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چکیده

مبحــح حجی ـت ظــن مطل ـ در عصــر یبــت از موضــوعات کــاربردی اســت کــه
دراجتهاد و استنباط احکام نقش بسزایی دارد و به مثابـه معرکـه االراد دربـین اصـولیین از
زمان های ساب بوده وهست ،و از آنجایی که این مسئله برزخ میـان کـالم و اصـول فقـه
است ،ضرورت ایجاب نمود که مبانی کالمی این مسئله در اصول فقه بـه جهـت تقویـت
حجیت ظن مطل واکاوی شود؛ ازاین رو این نوشـتار بـا بررسـی سـه مبنـا از مبـانی مهـم
کالمی ،یعنی حسن و قبح عقلی ،جامعیت اسـالم و جـاودانگی احکـام اسـالم در صـدد
تحلیل و تطبی آن با حجیت ظن مطلـ در علـم اصـول فقـه بـوده و بـا رو

توصـیفی-

تحلیلی که این در این نوشتار دنبال شده ،دستاورد آن عبارت است از حجیت بـی قیـد و
شرط ظن مطل  ،بویژه در زمانی که دست امت از امام معصوم کوتاه است و ما در زمـان
انسداد به سر می بریم..
واژگان کلیدی

حجیت ظن مطل  ،مبانیکالمی ،علماصول ،علموعلمی ،انسداد حکومتی و کشفی.
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طرح مسأله

حجیت ظن مطل ومساله انسداد باب علم وعلمـی در احکـام شـرعی .یکـی از مسـائل
مهمی است که با تمام بودن مقدمات انسداد ،مطل ظنون حجیـتش اثبـات مـی گـردد .و بـا
اثبات حجیت ظن مطل در مباحح فقهی ،ادلهی بسیارفراوانی درجهت استنباط احکام پـیش
روی مجتهد گشوده شده و فصل نوینی برابر

قرار میگیرد .وایـن مبحـح مبنـای کالمـی

داردکه دراین مقاله دردامه به ان پرداخته شده است.
بدیهی است در انسداد .همین ادله ای که در صورت انفتاح بـاب علـم و علمـی ،فاقـد
اعتبار بودند و حجیت نداشتند .با فرض انسداد حجت میشوند .و این خود موجـ تغییـرات
شگرفی در شیوه استنباط فقهاد میگردد.
بر این اساس ظن مطل  ،ظنی را گویند که برای حجیت آن هیچ دلیـل قطعـی اعـم از
عقلی و نقلی "،جز دلیل انسداد کبیر" بر ان وجود ندارد؛ هم چنانکه بر عدم حجیت آن نیـز
دلیل خاصی وجود ندارد .ولذا مرادازانسداد کبیر اینست که در این زمان و زمان های مشابه
از جهت عدم دسترسی به شارع مقدس و کس

تکلیف از او امکان" کس

علم" به احکام

و تکالیف.برای مکلف وجود ندارد،و از طرفی هـم تکـالیف تعطیـل پـذیر نیسـتند ،پـس در
چنین شرایطی ظن چه خاص و چه مطل حجیت دار د و واج

است به آن عمل شود.

وضرورت این مبحح از انجا ناشی می شود که چون در اثـر پیشـرفت دانـش و علـم،
موضوعات جدیدی در زندگی انسان و نیزدر ارتباطـات گسـترده اودراجتمـاع پدیـد آمـده
است .که در زمان های پیشین خبری از این موضوعات و ارتباطات نبوده است .لـذا فقیـه و
مجتهد باید جوابگوی این مسایل جدید باشد .حال اگر دلیل شرعی بخصوص وجود داشت
که توسط آن ،بحکم شرعی برسد .هـو المطلـوب .وگرنـه در صـورت انسـداد بـاب علـم و
عتمی و نبودن دلیل شرعی ،باید مجتهد  ,مقتضیات زمان و مکان را نیز در نظـر گرفتـه و از
طرق مختلف ,از جمله ظن مطل کمک بگیرد.تا اینکه به حکم شرعی برسـد؛ بنـابراین ظـن
مطل می تواند برای مسائل مستحدثه وامثاله حجیت و کاشفیت از واقع داشته باشد.
از این روفقیه ومجتهد در مسایل قضایی و مشکالت قضاوتی قاضی ،برفـرض انسـداد
باب علم متوسل می شود و از آنها در کشف حقیقت اسـتفاده مـی کنـد. .بـه مبحـح ظـن
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مطل و انسداد ی.ولذا این یکی از مباحح مهمی است که درصورت تمام بـودن مقـدمات
آن ،حجیت مطل ظن بر اساس ان فراهم وثابت میگردد .و با اثبات حجیـت ظـن مطلـ در
مباحح فقهـی ،ادلـهی بسـیارودالیل فراوانـی درجهـت اسـتنباط احکـام پـیش روی مجتهـد
گشوده میشود .منتهی برحجیت ظن مطل دلیل قطعی اعم از عقلی ونقلی وجود ندارد .اگـر
داشت این همه اختالف نمی شد.همچنان که بر عدم حجیـت ان هـم دلیـل محکـم ومتقنـی
وجود ندارد.
وازهمینجا است که همین ادله ای که در صورت انفتاح باب علم و علمی ،فاقد اعتبـار
بودند و حجیت نداشتند .بـا فـرض انسـداد حجـت میشـوند و ایـن موضـوع خـود موجـ
تغییرات عمی وشگرفی در شیوه استنباط فقهاد میشود.
البته راه به دست آوردن علم یقین در مسـائل و"اصـول اعتقـادی" در همـه زمانهـا بـاز
بوده وهست.وازاین رواست که مباحح اعتقادات از دایره بحح ما خـار اسـت .لـذادرباره
احکام ومباحح اعتقـادی واصـول عقایدماننـد شـناخت وات وصـفات خداونـد تعـالی ونیـز
مانندمعرفت وشناخت پیامبران ع ،نوعا علمای اصول معتقدبه انفتاح باب علم هستند.
اری البته اعتقاد بر این است که راه تحصیل علم و علمی بـه احکـام شـرعی فرعـی در
زمان حضور ایمه معصومین علیهم السّالم؛ مفتوح بوده است وامکان سوال وفراگیری احکام
الهی از حضراتشان وجود داشته است.
وبحح ما در زمان عدم حضور معصوم ودر عصر یبت انان ودر زمان عدم دسترسـی
وتشرف به محضرشان که خاص به زمان ماست قراردارد.که در انسداد یا انفتاح درتکـالیف
ودستورات الهی ..اختالف انظاربوجود امده است.
مشهور اصولیون قایل به" انفتا ح باب علمیاند" هرچند راه "علم" را به بیشتر احکـام
بسته میدانند .برخی ،مانند میرزای قمـی و پیـروان او بـه انسـداد راه تحصـیل علـم و علمـی
معتقدند؛ از این رو ،آنان را «انسدادی» نامیدهاند.
دراین مقاله بعد از بیان تعریف انسدادومقدمات ان بـه بیـان تعریـف ا نسـداد صـغیر و
کبیر،وبعد به اثبات مقدمات انسداد کبیر پرداخته وبنابرحجیـت ظـن مطلـ در تمـام ابـواب
فقهی میتوان با ان احکام را خصوصا ابوابی که در مورد انها دراحادیح و روایات کمتـروارد
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شده یااصال در عصر ایمه ع مورد ابتال نبوده راهم اثبات کرد مثـل بیمـه  ،تلقـیح مصـنوعی ،
تشریح  ،مسایل قضایی  ،وفقه القضا  ،حجیت نظر خبره ،وفهم عرف عامه. ... ،
و خالصه اینکه حجیت ظن مطل میتواند در مسایل مستحدثه تحولی پدید آورد .چرا
که برخالف اصول عملیه است و نظر بواقـع دارد وکشـف از واقـع مـدلول ومفـاد ان اسـت.
همچنین در نهایت در این مقاله وتحقی تقری

استدالل بـه انسـداد صـغیر مطـرح گردیـده؛

منتهی انسداد صغیرمثل حجیت قول لغوی ...که در موارد اندک ومـوارد خاصـی اسـت کـه
مورد پذیر

بسیاری از فقهاد واقع شده است که بررسی خواهد گردید.

