی از این دو تقریر را میایشان 

درست است و قابل  خواهیم بگوییم هر دو تقریر و محتملمیما در مقابل ایشان . ایشان را بررسی کنیمخواهیم اشکاالت می

 . کنیم و بعد در مقام دفاع سخن خواهیم گفتمیاول اشکال ایشان را بررسی . دفاع است

 : عدم حصول تنجز در اباحهاشکال در تقریر اول

آید که میاز تنجیز  که با اباحه نوعی خواهید بگوییدمییعنی  تان باشداگر محتمل اول را شما مقصودفرماید میایشان 

خواهید میاگر این را . طلبدمیو نوعی از امتثال را  مشابه آن است و نوعی از تنجیز استولی  ،مثل وجوب و حرمت نیست

جمع  ، باهموجوبیهی هکند در شبهمیلب با آن امتثالی که وجوب طکند میبگویید و بعد بگویید که این امتثالی که اباحه اقتضا 

وقتی تطبیق به احتمال  الطاعةحقکنیم که یک امری مثل شرب تتن آیا حرمت دارد یا مباح است، میوقتی ما شک . شودمین

بر اباحه  الطاعةحقبیق تط. و اقتضای این را دارد که نیاوریم تن داشته باشی گوید شما باید اجتناب از شرب تمی شودمی حرمت

ایشان . شوندمیبا هم جمع ن کند که مثالً آوردن آزادانه فعل یا ترک که این دو در مقام امتثالمیهم یک نوع امتثالی را اقتضاء 

 . آوردمیگوید اگر مقصودتان این است اشکالش این است که اباحه اصالً تنجیزی نمی

 : فرمایدمیایشان 

لی عاتق المکلّف و تثبیت باحة حّتّی ما کان منها اقّتضائا  ال تعنی إلقاء شئء  عأما الوجه األول، فلوضوح أنّ اال»

 «مسؤولیّة علیه، و إنّما تعنی نفی المسؤلیة عنه
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رک که تمالکش در ذات همین نفی مسئولیت و ارخاء عنان است نه در فعل و فرماید این نفی مسئولیت میعد ب

 مالک  ئولیتستیفاء کنیم بلکه در نفس این ترخیص و ارخاء عنان و نفی مسما بخواهیم با فعل یا ترک این مالک را ا

. چه کاری بکند یا نه کنید که این عمل اختیاری مکلف نیست تا بگوییممیاین نفی مسئولیت را اگر خودش را نگاه . نهفته است

فرماید که مکلف می بعد. ال انجام میدهدکنیم که در وعاء تشریع یک چیزی است که مومیدر عبارت ایشان نیست اما ما اضافه 

گوید میت اختیارش است اما تواند کارهایی را در این رابطه بکند مانند عقد القلب بر آزادی و ارخاء عنان و امثال این که تحمی

یل هستیم و ربطی به آن دل عقد القلب که یک فعل مازاد جوانحی است و این ربطی به دلیل اباحه ندارد و اگر دلیل مازاد بود تابع

لذا شاهد . اقتضائی ندارد کند که ما عقد القلب کنیم بر آزادی و ترخیص واباحه و چنینمیدلیل اباحه اقتضا ن. خود اباحه ندارد

یزی بر خالف اقتضای اباحه آورند که اگر حتی این عبد بیاید در مورد اباحه تعمّداً بناء را بر وجوب یا حرمت بگذارد، این چمی

و مالک  ه کاری نکرده کنیاورده است و کاری که فقط اشتباه کرده است این است که تشریع کرده است اما نسبت به اقتضای اباحه 

  .شودیماباحه اقتضای خاصی نداشت و نفی مسئولیت بود که آنهم با جعل شارع حاصل است چون آن را تفویت نکرده 

 وجود مالک اباحه در احساس آزادی مکلف، نه در نفس جعل موال

شود و غرض نهایی است، میخواهد بگوید آنچه که در اباحه حاصل میگویی ایشان آید که می دیددر اینجا شبهه ای پ

