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 ئلهموضوع العلم و مسا

 ی دهناده  آخوند در بحاث موضاوع، نشاان   مرحوم ج  ر د   خر ی  ه. نحو0

فکاری   التازام   انضاباط باه     عنوان یک دساتگاه  ه استفاده از منطش صوری ب

.. اس  که این امر در ا لاین بحاث   .مباحث این علم پیرامون موضوع، تعریف  

ایان کتااب هام     تا پایان رسد ده اس    به نظر م بل مشاه ضوح قاه ایشان ب

ه با ا   آن اس  که برای علام اصاول  دنبال  به ادامه دارد. در  اقع صاحب کفایه

ریزی علم    مهندس  جدیدی ایجااد   پ  اها   در حوزهدا ل ر متعنوان یک ام

 جدیاد  یاک نساب   ی  هکند که مبنای آن، منطش صوری اس ؛ یعن  مالحظا 

 بر اساس یک دستگاه فکری. برای ایجاد یک علم

   یاک نتیجاه در ایان مقدماه    « یصغر»، یک «کبری»به عبارت دیگر یک 

 جود دارد که کبرای آن، نسب  بین علم منطاش   موضاوع علام اصاول اسا         

صغرای آن، تطبیش همین کبری اس  که در این تطبیش، د  کار انجام شده اس : 
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ه که این بحث در علم منطاش   حدت یک علم بر اساس غرض تد ین  تعریف شد

سابقه ندارد. یعن  برای تشخیص موضوع، یک بحث جدید به علام منطاش اضاافه    

شامل   بهینه کردن منطش صوری  علومِ ه اس  که به معنای تصرف در مبان شد

 اس .« موضوع»در ترسیم 

مالحظه شده تاا  « نسب  بین موضوع   تعریف»د مین کار این اس  که 

منطاش  علام  ایان نکتاه در    استخراج شاود. « موضوع»ر ش،  ینبا استفاده از ا

تاب منطقا   جاود نداشاته     بااره در ک  لی  طرح دارد گرچه عنوان  در اینقاب

عناوان یاک بحاث عاامّ     ه مرحوم آخوند به این نکته ب باشد. البته ممکن اس 

هاای علام اصاول      با عنای  به مصاادیش سسرفصال  تنها علم  توجه نداشته   

 ی دربااره  ه صاورت اساتقرائ   رد   خارج کرده باشد. یعنا  گااه با   اموری را  ا

شود   گاه بر اساس نسب ِ آن تعریاف باا موضاوع     م  تعریفِ یک علم قضا ت

 گردد. م  علم اس  که صح  تعریف معلوم

تعریاف  »آخوناد تغییاری در   مرحاوم  . حال باید معلوم شاود کاه چارا    3

به غرض تد ین  رجوع داده  ن راآسپس ایجاد کرده   « موضوع در علم منطش

در  اقاع  چیسا ؟  « عاوارض ااتیاه  »تغییار معناای    استدالل ایشان بر اس ؟

.. دارای تعااریف  مشاخص     .مقوالت  مانند علم، موضوع علم، عوارض اات   

هاا محتااج    کردن مباحث جدید به آن تخصص  در علم منطش هستند   اضافه

 .0 استدالل بر نقصان یا بطالن مباحث قبل  اس

 قت  با « موضوع هر علم»در بررس  این مطلب، ا لین نکته آن اس  که 

                                                           
ر کا، ف  نفسه   عدم توقف در مباحث خُردالبته تغییر در مبان ِ شامل   تعاریف حاکم  .0

اما مهم آن اس  که این  ؛اس  علم  اع قبیح  نیس    حت  نشان دهندة شج

 ، با استدالل علم  همراه باشد   منطقیون   اصولیون را قانع سازد.علم  شجاع 



  21 مسائله و العلم موضوع      _________________________________________ 

 

همراه شاود،   -تصریح شده به آن  که در متن کفایه -« خارجاً»یا « عیناً»قید 

به مصداق خارج  اشاره دارد   یک مفهاوم کلا  نیسا  کاه در ایان صاورت،       

«  جاودِ »از  نشده اس ؛ زیرا اشاره به مصداق، تنهاا بار درک  « تعریف»موضوع 

حاال  کاه   . درکند نم  ش ء ارائه« کیفی ِ»دالل  دارد   هیچ درک  از  ش ء

شاود. در  اقاع    ما   هاا ثابا    تغایر بین د  علم بر اسااس تبیاین کیفیا  آن   

باه کیارت علام    « موضوعات مساائل »، به  حدت علم اشاره دارد   «موضوع»

اسااس منطاش   اشاره دارد. حال برای بررس   حدت   کیرت یاک پدیاده بار    

باه  « مفهوماً»بلکه باید  ؛تبیین کرد« عین » به صورتتوان آن را  نم  صوری،

 تشریح آن پرداخ .

 آخوند از منطش به نحو نادرسات  انجاام شاده    ی به عبارت دیگر استفاده

به مصداق اشاره دارد    حدت   کیارت   0«خارجاً»یا « عیناً»، چون قید اس 

قابال توضایح نیسا . در  اقاع تشاریح      « مصداق»در علم حصول ، بر اساس 

 حدت در مصادیش، خر ج از علم حصول    تبدیل آن به علم حضوری اسا   

 دارد.اشاره  « جود»، به «کیفی »جای ه که ب

ت موضاوع هار علام، مفهاوم اسا    موضاوعا      »ممکن اس  گفته شود: 

شاود   م  در این صورت این سوال مطرح ،«مسائل، مصادیش آن مفهوم هستند

که گفتاه    حدت این د  در خارج، باز هم یک علم حضوری اس . مگر این که

بلکه جزئ  اضاف  س= کل    ؛موضوعات مسائل، مصادیش خارج  نیستند»شود: 

این ناوع از  حادت،    ی اما الزمه «نشود.ز علم حصول  خارج هستند تا بحث ا

متن تناف   در« خارجاً»یا « عیناً»در علم منطش اس  که با اکر قید « تطابش»

                                                           
« یتساا  »به کار ر د   مایالً باه نساب     « مفاهیم»برای نسب  بین « عیناً»ممکن اس  قید  .0

 قطعاً به مصادیش   امور غیر مفهوم  منصرف اس .« خارجاً»اما قید  .اشاره کند
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دارد. یعن  تا زمان  که بر اساس اصال  ماهی    علام حصاول  مشا  شاود،     

موضاوع بحاث    شود   مفاهیم اهن  ا   نه مصادیش خارج  ا   م  انتزاع انجام

بد ن ایجاد قاب    بساا در تعااریف، تنهاا باه      جا  در اینگیرد. پس  م  قرار

؛ یعن  استفاده از شده هپرداخت مند قاعده ارگیری منطش آن هم به صورت غیربک

اصطالحات مختلف   ارجاع برخ  از آنها به علم حصول    ارجاع بع  دیگار  

 به علم حضوری قابل قبول نیس .

موضاوعات  »  « موضاوع »تار، بحاث از  حادت   کیارتِ      به بیاان  اضاح  

صاورت  ه با دیگر بحی  نظری   از سنخ علم حصول    تطابش اس    « مسائل

. از ساوی دیگار   بر اساس علم حضوری نخواهد باود    خارج    حدت عین  

معنای جریان علیا  مفهاوم  اسا    در ایان صاورت، هار       ه علم حصول  ب

موضوع علم هس    بر این که از عوارض اات  باشد، قهراً مندرج در ای  همسال

البتاه  .  جاود نادارد  « غرض تاد ین  »اساس، دیگر ضر رت  برای طرح بحث 

از سوی مرحوم آخوند به ایان دلیال   « تد ین غرض »ممکن اس  طرح بحث 

 0کنندبندی  منطق ، مسائل اصول  را جمع به صورتاند  هقوم نتوانست بوده که

قب    بسا ایجاد کنند اما در تعاریف منطش، اند  ه  به همین دلیل سع  کرد

 اس .در این کار رعای  نشده  علم  ضوابا

 شامول تعااریف منطقا    شود کاه م  م  یعن  اگر مسائل  در اصول یاف 

شود، بدلیل آن اس  که تناسب  باا جریاان علیا  در میاان مفااهیم س=       نم 

تاوان باا تحمیال       نما   شاوند    م  علی  مفهوم   ندارند   لرا منطقاً خارج

علم منطش، آن مباحث را داخل در موضوع کرد. های  تصرف غیر علم  در پایه

                                                           
به نحو صحیح « موضوع»عدم تنقیح  عل  این ناتوان ، مشخص نکردن   رسد به نظر م  .0

    ر د سریع به بحث تعریف علم اصول اس .
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بایاد در  اس  که  نین یک علم ا نه اراده   غرض مد ِّ   علی  مفهوم  ا  یعن 

د که چه موضوع  داخل در حکم کن موضوع   موضوعات مسائل جاری شود  

 اس . از آن خارج علم   چه موضوع 

، جریاان  نیاز « موضوع علم»در تعریف « عوارض اات »طرح  همچنان که

 اساطه در عار ض     »علی  در آن اس    همین علی  اس  که باید تکلیف 

بادلیل  جاود    را معاین کناد. بناابراین   «    اسطه در اثباات  وت اسطه در ثب

مشکالت مصداق    ناتوان  از تعیاین جایگااه مساائل   مصاادیش خاصا  در      

را کنار گراش . ایان هماه    «ی علّ»تعاریف پایه تصرف کرد   توان در  نم  علوم،

در حال  اس  که طرح غرض تد ین  برای جمع بین موضاوعات مساائل توساا    

از اراده   « موضوعات مسائل»کنار گراشتن علی    تبعی  مالکِ  ، مالزم باآخوند

کناد کاه تحا      ما   امری غیر حقیق    جعلا  بادل  اعتبار اس  که آن را به 

 .0جریان علی  نیس 

ع علام، مساتقیماً موضاوعات    بد ن طرح یاک  حادت در موضاو    . پس9

باد ن آنکاه    ؛شاده بحث از کیرت آغاز  اند   ه عنوان کیرات طرح شدهب مسائل

 3توجه شود علم منطش از  حدت آن مسائل، تعریف   توصیف  تخصص  دارد!

                                                           
طش صوری دارای البته اعتبارات زمان  که تبدیل به قوانین کلیه شوند، بر اساس من .0

طور که قوم درباره فیزیک   شیم  سعلوم جزئیه  قائلند که اگر  شوند؛ همان ارزش م 

 . اما مرحومقوانین ثابت  از آنها بدس  آمد، مفید علم   یقین صددرصد خواهند بود

به  صورت  حقیق    علیت از این طریش، آخوند حت  به این نکته نیز نپرداخته تا 

 بخشد.ب «غرض اعتباری»

 که اس  به این عل  بودهمنطش، علم  طق    عد ل ازعدم انضباط من رسد به نظر م  .3

علم اصول   مسائل آن از امور اعتباری بوده   لرا استفاده از قواعد علم منطش ا بمیابه 

 االمریه ا ممکن نبوده اس .  علم  مربوط به امور حقیق    نفس
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 بعاد   ی  هشارط آن کاه در مرحلا   ه اشکال اس  اما ب ب  البته شر ع از کیرات

مشا  شاود   از آن عاد ل    « هاوم  علی  مف»برای ساخ   حدت، بر اساس 

 ی وصیات شخصیه، خصتوان با عملیات منطق  بر ر ی کیرات م  یعن  نشود.

« کلّا  »خر کرد   یک مفهاوم  ا « جه اشتراک»ها  ها را سلب نمود   از آن آن

این ر ند بر اساس علم منطش، مشاخص شادن جایگااه    ی  هنتیج ساخ ؛  ل 

موضوعات بر اساس جانس االجنااس اسا    ناه     بندی  اات موضوع در طبقه

 غرض تد ین .

عارض  »شاود،   ما   یاف . اصطالح  که موضوع علم با تکیاه بار آن تعر  4

عارض  »قرار دارد. حال اگار تعریافِ   « عرض غریب»اس  که در مقابل « اات 

به آن چیزی باشد که مختص همان ش ء اسا ؛ آنگااه ایان    « اات ِ یک ش ء

سوال قابل طرح اس  که به چاه دلیلا ، ایان  صاف را از ااتیاات آن شا ء       

شود   همیشه  م  محسوب نکنیم؟ یعن   قت  این  صف، از دیگر اشیاء سلب

گردد، چرا از ااتیات آن ش ء نباشد؟! البته ممکن اس   م  به این ش ء حمل

های  تکیه شود، اماا بایاد توجاه     که در پاسخ به این سوال به مصادیش   میال

داش  که چنین ر ش  نادرس  اس  زیرا یاک ر ناد علما  بار اسااس علام       

شاود،   م  صداق صحب منطش، یا حرک  از کل  به مصداق اس    یا اگر از م

جریان »انطباق آن با یک کل  مورد نظر اس . تنها در این د  صورت اس  که 

گردد؛ اما حرکا  از مصاداق   تغییار حاد د        م  کنترل« علی  در مفاهیم

 ندارد.« استقراء ناقص»تعاریف بر اساس آن، معنای  جز تحمیلِ 

 ا اساطه در ثباوت    بال ی بر تعریف اعراض ااتیه . حال اگر اشکال قبل 1

 ارد باشد، ند ا  که اتقان   ارزش منطق  بیشتر   دالل   اضحتری بر اات دار

، به طریش «بال اسطه در عر ض»نظر مرحوم آخوند در تفسیر اعراض اات  به 
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تفسیر آخوند از ایان اصاطالح    ی اشکال اس . عال ه بر اینکه نتیجه را ل  دچا

ی مجازی از این تعریف خارج شوند کاه  سنادهاها   إ این اس  که تنها نسب 

هاای عقلا    علیتا        داللا  دنبال  به که ااین نتیجه، ربط  به علم منطش  

ساناد   نساب  در   حاث از حمال   إ  ندارد. به عباارت دیگار، ب   احقیق  اس   

به اموری حقیق  مانند نسب  بین موضاوع   محماول   نساب  باین      ،منطش

مرباوط باه   « مجاز»جه دارد؛ در حال  که .. تو.صغری   کبری   نسب اربعه  

های اعتباری اس  که باالصاله ربط  باه غارض منطقا      دنیای الفاظ   دالل 

عنوان ه ب اندارد   خر ج موضوع  از علم منطش دارد. لرا تفسیر اعراض اات   

به نحوی که تنها امور اعتباری را از تعریاف آن   یک اصطالح حقیق    عقل  ا 

 .0نادرس  اس  خارج کند، لغو  

                                                           
شود که  رح م حمل   کیفی  موضوع   محمول ط های عقل    حقیق ، بحث در دالل  .0

بسیطه اس    در آن، خبر از اصل  جود اشیاء بر اساس  جدان  ی یک نوع از آن، هلیّه

مرکبه، ا صاف  ی شود. اما در هلیّه فسطای ، اکر م انسان اس  که در مقابل انکار سو

اثبات شود. یعن  عل   باید« علّی »شود   برای این کار، جریان  مختلف بر اشیاء بار م 

اس    بد ن آن، حمل حقیق  امکان ندارد. «  حدت حییی »حمل محمول بر موضوع، 

ل  ارتباط میان سلسله قضایای  که ع در  اقع  حدت حییی ،  جه اشتراک عامّ  اس 

رساند   با فقدان آن،  شوند   کیرات را به  حدت م  که بر یکدیگر حمل م  شود م 

گردد   قیاس،  ی  مختلف خواهند یاف    ربا میان آنان قطع م ها ها حییی  حمل

منتج نخواهد شد. پس برای جریان علی ،  حدت حییی  ضر ری اس  تا حد  سا قرار 

بگیرد   قضایا را به هم مربوط کند. در این صورت، برای بررس  صح    سقمِ هر 

   اسطة داخل     سطهسلسله تقسیمات  ساز جمله تقسیم اعراض به بال اسطه   با  ا

های حاکم بر  باید از این مالک استفاده کرد؛ یعن  باید به حییی   اسطة خارج  

ها تمام اس  یا  ها توجه نمود تا ر شن شود آیا ارتباط   نسب  بین آن حییی  تقسیم

 خیر؟
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باید توجه داش  که منطش صوری، دستگاه  فکاری اسا     جا . در این7

بشر حکوما  کارده   تعااریف   حاد د     ی  هکه حد د سه هزار سال بر اندیش

های آن د ره را قاوام داده اسا    یکا  از ایان      نا لیه این علم بوده که تمدّ

ظما  را ایجااد   اس  که طبقاه بنادیهای من  « تفکیک بین موضوعات»ها  پایه

کرده   بر اساس آن علوم  تولید شده   محاسبات  انجام شده   تمدنهای  بنا 

، متکفل همین تفکیاک  بحث از عوارض اات    موضوع علم نیزگردیده اس . 

هاای   بین موضوعات اس    لرا اگر بین خاود منطقیاون هام در چناین پایاه     

ها  چون این نوع از اختالف اساس  اختالف  جود دارد، نباید به آن اعتنا نمود؛

کناد.   ما   های یک علم اس    بنیاان آن را متزلازل   بر خالف اساس   بداه 

 عنوان اصطالح  که تمایز میان علاوم را ر شان  ه یعن  تعریف عوارض اات  ب

 کند، قابل رجاوع باه مبناای منطاش صاوری اسا    لارا اخاتالف در آن         م 

نِ چند هزار ساله بار مبناای تبااین    معناس . اساساً تولید علوم در آن د را ب 

های جدیاد هام باه ایان پایاه از منطاش        ها انجام شده   حت  منطش اات  آن

 گیرند تا جلاوی  م  کنند   از آن بهره م  صوری ستباین بین موضوعات  تکیه

 گرفته شود. انسوفسطایی ی فرهنگ اشاعه

 ، دارای حاد دی مشاخص اسا  کاه    «اات»عنوان یک ه ب« موضوع». پس 6

بر اساس اصاال    صوری منطش هد دیگر ا ات، داخل آن شوند. در  اقعد نم  اجازه

به این معناا کاه ااتیاات   ا صااف یاک ماهیا  را از دیگار         ؛اس  ماهی  بنا شده

از  شود. علام   آگااه  نیاز    م  آغاز« تباین»کند   اساساً با نسب   م  ماهیات سلب

  در مقایسه با دیگار ماهیاات بیاان    شود که ا صاف  برای یک ماهی م  اینجا شر ع

 وجود نخواهد آمد.بشود   اال قدرت تعریف   تحلیل از آن ش  

شود؟  م  حال بر این اساس باید ر شن شود که موضوع علم چگونه معین



  21 مسائله و العلم موضوع      _________________________________________ 

 

شود کاه   م  شود؟ گاه گفته م  چگونه تعریف« موضوع»به عبارت دیگر نفس 

شود کاه   م  اما گاه گفته 0؛ تعیین موضوع علم یک امر بدیه    ارتکازی اس

باا سالب خصوصایات     شاود. یعنا    موضوع علم با یک کار علما  معاین ما    

 ر شن« حدِّ موضوع»ها،  شخصیه از مصادیش آن علم   اخر  جه اشتراک از آن

باشاند، بایاد از آن علام حارف     فاقد چنین قاابلیت   اگر مصادیق ، لرا شود    م 

مصاادیش، از علام لعلا  آغااز کارد   در       تاوان بجاای حرکا  از    م  گردند. البته

ها به ماهی  ماورد نظار    علوم، از امور شامل شر ع کرد   با تقسیم آنبندی  طبقه

رسید. به نظر ما آخوند بد ن استفاده از د  ر ش فوق، به مصادیق  خاا  توجاه   

اصول، حد د    علم ها در کرده   برای حل مشکل آن مصادیش   جای دادن به آن

نطق  را قب    بسا داده که این کار در علام منطاش، یاک ر ش غیار     تعاریف م

 شود. م  علم  اس    استقراء ناقص محسوب

میان موضوع یک علم   موضاوعات   ی رابطه دیگر این اس  که ی . نکته1

در  ؛ زیارا کلا  طبیعا    تفسیر شود« کلّ  طبیع »مسائل آن نباید بر اساس 

ساد   در ایان  عااء، تفکیاک پاریر      ر م  خارج با مصداقش به  حدت حقیق 

وع   موضاوعات  نیستند؛ در حال  که صورت مساله، تغایر   د ئی  بین موضا 

 این د  با یکدیگر اس . ی مسائل   تبیین رابطه

ی  ، در مالحظاه 3«کلّی »یعن  با قطع نظر از اتصاف این مفهوم به  صف 

                                                           
کار علم   ی آن علم تکیه شده اس    سابقهشناس ِ  در این صورت، به تاریخ   جامعه .0

یگر دانشمندان این علم، مبنا قرار گرفته اس    لرا طرح مباحث منطق    تصرف در د

 ندارد. ها موضوعیت  نخواهد داش    حرک  بسوی علوم شامل   تغییر آنها ضر رت  آن

شود که انسان در این  در صورت قطع نظر از اتصاف انسان به کلّی ، این سوال مطرح م  .3

شخص  خارج  آن  اگر  جود باشد، کل  نیس    خصوصی فرض، ماهی  اس  یا  جود؟ 
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شاود.   نما   فتاه آن با خارج، د ئیت  بین مفهوم   مصداق در نظار گر  ی رابطه

تواند بر اساس علم حضوری    حدت بین علم   عالم    م  تنها  ادراک چنین

شاود. در حاال  کاه     ما   ش  اقارار «  جود»معلوم تحلیل شود که در آن، به 

 باه صاورت  انجام شود ا   نه  « مفهوم »ه صورت باید ب« موضوع علم»تبیین 

مسائل، ماانع ایان      سخن از  حدت حقیق  بین موضوع   موضوعات عین  ا 

 هاس . مگر اینکه قرار باشد موضوع علم کار   به معنای نف  تغایر   کیرت آن

صورت ارتکازی   با ادعای بداه    بد ن استدالل   عملیات علم  بدس  ه ب

اشااره باه علام     شا ء،  د  ت دیگر  حدت حقیق  خاارج  میاان  آید. به عبار

به نحاو حقیقا  قابال تعریاف     حضوری   اصال   جود دارد که کیرت در آن، 

باه   ی جا کیرت مساائل   نحاوه   ما در اینی  هلدر حال  که صورت مسا ؛نیس 

 حدت رساندن آن در موضوع علم اس    این اصال  ماهی    علام حصاول    

 تواند کیرت را تحلیل کند. م  اس  که

که حسب تعریف، تنها  جاود   سوی دیگر  قت  کل  منطق    عقل  ا از 

شوند   در تحلیل  م  کنار گراشته د   فاقد  جود خارج  هستند ا دارن عقل 

ه حساب  کا    موضوعات مسائل، به کلا  طبیعا  ا    بین موضوع علمی  هرابط

این سوال قابل طرح اس  که شود؛  م  استناد تعریف، در خارج موجود اس  ا 

بود؟! مگار در بحاث    به دنبال مصداق خارج باید در تبیین موضوع علم مگر 

  مگر مسائل علوم، از  جود دارد   ، ضرر ت  برای یافتن مصادیش خارج علم

، طارح مصاداق   مصادیش خارجیه هستند؟! اساساً در موضوع علم   مسائل آن

 توصایف  «ال یکاون کاساباً   ال مکتساباً   » کاه باه   خارج    جزئ  حقیقا  ا  

 
________________________________________________

 

گیرد. اگر هم ماهی  باشد، نباید خصوصیات شخصیة مصادیش مورد  مورد مالحظه قرار م 

 لحاظ قرار گیرد.
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  جزئا  به صورت  لو  امفهوم    به نحویبحث باید غلا اس  بلکه  شود ا  م 

دنبال شود تا با تقسیم   تعریف، امکاان طارح    ا  اضاف  که در  اقع کلّ  اس 

 مساله فراهم شود.