پیشینه تحقیق

در زمانهای گذشته ،موضوع حجیت ظن مطل وبحح انسداد در بین اصولیین  ،بسیار
بیشتر از امروزه محل ابتال و معرکه آرا بوده است وبزرگانی چـون میـرزای قمـی ره .رسـما
بدان ملتزم بوده اند ونیز بزرگانی چون شیخ انصاری با تفصـیل فـراوان درکتـاب رسـایل بـه
بحح ان پرداخته اند؛ ولی امروزه این مبنا به حدی واضح الفسـاد و مقطـوع الـبطالن دانسـته
شده که کمتر کسی جرات میکند قائل به انسداد و در نتیجه حجت مطل ظـن گـردد ،وآن
اندیشه را امروزه از اقوال نادر میپندارند  ،در حالی که اگر بنحـو شایسـته و بایسـته بررسـی
دقی وعمی در ابعاد گوناگون ان واقع شود معلوم میشود کـه ایـن گونـه نیسـت؛ بلکـه ایـن
بحح بسیار مهم است ومورد استفاده واستباط درموارد متعدداست .وفـراوان هـم قابـل اعتنـا
است؛ .واینکه مهجور واقع شده است بعد از بیان ثمرات مترتبه بران معلوم خواهد شد مـورد
ستم وبی مهری واقع شده است ویک بحح عمی و دقی علمی .مورد "هو"و هوچی گـری
قرار گرفته است.
والبته اینگونه هم نبوده اصال قایل نداشته باشدیاخیلی کم داشته باشد .تا انجا کـه بنقـل
ایه اهلل شبیری زنجانی .رساله ای است که در انجا مرحوم سید حسن صدربه مرحوم حا اقـا
رضا همدانی اجازه ای داده است در ان رساله از مرحوم سید صدرالدین صدر نقل مـیکنـد
که در سنه  1205همان سال که بعد از ان وفات مرحوم آقاباقر بهبهانی واقـع شـد.گوید بـه
کــربال مشــرف شــدم و آقابــاقر بهبهــانی بــر حجیــت ظــن مطل ـ اصــرار داشــت ،و پســر
اوآقامحمدعلی ونیز صـاح

ریـاض و پسـر او ،سـید مجاهـد ونیـز میـرزای قمـی و محقـ
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کاظمی  -شارح وافیه -هـم قائـل بـه ظـن مطلـ وانسـداد بودنـد ،ایـن بزرگـان از افاضـل و
شاگردان درجه اول وحید بهبهانی هستندوانسدادی بـوده انـد لـذا قلـت قایـل نبایـد موجـ
استیحا

شود وانگهی که قایل هم کم نبوده وکم هم نیست.

 .1مفهوم شناسی
 .1-1مفهوم مبانی کالمی

کالم علمی است که بیان وات ح را بر عهده دارد و پیرامون اصول عقایـد یـا اصـول
دین (بحرانی ،1406 ،ص .)19-21به بیــان ی دیگــر از وات و صــفات و افعــال خداونــد
بحح میکند (جرجانی ،1419 ،ص .)80رسالتش توضــ یـح ،اســتدالل و دفــاع از عقـا یــد
دینی است (ر.ک :مطهری ،3 ،1382 ،ص ،)57لذا به لحــا موضــوع ،رو

و ـا یــت

میتوان علم کالم را دانشی دانست کـه بـه اسـتنباط ،تنظـیم و تبیـین معـارف و مفـاهیم دینـی
پرداخته و بر اساس شیوه های مختلف استدالل اعم از برهان ،جدل ،خطابه و ...گـزاره هـای
اعتقادی را اثبات و توجیه میکند و به اعتراض و شبهات مخالفان دین پاسخ میدهد.
مقصود از مبانی کالمی ،باورها و آموزه هایی است که رنگ کالمی دارند و بـه مثابـه
مبنا در حجیت ظن مطل و اسـتنباط نظریـۀ آن در عرصـه هـای گونـاگون اخـذ می شوند و
پذیر

آنها در عرصۀ علم ،شکل و ساختار ،موضوع ،رو  ،ایت و قلمـرو علـم را تحـت

تأثیر خود قرار خواهنـد داد .ایـن باورهــا کــه از آن در برخــی مــوارد بــه جهـانبینی نیــز
تعبیـر مـی شـود ،مـی تواننـد بـه مبـانی مبدأشــناختی ،انســان شــناختی و جهانشـناختی و...
عرصۀ علم دسته بندی شوند.
و اهمیت و ضرورت بحح از مبانی کالمـی بـه ایـن جهـت اسـت کـه مبـانی کالمــی
مسائل اصول فقه و منابع آن به ر م اهمیت از جمله مبـاحثی اسـت کـه تـاکنون بـه صـورت
کامل بـه آن پرداخـته نشـده و مطالعاتـی کـه پیرامون آن تا این زمان انجام گرفته انـدک و
کم رنگ بوده اسـت.
در حالی که هنگامـی بـاید از اصولی ضـابطه منـد سـخن گفـت کـه مبـانی کالمـی و
مبنایی آن از نوعـی یکدسـتی و هماهنگـی برخوردار باشد .این به آن معنا است کـه رقیبـان
در اندیشــه ورزیهــای فقهـــی و اصــولی ،عـــالوه بــر رعایــت چــارچوب هــای اجتهــاد ،بــه
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هماوردی با یکدیگر از رهگذر نگر های کالمی نـیز همـت گمـارند و صـاح

هـر ایـده

و دیدگاهی در فقه به جای مجادله و تأکید بر مباحح یر پایه ای به طرح مبـانی و باورهـای
کالمی خود اهتمام ورزد.
بـه طـور قطع دسته بندی این مبانی راه را برای تنقیح و تکثیر آن باز همان طـور کـه از
رهگذر تنقیح و تکثیر آنها می توان به ضابطه منـدی بیشـتر فراینـد اسـتنباط و نتیجـه بخشـی
گسترده تر گفتگوهای فقهی و اصولی خوشبین تر و امیدوارتر شد.
آن چـه در ایـن مـیان از اهمیـت خاصی برخوردار است و این تحقیـ بـدان پرداختـه،
بررسی و واکاوی مبانی کالمی حجیت ظن مطل در اصول فقه است.
 .1-2مفهوم ظن مطلق
ظن مطل  ،ظنی را گویند که بر حجیت آن هیچ دلیل قطعیای؛ اعم از عقلـی و نقلـی،
جز دلیل انسداد وجود ندارد؛ چنان که بر عدم حجیت نیز دلیل خاص وجـود نـدارد .مقابـل
آن ظن خاص قرار دارد که عبارت اسـت از ظنـی کـه بـر حجیّـت آن دلیـل قطعـی خاصـی
از عقل یا نقل وجود دارد؛ از این رو ،بر ظن به دست آمده از طری امارات معتبر ،همچـون
ظن حاصل از خبر واحد عادل و یا ثقه ،ظن خاص اطالق میشـود .ایـن چنـین ظنـی دلیـل
علمی به شمار میرود؛ یعنی دلیلی که حجیت آن به علـم ثابـت شـده اسـت و از آنجـا کـه
دلیل آن قطعی است ،قائم مقام علم است و شارع مقدس آن را حجت قرار داده است.
ظن مطل در موارد عدم دسترسی بـه معصـوم (ع) و انسـداد بـاب علـم و علمـی ،در
صورتی حجت است که از ظنون باطل نباشد؛ یعنی مانند ظن حاصل از قیاس نباشـد کـه از
تمسک به آن نهی شده است( .حیدری ،علی نقی ،ص)203
مرحوم میرزای قمی بر خالف مشهور ،مطل ظـن را در اسـتنباط احکـام و امتثـال
تکلیف حجت می دانسته است .بدیهی است که این عقیده ناشـی از اعتقـاد بـه انسـداد
باب علم و علمی است.
در کتاب قوانین وی ،پیروی از مطل ظن را به مرحوم آقا حسین خوانسـاری هـم
نسبت داده با اینکه اشتغال یقینی ،برائت یقینی می خواهد ،محقّ خوانساری به امتثال از
روی ظن اکتفا کرده تا بر این نکته آگاهی دهد که ظن اجتهادی ،یعنی ظن مطل که با