ک به نفس جعل شارع آید که اگر مالمیدر اینجا شبهه ای قاعدتاً به ذهن . شودمیبه جعل شارع حاصل نفی مسئولیتی است که 

ین جعل بود، احاصل بشود باید تا شارع جعل کرد ساقط بشود مثل هر کجای دیگر که اگر موال یک جعلی کرد و مالکش در 

المسئولیة و جعلش  الک اباحه و مصلحتش در نفس اعتبار نفیگوییم که ممیگوید ما نمیبعد ایشان . باید این جعل ساقط شود

م به توسط حکم عقل گوییم مالکش در احساس مکلف بالحریة و التمتع باطالق العنان نهفته است که این همینهفته است بلکه 

 . شودمیحاصل 

گوید میگیرد که عقل میقرار وقتی شارع اباحه را جعل میکند که مفادش نفی مسئولیت است موضوع حکم عقل به تعذیر 

گیرد، این احساس آزادی و تمتع به اطالق میوقتی موضوع حکم عقل قرار . اگر تو هر طرف را ارتکاب کنی هیچ مشکلی نداری

گوید ما در اینجا میمالک دارد، ایشان  «از سر آزادی ِ  فعل»گفتیم که میها چون ما همیشه در بحثآن وقت . شودمیعنان پیدا 

هیچ عمل اختیاری از مکلف نداریم که آن بخواهد موضوع خاص اباحه باشد، بلکه مصبّش نفی مسئولیت است و تمتع به این 

وقتی . گیردمیموضوع حکم عقل به نفی مسئولیت قرار  ،اباحه هم ناشئ از این است که این نفی مسئولیت که جعل شارع است
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این غایت مالکی است که در . کندمیکند و تمتع به اطالق عنان پیدا میدی موضوع حکم عقل قرار گرفت، انسان احساس آزا

 . عبد آمده استی همسئولیت و تنجیزی بر عهد بگوییدشما دیگر هیچ چیز اختیاری ندارید که بخواهید . اباحه نهفته است

 محتمالت مصب مالک در اباحه اقتضایی

عل از روی حریت و که فمقصودتان از اینگوید می، ایشان باید باشد یگفتیم که فعل از سر آزادمیدر کالم ما بود که 

که چنین قصدی  اختیار صادر شود، چیست؟ اگر مقصودتان این است که به قصد خاص یعنی به قصد اطالق عنان و آزادی باشد

احه مثل عبادیات اب. اریمخواست و در اباحه قصد الزم ندمیدر اباحه الزم نیست و اگر هم الزم بود، دلیل خاص خودش را 

خورید میا وقتی آب شود، شرب الماء آزاد است اما اینگونه نیست که شممیوقتی شرب الماء مباح . نیست که قصد خاص بخواهد

ر مقصود این باشد که شود، اگحریت و اختیار صادر  روی فعل ازباید گویید میپس اینکه شما . آب بخورید ،باید به قصد آزادی

 . چنین چیزی الزم نیست آورده شودحریت و اختیار قصدبا 

اگر . شما قصد کنید اما اگر مقصودتان این است که خود فعل متصف باشد به اینکه از روی اختیار و حریت باشد نه اینکه

شود میوقتی اباحه جعل . شودمی مالک حاصلبه نفس جعل اباحه و اینکه موضوع برای حکم عقل باشد، مقصود این باشد نیز 

صف به آزادی در فعل هستی و فعل متآزاد به تعذیر به این معناست که تو در فعل و ترک آورد، خود حکم عقل میو عقل تعذیر 

آب . شودمیف آید و خود فعل متصمیآزادی در فعل و ترک چیزی است که به دنبال جعل شارع و حکم عقل . شودمیو ترک 

رع جعل کرده روی اختیار و آزادی است چون به تبع نفی مسئولیت و اباحه ای که شاخوردن بعد از حکم عقل، صدورش از 