از موضوع، کلا  شاامل   منظاور از     ما اگر فرض شود که مقصود آخوندا

 شود، نم  موضوعات مسائل، جزئ  اضاف  اس     حدت حقیق  این د  دنبال

رساند     ما   انتزاع  باه  حادت   آنگاه موضوعات مسائل در کلّ ِ باالتر به نحو

هد بود. لرا نیازی به طرح غرض تد ین  برای جمع بین موضوعات مسائل نخوا

شاده   بکارگرفتاه  در هر صورت، علم منطش در این بحث باه شاکل نادرسات    

 اس .

شاود   ما   از طرح بحث غرض تد ین  معلوم». ممکن اس  گفته شود: 3

خواساته   م  بلکه ،علم منطش نبودهتبیین موضوع بر اساس دنبال  به که آخوند

که در این صورت، بارای  « این مبحث را بر اساس ادراکات عقالئ  سامان دهد

« علیا  »انجام شود، باید جریان « علم » به صورتآنکه این نوع از بحث هم 

در ادراکات عقالئ    عقل عمل ، تحلیل   اثبات شود؛ چاه اماور عقالئا  بار     

جاعل توضیح داده شود   چه بر اساس امور فطری  اساس قرار   اعتبار   جعل

  تالئم   عدم تالئم با نفس تشریح شود که اثبات جریان علی  در هر یاک از  

 طلبد. م  ها   اشکاالت  ارد به آن مجال دیگری این

 



 



 

 تمايز العلوم

باید باه ایان    بر مبنای علم منطش،« تمایز علوم»ای  ه. برای بررس  ریش0

نکته توجه داش  کاه نساب  باین موضاوعات، در تساا ی، تبااین، عماوم          

خصو  مطلش   عموم   خصو  من  جه منحصر اس  که نسب  تسا ی در 

لارا   جا معنای  ندارد. اس  که در ایناین بحث به معنای  حدت میان د  علم 

د   منحصر باه  تواند در یک  از سه نسب  باق  مانده تحلیل شو م  این مساله

نسب  تباین ستمایز  نیس . پس اگر برخ  مسائل د  علم مشترک باشاند، در  

اات در برخ  مصادیش  قابال   ساشتراک د « عموم   خصو  من  جه»قالب 
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ای  هکه ناف  تمایز بین آن د  علم باشند؛ یعن  چنین مقولا  اند بد ن آن تحلیل

دهد  م  نشان فوق نکات هتوجه بشود.  م  بر اساس منطش صوری جائز شمرده

جای بررس  سه فارض  ه   ب هدنشبررس     مبان  آنها  تا عمش ریشه مساله که

چه قول به تبااین باین د  علام      ؛ گراس  شده تنها به یک فرض پرداخته فوق، 

 ا  نه در تفصیل   ااجمال  آن د   ی  هعدم بررس  دیگر نِسَب، در صورت مالحظ

 صحیح اس .

اا کاه مبناای    « کلّ    فرد»غیر از  ن موضوع   مسائل،نسب  بیدر ته الب

نسب  بین کلّ »ممکن اس : اینکه  های دیگری نیز احتمال نسب اربعه اس  ا 

باشد   به تبع جعل تغییر کناد.  « اعتباری»این نسب  مرکب  باشد یا«   جزء

 توان این سوال را طرح کرد که نسب  بین این سه نوع چاه  م  در این صورت

توان امری شامل بر این سه را به عنوان موضوع معرف  نمود؟  م    آیاشود  م 

 داده نشاده   توساعه   ایان بحاث  به عبارت دیگر در خاود علام منطاش هام،     

 ی دربااره تقسایم حااکم     اسا    اال  ی آن مورد مالحظه قرار نگرفتهها ریشه

 تاوان مباحاث زیاادی را    م  موضوعات به نحو عام  جود دارد که بر اساس آن

: هر موضاوع  یاا ماا باه ازاء     . آن تقسیم عبارت اس  ازقرار داد مورد ارزیاب 

باه د  قسام   خارج  ندارد که اعتباری اس    یا ما باه ازاء خاارج  دارد کاه    

گیرد   یا متغیر اس  کاه   م    ناممیشود: یا ثبات دارد که مفاهیم کلّ تقسیم

 گیرد. م  جزئ  اس    موضوع علوم تجرب  قرار

معناای  ه علم   تمایز علوم، ب ل اگر طرح غرض برای تبیین موضوع. حا3

بر این « موضوع»  تغییر تعریف از « نسب  میان غرض   موضوع» ی مالحظه

؛ اماا رااهراً   کرد از آن استقبال ای جدید توان به عنوان گمانه اساس باشد، م 

آلاه  » آخوند چنین بحی  نیس . میالً در تعریف علم منطش، اگار  مرحوم مراد
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« تعصم مراعاتها الرهن عن الخطأ ف  الفکر»  عنوان موضوع علم، ه ب« قانونیه

د   ا ل  مقید باه د ما  شاود،    نبمیابه غرض علم، نسبت  حقیق  داشته باش

موضوعات ی  هجای مالحظه توان ب م  های جدیدی طرح خواهد شد   سرفصل

، چناین  د اصولیونها را بررس  کرد  ل  مقصو به نحو ماهوی، نسب  میان آن

ین شهرت  باوده کاه در تاد       نیس . بلکه جمع شدن مسائل به دلیلمباحی

صاولیون بار ر ی مساائل  خاا      ا ، یعن  تمام اس  علم اصول  جود داشته

عملا  آناان، باعاث تجمیاع      ی تحلیل منطق ، سیرهجای ه کنند   ب دق  م 

افته   بر مبنای در آن جریان نی« علّی »مسائل شده اس  که در این صورت، 

 کند. نم  منطش صوری، بحی  علم  را تمام

توان د  احتماال را در نظار گرفا : یکا ،      م  غرض تد ین ی  ه. دربار9

شود   د م ، غرض تد ین  که بعاد از   م  غرض  اس  که باعث پیدایش علم

هر دانشمندی بارای ایجااد هار    »ایجاد علم، قابل فرض اس . اگر گفته شود: 

باید توجه داش  کاه غارض دانشامند بار     « ی داع    غرض  اس علم ، دارا

ی مبناا  در« موضوعات»؛ زیرا 0اساس منطش صوری هیچ تاثیری در علم ندارد

هستند   حرک  از عل  به معلول جبراً « علی  مفهوم »تح   منطش صوری

 م در ایان ر ناد هایچ نقشا  نادارد   لارا      شود   غرض عاالِ  م    قهراً محقش
                                                           

در این باره باید به سه مقام توجه شود: یک  مقام تحقش اس  که در آن، علی  خارج   .0

مقام اهن   ،مقام د م آن هیچ دخالت  ندارد.نسان در شود که ا موجب ایجاد موضوع م 

به موضوع   تولید « علم»اس  که اگر حقیق  باشد، باید با نفس االمر هماهنگ باشد   لرا 

شود. اما اگر  جود اهن ِ  مفاهیم اهن    تطابش آن با خارج هم تح  علی  حاصل م 

تواند با ا ق  هر کس م غرض، از سنخ امور اعتباری   عقالئ  اس ، هیچ حقیقت  ندارد   

خود به تد ین بپردازد که در این صورت، ایجاد  حدت بین سالئش برای دستیاب  به  حدت 

 شود. موضوع در علم با اشکال مواجه م 
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تکیه کرد. ممکان اسا  گفتاه    « غرض»ای تمایز علوم حقیق  به توان بر نم 

این نکته مربوط به علوم حقیق  اس  اما علم اصول، یک علم اعتباری »شود: 

 امر»  اطالق آن به یک « علم»رسد استفاده از اصطالحِ  به نظر م   ل « اس 

ماواد اعتبااری ارزش    نیسا ؛ زیارا  بر اساس منطش صوری صاحیح  « اعتباری

 .گردند «علم   یقین» توانند موجب نم  ندارند   علم 

اس مبنای آخوناد در  فارغ از اشکاالت فوق، این نکته مهم اس  که بر اس

آن   تکییر مسائل    ی ریزی شالوده ایجاد یک علم   پ  غرض تد ین ، معیار

چیس ؟ آیا دانشمندی با غرض خود    آن همچنین به  حدت رساندن مسائل

 رزد؟ در ایان صاورت،    ما   غرض دیگری به این کار مباادرت عالم دیگری با 

توان بین این د  دانشمند   اساساً میان اهاال  یاک علام اشاتراک      م  چگونه

ایجاد کرد   آنان را به  حدت رسااند؟ در  اقاع اگار چناین فرضا  باه فارد        

  باه عباارت   « سالیقه »، با «علم»جای ه شود   ب م  طرح« اختیار»بازگردد، 

ر بر  خواهیم بود. اگر هم این فرض به عقالء باز گردد، « هرج   مرج»تر  دقیش

قاعدتاً تابع نظر اکیری  عقالء اس  که در حال تغییار اسا    پایگااه علما      

ندارد! به عبارت دیگر  قت  امور مربوط به عقل عمل ، بجای ارجاع به فطارت  

عاداد جواماع     اعتباریات تحلیل شود، به ت  « جعل نسب »   جدان، بر اساس 

متعدد خواهد شاد کاه منطاش بار آن حکوما        ها   قوانین نیز اقوام، جعل نسب 

 ندارد   لرا بر مبنای قوم، میزان  برای جریان علی  در آن قابل تبیین نیس .

مگر اینکه عقالء را جمع  کمّ  محسوب کنیم   نظر آنان را به نظر افراد 

م کاه  مشترک بین ابناء بشر رجوع دهای باز گردانیم   نظر افراد نیز به  جدان 

 بحاث کارد؛   یعنا  فطارت   «اشتراک در  جدان» در این صورت، باید از علّ ِ

« عادم تالئام  » معناا شاود،  جریان علی  در تالئم با نفس فطرت به یعن  اگر 
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 .معنا خواهد شد ب 

عناوان خاصای  اات   ه اگر فطرت بر اسااس علیا    با    به عبارت دیگر 

باردار   بوده   اخاتالف  آنگاه امور فطری بمیابه امور بدیه  انسان  تعریف شود،

ی آن دارند که در این صاورت،   ها یک رلی درباره نخواهند بود   تمام  انسان

بلکاه   ؛معناس  تطبیش آن به ساخ  یک علم   موضوع   غرض تد ین  آن ب 

هاا   نساب  ی  هبه مالحظا  به نحو قهریخود به خود جاری شده   « باید»یک 

موجاب   در فطرت جاری شود، تعدّد اختیارات اختیار اگر ،در مقابل پردازد. م 

بحث  پس تنقیح این فرض به مکان پیدایش  حدت خواهد شد.کیرت   عدم ا

 گردد. باز م « نسب  بین اختیار   علی »از 

  به  حادت رسااندن مساائل یاک علام بعاد از       بندی  فرض دیگر، جمع

چنین فرض ، منطش صوری این ررفیا    در رسد ظر م ساخ  آن اس . به ن

، منظم نماوده    «های منطق  صورت»را بر اساس « مواد اعتباری»را دارد که 

 ؛ اما منطقیون به چنین بحی  نیز قائل نیساتند   هایچ نحاوه   کندبندی  طبقه

ادراکاات   تاوان  در مبناای مختاار ما    دهند. اماا   نم  ارزش علم  به اعتبارات

به علی  بازگرداند    جه اشتراک  را بمیاباه یاک   « تصور»اعتباری را از نظر 

ها اخر کرد که این حد معقول در علام     جنس االجناس از آن« حد معقول»

 باشد.« ارتباط»یا امر اعم از آن یعن  « تفاهم   تخاطب»تواند  م  اصول

. بعد از اشکاالت کبر ی که بر مباحث منطق ِ طرح شده توسا آخوند 4

عناوان عامال  حادت میاان     ه با « غرض تاد ین  »ای  که بر  ارد شد   نقده

آخوناد مبناای خاود    مرحوم مسائل یک علم مطرح شد، باید توجه داش  که 

تطبیاش ناداده اسا    تنهاا آن را باه       غرض تد ین  را بر علم اصولی  هاردرب

در نظار   نحوی کل  مورد اشاره قرار داده اس . در حال  کاه غارض تاد ین    
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علوم اس    اکتفاء باه اکار   ی  هاس  که باعث  حدت در همای  ه، مقولایشان

آن به نحو کل  برای تعیین موضوع علم اصول مرد د اس ؛ یعن  بایاد بارای   

تعیین گردد   تفا ت غرض تاد ین ِ هار   ای  ههر علم ، غرض تد ین  جداگان

علم  نسب  به غرض تد ین  علم دیگر معین شود تا امکاان تفکیاک حاریم    

.. فراهم آید که آخوند به این .  ه یا فلسفه یا تفسیرحریم علم فقعلم اصول از 

کلّا ِ متحاد باا موضاوعات     »مهم نپرداخته اس . همچنان که مفهوم  بارای  

بیان نشده اس ؛ یعن  گرچه تعیین اسم خاص  برای این کلّا  الزم  « مسائل

 نیس  اما مفهوم آن باید به ر شن  اکر شود.



 

 موضوع علم االصول   

. در ادامه، آخوند به بررس  مبنای مشهور پرداختاه   در ایان کاار بار     0

بلکاه بار مبناای مشاهور      ،سغرض تد ین   مشا  ننماوده  اساس مبنای خود 

فقا نسب   ع علم  بحث کرده   در این مبنا نیزعنوان موضوه سعوارض ااتیه ب

موضوع علم  « س=دلیل»که تنها یک  از مصادیش عنوان  اخبر  احد را با سن   

 مالحظه کرده تا معلوم شود اصطالح عوارض ااتیه بر آن صدق ااصول  اس   



12   االصول کفايهنقد و بررسی _________________________________  

 .0یا خیرکند  م 

 باره   برای بررس  مبنای مشهور   یا صاحب فصول، باید توجه . در این3

  فعالیا    داش  که آنچه دانشمند اصول  در علم اصاول باا آن ارتبااط دارد   

، نفس قاول   فعال   تقریار معصاوم     دهد م  علم  خود را پیرامون آن انجام

  ابه م نقل شده   ی اس  که از قول   فعل   تقریر معصو«خبر»نیس ؛ بلکه 

 ارک پیاامبر ن مبا با نفس قرآن   الفار  که از لساا   ارسیده اس . همچنین 

 کاه  ی مواجه اس «خبر»خارج شده مواجه نیس  بلکه با  صلّ  اهلل علیه   آله   سلّم

صلّ  اهلل علیه   آله    گوید این صورت کتبیّه، همان الفار  اس  که پیامبر اکرم م 

مردم تال ت کارده اسا ؛ یعنا     قرآن، برای  به عنوان    شفاه به صورت سلّم

غیار معصاوم از    ی صاوم   باالتبع چگاونگ  اساتفاده    حضاور مع » فرض بحث،

 نیس .« معصوم در زمان حضور

ایان صاحیح اسا  کاه ماا در علام اصاول، باا         »ممکن اس  گفته شود: 

   منقوالت  مواجهیم اما آنچه برای ما مهم اس ، محتوای این منقوالت اسا  

که در ایان  « برای ارتباط گیری ما با آن حقائش اس ای  هها تنها  سیل نقل آن

: اثری کاه  شود م گفته    شده منتقل «زمان حضور»به بررس   ورت، بحثص

فعال   شود یا اثاری کاه از رتیا ِ    م  لکالم معصوم در گوش مستمع حاص از

گیرد اما  م  رآید، موضوع بحث اصول  قرا م  معصوم در چشم بیننده به  جود

تصارف    کتاب   سان ، حقیق  کتاب   سن ، این آثار نیس ؛ یعن  حقیق  

 انجاام داده   علما  الها  را در    السالم علیهم س  که خدا ند در قلب معصومینا

                                                           
عنوان کلّا  معرفا  کناد      ه را ب« دلیلی »توانس  میالً  در حال  که بر مبنای خود م  .0

اثبات کناد     اعنوان موضوعات مسائل  ه ب اع  اتحاد آن را با کتاب   سن    عقل   اجما

 سپس غرض  را که عل  جمع آ ری این موضوعات شده بیان کند.
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امام اسا .  در نزد رسول   تنها  رده که این امرپدید آ  آن ا ات مقدسقلوب 

به این حقیق  نداشته   نباید بنابراین ر شن اس  که علم اصول هیچ توجه  

داشته باشد بلکه به بُعدی از کتاب   سن  توجاه دارد کاه ماا باا آن ارتبااط      

کنیم. حال اگر ما در محضر معصوم باشیم، د  گوش ما کالم معصوم  م  برقرار

شنود   اگر ما حاضر نباشیم، آن کس  که این کالم را با د  گوش خاود   م  را

دهد  م  از ر ات را تشکیلای  هند که در تاریخ، سلسلک م  شنیده برای ما نقل

 پردازد. م    علم رجال به آن

چه در زمان حضاور   چاه در غیبا ، تفاا ت  میاان       پس در این تبیین،

کتاب   سن    فرق  میان خبر  احد   خبار متاواتر نیسا ؛ یعنا  فاارغ از      

اس    سن    « منقول»  « خبر»تقسیمات بعدی، اصول  دائماً در مواجهه با 

کتاب برای ا ، چیزی جز ارتباطِ ا  با منبع نیس . در  اقع این بحث، بحاث از  

اس    ارتباط غیر معصوم با منبع جز از طریش گوش   چشم   امیال « منبع»

 آن نیس .

« سان  محکا ّ  »  « سن  حاک »لرا اساساً طرح د ئی    تفکیک بین  

یرا ما حت  در زمان حضور هم، با ز ؛ارتباط به بحث اصول  اس  ب  نادرس   

بلکه باا آثااری    ؛ارتباط  نداریم الساالم  علیهم حقیق   ح    علم اله  معصومین

آثاار  »رت دیگر ایان  شود، مواجهیم. به عبا م  که از آن در حواسّ ما منعکس

اس  که موضوع علم  «تأثّر غیر معصوم از  ح »یا « معصوم ح  در نزد غیر 

تعریف صحیح  « سن »تواند از  م    تنها بر این پایهاصول اس    یک اصول

ارائه دهد   اال حقیق  کتاب   سن ، امور دیگاری اسا . خصوصااً در زماان     

به ماا رسایده   لارا    « خبر»غیب  که کتاب   سن  حتماً   انحصاراً از طریش 

« مدلول خبار »  « خبر»متغایر اس    اصول  با «  ح »با اصل « خبر»اصل 
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 دارد.سر   کار 

  « حااک  »یاش بررسا  مفهاوم    تاوان از طر  ما   ایان مسااله را  البته . 9

نیز مورد مالحظه قرار داد     صف سن  طرح شده ا  به عنوانا که « محک »

رسد، توجه نمود   بحاث   م  به احتماالت مختلف  که از این اصطالح به اهن

قصاود قاوم   م باه عناوان  هاا   را بر اساس هر یک یا بر مبنای تعیین یک  از آن

 سامان داد.

درباره ایان اصاطالح، معناای منطقا  آن سحکایا          یک  از احتماالت 

احتمال دهد.  م  حاک    محک   اس  که علم حصول  را در علم منطش شکل

گرش ؛ یعن  آنچه اصول  باا   اس تفکیک  اس  که در نکات قبل بر اس ،دیگر

ده که در این صورت هم رسی« ماانزل اهلل»آن مواجه اس ، خبری اس  که از 

اما  ح  آن چیازی اسا  کاه     .  بر کتاب   هم بر سن  شامل اس  س= حاک

امام  جود دارد س= محک   که موضوعاً از علم اصول خارج ارع   رسول   شنزد 

 اس .