واکاوی مبانی کالمی حجیت ظن مطلق درعلم اصول فقه 13 /

دلیل انسداد ،حجت بودن آن ثابت شده ،مثل یقین ،حجت است ،بنابراین اگر ظنی مانند
ظن اجتهادی با دلیل انسداد اعتبار آن ثابت شد ،همان طور که می تواند مثبِت تکلیـف
باشد ،می تواند در مقام امتثال هم مسقِط تکلیف باشد(قوانین )278/الزم به وکـر اسـت
فقیهانی هسـتند کـه بـا نظـر میـرزا ی قمـی (ره) هـم عقیـده انـد ،امـا مشـهور اصـولیین،
مخصوصا فقهای بعد از او ،مانند شیخ انصاری ،آخوند خراسـانی ،مرحـوم نائینی(رحمـه
اهلل علیهم) با نظر میرزای قمی مخالفند و دلیل انسداد را قبول ندارند.
 .1-3مفهوم حجیت
حجیت ،اسم مصدر برای حجّت است و حجّـت در لغـت از مـادهی حجـ (جـوهری
 )303/1و به معنای چیزی است که موج

ظفر در خصومت باشد (فراهیدی )10/3,ابن اثیر

در النهایۀ حجّت را معادل دلیل دانسته است (ابن اثیر  )329 /1ظاهر آن اسـت کـه اصـولیان
نیز آن را در همین معنا به کار بردهاند .ولی ابو هالل در الفروق اللغویۀ ,تفاوتهایی را میـان
آن دو وکر کرده است (ابو هالل )233 ,و از برخی کلمات اصولیان نیز برمی آید کـه میـان
آن دو فرق نهادهاند؛ چرا که دلیل را مفید علم و حجّت را مفید ظن خاص دانسته انـد (ابـن
ازی )123 ، 121 ،چنان که مرحوم مظفر گفته است :حجـت هـر چیـزی اسـت کـه متعلّـ
خود را اثبات کند و به حد قطع نرسد ،و نیز گفته است :حجت هر چپزی اسـت کـه از چیـز
دیگره کاشف و حاکی باشد به نحوی که آن را اثبات کند (مظفر ،اصول الفقه )14/3 ،
چنانکه پیدا است ،از این کالم و کلمـات ماننـد آن برمـی آیـد کـه اصـولیان ،معنـای
حجیـت را کاشـفیت از واقـع ,بـه شـرط مثبـت بـودن دانسـته انـد و اگـر حجیـت چیـزی را
نپذیرنتهاند به این جهت بوده است که یا آن را مانند شک ،کاشف از واقع ندانسـتهانـد و یـا
مانند ظنّ مطل  ،کاشف از واقع ،لکن یر مثبت دانسته اند.
با این حال ح  ،آن است که معنای حجّیت ,کاشفیت از واقع است و قید «مثبت بودن
برای آن ،معنای محصلی ندارد ،چرا که کشف واقع ،عین اثبات آن است و سل

مثبتیت از

کاشف ممکن نیست .به عبارت دیگر ،بنا بر مذه حـ  ،کشـف واقـع طریقیـت دارد ،نـه
موضوعیت و به هر نحو که حاصل شود حجّت است و نمـیتوانـد حجّـت نباشـد ،چـرا کـه
واقع از آن حیح که واقع است ،نه از آن حیح که مودای طری خاصی است ،ملزم اسـت و
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ملزمیت از آن ,قابل انفکاک نیست .از این رو معقول نیست که چیزی کاشف از واقع باشـد
ولی حجت نباشد.
از اینجا دانسته میشود که حجیت از مقوالت عقلی یـر قابـل تخصـیص اسـت و از
اعتبارات شرعی نیست و میتوان گفـت :حجیـت از مسـائل اصـولی و مقـدمی اسـت کـه از
طری عقل دانسته میشود و اثبات آن از طری شرع ،مستلزم دور یا تسلسل است.
عالوه بر این  ،آیات و روایات بسیاری با تعبیرهای گوناگون بـر عـدم جـواز عمـل بـه
مقتضای ظن داللت دارد و از عمل به آن نهی کرده است؛ (عوائـد االیـام ،ص ، 413هدایـۀ
االمّۀ ،8 ،ص)372-370
از این رو ،بنابر اصل و قاعده اوّلی ،شکی در حرمت عمل به مفاد ظن نیست؛ (مفـاتیح
االصول ،ص ، 458اصول الفقه ،2 ،ص).16
لیکن در اینجا بین اصولیان دو بحح مطرح است :یکی امکان تعبد به ظـن بـه عنـوان
راهی برای دستیابی به احکام از سوی شارع مقدس ،و دیگـری در فـرض امکـان آن وقـوع
چنین تعبدی.
مشهور میان اصولیان امکان تعبد به ظن ،بلکـه وقـوع آن اسـت؛ از ایـن رو ،گفتـهانـد:
هرگاه دلیلی قطعی بر اعتبار ظنّی داللت کند ،مانند ظـن حاصـل از خبـر واحـد ،آن ظـن بـه
عنوان راهی برای دستیابی به احکام شرعی ،حجّت و عمل به مقتضای آن جایز خواهد بود.
در این صورت عمل به مقتضای ظن به جهت وجود دلیل قطعی بر اعتبـار آن نـزد شـارع در
حقیقت ،عمل به قطع و یقین است نه ظن .اصولیان از این ظنون بـه ظنـون خـاص در مقابـل
ظنون مطل تعبیر میکنند؛ چنان که به جهت داللت دلیل قطعی بر اعتبار آن «طریـ علمـی»
نیز نامیده میشود.
از آنجا که اصل در ظن عدم حجیت است ،مگـر در صـورت داللـت دلیـل قطعـی بـر
اعتبار آن ،اصولیان در مقام عدم اعتبار ظن ،وقوع شک در اعتبار آن و یا عدم حصـول علـم
به اعتبار آن را کافی دانستهاند ،مانند ظن حاصل از شهرت ؛ هرچند ظن حاصل از آن قـوی
باشد .بنابر این ،آنچه نیازمند دلیل می باشد ،حجیت ظن اسـت نـه عـدم حجیـت آن( .فرائـد
االصول ،1 ،ص ، 134-125اصول الفقه ،2 ،ص)18-17
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برخی اصولیان ،هر ظنی با حصول از هر سببی را جز ظنونی کـه دلیـل قطعـی بـر عـدم
اعتبار آنها داللت دارد ،مانند قیاس و استحسان حجت میدانند .مهمترین دلیل آنان بر ایـن
نظر دلیل انسداد است؛ لیکن این قول ،نادر و شـاوّ مـیباشـد و مشـهور میـان اصـولیان عـدم
حجیت ظن مطل است( .عوائد االیام ،ص)357-355
 .1-4مفهوم دلیل انسداد

انسداد و انفتاح دو اصطالح اصول اسـت  .مفـاد دلیـل انسـداد آن اسـت کـه در عصـر
یبت با توجه به گستره احکام از سویی و عدم دسـتیابی بـه احکـام بـه نحـو قطـع و یقـین از
سوی دیگر ،چاره ای جز پذیرفتن طرق ظنی نیست .این البدیت خواه بـه حکـم عقـل باشـد
که آن را انسداد علی الحکومه می نامند و خواه از راه کشف از رضایت شـارع – کـه آن را
انسداد علی الکشف می خوانند .نتیجه ا

