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جلسه  74ـ دوشنبه 10/01/52

اصالة االشتغال
هشاد اص اغبلة االضتغبل وِ اص آى ثِ احتیبـ ًیض تؼجیش هی ضَد آى است وِ هىلّف ػلن ثِ تىلیف داسد اهّب
ًویداًذ ایي تىلیف دس چِ چیضی تجلّی ٍ ثشٍص پیذا هیوٌذ ،وِ خَد داسای دٍ غَست است :گبّی ًَع
تىلیف ٍ الضام هطخع است؛ ثِ ػٌَاى هثبل هىلّف هیداًذ خذاًٍذ دس سٍص جوؼِ ًوبصی سا ٍاجت وشدُ ٍ
اغل ٍجَة هؼلَم است اهّب هىلّف ًویداًذ ایي ٍجَة هتؼلّك ثِ ًوبص جوؼِ است یب ظْش ٍ .گبّی فمف
اغل الضام ٍ ثِ تؼجیشی جٌس الضام سٍضي است؛ هثالً هىلّف ػلن داسد یب دػب ػٌذ سؤیة الْالل ٍاجت است یب
تشاضیذى سیص حشام است ،دس ایي غَست ػلن اجوبلی ثِ الضام ٍجَد داسد اهّب هىلّف ًویداًذ ایي الضام دس
ؾوي ٍجَة هحمّك ضذُ است یب دس ؾوي حشهت ٍ ،هشدّد هیبى ٍجَة ٍ حشهت است.
ثٌبثشایي دس اغبلة االضتغبل ایي ثحث هكشح است وِ ّشگبُ هىلّف حذّالل جٌس الضام سا ثذاًذ ٍلی ًذاد
ایي جٌس دس ؾوي چِ فشدی هحمّك است ،چِ ٍظیفِای ثشػْذُ خَاّذ داضت.
نمایی کلّی از مباحث اصالة االشتغال
هجحث اغبلة االحتیبـ ثِ دٍ ثخص اغلی تمسین هیضَد:
الف) یه ثخص هشثَـ ثِ دٍساى اهش ثیي هتجبیٌیي است؛ هثالً ػلن اجوبلی ٍجَد داسد وِ ًوبصی دس
جوؼِ ٍاجت است اهّب هؼلَم ًیست وِ آى ٍاجتً ،وبص جوؼِ است یب ًوبص ظْش .دس ایي هثبل ّش چٌذ ًوبص
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جوؼِ ٍ ظْش ضجبّتّبیی ثِ یىذیگش داسًذ اهّب ّش وذام ٍاجت هستملّی ّستٌذ ٍ جذای اص ّن ّستٌذ ٍ دٍ
هشوّت هتجبیي ٍ ثیگبًِ ًسجت ثِ یىذیگش هیثبضٌذ.
ب) ثخص دیگش ایي هجحث ،هشثَـ ثِ دٍساى اهش ثیي اللّ ٍ اوثش است .دس ایي حبلت ،هؼلَم دائش ثیي
ٍجَة الل یب اوثش است؛ هثالً هىلّف ػلن ثِ ٍجَة داسد اهّب ًویداًذ ایي ٍاجت ،دُ جضئی است یب یبصدُ
جضئی است.
ثحث دٍساى اهش ثیي اللّ ٍ اوثش ًیض خَد ثِ دٍ ثخص تمسین هیگشدد:
1ـ اقلّ و اکثر استقاللی؛

2ـ اقلّ و اکثر ارتثاطی.