اس  که هر انسان  برای انتقال مقصود خاود از  بر این اساس  احتمال سوم 

قارار دارد    « آ ا»ا ل در مقابال   ی در  هلاه  کند   لرا مخاطب م  تفادهاس« آ ا»

شاود. حاال از آنجاا کاه کتااب   سان  از        م  سپس از طریش آ ا، به معنا منتقل

از قول یا فعل یا تقریر معصوم « حاک »طریش خبر به ما رسیده، الفاظ این اخبار، 

   معنای ایان الفااظ، باه ایان ساه قسام تقسایم       « محک »اس ؛ یعن  مدلول   

 شود. م 

  در اباالغ  حا    صلّ  اهلل علیه   آلاه   سالّم   . از سوی دیگر فرمایشات پیامبر 4

از تشاریع الها    « خبار »چیزی جاز  در تشریح آن،  السالم علیهم اقوال معصومین

  « خبار »نیس    اصول  فقا با خبر مواجه اس . پس باید به تعریف نفاس  
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  دستگاه فکاری  صوری جایگاه خا    تحلیل   ارزش معرفت  آن در منطش 

یک حیث خبر، قابلی  صدق   کرب اس    اینکه آیا  قوم توجه کرد. در  اقع

آن در حکای  از خارج، راستگو بوده یا در غگو. حیاث دیگار خبار،    ی  هگویند

بررس  مدلول لفظ  خبر اس  تا غرض گوینده معین شود که در این حیاث،  

هر یک از این  ی درباره ر نیس . در  اقع منطش صورینسب  آن با خارج مدنظ

 لرا باید ر شن شود که اصاولیون دارد    ای جداگانه مباحی  تخصص ِها  حیث

  چارچوب علم  تحلیل از خبر را رعای  اند  هبه لوازم هر یک از آنها ملتزم بود

 در ه عنوان یک منباع ب« خبر»یا خیر؟ در نهای  باید معین شود که اند  هکرد

از سنخِ  آیا شود؟ یعن  م  محسوب یک امر صدرصد علم منطش دراصول،  علم

در علم منطاش اسا    یاک عملیاات عقلا  باه       « حکای    حاک    محک »

آید؟ آیا مناشئ خبر همانند مناشئ  اس  که برای عملیات عقل     م  حساب

شود؟ پاسخ به این سواالت ر شن خواهد کارد کاه آیاا سان ،      م  اهن  اکر

 صداق  از مباحث معرفت    عقل  اس .مصداق  از خبر اس    یا م

 فرزندش را عنوان میال،  قت  به شخص  خبر مریض ِه بر این اساس   ب

خاارج  اسا    حیاث دیگار،     ای  هدهند؛ یک حیث از آن، خبار از حادثا   م 

س . پس گاه خبر، حاک  از ا« فرزند شما مری  شده»ی  هبررس  دالل  جمل

مدلولِ الفااظِ آن خبار   اینکاه چاه      عین    خارج  اس    گاه ی یک حادثه

گیرد که این حیث مربوط به مباحاث   م  معنای  را رسانده، موضوع بحث قرار

 الفاظ اس .

در  الساالم  علایهم  پس با در نظر گرفتن حیث ا ل، هر آنچاه کاه معصاومین   

اند؛ خبری اس  که حاک  از یک امر عین  اس  که آن امر  تبیین دین فرموده

اصل   حقیق   ح    ما عندالشارع اس    موضوعاً خارج از عین    خارج ، 
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حقیقا   »در معناای  « محکا ّ »شود. یعن  اگر  م  بحث علم اصول محسوب

استعمال شود، طرح آن در علم اصول   ایان ساوال   « ما عندالشارع»   « ح 

از اساس غلا اسا ؛  « آیا سن  محکیه، موضوع علم اصول اس  یا خیر؟»که 

حاک  سنفس کلمات  که از معصومین صادر شده    حجی  همچنان که نفس 

آن نیز، از موضوع بحاث اصاول خاارج اسا    باه اثباات عصام  پیاامبر           

 گردد. م  جانشینانش باز

، حقیقا   حا       اضح اس  که اصولیون نیاز »فته شود: ممکن اس  گ

د  دانناد اماا حکام اهلل در     م  ماعند الشارع سحکم اهلل  را از بحث خود خارج

نفاس قاول   فعال       سن  به ما رسیده   سن  محکا  یعنا   شکلِ قرآن   

تقریر معصوم   سن  حاک  یعن  هر خبری کاه آن قاول   فعال   تقریار را     

در این صورت، بحث موکول اس  باه  « برای ما نقل کرده   از آن حکای  کند

  حیییا  تقسایمِ   « قارآن   سان   »باه  « حکام اهلل »تبیین حییی  تقسایمِ  

تا صاح  ایان مفااهیم بار اسااس      « قول   فعل   تقریر معصوم»به «  سن»

 .0دستگاه فکری قوم بررس    اثبات شود

سع  شد تاا  « حاک    محک »   صف « سنّ ». پس با بررس  معنای 1

از کتاب   سان  مواجاه اسا    از ایان     « خبر»ر شن شود که اصول  تنها با 

باه  « منقول»ه عنوان امری   بحیث، تفا ت  میان قرآن   سن  نیس    هر د

که: خبر یاا منقاول از    یابد نتیجه، این سوال قابلی  طرح م  اند. در ما رسیده

 نظر معرفت  چه جایگاه   ارزش  در مبنای منطش صاوری دارد؟   آیاا سان    

عاوارض  »تاوان   ما   ، مصداق  از مباحث عقل    صدرصاد اسا     بمیابه نقل

                                                           
شوند  محسوب م « منقول»میالً قرآن   سن   قت  به نسب  ما سنجیده شوند، هر د   .0

 توانند قسیم یکدیگر قرار گیرند.   از این حیث نم 
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 ع در نظر مشهور  را بر آن تطبیش داد؟عنوان مالک تعریف موضوه سب« اات 

 اصول ، سن  را از حیث منقاول باودن بررسا    »ممکن اس  گفته شود: 

کند   این کار به علم رجال ساپرده شاده   علام اصاول از لاوازم داللا ِ        نم 

که در این صورت بایاد  « کند م  بحث چه منقول   چه غیر منقول ا  اکلمات  

  خر ج « های اصول به دالل  کلمات حثانحصار ب»مشخص شود استدالل بر 

تواناد نساب     نم  یگر علم اصولبحث سندی از این علم چیس ؟ به عبارت د

هایچ   نیاز ای  هاگر در تحقیقاات کتابخانا  حت  نظری نداشته باشد    ،سنادبه ل

بحاث از   تواناد    اصولیون نم باره یاف  نشود، سلوک عمل کالم  از قوم در این

  اال موضوع  بارای مباحاث فقها      را  انهاده باشد م اصولسناد در علمنبع   ل

 آید. نم  بوجود

اس    بحث « دالل »تر، چرا موضوع علم اصول، محد د به  به بیان  اضح

از سند در این علم، باید جزء مبادی آن معرف  شود؟ در  اقع هنگاام تبیاین   

یاه، متکفال   ان در کتاب کفاکه ا لین عنو ا« موضوع علم»لیل  از علم    تح

نباید به شهرت عمل  اکتفا شود   استدالل منطقا  بارای تعیاین     آن اس  ا 

طور که اشکاالت کبر ی بر تعریف  موضوع در حاشیه قرار گیرد. بنابراین همان

آخوند از موضوع علم مشخص شد   سپس معلوم گش  که در تطبیش آن بار  

فهاوم   تعریفا    مهمچنین  به علم اصول   صّمخت غرض تد ین ِ اصول، علم

؛ تعریف مشهور ساالدله اس  ارائه نشده« کل  متحد با موضوعات مسائل»برای 

االربعه بما ه  ادله یا بما ه  ه   هم باید موضوع بحث قرار گیارد   دالئال   

قائلین به آن مورد ارزیاب  قرار گیرد تا به نحاو علما  ر شان شاود کاه چارا       

 اس . خارج از موضوع علم اصول« منبع»

تاوجه   « منقولیا  »ها، حت  اگر اصول  باه حیاثِ    . فارغ از این سوال7
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سخبر یاا منقاول    شود که علم منطش، از این مطلب  نم  نداشته باشد، موجب

 .به کار نگیرد قومخود را در بررس  این موضوع ی انتحلیل نکند   مب

 قضیهه همان  رخبدر اصطالح منطش صوری، »ممکن اس  گفته شود:  

تواناد   ما   فا  نفساه هام    حتمل الصدقَ   الکرب  اس    قضیهی سمرکبٌ تامٌّ

اشد. در  اقع حکم علام منطاش   تواند رنّ  ب م  یقین    صددرصد باشد   هم

د؛ شو م  ها تح  مواد اقیسه متفا ت ارزش قضایا، بر اساس اندراج آن ی درباره

 ، قضیهباشد یقین  اس    اگر همانند مظنونات اگر جزء یقینیات باشد، قضیه

اما این برداش  از علم منطش نادرس  اسا    خبار    «.شود م  رن  محسوب

باوده   از  « نسب  حکمیه میان موضاوع   محماول  »در بیان فوق، مربوط به 

قابل تطبیش اس    تح  عنوان  . آنچه بر بحث اصول خارج اس  صول ابحث 

  غیر متواتر   چون متواتر رد، مفهوم  از خبر اس  که ا صافگی م  سن  قرار

زمین، کشوری بنام امریکا  جود  ی در آنسوی کره ند إخبار از این کهدارد؛ مان

قضاایا اشااره دارد در    صورتِدارد. به عبارت دیگر خبر در بیان فوق، تنها به 

، چه ارزشا  در  مادّهآن بودیم که خبر   منقول از حیث دنبال  به حال  که ما

 .منطش صوری دارد

از  ل، توجه به این نکتاه راهگشاسا  کاه   ه پاسخ این سوابرای دستیاب  ب

  علا   اناد   ههستند که جزء مواد یقین  اکر شد« متواترات»بین اخبار، تنها 

گاردد؛ یعنا     ما   یقین  بودنِ متواترات نیز تنها به حکم   تحلیال عقال بااز   

ر حاکیاان با  ی  هها به ما، به نحوی اس  که عقل، امکان تواطاِِ هما    صول آن

لرا قهراً اخبار غیر متواتر، اموری صددرصاد   یقینا    داند.  م  را منتف کرب 

داناد. پاس بار     ما   نیستند؛ زیرا عقل، فرض کربِ مُخبر   حااک  را محتمال  

عناوان  ه سامار منقاول  با   « سان  »منطش برای موادّ،  علمِ گراریِ اساس ارزش
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متاواتر    اخبار  0شود م  موضوع علم اصول، امری رن    غیر یقین  محسوب

در نف  احتمال کرب نبود، همین ارزش را داشا ؛ عاال ه بار    هم اگر حکم عقل 

 .شوند م  این که اساساً بخش اعظم از سن ، لخباری غیرمتواتر محسوب

قارار  « موضوع یک علام »تواند  نم  منطقاً« سنّ ». بنابر آنچه گرش ، 6

اماری رنا    غیار    باشد؛ زیرا « عوارض اات »تواند دارای  نم  بگیرد   بالتبع

بار  « اات»یقین  اس    اصل  جود آن به نحو یقین  اثبات نشده تا اصطالح 

برای آن، امکان  بیابد. یعن  مبااحی   « عوارض اات»آن منطبش شود   طرح 

شود، بر اساس علم منطش غلا اس     م  اصول بر مفهوم سنّ  بارعلم که در 

معناس   ب  ور رن    غیر یقین برای ام «اات »  « اات»بکار بردن اصطالحِ 

ها را    این اصطالحات مربوط به امور یقین    حقیق  اس  که منطش تنها آن

عناوان موضاوع   ه شناسد. به عبارت دیگر عوارض اات ِ سنّ  با  م  به رسمی 

                                                           
فرماید: إن الیقین  م « یقینیات»  در تعریف  «صناعات خمس»مرحوم مظفر در ابتدای  .0

بالمعن  االخص یتقوم من عنصرین. اال ل: لن ینضم ال  االعتقاد بمضمون القضیه امر 

ثانٍ لن الک المعتقد به ال یمکن نقضه... الیان : ان یکون هرا االعتقاد الیان  ال یمکن 

الموجبه له فال یمکن انفکاکه ز اله   انما یکون کرلک ااا کان مسبباً عن علته الخاصه 

عنها   بهرا یفترق عن التقلید النه إن کان معه اعتقاد ثانٍ فإن هرا االعتقاد یمکن ز اله 

ألنه لیس عن علهٍ توجبه بنفسه بل انما هو من جهه التبعیه للغیر ثقهً به   ایماناً بقوله 

بهً ف  نفس االمر. سانتشارات فیمکن فرض ز اله فال تکون مقارنهُ االعتقاد الیان  لال ل  اج

قسم ششمِ مواد  به عنوان« مقبوالت»  سپس در توضیح 360   361دار الغدیر صفحه 

فرماید:  ه  قضایا ماخواه ممن یوثش بصدقه تقلیداٌ إما ألمر سما ی کالشرایع  اقیسه م 

د للغیر   السنن الماخواه عن النب    االمام المعصوم.... منشأ االعتقاد بها هو التقلی

الموثوق بقوله کما قدمنا   بهرا تفترق عن الیقینیات   المظنونات. سانتشارات دارالغدیر 

  ؛ خالصه کننده.333صفحه 
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علام   ی نیس    علّی  مفهوم  به عناوان پایاه   علم اصول، مادّهً قابل دستیاب 

 .منطش، در آن جریان ندارد

توانناد از   ما   البته تمام  مواد یقین    غیر یقین  ا از جمله منقوالت ا  

ی  هقضای »  در یاک  نظر صاورت سنساب  حکمیاه میاان موضاوع   محماول      

یعن  بر اساس انتزاع یک جه   احدِ حاکم بر موضوع    قرار گیرند.« منطق 

تاوان باا سالب     ما   همچنان که ل، مجرای  برای علی  مفهوم  شوند؛محمو

ها، حدّ معقول   صوصیات شخصیه از مواد رنّ    اخر  جه اشتراک میان آنخ

از نظر صورت، به نحوی منطقا    کرد   بدین  سیله، مظنونات را نیز را انتزاع

ا   هاای منطقا  را   نمود. اما مرحوم آخوند بد ن آن که این تحلیلبندی  طبقه

ظر مشهور انجام دهد نسب  به ن ی صورت ا  ه   چه از ناحیهمادّ ی چه از ناحیه

 ی باه مبناای مشاهور دربااره     را ط  کناد،   این ر ند علم  ضر ری   ناگزیر 

 موضوع علم اصول اشکال کرده اس .

« خبر  احاد »به  نسب « سن »به عبارت دیگر، اشکال به عدم شمولی ِ 

اشکال آخوند به مشهور  تنها هنگام  صحیح اس  که  یا دیگر مصادیش سیعن 

برای اینکه موضوع یک علام قارار گیارد، اثباات     « سن »ابلی ِ پیش از آن، ق

 رن  در علام منطاش محساوب   ای  هشود. حت   قت  معلوم شد که سن ، ماد

شود   چنین قابلیت  را ندارد، آخوند   صاحب فصول   مشهور باید به این  م 

نظار  توانناد از   م  با اخر  جه اشتراک، کردند که مواد رن  نیز م  نکته توجه

منطق  قرار گیرند   منطش، راه را بارای مانظم نماودن    بندی  ، مورد طبقه«صورت»

توان باه سااخ  کلّا    تبیاین      م  صورت این مواد نبسته اس    بر همین اساس،

 موضوع علم اصول هم  گماش .مند  قاعده

 رنا  ای  هعنوان ماده که سن  ب فارغ از این». ممکن اس  سوال شود: 1
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انند از تو نم  لم قرار گیرد؛ آیا عوارض اات  یک موضوع نیزتواند موضوع ع نم 

اند؛  جه داش  که ا صاف ماهی ، د  گونهباره باید تو در این« امور رن  باشند؟

 یا مقوم اات ماهی  هستند که در  اقع متصف به  صف کلّی    ثبات   د ام

 از آن رفعگاه بر آن عارض شده   گاه  شوند. یا مقوم اات ماهی  نیستند، م 

شوند که در این صورت از امور جزئیه   در حال تغییار محساوب خواهناد     م 

شد که: ال یکون کاسباً   ال مکتسباً. لرا انتساب این قسام از ا صااف باه اات،    

ها بر اات، قطع    یقینا  نیسا    قابلیا      صحیح نیس  چرا که عر ض آن

 اصورت امور جزئیه  ه   ب تبدیل به یک کلی  را ندارد بلکه تنها حین العر ض

شوند. پس عاوارض ااتا     م  به اات منسوبآ ر نیستند ا   که در منطش، علم

توانند از امور رن  باشند؛ یعن  انتساب عوارض اات   نم  بنابر علم منطش نیز

 به اات باید به نحو یقین    صددرصد باشد.

ناارر باه    البته باید توجه داش  که  صف مقوّم    صف غیر مقوّم هر د 

چاون   ؛خارج هستند   لرا این مباحث بر امور اعتبااری قابال تطبیاش نیسا     

مجرّدِ فرض   جعل نسب  هستند   مابه ازائ  در خاارج ندارناد تاا    اعتبارات، 

دلیال  ه ها پرداخ . به عبارت دیگر جعلیات با  آنبتوان به ا صاف یا عوارض اات ِ 

   0ماهی  باشند   موضوع علم قارار گیرناد  توانند دارای  نم  فقدان مابه ازاء، منطقاً

 عنوان یک علم اعتباری هم بر همین منوال اس .ه  ضعی  علم اصول ب

                                                           
ضمناً باید دق  کرد که علوم اعتباری از حیث مواد، قابلی  ندارند تا موضوع قرار بگیرند  .0

توان  ز حیث صورت م د، اطور که قبال هم گفته ش   عوارض اات  داشته باشند اما همان

بندی نمود   با اخر  جه اشتراک از اعتبارات، حد معقول  را استخراج کرد  ها را طبقه آن

بخشید   نف  این مطلب، مسا ی با قبول هرج      بر اساس آن، به علوم اعتباری نظم

 مرج در علوم اعتباری اس .
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بر فرض که اصول فقه، علم  اعتباری باشد، اما »ممکن اس  گفته شود: 

عنوان موضوع آن، دارای حقیق  خارج  اس    حقیق  خارج ِ آن، ه سن  ب

اما نکتاه اینجاسا  کاه    « شود م  م خارجان معصولسآ ا   صوت  اس  که از 

موضوع بحث در علم اصول، نفس این آ ا   اصوات نیس    این حیث از سن ، 

این آ اهاسا    داللتِخارج از بحث اصول  اس ؛ بلکه مقصود اصول ، بررس  

شود   دالل  لفظ  بر اساس علم منطش، داللت   م  که داللت  لفظ  محسوب

 یق  اس . ضع    اعتباری   غیر حق

 



 

 تعريف علم االصول

. برای بررس  صحیح تعریف آخوند   تعریف مشهور از علم اصول، بایاد  0

؟ البته آنچه تعریف چیس های  به یک امر حاکم پرداخ    آن اینکه: شاخصه

اسا  کاه   « حکم شرع »  همچنین « استنباط»در هر د  تعریف اکر شده، 

   نواه  اس    ما عنوان دالّ بر ا امره این د ،  جود خطابات شارع ب ی الزمه

این ا امر   نواه  از آن خطابات هستیم. در ادامه باید دقا    استنباطدنبال  به

عرف    عامیانه ممکان نیسا     داش  که چنین کاری توسا مردم   به شکل

بلکه باید به نحو تخصص    توسا مجتهد انجام شود تاا باا مجهاز شادن باه      

 .0قواعدی خا ، توانمندی بر عملیات استنباط ممکن شود

                                                           
ی  د اشاره قرار گرف ، باید مبناعنوان  جه اشتراک سه تعریف موره دی که بوقی البته .0
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البته عل    پیش فرض این تعریف از استنباط، یک امر اعتقاادی اسا ؛   

ناد خاارج از   توا نما   کناد کاه ا امار   ناواه      م  حکم« استنباط»یعن  قید 

کناد کاه در    ما   اقتضااء « حکم شرع »خطابات بدس  آید   قید  ی د دهمح

.. تکیاه نشاود   در   .دستیاب  به حکم، به منابع  مانند حس   تجربه   عقل  

این میان، باید از قواعدی تخصص  بهره برد   از فهم عامیانه د ری جس . در 

باا خاتم   سمنبع  اس  کاه   اقع کار اصول ، منحصر   محد د به کلمات شارع 

مقاام  » لوازم سعادت بشر را بیان کارده اسا . بار ایان اسااس،      نبوت، تمام 

 رانّ »یا  «اصول عملیه»موضوع بحث مجتهد نیس  تا تالش شود که « عمل

اصول شود. یعن  قیودی مانناد   علم به نحوی داخل در تعریف «عل  الحکومه

شود  م    مسائل از تعریفااتاً باعث خر ج برخ« استنباط»  « حکم شرع »

گرارد   تنها امور مربوط باه   م    هر آنچه را که در کلمات شارع نباشد، کنار

 دهد. م  خود را پوشش

فوق در زمان  صحیح اس  که هنوز علم  ی نکته: »ممکن اس  گفته شود

آن تازه در حال ساخ  اس ؛ اما در اینجاا  های   جود نیامده   ریشهه اصول ب

جهیم که در این صورت ل  تد ین شده   مسائل مطر حه در آن موابا علم اصو

بایاد  اماا  « مباحث به نحوی در تعریف ارائه شده جای داده شاوند  ی باید همه

بد ن  توان نم  یک عملیات علم  اس    نیز« تعریف»توجه داش  که نفس 

..   صارفاً بادلیل اینکاه در    .جنس   فصل   ی   چون ارائههای رعای  شاخصه

آنها باشایم. یعنا    مند  عمل، مباحی  طرح شده؛ به فکر جای دادنِ غیر قاعده

 اگر مقتضیات تعریف با طرح برخ  مباحث ناسازگار بود، بررس  علما  حکام  

 
________________________________________________

 

قرار گیرد تا کاری علم    تخصص  در تعریف  برای ارائه جنس   فصل توسا اصولیون

 علم اصول انجام شده باشد.
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کند که باید آن مباحث را از این علم خارج کرد؛ ناه اینکاه قواعاد علما       م 