آن است که ما در عصر یبت مجاز هستیم بـرای

استنباط احکام هر مسیری هرچند ظنی باشد بپیماییم.
در مقابل انسدادی ها ،انفتاحی ها معتقدند که اصول و شاولود تمامی احکام مورد نیـاز
مکلف در منابع فقه(کتاب و سنت) موجود است و این کار فقیه است که با تفریع فـروع بـر
اصول و شناسایی موضوعات احکام انها را از منابع استخرا نماید.
حال سوال این است که چرا با آ از دوره یبت کبری ،تحصیل یقین و علم در احکام
شرعی جای خود را به ظن و گمان سپرده است؟ اگر مسدود است دلیل این انسداد چیسـت
و آیا عقل را در این میان چه منزلتی است؟
و در رابطه با انسداد و انفتاح باب علم ،نسبت به احکام شرعی  ،به طور کلی سه نظریه
وجود دارد؛
 .1انفتاحیون حقیقی که براین باورند باب علم نسبت به احکام شرعی مفتوح و نیـازی
به رجوع ظنون و خبر واحد نیست .مثل سید مرتضی و پیروان ایشان.
 .2انسدادیون حقیقی که بر این باورند باب علم و علمی نسبت به عمـده احکـام فقـه،
به روی ما مسدود است .و بـه حکـم عقـل ،چـاره ای جـز رجـوع بـه ظـن مطلـ نـداریم .و
معتقدند ظن مطل حجت است .مثل میرزای قمی و پیروان وی.
 .3مشهور اصولیین که براین باورند اگرچه باب علم بسته است ولی باب علمی یعنـی
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ظنون خاص به روی ما باز است .و می توان احکـام را از طریـ علمـی تحصـیل نمـود .لـذا
مشهور اصولیین قائل به تفصیل بـین دو نظریـه فـوق هسـتند( .یعنـی معتقدنـد کـه در عمـده
احکام شرعی باب علم به روی ما بسته است ولی باب علمی(یعنی ظن خاص) به روی ما باز
است.
تقریر دلیل انسداد
در تقربر دلیل انسداد ،علی ر ـم اخـتالف ،برخـی آن را در ضـمن یـک مقدمـه بیـان
کرده و بعضی مانند مرحوم آخوند در کفایه االصول برای استنتا آن از جند مقدمـه(گاهی
تا پن مقدمه) بهره جسته اند .که عبارتند از:
 -1علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلی در شریعت هست.
 -2اهمال و عدم امتثال آنها کامال پذیرفته نیست
 -3باب علم و علمی در موارد بسیاری بر ما بسته است.
 -4احتیاط در موراد علم اجمالی یا رجوع به اصول عمیلیـه دیگـر یـا فتـاوای دیگـران
یر قابل قبول است.
 -5گزینش امر مرجوح بر راجح به حکم عقل قبیح است.
با تحق این مقدمات ،عقل به طور مستقل حکم به لـزوم اطاعـات ظنـی در مـورد ایـن
تکالیف می نماید .زیرا اگر اطاعت ظنی مورد قبول قرار نگیرد .با توجه به انسداد بـاب علـم
و علمی باید احکام را مهمل گذاشت یا در همه زمینه ها احتیاط را پیشه کـرد .یـا بـه اصـول
عملیه در هر باب رجوع کنیم و یـا تقلیـد را بپـذیریم و یـا بـا وجـود ظـن ،از شـک و پنـدار
اطاعت نماییم .در حالی که همه این طرق مردود است(.خراسانی ،کفایه االصول ،ص)356
بنابراین از جمله ادله و براهین مبانی کالمی اعتبار ظن مطل همین دلیـل انسـداد اسـت
که هدف خداوند از ارسال رسل و انزال کتـ

و نشـر احکـام و بیـان تکـالیف همانـا اتمـام

حجت و قطع عذر عباد و مکلفین است و اینکه هلل الحجـه البالغـه لـذا در رونـد اسـتدالل بـر
احکام و تکالیف شریف اگر فقیه و مجتهد انفتاحی بود در احکام با قواعد انفتاح بـاب علـم
و علمی استدالل بر تکالیف شرعی میکند و وظـایف بنـدگان و مکلفـین را اسـتخرا مـی
نماید و تعالیم الهی که برای سعادت و به کمال رسیدن انسانها است را در اختیارشـان قـرار
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میدهد و اگر مجتهد باب علم و علمی را مفتوح ندانست و انسدادی شد اینگونه نیسـت کـه
باب اجتهاد تعطیل شود بلکه با معیارها و موازین که خود شارع در شریعت بهطور کلی آنهـا
را بیان کردن ومقرر فرموده که علینا القاد االصول و علیکم التفریع حجت را بر مکلف تمـام
می کند که آن همان حجیت و تمام بودن مقدمات انسداد است که ادله آن ،همـه ،برهـانی
و استدالل های محکم و استوار پشتوانه آنها است ،به بیان دیگر ایـن همـان ظنیـه الطریـ ال
ینافی قطعیه الحکم است؛ لذا در عصور و ازمنه ای که خدای نخواسته احادیح و روایـات و
جوامع روایی ما دچار آسی شود باز از راه انسداد ،فقهاد عظـام  ،احکـام را از منـابع مـورد
نظر از کتاب و سنت ماثوره و مبانی و اصول مقرره اسـتنباط مـی کنـد لـذا هیچگـاه مکلـف
حیران و سرگردان در انجام وظایف نخواهند ماند و مطاب تمام شرایط ،دین اسالم ،احکـام
را انشاد و جعل کرده است منتهی در فرض انفتاح ،به یک نحو و در فرض انسداد ،بـه نحـو
دیگر است از این رو است که گوئیم ،مبحح انسداد ،خود مبحثی اسـت کـه بـا آن حجـت
در استنباط احکام الهی تمام است و خداونـد حکـیم در هـر صـورت و در همـه شـرایط بـا
حکمت بالغه ا

حجت را تمام کرده است و هلل الحجه البالغه.

 .2مبانی کالمی حجیت ظن مطلق
در این بحح ،نگاهمان به مبانی ،به معنای مبادی تصدیقی نظـری و علـل ـایی دخیـل
در اثبات و استدالل فقهی استنباطات احکام است ،مبانی ،همان مبادی تصدیقی است لذا بـه
مبادی تصوری ،کار نداریم و نظری است لذا به مقدمات بدیهی در اجتهاد نظـر نـداریم و
البته که مبانی ،فقط محدود به گزاره های که به عنوان مقدمه ،در سراسر استنباطات فقهی به
کار می رود نیست ،بلکه همین مقدار که ،در مسیری که اهداف و ایت احکام و تحقیقات
فقهی می پیماید دخالت داشته باشد مبانی کالمی شمرده می شود.
 .2-1حسن وقبح عقلی

از جمله مبانی کالمی ظن مطل  ،عبـارت اسـت از مسـئله حسـن و قـبح کـه در ضـمن
مباحح افعال الهی به خصوص ویل صـفت عـدل الهـی مطـرح اسـت و ایـن دو واهه از نظـر
لغوی واضح هستند ،چراکه حسن به معنای زیبایی و پسندیده بودن و قبح به معنای زشـتی و
ناپسند بودن است( .فیومی )167/1 ،1347 ،ولی از نظر اصـطالحی بـرای اینـدو واهه معـانی
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متعددی وکر شده است .و در کت

کالمی برای حسن و قـبح سـه معنـای اصـطالحی وکـر

شده است که عبارتند از :
 -1مالئمت و منافرت با نفس یا طبع؛
 -2دارا بودن کمال و نقص
 -3استحقاق مدح و وم از نظر عقل و عقال
و فخررازی نیز برای حسن و قبح همین سه معنا را وکر کرده اســت (.رازی/1341: 1 ،
 246و  )247و شارح مواقف نیز برای حسن و قبح ،سه معنا وکر مــــی کنــــد ؛ بــــا ایــــن
تفــ ـاوت کــ ـه به جای مالئمت و منافرت با نفس یا طبع ،مالئمت و تناس

بــ ـا ــ ـرض و

منـافرت و تنافی با آن را جزد معانی حسـن و قـبح وکـر مـی نمایـد )182 /1370( .شــارح
مقاصد نیز مانند شـ ـارح مواقـ ـف مناسـ ـبت و عـ ـدم مناسـ ـبت بـ ـا ـ ـرض را جـ ـایگزین
مینماید)282 /1989: 4( .
بنابراین به طور کلی از نگاه کالمی چهار معنا برای حسن و قبح وکـر شـده اسـت .که
عبارتند از :مالئمت و عدم مالئمت با طبع ،کمال و نقص ،استحقاق مــــدح و وم و مناسبت
و عدم مناسبت با رض و مشخص شد که معنای چهارم هـ ـم جـ ـزد معـ ـانی حسن و قبح به
شمار آمده است؛ ولی برخی صاح

