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  تكثير از : بخش تكثير دفتر فرهنگستان نوبت تكثير : اول

 
  بِسمِ اللّه الّرحمنِ الّرحيمِ

 مقدمه: طرح چند سؤال اوليه پيرامون اصل بحث 
(به تعبير آقاي ميرباقري) و منظور كردن دو پارامتر » هاد و مقتضيات زماناجت«برادر نجابت: بحث درباره 

باشد. در جلسه گذشته آقاي ميرباقري تصويري از  ) مي-ره  -در اجتهاد (به تعبير حضرت امام » زمان و مكان«
يد. اما باز اي كه در خدمتتان بوديم متذكر شد اين امر ارائه دادند و حضرتعالي نيز نكاتي ديگر را در جلسه
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دانم استنباط شخصي خودم را از فرمايشات  تعدادي سؤال براي اين جلسه باقي مانده است كه ابتدائاً مناسب مي

 حضرتعالي و آقاي ميرباقري بيان كنم تا بعدًا سؤاالت را خدمتتان طرح نمايم:
ه مطرح بوده است كه در آقاي ميرباقري فرمودند كه هميشه در مسئله اجتهاد و مقتضيات زمان، دو مسئل

امر «ده است كه عبارت است از اينكه ما در ظاهر يك  واقع همان تصويري است كه از سابق در اذهان كساني
(يا حداقل قسمتي از دين) داريم كه اگر آنرا ثابت ندانيم موجبات زوال دين را با فرض » دين«به نام » ثابت

است. حال در جواب اين سؤال كه اسالم در » عينيت متغير«دوم، ايم. و اما امر  متحول بودنش فراهم آورده
اند. مثالً مرحوم  اي خاص جواب داده خصوص عينيت متغير چه پاسخي دارد هر كدام به فراخور حالشان به گونه

 اند توسط آن قسمتي كه ثابت فرض اند ما داراي احكام ثابت و متغير هستيم. چرا كه خواسته مطهري فرموده
نامند بعنوان پاسخ اشكاالت مطروحه عنوان  كنند، ثبات دين را حفظ كنند و آن قسمتي را كه متغير مي مي

 گونه پاسخ گفتن در واقع انتقال اصل اشكال بصورتي ديگر است. نمايند كه البته اين
 كنند.  ذكر مي» راسم زمان«عني عيناً همان سخني است كه در 

مطلب هم خواهيم رسيد كه ارتباط بحث امروز با ديروز در كجا به هم نزديك (س): البته بعداً به اين 
شود چراكه بحث ديروز غير از بحث اجتهاد و مقتضيات زمان بود. و اما آقاي صدر نيز با ديد وسيعتري،  مي

عينيت كنند تا بتوانند با سپردن امر  مطرح مي» منطقة الفراغ«احكام اولي، ثانوي و حكومتي را تحت بحث 
 بدست حاكم جامعه، آنرا حلّ كنند. 

 اند! (ج): البته اين بزرگواران براي اسالم زحمت زيادي كشيده
برم تنها بخاطر اين است كه ايشان بعنوان  (س): مسلماً همينطور است اما اگر اين دو بزرگوار را نام مي

قصد دارند آنرا بعنوان راه حلّ اين » اغمنطقة الفر«متفكرين اسالمي مطرحند. پس مرحوم صدر با طرح مسئله 
شويم، ولي  مشكل معرفي كنند. يعني در آنجائي كه چه در احكام ابتدائي و چه ثانوي به تنگنايي مبتال مي

آورند  مسلمين اجازه دارد هر حكمي را كه خواست صادر كند البته مثالهايي را كه ايشان براي احكام ثانوي مي
حرج و ضرورت است لذا چيزي را اضافه بر همان تقسيم احكام به اولي و ثانوي مطرح  در واقع مثالهاي عسر و
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كنند. اما اشكالي كه بر نظريه ايشان وارد است اين است كه باالخره معلوم نيست كه حكومت بإ چه مالكي  نمي
 اند. ي قضيه بودهرسد كه ايشان تنها در مقام بيان كلّ تواند (اين احكام را) تجويز كند؟ لذا بنظر مي مي

واما بحث جناب آقاي ميرباقري اين بود كه ما يك دين ثابت و يك عينيت متغير داريم. و مطلوب ما اين 
است كه ما اين دين ثابت را بر عينيت متغير حاكم بكنيم، نه اينكه به انفعال افتاده و دائماً عينّيت، ما را به 

دادند اين بود كه ما يك مدل مطلوب ثابت  براي حل اين قضيه ميدنبال خود ببرد! تصويري هم كه ايشان 
شود و اما در  شود؛ به تعبير بهتر از كلّ اسالم كه اعم از احكام و معارف است اخذ مي داريم كه از دين گرفته مي

در كجا  قدم بعد بايد عينيت متغير را بشناسيم. حال وظيفه اجتهاد اين است كه تعيين تكليف كند كه اآلن ما
واقع هستيم؛ يعني براي انتقال از وضعيت موجود به آن مدلِ ثابت مطلوب بايد بصورت دقيق عينيت را شناخته 
تا بدين وسيله بتواند كميت قدرت را تخصيص دهد. لكن در اينجا حضرتعالي اشاراتي فرموديد كه چه اشكاالتي 

كنيم و بعد آنچه را كه من از  ز اين زاويه شروع ميبر ثابت بودن مدل مطلوب ما وارد است. حاال بحث را ا
كنم تا ببينيد آيا اينگونه است يا خير؟ يك  فرمايشات حضرتعالي فهميدم بعنوان مقدمات منفصلي عرض مي

، كيفيتهاي ارتباط هستند كه حتماً در عينيت، كميتي همراه آنها است »احكام«مطلب اين بود كه فرموديد: 
گوئيم نماز مكلف در  گيرند. مثالً مي احكام را فقط درن مطلق قدرت را براي آن فرض مي ولي فقهاء تك تك

وطن اينگونه است و در سفر آنگونه؛ بيع چنين است و اجاره چنان. لذا فرض مطلق بودن قدرت در فرض تحقق 
ار داريم؛ به تعبير رساند ولي ما در عينيت هميشه تنها يك درصدي از تحقق را در اختي نيز ضرري بجائي نمي

شود كه تمامي احكام را با هم محقّق كنيم كه شما چنين مثال آورديد كه مثالً در اينجا بايد يا بيع  ديگر نمي
كنيم يا اجاره يا حاضر هستيم كه بايد نماز حاضر بخوانيم و يا مسافريم كه بايد نماز مسافر بجا آوريم. بنابراين 

ز اشكال خاص تزاحم قائل هستند، هميشه خواهد بود. لذا بايد قدرتمان را از فرضي را كه آقايان براي بعضي ا
رسد كه همين مراتب رشد هم يك كار عقلي  نظر كميت، متناسب با مراتب رشد، تخصيص بدهيم. اما بنظر مي

؟ كند گيرد. حال سؤال اينجاست كه چگونه مكتب در اينجا دخالت مي باشد كه باز بر اساس مكتب صورت مي
فرمائيد كه ما يك عينيتي متغير، مثل جامعه فعلي خودمان يا جامعه آمريكا داريم كه بايد بعنوان يك  مثالً مي
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موضوع مورد شناسائي قرار گيرند اما بدين صورت كه ابتدائاً بايد احكام ارزشي و توصيفي اسالم (همچون احكام 

روه از احكام از آن يك مدل يا چارچوبي از سؤال ساخت تكليفي آن) اجتهاد شده و پس از دستيابي به اين دو گ
تا بر اساس اين مجموعه،رار داد و جوابهاي الزم را بدست آورد؛ در اينصورت شناخت از عينيت، شناختي 

» احكام تكليفي«اسالمي را مانند » احكام ارزشي و توصيفيِ«اسالمي خواهد شد. پس ما بايد در اول قدم، 
رسد  ر چند كه حضرتعالي تنها به تلفيق احكام ارزشي و توصيفي اشاره فرموديد اما بنظر ميبدست بياوريم. ه

كه تلفيق هر سه نوع احكام، ضروري باشد تا بتوان به امر شناخت از عينيت نائل آمد. مثالً از جامعه آمريكا 
ست؟ زنا كدام است؟ چه روند؟ ميزان حرص يا فحشاء چه اندازه ا سؤال كنيم كه مردم چه اندازه كليسا مي

خورد؟ البته طبيعي است كه اين سؤالها را يك  كند و چه كسي ربا مي كند؟ چه كسي بيع مي كسي ازدواج مي
خورد بلكه براي او  پرسد زيرا واقعاً براي او مهم نيست كه چه كسي ربا يا بيع مي فرد ملحد از جامعه آمريكا نمي

گوييم كه چه كسي حرص  ه ميزان تحرك اقتصادي دارد. اما ما ميكند يا چ مهم است كه چه كسي توليد مي
بينيم كه در اينجا احكام ارزشي ما كه مثالً پارامترهائي چون بخل، انفاق، حسد، حرص و يا  بيشتري دارد لذا مي

باشد. پس با تلفيق و تركيبي از احكام ارزشي و  گذشت در آن مطرح است، به نوعي در آن سؤاالت منعكس مي
شود. و وقتي هم سؤاالت از  سازيم كه مدل ما براي سؤال از عينيت مي وصيفي (وشايد تكليفي) چيزي ميت

 شود.  ت اسالمي ما از عينيت مي عينيت را آورديم باز آنها را تحليل
توان مشخص كرد كه ما در چه  و اما مطلب ديگر كه براي من هنوز مبهم است اين است كه حتي مي

گويد چه انجام بده لذا اگر از اجتهاد و مجتهد  د هستيم. يعني همين مبتالبه است كه به ما مياي از رش مرتبه
انتظار تعيين تكليف داشته باشيم، در اينجا بايد بتواند جوابگوي مسئله باشد. به عبارت بهتر بايد با توجه به اين 

است كه در اين امر، زمان و مكان دخالت  گويد چه انجام بده. بنابراين خيلي روشن اعتقادات بتواند به ما مي
پرسيم در اين زمان و اين مكان است و هميشه هم ازمنه و  داشته باشد. چون پاسخهايي را كه ما از عينيت مي

آيد اين است كه وقتي ما اين جوابها را در خصوص اينكه چه انجام  امكنه مختلفند. اما سؤالي كه پيش مي
ل مطلوبي در نظرمان باشد. يعني وقتي كه توصيف اسالميِ عينيت موجود را بعنوان بدهيم پيدا كرديم بايد مد
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اي ديگر نيز داريم كه بگوييم چه انجام بده. اما اين قسمت از مطلب  كارِ كارشناسي بدست آورديم هنوز مرتبه

م بگوئيم بچه نسبت به فرمائيد بايد احكام تكليفي را مالك قرار داده تا بتواني براي من روشن نيست كه شما مي
اين عمل كن و بچه نسبت، ديگري را كنار بگذار. چون باالخره يكي از احكام كلي اسالم همين بود كه اصالً 

شودونجام بده، حتماً نيازمند مدل مطلوب هستيم كه اگر آن مدل، ثابت  رشد، در درگيري با كفر حاصل مي
كنم كه تلقي ما از  كه نبايد اين مدل، ثابت باشد. لذا فكر ميباشد مسئله حلّ است اما حضرتعالي اصرار داريد 

فرمائيد كه چون بايد به اين حكم، تا اين  فرمائيد دوتاست! مثالً مي مدل مطلوب با آنچيزي كه حضرتعالي مي
مقدار عمل كنيم لذا الزم است كه حتماً به سفر حج برويم كه حتّي مهمتر از خمس و زكاة و بعض احكام ديگر 

ست. و يا زماني ديگر ممكن است به اين جمعبندي برسيم كه نبايد به سفر حج برويم، چون در استراتژيهاي ا
شود چنين ضرورتي ايجاد شده است. پس تمام اين  المللي خودمان كه رشدمان در درگيري با كفر پيدا مي بين

كم يا زياد آن چندان مشخص نخواهد  امور با توجه به مطلوبي است كه اگر آن مطلوب نباشد، رفتن يا نرفتن و
رسد كه اين سخن آقاي ميرباقري صحيح باشد كه اين مطلوب بايد هميشه ثابت  شد اما از آنطرف به نظر مي

دهد كه كافي است لذا  باشد چرا كه همين اختالف در عينيت، وزانت مختلفي به احكام، معارف و عملكرد ما مي
مان متغير باشد. البته اين مطالبي را كه عرض كردم استنباطات خودم است ضرورتي ندارد كه حتماً مدل مطلوب

 كه براي روشنتر شدن بحث آنها را مطرح نمودم.
كنم كه انشاءاللّه جواب بفرمائيد. همچنانكه  ا اضافه مي برادر ميرباقري: من هم براي آنكه فرمايشات جناب

توان متغيرها را  يجاد بكنيم، بدون نظر به يك امر ثابت نمياي بخواهيم تغيير ا فرمودند اگر ما در هر مرحله
تنظيم كرد، كه اين مطلب بعنوان اشكال اول مطرح بود. و اما عرض دوم اين است كه در اين مدل مطلوب ما، 
نقش احكام واجب و حرام روشن است و بايد با تحقق موضوعاتي كه براي آنها فرض شده است، صد در صد 

توان جلوي تحقق موضوع را گرفت و هم كميت تحقق  ريزي، هم مي قع بشوند. البته در برنامهمورد عمل وا
موضوع را تغيير داد. ولي با فرض تحقق آن حتماً واجب الرعاية هستند. اما مباحات اينگونه نيستند چرا كه اينها 

واجب و حرام چيست؟ چرا كه ابتدائاً با فرض تحقق، طرفيني هستند. حال سؤال اينجاست كه فرق مباح با 
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باالخره يك سري احكام بعنوان اباحه جعل شده است، اما فرقش با اينها در چيست؟ بنا به فرمايش شما اگر ما 
به هيچ وجه، مباحي در عينيت نداريم، پس جعل اينها به چه غرضي بوده است؟ آيا اينها هم بايد صددرصد در 

رموديد در مدل مطلوب تمام اينها تحقق دارند، اما به نسبت خاصي ف مدل مطلوب محقق بشوند كما اينكه مي
تخصيص قدرت در آنها متفاوت است؟ و يا اينكه (تنها) واجبات و محرّمات هستند كه بايد تحقق داشته باشند؛ 

 به اين معنا كه محرمات، ترك شده وند؟ 
عاً اين مسئله ارتباط ثابت و متغير كه بحث برادر نجابت: همانگونه كه شما در اول بحث اشاره فرموديد، واق

دهد) در همه جا منعكس است؛ اما مشكل در  بود ربط مي» اصالت تعلق«امروز را به بحث ديروز كه بحث 
اينجاست حاال كه قرار است دين ثابت را بر عينيت متغير حاكم بكنيم، ربط بين ثابت و متغير كه ربط بين 

كه باالصالة همان » حركت«در حركت با خود » امر ثابت«باشد؟ يعني ربط بين  حادث و قديم است چگونه مي
رسد كه همين امر مهم  توانيم نفي كنيم. و بنظر مي تغيير است چيست؟ چرا كه باالخره امر ثابت آنرا كه نمي
 است كه باعث ايجاد مشكل براي تمامي آقايان شده است. 