ک علم باه سام    تعریف را زیر پا گراش ! در  اقع فقا زمان  که از کیرات ی

 حدت آن حرک  شد   در تعریف  حدت آن نیز، قب    بسط  ایجااد شاد؛   

غیر بندی  شود  ل  اگر به کیرات   طبقه م  ممکن« بهینه   تکامل یک علم»

 .، رشد یک علم امکان نخواهد داش آنها اکتفاء شودمند  قاعده

ل علام اصاو  . مرحوم آخوند برای نقد موضوع  که توسا مشهور بارای  3

ول در تعریاف مشاهور از علام اصا    « القواعاد » ی اکر شده، به عمومی  کلماه 

این احتمال مطرح شده که الف   الم در این  استشهاد کرده اس    در مقابل،

ی  لرا عبارت، منحصر به ادلهجای دالل  بر عموم، از نوع عهد باشد   ه کلمه، ب

ل  کند، باز هم دال عموم بررسد حت  اگر الف   الم  م  به نظراما . اربعه اس 

در اداماه  « القواعاد »دی برای آخوند نخواهد بود؛ زیارا کلماه   یّاین تعریف، مِ

شاود   ایان    ما   مقیاد « حکم شرع »  « استنباط»تعریف، به قیودی مانند 

 کند. م  ادله اربعه نزدیک ی قیود، آن را به محد ده

یف ارائاه شاده از   طور که قبالً گفته شد، برای بررس  علم  تعار . همان9

قواعاد علام منطاش    »علم اصول باید به ارزیاب  میزان پایبندی این تعاریف به 

این قواعد در تعریف مشاهور  »پرداخ . ممکن اس  گفته شود: « برای تعریف

 ی با توجه باه شامولی  آن بار هماه     القواعد الممهده عبارتِ رعای  شده  

باعاث بیاان    حکام الشرعههالستنباط اال عبارتِ اس    جنسعلوم بمیابه 

اما باید توجه «. اس  فصلشود   لرا بمیابه  م  فا ت علم اصول با سایر علومت

هاا   داش  که دستیاب  به جنس   فصل، قواعدی علم  دارد که بر اسااس آن 

  همانناد  هاای  باید از کیرت مصادیش،  جه اشتراک اخار شاود   باه سرفصال    

 را تبیین« ساخ  کلّ » ی نحوهآمده   معقول ا ل    ثانوی که در علم منطش 
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باید به اخر  جه اشتراک از کیرت  توجه کرد. لرا برای تعریف علم نیز کند، م 

 .0مسائل آن علم پرداخ    یک عملیات منطق  را انجام داد

ساخ  کلا ، حرکا  را از    ه جای حرک  از مصادیش برایتوان ب م  البته

اجناس که توسا فلسفه انجاام شاده   بندی  باال آغاز کرد   با استفاده از طبقه

بدسا  آ رد کاه    را مورد نظر   تفا ت آن با ساایر اناواع  « نوعِ»اس ، جایگاه 

ای  همنطق . اما نشانالبته چنین ر ندی، یک کار فلسف  اس    نه یک عملیات 

رساد   خورد؛ بلکه به نظر ما   نم  از ط  این مراحل علم  در تعریف قوم به چشم

ه عرف   ارتکاز تکیه شده اس    اال ر ناد دساتیاب  باه ایان تعریاف،      ب جا در این

د  منطق  بر سر منتج باودن یاا نباودن     ی   همانند مباحیه ی  انتقال داش قابل

 یک قیاس، رسیدن به  حدت نظر در آن آسان بود.

. در  اقع معیار برای صح  یک تعریاف، ر ش ماورد اساتفاده در علام     4

آن توساا   ش بدرسات  درک شاود تاا بکاارگیری     منطش اس    باید ایان ر 

 مورد ارزیاب    کنترل قرار گیرد.   تطبیش آن بر ما نحن فیه اصولیون

« ناوع »که ساخ  جنس، از لحاظ  جاه اشاتراک میاان چناد      توضیح آن

.. .نوع اسب، نوع کالغ، نوع گرباه، ناوع انساان      آید؛ میالً از م  مختلف بوجود

اختالفاات ایان    ی شود. سپس باا مالحظاه   م  انتزاع« حیوان»نام ه بای  همقول
                                                           

را « تفاهم   تخاطب به نحو عامّ»توان از قواعد موجود در علم اصول،  عنوان میال م ه ب .0

برقراری رابطة زبان  با »را در « تفاهمات   تخاطبات»انتزاع کرد    جه اشتراک 

رغم اعتباری بودن مواد علم اصول،  عل مالحظه نمود؛ یعن  « جنس»بمیابه « دیگران

طق  پرداخ . در توان با سلب خصوصیات شخصیه   اخر  جه اشتراک به بحی  من م 

ت   رابطه ها، برقراری رابطه با خدا ند برای تسلیم   تعبد   سعاد ی ادامه از میان همه

...  برقراری رابطه با انسانها   طبیع    با این قید، رشد از طریش کلمات ا  مدنظر اس   

 ممکن شود.« فصل»شود تا دستیاب  به  کنار گراشته م 
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آید   مایالً  صاف نااطش در مقابال      م  بدس ای  هانواع با یکدیگر،  جه ممیّز

کناد. بناابراین از    ما    صف صاهل قرار گرفته   نوع انسان را از نوع اسب جدا

آید   از لحااظ   م  بدس « جنس»، «نوع» جه اشتراک میان چند  ی مالحظه

 ی نکتاه در این میاا،   شود. م  ساخته« فصل»، «عنو»ف میان چند  جه اختال

که ساخ  جنس   فصل ممکن نیس  مگر آن کاه قبال از آن،    مهم آن اس 

 ی ف شود؛ یعنا  ابتادائاً بایاد محاد ده    صورت اجمال  تعریه ب« عنوان»نفس 

ه لو اینکه چنین تبیین  ب تعریف آن هستیم، تبیین شود  دنبال  به چیزی که

 اجمال  انجام شود. صورت

 نامیاده « ناوع »کاه بعاداً    اا « عنوان»از  برای دستیاب  به تبیین اجمال 

افراد آن  ی کار از مالحظه لم منطش  جود دارد؛ر ندی مشخص در ع شود ا م 

شود   سپس باا   م  انسان آغاز ی ها در حافظه ر آنخارج   انعکاس صوَ نوع در

   از ایان افاراد در اهان سااخته    سلب خصوصیات عین ِ افراد،  جاه اشاتراک  

برای افراد انسان  که معقول ا لا    معقاول   « مستقیم القامه»شود سمانند  م 

یا همان تبیاین اجماال  از   « نوع»ثان  به این ر ند اشاره دارد. لرا در ساخ  

گیرناد؛ در   ما   آن، افرادِ یک نوع    جه اشتراک میان آنان مورد لحااظ قارار  

کاه هماان تعریاف تفصایل    تحلیال       اجنس   فصل  حال  که برای ساخ  

  کار عقال،   هشد  جه اشتراک میان چند نوع مالحظه ااس   « نوع»علم  از 

. به عبارت دیگر در تعریف اجماال   ه افرادِ در نِ یک نوع منحصر نیس تنها ب

 جه اشاتراک میاان   » اآن مقدم اس   که ضر رتاً بر تعریف تفصیل  از  ااز نوع  

کاه حتماا بایاد     ااما در تعریف تفصیل  از ناوع    ؛شود م  ک نوع مالحظهی« افرادِ

 .0گردد م  لحاظ«  جه اشتراک میان انواع» امِخر از تعریف اجمال  باشد 
                                                           

فرماید: النوع هو تماام الحقیقاه المشاترکه باین الجزئیاات       مرحوم مظفر در این باره م  .0
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. بنابر آنچه گرش ، اگر قرار اس  که تعریف دانش اصول فقه به نحوی 1

راد در نا ِ  انجام شود، قبل از هر چیزی باید از مصادیش   افمند  علم    قاعده

علم اصول سیا همان مسائل علم اصول ،  جه اشتراک  ساخته شود تا ناوع یاا   

 عنوان به نحو اجمال  تبیین شده باشد. تنها بعد از انجام این مرحله اس  کاه 

. در  اقاع  کرد توان برای جنس   فصلِ علم اصول، توجیهات  به نفع قوم طرح م 

  لرا قبل از تالش برای اند  هیح را برنداشت، قدم ا ل برای ارائه تعریف صحاصولیون

یافتن جنس   فصل در تعریف مشهور یا آخوند، باید تبیین اجماال  از عناوان یاا    

قاوم نیاز شاکل    تعریاف  طبش ر ند مرکور انجام شود تا دفاع از « علم اصول»نوعِ 

 علم  به خود بگیرد!

ز موضوع علم توان به بررس  تعریف مشهور ا م  . با توجه به نکات فوق،7

صاورت  ه پرداخ : اگر ادله چهارگاناه با  « االدله االربعه بما ه  ادله»اصول به 

چناین کااری منطقااً تعریاف      چند مصاداق اکار شاده،   عنوان ه استقرائ    ب

توان با اکر چند مصداق از یک ناوع، ادعاای تعریاف     نم  شود   نم  محسوب

قرار گیرند که در آن  که این مصادیش در قالب حصری منطق  داش . مگر این

صورت، باید مقسم   اقسام   حییی  تقسیم ارائه شود تا امکان ارزیاب  از این 

 تقسیم   حصر منطق  فراهم آید.

آنچه در تعریف مشهور از موضاوع علام اصاول،    »ممکن اس  گفته شود: 

کاه در ایان   « مورد توجه قرار گرفته؛ مفهوم دلیلی  اسا    ناه مصاادیش آن   

معنای انتقال ه تبیین گردد. این مفهوم اجماالً ب« مفهوم دلیلی »صورت باید 

 محقاش « علیا  » ی یک  از انواع این انتقال، بوسیله از دالّ به مدلول اس  که

 
________________________________________________

 

الحقیقاه المشاترکه باین الجزئیاات المتکیاره       المتکیره بالعدد فقا...   الجنس هو تمام

 انتشارات دارالغدیر ؛ خالصه کننده. 61بالحقیقه... سالمنطش صفحه 
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شود. حال آیا انتقال از دالّ به مدلول در علم اصول بر اساس علی    تح   م 

صاول، از ناوع   شود؟ ر شن اس  که دالل  مورد بحث در ا م  قانون آن انجام

 حقیقا  در  ی ِشود   علّ نم  حقیق    خارج    فلسف  محسوب های دالل 

به  در علم منطش« دالل »بر اساس تقسیم  آنها جاری نیس . به عبارت دیگر،

 ،شاود  نما   بحث« های عقل  دالل »، در علم اصول از  ضع    طبع    عقل 

از این توضایح، مقصاود   شود. پس با  م  پرداخته« های  ضع  دالل »بلکه به 

آن را  عریف مشهور به نحو علم  ر شن شد که در این صورت بایددر ت« دلیلی »

محد د کرد. البته این دیدگاه در صورت  اس  کاه داناش    شناس  زبانبه مباحث 

« علام »اسا ؛ زیارا   « علم»یک  این حیث مورد توجه قرار گیرد که اصول فقه، از

 رد.دا« دالل »قراب    تناسب  با 

، تقسایم دیگاری قابال    علم اصول از حیث موضوع آن لحاظ شود اما اگر

 طرح خواهد بود: موضوع بالمعن  االعم کاه ماورد بررسا  علام منطاش قارار      

گیرد یا تح  علی  اس    یا تح  علی  نیس  که قسم اخیر یا ما به ازاء  م 

خاارج   خارج  دارد که همان امور تکوین    ایجادی اس    یاا ماا باه ازاء    

ساعتبارات  اس . جعل نساب  اگار نسابت  باا     « جعل نسب »ندارد که همان 

اس ؛ اما اگر نسب  تامّ باا مقصاد   « ا هام غیر معتبره»مقصدی نداشته باشد، 

بنااء  »اس    اگر نسب  ناقص باا مقصاد داشاته باشاد،     «  ح »داشته باشد، 

علم اصول اس  ا   را ا که موضوع «  ح »رد. این تقسیم، جایگاه نام دا« عقالء

دهد کاه چگوناه  حا  سکتااب        م  کند   توضیح م  به نحو علم  مشخص

 ه معار ف را کاه  شوند   این گزار م  سن    اجماع  از امور اعتباری محسوب

کند. لرا اگار   م  موضوع علم، تبییناز حیث « علم اصول، علم  اعتباری اس »

نیاز   عقال  محاد د نیسا     احث  ضع    زبان  علم اصول به مب» گفته شود که
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.. .ماات عقلا     زالهای  از قبیل م م اصول دارای بحثعل یک  از ادله اربعه اس   

ها پرداخا    بادین  سایله جایگااه      باید ابتدائاً به ردّ یا اثبات این تقسیم« هس 

 را معین کرد تا ر شن شود آیا مباحاث عقلا  در آن جاای   « موضوع علم اصول»

 گیرد یا خیر؟! م 

اسا  کاه   ای  همقصود از دلیلی  همان مقولا »ممکن اس  گفته شود: . 6

  یا اات ِ یک شا ء  یا اات ِ یک ش ء اس  مانند عقل  معرّر   منجّز اس  که

« جعل   اعتبار شارع اسا .  نیس  مانند دلیلی ِ کتاب   سن  که مجعول به

« رفکا »شود که آیا معرری    منجزی ،  صف  م  باره این سوال مطرح در این

قل عمل  اس  ؟ یعن  آیا معرری    منجزی  از سنخ ع«عمل»اس  یا  صف 

« علی  مفهوم »عقل نظری؟ اگر از سنخ عقل نظری باشد، جریانِ  یا از سنخ

آن به صورت قهاری   ی صورت، استدالل   نتیجهکه در این  در آن ضر ری اس 

ه اله  بارای    جبری جاری اس    طرح معرری  برای آن   آ ردن عرر به پیشگا

تواند  نم  معنا خواهد شد   بنابر مبنای قوم، شارع نفیاً   اثباتاً ب  د ری از مجازات

 آن جعل  انجام دهد   نظری ارائه کند. پیرامون

ای  هعناوان مقولا  ه فاارغ از آن کاه با    اما اگر از سنخ عقل عمل  باشاد ا   

منطقا  بارای    جنس   فصل نخواهد داش  ا  ی اعتباری قابلی  تعریف   ارائه

کردنِ اعتباریات در مبنای قوم  جود ندارد   جلاوگیری از  مند  کنترل   قاعده

بحث در ی  هرا ادامخطا توسا منطش، منحصر به امور حقیق    نظری اس . ل

باره به بررس  مفاهیم  چون حسن   قبح ااتا   ... خواهاد انجامیاد. باه      این

تباریاات باشاند، باه مبااحی      عبارت دیگر اموری که از سنخ عقل عملا    اع 

 بااز « 0حسن   قبح،  جدانیات، فطرت، توبیخ   تشاویش   بنااء عقاالء   »مانند 
                                                           

توان اثبات کرد که بناء عقالء در عمل قوم، در  اقع بناء فقهاء    م  رسد البته به نظر م  .0
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گردند که قابلی  تبدیل به کلّی    جنس   فصل   نوع را ندارند   قواعاد   م 

 ها قابل جریان نیس . منطش صوری در آن

لساف   طق    علم    فمنهای  در  اقع ادعای بازگش  علم اصول به پایه

که برای    امور صددرصد، کامالً نادرس  اس    تالش اصولیون در این باره ا  

ر نرسایده  به ثم ل بر مبنای علوم عقل  انجام شده ا استحکام بخشیدن به اصو

امور عمل ، اختیار اس    اختیار در مبنای قاوم   ی   نخواهد رسید. چون پایه

اماور عملا  را نظام دهاد       لرا بد ن منطق  که بتواند  نیس .« پریر منطش»

زیادی در مباحث قاوم پدیاد آماده اسا .     های  کند، تشت مند  ها را قاعده آن

اسا  کاه موجاب     ای قوم ا بر مبن همین عدم ثبات در امور اختیاری ا  دقیقاً

عقلا  مارتبا   هاای   شده تا بزرگان سع  کنند به نحوی علم اصول را به پایاه 

 بازگردانند   ثبات را بر آن حاکم کنند. یّهنفس االمر امور کنند   آن را به

کار عقل  ی  هدرس  اس  که معرّری ، نتیج». ممکن اس  گفته شود: 1

مجتهد    صف  برای عملیات فکری ا س  اما این مالزم باا جریاان علیا       

اس  که منطقا    صورتجبر در استدالل نیس  زیرا در عملیات فقاه  تنها 

شاوند   ما   ها اموری رن  هستند که باعاث  لاستدال موادِّ  صدرصد اس  اما 

در پاساخ بایاد گفا  کاه اگار      « اقیسه در علم اصول، ضر ری االنتاج نباشند.

پیراماون  قابالً  مقصود از رن  بودن مواد در علم اصول، همان بحی  اس  که 

طارح شاد، بااز هام بحاث   بررسا  بارای        « یقین  نبودن خبر   منقوالت»

خواهد شد. زیرا ر شن اس  که اصاول  حاش نادارد     معنا ب  دستیاب  به معرِّر

 
________________________________________________

 

بقاء   د ام این    نام دارد« فرهنگ شیعه»شناخت ، همان متدینین اس  که در نگاه جامعه 

 عجل اهلل تعال  فرجه الشریفعصر  چیزی جز اراده   مدیری  حضرت  ل فرهنگ در طول تاریخ نیز به 

  ابسته نیس .
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ماده بارای قیاساات خاود انتخااب کناد   از       به عنوانچیزی جز این اخبار را 

طرف دیگر شارع مقدس عالم به این نکته اس  که تمام  این اخبار برای ما   

در عصر غیب ، حکم امور مظنونه را داشته   قابلی  ایجااد قطاع را بارای ماا     

این ترتیب، اعتبار حجی  برای این اخبار از طرف ا ، قهراً انجام شده  ندارد. به

 .0اس 

رنا  باودنِ   »اما احتمال د م از یقین  نبودن مواد اقیسه در علم اصول، 

اس ؛ یعن  رهوراتِ اخبار، اموری « درک ما از مدلول   معنای اخبار   ر ایات

ء در باه بنااء عقاال   تکیه  ر د   اصول  با م  ها نیز هستند که احتمال خالف آن

عدم ردع شاارع از آن، حجیا  رهاورات را باه      ی فهم محا رات عرفیه به ضمیمه

ر قطعا  هساتند. در   کند   اال رهورات ف  نفسها ادراکاات  غیا   م  شارع منتسب

استناد   انتساب به شارع   استفراغ  سع  شود که این صورت این سوال مطرح م 

ها چه نسبت  با تعریف علم   یقین  یال این انضباطدر این راه   فحص   یأس   ام

عناوان عملیاات   ه در منطش صوری دارد؟!   آیا چنین اموری در منطش صاوری با  

 علم    عقل  قابل پریرش اس ؟!

آخوند، تعریف خود از علم اصول را در مقایسه با تعریف مشهور مرحوم . 3

تعبیار اکار شاده، آن     داند   یک  از  جوه  که در بیان عل  این م  «ل ل »
                                                           

ار بخشیدن به مطلش رن شارع در این جا هم مجبور به اعتب»ممکن اس  گفته شود:  .0

ثقه حاصل شود، رن  را که از قول  م انجام داده اهمانطور که در عمل ه نیس  بلکه ا

های  که در علم  که در این صورت باید معلوم شود آیا مالک «داند دارای حجی  م 

ه رجال برای  ثوق به یک خبر ارائه شده قابل ارجاع به قواعد منطش صوری اس  با ب

اس  که معلوم  س ؟ چون تمام بحث در اینصورت تجرب    استقرائ  شکل گرفته ا

ز علم اصول یا موضوع آن را بر اساس علم منطش ارائه کرد یا توان تعریف ا شود آیا م 

 خیر؟
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اماا  « ها برای علم اصول، لفظ    شرح االسم  اسا   تعریفتمام  » اس  که

این توجیه با بیان آخوند ناسازگار اس . زیرا ایشان در ادامه به عدم جامعی    

جامعیا     »کناد     م  .. اشاره.شمول تعریف مشهور نسب  به اصول عملیه  

ای تعریف اس . لرا  اضح اس  که آخوند یک  از قواعد علم منطش بر« مانعی 

تعریف دنبال  به در تعریف خود، مراعات قواعد علم  منطش را در نظر داشته  

 لفظ    شرح االسم  نبوده اس .

ش یمکان لن تقاع فا  طریا    ». یک  از احتماالت  کاه راجاع باه قیادِ     01

 باه این قید بخاطر شمول تعریف نساب   » اکر شده این اس  که« االستنباط

.. اس  که حج  نیساتند اماا در کتاب    .قیاس   استحسان   مباحی  از قبیل

ها پرداخته شده اسا . یعنا  گرچاه در     اصول  به بحث   بررس  پیرامون آن

شود که قیاس حج  نیس  اما از این  م  شیعه ر شن پایان مباحث اصولیونِ

ز علام  جه  که امکان  قوع در طریش استنباط را داشته، بحث از آن جزئا  ا 

  های اما باید توجه داش  که گرچه هر علم ، گزاره« شود. م  اصول محسوب

دارد؛ اما نتیجه بحث از قیاس، غلا باودن  « قیاس حج  نیس »سلب  مانند 

هار علما  از جملاه علام اصاول، هام        نفس تعریفاستفاده از آن اس    در 

در  اخار شاوند بلکاه    صحیح   هم غلا سیا هم حج    هام الحجا   نبایاد   

 علوم، تنها این امور صحیح هساتند کاه ماورد توجاه قارار      ی ریزی شالوده پ 

  جه اس . ب  گیرند   لرا تغییر در قیود برای شمول نسب  به اغالط م 

« یمکن لن تقاع فا  طریاش االساتنباط    »به عبارت دیگر آنچه در  صفِ 

اس  کاه بار اسااس منطاش صاوری،       «القواعد»اصل اس ، موصوفِ آن یعن  

مستقیم  با مفاهیم  چون قانون   نفاس االمار   صاح    جریاان      ی بطهرا

شود   نه به اماور   م  علی  دارد   علم در این مبنا به چنین مفاهیم  تعریف
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این « قوانینِ»دهد،  م  غلا. یعن  آنچه مبنای تعریف از علم اصول را تشکیل

  لو اینکه طا ّ  ها ر شن شده  ثمر بودن آن ب  که علم اس ؛ نه کوره راههای 

این راههای نادرس ، طبیع  یک ر ند پژ هش    برای دساتیاب  باه قاوانین    

های یک دانشامند علام    صحیحه بوده باشد. همانند آنکه ممکن اس  آزمایش

علم  در برنداشته باشد که چنین ر ندی ای  هشیم  در ط  سالیان دراز نتیج

شود؛ گرچاه در پایاان    نم  جزئ  از علم شیم  محسوب نشده   آموزش داده

قانون  صحیح   جدید دس  پیدا کند که مسائل زیاادی را حال    این ر ند، به

 .0دماین

بر فرض پریرش نکته فاوق در مباحاث قطعا     »ممکن اس  گفته شود: 

البطالن مانند قیاس، با مباحث اختالف  در میان اصولیون چه باید کرد؟ میالً 

ون نباید در طریش استنباط استفاده حجی  مفهوم شرط در نزد مانعین آن، چ

پاساخ آن اسا  کاه ایان     « شود؛ باید خارج از مباحث اصول  شامرده شاود؟!  