همػَد اص اللّ ٍ اوثش استماللی آى است وِّ :ش چٌذ اهش دائش ثیي اللّ ٍ اوثش است اهّب اگش هىلّف الل سا
اتیبى وٌذّ ،ش چٌذ اوثش سا اتیبى ًىٌذ اهّب ّوبى همذاس الل هیتَاًذ غحیح ٍ ثِ اًذاصُی خَد هُجضی ثبضذ ٍ اگش
فیالَالغ اوثش ٍاجت ثبضذ داسای ٍجَثی هستمل است ٍ ًیبٍسدى اوثش ؾشثِای ثِ غحت الل ًخَاّذ صد.
هثالً اگش وسی ًذاًذ وِ آیب ّضاس تَهبى ثِ صیذ ثذّىبس است یب ّضاس ٍ غذ تَهبى ،سٍضي است وِ اهش اٍ
دائش ثیي الل ٍ اوثش است ،اهّب اگش ایي ضخع الل سا ثیبٍسد ٍ ّضاس تَهبى سا ادا وٌذ ثِ اًذاصُی ّضاس تَهبى
ثشیءالزّهة خَاّذ ضذ حتی اگش فیالَالغ ّضاس ٍ غذ تَهبى ثذّىبس ثَدُ است؛ آًچِ ثش رهِّی اٍ ثبلی
هیهبًذ تٌْب غذ تَهبى خَاّذ ثَد.
دس ثحث اللّ ٍ اوثش استماللی چٌذاى هسئلِای ٍجَد ًذاسد ٍ آى سا هجشای ثشائت هیداًٌذ ٍ ثِ آى ثؼذاً
اضبسُای خَاّذ ضذ.
اهّب دس اللّ ٍ اوثش استجبقی اگش دس هتي ٍالغ اوثش داسای ٍجَة ثبضذ ٍ هىلّف ،الل سا اتیبى وٌذ اثشی ثش
الل هتشتت ًویضَد .فشؼ وٌیذ ٍاججی وِ ثش ػْذُ ی هىلّف است هشدّد ثیي دُ یب یبصدُ جضء ثبضذ ٍ دس
هتي ٍالغ ،هشوّت اص یبصدُ جضء ثبضذ ،حبل اگش هىلّف دُ جضء سا اتیبى وٌذ ٍ جضء یبصدّن سا تشن وٌذ اتیبى
دُ جضء فبیذُ ای ًخَاّذ داضت ٍ اثش هَسد ًظش جبسی ًخَاّذ ثَد.
ثِ ػٌَاى هثبل اگش دس غَم تشدیذ حبغل ضَد وِ آیب ثبیذ اص ضص هُفكش اجتٌبة ضَد یب چْبس هُفكشٍ ،
دس هتي ٍالغ ضص هُفكش ٍاجت االجتٌبة ثبضذ اهّب هىلّف اص چْبس هُفكش اجتٌبة وٌذ ،دس حمیمت ایي هىلّف
غَم سا اتیبى ًىشدُ است.
دس ثحث اللّ ٍ اوثش استجبقی غَست ّبی گًَبگًَی لبثل فشؼ است؛ صیشا گبّی اوثش ،جضء اؾبفِ ٍ

2

گبّی ضشـ اؾبفِ است ٍ گبّی اللّ ٍ اوثش ثِ ًحَ جٌس ٍ فػل یب جٌس ٍ ًَع ٍ ثؼؿی غَس دیگش است.
لزا هَضىبفی ٍ دلّت دس ایي غََُس ٍ ایٌىِ آیب دس اللّ ٍ اوثش استجبقی هیتَاى ًسجت ثِ اوثش ثشائت جبسی
وشد ،اص هجبحث ثسیبس هْن اغَل است وِ داسای آثبس ػولی فشاٍاى است ٍ ًجبیذ هَسد غفلت لشاس گیشد.
ثب داضتي قشح اجوبلی اص هسبئل هَسد ثحث دس اغبلة االضتغبل ،سٍضي هیضَد وِ لَام ّوِی ایي
هسبئل ثِ آى است وِ هىلّف ػلن اجوبلی ثِ تىلیفی داسد .لزا داًستي حمیمت ػلن اجوبلی ٍ تفبٍت آى ثب
ػلن تفػیلی هیتَاًذ ًمطی اسبسی ٍ ولیذی دس هجبحث آیٌذُ داضتِ ثبضذ.
منجّزیت علم اجمالی
دس هَسد هٌجّضیت ػلن اجوبلی ٍ ایٌىِ آیب ػلن اجوبلی دس هٌجّضیتّ ،وبًٌذ ػلن تفػیلی است یب هتفبٍت
است ٍ اگش تفبٍت داسد چِ همذاس هتفبٍت است ،دس وتت اغَلیِ ثحثّبی گستشدُ ٍ ػویمی غَست گشفتِ
است اهّب ثِ غَست خالغِ هیتَاى گفت ثحث اص هٌجّضیت ػلن اجوبلی داسای سِ هشحلِ است:
مرحلهیاوّل :آیب ػلن اجوبلی فی الجولِ هٌجّضیت داسد یب اسبسبً ػلن اجوبلی لذستی ثیص اص ضهّ اثتذایی