رسد را  بي كه جناب آقاي نجابت فرمودند، مطالبي كه بذهنم ميبرادر زاهد: من فقط در رابطه با مطال
دهيم تا با ارائه  رسد كه وقتي ما موضوع را مورد مالحظه قرار مي كنم. به نظر مي بصورت پراكنده عرض مي

نيز در آن لحاظ شود يعني جهتي را كه » براي«تعريفي از آن بتوانيم حكم تكليفي را استخراج كنيم بايد اين 
گردند احتماالً در خود شناسائي موضوع نيز وجود دارد. در مورد امر ثابت و امر متغير نيز اگر امر  ال آن ميدنب

 ثابت، امر ثابت صحيحي باشد، بالطبع شامل بر امر متغير نيز خواهد بود. بنابر اين لزومي ندارد كه ما....
شود. البته در تبيين عيني مكانيزم اين نوع  خواهيم كه امر ثابت كه نام آن دين است بر عينيت حاكم ي

خواهيم يك امر ثابتي را به متغير ارتباط  فرمايند لذا ما مي ارتباط، من هنوز مشكل دارم كه حاج آقا توضيح مي
خواهد تغيير دهد. و از آنطرف هم اگر قرار باشد  بدهيم؛ بدين صورت كه با تغيير مداوم خود، امر ثابت را نيز مي

 ثابت، اصيل باشد بايد بتواند آن متغير را نگاه دارد.  كه اين
 تواند اين ارتباط را برقرار كند؟  برادر....: آيا با تعيين جهت نمي
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رسد كه اين بحث  برادر نجابت: چنانچه عرض شد مشكل اصلي ما هم در همين جزئيات است. بنظر مي

باشد به اينكه اصالً خداوند كه علّت العلل،  مطرح مي است كه در عليت» هيوال«مانند آن بحث فلسفي در مورد 
خواهد عالم متغير را خلق بفرمايد؟ البته در مباحثي كه با حاج آقا در  مطلق، ثابت و غير متغير است چگونه مي

 كنيم كه شما از كنار اين مسئله اند (هر چند كه با ايشان مزاح مي اين رابطه داشتيم ايشان مسئله را حلّ كرده
فرمايند كه براي ما اين مسئله قابل فهم نيست چرا كه معنا ندارد ما بگوئيم نحوه ارتباط  ايد و ايشان مي گذشته

ايم. اين دو  ايم بلكه در واقع آنطرف را نفي كرده بفهميم.) البته از كنار آن نگذشته امر مطلقي را با غير مطلق
 ئيم اصالً جواب دان ممتنع است.گو معنا با يكديگر خيلي فرق دارد كه گاهي بگوئيم

 اصل بحث 
 » رشد روحي و عقلي مكلّف«با » مصلحت و مفسده ملزمه«بررسي رابطه  - ١

واجب و حرام و «(ج): البته بهتر است كه حاال به اصل بحث اين جلسه بپردازيم: اما ابتدائاً سؤالي را در باب 
 شويم. بعد وارد بحث مي كنيم و بطور مختصر عرض مي» مستحب و مكروه و مباح

شود گفت كه واجب در باب طفل مميز، واجب نيست يا اينكه ظرفيت امتثال، ظرفيتي نيست كه  آيا مي
بشود به آن تكليف كرد؟ يعني اگر بچه هفت يا هشت ساله بفهمد و بتواند قصد قربت كرده و داراي چنين 

فهمد  اي كه مي ، علي السويه هستند؟ بچه هشت سالهظرفيتي باشد آيا براي او محرّمات و واجبات، در مصلحت
و تا حدودي هم داراي رشد عقلي روحي است اگر شرايط فحشاء براي او مهيا شود (آيا براي او اثر فاسد متصور 

نوشند هر چند كه درجه اسكار  ام بجاي آب، مسكرات مي نيست؟) در كشورهاي خارجي اينگونه كه من شنيده
كنند و به طهارت هم ملتزم نيستند. ولي تميزي و  بينيم كه ايشان دوري از نجاست نمي مي آن كمتر است؛ پس

گيرد وو بزمين بيفتد ديگر از  كنند و همان بچه چهار ساله آنها نيز ياد مي كثيفي مادي و ظاهري را درك مي
  الخ زند و مقيد به اين امر است آن استفاده نكند و يا بچه هشت ساله آنها مسواك مي

 }P - شود اما بعنوان  در اينجا خوب است تمثيل ديگري را بياوريم كه هر چند باعث طوالني شدن بحث مي
گويند كه در كره شمالي بچه چهار ساله آنها قبل از اينكه بتواند  مقدمه مطالب بعدي، الزم به ذكر است: مي
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همانگونه كه بچه چهار ساله ما از طريق ادراك مثالً  گيرد. هاي موسيقي را ياد مي الفباء و عدد را ياد بگيرد، نُت

هاي آنجا اينگونه است كه ابتدائاً با  گيرد و بعد از آن نيز نوشتن را، وضع بچه بيسكويت، عدد را ياد مي» دو تا«
شوند قبل از اينكه بخوبي با زبان مادري خود آشنا شوند. لذا در اين سن او را تشويق  زبان موسيقي آشنا مي

كنند كه به انتخاب خود يكي از سازها را بحسب ذوقش انتخاب كرده و سپس روش نواختن آنرا به او  مي
ها و نواختن همين سازها، آنها را براي تعّلم مفاهيم مربوط به حزبشان  آموزند. البته بعداً از طريق همين نت مي

اي  رهبر عزيز انقالب، حضرت آيةا... خامنهكنند مثالً زماني كه  و يا امور ديگري كه صالح بدانند آماده مي
دانند، با زبان ما و  هاي كوچك كه زبان فارسي را نمي (مدظله) به آنجا رفته بودند جماعت زيادي از همين بچه

گويند آنها تلفظ اين لفظ را از طريق موسيقي به اين  از ايشان استقبال كردند. مي» اي خامنه -اي  خامنه«گفتن 
آورند و اينها هم به آهنگ زدن  را در ساز مي» اي خامنه«كنند؛ يعني اينها نُت و آهنگ كلمه  ء ميكودكان القا

است و » خ«پردازند بعد بدون اينكه بگويند الفباي فارسي چند تاست كه مثالً يكي از آنها  اي مي روي نُت خامنه
ستفاده از آهنگ و نت موسيقي چنين است و تلفظ آن اينگونه است با ا» الف«تلفظ آن اينگونه است و يكي 

مصلحت و «از مسئله » بعث و زجر«ضرورت انفكاك مسئله  - ١/١ {Pكنند.  مفاهيمي را به ذهن او منتقل مي
 » مفسده

حاال واقعاً اگر يك مقدار دقت كنيم آيا فساد در طفل هشت ساله، اثر فاسد نداشته و براي او مصلحت ملزِمه 
گوييد اگر جرم و جنايت و فسادي از بچه مميزي صورت گرفت بايد اين مقدار از جرم  ميمتصور نيست يا اينكه 

اند كه مادر ايشان  او را متوجه وليه او دانست؟ مثالً درباره شيخ مرتضي انصاري (رضوان اهللا تعالي عليه) گفته
وليت يك دسته از امور مربوط بينيد كه مسئ ام. پس مي كنند كه من هيچگاه بدون وضو به او شير نداده نقل مي

به حمل، وضع حمل، شير دادن و پرورش طفل، بروليه است. لذا اگر كسي در اينجا قائل به وجود مصلحت باشد 
تواند قائل به وجود حكم استحبابي براي طفل شده و باصطالح قابليت بعث و زجر را براي او قائل شود؟  آيا مي

كنيم و يك قضيه هم قضيه  كه مسئله واجب و حرام را از آن تلقي ميلذا يك قضيه، قضيه بعث و زجر است 
 مصلحت و مفسده است.
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 تناسب كيفيت ثواب و عقاب الهي با شدت روحي مكلّف  - ٢

حاال اگر كسي چنين احتمالي را طرح كند كه اصالً باالتري نسبت به ما بوده و در مرتبه باالتري قرار دارند، 
ن بعنوان مصلحت ملزمه بر فعل مطرح است، آيا سخن صوابي گفته است يا خير؟ و يا واجب بوده و براي ايشا

بگويد كه مكروهات تنها براي ما مكروه است واالّ براي چنين افرادي نقش محرمات و مصلحت ملزمه بر ترك را 
حضرت آدم دارد؟ لذا اگر ترك مكروهي هم از ايشان صورت گيرد مستحق عتابهاي شديدي خواهند بود. جناب 

كرد و در نتيجه از بهشت خارج و مبتال به بال و مجازاتي شد كه باعث   (علي نبينا وآله وعليه السالم) ترك اولي
گرديد دويست سال گريه كند. حاال كسي ممكن است بگويد كه خوشا بحال ما كه از صبح تا شام در حال ترك 

امي  ! اما كسي ديگر هم به ما جواب دهد كه خوشا به حالهستيم و نه الزم است كه گريه كنيم و نه توبه  اولي
بر او نبوده است! لذا اگر ما يك وقتي هم مبتالي به حرام شويم هيچگاه آن عقوبتي كه براي بزرگان و اولياء ا... 

بائَر إنْ تَجتَنبوا كَ«فرمايد:  شود. فلذا مي مطرح است در مورد ما مطرح نيست و با توبه كردن مسئله حلّ مي
بخشم. پس اگر هم گناهان بزرگ را مرتكب  اگر گناهان بزرگ را مرتكب نشويد، بقيه آن را من مي» الْاثْم...

كنيم.  يعني نفس پشيماني را از شما قبول مي» النّدم توبةٌ«شويد، الزم نيست دويست سال گريه كنيد چرا كه: 
بينيد كه نوع احسان و مغفرت نسبت به ما  س ميالبته واضح است كه اين امر بخاطر ضعيف بودن ماست. پ

بدين شكل است كه شدتي متوجه ما (براي پذيرش توبه) نيست ولي همين احسان نسبت به جناب حضرت آدم 
سال نيز در حال ندم و گريه  ٢٠٠اي است كه عالوه بر پشيماني ظاهري تا  (علي نبينا وآله وعليه السالم) بگونه

سال،  ٢٠٠صادق است. چه اينكه بنابر آنچه نقل شده است كه ايشان در اين مدت  است و در گريه خود هم
كشيدند كه حتّي سر خود را به طرف آسمان بلند كنند كه البته اين يك امر مهمي است. شما اگر  خجالت مي

بكشيد  در طول يك دعاي ابوحمزه كه مدت آن بين سه تا سه ساعت و نيم است حالت انفعالي داشته و خجالت
سال چنين باشد و علي  ٢٠٠كه سر خود را باال كنيد، حاكي از كمال ندم شما خواهد بود. حال وضع كسي كه 

گي كند چگونه است؟ البته بعداً حضرت جبرئيل، ايشان را هدايت نموده و امر الهي را به ايشان رساند كه  الدوام
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دهد. او هم چنين كرد و خدا نيز خطاب به او خدا را به آن اسمائي كه در ساق عرش ديده است، سوگند ب

 ». إنّه هو التواب الرحيم«فرمود: 
 »وجوب و حرمت«بندگان خاص خداوند در » تكليف«انحصار  - ٢/١

گردد  پس خالصه كالم اين است كه اصل مرتبه واجب و حرام و مكروه و مستحب و مباح به اين امر بر مي
احكام در مورد چه كسي است؟ همانگونه كه عرض كردم اگر درباره  كه ابتداء بايد مشخص كنيم كه اين

گوسفند است هيچكدام از آنها مطرح نيست؛ چه اينكه ممكن است گوسفندان در عالم خودشان نظر به ريبه 
نسبت به يكديگر نيز داشته باشند. اما اگر اين احكام درباره طفل مميز است آنوقت صحبت از اين است كه 

بينيد كه ترك مستحب براي  اي صحيح عادت داده و بر او مواظبت داشته باشد. از اينرو مي را بگونهوليش او 
شود. و هكذا اگر اتيان  كسي كه به مراتبي از رشد و كمال رسيده است باعث بعد و دوري او تا مدت زيادي مي

شود، اين همان قضيه گوسفند  دا نميمكروهي كند باز چنين بعدي براي او خواهد بود. حاال اگر براي من بعد پي
شود گفت بعضي  باال رود، آيا ديگر مي» ال يشاؤون الّإوو ما يشاء اللّه«است كه گذشت! اما اگر ظرفيت بندگي تا 

امور براي او مباح است و بعضي هم مستحب يا حرام؟ يا اينكه صحيح است چنين بگوييم هر حركتي كه از 
شود از حركت قربي آنها كاسته شده و نسبت به حركت بعدي شان نيز  صادر ميمرتبه قلب و نظر و عين آنها 

 شود. مؤاخَذ هستند. يعني التفات به غير اللّه تبارك و تعالي از آنها قبول نمي
 شود. (س): پس تمام امور بر آنها واجب (ويا حرام) مي

اللّه براي آنها متصور نيست. لذا نظري را  شود. چرا كه يك لمحه التفات به غير (ج): بله تمام آنها واجب مي
خواهند آنرا الهي كنند نه اينكه نظر استقاللي يا خُرد به آن داشته  اي است كه مي كنند بگونه كه آنها به عالم مي

 باشند.
 ، عامل بعث و زجر عباد صالح »قرب و بعد« - ٢/١/١

بينند تا بعث و زجر را الزم داشته باشد بلكه  مت نمياز اينرو واجب و حرام را از باب تكليف و يا صدمه و زح
خواهند و تمام حواس خود را متوجه چنان  عبادت را از روي تعلّق و محبت نسبت به محبوب و معبود مي
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كنند نه اينكه ترك عصيان و بندگي آنها از روي ترس از آتش باشد هر چند كه آتش و نعمت نيز  محبوبي مي

آورم كه  شود. براي تقريب به ذهن، اين مثال را مي ي نظر به عالم نور نيز ندارند. پس غيبي باشد. حتي ايشان
دهيد؛ يعني  گاهي شما براي تشويق كودك خود به درس خواندن، به او قول خريدن يك اسباب بازي را مي

دن و تحصيل آيد. اما اگر به جواني كه مشتاق درس خوان بعث و زجر شما به اين صورت نسبت به كودكتان مي
داند لذا جا دارد كه اعتراض كند كه شما  علم است چنين برخوردي كنيد ناراحت شده و اين را اهانت بخود مي

، باعث او در فعل است »مقصد«كنم. پس  ايد كه براي چه مقصد بزرگي كار مي دانيد و متوجه نشده قدر مرا نمي
 و دوري از مقصد براي او زجر آور است. 