مشکل نه در تعریف علم بلکه در بکارگیری   تطبیش یاک علام اسا ؛ یعنا      

به خطا رفته « بکارگیری»ها در  ممکن اس  یک  از طرفین نزاع یا هر د ی آن

طول زماان   باا تطبیاش صاحیح قواعاد از      باشد که جریان علی  مفهوم  در 

داند. در  اقع گرشته از آن که مباحث یک  م  سوی دیگران، آن را قابل اصالح

استقرائ    غیر علم  معین شوند   با تحکّم، در آن علام   به صورتعلم نباید 

جای داده شوند؛ راه حل منطش صاوری بارای رفاع اختالفاات در یاک علام،       

 در بکارگیری اس . تطبیش صحیح جریان علی 

                                                           
در غرب، امور غلا  « نسبیّ»البته این نکته بر مبنای منطش صوری اس  اما قائلین به  .0

اند که نقد  زیرا نقش مهم  در دستیاب  به قوانین صحیح داشته ؛دانند را هم جزء علم م 

 خارج از موضوع بحث اس . ،باره در این« ه   النسبیّ»  بررس  آن   طرح مبنای 
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« امکان  قوع در طریاش اساتنباط  »قیدِ ی  ه. احتمال دیگری که دربار00

اکر شده، شمول این تعریف بر قواعدی اس  که توسا آیندگان طرح شده   

به علم اصول اضافه خواهد شد کاه ایان احتماال، پساندیده اسا ؛ البتاه در       

ئل باشد. اما کسان  کاه  هم قا« تکامل کیف  علوم»صورت  که قائل به آن، به 

توانند این  نم  دانند، م  «کمّ ی  هاضاف»هر بحث جدیدی در علوم را از قبیل 

 .0احتمال را بپریرند

کارده  « علام »را جاایگزین  « صناع ». آخوند در تعریف خود، عبارت 03

رعایا    گفتاه شاد ا    همانطور که در گرشاته  ااصل  در این میان  ی  هکه نکت

جانس   فصال   تبیاین    مناد   قاعاده ی  هطش صوری   ارائقواعد تعریف در من

تقسیم   حییی  آن   د ری از برخورد استقرائ  با تعریف اس . اماا بایاد باه    

این بحث هم توجه داش  که اگار مقصاود از صاناع    تفاا ت آن باا علام،       

همراه  علم با بکارگیری   عمل به آن اس ، چنین تفکیک  با مبنای منطاش  

 اس . زیرا در منطش، علم حصاول  باه علام حضاوری رجاوع      صوری ناسازگار

شاود. ممکان اسا  گفتاه      م  کند   علم حضوری نیز حتما به عمل منجر م 

لاوم آلا  ا    باالخره میان علم   بکارگیری آن یا به عبارت دیگر باین ع »شود: 

اما باید توجه داش  کاه  «   علوم استقالل  تفا ت   جود دارد همانند منطش ا 

علام   رساد  زیرا باه نظار ما     میالً برای علم منطش چیس ؛« آلیّ »ز مقصود ا

منطش نه یک ابزار   آل  بلکه ریشه   مبنای  بارای مباحاث قاوم اسا  کاه      

گاردد   تعااریف  اساسا  مانناد      ما   صحّ    علمیّ  دیگر مباحث به آن باز

                                                           
تناسب دارد اما در « تکامل کیف  علم»البته سلوک عمل  قوم در تدا م در س خارج، با  .0

بحث نظری ممکن اس  کسان  به اطاالق جریاان علیا  تمساک کارده   ایان مبناا را        

 نپریرند.
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 تعریف علم در آن تشریح شده اس .

 شاود،  م  ارتباط با منبع بحث اصول از فهم متن شارع  علم . اگر در 09

توان در آن از مقام عمل   قواعد آن سالت  ینته  الیها فا  مقاام العمال      نم 

به میان آمده باشد که « مقام عمل»بحث کرد اال اینکه در متن شارع سخن از 

ور که شارع از ط کند. یعن  همان نم  تفا ت  با دیگر موضوعات رت،در این صو

... هام صاحب    .از نجوم   طب   اعتقادات   اخاالق    مقام عمل سخن گفته،

تا الزم شود بحث از  کرده   لرا تفا ت  از این جه  در میان موضوعات نیس 

عنوان بخاش خاصا  از   ه ب اصول عملیه ا که نارر به حکم مقام عمل اس  ا  

این علم در تعریف اکر شود   شمولی  تعریف نسب  باه ایان بخاش دنباال     

.. .نماز   ر زه   حاج    ی گر همانطور که بیانات شارع دربارهدیشود. به عبارت 

ات  پیراماون مقاام عمال    شود، اگر در ر ایات اشار م  صورت فقه  بررس ه ب

صورت فقه  ه باید ب ا  از حیرت  جود داشته باشد نیز، خر ج ی مکلف   نحوه

 گردد. نم  بحی  اصول  محسوب پرداختن به آن، بررس  شود  

توان از آیاات     نم  شن اس  که در ساخ    تاسیس علم اصولالبته ر 

خ  علم اس . اما پس از سا« د ر»ر ایات استفاده کرد چون این کار، مستلزمِ 

.. بیاان   .کالم   زبان   رهورات   مقام عمال    اصول، اگر شارع حت  پیرامون

قها  کاه   عنوان یک باب فه ..، ب. توان آن را همچون باب الطهاره   م   ،داش

کند، بررس  نمود کاه ایان    م  احکام تفقه   نحوه ارتباط فقیه با منبع را بیان

 شود. نم  ر ند، یک بحث اصول  محسوب

بر فرض پریرش اشکال فاوق، جریاان آن تنهاا    »ممکن اس  گفته شود: 

با بیاان   عقلهه ی اصول عملههاس ؛ اما  شرعهه ی اصول عملههمختص به 

  باا قیاد د م در    لرا بحث از آنها بحی  فقه  نیس  شوند   نم  شارع اثبات
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 «توان این دسته از مباحث را داخل در علم اصول نمود. م  تعریف آخوند،

تواناد مفیاد    ما  بنادی   قبل از پاسخ به اشکال مرکور، توجه به این دسته

باشد: اصول    مجتهد با یک کار تخصصا ، باه اساتنباط احکاام از مناابع        

عملیاه،  هاای   ها در قالب رسااله  آنبندی  ردازد   بعد از جمعپ م  «فهم دين»

گاه به دنبال  داند. اما فرهنگ حوزه هیچ م  خود را مورف به ابالغ آن به مردم نیز

صاورت  ر شامند     ه با « عمل به احکیام و تققیآ     »این نبوده که در  عاء 

صیه کناد کاه   سب شرایا ا  توعلم   ر د کند   میال به هر یک از مکلفین به تنا

؛ بلکاه  «اجااره »استفاده کند یاا از حکام   « بیع»مین مسکن خود از حکم برای تأ

 .0چنین  عائ  به اختیار مکلف سپرده شده اس 

که اصل اعتقاادیِ  در پاسخ به اشکال باید به این نکته توجه کرد . اما 04

که برای سعادت بشار ضار ری   ای  ه، مالزم با آن اس  که هر مقول«خاتمی »

ده، در شرع اسالم آمده اس    هیچ موضوع  نیس  که در ساعادت انساان   بو

دخیل بوده اما شارع آن را مهمل گراشته باشد. میال اگر در مورد نماز یا دیگر 

 یاف  نشاود،  عنا ین شرعیه، سوال  طرح شود که پاسخ آن در ر ایات آن باب

 ب شارع  حال  شرع  مانند برائ  شرعیه یا استصحا ی بیان مساله به ضمیمه

قبل ر شن شاد کاه    ی رسد. زیرا در نکته نم  شود   نوب  به اصول عملیه م 

تفا ت   کنند   منبع آن، ر ایات اس ، م  عنوان اصول عملیه اکره آنچه قوم ب

  مانناد  با دیگر ابواب فقه  ندارد   در  اقع یک بحث فقه    یک حکم الها 

استصاحاب  ...، باه داللا     شمول برائا      ی گستره . یعن  جوب نماز اس 

                                                           
ء عمل برای مکلفین پدید  عا آن نیس  که قوم سواالت ناش  از البته این نکته، باعثِ .0

سع  « مسائل مستحدثه»یا « تزاحم»پاسخ بگرارند؛ بلکه میال در موارد  ب  آید م 

 اند تا با تطبیش یک  از عنا ین شرعیه بر موضوع سوال، حکم آن را بیان کنند. کرده
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 مات   استنباط از آن  ابسته اس .کل

.. کاه  .مه، شرب توتون  مانند بانک، بی در این میان، موضوعات جدیدی ا 

گیارد کاه عناا ین آن در     م  در برابر مکلف قرار تمدن جدید اس  ا  ناش  از

« پاسخگوی  باه مساائل مساتحدثه   »خطابات شارع اکر نشده   تح  عنوان 

رد   ممکن اس  که کاربرد اصول عملیه عقلیه در این بخش باشد. باه  جای دا

کارشناساان خباره، باه    رسد فقهاء بعد از تبیین موضوع جدید توسا  م  نظر

یاک یاا چناد     پردازند تا بتوانند آن را تحا   م  آن موضوع ی نحوی به تجزیه

بانک که  بگنجانند؛ مانند موضوعها  مرکور در رساله ی عنوان از عنا ین شرعیه

شاود. البتاه    م  .. قرار داده.تح  عنا ین  چون مضاربه   مزارعه   مشارک   

باید توجه داش  که حکم این موضوع مستحدثه، در ارتباط مستقیم با بیانات 

شود   لرا یاک بحاث فقها  مصاطلح نیسا ؛ بلکاه بعاد از         نم  شارع کشف

ل  متعلش احکام بکارگیری اصول   فقه   حاصل عملیات فقاه ، موضوعات ک

های  شده   این عنا ین کل ِ رسالهبندی  اکر   جمعها  شرع اس  که در رساله

 شوند. م  عملیه اس  که بر موضوعات جدید تطبیش داده

مانند که به هایچ  جها ، قابلیا  مصاداق      م  اما برخ  موضوعات باق 

س  که یابند   مکلف در مقام عمل، متحیر ا نم  شدن برای عنا ین شرعیه را

خیار؟ در اینجاا اگار برائا       تواند به شرب توتون مبادرت  رزد یاا  م  باالخره

ای  هصورت فقه  از کاالم شاارع اساتنباط شاود   مساال     ه که باید ب شرعیه ا 

اثبات شود   جریان یابد، حکم به حلی  شرب توتون خواهاد   اصول  نیس  ا 

تاوان باه    نما   ن نیابد،شد. اما اگر برائ  شرعیه اثبات نشود یا در مساله جریا

برائ  عقلیه تمسک کرد؛ زیرا معنای آن این خواهد بود که ما بد ن اساتفاده  

، حکم  را برای مکلف اثباات  «عقل»از ما انزل اهلل سکتاب   سن     از طریش 
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که چنین کاری برخالف استدالل قوم در ضار رت نباوت      در حال  ؛ایم کرده

در نظار  نبوت ا   در ادامه آن خاتمیا  ا       اس . در  اقع استدالل برخاتمی

بسایاری از   قوم از این جه  تمام اس  که عقل برای تشخیص حسان   قابحِ  

موضوعات ناقص   ناتوان   عاجز اس    لرا باید در این زمینه از علام مطلاش   

 شود. م  خدا ند تبعی  کند که از طریش رسل اله  به ما ابالغ

یرش نکاات فاوق، بااالخره در    بار فارض پار   »ممکن اسا  گفتاه شاود:    

در « شاود؟  ما   موضوعات  مانند شرب توتون، تکلیف مکلفین چگوناه معاین  

پاسخ باید گف  که بنابر آنچه گرش  ا ال پاسخگوی  به مسائل مستحدثه ناه  

هاای   بحی  اصول    نه بحی  فقه  اس  بلکاه تطبیاش عناا ین کلا  رسااله     

ت جدید اس    ثانیاا از ایان   عنوان حاصل بحث فقه   بر موضوعاه عملیه سب

گیرناد   ثالیاا    ما   طریش بسیاری از موضوعات، مشامول عناا ین کلیاه قارار    

توانناد مجارای برائا  شارعیه باشاند. حاال اگار         ما   موضوعات باق  ماناده 

ها منطبش نگاردد،   موضوعات  باشند که هیچ یک از این مراحل سه گانه بر آن

به بیان  که گرش ، با استدالل قوم  برائ  عقلیه هم راهگشا نخواهد بود چون

بر ضر رت نبوت   خاتمی  ناسازگار اس . پس در هیچ یاک از ایان مراحال،    

 بحی  اصول  قابل طرح نیس .

برخا  از  »بنابراین اگار ایان فارض،  جاود خاارج  داشاته باشاد کاه:         

طبش مبنای « موضوعات مستحدثه حت  با برائ  شرع  هم قابل حل نیستند

فرض این اس  که در  نسب  به این موضوعات ندارد؛ زیراای  هیفقوم، فقیه  ر

برای تعیین  شود تا ه اکر نشده اس . البته پیشنهاد م بار منبع، حکم  در این

 توجه شود:« دیحکم اعتقا»به یک  دسته از موضوعات باق  مانده،تکلیف این 

را موضوعات دخیل در سعادت بشار   دین خاتم، حکم تمام  رع مقدس درشا
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منین باه رشاد   کماال معناوی دسا       ی مِ اکر کرده تا ام  دین    جامعه

گیرد،  نم  یابند. حال اگر موضوعات  هس  که حت  مجرای برائ  شرعیه قرار

دساتگاه کفار   نفااق اسا        به این معناس  که این موضوعات، مرباوط باه   

ِ شاود   لارا    م  منافقین   کافرین محسوب ی جامعه نیاز ی برآ رنده منین ما

سا  کاه شاارع  ارد بیاان     نباید به آن اعمال مبادرت  رزند. در  اقع طبیع  ا

شود که از اساس مربوط به دستگاه کفر   نفاق اس  بلکه  م ر ابط  ن تفصیل ِ

 منین گردد.وائج اله ِ مِپردازد که موجب رفع ح م  تنها به بیان مسائل 

 



 

 تعريف الوضع و اقسامه

. برای تبیین صحیح اقسام  ضع، توجه به ارتباط آن با تقسیم دالل  به 0

از اقساامِ  « دالل  لفظ بار معناا  »ضر ری اس ؛ زیرا « عقل ، طبع     ضع »

اس . به عبارت دیگر از آنجا که دالل   ضع  از جملاه اماور   « دالل   ضع »

بیین اقسام آن باید تقسیمات   ا صاف امور اعتبااری در  اعتباری اس ، برای ت

معناای  »بر اسااس   که اقسام  ضع در بحث اصولیون آن جاری شود؛ در حال 

 که از مباحث دالل  عقل  هستند.اند  هشکل گرفت« کل    جزئ 

ممکن اس  گفته شود: آن قسمت  از بحث که اعتباری اسا  قاراردادن   
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موضاوع  »  «  ضاع »اقسام  ضع، هیچ یاک از   لفظ برای معناس  اما در بحث

هستند زیارا  « معنا   مفهوم»یلِ نیستند بلکه هر د  از قب« لفظ»از سنخ « له

سکاه در صاورت کلا     « امر ملحوظ حال الوضاع »ی اعندر اینجا به م«  ضع»

نیز یعن  آنچه که موضوع له  اس   نامگراری شده  «  ضع عام»بودنِ آن، به 

مانند لفرادِ مفهاوم ابتادائی  کاه علا  المشاهور،      گیرد؛  م لفظ بازاء آن قرار 

لرا از آنجا که در هر د  طرف  قرار گرفته اس .« مِن»برای لفظِ « له موضوع»

 با معنا سر   کار داریم، استفاده از تقسیمات امور عقل  بالاشکال اس .

حوم آخوند در اقساام  ضاع، ناه    در پاسخ باید گف  که در این صورت مر

را « مفااهیم »  « حقاائش خاارج   »میاان   ی ی لفظ   معنا بلکاه رابطاه   هرابط

« معناای جزئا   »، هر قسام  کاه در آن از   مالحظه کرده   در این فرض نیز

استفاده شده سقسم د م   سوم   چهارم ، نادرس  اس ؛ زیرا بار اسااس علام    

 تنها یک امر خارج  اس    قابلی  تبدیل به تصوّر  « جزئ  حقیق »منطش، 

ث در  عااء حافظاه باشاد،    مفهوم کل  سعلم حصول   را ندارد. البتاه اگار بحا   

اگر یک نوع از جزئ  حقیق  اس ؛  ل   ی حافظه از امر خارج  نیز انفعال قوه

به یک عقل شود   بر اساس اصطالح علم منطش  ی این تأثّر   انفعال،  ارد قوه

شده   جزئ  نخواهد ، دیگر از خصوصیات شخصیه انتزاع بدیل گرددت« کلّ »

توان در اینجا از معنای جزئ  سخن گف  که منظور از  م  بود. پس تنها زمان 

اا در مقابال   « فارد »اشاد کاه در منطاش صاوری، باه      ب« جزئ  اضااف  »آن، 

   آن هم در  اقع یک مفهوم کلّ  محسوب 0نامگراری شده اس  ا« مصداق»

 شود. م 
                                                           

در ماتن  « مصاادیش »  « افراد»بر اساس این د  اصطالح منطق ، کنار هم قراردادن  .0

 ها نادرس  اس . حکم  احد برای هر د ی آن کفایه  
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 تواند شکل بگیرد: م    قسمجای چهار قسم، تنها ده بر این اساس   ب

ای ملحوظ، کل  باشد   موضوع له نیز معن الف  هر د  کل  باشند؛ یعن  

 باشد که هر د  از سنخ علم حصول  هستند. ه نحو جزئ  اضاف  اب کل  ا

ب  هر د  جزئ  باشند: در یک طرف، اثری اس  که جزئا  حقیقا  در    

  در طرف د م،  شود ا م  که با حضور نفس در حافظه درک فظه گراشته احا

علم حضوری نسب  به مصداق خارج  اس    لرا هر د  از سنخ علم حضوری 

 هستند.

آخوند اساساً به دنبال آن باوده کاه بارای     . قرائن زیادی  جود دارد که3

استحکام بخشیدن   ایجاد چارچوب علم  برای بحث  ضاع، آن را در دالالت  

نان انونمندی به تحلیل آن بپردازد؛ همچعقل  جای دهد   بر اساس علی    ق

بین لفظ   معنا ا که آیا جعلا  اسا  یاا      ی که عدم بحث درباره ماهی  علقه

للفاظ  اختصاا   نحاو  »توسا آخوند   همچنین تغییر تعریف  ضع به اات  ا  

بد ن اشاره به جاعل   طرح اصطالحات منطق  مانند جزئ    کلا  در  « بالمعن 

کند. اما بنا به استدالالت  که اکر  م  ن احتمال  را تقوی تبیین اقسام  ضع، چنی

 ارد کااردن مفاااهیم منطقاا  در  رسااد ایاان تااالش باارای ماا  کااردیم، بااه نظاار

   نادرس  انجام شده اس .مند  صورت غیر قاعدهه شناس ، ب زبان

صاورت عقالیا      ه فارغ از این نکته، صحیح آن اس  که دالل  لفظ  ب

ام  ضع   ا صاف آن نیز بر همین اساس تنقیح شود. س  شود   اقسجعل  برر

  قسم اخیر  اس  یا به صورت اعتباریصورت تکوین  یا به « جعل نسب » زیرا

نادارد. قسام اخیار هام باه د        دارد سشرع  یا نسب  تامّ نسب  تامّ «مقصد»یا با 

شود؛ همچنان که تقسیمات لفاظ   م  بخش بناء عقالء   ا هام غیر معتبره تقسیم

مجمل   مبین   مطلاش   مقیاد اسا ؛ ناه کلا          نیز اموری مانند عام   خا ،
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در الفااظ   بایاد باه تناوع    جزئ . لرا بر مبنای قوم برای بحاث عقالیا    اصاول ،   

مالحظاه  « اسم   فعال   حارف  »ها را با هر یک از  پرداخ    رابطه هر یک از آن

 کرد   منقح نمود.

طرح شده   اختالفات  که بین «  ضعاقسام ». از مطالب  که ایل بحثِ 9

شاود کاه در    ما   درگرفته، معلاوم «  ضع حر ف»آخوند   مشهور در تحلیل 

ها از    تفکیک آن« استعمال»  «  ضع»مباحث قوم پیرامون زبان، به د   عاء 

 مباحث زبان  تنهاا باه ایان د   عااء محاد د      اما اس ؛ یکدیگر پرداخته شده

ان نیز یک  از مسائل مهم اس  که اتفاقاً برخ  شود   آموزش   تدریس زب نم 

 مباحث قوم به آن منصرف اس . 