ًذاسد ٍ ٍجَدش وبلؼذم است؟
ثحث دس ایي هشحلِ ثٌبثش هجٌبی هطَْسِ قثح عقاب تالتیان داسای هؼٌب خَاّذ ثَد ٍ ،إلّب ثٌبثش هجٌبی
حقّالطاعة حتی احتوبل ًیض هٌجّض است ٍ ًیبص ثِ ػلن ًیست ٍ ّوبىگًَِ وِ دس هجحث لكغ ثیبى ضذ ،ایٌىِ
گفتِ هی ضَد لكغ هٌجّض است ثٌبثش هسله لجح ػمبة ثالثیبى است ٍ إلّب اگش وسی لبئل ضَد وِ هَال حك
قبػت داسدٍ ،لَ اًىطبف ثِ اًذاصُی احتوبل ثبضذ هبداهی وِ هؤهّي ًجبضذ ثبیذ قجك احتوبل ،احتیبـ ضَد.
ایي هشحلِ ًسجت ثِ دٍ هشحلِی دیگش اّوّیت چٌذاًی ًذاسد؛ صیشا سٍضي است وِ ثٌبثش هسله لجح
ػمبة ثالثیبى هی تَاى گفت ػلن اجوبلی ،هب سا فیالجولِ اص لبػذُی هزوَس خبسج هیوٌذ ٍ ایيگًَِ ًیست
وِ ػلن اجوبلی وبلؼذم ٍ یب هبًٌذ ضه ثبضذ .ایي هكل ت تمشیجبً هسلّن است ٍ ػلیٰ هب ًُمِل ،وسی اص هؼبسیف ٍ
اسبقیي ػلن اغَل لبئل ًطذُ است وِ ػلن اجوبلی هبًٌذ ضه ثَدُ ٍ فبلذ اثش ثبضذ ٍ تٌْب ثِ ثَؼؽُ هَي
الیُؼشَف اص لذهب ًسجت دادُ ضذُ است وِ ػلن اجوبلی فبلذ اثش است .ثِ ّش حبل لضٍهی ثِ ثحث دس ایي
هشحلِ ٍجَد ًذاسد.
مرحلهیدوم :آیب ثب ٍجَد ػلن اجوبلی هی تَاى دس توبم اقشاف ثخػَغِ ،اغل هؤهّي سا جبسی وشد؟