 رت و ظرفيت مكلّف، در تعلق گرفتن نوع تكليف به او نقش قد - ٣
حاال اگر گفتيم عموم مردم كه در اين مرتبه نيستند. عيبي ندارد كه شما اسم اموري را كه اينها در آن 
مرتبه هستند، مقومات بگذاريد. يعني مقوم براي اين مرتبه و مبعد و مقرّب براي آن رتبه است. به عبارت ديگر 

باشند كه اگر اين افراد معمولي خودشان را بزحمت  ه يك رتبه باالتر است و همان امور مستحب مياموري ك
توانند نائل آيند. ولي اموري ديگر كه همان مباحات است اموري هستند كه  بيندازند به درك اين رتبه نيز مي

گوئيم  دارد. از اينروست كه ميچنين افرادي توان درك آنها را (بصورتي كه بعنوان امور واجب مطرح شوند) ن
شود. در مباحات ما مثل  مادر مباحات بإوو حيوانات مساوي هستيم و تمام كالم من هم به اينجا ختم مي

توان در تمام امور حتي مباحات نيز  گوسفند هستيم! نه اينكه مباحات اثر نداشته باشد اما از آنطرف هم نمي
چرا كه ما طاقت نداريم يعني اين محدوديت طاقت ماست كه مباح و  تكليف كرد و آنها را در چارچوب آورد.

توانيم عمل كنيم. حاال واقعاً اگر بيني  رسيم ديگر نمي سازد لذا در يك رتبه كه مي مستحب و مكروه و حرام مي
سپس و بين ا... بخواهيم چنين امري را عمل كنيم كه تمام واجبات را واجب گرفته و تمام محرمات را حرام و 

مكروهات را به محرمات و مستحبات را به واجبات اضافه كنيم آيا توان اين معنا را داريم؟ واللّه خيلي سخت 
شود حركت كرد، چون ظرفيت روحي نيست. يعني آن قدرت  شود كه ديگر نمي شود! آنچنان سخت مي مي
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كنيم (كه العياذ با...) در زندان  مي روحي كه بتواند بر اين بدن مسلّط بشود، در ما نيست كه در نتيجه احساس

 توان تصور كرد كه كسي هم بهشتي باشد.  قرار داريم. با اين وصف ديگر نمي
 وظيفه ولي اجتماعي در توسيع بستر طاعت و تضييق بستر معصيت  - ٤

مايز اجمالي با گوئيم كه يك ت گوئيم كه اينها بمانند حيوانات باشند و در رتبه باالتر مي لذا در يك رتبه مي
ارهاي شبيه آنها انجام دهيد. اما آيا براي ولي و سرپرست  گوئيم اي نيز مي حيوانات دارند و باالخره در يك رتبه

كند،  گوييم كه ولي، بستر طاعت را گسترده و بستر معصيت را ضيق مي نيز قضيه همين است؟ يعني وقتي مي
وصيفات مربوط به آن تمام شد اگر كسي به اينجا رسيد كه خير! بچه معناست؟ حال بعد از آنكه اين بحث، و ت

اي آنها را  اينطور نيست كه ولي، مستحبات و مكروهات را در رتبه واجبات و محرمات قرار دهد اما بگونه
آوريم تا  توان مثالً اسم آنرا جبر شرايط يا اصالح شرايط گذارد. در اين رابطه مثالي مي دهد كه مي تخصيص مي

مطلب واضحتر شود: اگر ما چهار نفر اآلن مبتال به اين شويم كه در اروپا زندگي كنيم مسلماً در يك 
اند، اينرا بهتر از  دانم ولي جناب آقاي نجابت كه اروپا رفته هايي قرار خواهيم گرفت. (برادران ديگر را نمي مضيقه

و كالً از نجس اجتناب كند ببينيد چقدر مشكل  ء نجس نخورد اند) اگر انسان در آنجا بخواهد شي ما لمس كرده
كند و هواي آنجا نيز مرطوب است لذا به هر جا كه دست گذاشت، بايد خود را  است. مثالً دست انسان عرق مي

كنيم. لذا باز مسئله نجاست و  رويم كه در بين راه عرق مي طاهر كند. و يا در اتوبوس نشسته و به مسافرت مي
توان اصالت طهارت را جاري كرد و شرع هم چنين  شود. بله! ممكن است بفرمائيد كه مي الطهارة مطرح مي

مواضعي را سهل و راحت كرده است ولي اگر آن فرد، كسي باشد بخواهد مواظبت كند مسلماً كار براي او خيلي 
د كه ممكن است بنظر هاي عباديِ بااليي را داشته باش خواهد ايام اعتكاف يا برنامه مشكل است. مثالً كسي مي
شود در آنجا زندگي كرد. و يا اگر در بالد كفر بخواهد موسيقي محرّم نشنود و كالّ  او چنين بيايد كه اصالً نمي

شود. كه مراتب اين مشتهيات دنيوي و  نظرش به اموري كه از مشتهيات دنياست جلب نشود كار مشكلتر مي
گوييد به حركات تحريك آميز يك زن توجه نكند ولي يك  اهي ميپرهيز از آنها با يكديگر فرق دارد. مثالً گ

طبقه يا آسانسور آن نيز از  ١٤٠وقتي نيز ممكن است در گوش كسي آهسته نجوا كنيد كه حتي نظر به امارت 
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گوئيم پس اينجا تمامًا  مشتهيات است؛ يا نظر به توربوترن و متروي آن هم از باب نظر به مشتهيات است. مي

هيات به دنياست لذا به اينها نظر نكن مگر نظر بغض آلود و همراه با بغض و انزجار و نفرت. يعني بايد جاي مشت
از تمام اين چيزهايي كه در اطراف من است نفرت داشته باشم حال اگر اين نفرت، واقعي شده و در قلب كسي 

يستد. يك وقت است كه انسان فقط حرف تواند در آنجا با كند و نمي وارد شد اصالً از آن منطقه نفرت پيدا مي
كند كه اگر چنين شد ديگر زندگي در چنين  زند ولي گاهي هم آن نفرت را با قلب خود درك مي نفرت را مي

 جائي براي او از گذران ايام در زندان نيز مشكلتر خواهد بود. 
  بعنوان بستر اتيان مستحبات، توسط ولي» مباحات«لزوم شكل دهي  - ٤/١
او نيز تأثير دارد. حال اگر كسي بگويد » سقوط«انسان مؤثر است در » رشد«س همانگونه كه شرائط براي پ

كند، همان مباحات در زهد فردي هستند كه بر ايشان واجب است كه آنها  شرايطي را كه ولي فقيه درست مي
ت يا خير؟ مثالً اآلن در تهران، را متناسب با مراحل رشد، تغيير داده و جلو ببرد آيا كالم صحيحي گفته اس

شود.  آپارتمانهايي وجود دارد كه آب آنها (براي مصارفي خاص) از طريق ضد عفوني و تصفيه نمودن تأمين مي
حال هر چند كه اين آب، استحاله و طاهر شده است و در عين حال مطّهر نيز هست ولي آيا مانند آب باراني 

تواند  آيا مثل آب فرات و يا زمزم است؟ اما در هر حال كسي هم نمياست كه داخل آبها تعريف شده است؟ 
متوقّع باشد كه چنين آبهائي را در شيشه ريخته و براي شرب در دسترس عموم قرار دهند؛ يعني ما اآلن در 
 شرايطي نيستيم كه حّتي همين را نيز انتظار داشته باشيم. ظاهراً گفته شده است كه در هر روز چند قطره از

شود. ممكن است يك وقتي در عالم اينگونه عمل شود كه اصالً آب فرات  آب بهشت، در آب فرات ريخته مي
هايي ريخته و بعنوان آب شرب در اختيار افراد قرار دهند  صرف كشاورزي نشود بلكه تمام آن را در شيشه

آثاري نيز براي قلب بدنبال داشته كنند. و چه بسا كه اين آب،  همانگونه كه اآلن مثالً كوكاكوال را چنين مي
اي شكل دهد كه بستر اتيان  باشد. حال اينكه كسي وضع عالم را به آن طرف ببرد كه مباحات را مرتباً بگونه

مستحبات شود كاري بسيار ارزنده است ولي اينكه متناسب با مرحله رشد نفس تخصيص آن بدان صورت 
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توان گفت كه چنين امري از تكاليف سرپرست نيز نيست و  ما نميواجب باشد، قطعاً از تكاليف عموم نيست؛ ا

 اهمال در آن جايز است! 
 عدم تفاوت نوع تصرف ولي در مستحبات با نوع واليت او در مباحات  - ٤/٢

خواهد براي مقصد دنيايي، قدرت پيدا كند يا براي  سرّ اين مطالب در اين است كه آيا الگوي تخصيص او مي
شود كما اينكه اگر  ي، اخالقي و روحي؟ اگر مقصد آخرتي در كار باشد كه تمامي اين امور مطرح ميمقصد آخرت

واجب است كه » ولي«مقصد دنيايي نيز باشد تمام اينها جاي طرح دارد اما به شكلي ديگر نتيجه اينكه بر 
 حات هيچ فرقي ندارد.مباحات را شكل بدهد لذا تصرّف و واليت او در مستحبات، با واليت او در مبا

 در اين خصوص » متولي«با » ولي«بيان تفاوت نوع واليت و وظيفه  - ٤/٣
اي ديگر است چرا كه براي عموم، واجب، عليحده است و هر كدام از  اما اين مطلب در مورد عموم بگونه

يت بر خودشان است. لذا باشد چون رتبه واليت اينها تنها در حد وال مستحب و مكروه و مباح نيز عليحده مي
براي كسي كه واليتش در سطح نازلي است چنين اموري براي او شاقّ گرفته نشده است ولي آنكسي كه تصرف 

تواند در غير تصرف كرده و دنيا را در  اي كه مي او تنها تصرف در خود نيست بلكه تصرف در غير نيز هست بگونه
 صور است. او تقويت كند فرائض ديگري براي او قابل ت

 از حيث شموليت و گستردگي » قيم«با » ولي«مقايسه اجمالي نوع واليت  - ٤/٣/١
شود چه  البته توجه داشته باشيد كه اين تصرف در غير، حتي در سطح نازل تصرف قيم نيز محدود نمي

رجحاني در تصرف مال يتيم الزم لذا يك » ال تقربوا مالَ اليتيم االّ بالّتي هي احسن«گوييد  اينكه درباره قيم مي
است كه در سرپرستي و تصرف مال خودتان لزوم آن رجحان مطرح نيست. هر چند كه در آن رجحان چون 
واليت، واليت جزئيه است اگر تنها نفع مادي هم لحاظ شود باز براي يتيم كافي است. حال اگر يك عارف نيز 

او نيز همين است كه مثالً بگويد او را به پارك و. .. ببريد؟! يا  در حال پرورش و قيموميت باشد آيا حد تكليفي
اينكه عالوه بر توجه به تفريح و سرگرمي او و با رعايت ظرفيت روحيش بايست به ايجاد رغبت در وي براي 

تقويت و از اقامه نماز و انجام زيارات و. .. نيز مبادرت نمود؟ هر چند كه بتدريج بايد روح تعبد و بندگي را در او 
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پرداختن به امور غير جلوگيري نمود. زماني كسي از دنيا رفت و از فقيهي در مورد رعايت اموال فرزندان صغير 
او سؤال شد كه جواب داد: بايد مواظبت كنيد كه رفت و آمد زيادي در خانه وي صورت نگيرد تا با سائيده 

اد ديگري كه توجه به بعد پرورشي و روحي ايشان نيز شدن فرشهاي آن، صدمه مالي به فرزندانش نرسد. اما افر
داشتند چنين فتوي دادند كه هر چند ممكن است با رفت و آمد زياد، فرشها زودتر سائيده شود اما سايش روح 

كنند  فرزندان صغير او بمراتب، ضرر بيشتري بدنبال خواهد داشت كه هم احساس از دست دادن پدر خود را مي
ا و تنهائي را. البته اين نوع فتوا كامالً قابل دفاع است چه اينكه اگر بچه يتيم، گرسنه و يا در و هم احساس انزو

حال مرگ باشد در اينصورت صحيح است كه مال او را فروخته و برايش خرج كنيم. لذا چون اگر بنا باشد كه با 
 قويت اخالقي او استفاده كرد. حفظ اين فرش، او صدمه بخورد همان بهتر كه از اموالش براي حفظ روح و ت

توان چنين خالصه كرد كه اوالً تغيير تكليف از نظر حاكم، تابع مراحل  برادر ميرباقري: فرمايش شما را مي
 باشد و ثانياً تكليف ولي با تكليف فردي تفاوت دارد.  رشد مي

ري از امور را از فرد بخواهند. (ج): بله! اصالً صحبت اين است كه امر ممتنعي است اگر قرار باشد كه يك س
مثالً از من بخواهند كه شما كاري بكن كه رفتار اقتصادي تو، در رشد و گسترش اسالم، اثر داشته باشد! طبعًا 

جويي بكنم يا نكنم باز منحلّ در آن دستگاه هستم. اصالً  اگر من (پناه برخدا) در نظام آمريكا باشم، چه صرفه
كند؟ چرا كه  ري اقتصاد تغيير كند؟ آيا جهت گيري اقتصاد با عمل من تغيير ميچگونه عمل كنم تا جهت گي

 چرخد.  هرگونه كه من در آنجا خرج كنم باز توليد و مصرف من در گردونه دستگاه آنها مي
 » احكام خمسه تكليفيه«بيان تفاوت تقسيم بندي احكام (در مبناي مختار) با تقسيم مشهور در قالب  - ٥

فرموديد كه در اين نوع تكليف، بلحاظ عناويني كه بر فعل  ضرتعالي قبالً در باب تكليف فردي مي(س): ح
فرد منطبق است ما مباح واقعي نداريم. يعني اگر مجموعه اين عناوين مالحظه شده و قدرت لحاظ آنها نيز 

و امر متساوي النسبة مطرح » مباح«آيد هر چند كه بعنواني در شريعت نيز باعنوان  باشد از اباحه بيرون مي
آيد. و  بيرون مي» عنوان اباحه«شده باشند. ولي اگر مجموعه عناوين منطبق بر فعل و آثار آن مالحظه شود از 

كند (البته اينكه تعبير  فرماييد در مراحل رشد اصوالً حكم عناوين فرق مي اما مدعاي دوم اين است كه مي
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اشد بلكه بخاطر اين است كه بدنبال دليل آن هستيم.) پس يك عنوان كنم، جسارت نب را عرض مي» مدعا«

براي يك فرد، مباح است و همان عنوان براي فرد ديگر مباح نيست ولو اينكه مجموعه عناوين را لحاظ نكنيم. 
 يعني همان عنوان خاص براي يك فرد مباح است و براي ديگري خير. 