اما توجه به  عاء آموزش چه ارتباط  به بحاث  ضاع   اقساام آن   چاه     

بین  ی ش  که آخوند،  ضع را بر اساس علقهتاثیری در آن دارد؟ باید توجه دا

رت، تنها به  ضع معنا س= تصور کل    جزئ     لفظ تعریف کرده   در این صو

 تاوجه  نداشاته اسا    لارا    « جماالت   مقااالت  »پرداخته   به « مفردات»

 تواند بر اساس این تعریف، به بررسا   ضاع جماالت   مقااالت بپاردازد.      نم 

گیرناد   عارف    تنها در  عاء آموزش مورد توجه قرار م « مفردات»که  درحال 

 نماید. مقاالت معطوف م  در مقام استعمال، توجه اصل  خود را به جمالت  

 تقسایم « اسم   فعل   حرف»در مبنای قوم به « مفردات»عال ه بر این، 

شوند   لرا باید به تفا تِ این سه قسم در  ضع توجه شود. چون بنا به این  م 

« تصور»؛ «امر ملحوظ در  ضع، یک مفهوم   یک تصور اس »تعریف قوم که: 

تطبیش شاود   باه   « حرف تعریف فعل   تعریف»بر اساس علم منطش، باید بر 

رسد در صورت انجام صحیح این تطبیاش، اصاطالحات  مانناد کلا         م  نظر

 جزئ  قابل طرح نخواهد بود.
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ل  که قبال اکر شد، این نکته از متن کفایه در امر ثاان   . بر اساس دالی4

 داناد   آن را بار   ما   استنباط شد که مرحوم آخوند،  ضع را از اماور حقیقا   

کند؛ اما با توجه به ساواالت طارح شاده     م  اساس علی    قانونمندی تحلیل

زیم. البتاه قارائن   پاردا  ما   به مر ر مجدد این موضاوع  ،پیرامون این استنباط

این استنباط ممکن اس  هر یک به تنهای  چناین داللتا  نداشاته     مرتبا با

برخ  قیاود در   تغییردهد که صاحب کفایه با  م  ها نشان باشند اما مجموع آن

 ع را باه سازی، سع  کرده تا بحث  ض ت مختلف   در  اقع با نوع  ترکیبموضوعا

 امور حقیق  سوق دهد.

عبارت مرحوم آخوند در تعریف  ضع سنحاو اختصاا  للّفاظ باالمعن        

دهد که  ضع نه به لفظ   نه به معنا، بلکاه باه    م  ارتباط خا  بینهما  نشان

گاردد   ایان تفاا ت     ما   بااز «  ِ میان لفظ   معنانوع ارتباط   کیفی  نسب»

دارد که به جاعل   « جعل نسبت  میان لفظ   معنا»زیادی با تعریف  ضع به 

در تعریاف   لرا ا لین قرینه بر مدّعای مورد نظر،کند.  م  لوازم آن انصراف پیدا

 شود. م   ضع مشاهده

ناا ،  ضااع تعییناا     ضااع تعیّ قرینااه د م آن اساا  کااه ایشااان میااان

عنوان یک مقسم، به این د  قسم تقسیم کند ه کرده تا  ضع را ب« گیری کلّ »

   ضع تعین  را در مفهوم  ضع داخل کند؛ حال آن که  ضع تعیّنا  حساب   

خاطر کیرت استعمال شاکل گرفتاه اسا . در    ه الفرض، جاعل  ندارد   تنها ب

در حاال  کاه    کند که جااعل  نادارد   م   اقع آخوند، قسم  را به  ضع اضافه

، بد ن جاعل اساساًا معناای  نداشاته   قابال تعریاف نیسا    اماور        «جعل»

تعیّنا  باه   هاای    ضع. پس به ناچار باید 0گیرند نم  اعتباری بد ن مُعتَبِر شکل
                                                           

 البته یک مبنا در تعریف جعل نساب ، بحیا  اسا  کاه مرحاوم عالماه طباطباای  در        .0
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همان ارتباط خا  میان لفظ   معنا بازگردند که جاعل در آن نقش  نادارد   بایاد   

بیان جدیدی از  ضع تعین  ارائه شود کاه   صورت علیّت  تحلیل شود؛ مگر اینکهه ب

 صورت اعتباری قابل تحلیل باشد!ه عل  رغم فقدان جعل   جاعل در آن، باز هم ب

اما قرینه سوم: اگر ادعا شود که مرحوم آخوند  ضاع را از اماور اعتبااری    

 باه عناوان  ؛ باید به این اشکال پاسخ داده شود که: اگر  ضاع  کند م  محسوب

مقسم  برای اقسام  ضع اس ؛ پس چرا اقسام  ضاع بار اسااس    امر اعتباری، 

اصطالح کل    جزئ  که مربوط به امور حقیق  اس  شکل گرفته اس ؟! باه  

عنوان یک امر جعل ، چیزی جز یک نسب  اعتباریِ ه عبارت دیگر اگر  ضع ب

کاه تنهاا،    ا  به چه دلیال ا صااف  مانناد کلا    جزئا       بین لفظ   معنا نیس ،

 
________________________________________________

 
اناد: تصاوری از      ر ش رئالیسام آن را تشاریح کارده    کتاب اصول فلسافه  ی ششم مقاله

صاور  گیرد اما از آنجا کاه ایان ت   گرسنگ  که ناش  از نفس االمر اس  در اهن شکل م 

نیسا ؛ جعال    اان یک فعل متدرّج که  حدت  ندارد  عنوه ب ا« خوردن»قابل تطبیش بر 

شود تا ارتباط میان آن تصور   این فعل ممکن گردد. در بحث  ضع نیز  نسبت  انجام م 

در اهان شاکل      ا که ناش  از نفس االمار اسا   ا  تصوری جزئ  یا کل  از اشیاء خارج 

عنوان یک فعال جااری در   ه ب ا  «تلفّظ حر ف»ل تطبیش بر گیرد اما بدلیل آن که قاب م 

نیس ، ارتباط  میاان آن تصاور      ا  مهمل ی ، که دارای غای  اس    نه یک کلمهخارج

از « جعال نساب   »شود. بر این اساس، حرک  در  این فعل بوسیله  ضع  اضع محقش م 

در تعریاف  ضاع سنحاو    شود؛ اما بنابر عبارت آخوناد     به فعل منته  م  هدتصور آغاز ش

شود   لرا آن نظریه، قابال تطبیاش بار     اختصا  للفظ بالمعن   حرک  از لفظ شر ع م 

 تعریف آخوند از  ضع نیس .

« فلسفة نظام  الیا  »مند کردن امور اعتباری، در تحلیل  برای قاعده یمبنای دیگرالبته  

کنار اجازاء قیااس   در « نسب  معقول»شود   آن، توجه به  مطرح م  «منطش صوری» از

ها را به اثبات برساند کاه در ترسایم    تواند هماهنگ  گزاره سکبری   صغری  اس  که م 

 اس . آخوند از بحث  ضع، به این نکته نیز توجه نشده
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نسب  »که اند  همبنای تقسیم برای مقسم  قرار گرفت ا  هستند« معنا» تقسیماتِ

دهاد آخوناد در    م  اس ؟! لرا این قرینه دیگری اس  که نشان« بین لفظ   معنا

در تبیاین اقساام   توضیح   تقسیم  ضع به امور حقیق  میل پیادا کارده اسا       

، به جزئ  اعتباریک امر عنوان یه جای تکیه بر نسب  بین لفظ   معنا به ب ضع، 

عنوان ا صاف امور حقیق  تمسک کرده تا پایگاه ثابت  برای  ضع ایجاد ه   کل  ب

 گرش .اشکال این مسلک در مباحث قبل   کند که

اید توجه داش  که حقیق  یاا اعتبااری باودن،    ببندی این بحث  در جمع. 1

 »اس . یعن  « نسب » صف  برای 

 



 

  



 

 المجازیفظ فی المعنی لاستعمال ال

باید در نظر گرفتاه شاود ایان اسا  کاه اگار        مر ثالثای  ه. آنچه دربار0

ضر ری اس  که    استفاده از آن تعریف شود،«  ضع بکارگیریِ»استعمال به 

 ها آن که عرف در صل در بکارگیری باشد   سپس استعماالت تبعی  از  ضع، ا

از  ضع عد ل کرده، به عنوان موارد استینائ  بررس  شود تا  ضع   استعمال 

 به  حدت برسند.

یک احتمال  ،بر مبنای استنباط شده از متن کفایه در بحث قبل در  اقع 

بر اثر تناسب باین لفاظ   معناا،     ف استعمال چنین اس : هنگام  کهدر تعری

گیرد، اگر طبع عموم  آن را بپریرد نحوه اختصاص  حقیق  میان آنها شکل ب

  در محا رات خود بکار بگیرد؛ آنگاه استعمال محقش شده اس . لارا  ضاع     

 ها به د   عااء مختلاف بااز    استعمال، یک معنای  احد دارند   تفا ت میان آن

اماا اساتعمال    گیرد م   ضع در  عائ  مشابه نفس االمر شکل گردد؛ یعن  م 
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 بکارگیری   بر اسااس جریاان فطارت   طباع محقاش      در  عاء خارج   هنگام

 ر د. ماهی  عین    امری حقیق  به شمار م شود   بمیابه یک  م 

ا باه  . بر این اساس، برای آن که معلوم شود صح  استعمال به طبع یا 3

بایاد     میان  ضع   استعمال سنجیده شود، ضع اس    به عبارت دیگر نسب

 بحث جلوگیری شود:با توجه به نکات زیر از خلا م

اگر مبنای استنباط شده از امر د م سمبن  بر حقیقا  دانساتن  ضاع       

«  اضاع »تحلیل آن بر اساس علی    نه اعتبارات  صحیح باشد، سخن از منعِ 

از استعمال  خا    یا ترخیص ا  نادرس  اس ؛ زیرا بنابر این مبناا جعال     

باه   ،یار صاح  اساتعمال  جاعل  در کار نیس  بلکه اصل  ضع   همچنین مع

 گردد. م    تناسبات حقیق  آن د  باز« نحوه اختصا  لفظ به معنا»

اما اگر مبنای آخوند در تعریف  ضع این نباشد یا در امر ثالث بر مسالک  

گااه بایاد باه     مشهور ساعتباری   جعل  بودن  ضاع  سالوک کارده باشاد، آن    

اند یاا  « ایجادی»د یا توجه کرد: اموری که تح  علی  نیستن  قبلتقسیمات 

شاود کاه یاا نسابت  باا       ما   «جعل نسب »ایجادی نیستند؛ قسم د م همان 

مقصد ندارد س= ا هام غیرمعتبره  یا نسبت  با مقصد دارد. اگر نسب  با مقصاد  

  احکام اله  اس    اگار نساب  نااقص باا مقصاد      «  ح »به نحو تامّ باشد، 

 نام دارد.« بناء عقالء»داشته باشد، 

 ا  که نسب  به اساتعماالت، مناع یاا ترخیصا  دارد      اضع در اینجا ا  لرا

 که با مدح   امّ خود، کار عرف را در استعماالت کنتارل  0همان عقالء هستند

                                                           
عتبره نیس . از شود، از جنس ا هام غیر م غرض  انجام م  از آنجا که  ضع بر اساس .0

دانند   لرا بر مبنای قوم،  ضع   ند یا انبیاء نم اکیر قوم،  اضع را همان خدا سوی دیگر

 .توان به بناء عقالء منتسب نمود را تنها م 
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 رزناد.   م  کنند   از این طریش، به حفظ نظم در تفاهم   تخاطب مبادرت م 

« عارف »به  را« استعمال»  « عقالء»را به «  ضع»توان،  م  لرا در این صورت

 نسب  داد   به عنوان یک احتمال، تفا ت این د  را معین نمود.

گااه نظار آخوناد دربااره بازگشا ِ       آن احتمال د م صاحیح باشاد،  . اگر 9

سلشهاده الوجدان بحسن االساتعمال فیاه   لاو    « طبع»به « صح  استعمال»

منع الواضع عنه  نادرس  خواهاد باود؛ باا توجاه باه اینکاه مرحاوم آخوناد،         

قرار داده اس . چون یک احتمال این « شهادت  جدان»استدالل قول خود را 

 اس  که منظور از  جدان، ادراکات   بناء عقالء باشد که در این صورت، عقالء

سن استعمال  شهادت دهند که حساب الفارض،  اضاع از آن    توانند به حُ نم 

هماان    اضعین ات امور اعتباری که گرش ،منع کرده باشد؛ زیرا بنابر تقسیم

عقالء هستند   این شهادت بر حسن استعمال با منع از استعمال، ناساازگار    

 مفوِّت غرض عقالی  اس .

جدان، عرف باشد که در این صورت احتمال دیگر این اس  که منظور از  

عرف خواهاد باود؛    ، شهادت دهنده   حاکم بر صح  استعمال عرف، خودِنیز

تن آن خواهد شد که معیار صاح  اساتعماالت   یعن  در این صورت معنای م

عرف ، قضا ت عرف درباره کاری اس  که خود بر اسااس طابعش انجاام داده    

معنا بودن این فرض، مشکل دیگرِ آن این اس  که بر اساس  ب  اس ! عال ه بر

نسبت  که میان  ضع   استعمال توضایح داده شاد، اساتعمال بایاد از  ضاع      

 به معیاری در مقابل  ضع تبدیل شود.تبعی  کند نه اینکه خود 

. بنابر آنچه گرش ، نسب  بین اساتعمال    ضاع یاا بایاد بار مبناای       4

 ا  شود که آخوند در امر ثالث جریان علی  در آن تفسیرحقیق  بودن  ضع   

این مبنا را جریان نداده اس ؛ یا اینکه نسب  میاان   ا  بر خالف راهر امر ثان 
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ساس امور اعتباری سیا عقالء   یا عرف  تبیاین شاود    ضع   استعمال باید بر ا

تواند  نم  بر اساس نکته شماره سه، به هیچ  جه«  جدان»که دلیل قراردادن 

تاوان ایان نکتاه را     بله م  عنوان معیار صح  استعمال اثبات کند.ه طبع را ب

مورد توجه قرار داد که اگر  اضع در هنگام  ضع به فطرتِ عرف توجاه نکناد،   

شود تا از  ضاع   ی نزدیک ناچار م  خورد   در آینده  ضع خود شکس  م در 

 خود دس  برداشته   به جعل  دیگر مبادرت نماید.

 ا که در امر ثالث از آن بحث شده ا . برای آن که منشأ صح  استعمال1

 شود؛ م  اشاره« استعمال»ر شن شود، ابتدائاً به د  احتمال در تبیین معنای 

اس  که منظور از استعمال، بکارگیری   استفاده از همان  احتمال ا ل آن

،  عااء جعال   چیزی اس  که  اضع آن را جعل نموده اس . یعنا  یاک  عااء   

   ساپس تاالش   ا  کناد  ما   در تکلم را  اضع مشخص که قانونِ ا  قانون اس 

خارج   در عینی  تطبیش شود   اجرا گردد؛ همانند کااری  شود این قانون بر  م 

دهاد. پاس در ایان     ما   ها انجام راهنمای    رانندگ  با حضور در خیابانکه افسر 

 احتمال، استعمال یعن   عاء تطبیش قانون توسا مجری.

احتمال د م آن اس  که استعمال، بمیابه امری اس  که در عرف یاک ملا    

عنوان یک فرهنگ، جریانِ  اقع  یافته اس . یعن  همانناد آن  ه پریرفته شده   ب

کنند   بسایاری   م  نان برای ارتباط با زنان از طریش ازد اج شرع  اقدامکه مسلما

 رزند؛ چنین ر نادی در   م  از ملل دیگر بد ن چنین قیدی به این رابطه مبادرت

افتد. پس در این احتماال، اساتعمال یعنا      م  تکلّم   تفاهم   تخاطب هم اتفاق

 ها. امر جاری در فرهنگ زبان ِ مل 

اخر احتمال د م در معنای استعمال، اگر قائال شاویم    . حال در صورت7

یعن  اساتعمال  کاه طباع انساان      گردد ا  م  که صح  استعمال به طبع باز
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 گااه  آنسان از آن متنفر باشد، غلا اسا  ا   بپسندد، صحیح   استعمال  که ان

شد؛ زیرا هر استعمال  کاه در خاارج   « استعمال غلا»توان قائل به  جود  نم 

ها هم آنچه را  ها انجام شده   انسان از انسانای  هحتما توسا دستجاری شده 

را شاان   هاا اساتعمال   نپسندند، استعمال نخواهند کارد. پاس حتماا طباع آن    

باودن یاک    غلا»اند. ممکن اس  گفته شود:  پریرفته که مبادرت به آن کرده

هاا   انا  شود؛ میالً تهر م  با یکدیگر معناها  عرف ی استعمال در هنگام مقایسه

اما باید توجه داش  که « ندرا نپسندها  ممکن اس  برخ  استعماالت مشهدی

اساتعماالت تنهاا زماان      ر اصل تعریف استعمال اس    مقایسه میاان د بحث

قابل طرح خواهد بود که اصل تعریف استعمال، اثباات گشاته   مانقح شاده     

 باشد.

 «اکیریا    غلباه  » ، یا قائل شدن بهچنین اشکال  ی عال ه بر این، الزمه

معیار صح  استعمال   یا نساب  شادنِ صاح  اساتعماالت اسا ؛       به عنوان

در میان خود آناان صاحیح محساوب شاده اماا در      ها  یعن  استعمال مشهدی

را باه  ای  هشود که بعید اس  بتوان چنین الزم م  غلا انگاشتهها  میان تهران 

 شود به پایگاه ثاب  دنبال م  رجاع تعاریفا در مبنای قوم،قوم نسب  داد. زیرا 

ثابا  بارای تشاخیص    اما نسب  شدن صح  به این معناس  کاه یاک معیاار    

    غلااِ  صح    سقم استعماالت  جود نادارد   در هار زماان   مکاان ، صاح     

 متفا ت  قابل تعریف اس !

فارغ از آنچه گرش ، استدالل مرحوم آخوند درباره معیاار باودنِ طباع، باه      

گردد    جدان در نظر قوم، امری نسب  نیس    باه اکیریا  یاا      م باز«  جدان»

 گردد. نم  غلبه باز

. اما در صورت اخار باه احتماال ا ل در معناای اساتعمال سبکاارگیریِ       6
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توان معیار صح  استعمال را طبع دانس ؛ زیرا ر شن اسا    نم  قانون  دیگر

د   قاانون در اینجاا   که در مقام بکارگیری قانون، باید بر اساس قانون عمل کر

همان  ضِع  اضع اس  کاه نبایاد از آن تخطا  نماود. لارا معیاار صاح  در        

اس احتماال ا ل از معناای   بر اسا  ال، انطباق آن با  ضع اس    طبع ا استعم

حکم  درباره صح    در مقام  نیس  که بر خالف  ضع سقانون   استعمال ا 

صاح  اساتعمال باه طباع،      غلا داشته باشد. عال ه بر این، در صورت بازگش 

 ا  شاود  ما   مختلفا  در تکلّام  های  گیریِ عرف ا که باعث شکلاختالف طبائع  

 آ رد. م  معنا شدنِ صح    غلا   نسب  شدنِ آن را د باره به میان ب  اشکال

 که دلیل آخوند بر معیار باودنِ  ا   جدان . بنابر آنچه گرش  ر شن شد1

: یا بر اساس فطرت تحلیل شود کاه  به د  شکل قابل تفسیر اس  ا  طبع اس 

پایگاه آن، امر ثاب  غیر قابل تغییر سجبر  اس ؛ یا بر اساس بناء عقالء تحلیال  

شود که جعل    قابل تغییر اس  که بر اساس تفسیر د م، عقالء بایاد دربااره   

« عارف »استعماالتِ عرف، نظر دهند   نظم را در آن کنتارل کنناد. در  اقاع    

جاا   که در ایان  ا  اکمان  اس  که در صورت اخالل در نظمدارای صاحبان   ح

توبیخ   مجازات، از استعماالت غلا  ا با نظر اس  نظم در تفاهم   تخاطب مدّ

 نمایند. م  کنند   استعماالت صحیح را امضاء م  جلوگیری

 



 

 

 اطالق اللفظ و اراده نوعه او صنفه او مثله او شخصه

رح قابال طا   رابعر در ام« نوع»بکارگیری اصطالح ی  ه. اشکال  که دربار0

عنوان یک  از اقسام دالالتِ  ضعیه، ه که لفظ ب اس ، این اس : با توجه به این

« نوع»توان برای آن از اصطالح  م  شود؛ چگونه م  اعتباری محسوبای  همقول

که مربوط به امور حقیق    ماهوی اس ، استفاده نماود؟ ممکان اسا  ادعاا     

؛ اما باید توجه داش  که «بل تصویر اس نوع یا کلّ ِ اعتباری هم قا»شود که 

   متغیّار  ،که امور اعتباری ؛ در حال یک  از ا صاف کلّیات، ثبات   اطالق اس 

 هستند   لرا قابلی  تبدیل به کلیات را ندارند.  ابسته به جعل جاعل

  ایجاد بندی  استفاده از این اصطالح برای طبقه»ممکن اس  گفته شود 

ارات اس ؛ یعن  گرچه مادّه، امری اعتباری اس  اما در نظم  منطق  در اعتب
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ین کااری  از امور حقیق  استفاده شاده اسا  کاه چنا    بندی  صورت   تقسیم

بایاد   ر فرض تحقش ایان ادعاا در ایان بحاث ا       بدر پاسخ ا  « بالاشکال اس 

بنادی   توجه داش  که کس  منکار اساتفاده از صاورت حقیقا  بارای طبقاه      

 حدت   امر شاامل در   ی رط صح  آن، توجه به نقطهس ؛ اما شاعتبارات نی

تشقیش شقوق اعلا ، در یاک   با اعتبارات اس  تا با تقسیم اقسام آن   سپس 

گاه محقاش   ر ند علم  به اقسام اسفل رسید. یعن  اساساً صح  هر تقسیم آن

خواهد شد که حرک  در آن از  حدت باه کیارت باشاد   اال در اداماه دچاار      

یکدیگر   با مقسم خواهیم شد. بنابراین ابتدا باید امار شاامل    تداخل اقسام با

در اعتبارات معین شده   سپس با تقسیم به دالل  لفظ  رساید   بعاد از آن   

در ایان میاان   « ناوع لفاظ   صانف  ...   »به تقسیمات لفظ پرداخ  تا جایگاه 

 معین گردد.