 . کندمیگوید تو آزادی، فعل شما همین صفت را پیدا میوقتی عقل  .که تو آزاد هستیمی گوید  است

 :فرمایدمیعبارت ایشان این است که 

جوانح فااللزام بمثل هذه ام و ما أشبهها من نشاط الو ذلک ألنّ هذا االتصاف إن قصد به ما یّتقوّم بنیة عدم اإللز»

حة و إن قصد به واقع اتصاف النیة أو النشاط الجوانحی بحاجة إلی دلیل جدید. و ال یکفی إلثباته الدلیل الدالّ علی اإلبا

م العقل رد حکمجو اخّتیار بقطع النظر عن مثل تلک النیة فهو مما یحصل ب عل أو الّترک بکونه صادرا  عن حریةالف

ی لّتنجیزه عقال  و المطالبة لیة تجاه کلّ من الفعل و الّترک و هذا خارج عن اخّتیار المکلف و ال معنبالّتعذیر و نفی المسئو

  «.بامّتثاله
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ل تو از روی همین که عقل گفت تو معذر هستی و حکم کرد به نفی مسئولیت از حیث فعل و ترک، فعفرماید ایشان می

عقلی محقق می  آزادی رویدهی، فعل از میگوید مرخص هستی و وقتی که فعل را انجام میعقل که . شودمیحریت و اختیار 

ی الواقع هم که فخارج از اختیار مکلف است و اتصاف فعل شود. یعنی مالک اباحه تحصیل می شود و لکن این از روی بودن، 

ست نه فعل تکوینی ااسته است فعل از سر آزادی و اختیار گفتیم آنچه شارع از ما خومیچون ما . خارج از اختیار مکلف است

و اگر نفس اتصاف  دهد که فعل از سر آزادی اگر قصد باشد که دلیلی بر آن نداریدمیایشان جواب . که فاعل یا تارک باشد

لذا ایشان . کنیدنشود و در اختیار شما نیست که بخواهید متصف بکنید یا میخارجی باشد که بعد از حکم عقل، خودش متصف 

مت بیاورد تا اینها در گیرد که بنابراین هیچ معنای متصوری برای تنجیز ندارید که اباحه یک تنجیزی مثل وجوب و حرمینتیجه 

به احتمال اباحه سر  الطاعةقحبه احتمال وجوب و تطبیق  الطاعةحقیعنی تطبیق . مقام امتثال و تنجیز با هم تزاحم پیدا کنند

 . شودمییک تزاحم در مقام امتثال و تنجیز منجر نانجام به 

 :فرمایدمیبعد ایشان 

لوجوه حّتّی یسّتدعی ایعنی أنّ المالک اإلباحة االقّتضائیة ال یقّتضی تنجیز شئء  علی المکلّف بوجه  من و هذا »

 «لحاظ عالم االمّتثالب امّتثاال  مناسبا  له و بهذا یظهر عدم إمکان وقوع الّتزاحم بین مالک اإللزام و مالک الّترخیص

 جواب به اشکال آقای حائری

منظم  واما نیاز به دقت دارد چون ایشان خوب و مترتب . شکالی که ایشان کرده است به نظر من وارد نیستا

آید دو مطلب است میاشکال حرف ایشان به نظر . نوشته است و چون نوشته است دقت بیشتری نیز در آن شده است

 .استکه در همان ذیل 

 ناشی بودن اشکال از عدم تصویر نقض و تفویت مالک در اباحه

توانستند تصویر میگر ا. را تصویر کنند ه اقتضاییمنشأ اشتباه ایشان هم این است که نتوانستند نقض و تفویت مالک اباح 

اقتضائی از ی هک اباحکه مال توانستند تصویر کنندمیمجعوله قابل نقض از سوی مکلف است اختیاراً و اگر ی هکنند که اباح