 دو امردر ب» لحاظ تحققي عناوين«ضرورت  - ٥/١
(ج): دقيقاً هر دو اشكال شما قابل انحالل در يك اشكال است و آن اينكه آنجائي را كه حضورتان عرض 
كرديم كه ما براي مكلّف اگر لحاظ مجموعه عناوين شود، عنوان مباح نخواهيم داشت در صورتي است كه 

حاظ علمي (و نه عقلي) نداشته ادراك بشود و ظرفيت روحي نيز باشد. يعني اگر قدرت و ظرفيت روحي و ل
و نه بلحاظ عناوين » تحقق«باشيم، قطعاً در اينجا به نفع شخص نيست. پس ما عناوين را در اول امر بلحاظ 

كنيم هر چند كه اينها در شكل عناوين ذهني، وسيله ايصال امر هستند ولي اين وسايل  مالحظه مي» ذهني«
ي كسي كه شدت الزم روحي و ذهني و عيني داشته باشد بايد سازد، يعني برا براي كسي كه مجموعه مي

آيد (بال تشبيه مثل كامپيوتر) بتواند اينها را مرتبط بهم كرده و  چنين باشد كه وقتي اين وروديها آنجا مي
كه  اي كه هر چيزي را سرجاي خود بنشاند. بله براي اين رتبه، مباحِ باالصالة نداريم تبديل به برنامه نمايد بگونه
معرفي كرديم. پس اگر گفته شود كه مصلحت ملزمه و » ال يشاؤون االّ ما يشاء اللّه«البته اين رتبه را به مرتبه 

 شود.... مفسده ملزمه، براي اين رتبه كه مجموعه مي
 از نفس مكلّف » نفس فعل«امتناع انفكاك  - ٥/١/١

شود؛ يعني خصوصياتي كه هست چنين است  نمي(س): عرضم اين است كه باالخره در خود فعل، تغيير پيدا 
فرماييد يك رتبه نيز نحوه ارتباط اين شخص با  كند. هر چند كه مي كه فقط قابليت و قدرت لحاظ آن فرق مي

 اين فعل است.
توان  توانيد بگوييد كه نفس فعل را مي (ج): بله! اين امر اصالً از خصوصيات نفس فعل است. چرا كه اصالً نمي

 از مكلّف تصور كرد... مجرّد
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گردد. چرا كه او در بيشتر از  اما اگر شما يك قدم باالتر بيائيد بهمان ميزان يك درجه به لحاظتان افزوده مي

اين مقدار، متصرف نيست. لذا ابداً چنين نيست كه بتوان فعل او را بنفسه مجّرد از فاعل لحاظ كرد؛ چون فعل 
 او، نحوه تصرّف اوست.

 » جرياني بودن تصّرف«(پرستش) و بيان » طلب«از » تحقق فعل«امتناع انفكاك  - ٥/١/٢
شود منتهي به ميزان قدرتي كه  رود كه از اين فاعل صادر مي (س): باالخره تكليف، بر روي نحوه تصرّفي مي

 ل است يا حرام.توان گفت اين حال دارد؛ يعني به مالحظه قدرت تصرّف او مادامي كه فعلي از او صادر نشود نمي
تواند مجرّد از حركت لحاظ گردد و اصالً ما قدرت تصرّفي كه جداي از حركت  (ج): قدرت تصرّف كه نمي

باشد نداريم لذا قدرت تصّرف همواره همراه با تصرّف است؛ يعني اين قدرت جريان دارد چه اينكه اگر در خاطر 
گيرد. لذا با  كتي خداپرستي يا عصيان صورت ميمباركتان باشد در بحث ديگري عرض كرديم كه با هر حر

توان خداپرستي را صورت داد و يا آنرا انكار نمود.  ادبيات، و يا با فكر كردن، يا حاالت قلبي و رفتار خارجي يا مي
در نتيجه حركت، چيزي جز طلب و جريان طلب نيست. حال اگر مطلوبِ جريانِ طلب، خداي متعال باشد، 

محقق شود واالّ اگر مطلوب اين طلب دنيا يا بطور كلي غير خدا باشد، عصيان و عدم خداپرستي و طاعت 
گيرد. نهايت امر اين است كه يك مرتبه از طاعت و عصيان، قابليت لحاظ براي كسي كه  اطاعت صورت مي

ر باشد. لذا متصرف بودن در اين بصورت جرياني است كه قطع شدني نبوده و غي متصرّف نيست، ممكن نمي
قدرت تصرف » يك«توانيد بگوييد  قابل تفكيك و تجزيه است مگر با تجريد عقلي، يعني تنها بصورت انتزاعي مي

كنيم و براي خود قدرت تصرف هم حكمي ديگر  نحوه تصرفي داريم كه براي نحوه تصرف، حكمي مي» يك«و 
كنيد آنگاه قضيه همان است » ن تصرفجريا«آوريم. ولي اگر ايندو را از هم منتزع و جدا نكنيد و صحبت از  مي

 كه گذشت. 
٥/١/٣ - »مكلّف، معيار لحاظ تكليف او» قدرت تصرّف 

حال اگر آنرا بصورت جرياني مالحظه كنيد جاي دارد كه بگويم: اگر مقدار لحاظ جريان تصرف، لحاظي است 
پس اوالً ما فعل بدون طلب نداريم و  تواند بياورد كه نازله است، آنگاه بيش از ميزان قدرت تصرّف، تكليفي نمي
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، »قدرت تصرّف«ثانياً طلب بمعني پرستش است كه يا در پرستش خدا متجلّي است و يا در پرستش دنيا. ثالثاً 

معيار لحاظ تكليف است لذا در ماعداي آن ما تكليفي نداريم يعني در آنجا كه تصرّفي نيست و قدرتي وجود 
توان ادعا كرد كه (اين تقسيم بندي ما) تا  ت با توجه به تمامي اين مقدمات ميندارد تكليفي نيز نيست. آنوق

كند چرا كه  دهد تفاوت پيدا مي اي كه احكام خمسه تكليفّيه را نتيجه مي اي با آن تقسيم بندي پنج گانه اندازه
 سؤال مهم اينجاست كه اصالً آيا حكم، تكليفي است؟ آيا طلب، بصورت تكليفي است؟ 

در نجابت: با اين وصف شدت و ضعفي كه در كالم معصوم و در موارد مختلف است و همين امر هم منشأ برا
 گردد. شود رها مي احكام وجوب و كراهت و. ..مي

 (ج): چرا رها شود؟!
 افتد. (س): چون كالم معصوم از موضوعيت مي

 كند.  (ج): اما اين امر فقط حد ما را معين مي
حال اين دين، براي تعيين همين حدود آمده است هر چند كه حضرتعالي تشبيهي همچون (س): ولي به هر 

 ريزي صورت گيرد. را براي اين مقام آورديد اما باالخره براي همين امر بايد برنامه» عالم بچگي«
كند نيز همين تكليف را دارد؟ مثالً ممكن است  (ج): مهم اينجاست كه آيا حكومت كه در من تصرف مي

گيرند كه باعث  شما خيلي راحت بگوييد كه شوراي پول و اعتبار دور يك ميز نشسته و بعد تصميمي مي
گوييد كه تصرف در پول  شود پول در جيب من سبك يا سنگين بشود. حال شما به چه ميزان در آنجا مي مي

كه همين مناط در ساير  من جايز نيست مگر اينكه به مصلحت اسالم و يا رشد من باشد؟ آيا غير از اين است
كنيم تا هيچ تصميمي  آيد؟ ممكن است بگوييد اصالً شوراي پول و اعتبار را تعطيل مي تصميم گيريها نيز مي

المللي پول را نيز تعطيل  كنيم كه آيا شوراي پول و اعتبارِ صندوق بين نگيرند اما آنگاه ما هم عرض مي
 فرماييد تا آنها تصميم نگيرند؟! مي

 » بعث و زجر«، بر تبيين مفهوم »كيفيت احكام ثابت و متغير«تّب بحث از تر - ٦
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پذيريم كه اينها در مسائل مبتالبه مؤثر است چه اينكه دخالت زمان و مكان در تصميم  (س): البته ماهم مي

لمات در كنيد؟ آيا با اين وصف اين ك گيريهاي خود را قبول داريم اما باالخره كالم معصوم (ع) را چكار مي
 كند؟  برنامه ما موضوعيت پيدا مي

(ج): اشكال ندارد! چرا كه اين فرمايش شما مربوط به موضع دوم از احكام است كه احكام ثابت و متغير چه 
يابد؟ اما قدم اول اين است كه ببينيم  كند؟ و كالّ دستورات خدا چه وقت موضوعيت مي وقت موضوعيت پيدا مي

و مفهوم امر و نهي چيست؟ هر چند كه معني امر و نهي در يك رتبه اين است كه از » جربعث و ز«اصالً معني 
كسي چيزي را بخواهند تا انجام بدهد و چنانچه ترك كند او را عقاب كنند لذا قبل از اينكه بحث از اين مطلب 

ل كنيم كه آيا معناي كنيم كه وضعيت احكام، با لحاظ زمان و مكان چگونه خواهد بود بايد روي اين مطلب تأم
امر و نهي، همان بعث و زجر است؟ آيا معني تهديد و تطميع دارد؟ در اينجا مناسب است مثال ديگري بياورم 
(هر چند كه امروز امثله زيادي را بيان كردم كه ممكن است موجبات خستگي دوستان را فراهم كند اما فكر 

روي آنها ضرورت داشته باشد.) وقتي كه شما (و يا معّلم كنم با توجه به اهميت مطالب، تأمل بيشتر  مي
دهيد هدفتان از اين كار چيست؟ اصوالً حقيقت نمرده دادن براي چيست؟  فرزندتان) به او نمره و يا كارنامه مي

خواهيد از طريق نمره دادن و نيز مشخص كردن رتبه درسي، آنهم از طريق كارنامه  آيا غير از اين است كه مي
 و. .. قبولي
 » جعل احكام«بيان اغراض و مراتب مختلف  - ٧

 فرمائيد مانند همان عالم اسفار... (س): اين طريقي را كه مي
خواهيم.  نمي» طريق«گوييم  (ج): فعالً ببينيم موضوع چيست و اصالً ما بدنبال چه هستيم. لذا ما كه نمي

به نفس طلب و پرستش و به حبيب و محبوب و » طاعت و عصيان«پس اول بايد معلوم شود كه آيا حقيقت 
آيد كه غرض از  گردد؟ آيا بايد ابتدائاً اشتداد اشتياق پيدا بشود؟ لذا گاهي بذهن كسي مي عاشق و معشوق بر مي

جعل احكام اين است كه مصلحتها كه همان بهشت است به عباد رسيده و از آنطرف او بتواند از مضرّتها كه 
بشود حال اين كالم، شبيه اين است كه كسي بگويد قصد من از دادن نمره قبولي و همان جهّنم است دور 
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كارنامه پايان تحصيالت اين است كه نهايتاً اين شخص بتواند نان در آورد! يعني غايت امر اين است كه دكتر و 

گفتند كه اگر درس  هاي خود مي بخرد. چه اينكه مادرها قبالً به بچه» بي. ام. و«مهندس شده و بتواند ماشين 
گويد تو درس بخوان تا در  شوي! و اما يك رتبه ديگر از قصد مزبور اين است كه مي نخواني در نهايت حمال مي

گويد: تو تالش بكن اما خدا قادر است كه  جامعه مورد احترام واقع شوي. و اما رتبه سوم اين است كه مي
داوند اظهار بندگي بكن تا عاقبت بخير شوي و بتواني خدمت معرفت خود را نصيب تو كند. لذا تو در مقابل خ

كني. شايد خداوند به تو خدمتي را واگذار كرد و از نوكرهاي حضرت ولي عصر(عج) شدي. و اما يك رتبه ديگر 
 كند كه در اين صورت اشتياق بايد از اين طرف حاصل شود.  هم اين است كه اصالً فقط معشوق را معرفي مي

 »تصرّف«و » حركت«بر تمام كردن دو مسئله » احكام خمسه تكليفّيه«بحث توقف  - ٨
 او» قدرت فيزيكي«(بعنوان ميزان لحاظ طلب) با » قدرت تصرف مكلف«تباين مفهوم  - ٨/١

رسد اين است كه در رتبه اول بايد اين مطلب تمام شود كه حركت بدون طلب،  اما آنچه اكنون بذهن مي
قدرت «معني پرستش را دارد. و اما در رتبه بعد بايد اين معنا را تمام كنيم كه اين  ممتنع است و طلب هم

شود. اما  كند و االّ اگر قدرت تصرّفي نباشد اين امر محقق نمي است كه ميزانِ لحاظ طلب را درست مي» تصرف
ر است بار بزرگي را از بايد متوجه بود كه منظور ما از چنين قدرتي، قدرت فيزيكي انسان نيست كه مثالً قاد

زمين بردارد. چه اينكه ممكن است واقعاً يك طفل مميز هم قدرت بدني الزم براي بلند شدن و نماز خواندن را 
تواند راه برود، بنشيند، سر بر مهر گذارد، سخن بگويد (و احياناً چنانچه تمرين داده  داشته باشد چرا كه مي

شود؟!  تواند تصرف كند؟! آيا نيت نيز از او متمشّي مي او در حالت خود نيز مي شود) بتواند نماز بخواند. اما آيا
شود؟! هر چند كه از اين طرف  آيا معناي قصد قربت و تمشيِ قصد قربت و تصّرف در خود، براي او حاصل مي

لكن در رويم، تصرفي در قصد ما واقع نشده است كه اين سخن ديگري است. و نيز هر چه به سمت كهولت مي
توان گفت كه اين طلب او، طلب  چنان دوراني هم قدرت تصرّفي نيست. لذا بميزان لحاظ قدرت تصرّف او مي

 قابليت لحاظ است. 
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» احكام خمسه تكليفّيه«تمام شود آنگاه بحث اوليه ما درباره » تصرّف«و » حركت«بنابر اين اگر دو مسأله 

ظ خارج باشد يا خير؟ چه آينكه مثالً در باب حساب و عقاب نيز حل خواهد شد كه آيا بايد لحاظ، لحا
توان ادعا كرد كه اينگونه نيست كه تمام واجبات را از آنها بخواهند؛ و يا اينكه بر  مستضعفين نيز ظاهراً مي

 تمامي محرمات (مؤاخذ باشند)
 برادر نجابت: پس شرط قدرت و علم....