کند،  م  ب صح« اطالق کل  بر فرد». در امر رابع، هر جا که آخوند از 3

در  اقع به امری حقیق    داللت  عقل  ستطابش   انطباق در نسب ِ میان کل  

عناوان داللتا    ه با «  ضاع   اساتعمال  »تواند آن را به  نم    فرد  پرداخته  

ل باه   ضع    امری اعتباری نسب  دهد. به عبارت دیگر  قتا  حرکا  از دا  

کل    فرد آن جاری اسا  ا    نکه در اینجا بی مدلول، بر اساس دالل  عقل  ا

 انجام شود، تح  جریان علیا  باوده   قسایِم داللا   ضاع  ساعتباار  قارار       

هاا، موضاوعاً خاارج خواهاد      گیرد   از دالل   ضع ِ الفاظ   استعماالت آن م 

موضاوع آن،  که در امر رابع ا  « اطالق کل  بر فرد»بود. پس اساساً طرح بحث 

 اس .نادرس  بررس  استعماالت اس  ا 

اصل  که باید در امر رابع مورد توجه قرار گیرد، ایان اسا     ی . اما نکته9

که تمام  مناقشات پیرامون صح  اطالق یا استعمال لفظ در نوع یا صنف یاا  
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آن بنادی    ضع   تقسایم بندی  گیرد که به طبقه م  میل یا فرد از آنجا نشأت

اصارار   ساع    هاا    ضع اس    در  اقع بر یکسان بودنِ تمام پرداخته نشده 

شده تا موارد خا  به نحوی توجیه شود. به عبارت دیگر اگر پریرفته شود که 

در این صورت یک  از تقسیمات  شود،بندی   ضع هم باید تقسیم شده   طبقه

اسا  کاه باا ایان     «  ضاع تخصصا   »  «  ضع عموم »ه  ضع، تقسیم آن ب

ساساً مرتفع خواهد شاد.  های مطر حه در این بحث ا بسیاری از جدال تقسیم،

 یعن  گاه  ضع   ارتکازات، عرف    عموم  هساتند   همگاان باه آن منتقال    

د اصطالحات ادبااء یاا   شوند اما گاه  ضع   ارتکازات، تخصص  هستند مانن م 

 فهمند. نم  ها را .. که عموم مردم، آن.برق   شیم    مهندسین

تاوان   ما   رب اسا    های کفایه مربوط باه ادبیاات عا    البته تمام  میال

ی آنهاا  ضاع     های دیگر اکر کرد که در همه ر تخصصهای دیگری را د میال

هاا را   شاود   الزم نیسا  عارف آن    ما    اضع خا  انجام ی تخصص  بوسیله

درک کرده   حتماً بر اساس  ضع عموم  توجیه شود. در این صورت اس  که 

هاای   ه  اضعین در عرفگردد بلکه ب نم  صح  این استعماالت هم به طبع باز

 .0کند م  خا  رجوع

 ،بنابر آنچه گرش ، سخن از اقسام  مانند نوع   صنف   میال   شاخص  

صحیح نیس  زیرا  اضع برای  ضع در یک تخصص، ابتادائاً مفااهیم اصال       

دهاد     ها  ضع  انجام ما   گیرد   برای آن م  ایِ آن تخصص را در نظر ریشه

باه   ازد   تازه پس از ایان مراحال اسا  کاه    پرد ات فرع  م تقسیم سپس به

                                                           
تاوان بارای قادم بعاد   در      پریرفته شود، م «  ضع تخصص »ای بنام  البته  قت  مقوله .0

را طارح کارد   از ایان طریاش،     «  ضاع ساازمان   »سوی مبنای مختار، ه جه  حرک  ب

 را مطرح نمود.حضور  الی  در  ضع 



76   االصول کفايهنقد و بررسی _________________________________  

آن علم های  د. یعن   ضعِ تخصص  در ارتباط با ریشهکن م توجه  موارد خا 

گیارد   خاود، دارای قواعادی مخصاو  اسا ؛ مایال بارای  ضاع          م  شکل

تخصص  در علم ادبیات، ابتدائاً برای مقوالت  مانند کلمه   اسم   فعل   حرف 

  بار ایان اسااس، ناوع لفاظ   صانف   میال آن در        شاود   م   ضع انجام ... 

اتبا  طا  نشاود،    .  قتا  چناین مر  0شود م  بسیار متأخّرتری طرحهای  رتبه

شود    م  به مواردی خا    استینائ  پرداخته ،علم  ی گاه بد ن پشتوانه آن

 ها جدل خواهد شد. بر سر آن

ن اسا  کاه   آامر راباع   پیرامون ی دیگر اشکاالت فوق، نکته . گرشته از4

قابال طارح   « آماوزش »در این بحث، در  عاء  نظر اصولیون ها   موارد مدّ میال

یعن  هنگام  که قرار اس  به کس  «. استعمال»یا «  ضع»اس    نه در  عاء 

 ؛ گفتاه آموزش داده شود« در زبان عرب  فعل» زبان مادریِ ا  عرب  نبوده،که 

جملاه ناه در اساتعماالت عرفا ِ      در  اقاع ایان  «. ضَرَبَ فعلُ ماضٍ»شود:  م 

زبانان  جود دارد   نه ربط  به دنیای  ضع   پیادایش   تغییارات زباان     عرب

ر د کاه یاا بارای کودکاان      ما   دارد؛ بلکه برای یادگیری   تعلیم زبان به کار

 شود. م  خواهد عرب  را بیاموزد، استفاده م  زبان یا غیر عرب زبان  که عرب

 

                                                           
گیری یک  اگر از این اشکاالت هم صرف نظر شود، حداقل الزم بود تا برای شکل .0

نوع   صنف   »چارچوب علم  برای بحث، ابتدائاً نسب   احد یا یک نقطه اشتراک میانِ 

معرف  شود تا موارد مختلف بر اساس یک معیار ر شن مورد بررس  قرار « میل   شخص

 ای یا استقرائ  طرح نگردد. اً به صورت سلیقهگیرد   مصادیش صرف



 

 المعانی وضع االلفاظ لذوات

الداللاه  اعتباری باشد، بحث آخوند در امر خاامس س ای  ه. اگر  ضع مقول0

غیر تابعه لالراده  صحیح نیس  زیرا در آن،  ضع در رابطاه باا حقاائش سا ات    

صورت حقیقا  مالحظاه   ه معان   ارزیاب  شده   اجزاء   ر ابا   نسب  آن ب

عنوان یک  از اقسام جعال نساب    ه های لفظ  ب شده اس    اال اگر به دالل 

غارض   مقصاد ا  از جعال     اعتباار    ساعتبارات  نگریسته شود، باید به جاعلِ

بعد از این مرحله    د   تقسیمات آن بررس  گردد  دالل   ضع  پرداخته شو

 .0توان به تقسیمات لفظ یا معنا  ارد شد م  بر اساس آن اس  که

کاه   از اقساام اعتباارات اسا    بارای آن    تر  ضع تنها یک   به بیان  اضح

بطه با اصل اعتباارات سانجید.   در را صورت مساله ر شن شود؛ ابتدا باید آن را

                                                           
  آن را  توان بوسیله منطش یک علمِ اعتباری را منظم کرد   به آن نظام داد البته م  .0

کاف  نیس  بلکه « صورت»  « ماده»بهینه نمود؛ اما برای چنین کاری تنها توجه به 

ده را به  حدت برساند   نیازمندیم تا صورت   ما« حدّ معقول»عال ه بر این د  به یک 

صورت بریده   ناقص خواهد بود   قابلی   ر د اشکاالت ه اال نظمِ صورت   ماده ب

 متعددی را دارا خواهد شد.
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آیا اعتبارات ف  نفسه هستند یاا  » بر این اساس اگر این سوال مطرح شود که

رسد چنین سوال  غلاا اسا  زیارا اعتباارات اساسااً در       م  به نظر «باالراده؟

معناسا ؛   با   بارای آن « ف  نفساه »مقابل حقائش اس    لرا اتصاف به  صفِ 

 کند. م  مفهوم حقیق  اس  که تطابش پیدادر اینجا همان « ف  نفسه»چون 

ماا   ی تحا  اراده  خارج جاری هستند کاه  در های  به عبارت دیگر نسب 

اماا   .هساتند « حقاائش »اینهاا هماان    د بلکه علیّ  بر آنها حاکم اس   نیستن

ما هستند   حقیقت  غیار   ی یگری نیز  جود دارند که تح  ارادههای د نسب 

گردد  م  باز ها اراده ها به نسب این ل ندارند   ایجاد جاع از اراده فاعل   جعل

اصل تعريیف اعتبیار، تیابع اراده    اس . بنابراین « اعتبارات»که این همان 

اند. لارا در ایان    ز جمله دالل   ضع  نیز همین گونه  قطعاً اقسام آن ا است

ل بحث به مبنای اعتبارات توجه نشده   بین تقسیمات   جزئیات اعتبار با اصا 

سنج  نشده اس ؛ زیرا اساس در اعتباارات، جریاان اراده در نفاس     آن نسب 

کاه قاوم باه     باشد   نه در طرفین آن. در حال  م  ا  که مجعول اس  ا  نسب 

یک  از طرفین نسب  توجه کارده   ساپس باه     به عنوانجریان اراده در معنا 

باودنِ یکا  از   با  جود آن که حقیقا  یاا ارادی    ؛اند هنف    اثبات آن پرداخت

کند. در  اقع  نم  طرفین نسب ، اهمیت  در اعتبار ندارد   تفا ت  در آن ایجاد

« نساب  جعلیاه  »، موضوع بحث اس  بایاد باه تقسایمات نفاسِ     « ضع»اگر 

ناا  بارای   لفاظ یاا مع  « س= طرفین نسب »س= ضع  پرداخ    طرح تقسیماتِ 

 .0ع بحث اس وخر ج از موضتبیین نفس  ضع، 

                                                           
اند اما از  نفس نسب  جعلیه بحث کرده ی درباره اصولیون نیز»ممکن اس  گفته شود  .0

آنان را در  ی ضع، ارادهکند    ا ملین تبعی  نم این جه  که جعل نسب  از اراده مستع

مستعمِلین، مربوط به  ی اما باید توجه داش  که طرح اراده « ضع خود دخیل نکرده
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________________________________________________

 

صل بحث  ضع ندارد. گرچه به اس    بنابر نظر قوم جایگاه  در ا« بکارگیری  ضع»

تواند در خالل  ضع  مستعملین م  ی رسد این ادعا نیز مطلش نیس    اراده نظر م 

 یگاه  اضع قرار گیرد.تعیّن  در جا

از آنجا که منشأ طرح این بحث در کتب قوم، عبارات ابن سینا   خواجه نصیر بوده، 

ی الفظ به توجیه کالم آن د  بزرگوار پرداخته  آخوند بعد از ردّ  ضع الفاظ برای اراده

در دالل  تصدیق  سجمالت  اس    « تبعی  دالل  از اراده»اس    گفته منظور آنان از 

 لو از ضبا صوت شنیده شود  ا  چون در دالل  تصوری .ه در دالل  تصوری سمفردات ن

شود  معلوم م  بزرگوار گیرد. اما با مراجعه به متن کالم آن د  باز هم انتقال صورت م ا 

در تبعی   ری اس  نه تصدیق    اتفاقا نظر مختارمربوط به دالل  تصو که صراح  متن

از اراده  اضع، مقصود آن د  بوده اس     از جمله  ضع ا ا   اقسام آن اصل اعتبار

اس  « اصل تعریف اعتبار»صراح  عبارت آنان، شاهدی بر ضر رت طرح بحث از موضعِ 

 که کامال تابع اراده اس :

:   ،0 ج ،

93 

؛ 37:   ،

 خالصه کننده.
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عناوان اماور   ه ا ل   توجه آخوند باه ا ات معناا با    ی ه به نکته. با توج3

حقیق    نف  جریان اراده در آن   عدم توجه ایشان به  ضع   جاعل   مقصد 

کاه آخوناد    جداگانه اسا  بار ایان   ای  ها  در طرح بحث، امر خامس خود قرین

 عنوان امری حقیق  تحلیل نماید.ه سع  داشته تا  ضع را بر اساس علی    ب

 



 

 وضع المرکبات

اس  که در  ضع « لفظ»، متناررِ هیأت در امر سادس س ضع مرکبات . 0

 ی احی  که در  ضع مفاردات دربااره  بممفردات از آن سخن رف    لرا همان 

 رحطا  طرح شاد، در اینجاا نیاز   حقیق  یا اعتباری بودن  ضع   لوازم هر یک 

شود. یعن  برای تبیین اعتباری بودن  ضع مرکبات باید به غرض   مقصد  م 

 جاعل آن پرداخ .

 بااز « هیئاات »رساد غارض  ضاع مفاردات، باه       م  در این راستا به نظر

کناد   غارض جماالت باه      ما   رجاوع « جمالت»گردد   غرض هیئات به  م 

 ی ن  سلساله اس ؛ یع« ها کتاب»کند   غرض مقاالت،  م  بازگش « مقاالت»
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تبیاین شاود.    باید بر اساس یک غرض  احد ها در یکدیگر اغراض   انحالل آن

چون مقاصد   مباحث پیچیده   خطیر   حساس سمانند هادای  بشار کاه در    

 صحف اله  متعدد آمده ، قابل انتقال در یک جمله یا یک مقاله نیس    لارا 

دهاد.   ما   هاا ر   ابتوان فرض کرد که باالترین سطح تفاهم بشری در کت م 

البته مقصود از مقاله یا کتاب، صرفاً صورت کتب  یا شفاه  الفاظ نیس  بلکه 

ه صورت مفصل ا   ناه در چناد    منظور کمّی ِ تفاهم   تخاطب اس  که گاه ب

 شود. م  محقش جمله ا

 0. البته هیأت در مرکبات، شکل  اس  که از استعماالت استنباط شاده 3

جریاان   توان پریرف  کاه      از همین ر  نم گفتگوس   قالب  برای تفاهم  

آ ا ابتدائاً در مفرد باشد   سپس در جمله بیاید   اساسااً چناین طارح بحیا      

یک زبان اسا    در  « آموزش»غلا اس ؛ زیرا تجزیه به مفرد   مرکب، برای 

های  مطارح نیسا       استعماالت   در جریان تفاهم   تخاطب چنین تفکیک

یاک   در صورت مفرد استعمال شود، معنا   مقصاود از آن ه فظ باگر هم یک ل

در مبحث  ضع، بحاث را از تفااهم   تخاطاب آغااز      جمله اس . لرا اصولیون

  باه  اناد   هبلکه برای شر ع بحث به شئونات آموزش  زبان توجه کرداند  هنکرد

 اند. ات  مانند مفرد   مرکب ر ی آ ردههمین دلیل به تقسیم

ناس ، نارر به جریان تفاهم   تخاطب باشد،  ضع   ش انر زب. در  اقع اگ9

 شناس  به ر اباا اجتمااع  بااز    ی زبان تعمال مباحی  فرع  هستند   پایهاس

   باشاند  ما  حکومتها هستند که صاحب تفااهم   تخاطاب    گردد. لرا این م 

                                                           
توان  ضع هیأت را تعمیم داد   آن را مختص به مرکّبات ندانس  بلکه در علام   م البته  .0

های   ضع شده که  زن ابواب مختلاف در صارف      صرف   نحو، برای مفردات هم هیأت

 اعراب کلمات مختلف در نحو از آن جمله اس .
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دهند چه اموری تبادیل باه ارتکااز     م  کنند   اجازه م   ضعی  آن را کنترل

کنند که چه تفاهم   تخاطبات  جااری نشاود. لارا  اضاعین      م    معینشود 

زیرا اگر تفاهم  به نحو غلا  اقع شاود   ؛زبان، نه اُدَباء بلکه حقوقدانان هستند

عقاالء  بنااء   ی ی به اجتماع گردد، مدح   ام   مجازات به عهاده   باعث ضرر

مانند  ضاع  م   تخاطب اس . در  اقع تفاه اس  که متکفل حفظ نظم جامعه

آن، مجازات    ه، تح  تصرف حکوم  اس    برجامعهای  بخش قانون   دیگر

د. پس هم تصویر قوم از  ضاع   پیادایش آن محال    شو م مترتّب  عقاب قرار

 نامه   امیال آن نیس . اشکال اس    هم فهم از  ضع صرفاً با مراجعه به لغ 



 

 



 

 عالمات الوضع و عدمه

در « اختیاار »تبادر قابل طرح اس ، نقش  یک  از مباحی  که پیرامون .0

ه آیا ایان انساباق با   یعن  اس ؛ « گرفتنِ یک معنا برای لفظ انسباق   پیش »

افتد یا اختیار فرد یا عرف در آن ماوثر اسا ؟ ممکان     م  صورت جبری اتفاق

شود اما  ضع  اضع ا که   م  صورت جبری محقشه انسباق ب»اس  گفته شود: 

اما باید توجه داش  که « گردد م  به اختیار  اضع باز اباعث این انسباق شده  

یای استعمال غیار از دنیاای   ررف انسباق   تبادر، استعماالت عرف اس    دن

  لرا الزم اس  برای اثبات تبادر، ربا باین دنیاای اساتعمال       باشد  ضع م 

 دنیای  ضع را تنقیح نمود.

میان  ی همان رابطهضع، میان تبادر     ی رابطه یک احتمال این اس  که



86   االصول کفايهنقد و بررسی _________________________________  

رائه شود به علا   در این صورت هر تحلیل  که از معلول ا معلول   عل  باشد.

حقیقا    گر معلول امری حقیق  باشاد، علا  نیاز   ا سرای  خواهد کرد؛ یعن 

خواهد بود   اگر معلول اعتباری باشد، عل  هم اعتباری خواهد باود   در هار   

مالحظه شود. در  اقع اگر در تحلیل  صورت، سنخی  میان عل    معلول باید

ه عناوان معلاولِ   تبادر با به باید  اساس علی    امور حقیق  سلوک شود، ضع بر 

بر اسااس  شود. اما اگر  ضع  م جبراً  اقع   ضع نیز امری حقیق  دانسته شود که

قابل تغییر اس    لرا  ریف شد، تبادر نیز امری اعتباری خواهد بود کهاعتبارات تع

ر باید بر اساس مبنای اختیار شده در  ضع، تشریح شاود   لاوازم آن رعایا     تباد

 گردد.

تبادر، بر اسااس نشاانه     . احتمال دیگر آن اس  که رابطه بین  ضع   3

تبادر یک امر اعتباری خواهد بود که در این صورت عالم  تبیین شود؛ یعن  

یگاری قارار بگیارد    امار د حتماً به جعل نیازمند اس  تا بتواند عالما  بارای   

بودن چراغ قرمز برای توقف، محتاج به جعل اس . بار ایان   طور که عالم   همان

ه عنوان امری که باید جعل شود ب ا  شود چون تبادر م   ارد« د ر»اساس، اشکال 

 قرار اس  عالم  برای جعل دیگری س=  ضع  شود. ا

لم تفصیل  تمسک . در ردّ اشکال د ر بر تبادر، به تغایر علم اجمال  با ع9

شده اس . یک احتمال در معنای علم اجمال ، سلب  باودنِ آن اسا  یعنا     

.. نیسا  اماا   .داند که معنای لفظ اسد، درخ  یا انسان یا سانگ    م  شخص

اد زیاادی از    لو اینکه تعاد  ن احتمال در آن اس  که سلب نسب  ا اشکال ای

 اثباات    ایجااب  راهنماای    گاه ما را باه یاک امار     ها را فرابگیرد ا هیچ  نسب 

توان از سالب سعلام اجماال   باه یاک امار ایجااب  سعلام          نم  کند   لرا نم 

 تفصیل   درباره معنای لفظ رسید.
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احتمال دیگر در معنای علم اجمال  آن اس  انسان باه علام خاود، علام     

ندارد؛ یعن  معنا در اهن مرتکز اس  اما انسان بادلیل عادم التفاات باه آن،     

لم ندارد اما علم تفصیل  یعن  انسان به علم خاود، علام دارد زیارا باه     بدان ع

معنای لفظ توجه کرده اس . البته مراد از علم در اینجا حتمااً علام حضاوری    

عادم  »نیس  زیرا علم حضوری عندالعالم حاضر اس    با ا   حدت دارد   لرا 

 در علم حضوری قابل تصویر نیس .« توجه   انتباه

آنچه در اهن مرتکز شده، تنها ماهیا    ن احتمال باید گف در بررس  ای

اسا  کاه در   « اسم اسد برای ماهی  حیوان مفترس»اهن  اسد نیس  بلکه 

ارتکاز ما قرار گرفته   منشأ این ارتکاز برای شخص، شنیدن اساتعماالتِ ایان   

لفظ برای این معنا از عرف اس    انتباه   عدم انتباه هایچ تااثیری در تغییار    

ادراک  که منشأ آن استعماالت بوده   موضوع آن یک  ین ارتکاز ندارد. چنینا

گاردد   بار    م  به فاعل آن باز ماهی  اهن  نیس ، یک امر اعتباری اس  که

اساس تعریف علم منطش، جایگاه  در اهن ندارد   نباید بمیابه علم حصاول   

 با آن معامله نمود.