آسی ،دس جبهغ ثوبَّ جبهغ وِ لذس هتیمي است ًویتَاى اغل هؤهّي ػملی سا جبسی وشد ،اهّب آیب دس خػَظ
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ّش یه اص اقشاف هیتَاى اغل جبسی وشد؟ ثلىِ هوىي است ادّػب ضَد حتی ثب ػلن اجوبلی هیتَاى ثِ
گًَِای دس اقشاف ػلن اجوبلی ،اغَل هؤهٌِّی ضشػیِ سا جبسی داًست وِ فشد ثتَاًذ توبم اقشاف سا هشتىت
ضَد ٍ هحزٍسی ًخَاّذ داضت؛ چٌبًىِ دس هتي وفبیة ،هشحَم آخًَذ ثِ ایي ًظشیِ هتوبیل ضذُاًذ1؛ یؼٌی ػلن
اجوبلی ًِ ػلّت تبهِّی ٍجَة هَافمت لكؼیِ ٍ ًِ ػلّت تبهِّی حشهت هخبلفت لكؼیِ است ،ثٌبثشایي اگش
همتؿی ثشای جشیبى اغل دس توبم اقشاف ثبضذ هبًؼی اص جشیبى اغل دس اقشاف ًخَاّذ ثَد.
مرحلهیسوم :ثش فشؼ وِ ًتَاى دس توبم اقشاف ػلن اجوبلی اغل هؤهّيِ حتی اغل ضشػی سا جبسی وشد،

اهّب آیب دس ثؼؽ اقشاف هیتَاى اغلِ هؤهّي سا جبسی وشد یب خیش؟ سثوب یمبل ّش چٌذ اجشای اغل دس توبم اقشاف
ثِ خبقش هحزٍسی ثجَتی یب اثجبتی هوىي ًجبضذ اهّب هبًؼی ًذاسد وِ دس ثشخی اقشاف ،اغل جبسی ضَد ،الجتِ ثب
هالوبتی وِ روش ضذُ است.
ثٌبثشایي دس هٌجّضیت ػلن اجوبلی ایي سِ هشحلِ ثبیذ هَسد ثحث لشاس گیشد.
أػالم ػلن اغَل دس ایي هسئلِ تالشّبی ػلوی دلیك ٍ فشسبیٌذُای سا ثِ وبس ثشدُاًذ ٍ ًظشات هتؼذّد ٍ
ػویمی اسائِ وشدُاًذ وِ ثبیذ سسیذگی ضَد .ثِ ًظش هیسسذ وبٍش دس دٍ هشحلِی اخیشِ هسئلِی تٌجّض ػلن
اجوبلی ،تب همذاس صیبدی هشَّى ثبصیبثی حمیمت ػلن اجو بلی ٍ ًمبـ افتشالی آى اص ػلن تفػیلی ٍ ثشسسی
هجبًی لَم دس ایي صهیٌِ است.
ثذیي جْت ّش چٌذ دس هجحث لكغ فیالجولِ دسثبسُی ػلن اجوبلی سخي گفتِاین اهّب تحلیل هجسَـ ٍ
سسیذگی ثِ ًظشات لَم سا دس ایٌجب اًجبم خَاّین داد.
سه مبنای اصلی در تبیین حقیقت علم اجمالی
اثت ذا ثِ هجبًی أػالم دس ثیبى حمیمت ػلن اجوبلی خَاّین پشداخت ٍ اگش ایي هجبًی ثِ خَثی سٍضي گشدد
چِ ثسب ثسیبسی اص هؼؿالت ػلن اجوبلی حل ضَد.
هیتَاى گفت ًظشات هتؼذّدی دس حمیمتِ ػلن اجوبلی ثِ سِ هجٌبی اغلی ثبصگطت هیوٌٌذ:
1ـ مثنای فرد مردّد؛
2ـ مثنای جامع تین افراد؛
3ـ مثنای خصوصیات معیّنهی غیر مردّده ته نحو اتهام.
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مبنای اوّل :فرد مردّد
قجك ایي هجٌب ػلن اجوبلی ثِ فشد تؼلّك داسد .ثِ تؼجیش دیگش آًچِ دس ػلن اجوبلی هؼلَم است فرد یب جسئی
است وِ الیٌكجك ػلی وثیشیي است اهّب ایي جضئی هتطخّع ،هشدّد است ٍ هؼلَم ًیست ایي فشد است یب فشد
دیگش؛ هثالً ًوبص جوؼِ است یب ًوبص ظْش .یب دس جبیی وِ ػلن اجوبلی ثِ ًجبست احذ االًبئیي ٍجَد داسد فشد
هؼلَم ثبالجوبل استًْ ،بیت هثالً هشدّد ثیي اًبء ضشلی ٍ اًبء غشثی است .دس حمیمت آًچِ وِ هؼلَم است فشد
است اهّب ایي فشد ،هشدّد است ٍ .ایي هجٌب ثب هجٌبیی وِ هؼلَم سا جبهغ هیداًذ هتفبٍت است؛ صیشا جبهغ ثش ّش دٍ
فشدِ هشدّد لبثل اًكجبق است دس حبلی وِ فشد ،لبثل تكجیك ثش ثیص اص خَدش ًیستّ .شچٌذ ایي فشد تفػیالً
هؼلَم ًیست اهّب ایي اجوبل ،آى سا اص فشدیت خبسج ًویوٌذ ثلىِ تٌْب هشدّد هیًوبیذ.
فرمایش محقّق اصفهانی