 .کردندمی، آن وقت دیگر این اشکال را نمکلف اختیاراً قابل تفویت استی هناحی

و به تعبیر ایشان یک چیزی اباحه هم می تواند تنجیز داشته باشد دانستند که میتوانستند تصویر کنند، میاگر این معنا را 

اباحه ترخیص و ارخاء عنان است و مفاد مطابقی آن همین است و آزادی در فعل درست که مفاد  . دهدرا بر گردن مکلف قرار 
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خود این آزادی مالک دارد و این مالک به حسب در اباحه اقتضایی گذارد اما میمن نی هو ترک است و آزادی چیزی را بر عهد

را ولو مفادش نفی  اباحهشما حق ندارید  تواند نقض شود،میاگر ما بگوییم . تواند اهم از مالک وجوب و حرمت باشدمیفرض 

امکان  مالکی که حق ندارید معنا داشته باشد، شما به حکم عقل در مورد اباحه مسئولیت باشد، نقض کنید و اگر تفویت مالک

 . را تفویت کنید وجوب باشدمالک لزوم و اهمیتش بیشتر از  دارد

گوییم که میم و مانند مشهور است و اال ما ایصالی هستی الطاعةحقکنیم طبق میها که نقض این حرفی هالبته هم: نکته

تواند اقوی از میکه مالکش  گوید باید واقع محتمل را رعایت کرد، اباحه ایمیاست و  الطاعةحقایشان که . باید واصل بشود

 . شد، باید رعایت کردالبین بات فیمالک وجوب و حرم

  یر تفویت مالکتصویر تنجز در اباحه در صورت تصو

تواند مین. اشدبتواند تصور کند که ناقض امتثال میهای ایشان پیداست که یک فعل اختیاری برای عبد ندر تمام حرف

مالکی تصویر داشته  اریاختی آید و اال اگر تفویتمیرا تصور کند تا اینکه بگوید تنجیزی بر عهده  اباحه مالکاختیاری تفویت 

خواهیم میز نیستیم و ما در بحث ها به دنبال لفظ امتثال و تنجی. شود که نباید مالک را تفویت بکنییمباشد، تنجیزش همین 

بل مطالبی که قما در جلسات . بگوییم سوای از تعذیر که عبارت است از عذر درست کردن برای عبد، احکام دیگری هم هست

ه وقتی موال ترخیص تیم چند حکم عقلی داریم و اال واضح است کگفمیگفتیم برای این بود که مطلب در اینجا مشخص باشد که 

ل اینکه باید اباحه چند حکم دیگر هم هست مث ،گفتیم در کنار اینمیما . شودمیآورد، موضوع رخصت عقلی و تعذیر واقع می

اگر . توانند تصویر کنندمیکنند، رعایت را نیز نمیکسانی که نقض را تصویر ن. را رعایت کنی، همانند رعایت وجوب و حرمت

؟ در اینصورت را نقض کرد، چه رعایتی دارد اباحه شرعیشود میاگر ن. شما نقض را تصویر نکنید که رعایت خاصی ندارد

لش مستحق اگر مالک شارع را نتوان تفویت کرد، چه چیزی بر مکلف حرمت دارد و به حکم عق. خواهدمیرعایت خاصی ن

 شود؟ میعقاب 

ه باید اول تنجیزی شود ثابت کرد که یک تنجیزی آمده است بلکمیتصویر امکان تفویت و نقض در مالک اباحه ن زا: سوال

 . ثابت شود تا تفویت ثابت شود

منتهی اگر منجز باشد، . توانیم نقض کنیم و این ربطی به تنجیزش نداردمیآیا نقض ممکن است؟ مثالً وجوب را : جواب

نقض . تحقق نقض که ربطی به تنجیز ندارد. و اگر منجز نباشد نقضش موضوع حکم عقل نیست نقضش موضوع حکم عقل است

نقض اباحه که ربطی به تنجیز ندارد و . کنیدمیشما خلط بین حکم و موضوع . خود اباحه و تفویت مالکش ربطی به تنجیز ندارد
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م عقل به استحقاق عقاب بشود و اگر بخواهد تفویت بله اگر این نقض بخواهد موضوع حک. تفویت مالک ربطی به تنجیز ندارد