نظران بــ ـه معنــــای چهــــارم اشــــکال کرده اند که

موافقت رض در عدل ،مثالً جهت حسن است ،نه معنی حسن؛ بلکـه معنی حسن در او آن
است که گفته شد؛ اعنی اسـتحقاق مـدح و جـزا »( الهیجـی)1365: 245 ،
بر طب این اشکال نباید معنای چهارم را جزد معانی اصـ ـطالح ی دانسـ ـت؛ بلکـ ـه این
معنا مالک و جهت معنای سوم حسن و قبح مـــی باشـــد و از ایـــن رو نبایـــد آن را معنای
مستقلی در کنار معنای سوم به حساب آورد .به نظر می رسد اشکال این محق وارد نمی
باشد؛ چراکه موافقت و عدم موافقت با رض به اعتبارات مختلـف  ،تفـاوت پیـدا مـیکنـد
؛ مـــثالً کـــار ظـــالم از جهتـــی کـــه تأمین کننده هدف اوست ،حسن می باشد و این طور
نیست کـه موافقـت بـا ـرض و عدم آن فقط به عنوان مالک معنای سوم مطرح باشد؛ بلکه
خـــود ،معنـــای مســـتقلی است که به اعتبارات مختلف ،تفاوت پیدا می کند؛ به طوری که
یــ ـک کــ ـار بــ ـرای یــ ـک نفر ،حسن و تأمین کننده رض اوست؛ ولی نسبت به شخص
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دیگر ،قبیح و نامناســـ ـ

با رض اوست .بنابراین تا اینجا وجود چهار معنای اصـــ ـطالحی

بـرای حسـن و قـبح مسلم است و نباید در وجود این چهار معنا تردید کرد.
با بررسی و تتبع در گفتار متکلمان ،به معنای پنجم برمی خوریم که عبارت است از
مصلحت و مفسده .در این معنا حسن بودن بــه معنــای مصــلحت داشــتن و قبــیح بودن به
معنای مفسده داشتن است؛ مثالً وقتی گفته می شود نماز حسن است ،یعنی دارای مصلحت
است و زمانی که اظهار می گردد نوشیدن شراب قبــیح اســت ،یعنــی دارای مفسده است.
در کلمات صاح

نظران ،از این معنای حسن و قبح به »حسن و قبح فعلی« تعبیر می شود؛

چنانکه به حسن و قبح بـــه معنـــای اســـتحقاق مـــدح و وم «حسن و قبح فاعلی» اطالق می
گردد( .کاظمی خراسانی 41 / 1406: 3،و )42
عده ای این معنا را با معنای چهارم )مناسبت یا موافقت با رض و عــــدم آن (یکــــی
دانسته و اظهار داشته اند که مطابقت و عدم مطابقت با رض ،بیان دیگری از مصلحت و
مفسده است(.مظفر )362 /1396: 1 ،ولی ح این است که یکــــی دانســــتن ایــــن دو معنا
اشتباه و ناشی از عدم تفری میان مصلحت و مفسده با رض است .توضیح اینکه ،مصلحت
همان اثر نافع یک عمل یا معلول آن است؛ ولـــی ـــرض وجود علمی آن اثر نافع و مفید
است که از آن به علت ائی نیز تعبیر می گردد و لذا بر عمل متقدم است .بنابراین
مصلحت ،معلول عمل می باشد؛ درحالی کـه ـرض یــا هدف ،علت و طبعاً مقدم بر عمل
است؛ ولی مصلحت متأخر از آن خواهد بود .کوتـــــاه سخن اینکه ،رض عبارت است از
»ما الجله العمل«ولی منفعت و مصلحت یعنــــی»ما ینتهی الیه العمل« .با توجه به این اختالف
میان رض و مصلحت ،دیگر صحیح نیست حسن و قبح را به معنای چهارم و پنجم یکی
بدانیم و لذا حـ ـ  -تـ ـا اینجـ ـا این است که گفته شود حسن و قبح دارای پن معنا هستند.
اشکال دیگری که در باب معنای پنجم مطرح است ،اینکه برخی صــ ـاح

نظــ ـران اظهار

می دارند نباید مصلحت و مفسده را جزد یکی از معانی حسن و قـــبح دانســـت؛ بلکه حسن
آنچه مصلحت دارد ،به دلیل مالئمت با نفس و نیز قبح آنچه مفسده دارد ،به دلیل منافرت با
نفس می باشد؛ از این رو بر این باور پا می فشارند که نباید مصلحت و مفسده را جزد معانی
حسن و قبح به شمار آورد( .مظفر)219 /1373: 1 ،
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این نظریه هم ناصواب است؛ زیرا وقتی می گوئیم نماز حسن اسـت و منظــور مــا این
است که این عمل دارای مصلحت است ،آیا حسن بودن آن به این دلیـــل اســـت که نفس
و طبیعت انسان با آن سازگار است و آدمی از آن لذت می برد؟ مالئمت بـــــــا نفس یعنی
سازگاری با طبیعت و وقتی می گویند فالن ذا حسن اســ ـت  ،یعنــ ـی بــ ـا طبیعت انسان
سازگار است و از این جهت چه بسا نماز برای بسیاری که خوی تنبلی دارند ،قبیح باشد؛
یعنی با طبع ایشان سازگار نمی باشد؛ لذا صـــحیح نیســـت بگـــوئیم مصلحت و مفسده از
معانی مستقل حسن و قبح نیست و بـــا معنـــای نخســـت یکـــی می باشد .بنابراین بی تردید
مصلحت دار بودن و مفسده داشتن به عنوان معنای پـنجم حسن و قبح به شماره می رود.
برخی از محققان عالوه بر معانی پیش گفته ،دو معنـای دیگـر را نیـز بــه معــانیحسن
و قبح اضافه کرده اند که عبارتند از :استحقاق مــــدح و وم از جهــــت عرفــــی و شرعی.
(اصفهانی )1335: 317 ،منظور از این دو معنا روشن است؛ چراکه اسـتحقاق مــدح و وم از
منظــر عــرف ممدوح و یا مذموم بودن عرفی آن است و از منظر شریعت هم ممدوح و یــا
مـذموم بودن شرعی آن.
ارتباط منطقی مﻌنای لﻐوی با مﻌانی اصطالحی
رابطه مزبور به نحو اختصار عبارت است از رابطه مفهوم با مصداق؛ چراکه حســ ـن در
لغت عبارت است از پسندیده بودن؛ از ایـن رو در مـوارد مختلـف دارای مصــادی متفاوت
است؛ مثالً در مورد ذا ،پسندیده بودن آن از این جهت است که با طبیعت انسان سازگار
باشد و در مقابل اگر ذائی بـا طبـع انسـان ناســازگار باشــد ،قبــیح و ناپسند است .لذا
معانی مختلف اصطالحی ،جزد مصادی معنای لغوی حسن و قـــــــ ـبح می باشند که در هر
مورد و زمینه ای پسند یا ناپسند بودن به یک صورت است و این اختالف مصادی به دلیل
اختالف در جهت و سب

پسندیده بودن است.

زیرا همانگونه که خداوند در زمان حضور پیامبران و انبیـاد الهـی و نیـز زمـان حضـور
پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) ،معارف و علـوم و دسـتورات و فـرامین انسـان سـاز و
سعادت بخش را در اختیار مکلفین آن زمان قرار میداده انـد ایجـاب مـی کنـد شـارع بـرای
عصر یبت و برای فرض صورت انسداد هم فکری اندیشیده باشد و مکلفـین ایـن زمـان را
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هم از فرامین انسان ساز و سعادت بخش بهرهمند و مستفیض فرمـوده باشـد و راه رسـیدن بـه
آنها را در عصر عدم دسترسی به پیامبر و معصومین راه استخرا احکـام از طریـ مقـدمات
انسداد و ظن مطل قرار داده باشد چون ما مثل بهائم و مجانین نیستیم بلکـه احکـامی داریـم
که به برهان انسداد ،همان حجیت ظن مطل است.
 .2-2منجزیت و مﻌذریت
از جمله ادله و براهین مبانی کالمی اعتبار ظن مطل ایـن اسـت کـه هـدف خداونـد از
ارسال رسل و انزال کت