هحمّك اغفْبًی

در مبنای فرد مردّد

دٍ اضىبل ثش ایي هجٌب ٍاسد وشدُ است وِ دس حمیمت ثِ یه اضىبل ثبص هیگشدد ٍ

خالغِی آى چٌیي است:1
فشد هشدّد چیضی ًیست تب هتؼلَّك ػلن اجوبلی لشاس گیشد .ثِ تؼجیش دیگش ػلن اجوبلی یه حمیمت رات
تؼلّك است؛ یؼٌی ثبیذ هتؼلَّمی داضتِ ثبضذ ٍ اسبسبً ػلن ثذٍى تؼلّك هؼٌب ًذاسد ،هبًٌذ ثشخی هفبّین ًظیش ػطك
وِ ثذٍى هؼطَق هؼٌب ًذاسد یب پذس وِ ثذٍى فشصًذ هؼٌب ًذاسد .دس ػلن اجوبلی ،ػلوی هَجَد است اهّب هتؼلَّك
ایي ػلن چیست؟ ایي هتؼلَّك ًوی تَاًذ فشد هشدّد ثبضذ؛ چَى فشد هشدّد هؼمَل ًیست ًِ راتبً ٍ ًِ ٍجَداً ٍ ًِ
هبّیتبً ٍ َّیتبً .ثِ تؼجیش دیگش ًِ دس هشحلِ ی هبّیت ٍ ًِ ٍجَد خبسجی ،فشد هشدّد هؼٌب ًذاسد؛ صیشا دس ّش
غُمؼی اص اغمبعّ ،ش چیضی خَدش ،خَدش هیثبضذ ًِ ایٌىِ خَدش یب غیش خَدش ثبضذ ،دس حبلی وِ فشد
هشدّد یؼٌی چیضی یب خَدش است یب غیش خَدش ،لزا هؼمَل ًیست .اگش ػبلن خبسج سا هذًّظش لشاس دّیذ ّش
هَجَدی خَدش هی ثبضذ ٍ غیش خَدش ًیست ،ووب ایٌىِ دس ػبلن رّي ًیض ّش چِ ٍجَد داسد خَدش،
خَدش هیثبضذ ٍ ًوی تَاًذ خَدش ًجبضذ ٍ احتوبل چٌیي چیضی یؼٌی سلة شیء از نفس ،وِ هؼٌب ًذاسد.
ثٌبثشایي ًِ دس ػبلن هبّیت ٍ ًِ دس ػبلن ٍجَد رٌّی ٍ ٍجَد خبسجی ،فشد هشدّد ٍجَد ًذاسد لزا هتؼلَّك ػلن
اجوبلی ًویتَاًذ چٌیي چیضی ثبضذ ،پس ًویتَاى گفت حمیمت ػلن اجوبلی تؼلّك ػلن ثِ فشد هشدّد است.
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