مالک موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب بشود باید منجز باشد و اال نقض چیزی که هیچ اعتبار شرعی بر آن نیامده است که 

 . در اینجا نقض هست اما موضوع حکم عقل نیست. اشکالی ندارد

ز جمله حکم عقل ا د ولی با ملزم دیگری بر خودش الزام ایجاد کرداگر مکلف از ناحیه شارع مرخی العنان باش: اشکال

  .ه استشارع را نقض نکردی هبه لزوم احترام موال، آن ارخاء عنان از ناحی

 . کرد خواهیم بحث دوم قسمت در مفصل را مطلب این: جواب

شود به این صورت یمیم تنجیز هم یگومی ام. شود چون کار اباحه صرفاً رفع مسئولیتمیفرماید تنجیز تصویر نمییشان ا

 . ن استاز سوی مکلف ممک همالک اباحاختیاری که نسبت به رعایت اباحه نقض نکنید چون نقض متصور است و تفویت 

 .نقض از لحاظ فعلی و عملی امکان ندارد: اشکال

من . رای همین استبانه نیست، مثال برای فعل و ترک آزاداگر کسی خودش را اختیاراً بیهوش کرد که دیگر قابل : جواب 

ی هود که از سنخ اباحگویم تا اباحه ایصال نشود و تا اباحه احراز نشود که اقتضائش از این قسم خاص است و تا احراز نشمی

 ید با حرف دیگرانحرف ما این است و نبا. مالک اباحه، استیفا نمی شوداقتضائی است که مالکش اهم از وجوب و حرمت است، 

که به صرف احتماالت  ای نیستیم الطاعةحقچون یکی از اشکاالت ایشان بر ما از این سنخ است در حالی که ما . خلط شود

گوییم همین که احتمال میدانند، ما میکسانی که مثل آقای صدر صرف احتمال در وجوب و حرمت را تنجیز آور . اکتفا کنیم

  .آرودمیتنجیز رای شما دهید که مالک آن اهم از وجوب و حرمت باشد، همین بمیمال اقتضائی باشد و احتی هدهید که اباحمی

دهیم اقتضائی باشد و مالکش میدهیم و احتمال میگویم که یک دلیل اباحه را احتمال میمن ن. بنابراین اینها را به ما برنگردانید

کنم و شما که میخوذ به این الزمه مأبلکه شما را . یت کنیمباشد، در اینصورت بگوییم الزم است که رعامیاهم از مالک لزو

ست و گفتید که نقض و امتثال اشما گفتید تنجیز متصور نیست، گفتیم متصور . ای هستید باید ملزم به این حرف باشید الطاعةحق

 . متصور نیست، گفتیم که نقض متصور است و بدیلش که امتثال باشد نیز قابل تصویر است

 . ک اباحه نیستبیهوش کردم و نتوانستم آب بخورم و ضرری برای من ندارد، اینکه تفویت مال خودم را اگر من: اشکال

در این  است. روشن است کهوجوب مالک مالکش اهم از  ،فرض ما در جایی است که اباحه ای در مقام است: جواب

ه اباحه را قبول بخود ایشان تمتع . تفویت می شود« ادیانجام فعل یا ترک از روی آز»صورت مالک اباحه که عبارت است از 

 . دارد
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 خود بیهوش کردن اباحه ندارد؟ آیا : سوال

هوش شود اگر کسی بی دارد. تحریم می شود منتهی به تفویت مالک اهم از وجوب چونبیهوشی روشن است که : جواب

م از وجوب باشد، این احراز شود که اقتضائی باشد و مالکش اهتواند از آن آزادی در فعل وترک متمتع شود؟ اگر اباحه ای می

این . تفویت کنید بیهوش کردن حرام است همانطور که در واجب و حرام شما حق ندارید که خودتان را بیهوش کنید و مالک را