كنيد و گاهي هم بصورت تحقّقي. از  ي شرط قدرت و علم نظر مي(ج): گاهي شما بصورت تجريدي به معنا
 كنم كه اصالً معناي شرط قدرت و علم چيست؟ شما سؤال مي

سال براي تحقق  ١٥برادر ميرباقري: اصوالً بر اين مبنا ديگر تكليف مشترك معنا ندارد؟ مثالً ضابطه سن 
 تكليف مشترك داريم، هم مباح و هم غير آن.شود! در حاليكه در ظاهر شريعت، هم  بلوغ، ديگر رها مي

 است؟ » وبرّاً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقّياً«وآتيناه الحكم صبياً و يا «(ج): آيا تكليف مشترك مانند 
 سال، سن تكليف است.  ١٥اند كه مثالً سن  (س): اما باالخره براي نوع مردم نيز ضابطه معين كرده

شود.  تواند استثناء بخورد چرا كه در اينصورت حرف ما اثبات مي طقي شما كه نمي(ج): مسلماً مفهوم من
شود. واالّ در آن عليت، عليت مطلقه منطقي  صحبت ما همين است كه مثالً با معجزه، عليت (محقق) نمي

 نيست.
 ها براي آن، استثناء قائل هستند. برادر نجابت: اما بعضي

خواهيد آنرا اثبات كنيد. اما اگر در هماهنگيِ عمومي  داشتيد آنوقت با چه امري مي(ج): بله! اگر عليت را بر
 كند.  بيايد عيبي ندارد چرا كه در اينصورت همين بيان ما جاي طرح پيدا مي

 » امر واليت«ضرورت توجه دادن جامعه به  - ٩
در نظر بگيريم كه با اندكي باال و توانيم  واما پس از اين مقام ممكن است بگوئيد كه ما سقف مشخصي را مي

بينيم كه ما يك سري روايت در  پايين، تمام افراد يكسان هستند. ولي اگر آنطرف قضيه را نگاه كنيم مي
انّما يحاسب الناس علي قدر «كند؛ رواياتي از قبيل:  خصوص احكام توصيفي داريم كه قطعاً كار ما را سخت مي
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و رواياتي ديگر در اين باب » المرء يحشَرُ مع من اَحبه«و يا » ألعمال بالنياتا«و يا در مسأله پرستش » عقولهم

اي به واليت، التفات نداشت آنگاه چه امري در  كنند كه اگر (العياذ باللّه) جامعه كه اين معنا را بذهن متبادر مي
كه اگر » ن الجاهل قبلَ أن يؤْخذ من العالمال يؤْخَذُ اللّه م«فرمايند كه  اي خواهد بود؟ مثالً مي پي چنين جامعه

خداوند به شما اكرامي ولو باندازه سر سوزني بيش از ديگران عنايت فرمود و زمينه التفات به مطلبي را كرد، آيا 
غير از اين است كه اين امر، اكرامي از ناحيه خداي متعال است؟ آيا نبايد باور كنيم كه اين اكرام، اكرام در دار 

ف و در دستگاه امتحان الهي است؟ لذا بعيد نيست كه قبل از اينكه در روز قيامت افرادي را كه به آقاي تكلي
اي كمك نكردند مورد عقاب و سرزنش قرار دهند، افرادي را در محشر بياورند كه به  خميني و يا آقاي خامنه

ران نعمت كردند. آيا اگر به آن عالم ريش آنها نعمت فرصت و تأمل روي اينگونه امور داده شده بود ولي آنها كف
سفيد مجتهد تا آن جاهل عامي كه ممكن است از من و شما سؤال كنند كه آيا شما اصالً اين مطالب را به ما 
منتقل كرديد تا ما بفهميم و عمل كنيم، بگوئيم شما چه وقت به فرهنگستان تشريف آورديد تا براي شما اين 

شويم؟! آيا آنها حق ندارند به ما جواب دهند كه مگر  كنيد كه مورد عقاب واقع نمي مطالب را بگوييم فكر مي
انبياء در خانه نشستند تا مردم بروند و از آنها در مورد وجود خدا سؤال كنند؟ آيا اينطور نبوده كه آنها از هر 

ايد؟ انشاءاللّه تعالي  الغ كردهكردند دعوت خود را به مردم ابالغ كنند؟ اصالً شما چقدر سعي در اب راهي سعي مي
 اي را در دنيا داشته باشيم. تمامي ما به اين مقدار مؤيد باشيم كه چنين سعي

 لزوم تأمل در مسائلي مشخص بمنظور تمام كردن مقدمه بحث زمان و مكان در اجتهاد  - ١٠
 بين مكلّفين » تكليف مشترك«بيان عدم وجود  - ١٠/١

كيفيت جريان «، »طلب«قدمه بحث زمان و مكان فعالً در اين باب تأمل كنيم كه بهر حال بايد بعنوان م
چه جايگاهي دارند، هر چند كه ممكن است در اينجا عالوه بر » قابليت لحاظ«و » ميزان تصرف«و » طلب

كه اگر اي كه وجود دارد، (و ذكر آن رفت) مراتب مشتركي نيز يافت شود اما بايد متوجه بود  اختالفات جزئيه
شود وجود نداشته باشد اما اختالفهاي كمي  چه در اينجا ولو اختالفهاي كيفي كه باعث بر هم زدن معادله مي

اي است كه بدون لحاظ مطلق، قابل مالحظه نيستند. البته در  وجود دارد. لكن اين اختالفات (كمي) بگونه
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شود؛ لذا اشتراك  ن نوع اختالف، نيز مختلف ميهائي نيز اختالف كيفي وجود دارد كه (به تناسب) اي مرتبه

تكليف حقير با نبي اكرم (ص) حتماً وجود ندارد. چون مثالً براي ايشان نماز شب آنهم بصورت دو ركعت دو 
ركعت و بطور جداگانه، واجب بوده است و حال آنكه براي مثل من چنين وجوبي در كار نيست در مورد 

اند. در حاالت روحاني نيز قضيه همينگونه است. مثالً اگر  كرده ديگري عمل مي مستحبات نيز حتماً آنها بگونه
نماز حضرت (ص) همچون نماز ناقص من باشد نظير اين است كه (استغفر اللّه) از من بدترين معصيت صورت 

 گرفته باشد!
 »تصرّفات واليت«بيان رجوع اصل بحث به مسئله  - ١٠/٢

شود كه چيز ديگري را از انسان  يفي و مرتبه واليت و تصرّف، باال باشد باعث ميلذا علّت اينكه اگر رتبه ك
 گردد. بر مي» تصرّفات واليت«حده است. پس كالم ما در اين است كه اصل بحث به  نخواهند، يك امر علي

كام كند كه اح را حل نمي» نسبيت در حركت«فرماييد مشكل بحث  برادر زاهد: آيا اين مطلبي را كه مي
 ثابت و افراد متغير...؟

 كنيم. (ج): خير! انشاء ا... روي اين قسمت بصورت دقيقتر بحث خواهد شد كه از حضورتان استفاده مي
كنم اگر به مفاهيم اصولي از همين مقوله بيشتر پرداخته شود بهتر باشد البته جائي  برادر ميرباقري: فكر مي

 دن تمثيل باشد پرداختن به مثال مناسب است.هم كه بخاطر قصور فهم ما نياز به آور
(ج): تمثيل گاهي براي فهماندن مطلب است و گاهي نيز براي معطل شدن بر روي آن. البته حتماً شما بر 

 كنيد، اما بايد يكمقدار روي اركان و چيستي حركت تأمل كنيم. مطلب اشراف پيدا مي
اي قرار دهيد كه بيشتر به  د و خروج بحث را بگونه(س): عرضم اين است كه اگر لطف كنيد و نحوه ور

 مفاهيم اصولي پرداخته و دقت عقلي بيشتري كنيم مناسبتر است. 
 تبيين مراتب مختلف لحاظ فعل و فاعل و رابطه آندو با يكديگر  - ١١

توان  (ج): اشكال ندارد! گاهي ممكن است شما فعل را بصورت لحاظي كلّي مالحظه كنيد كه نتيجتاً مي
مراتب مختلفي را در اين رابطه فرض نمود: (يك رتبه اين است كه تنها فعل را آنهم بدون فاعل مالحظه كنيد.) 
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مالحظه نكرده بلكه آنرا » جريان«هر چند كه مرتبه سابق بر اين لحاظ نيز چنين است كه اصالً فاعل را در 

اما مسلّم است كه اين لحاظ غير از آن است كه آنرا » فعللَه اَن يفعل و لَه أن ال ي«بصورت ثابت ديده و بگوئيد: 
 كنيد. صحبت مي» كيف تصرّف«و » كيف جريان«بينيد و سپس درباره  بصورت جرياني مي

توان گفت كه در اين مرتبه  بينيد آيا مي و اما در رتبه دوم كه فاعل را كنار گذاشته و آنرا مجرد از جريان مي
كنار گذاشت؟ پس شما در رتبه اول، جريان و قدرت تصرف در جريان را كنار توان براحتي فاعل را  مي
 بينيد. گذاريد و تنها نفس فعل را مي گذاريد ولي در رتبه دوم، اصًال فاعل را كنار مي مي

بينيد؛ يعني فعل را از اين  و باالخره رتبه سوم چنين است كه ديگر فعل را بصورت فعل يك فاعل هم نمي
ن فاعل و فاعلهاي ديگر مجرّد كرده و نفس كيفيت فعل را بدون اينكه بگوئيد فاعل آن كيست، فاعل و آ

گوئيد اين عنوان،  بينيد و در آخر هم همان نفس عنوان را آورده و مي كجاست و در چه رتبه و جرياني است مي
است كه » بريدن«چند بار بينيد كه در اين  شود پس با اندكي تأمل مي هم بر آن بار مي» طلب«واجب است و 

شود يعني بعد از اينكه اين چند برشِ (فعل از فاعل آنهم با خصوصيات مربوط به آن) حاصل شد  كار تمام مي
گوئيد عنوانِ واجب، مصلحت ملزمه است و عنوان حرام، مفسده  تازه تقسيماتي براي آن عناوين آورده و مي
ته هر چند كه اين بحثها بحثهاي مطلوبي است كه براي استفاده ملزمه است و عنوان مكروه هم امري ديگر. الب

رود اما زماني كه بحث از ريشه اين امور پيش  از كلمات، ضروري و در جاي خودش مطالب متقني بشمار مي
 توان به چنين مطالبي بسنده كرد؟  ايد آيا باز مي مي

 ، فاعل علي الدوام (پرستنده دائمي) »انسان« - ١١/١
 اين است كه قدرت هميشه جاري است؟ » قدرت در جريان«ر ميرباقري: آيا منظور شما از براد

 (ج): بله! هميشه جاري است چرا كه ما قدرت ثابت نداريم. 
 دهد كه يا فاعل است و يا تارك.  (س): اما باالخره فعلي را انجام مي
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اعل است يا تارك! بلكه حق چنين است كه (ج): خير! هميشه فاعل است لذا صحيح نيست كه بفرمائيد: يا ف

تواند در حال پرستش خدا باشد و يا در حال پرستش  تواند اينگونه باشد و يا آنگونه؛ يعني يا مي كيفيت يا مي
 توان گفت كه يا پرستنده است و يا پرستنده نبوده و ساكن است!  غيرخدا لذا نمي

 ! فرمائيد بديهي است؟ (س): آيا اين مطلبي كه مي
توانيد  توانيد ادعا كنيد كه انسان، خالي از اكوان است؟! آيا مي (ج): اصالً مقدم بر بداهت است! آيا شما مي

توانيد در ذهن مباركتان، هيچ امري  انسان را در وضعي تصور كنيد كه هيچ حالتي براي او متصور نباشد؟ آيا مي
له أن يفعل وله أن ال «ن مورد بحث كنيم كه آيا اين را تصور نكنيد؟! لذا بايد يك مقدار در اي» هيچ«حتي 
براي مرتبه تجرد و تجريد و انتزاع است و يا اينكه در خارج مرتباً جريان فعل و طلب در كار است و اين » يفعل

 امر هم تعطيل بردار نيست؟
 جمع بندي مختصري از كل مباحث  - ١٢

اي قدرت طلبي در كار است كه اين قدرت دائماً بوده شود كه پ (س): پس حاصل فرمايش حضرتعالي اين مي
 و كيف طلب هم تحت اختيار است. 

 آيد كه اگر واليت و تصرّف او نازله باشد پس. .. (ج): بله و كيف طلب هم روي قدرت تصّرف مي
 اي به ميزان قدرت تصرّف است. (س): تكليف نيز در هر مرحله

به ميزان قدرت تصرّف است. چه اينكه گوسفند كه قدرت تصرّف » لحاظ« (ج): احسنت! اصالً قبل از تكليف،
ندارد، قابلّيت لحاظ را هم ندارد. البته شايد در رتبه خودشان نيز يك نحوه از تصرفات خيلي ابتدايي وجود 

جود دارد لذا در آنجا نيز يقيناً اموري و» إذا الوحوش حشرت«فرمايد: و  داشته باشد چه اينكه در آن كريمه مي
 كه ممكن است ما نتوانيم آنرا ادراك كرده و درباره آن سخني بگوييم.