و نشر احکام و بیان تکالیف همانا اتمام حجت و قطع عذر عبـاد و

مکلفین است و اینکه هلل الحجه البالغه لذا در روند استدالل بر احکام و تکالیف شریف اگـر
فقیه و مجتهد انفتاحی بود در احکام با قواعد انفتاح باب علم و علمی اسـتدالل بـر تکـالیف
شرعی میکند و وظایف بندگان و مکلفین را استخرا می نماید و تعـالیم الهـی کـه بـرای
سعادت و به کمال رسیدن انسانها است را در اختیارشان قرار میدهد و اگر مجتهد باب علم
و علمی را مفتوح ندانست و انسدادی شد اینگونه نیست که باب اجتهاد تعطیل شود بلکـه بـا
معیارها و موازین که خود شارع در شریعت بهطور کلی آنها را بیـان کـردن ومقـرر فرمـوده
که علینا القاد االصول و علیکم التفریـع حجـت را بـر مکلـف تمـام مـی کنـد کـه آن همـان
حجیت و تمام بودن مقدمات انسداد است که ادله آن ،همه ،برهانی و استدالل های محکـم
و استوار پشتوانه آنها است ،به بیان دیگر این همان ظنیه الطری ال ینافی قطعیه الحکـم اسـت
لذا در عصور و ازمنه ای که خدای نخواسته احادیح و روایـات و جوامـع روایـی مـا دچـار
آسی

شود باز از راه انسداد ،فقهاد عظام  ،احکام را از منـابع مـورد نظـر از کتـاب و سـنت

ماثوره و مبانی و اصول مقرره استنباط می کند لذا هیچگـاه مکلـف حیـران و سـرگردان در
انجام وظایف نخواهند ماند و مطاب تمام شرایط ،دین اسالم ،احکام را انشاد و جعـل کـرده
است منتهی در فرض انفتاح ،به یک نحو و در فرض انسداد ،به نحو دیگر اسـت از ایـن رو
است که گوئیم ،مبحح انسداد ،خود مبحثی است که با آن حجت در استنباط احکام الهی
تمام است و خداوند حکیم در هر صورت و در همه شرایط با حکمـت بالغـه ا
تمام کرده است و هلل الحجه البالغه.

حجـت را
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 .2-3جامﻌیت اسالم
از نظر قرآن ،یکی دیگر از ویژگی های دین اسالم ،این است کـــه جاودانـــه بـــوده،
برنامه حیات بخشـی را بـرای همـه انسـان هـا در طــول اعصــار ارائــه مــیدهــد .بر این
اساس ،یکی از ادله جامعیت اسالم ،جاودانگی آن است؛ زیرا همـان گونــه که آیات«تبیان
لکل شید» (نحل )89 :و امثال آن دلیل بر جامعیت قرآن و اســـ ـالم است ،آیاتی که داللت
بر جاودانگی اسالم می کند نیز دلیل بر جامعیت آن است؛زیرا اگر دلیلی اثبات کرد که
اسالم برای همیشه سند هـدایت اســت ،پــس بایــد آنچه به هدایت بشریت انسان وابستگی
دارد ،آورده باشد وگرنه در این باره الزم

می شود به راهنمای دیگری مراجعه شود که بر

خالف جاودانگی است .در بحح جاودانگی اسالم ،نخست باید دالیل آن را بررسی کرد؛
یعنی به چه دالیلی این دین برای همه افراد بشر در همه اعصار آمده است ،نه برای یک قوم
و ملت و یک زمان خاص .جاودانگی اسالم را می توان براساس آیات اثبات کرد که در
اینجا فقط به برخی از آنها اشاره می شود .از جمله آیات مـی تـوان بــه دو نمونه زیر اشاره
کرد «:تَبارَکَ الَّذی نَـزَّلَ الْفُرْقـانَ عَلـ عَبْـدِهِ لِیَکُـونَ لِلْعـالَمینَ نَـذیراً (فرقـان«)1،بــزرگ و
خجســـــته است کسی که بر بنده خود ،فرقان را نازل کرد تا برای جهانیان هشداردهنده ای
باشد.
«وَ ما أَرْسَلْناکَ إِالَّ رَحْمَۀً لِلْعالَمینَ»(انبیاد )107 ،و تـو را جـز رحمتـی بــرای جهانیــان
نفرستادیم.
در دو آیه اخیر ،واهه »العالمین« ،جمع دارای »الف و الم« است و شامل همــــــه انسان
های پس از رسالت پیامبر اسالم در همه زمانها می شود.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجـــه بـــه اینکـــه زنـــدگی بشر
همواره در حال تغییـر و تحـول اسـت ،چگونــه مــی تــوان تحــول زمــان و نیازمندی های
آدمی را با ثبات دین پیوند داد؟ چگونه می توان دیـــن اســـالم را بـــا همه زمان ها متناس
دانست؟ مگر ممکن است چیزی جاوید بماند؟ همه چیز در جهان بر ضد جاودید ماندن
است .اساسی ترین اصل ایـن جهــان ،اصــل تغییــر و تحول است و فقط یک چیز جاودانی
است ،آن اینکه هیچ چیز جـاودانی نیسـت( مطهری ،1375 ،ص)177
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استاد مطهری می نویسد :منکران جاویدماندن ،گاهی بـه سـخنان خـود رنــگ فلسفی
می دهند و قانون تغییر و تحول را که قانون عمومی طبیعت اســت ،دلیــل می آورند .اگر به
مسئله صرفاً از جنبه فلسفی بنگریم ،جواب ایراد روشن اســــــــت :آن چیزی که همواره در
تغییر و تحول است ،ماده و ترکیبات مادی جهان است؛اما قوانین و نظامات ــــ خواه نظامات
طبیعی و یـا نظامــات اجتمــاعی منطبــ بــر نوامیس طبیعی ــ مشمول این قانون نمی باشد.
ستارگان و منظومــــه هـــ ـای شمســـ ـی پدید می آیند و پس از چندی فرسوده و فانی می
گردند؛ اما قانون جاوبه همچنان پای برجاست؛ گیاهان و جانوران زاده می شوند و می زیند
و می میرند؛ ولی قوانین زیست شناسی همچنان زنده است .همچنین است حال انسان ها و
قوانین زنـــدگی آنها .انسان ها از جمله شخص پیامبر می میرد ،ولی قانون آسمانی او زنـــده
اســـــ ـت .در طبیعت »پدیده ها« متغیرند ،نه قانون ها .اسالم قانون است ،نه پدیده .اسالم آن
وقت محکوم به مرگ است که با قوانین طبیعت ناهماهنگ باشد؛ اما اگر چنان که خود
مدعی است از فطرت و سرشت انسان و اجتماع سرچشمه گرفته باشد و با طبیعت و قوانین
آن هماهنگی داشته باشد ،چرا بمیرد؟!ولی گاهی از جنبه اجتماعی ایراد می کنند؛ می
گویند :مقررات اجتماعی یـ ـک سلسله مقررات قراردادی است که براساس نیازمندی ها که
مبنا و اساس مقررات و قوانین اجتماعی می باشد ،به موازات توسعه و تکامل عوامل تمدن
در تغییرند .نیازمندی های هر عصر با نیازمندی های عصـر دیگـر متفـاوت اســت چگونــه
ممکن است مقررات زندگی او در این عصر همـــــان مقـــــررات عصـــــرهای گذشـــــته
باشد؟(همان ،ص177ـ)178
پس یکی از مبانی کالمی اعتبار حجیت انسداد و ظن مطل آن است کـه چـون اسـالم
دینی است جامع و در احکام خود ،تمام جوان تکالیف و راه سعادت بشـر را مـورد لحـا
قرار داده است ،هم برای قادر تکلیف دارد و هم برای عاجز تکلیف دارد ،هـم بـرای مـوارد
اضطرار و اکراه تکلیف خاص دارد و هم برای موارد ضرر و ضرار تکلیـف خـاص و ویـژه
ای دارد ،لذا برای همه افراد و اشخاص راه سعادت و تکامل آنها را در نظر گرفته است و از
جامعیت در همه زمینه ها برخوردار است ،از این رو باید در فرض انسداد باب علم و علمـی
هم نیز ،دستورات متناس