مرتکزات از اباحه . حه باشدابا فهمیم دلیلی نداریم که این نوعمیاستبعادهای شما به این خاطر است که اباحه هایی که از روایات 

است؟ کی گفته این  روایات که دال بر حل است، کی گفته است که این حل و مباح اقتضائی. گوییممیدر ذهن ما این نیست که 

کنیم که میآورند، نقض میما به کسانی که به صرف احتمال تنجیز . مالکش اهم از وجوب است که تفویتش موجب عقاب شود

 . آوردمیرف احتمالش تنجیز این هم ص

فس آن جواز اگر مالکی تصویر شد که در ن. تفویت مالک در جایی است که خود نفس مالک جواز تفویت نباشد: سوال

 . تفویت باشد

. ف را بیاورید یا ترک کنیدتوانی خود اباحه را تفویت کنید یا اینکه یک طرمیگوید که تو میاقتضائی آیا ی هاباح: جواب

در . باید تفویت کنیدارخاء عنان  مصبّ مالک است، این را شما ن آزادی وانجام فعل یا ترک از روی چندین بار گفتیم که ما 

بین فعل و ترک هستی نه  گوید تو آزادمیتوانید تفویت کنید بلکه میاین اباحه را مالک اباحه داریم که خودش بگوید که  یکجا

دهد که میازه ناجاباحه آزادی خودش یک واقعیت دیگری است و . آزادی را نیز تفویت کنیاز روی فعل و ترک مجازی اینکه 

  بد تفویت کند.عمالک وجوب را  مثل اینکه معنا ندارد که ایجاب بیاید و اجازه بدهد که. تفویت کندعبد را  این آزادی

زم نیست یا اتصاف است که واضح است که ال گویید تفویتش اشکال دارد یا آن قصدمیگوید این آزادی که شما میایشان 

 .حرف ایشان دو اشکال دارد. شودمیبه آزادی و ارخاء عنان است که به نفس جعل حاصل 

 اتصاف به نفس جعل اباحهاشکال اول: عدم حصول 

واند تمیه کچون آن صفت، صفتی است . شود، غلط استمیاوالً اینکه به نفس جعل و حکم به ترخیص آن صفت حاصل  

توانی و در خودش مینتوانی من را نقض کنی یا میگوید که میجعل شارع خودش ن. تواند واقع نشودمیدر واقع ایجاد بشود و 

 . آورد نقض یا عدم نقض رامیحکم عقل به ترخیص نیز همینگونه است و تعین ن. نهفته نیست
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 تصویر نقض ترخیص

. دیل این نقض استرا نقض کند که نقض آن متصور است یا امتثال کند که عحاال اگر انسان در عالم واقع این مرخصیت  

 .حکم عقل آن صفت حاصل استگوید به نفس میایشان این را فکر نکرده و اشتباهش اینجا است که 

 نقض اباحه با بیهوش کردن

این حاصل  صفت برای فعل صادر است و فعل صادر باید از روی آزادی باشد و به صرف حکم عقل به ترخیص، آزادی 

یص را نقض این ترخبا بیهوش کردن خود یعنی عقل آمده و گفته مرخص هستی ولی عبد . تواند نقض کندمیشود چون مین

 . کندمی

در اینجا آیا . جبٌگوید الفعل وامیکند و عقل بر اساس آن یمشما این را با وجوب قیاس کنید که موال یک جعل وجوب 

ما نقض آزادی و تفویت  در اینجا نیز. تواند امتثال کند یا نکندمیشود یا اینکه عبد در واقع میبه صرف این حکم عقل تمام 

 . تواند نقض کندمیمالک آزادی را تصویر کردیم، 

رخص هستی مشود چون ممکن است که عقل بگوید میهستی، قضیه تمام ن گوید مرخصمیبنابراین به صرف اینکه عقل 

لی رغم اینکه عقل عبا توجه به اینکه نقض ممکن است و تفویت احتمال دارد، . اما من در خارج فعلی را به این صفت نیاورم