شود؛ نه اينكه آنرا به دارا بودن زور  تعريف مي» قدرت تصرّف«نتيجه اينكه اصالً معناي قدرت و عدم آن، به 
د را داشته باشند ولي زياد و كم معنا كنيم! چه اينكه ممكن است واقعاً بعضي از مجنونها زور چند انسان قدرتمن

 گوييم قدرت دارد، يعني قدرت تصرّف دارد. در عين حال نتوان به آنها تكليف كرد. پس اينكه مي
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 (س): تصرّف يعني چه؟ 

 (ج): يعني كيف جريان را. ..
 (س): اما باالخره اين هم يك نوع تصرّف است. يعني يكي از مقومات قدرت تصّرف نيز قدرت طبيعي است.

  بيان انواع واليت بر جهت گيري قلب و ذهن و عين - ١٢/١
گيرد. لذا در  (ج):بله! اما معنايش اين است كه جريان قدرت تصرّف در مراحل مختلف، شكلهاي مختلف مي

اين صورت بال اشكال است كه بگوييد: واليت در يك رتبه، واليت بر جهت گيري قلب است و در يك رتبه نيز، 
ري ذهن است و در رتبه ديگر هم واليت بر جهت گيري عمل، كه البته در هر كدام از اينها واليت بر جهت گي

طلبد. حال اين مطلب، سر جاي خودش صحيح است. چه  هم شدت طلب و تعلّق متناسب با خودش را مي
ند (كه را بنويس» يا حسين«اينكه در خارج نيز ممكن است كه تصرف كند و مثالً بر روي همين باد بزن كلمه 

بيند، به ياد آن بيفتد. پس معناي اين  كردند) آنهم بدين خاطر كه هر وقت انسان آنرا مي در ايام قديم چنين مي
امر اين است كه در اين باد بزن تصرّف كرده است. البته ممكن است از آنطرف هم كسي پيدا بشود و شكلي 

 روي آن تعبيه كند.
شود كه حتماً يك مدل مطلوب و ثابت در نظر گرفته شود؛  اين مي برادر نجابت: پس الزمه فرمايش شما

 كنيد. آل را تعريف مي چون شما بهر حال يك انسان و يا يك شكل ايده
(ج): اين مطالب مربوط به بحثهاي بعدي است اما ما فعالً در مقدمه بحث اول هستيم كه بايد معلوم شود كه 

ا در جميع مراتب ممنوع است يعني از شخص ملتفت و متصرف، همه چيز به پرستش است و پرستش غير خد
ركعت  ١٧شود به انسان بگويند كه در شبانه روز حق داري همانگونه كه  پرستش غير خدا جايز نيست. لذا نمي

شود به كسي  خواني، به اندازه يك ركعت نيز بت پرست باشي! يعني اصل مطلب در اينجاست كه آيا مي نماز مي
اي  فهمد گفته شود تو شبانه روز خدا پرستي كن ولكن هر از گاهي يك سجده، و يا هفته تي را ميپرس كه بت

 يك ركعت نماز در برابر بت خودت بخوان؟! 
ركاتُهب و ةُ اللّهمحر و كُمليع المالسو  



 

 بيان سه مقدمه پيرامون تكاليف در رتبه اقتضاء و تحقق

 ٣جلسه: 
 موجود نبود. ٢فايل جلسه 

  مجموعه مباحث ٦٨/٤/١٩تاريخ: 
 استاد: حجةاالسالم والمسلمين حسيني تنظيم: گروه تحقيقات مبنائي (دفتر فرهنگستان علوم اسالمي)

  در رتبه اقتضاء و تحقق» تكاليف«بيان سه مقدمه پيرامون 
 ٠١٠٢٧٠٣٣) كد بايگاني كامپيوتري : ٣٣مجموعه مباحث (مبحث  نام جزوه :

 ٦٨/٤/١٩استاد : حجةاالسالم والمسلمين حسيني تاريخ جلسه : 
 ٧٤/٠٦/٢٤گذار: ابراهيم نيك منش تاريخ انتشار :  عنوان

 ٧٤/٠٦/٢٤ويراستار : ابراهيم نيك منش تاريخ بايگاني : 
 

  بِسمِ اللّه الّرحمنِ الّرحيمِ
  اي از مطالب جلسه قبل خالصه -مقدمه  -* 

در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت  حجةاالسالم والمسلمين حسيني: چنانچه گذشت يكي از دو مطلبي كه
بود كه گفتيم اگر تكاليف در رتبه اقتضاء مالحظه شود آنگاه هر نحوه حركتي كه متناسب با » تكاليف«مسئله 

شود و هر نحوه حركتي كه متناسب با بندگي نبوده  شمرده مي "واجب"بندگي در جريان رشد باشد الزم و 
گردد. نهايت امر هم اين است كه وقتي اين اقتضاء،  عصيان قلمداد مي و "حرام"بلكه متناسب با طغيان باشد 

اي مثل  تري را پيدا كند و از اين كلّيت در آيد جا دارد كه سؤال كنيم آيا اين اقتضاء براي مرتبه رتبه خاص
ر شماست؟ مرتبه انبياء (كه البته در بين آنها هم درجاتي وجود دارد) هست يا اينكه رتبه افراد معمولي منظو
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اي از  يابند لذا دسته كنند تغيير مي در همين رابطه هم جواب داديم كه امور به حسب ظرفيتهايي كه پيدا مي

امور براي انبياء، حكم وجوب پيدا كرده كه رعايت آنها الزم و تركشان موجب عقاب و مؤاخذه خواهد بود اما 
شوند  بينيم انبياء نسبت به ترك اولي هم مؤاخذه مي همين امور براي عموم چنين نيستند. از اينروست كه مي

ولي ما خير! و البته اگر هم كسي بخواهد بگويد كه پس خوش بحال ما كه در سعه هستيم، به او جواب 
دهيم كه خوشا بحال گوسفند! پس برحسب ظرفيت و جايگاهي كه در اين نظام داريم شدت حرمت و  مي

حسنات االبرار «شود كه البته روايات هم در اين خصوص زياد است. مثل:  وجوب تغيير پيدا كرده و متفاوت مي
توان آن را طاعت ناميد و چنين كسي  كه اگر كسي از مقرّبين مثال نماز ما را بخواند اصال نمي» سيئات المقرّبين

براي ما و با اي! ولي همين عمل،  گويند تو مشغول گناه بوده هم از درجه مقرّب بودن ساقط شده و به او مي
انّما يحاسب «گويند اين در حال عبادت بود و نه عصيان. و يا اين روايت كه:  شود و مي مغفرت الهي قبول مي

ال يكلّف «كه ميزان فهم و ظرفيت علمي را مالك قرار داده است. و يا در آيه شريفه » الناس علي قدر عقولهم
مالحظه كرده است. البته قدرت تصرف كه (بيانگر) مرتبه واليت كه ظرفيت قدرت و وسع را » اللّه نفسا الّاوسعها

بينيم در نظام واليت مثل رهبر و ولي فقيه كه اختيارش قابل قياس با مثال پليس سر  اي است كه مي است بگونه
اين چهارراه نيست بايد به حسب همين مراتب واليت هم در جريان بندگي نقش داشته باشد. به عبارت بهتر به 

تواند در نظام داشته و به عنوان نماينده و خليفه مطرح باشد بايد به همين اندازه  ب مقدار تصرفي كه ميحس
هم عقل داشته باشد. لذا تكليف هم براي اين افراد متفاوت است. هر چند كه هر چه به طرف (قاعده هرم) 

آن كسي كه در رأس امور و به عنوان شود اما مسلم است  رويم تعداد افراد معمولي و سطح پائين بيشتر مي مي
باشد. لذا در باال رفتن قدرت  تواند آن چنان كار كند كه عمل او در تمام اين شبكه مؤثر مي ولي فقيه است مي

هاي عمومي كه در كشور است  اختيار و رشد بندگي همه اينها مؤثر باشد. البته اگر خطابهاي عام مثل بخشنامه
توانيم همين معنائي كه گذشت را از آنها استفاده كنيم اما اين  تر مالحظه كنيم مي صرا تا خطابهاي خاص و خا

 يك حرف ابتدائي است چرا كه اصوال بايد ببينيم اگر ما براي رشد فرض دوام كنيم...
  اصل بحث -* 
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  بين مكلفين» تكليف مشترك«مقدمه اول: اختالف ظرفيت روحي و عقلي عباد، دليل نفي  -١

 گردد؟ السالم ميرباقري: آيا در همين مرتبه هم باالخره تكليف مشترك مطلقا نفي ميحجةا
كه هم پيامبر » نماز«(ج): بله! چرا كه همه ما قدر مشترك انتزاعي و عنواني را ميتوانيم داشته باشيم مثل 

ت. و البته شايد اين خوانم لذا اين نماز، قدر مشترك عنواني اس خواندند و هم من نماز مي اكرم(ص) نماز مي
اند؟ مثال يقين داريم كه حاالت نماز نبي اكرم(ص)  همان بحث باشد كه صحيح و فاسد (از تكاليف) چگونه

» صلّ يا رسول اللّه«شود كه بالطبع آثارش هم براي عالم فرق دارد. از اينرو با خطاب  ضرب در حاالت ايشان مي
اند اما دعوتهاي ديگري هم شده كه البته آن دعوتها  را گفته» صلّ«اند. يعني  نماز ديگري را از ايشان خواسته

ديگر براي ما نيست چرا كه ما همين قدر كه قصد قربت داشته باشيم و به قصد ريا نماز نخوانيم كافي است لذا 
كند كه نبي  به آن معنا كه براي نبي اكرم(ص) بوده است الزم نيست. انسان گاهي فكر مي» قربت«تحقق 

كرد؛ و يا تأدبا قنوت  فرمودند اما در واقع اين روح عالم بود كه در برابر خدا قيام مي رم(ص) قيام مياك
كرد. يعني او يك چنين موجودي است  گرفتند و يا سجده ميكردند اما در واقع روح عالم قنوت و سجده مي مي

از آن طرف صلواتي هم كه خداوند افتد و براي رشد همه هم نافع است.  كه سايه حركات او بر سر همه مي
فرمايد به همه ميرسد؛ يعني صلواتي را كه  متعال بر ايشان ميفرستد و رحمت خاصي كه براي ايشان نازل مي

اي شود كه چيزي از آن ساطع شود؛  فرستد مثل اين است كه به نور خورشيد آنچنان افاضه خداوند بر ايشان مي
آورند. هر چند كه نور كنوني خورشيد  همه يك بركت ديگري بدست مي آن چيزي كه قبال آن را نداشت. لذا

اند اگر اين نور يك حظوط جديدي پيدا بكند واين  هم بسيار بركت دارد اما حتي براي آنها كه در سايه نشسته
 اي ديگر خواهد بود. حظّ هم جاري بر همه عالم باشد آنگاه مسئله بگونه

  اشتراك تكليفقالب ظاهري » لسان تخاطب« -١/١
باشد  پس ايشان با ما تنها در عنوان ذهني و انتزاعي كه همان عنواني كه طريق و لسان تخاطب مي

مشتركند اما اينكه كسي بگويد پس ما هم مكلفيم به همان نماز رسول خدا، مسلما چنين چيزي نيست. چه 
شويم. مثال  ه رسول خدا هم مأمور نمياينكه از اوان تولد تا آخر كه از اين دنيا ميرويم حتي به يك سجد
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آورند و پدر هم براي تشويق ايشان چيزي به آنها ميدهد اما در هر  ها اداي باباي خود را در مي ايد كه بچه ديده

خدا انشاءاهللا  - P{  صورت اين حركت آنها چيزي بيشتر از يك ادا و تشبه به واقع نيست. لذا قصد من اين است
ميني را متعالي كند. اواخر عمر شريف ايشان كه به خدمتشان رسيده بوديم ديديم كه درجات عالي آقاي خ

آقازاده كوچك حاج احمد آقا عصاي پدرش را در دست گرفته و در حالي كه دستان خود را مشت كرده بود با 
حال .» كنم و.. زنم، من دولت تعيين مي من توي دهان اين دولت مي«زد كه  همان لحن امام(ره) نهيب مي

ممكن است كسي بگويد كه گفتن اين كودك خردسال با بيانات حضرت امام(ره) چه تناسبي دارد؟! اما همين 
كند جا دارد كه او را هم تشويق كنند. به عبارت ديگر اگر آن حاالت امام(ره) و  كه خود را شبيه به ايشان مي

تان) ايشان در حالت عرفاني خاصي بودند كه نه آنروز كه چنين خطابي را داشتند بنگريم (به قول يكي از دوس
شور و شوق استقبال مردمي و نه اذيت و رنج حاصل از فشار و صدمه و تهديد در ايشان تأثيري نكرده بود لذا 
توانستند بدون وحشت چنين تهديداتي را بر عليه رژيم طاغوت بكنند در حالي كه ديگران همچون شهيد 

توانيم از اين وضعيت، تحليلي سياسي داشته باشيم اما  د. البته امثال ما تنها ميمطهري و... وحشت كرده بودن
} كه آن نمازي كه وجود مبارك اميرالمؤمنين(ع) و نبي اكرم(ص) Pدرك آن حاالت عرفاني مقدور ما نيست. 