با آن را به همراه آورده باشد که مدعا همین اسـت کـه در چنـین
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شرایط و برهه ای ،ظن مطل را حجت قـرار داده و علمـاد ،مجتهـدین و فقهـاد ،موظـف بـه
عمل به ظن مطل در فرض انسداد باب علم و علمی هستند.
 .2-4جاودانگی شریﻌت اسالم
یکی از امتیازات دین اسالم نسبت به ادیـان گذشـته ،جاودانـه بـودن آن اسـت .امـا در
تبیین معنای جاودانه بودن باید گفت :احکام شریعت بـه دو قسـم ثابـت و متغیـر تقسـیم مـی
شوند ،برخی مانند اصل پرستش و کرنش آفریدگار متعال ،یک نیـاز فطـری و ثابـت انسـان
است و اسالم آن را در قال

های مختلف مانند نماز و دعا از انسان خواسته اسـت .همچنـین

اصل عدالت ،احسان ،حرمـت تصـرف در مـال دیگـران ،حرمـت قتـل و تحـریم اضـرار بـه
دیگران از جمله احکام ثابت شریعت تلقی می گردند.
در مقابل ،برخی مانند احکـام اقتصـادی و اجتمـاعی ،بـه صـورت متغیـر هسـتند ،مثـل
حرمت بیع خون یا برخی از اعضای بدن که در صدر اسالم به دلیل عدم انتفاع محلـل از آن
بود ،اما با پیشرفت علم ،این عنوان تبـدل یافتـه و از خـون مـی تـوان انتفـاع محلـل بـرد کـه
حکم حلیت بیع آن می گردد.

موج

بنابراین جاودانگی و ثبات شریعت اسالم به دلیل تعل آن بر مصـالح و مفاسـد واقعـی
است که با حفظ و بقای این مناط نیازی به تغییر پیدا نمی شود .ضمن اینکـه تغییـر بعضـی از
احکام آن با اصل اجتهاد ممکن است .و موج

تناس

آنها به مرور زمان و تکامل علم می

گردد.
پس مقصود از جـاودانگی اسـالم در ناحیـه معـارف و گـوهر دیـن ،اسـتمرار حقانیـت
اسالم و عدم امکان نسخ آن توسط ادیان اسـت .امـا در ناحیـه شـریعت مقصـود جـاودانگی
کلیات شریعت(مبانی و اصول کلی فقه) است .نه بـه صـورت موجبـه کلیـه کـه شـامل همـه
احکام شریعت باشد .و این فهم از جاودانگی شریعت را بزرگانی مثـل شـیخ انصـاری(فرائد
االصول )457 ،آخوند خراسانی( کفایه االصول )342 ،2 ،محق نـائینی(اجود التقریـرات،
ص )515و امام خمینی( ،منه االصول،ص )29بیان نمـوده انـد .چنانکـه شـیخ انصـاری در
تفسیر حدیح «حالل آل محمد الی یوم القیامه» می نویسد:
«ان الظاهر سوقه لبیان استمرار احکام محمد)ص( نوعاً من قبل اهلل جل وکره الی یوم
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القیامۀ فی مقابـل نسخها بدین آخر ال بیان استمرار احکامه الشخصیۀ» (فرائداالصول)457:
بنابراین از جمله مبانی کالمی حجیت ظن مطل  ،ابدیت شـریعت و دائمـی و جاودانـه
بودن تکالیف آن است و دینی که باید احکام و شرایطش ابدی و جاودانـه باشـد بایـد تمـام
شرایط زمان ها را در نظر گرفته باشد که در عمود زمان ،مبادا در مقطعی ،در دین وقفه ای
ایجاد شود لذا در عصر یبت و زمان عدم دسترسی به علم و علمی ولو اینکه ادله ی احکـام
در عصر حضور ،بیان شده باشد و همه واجبات و محرمـات کـه سـعادت و شـقاوت بشـر را
رقم میزند بیان شده باشد ولکن چون شارع حکیم و آگاه به امور ،میداند در عصـر یبـت
معصومین (ع) و چرا های راه هـدایت بشـریت بـه بـن بسـت در راسـتای اسـتنباط احکـام و
فروعات و مستحدثات واقع می شود لذا برای آن اعصار حجیت ظـن مطلـ را قـرار داده تـا
ابدیت احکام دچار خدشه نشود و جاودانگی دین پاینده و استوار بماند البتـه مـوارد فـراوان
دیگر از مبانی کالمی حجیت ظن هست که چون تقریر مبحح موصوف بر مبنای اختصار و
در عین حال به عنوان فتح باب برای انجام تحقیقات گسترده برای عالقه مندان بـه تحقیـ و
پژوهش در این زمینه می باشد از آنها صرف نظر و متعرض نخواهیم گشت.
نتیجه گیری
حجت ظن مطل و مسئله انسداد باب علم و علمی در احکام شـرعی از جملـه مسـائل
مهمی است که با اثبات حجیت ظن مطل در مباحح فقهی ادله فراوانـی در جهـت اسـتنباط
احکام پیش روی مجتهد گشوده می شود و بدیهی است این بحح فقط در محدوده احکـام
و مسائل شرعی است و اما در مورد اصول اعتقادی کاربردی ندارد زیرا راه به دست آوردن
علم و یقین در مسائل اصول اعتقادی در همه زمانها مفتوح بوده و هست.
در مورد انسداد ،مشهور اصولیون ،قائل به انفتاح باب علم و علمی هستند ولی برخـی
مانند میرزای قمـی و پیـروان او بـه انسـداد راه تحصـیل علـم و علمـی معتقدنـد و بـه آنـان
انسدادی می گویند.
در تبیین مبانی کالمی به تعریف علم کالم به طور گذرا اشاره کردیم تا انطباق مبانی
کالمی حجیت ظن مطل بـر علـم کـالم مشـخص باشـد لـذا تعریـف مـتکلم بـزرگ شـیخ
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طوسی را مبنا قرار دادیم و تمام تعاریف دیگران را به آن ارجاع دادیم که هم تعریف شـیخ
صدوق برگشته به آن می کرد و هم تعریـف ابـن خلـدون و قاضـی ارمـوی و دیگـران نیـز
اگرچه تعابیر مختلفی داشتند ولی ل

کالمشان همان تعریف شیخ طوسی اسـت و در ادامـه

تعریف عضدالدین ایجی را در المواقف بررسی کردیم و با دو قیـدی کـه محقـ جرجـانی
بر آن افزوده بود باز برگشتش به تعریف شیخ بود که عبارت اسـت از اینکـه کـالم ،دانشـی
است که بر محور شرع و معرفت الهی بر اساس کتاب و سنت بحح می نماید.
در واکاوی مبانی کالمی حجیت ظن مطل  ،موضوع ،حجیت ظن مطل را مدنظر قرار
دادیم و تبیین کردیم که حجیت شرعی یک دلیل ،عبارت از :منجزیت و معذریت آن عنـد
شارع است.
که مسئولیت پذیری و یا رفع مسئولیت را برعهده مکلف می نهد کـه بـه حکـم عقـل،
لزوم و وجوب اطاعت ،در راستای عبودیت است ،که به حکم أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُـوا الرَّسُـولَ
می باشد که همان ح الطاعه مولی و از مستقالت عقلی است و مانند وجوب شکر مـنعم از
جمله مستقالت است.
و نیز این نتیجه حاصل شد که مجتهد انسدادی نمیتواند فتواهـای مجتهـد انفتـاحی را
صحیح و مطاب واقع بداند ،بلکه او را تخطئه میکند و او را جاهل در مسـئله مـی بینـد ،لـذا
ح ارجاع مقلدین خود را در فاالعلم بر آنها را ندارد.
و از جمله مبانی کالمی آن مسئله حسن و قبح است که در ضمن مباحـح افعـال الهـی
در ویل وصف عدل الهی مطـر ح اسـت کـه ایجـاب مـی کنـد در عصـر عـدم دسترسـی بـه
معصومین(ع) و حجت شرعی برای فرض صورت انسداد هم تمهیدی اندیشیده شده باشد و
مکلفین به منظور نیل به سعادت مثل عصر حضور معصوم با انجام فرائض و تکالیف الهی بـه
کمال برسند و ضمن اینکه در عصر و حر و مشقت و احتیاط هم قرار نگیرند که این مهـم
با حجیت ظن مطل میسر است و نیز بیان داشـتیم از جملـه مسـائل کالمـی آن اسـت کـه در
اصول ثابت شده است که اگـر مکلـف عـاجز باشـد در انجـام تکلیـف مخاطـ