یهوش کنم و نتوانم به خودم را توانم در عالم خارج این فعل را از سر آزادی نیاورم مانند اینکمیگفته که مرخص هستی، من 

پس . دانهبا عمل آزا داردفاصله ترخیص عقلی مبنی بر ترخیص شارع همچنین ترخیص شارع و . موضوع اباحه واقع بشوم

گوییم این حرف درست میما . کند به صرف ترخیص عقلی، آن صفت برای فعل حاصل استمیمشکل این است که ایشان ادعا 

مر توسط مکلف شرعی و بعد از حکم عقل به ترخیص، آن ای هبعد از حصول اباح. قابل نقض است نیست چون صفت در خارج

 . قابل نقض است

 نقض اباحه با الزام تشریعی

این تعذیر عقلی را بهم بزنیم، آیا درست است و فعل متصف به آزادی  مینقض دیگر این است که اگر ما بتوانیم با یک الزا

گویید الزام دارید، آن میاین حکم عقل به تعذیر را بهم بزنید، در اینصورت وقتی  میتوانستید با یک الزاشود؟ اگر آمدید و می

یک حکم عقلی است و ممکن است ادعا کنید که احکام عقلی تابع اختیار  الطاعةحقدرست است که . رودمیمرخصیت از بین 

شدید مین الطاعةحقکردید قائل به میرا توجه  الطاعةحقن مبادی اتخاذ گوییم مبادی آن دست شما است و اگر ایمیاما . نیستند
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این ترخیص  بیاورد والزام بر خودش با تشریع همانطور در برخی فروض تشریع عبد می تواند . زدمیو تعذیر عقلی را بهم ن

  یت کنیداست را تفواین فعل از روی اختیار  بزند و مالک را که در انجام یا ترکعقلی را بهم 

 تصویر لزوم عقلی در تشریع

دانم شارع حکم به ترخیص کرده میمن . اما در تشریع اشکال شد که ما به صرف تشریع ممکن است نتوانیم الزام بیاوریم

صوری آید ولی میمرخص نیست، الزام عقلی ن دگویمیبه صرف اینکه   .مرخص نیستتشریع می  کند و می گوید است اما 

افتد می غبغبشانشود که خیلی باد به میمثل اینکه آدم هایی پیدا . شودمیتحقق الزام و تفویت غرض اباحه تصویر ه ک وجود دارد

مانطور که در صدر ه. توانم بگویم که چه چیزی حرام است و چه چیزی حالل استمیتوانم بکنم و مید من همه کار نگویمیو 

کنم او در عده ای از می کنم و این حراممیاسالم هم بوده است که صراحتاً گفتند که پیامبر چیزهایی را حالل کرده و من حرام 

واردی ممکن است مبله . کرده است و اباحه را برای خودش ضیق کرده باشدمی اثرخودش نیز در عباد تاثیر گذاشت و چه بسا 

ودش لزوم برای خ ثالً سلطانی خیال کند که در جایی که شارع حکم به ترخیص کرده، حق دارد که حرمت بیاورد،واقعاً که م

 . بیند و ترخیصی که به حکم عقل داشت را بهم بزندمی

. این صور تصویر دارد. شود احساس الزام کند یا برای دیگری احساس الزام بیاوردپس تشریع صوری دارد که خودش می

باشد و خودش  لهآصلی اهلل علیه و  حق با شما است که بعضی از موارد واقعاً ممکن است کذب علی اهلل و علی الرسولبله 

شود که به خیال اینکه حاکم و سلطان و پادشاه است، اما صور دیگر هم می. بافدرا احساس نکند و برای دیگران دروغ میالزامی

آورد را می حکم این. ی خداوندتواند حرمت یا وجوب بیاورد در قبال اباحهاست و می کند که نماینده خدا روی زمینخیال می

 . دانیم که چنین حقی نداردبا اینکه ما می