خوانم ولي  مينماز بخوانيد همانطور كه من » صلّوا كمارأيتموني اُصلّي«خوانند همان است كه ميفرمايند  مي
جاي اين سؤال است كه قدرت رؤيت و درك ما از كار ايشان تا چه اندازه است؟ اگر مثال براي حضرت چنين 

توان فهميد كه مثال در عالم انوار  كنند آيا مي چيزي قائل باشيم كه حين نماز در هر عالمي يك نحوه عبادت مي
كنند و به چه  است؟ ايشان در آن حال چكار مي كه در حال سجود هستند چه معنائي از سجود محقق شده

دانيم سجده، وسيله تقرب و نزديك شدن است اما اين تقرب كه براي  اند؟ هر چند كه مي نحوه تقربي نائل شده
توانيم  كنيم تنها مي ايشان وجود دارد چقدر است؟ البته ما به حسب آن مقداري كه از عمل ايشان درك مي

 م!اداي ايشان را درآوري
  مكلف» ظرف ادراك«به سعه » مقدار تكليف«توقف  -١/٢

 اند! را مورد خطاب قرار داده» بشر«برادر نجابت : اما باالخره 
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خواهم بگويم كه تكليف به حسب ظرف ادراك است. لذا اگر گفته شد كه ما براي شما در كنار  (ج): مي

نيد و شما هم اين معنا را درك كرديد آنگاه به همان ايم كه در مطالبي دقت ك اي را فراهم كرده جامعه زمينه
هايي را فراهم كرديم و  اندازه مكلف هستيد. يعني اگر بگويند كه امداد اول ما به شما اين بود كه اسباب و زمينه

دوم اينكه به ذهن شما مطالبي را رسانديم و چيزهايي را كه ديگران عاجز از درك آن بودند و اصوال در شرايط 
ايم؟ اگر  تفات به آنها هم قرار نداشتند، درك نموديد براستي تكليف ما چقدر است و چقدر از عهده آن برآمدهال

و خداي نخواسته از مرجع گرفته تا » اليؤخذاللّه من الجاهل قبل او يؤخذمن العالم«اين مطلب گفته شود كه 
اين مطالب تفريط كرده و باعث تضييع مصلحت مقلد در فرداي قيامت طلبكار ما باشند به اينكه شما در ابالغ 

ما شديد، چه جوابي در محضر الهي خواهيم داشت؟! آيا شما پيامبري را سراغ داريد كه در خانه نشسته باشد تا 
مردم براي گرفتن پيام الهي به ايشان مراجعه كنند؟! آيا غير از اين بود كه مثل حضرت نوح(ع) اذيت و آزار 

نمودند؟ ممكن است بگوئيد كه ما ابزار ابالغ را در اختيار  به ابالغ پيام الهي مبادرت ميديدند اما باز  مي
دهند كه الاقل قلم و كاغذ كه داشتيد و اداره پست هم در كنارتان بود؛ چندتا  نداشتيم! اما آنها به ما جواب مي

ما (يعني بحث زمان و مكان) اگر نامه نوشتيد كه بگوئيد مطلب از اين قرار است؟ مثال همين مطلب مورد بحث 
سال پيش مبتالبه جامعه بود و در آن روز كه روي آن بحث داشتيم و به ١٠كه حدود » اجتهاد«مثل بحث 

كرديم، باشد ولي در عين حال مقيد  جوابهايي هم رسيده و آنها را براي خود و دوستانمان با دلخوشي بازگو مي
قل كنيم اگر از ما سؤال شود كه چرا همه آنها را ابالغ نكرديد آيا مؤاخذ نباشيم كه آنها را به ديگران نيز منت

نخواهيم بود؟ البته اين مطلب فقط در باب عالم نيست بلكه در باب كليه تكاليف است؛ يعني كسي كه سعه 
رت توان از طريق سرپرستي او (به صو ذهني او بر چيزي نيست و التفات به اين امر نداشته و غافل است مي

سياسي، فرهنگي و اقتصادي) كاري كرد. چه اينكه حضرت امام(ره) در همين صحيفه نور شايد صد بار، ما را 
وضع اينطور بود كه خود ما هم غافل از اهميت » واليت مطلقه«كردند. مثال همين بحث  امر به گفتن اينها مي

بر نويسندگان و گويندگان است كه اين اين بحث بوديم تا اينكه آقاي خميني گفتند و دستور هم دادند كه 
جلسه در دفتر باال در اين مورد  ١٥مطلب را بگويند كه الحمدللّه وقتي آقا فرمودند ما احساس وظيفه كرديم و 
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ايم! و حال آنكه اگر اين  بحث كرديم اما گفتيم كه ما بيشتر از اين كاري نداريم و بحمدللّه انجام تكليف كرده

هاي جمعي منعكس كرده بوديم چه بسا براي خود آقا هم  ماه بطول انجاميد در رسانه٦ بحث را كه در حدود
اي تصدي امر واليت را دارند نيز نافع بود. همچنين از  شد و آثار آن براي امروز كه آقاي خامنه بسطيد ايجاد مي

انجام وظيفه بيشتري  طرف ديگر براي خود ما و شما هم بواسطه شكرانه نعمت رساندن آنها به مردم، زمينه
 شد. حاصل مي

  از مفهوم خطاب» اتحاد حقيقي«بيان نفي  -١/٣
پس عرض ما اين است كه تكليف، به حسب مراتب عقل است ولو مشتركا در خطاب آمده باشد؛ يعني 

توانيد اين واقعيت را به شكل پرسش در  اشتراك در خطاب مانع مختلف شدن عقاب و ثواب نيست. لذا مي
 د كه آيا مشترك بودن در خطاب، مانع مختلف بودن در ثواب و عقاب است؟آوري

 گوئيم كه احكام، براي تنظيم امور آمده است لذا ميزان درك و حاالت و... مطرح نيستند! (س): اما ما مي
است و  (ج): حال اگر ما خواستيم اختالف در ثواب و عقاب را در اينجا تمام كنيم، به اينكه اعطاء، رتبه اول

باشد لذا مختلفند ولو كه خطاب هم مشترك باشد آنگاه معنايش  جزاء و پاداش هم متناسب با ميزان اعطاء مي
كنند بشود آنرا تعبير  اين خواهد بود كه اوال مفهوم خطاب، متحد حقيقي نيست. حال به تعبير مشكّكي كه مي

 تدائا چنين اختالفي را تمام كنيم.كرد و يا خير فعال مورد بحث نيست اما در هر صورت بايد اب
  تحميل عقاب الهي بر مقرّبين، بواسطه اتيان قدر متيقن از تكليف -١/٤

ظاهرا جواب اين است كه اگر آن مقدار متيقن (از خطاب مشترك) توسط افراد باالتر (و مقرب) اتيان شود 
نبي اكرم(ص) نيز توجه به غير صورت باعث خواهد شد كه در مؤاخذه قرار گيرند. چه اينكه اگر در امساك 

شود. يعني اگر اختالفي ظاهر شد به اينكه مبطالت روزه براي يكي صدتاست ولي  گيرد روزه ايشان باطل مي
تائي است و اينها را  توانيد بگوئيد كه آن مبطالت صدگانه شامل بر اين مبطالت ده براي ديگري ده تا، آنگاه مي
ز ذكر اين نكته به اينجا ميرسيم كه باالخره با جوهره اين مطلب چه چيزي را نيز در خود دارد. اما پس ا

 خواهيد تمام كنيد؟ مي
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هم همين طور است؟ مثال عرفائي همچون آقا » احكام وضعيه«حجةاالسالم ميرباقري : آيا اين امر نسبت به 

ند آيا شرعا روزه آنها باطل است و بايد ميرزا جواد ملكي تبريزي يا مرحوم قاضي واقعا اگر التفات به غير پيدا كن
 قضا كنند؟!

اي باشد كه شكننده است  دانم وضع عرفاء چگونه است ولي اين را ميدانم كه اگر رتبه آنها رتبه (ج): من نمي
آنگاه اين مطلب هم تمام خواهد بود. حاال ممكن است بگوئيد واقعا اين رتبه، رتبه شكننده نيست يا اينكه 

تواند حكم به بطالن روزه او  اي است كه فقيه نمي بات عمومي كه از شرع بما رسيده است بگونهبگوئيد خطا
كند ولكن آيا  اي است كه فقيه حكم به بطالن روزه و نيز قاضي حكم به كتك زدن او نمي بكند اين واقعا مسئله

انما يحاسب الناس علي «وئيد گ كند؟ مسلما اين چنين نيست! اگر شما مي خدا هم حكم به بطالن روزه او نمي
 اي ديگر خواهد بود. و گفتيد عقل اين فرد بيشتر است آنگاه مطلب بگونه» قدر عقولهم

 اند. ساله خود را قضا كرده٤٠اند كه مثال نماز  (س): باالخره افرادي هم بوده
ضاي آنها واجب است آيا (ج): اما مهم اين است كه اگر اين نمازها را نه باطل حساب كنيم و نه بگوئيم كه ق

توان گفت كه او معاقب است؟  بدين معناست كه پس اين نمازش قبول است؟! و اگر نمازش قبول نباشد آيا نمي
گويند تو  زنند و يا اينكه مي و اصال نماز را نخوانده او را چوب مي» سائت اعمالكم«گويند چون  يعني آيا واقعا مي
 قاق عقوبت از جهت فقهي ندارد چرا كه شما تنها نظر به عنوان محض داريد.اي؟ بله استح نماز را اتيان كرده

توان گفت كه اين خطابات عام تنها براي همان افرادي  برادر نجابت : در همان بياني كه شما داشتيد مي
يگر اي د تاست ولي براي افرادي كه مثال صد تا مبطل دارند قضيه بگونه است كه مبطالت روزه آنها همين ده

 است.
خورد در واقع دارد تمرّد از مولي  توان به شما جواب داد كه آن كسي كه آب مي (ج): اما از آن طرف هم مي

 بينيد. كند ولي شما آنرا به شكل آب خوردن مي مي
 حجةاالسالم ميرباقري : يعني فعل آب خوردن را با ساير نيات و روابطش كه ببينيم در واقع دو چيزند.

  دليل ديگر نفي تكليف مشترك» ثواب و عقاب«و كميت » نيت»تالف در كيفيت اخ -١/٥
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گويد من اين مطلب  فهميديم اما نه مثل عارفي كه مي گرفتيم تشنگي را مي (ج): وقتي بچه بوديم و روزه مي

گويد اين  گيرد. از اينرو بچه مي را فهميدم كه مثال رفع عطش با آب نيست بلكه به وسيله خداوند صورت مي
بينيد كه او براي رفع  دود. پس مي شود بطرف آب مي گيرد لذا افطار هم كه مي رفع عطش با آب صورت مي

گفتي من  عطش يك درك دارد ولي آن يكي دركي ديگر. بنابراين جا دارد كه به آن عارف بگويند تو كه مي
گفتي  اين افاضه موالست؛ و نيز مي كند و اثري ندارد بلكه زهد كردم و چشيدم كه آب خودش رفع عطش نمي

ء از خالق آن است، حال كه به اين  كه حتي نظر به رفع عطش كردن آب، كفر است چرا كه مستقل ديدن شي
حقايق پشت كردي لذا مستحق عذاب هستي. يعني اين عارف را اگر هم چوب بزنند بخاطر خوردن روزه نيست 

 بلكه بخاطر ناديده گرفتن اين مطالب است.
 فرمائيد ما تكليف مشترك نداريم ولو كه خطاب مشترك داشته باشيم. (س): پس مي

(ج): اگر قائل شديم به اينكه عقاب و ثواب در آخرت مراتب دارد و نيت هم در اين طرف داراي مراتب است 
 شود. آنگاه همين امري كه به آن اشاره كرديد احتمالي است كه در اين باب وارد مي

 »خطاب«در نفس » جريان قدرت«وم: وجود كيفيت خاصي از مقدمه د -٢
  ، جزء مقوم اصل خطاب»قدرت« -٢/١

برادر نجابت : اما عرض ما اين بود كه با اين وصف، ديگر آن خطابات از فايده و ثمري كه بايد داشته باشند 
 شوند! ساقط مي

توان طرق ديگري را براي اثبات  اصوال ميخواهيم ببينيم كه واقعا همينطور است و يا اينكه  (ج): حال مي
مدعاي خود قائل شد؟ و اما در اينجا ما يك مقدمه دومي هم داريم كه چنين است: اصال مگر انجام تكليف، 

شود اما به وسيله حركت  كيف جريان قدرت نيست؟ آيا حقيقت امر اين نيست كه بگوئيم عبادت واقع مي
ت كه حركت متناسب چه چيزي؟ آيا حركت متناسب قدرت و تعلق؟ متناسب؟ هر چند كه جاي اين سؤال اس

گوئيم (قدرت،) شرط  يعني اصوال آنجائي كه اين امر نباشد، فرض تكليف هم نيست. به تعبير ديگر گاهي مي
نيست و » جريان قدرت«چيزي جز » تكليف«گوئيم در رتبه خطاب حقيقت  تنجز تكليف است اما گاهي هم مي
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حده است و يك  گوئيد اگر قدرت وجود داشته باشد خطاب، عالمي علي ندارد. يك وقت مي اصال خطابي وجود

گوئيد در نفس خطاب، امر به كيفيتي خاص از عمل و حركت شده است؛ يعني كيفيتي خاص از جريان  وقت مي
 قدرت. لذا قدرت، جزء مقوم اصل خطاب است و ملحوظ در نفس خطاب. 