و مشـمول

تکلیف نمی باشد و این مبتنی بر این است که پذیرفته باشیم تکلیف به عاجز ،قبـیح اسـت و
خداوند مرتک

فعل قبیح نمیشود به همین مبنا وقتی مجتهد از اسـتنباط احکـام و برمبنـای
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انفتاح باب علم و علمی عاجز بود ظن انسدادی برایش حجت میباشد و مکلف به تکـالیف
انفتاحی نمی باشد ،پس از آن عاجز است و تکلیف به عاجز از سویی حکـیم قبـیح و محـال
است.
و از جمله مبانی کالمی که بیان داشتیم همان هلل الحجه البالغه است کـه ارسـال رسـل
و انزال کت

و نشر احکام برای اتمام حجت و قطـع عـذر مکلفـین اسـت و اگـر بـاب علـم

مفتوح باشد فقیه و مجتهد با قواعد انفتاح ،تکالیف شرعی را استخرا و استنباط می کنـد و
راه سعادت و کمال را در اختیارشان قرار می دهد.و اگر مجتهد و فیقهی باب علم و علمـی
را مفتوح ندانست اینگونه نیست که باب اجتهاد تعطیل شود و احکام الهی معطل بماند بلکـه
با معیار های کلی که تبیین شده که علینا القاد االصول و علیکم التفریع
حجت را بر مکلفین تمام می کند و مبحح انسداد یکی از همان طرقـی اسـت کـه در
عصر عدم حضور معصوم و عدم وجود حجیت مقـدمات انسـداد تمـام و کامـل مـیشـود و
حجیت ظن مطل ثابت می گردد و نیز تبیین شد که چون اسـالم دینـی اسـت کـه جامعیـت
دارد و در احکام تمام جوان تکلیف را به منظور سعادت بشر مورد لحـا قـرار داده اسـت
لذا در صورت انفتاح و نیز در صورت انسداد باب علم و علمـی هـم بایـد شـارع دسـتورات
متناس

با هر یک را صادر نموده باشد تا جامعیت دین خـاتم االنبیـا خدشـه دار نشـود ونیـز

ابدیت شرعیت و جاودان بودن تکالیف آن نیز اقتضاد دارد چه در عصـر امکـان تشـرف بـه
حضور معصوم که عصر انفتاح است و چه در عصر عدم امکان آن و در زمان انسـداد بـاب
علم و علمی ظن مطل حجت قرار داده شود تا ابدیت و جاودانگی احکام پاینـده و اسـتوار
بماند .
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 .8انصاری،شیخ مرتضی1420(،م)ررائد االصول ،قم ،مجمع الفکر االسالمی
 .9مظفر،محمدرضا1395(،ش)اصول الفقه،قم،مرکز مدیریت حوزه عنمیه
 .10عالمه حیدری،سید عنی نقدی1412(،ه.م)اصدول االسدتنباق،قم ،مرکدز مددیریت حدوزه
عنمیه
 .11ایجی،عضدالدین عدالرحمن1412(،ه)،المواقف و شرحها ،قم،انتشارات الشریف رضی
 .12ابن خندون،عبدالرحمن)1398(،مقدمه،تهران،دارالعنم بیروت
 .13شیخ صدوم،محمد بن باویه،)386(،التوحید،قم،نشر اسالمی
 .14شیخ مفید،محمدبن نعمان،)413(،االرشاد ردی معررده حجدل ا لع عندی العبداد،قم ،کنگدره
شیخ مفید
 .15طوسی،نصیرالدین،)672(،آغاز و انجام ،تهران،وزارت ررهنگ و ارشاد اسالمی
 .16والیی،عیسی،)1387(،ررهنگ تشریحی اص الحات اصول،تهران ،نشر نی
 .17هیثم ،هالل1424(،م)معجم مص نح االصول،بیروت،دارالجنیل
 .18موسوی خمینی،روح اله)1388(،اجتهاد و تقنید،ترجمه وهاب دانش پژوه،تهدران ،چداپ

واکاوی مبانی کالمی حجیت ظن مطلق درعلم اصول فقه 29 /

و نشر.
 .19گرجی،ابولقاسم (،)1375تاریخ رقه و رقهاء،چاپ اول،تهران،انتشارات سمت
 .20ریض،عنیرضا،)1391(،مبادی رقه و اصدول،چاپ بیسدت وسوم،تهران،موسسده انتشدارات
دانشگاه تهران
 .21سددبحانی،جعفر،)1424(،االسددالم و مت نبددات االصددل اودوره الزمددان و المکددان رددی
االستنباق،قم موسسه االمام الصادم(ع)
 .22جناتی،محمددد ابددراهیم،)1374(،ادوار رقدده و کیفیددت بیددان آن ،تهران،سددازمان انتشددارات
کیهان
 .23محمد ،یحیی،)1387(،درامدی بررهم روش مند اسالم ،ترجمده سدید ابوالقاسدم حسدینی
ژررا،تهران ،پژوهشگاه ررهنگ و اندیشه اسالمی
 .24مهدوی ،اصغر آقا ،)1389(،مبانی نقش زمان و مکان در استنباق احکام از دیددگاه امدام
خمینی و شهید صدر ،تهران ،دانشگاه امام صادم (ع)
 .25طوسی ،ابوجعفر،)1351(،شرح العبارات المصد نحه عنددالمتکنمین،تحقیم محمدد تقدی
دانش پژوه  ،مشهد،الذکری االلفیه لنشیخ المفید
 .26م هری ،مرتضی،اشنایی با عنوم اسالمی (کالم و عرران )،انتشارات صدرا
 .27حنی ،ابو القاسم نجم الدین ،جعفر بن الحسن (محقم حندی) شدرائع االسدالم  ،انتشدارات
استقالل
محمدحسن جواهرالکالم ری شرح شدرائع االسدالم ،دارالکدت باالسدالمی،،
 .28نجفی ،شیخ ع
چاپ چهارم1373
محمدحسن ،مقال ۀ نگاهی به مبانی وجدوه شدرعی در حاکمیدت رقیده ،رصدننامه
 .29نجفی ،ع
رقه ،شمارۀ3
 .30قمدی ،ابوالقاسدم گیالندی (محق عدم قمدی)  ،قدوانین المحکمد ،،بده اهتمدام اسدتادعنی
تبریزی1303
 .31رجانی ،عنی ، 1370،شرح المواقف ،قم ،انتشارات شریف رضی.
 .32حنی ،حسن بن یوسف (عالمه حنی) ،1360 ،کشف الفوائد ،تبریز ،انتشارات مکتﺐ

 /30فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1399

اسالم.
 .33دددددددددددددد 1407 ،الف ،کشف المراد ری شرح تجرید االعتقاد ،قم  ،انتشارات جامعه
 .34دددددددددددددد  ،1407 ،نهل الحم و کشف الصدم ،قم ،دارالهجرة.
 .35ریومی ،احمد ، 1347،المصباح المنیر ،بی جا.
 .36قوشﭽی ،بی تا ،شرح قوشﭽی بر تجرید االعتقاد ،بی جا.
 .37کاﻇمی خراسانی ،محمدعنی ،1406 ،روائد االصول )تقریرات مرحوم آی ،ا میرزا
 .38محمدحسین نائینی( ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
 .39کالنتري ،ابوالقاسم ،بی تا ،م ارح االنظار )تقریرات درس مرحوم شیخ اعظم انصاري(،
 .40مظفر ،محمدرضا ، 1373،اصول الفقه ،قم ،اسماعینیان.
 .41مقریزي ،احمد ،بی تا ،المواعﻆ و االعتبار ،بیروت ،دار صادر.
 .42همدانی اسدآبادي ،قاضی عبدالجبار ،2001 ،شرح االصول الﺨمسه ،بیروت ،انتشارات
 .43طباطبایی ,محمد حسین ،ررازهایی از اسالم  ,بیتا.
 .44هادی خسرو شاهی ،اسالم ،دین آینده و جهان ،قم ،انتشارات نسل جوان1351 ،
 .45م هری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،انتشارات صدرا ،تهران.