 »اقتضاء«قبل از رتبه » درتق«دليل ضرورت لحاظ  -٢/١/١
چه بسا زماني بگوئيد كه تكليف اصال متوجه عاجز نيست ولي گاهي هم بگوئيد اصال خطاب حكيم يعني 

گوئيم كه در عالم اقتضاء، نفس آن، مالحظه كيفيت جريان خاصي از قدرت است كه تناسب و عدم  چه؟ مي
صورت » امر«شد و يا » انشاء«گوئيد  است كه شما ميدهد كه تازه آن وقت  تناسب را نسبت به غايت نشان مي

پذيرفت. لذا اگر لحاظ قدرت، در رتبه اقتضاء بيايد آنگاه خطابي در آنجا خواهد بود. از اينرو بايد كمي دقت 
گوئيد مگر معناي آن اين نيست كه اين حركت، متناسب است و  كنيم تا ببينيم كه آيا شما تكليف را كه مي

خواهد يا خير؟ آيا امر  ت پس اقتضاء دارد كه به آن امر شود؟ اصال امر، يك موضوع ميچون متناسب اس
تواند در نفس اقتضاء، روي مجهول مطلق قرار بگيرد؟! اگر گفتيد اقتضاء، چيزي جز تناسب كيف جريان  مي

 ايد. قدرت نيست بدين معناست كه شما در رتبه قبل از اقتضاء، قدرت را لحاظ فرموده
 يعني اگر قدرت نباشد آنگاه تكليف، سالبه به انتفاع موضوع است و اصال موضوع تكليف نيست.(س): 

 (ج): موضوع امر كه نباشد نه بدين معناست كه امري هست اما منجز نيست!
گيرند اما قدرت  گويند كه قدرت، شرط تنجز است. يعني علم و مثل آن را شرط تنجز مي (س): اما آنها نمي

گيرند به اين معنا كه خود خطاب مفهوما مقيد به قدرت نيست ولي  اصل خطاب و قيد عقلي خطاب ميرا شرط 
 كند. عقل، آن خطاب را به فرد قادر تقييد كرده و غير قادر را از خطاب خارج مي

خواهيم بدانيم كه موضوع خطاب چيست؟ لذا بحث ما اين نيست كه عقل، آن تقييد را صورت  (ج): اصال مي
كند. موضوع خود خطاب چيست؟ موضوع امر چيست؟ آيا امر به  دهد و آن را از تحت خطاب خارج مي مي

مجهول مطلق شده است؟! آيا فعل يعني كيف حركت و جريان قدرت؟ مگر فعل جز كيفيتي از جريان قدرت 
ه معناي شرط چيز ديگري است؟ لذا در اينجا لحاظ قدرت گاهي به عنوان شرط عقلي تحقق است و گاهي هم ب



٤٢ ·································································································································································  
اقتضاء يعني موضوع مقتضي ما نفس كيف » مقوم ذات«عقلي اصل اقتضاء است نه تحقق، آن هم نه شرط بلكه 

جريان تعلق يا قدرت است. حال اگر چنين چيزي گفته شود آن وقت ادراك ما از خطابات عام كمي تغيير 
 كند. مي

 قدرت (در مرحله اقتضاء) در كيف جريان» وحدت تركيبي«مقدمه سوم: ضرورت لحاظ  -٣
حاال اگر در قدم سوم گفتيد كه كيف جريان تعلق و قدرت در مرحله اقتضاء، ذاتا يك امر بريده و جداي از 

» قدرت متناسب«و يا شرايط مكاني و زماني نيست آنگاه اگر بخواهيم قدرت را كيف جريان » وحدت تركيبي«
و مكاني آن را نيز در نظر داريم كه بالطبع معناي آن اين است ذكر كنيم معناي آن اين است كه معناي زماني 

 شود. كه اقتضاء در زمان و مكان محقق مي
 الهي بر آنها» اعطاء«مكلفين بر ميزان » تكليف واقعي«توقف  -٣/١

 .اي كه هنوز وجود ندارد، داشته باشيم توانيم بيان احكام براي جامعه برادر نجابت : پس با اين وصف ما مي
كنيد. البته براي  كنيد و بعدا تكليف مي (ج): يعني ابتدائا قدرت را در جميع شئون زماني و مكاني لحاظ مي

توان هزاران هزار مرتبه در طول تاريخ قائل شد. اما جاي اين سؤال است كه آيا اول بايد اقتضاء را  اين معنا مي
ست؟ يعني آيا بعد از اقتضاء، انشاء است يا اينكه اول انشاء ببينيم و بعد داللت الفاظ را يا اينكه قضيه بالعكس ا

توان به اين سؤاالت هم به راحتي پاسخ  است و بعدا اقتضاء؟ از اينرو ما قائليم كه اگر مقدمه دوم تمام شود (مي
ان. و شود و نه تكليف ظاهريش داد) ظاهر امر اين است كه اين تكليف واقعي افراد است كه ميزان ادراك آنها مي

اصال اين اختالف بين حكم ظاهري و واقعي از اختالفاتي است كه جا دارد تا مورد سؤال قرار گيرد. به تعبير 
بهتر تكليف واقعي در مورد كسي كه ظرفيت ذهني او بسيار كم است نسبت به كسي كه ظرفيت عقلي او تا 

د و تدريجي الحصول هم نيست (كامال شو قيامت، حاكم بر همه تاريخ است و در آن هيچ اختالفي پيدا نمي
متفاوت است) لذا معنا ندارد كه اين را به آن قياس كنيم. چرا كه از آن شخص اول در لوح محفوظ و در كتاب 

خواهند و عقاب و  اند لذا به همان اندازه كه به او اعطاء شده است از او مي مبين چيزي بيشتر از اين نخواسته
ين ظرف است. مثال اگر اين آقا محمد ما در يك امتحان الهي قبول بشود و من قرار بهجت او هم متناسب با هم
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شود  باشد او را تشويق كنم اگر قرار باشد كه به او يك اسباب بازي كه باعث خوشحالي يك كودك دو ساله مي

ه عنوان اينكه بهشت ام. و هكذا براي نبي اكرم(ص) هم بودن او در عالم ملكوت ب بدهم در واقع او را تحقير كرده
اي است كه اگر روزي با تفضل خداوند به بهشت  ايشان باشد مايه تنزل حضرت خواهد بود. اما وضع ما بگونه

آيد هر چه خدا نعمت داشته بر ما كامل كرده است! هر  رفتيم كه محل حضور مالئك نيز هست به ذهنمان مي
در همين مقام شكر، آنجا كه تمام وجودش پر شده است  چند كه انسان بايد در مقام شكر همين طور باشد اما

گويد خدا نعمت را بر من كامل كرد. اما اگر همين را به رتبه باالئيها بدهند عزا  كند و مي بينيد كه گريه مي مي
گيرند كه چه كرديم كه چنين تنزل پيدا كرديم؟! اما من در اينجا براي تمام كردن مقدمه دوم تنها به ذكر  مي

خواهيم بگوئيم قبال در رتبه اقتضاء تمام  كنم كه آنچه را كه در اجتهاد زمان و مكان مي ن مطلب اكتفاء مياي
شده است، لذا مطلب جديدي واقع نشده است. اما در عالم خارج ببينيم كه در شناختن موضوعات و دستيابي 

 خود ظرف چكار بايد بكنيم؟ به انجام وظيفه و تكليف آن هم به حسب سعه ظرف خودمان در جريان رشد
 »تحقق«و مرحله » اقتضاء«بيان تفاوت بين قدرت در مرحله  -٣/٢

توانيم بگوئيم كه آيا قدرت در مرحله تحقق (و نه در مرتبه اقتضاء) از مقومات تكليف است  مقدمه سوم مي
درت همه آنهايي را كه كنيم در واقع مصلحت ق يا خير؟ چه اينكه وقتي صحبت از مصلحت قدرت نظام الهي مي

 تحت سرپرستي هستند مد نظر داريم.
(س): من فرق اين را متوجه نشدم كه قدرت در مرتبه تحقق و (قدرت در مرتبه اقتضاء چه تفاوتي با يكديگر 

 دارند؟)
ساخت ولي قدرت در مرحله تحقق آن  (ج): قدرت در مرحله اقتضاء آن چيزي است كه اصل خطاب را مي

تواند كاري را انجام دهد و اتفاقا اين قدرت، همان قدرتي است كه آقايان از آن  لف بدون قدرت نمياست كه مك
كنيم آن هم به  كنند. به عبارت ديگر گاهي قدرتها را به صورت قدرت شخصي و فردي مالحظه مي صحبت مي

 كنيم. مالحظه تكاليف فردي است ولي گاهي هم در باره ولي و سرپرست صحبت مي
  توقف گسترش تصرف مسلمين به رشد تصرفات ولي فقيه -٣/٢/١
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حجةاالسالم ميرباقري : اما آنچه كه در تكليف، موضوعيت دارد همان قدرت در مرتبه تحقق است و نه 

 چيزي ديگر.
فرمائيد اما در مقام بحث نظري، قدرت جزء  برادر نجابت : در مرحله بحث عيني آن همان است كه شما مي

 است.اقتضاء 
(ج): يعني قدرت، از مقومات خود خطاب است و اصال خطابي نيست آنجا كه قدرتي نيست لذا اگر خطاب 

خواهيم بگوئيم اين سرپرستي كه ميخواهد رشد در  نبود معنا نداشت كه بگوئيم تكليف وجود دارد! اما حاال مي
البته قدرت نظام يعني قدرت تصرف اسالم  خواهد قدرت نظام را باال ببرد. و قدرت تصرف ايجاد كند در واقع مي

در برابر قدرت تصرف كفر يعني اختيار باطلي در دنيا داريم كه براي كافر است و در شكل بزرگ آن همان 
پرچم كفر و قدرت تصرف آنان است. همچنين يك نظام الهي داريم كه ولي و سرپرستي دارد كه اختيار و طلب 

كه تحت تصرف او همه اختيارات عباد قرار گرفته است لذا سنگيني ايمان  صحيح آنقدر شدت پيدا كرده است
خواهد  يك رهبر قاعدتا بايد به اندازه سنگيني ايمان همه مردم تحت سرپرستي او باشد حاال تصرفاتي كه مي

ند خواهد قدرت نظام را باال ببرد تا قدرت همه آنهايي كه تحت سرپرستي او هست بكند به صورتي است كه مي
بينيد كه مصلحت قدرت در اينجا اصال مصلحتي است كه براي ما موضوع ابتالء  در تصرف باال برود. بنابراين مي

 كنند. سازد يعني اگر ولي مسلمين تصرف نكند اصال موضوع ابتالء ما و تصرفمان گسترش پيدا نمي مي
  عضالت نظامضرورت استفاده از سعه ذهني و عيني ايجاد شده براي حل م -٣/٢/١/١

البته منظور از گسترش تصرف ما همان گسترش زمينه بندگي است چرا كه وقتي تصرفات ما گسترش پيدا 
توانيم خداوند  شود، كه به تبع آن با رشد، قدرت و توسعه بيشتري مي كند در واقع زمينه بندگي زياد مي مي

گسترشي كه حضرت امام(ره) براي ما ايجاد كرد كه متعال را عبادت كنيم. اآلن شما مالحظه بفرمائيد واقعا اين 
سال قبل اصال مطرح نبوده است كه كسي ٢٠باعث شد در مورد امور مسلمين فكر بكنيم امري است كه 

كرد و هم سعه ذهني  بخواهد فكري براي اين امور بكند. يعني هم سعه عيني آن نبود چون ساواك پيگيري مي
شد ولي  ه اين صورت مطرح نبود لذا التفات خاطر و نظر به اين مطالب نميآن نبود چرا كه بحث فلسفي آن ب
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اآلن برعكس است و چنين التفاتي هست. لذا تحقق اين امر از بركت وجودي ايشان بود كه قدرت تصرف و 
اختيار ما از يك دسته مفاهيم به دسته و مجموعه بزرگتري گسترش يافت و از يك دسته اعمال به يك دسته 

سال گذشته و قبل از آن، اين بود كه تنها كتابخانه ٢٥ل بزرگتري سير كرد. چرا كه هم مهم فرهنگي در اعما
درست كنند و يا مدرسه بسازند اما به همان صورتي كه در زمان طاغوت بود مگر اينكه در كنار دروس معمولي 

آني بلد بودند نه اينكه قرآن به عنوان البالغه هم درس بدهند آن هم در حدي كه افراد جلسه قر آن، قرآن و نهج
گوئيم بايد منطقي درست  كنيم و مي بينيد كه ما صحبت مي منبع اداره سعادت بشر مطرح باشد. از اينرو اگر مي

آيد كه بايد رياضيات متناسب با آن هم در  كنيم كه با آن منطق، خداوند پرستيده شود و بعد هم بذهنمان مي
خواستيم در  ري است كه بخاطر اين تحول ايجاد شده است. چه اينكه اگر آن موقع ميپرستش خدا پيدا شود ام

رياضيات اسالمي فكر كنيم بايد ميرفتيم مثال در كهك قم بنشينيم كه هيچ ساواكي مزاحم ما نشود و اصال 
عمل و  كنيم كه منطق آمد تا بخواهيم روي آن فكر كنيم. اما حاال صحبت مي چنين چيزي به خاطرمان نمي

نظر و هماهنگي بين آنها و نيز منطق تعلق و پرستش يعني چه؟ مثال اگر قرار باشد كه كسي به ما سفارش 
رويم چرا كه معتقديم ساختن تلفن هم  ساخت تلفن را بدهد در ابتداء بدنبال منطق درست كردن آن مي

ن هم پس از جستجو توانستند محتاج پيدا كردن فرمول و روابط خاص خودش است همچنانكه بهرحال مخترعي
صحيح نيست.) لذا اين امر در واقع » كشف«آنرا با امداد الهي كشف كنند (البته در يك رتبه، تعبير آوردن از 

مولود يك نحوه از تعلق است. حال اگر شما در ايمانتان راسخ باشيد مسلم بدانيد منطق متناسب با آن را 
 كنيد (انشاءاهللا تعالي) درست مي

ما در جلسه آينده بحث را در اين قسمت ادامه ميدهيم كه آيا اگر گفتيم مصلحت قدرت نظام، مصلحت و ا
 گسترش تصرف و گسترش بندگي است آنگاه اين مطلب با احكام، با ارزش و با احكام توصيفي چه ربطي دارد؟

 ابزار واليت نبوي(ص)» احكام تشريعي« -٣/٢/٢



٤٦  ·································································································································································  
رسد كه بايد در ابتداء ببينيم نظام الهي چه نظامي است تا آنگاه ببينيم  حجةاالسالم ميرباقري : بنظر مي

شود و مقوماتش چيست؟ آيا حكم، مقوم آن است يا خير؟ چه اينكه اگر بنا  گسترش قدرت آن چگونه پيدا مي
 باشد جريان احكام، مقوم نظام باشد اصال گسترش قدرت با گسترش حكم مساوي خواهد شد.

 فرمايند كه بايد كاري كنيم كه اصل با پرستش باشد. ايشان ميبرادر نجابت : 
رود اما بايد ببينيم كه ربط اين مسئله با حكم  (ج): البته اين امر در واقع جوهره اصلي همه احكام بشمار مي

چگونه است؟ لذا ما اينطور نوشتيم كه احكام تشريعي، ابزار واليت الهي و عين تصرفات نبويه(ص) است كه 
يت بر تشريع را براي نبي اكرم(ص) قائل شده است نه اينكه او حق حكومت دارد. (يعني اين احكام) اصال وال

كند نبي اكرم(ص) هم  ابزار هستند. لذا همانگونه كه ولي فقيه محدوده كار خود را توسط قوانين تنظيم مي
ر واليت نبوي(ص) است كه در رتبه ما قبل فرمايد چرا كه اين تشريع در واقع ابزا تاريخ را با تشريع، تنظيم مي

 دهيم. شود. البته اين مطالب را انشاءاللّه در جلسه بعد بيشتر مورد بحث قرار مي آن عين ربوبيت الهي مي
ركاتُهب و ةُ اللّهمحر و كُمليع المالسو  

 
 