متغیرند   مابه ازاء خارج  ندارناد     به عبارت دیگر از آنجا که اعتباریات

بارای   «علام »شوند   لرا استفاده از اصطالح  نم  ایجادی هستند، موجب علم

این درک اعتباری صحیح نیس . همچنان که اصاطالح اجماال   تفصایل در    

امور اعتباری جایگاه  ندارد چون اعتبار تابع جعل اسا    بایاد از مقتضاای    

که جعل نارر به مقاصد عین  اس ، ابهام  در آن جعل تبعی  شود   از آنجا 

 نیس .



 



 

. عالم  دیگری که برای تشخیص معنای حقیقا  اکار شاده، صاح      0

با ماالک اتحااد    ا  که در  اقع حمل اات  ا ل حمل   عدم صح  سلب اس  

باه ماالک    ا  شود   حمال شاائع صاناع     م  منجر به علم حصول    امفهوم

گاردد. در هار د  صاورت، بحاث      ما   منجر به علم حضاوری  ی ا اتحاد  جود

در مفهوم منطق  آن ربط  به دنیای  ضع ندارد زیرا اساسااً هنگاام    « علم»

مباحث عقلا  از جملاه   ه در جاری کردن شود ک م  جعل نسب     ضع طرح

کاه مصاداق آن در   ا   شویم   برای سامان دادن عمال  م  دچار مشکل «حمل»

 به اعتباریات متوسل شاده   باه لفاظ   معناا  ...    ا   اینجا تفاهم   تخاطب اس 

 پردازیم. م 

اس  کاه در ماوادّ    صورتجا بمیابه  حمل در این»ممکن اس  ادعا شود 

اما باید توجه داشا  کاه قبال از    « تباری استفاده شده اس آن، از مفاهیم اع
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یاا   نیاز « صاورت »  تفکیک آن باه مااده   صاورت، در نفاس     « قضیه»طرح 

دهد   یا اعتباری هستند که موجب  م  ها حقیق  هستند که علم را نتیجه نسب 

« ا هام غیر معتباره »  « جعل نسب »شود که این قسم هم به د  بخش  نم  علم

گیارد. پاس همانناد     ما   قارار « جعل نسب »شود    ضع، تح  قسمِ   م تقسیم

شاود   لاوازم حقیقا  یاا      ما   مباحث قبل ، هر تعریف  با تعریف  ضاع مقایساه  

 .0شود م  اعتباری دانستنِ آن مالحظه

عنوان ه یابد که ب م  در  اقع طرح حمل در اینجا هنگام  صورت  صحیح

یعنا    ؛بررسا  شاود   ت  ضاع ا  ا همانناد ساایر عالماا     یک استعمال عرفا  

آن هساتیم  دنباال   به انجام شده   ما« الحیوان المفترس اسدٌ»استعمال  میل 

گاه معنای صحیح   که این استعمال کاشف از  ضع اس  یا نه؟ پس حمل آن

نااا در خواهااد یافاا  کااه مقصااود از آن، نسااب  دادن یااک لفااظ بااه یااک مع

« تصاور »بر اساس علم منطاش، ناه   لفظ با معنا  ی استعماالت باشد   اال رابطه

صورت جبری از ه ب «رتصوّ» بلکه جعل نسب  اس . زیرا؛ «تصدیش»اس    نه 

 بندد   تصادیش هام تحا  علیا  شاکل      م  خارج  ارد شده   در اهن نقش

شاود     ما   جاعال ایجااد   ی بین لفظ   معنا توسا اراده ی رابطه گیرد اما م 

دهاد.   ما   در استعماالت خود جریانهمین امر جعل  را در خارج    عرف نیز

کاه در   در حاال   بحث از نسب  بین لفظ   معنا مطرح اس بنابراین در  ضع، 

ه هماین دلیال باود کاه در     گردد   ب م  حمل، نسب  بین د  مفهوم مالحظه

اشکال شاد. لارا در بحاث     به بحث اصولیون در اقسام  ضع نیز مباحث قبل ،

                                                           
علم منطش  ی نظم کردنِ اعتبارات بوسیلهندی   مب بته آنچه گرش ، ناف ِ امکان طبقهال .0

مند کردن کار  یا نسب  شامل، به قاعده« حد معقول»توان از طریش یک  نیس    م 

  اضع یا عرف پرداخ    مقوالت اعتباری   غیر حقیق  را بر این اساس منظم نمود.
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تاوان از مفااهیم    نما     به آن ختم نمود   ضع باید از جعل نسب  آغاز کرد 

 های حقیق  مانند علم  ... استفاده کرد. مربوط به جریان نسب 

را از مفااهیم حقیقا     حمال  توان کس  قائل شد که م  اگر در نهای . 3

بحاث از  د، عتبارات س ضع   استعمال  بررسا  کار  در چارچوب ا خارج نمود  

دن این لفظ به معنا به استعمال عارف  س : یا نسب  دااین د  حال  خارج نی

شود؛ یا مجوز ایان   م  مطرح «رادشیوع   اطّ»گردد که در این صورت،  م  باز

گرفتن یاک   سپیش « تبادر»گردد که همان  م  نسب  به شخص   اهن ا  باز

شود   لرا حمل در این چارچوب، یک عالم  مجزا  م  معنا برای لفظ  محقش

 شود. نم  برای  ضع محسوب

 



 



 

عنوان عالمت  بارای  ضاع، بایاد    ه د صحیح در بحث اطراد ببرای  ر  .0

« پریرش»یازمند به اعتباری باشد، حتماً نای  هتوجه داش  که اگر  ضع، مقول

یک اثر خاارج   دنبال  به زیرا جعل نسبت  که انجام شده دارای غرض   اس .

به نحاوی کاه در    ؛اس  که تحقش آن اثر منوط به اطاع  مردم از جعل اس 

عدم تحقش آن اثر، نسب ِ مجعول توسا جاعل تغییر خواهد کرد. میالً  صورت

هدف از جعل چراغ قرمز برای توقف، یک امر عین    اثار خاارج  اسا  کاه     

باشد. حال اگار ماردم ایان قاانون   جعال را       م  همان کنترل ترافیک شهری

 نپریرند   از چراغ قرماز عباور کنناد، اثار   مقصاد مادنظر از جعال محقاش        

 شود   جاعلین ناچار به تغییر جعل خود خواهند شد. نم 
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اس    « پریرش جامعه»پس اساس جعل نسب    اعتبار، حتماً متقوم به 

از  ه عنوان یک  از اقسام اعتبارات اب همین دلیل هم، تفکیک دنیای  ضع ا به

دنیای استعمال نادرس  اس    جریان  ضع در صورت  که به پریرش مردم   

ه با  غیر  اقع    اهن  اس  که از غارض ا  متقوم نباشد،  ضع   استعمال آن

خال  خواهد بود   در عمل جاری نخواهاد شاد. در   عنوان امر مصحّح جعل ا  

 اقع در زبان   گفتگو، با پریرش  ضاع   تبعیا  از آن در اساتعمال، مقصاد     

جاعل که جلوگیری از هرج   مارج در تکلام   باالتبع ممانعا  از تعادی باه       

شود. بر همین اساس اس  که  ضاع   اساتعمال    م  ردم اس  حاصلحقوق م

 البتاه اصاولیون   باشند. نم  یک جریان  احد هستند   قابل تفکیک از یکدیگر

چنین بیان  در طرح مساله ندارند اما برای دستیاب  به عالمات  ضع در دنیای 

بات شاود  ال    ضع، اثاستعمال قطعا الزم اس  تا نوع  از ارتباط میان استعم

 هستند.ای  هحتما به دنبال اثبات چنین رابط   لرا قوم نیز

معناای  ه . بر این اساس، یک احتمال این اسا  کاه اطاراد   شایوع با     3

باشد که در این صورت اطاراد باه    عنوان رکن در اعتباریات ه پریرش عرف سب

، متقوم   مرتبا « ضع»اس ، به دنیای « استعمال»عنوان امری که ررف آن 

تواند عالمت  برای آن محساوب شاود؛ چاون اساسااً چناین       م  واهد شد  خ

موضوع  ساطراد   شیوع   پریرش عرف  چیزی جاز اثار   مقصادِ مادنظر از     

رکان  « عارف پریرش »طور که گرش ،  جعل نسب  س ضع  نیس . زیرا همان

در  ضع اس  که در صورت فقدان آن، با  ضع  انتزاع    غیرکاربردی ر بار   

 م شد.خواهی

جازات هستند که شایوع دارناد   باه    برخ  از مَ»ممکن اس  گفته شود: 

ها از  ضع پیر ی نشاده   بار     ل  در عین حال در آناند  هپریرش مردم رسید
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اماا در ابتادائاً بایاد    « اند که در  ضع اعمال شده، ایجاد گشتهاساس تغییرات  

... در دنیاای اساتعمال   توجه داش  که اساساً عالمات  مانند تباادر   اطاراد    

ها معاین   شوند   قوم به دنبال آن هستند تا از طریش برخ  استدالل م  طرح

کنند یا خیار؟ در ایان    م  کنند که این استعماالت ما را به  ضعِ  اضع منتقل

صورت، بحث از تغییارات در  ضاع مطارح نیسا    موضاوع بحاث، بررسا         

معنای  جز پریرش ندارد.  یزرای تشخیص  ضع اس    استعمال ناستعماالت ب

« نقال »منحصر به آن چیزی اس  که قوم از آن به « تغییر در  ضع»در  اقع 

 کنند   عل  آن را عدم اهتمام به اکر قرینه   اهمال در آن معرفا   م  تعبیر

 .0نمایند م 

اناد، حتمااً از اماور     جازات هم باه پاریرش رسایده   . از سوی دیگر اگر م9َ

تا مقصدی محقش شود که ایان  اند  هله جاعل ایجاد شدجعل  هستند که بوسی

همان معنای  ضع اس    باید ملتزم به  ضع برای مجازات شد   تناوع  ضاع   

قرینه    ضع با قرینه  را پریرف . در  اقع اگر مقاصد مجازات، تخلف  ب  س ضع

از  ضع باشد   با مقاصد  ضع هماهنگ نباشد، قطعاً استعمال غلاا ر ی داده  

خالف غرض  اضع عمل شده اس . اما اگر مقاصد مجازات با مقاصد  ضع    بر

نوع   ی   لو موافق    اجازهشد   هر د  بر اساس موافق   اضع ا  هماهنگ با

د کارد. یعنا    یا« تغییر در  ضع»توان از مجاز بمیابه  نم  انجام شده، دیگر ا

 د منقطاع   توانا  نما   « اضع بارای عالئاش مجاازی    ی اجازات نوعیه»هدف از 

باشاد   لارا مقصاد    «  ضاع الفااظ بارای معاان     »ارتباط با هدف  اضاع از   ب 

                                                           
اجتماع  وادث بزرگ که تغییرات زبان را بر اساس حا  شناخت  البته از دیدگاه جامعه .0

عنوان عل   ضع ه معرف  عدم اهتمام در اکر قرینه   اهمال در آن ب کند ا بررس  م 

 جدید، بحی  بسیار ضعیف اس . 
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عمال  کناد   در   م  ربا پیدا  قاستعماالت حقیبه مقصد  استعماالت مجازی

آن  ی ضیح بیشتری در تحلیل مجاز   رابطاه البته تو رسد. م   اضع به  حدت

 اس . آمده لفظ ی   در ضمن بحث احوال خمسه در ادامهبا  ضع 

جازات نیاز  م». گرشته از اشکال فوق، اگر اشکال به اطراد این باشد که 4

باید توجه داش  که مجاز بنابه تعاریفش همیشاه    ،«مطرد اس    شیوع دارد

زیرا اطاراد   هار    ؛همراه با قرینه اس  که این فرض قطعاً خارج از بحث اس 

ود نداشاته   جا شود کاه قریناه    م  عالم  دیگری برای  ضع، در فرض  طرح

معناای  دنباال   باه  ای ا  ههیچ قرینا  ی   بد ن مداخلهباشد   ما از نفس لفظ ا  

اطاراد در مَجاازات   بدلیل  جود قرینه در کاالم مجاازی،   حقیق  باشیم. پس 

  موضاوعاً   0کناد  نما   دچار اشاتباه  ر تشخیص معنای حقیق گاه ما را د هیچ

 رساند. نم  ضرریخارج از بحث اس    به عالمیّ  اطراد برای  ضع 

 

                                                           
، ممکن اس  ما از عصر نصّ ی بدلیل فاصله بیش از هزار ساله»د: ه شوممکن اس  گفت .0

کر مجاز بد ن متوجه قرائن محفوف در کالم نشویم   لرا برای ما در مقابل کالم  ح ، ا

اما باید توجه داش  که بحث اصولیون، ابتدائا یک بحث عام در « دقرینه فرض دار

شناس  اس    قیودات خا    این چنین  در این سطح از بحث جایگاه  ندارد بلکه  زبان

 بعد از تبیین پاسخ ا لیه   عام اس  که باید به حل موارد خا  پرداخ .



 

 تعارض احوال اللفظ

 . امر ثامن پیرامون تعارض احوال لفظ اس . سوال  که در اینجا مطارح 0

وال لفظ هستند یا احوال شود آن اس  که آیا احوال اکر شده در متن، اح م 

، همان احاوال نساب  اسا .    ن لفظ   معنا؟! قاعدتاً مقصود اصولیوننسب  بی

حال اگر موضوع بحث در این امر، تعارض احاوال ایان نساب  در اساتعماالت     

کنند یا خودش  م  اس ، سوال د م آن اس  که آیا استعماالت از  ضع تبعی 

  استعماالت سمانند مجاازات  از  برخ»یک  عاء مستقل اس ؟ اگر گفته شود 

بر امر ثالث ؛ اشکاالت مطر حه «گردند م  کنند   به طبع باز نم   ضع تبعی 

 شود. م  سصحه االستعمال المجازی هل بالطبع ام بالوضع  تکرار

احاوال   عنوان یک  ازه سب . در همین جا مناسب اس  تا به تحلیل مجاز3

 رساد  . باه نظار ما    ع بررسا  گاردد  آن با  ضا  خمسه  پرداخته شود   رابطه
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 ازات نیز  ضع شاده باشاند؛ زیارا تماام     جتعاریف قوم آن اس  که مَ ی الزمه

رسیدنِ جعل   بازگش   مقصد   به پریرش اعم از  جودِ« جعل نسب »ارکانِ 

بین لفظ ساسد    معنا سرجل شجاع ، در  ی جاعل سعرف    رابطه ی آن به اراده

برخا   »  بارای تبیاین مجااز شااید گفتاه شاود:       آن  جاود دارد. در مقابال   

 ها رعای  استعماالت مطابش   هماهنگ با  ضع هستند   معنای حقیق  در آن

دیگری از استعماالت بر خاالف   ندارد اما دستهای  هحتیاج به قرینشود که ا م 

 «ها الزم اس .  ضع  اضع هستند که اکر قرینه در آن

    م، تخلف از  ضع انجام شده اس د در این صورت باید گف : در دسته

را بکاار ببارد    دهد   کس  حش نادارد آن  نم  چنین استعمال  را  ضع، اجازه

از آنجا که »ممکن اس  ادعا شود:  .مقصد  اضع در آن رعای  نشده اس  زیرا

آید، پس  اضع ندارد   لرا گرچه مجاز، نوع   م   جوده ب جازات توسا عرفمَ

با معنای جدید   غیر حقیق  اس ؛ اما جعل نسبت   از جعل نسب  میان لفظ

اماا  « را بر آن اطالق نماود  وضعتوان کلمه  نم  بدلیل فقدان  اضع، اس  که

شود؟! آیا زمان  کاه   م  در پاسخ باید گف : مگر  اضع تنها بر یک فرد اطالق

عرف، امری را  ضع نمود، باید به علا  تعادد افاراد آن، عارف را از مصاادیش      

به حساب نیا ریم؟! به عبارت دیگر هنگام  این تقریر صحیح اس  کاه   اضع 

  اضع تنها به یک فرد تعریف شود   چنین انحصاری اثبات شود.

ری طرح شود: مجاز بار  ممکن اس  برای ردّ  ضع در مجازات، تقریر دیگ

گیارد؛ یعنا     م  شکل« نوع   اضع نسب  به عالئش مجازات ی اجازه»مبنای 

عناوان  ه شود کاه  اضاع آن را با    م  ع بر اساس چارچوب  انجاممغایرت با  ض

عالئش مجازی  سمانند مشابه    مجا رت  ... بین معنای حقیقا  باا معناای    

ا  ُضِاع لاه   توان لفظ را در غیر ما  م  مجازی  معین کرده اس    با رعای  آن



  11 اللفظ احوال تعارض     ___________________________________________ 

 

خود  باره باید توجه داش  که مستعمل حتماً از این کار استعمال نمود. در این

 با معنای جدید ایجاد« اسد»را میان لفظِ ای  هغرض  دارد   بر اساس آن، رابط

کند؛ مشر ط به رعای  این شرط کاه: معناای جدیاد، مصاداق  از عالئاش       م 

مجازات باشد. میال رجل شجاع سمعنای مجازی  یک  از مصادیش مشاابه  باا   

اض خا  خود، حیوان مفترس سمعنای  ضع   اس . یعن   اضع بر اساس اغر

عالئش قرار داده اس  تاا باا کلیّا    شامول خاود،       به عنوانبرخ  از امور را 

شود  م  . با این توضیح ر شن0برای انتخاب معنای جدید قرار گیرندای  ه اسط

جاعال در   ی بطه بین لفظ   معنا، مقصد   ارادهکه تمام  ارکان  ضع یعن  را

ت که  ضع در مجازات، یک  ضعِ مستقل  جود دارد؛ با این تفا  این تقریر نیز

 شود. م  نیس  بلکه بر اساس   بنیانِ  ضع ا لیه ساخته

دیگر اینکه: آیا  اقعاً احوال نسب  بین لفظ   معنا در استعماالت  . نکته9

در پنج مورد منحصر اس ؟ یا هازاران حالا  مختلاف بارای ایان نساب  در       

جای تقسیم   حصار منطقا ،    هاستعماالت جاری اس ؟ به عبارت دیگر اگر ب

اساتقراء باه   ایان  باید گف  که  اس ، استقراء موجب طرح این پنج مورد شده

 نحو بسیار ناقص   غیر علم  انجام شده اس .

یکا  دیگار از احاوال     به عنوانمشترک لفظ  س . اشکال بعدی پیرامون4

ستعمال صورت حقیق  اه اگر یک لفظ در چند معنای مختلف ب ؛خمسه  اس 

 ضع خواهد بود. چون هر  ضاع   جعلا ،    ود، بر خالف مبنای قوم پیرامونش

نظما    هارج   مارج در     با   دارای مقصد اس    مقصد  ضع، جلاوگیری از 

نظم  در  ب  که  ضع یک لفظ برای چند معنا کامال باعث گفتگوس ؛ در حال 

                                                           
 ی شاود تاا هماه    جعال ما   « فَعَالَ »مانناد  قالب  کلّ   نیز طور که در  ضع هیئات همان .0

 اند، قابلی  قرارگرفتن در آن را بیابند. موادی که در زمان گرشته محقش شده
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 کند. م  شود   غرض  ضع را نق  م  تفاهم

نظم    تعین  ب  ینه باعث جلوگیری از جود قر»ممکن اس  گفته شود 

ی نوزاد از  د استعمال لفظ شیر در هنگام تغریهماننشود؛  م  معنای مورد نظر

در این صورت خواهیم گف : پس معان  د م   سوم  ... در  اقاع   «مادر. سینه

نوع  از مجاز هستند   نه یک معنای حقیق ؛ چون همیشه برای تعیّن خاود،  

 ستند   بد ن قرینه، تشخیص مقصود ممکن نیس . به قرینه محتاج ه

یابیم که باه نحاو    م  باالخره  جداناً ما الفار  را»ممکن اس  ادعا شود 

بناای قاوم در   که در پاسخ باید گف  بر م« ر ند م  حقیق  در چند معنا بکار

توان چنین مواردی را  ضع محسوب کارد؛   نم  شناس ، تعریف از  ضع   زبان

از یاک شاکل داشاته     تواند بیشتر نم  ساس  حدت غرض آن،چون  ضع بر ا

 معان  حتماً مجازی هساتند چاون باد ن قریناه اساتعمال      ی باشد   لرا بقیه

 شوند. نم 

برخ  از شر ح، لفظ را به حال  ا ل    ثانوی تقسیم کارده   جایگااه   . 1

بار   اماا اناد.   بحث تعارض احوال را در حال  ثانوی   غیر  ضع ِ لفظ قرار داده

ی معاان  در مشاترک لفظا ، معناای حقیقا          اساس این تقسیم، اگر همه

شاود     حال  ا لا  بارای لفاظ محساوب ما      « اشتراک لفظ »اصل  باشند، 

مجاز   تخصیص سحال  ثانوی   غیار  ضاع   قارار    ردیف  برای  تواند هم نم 

 گیرد.

اس  که باا توجاه باه    « تخصیص»لفظ، ی  ه. یک  دیگر از احوال خمس7

شناخت  از تخصایص بایاد    فصیل  آن در این بحث، تحلیل زبانعدم بررس  ت

در مبحث عام  خا  عنوان گردد. اما اجماالً باید گف  که الزم اسا  تفاا ت   

بار تماام    « عاالم »تخصیص با مجاز ر شن شاود زیارا در نگااه ا لیاه، لفاظ      
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شده    بعد از تخصیص، محد دکرد اما  م  صدق« مَن ثب  له العلم»مصادیشِ 

منحصر گشته اسا . لارا بایاد     ا میالً علمای عادل ا   خاص  از آنان ی به عده

مشخص شود که این تغییر با چه مجوّزی انجام شده اس    به عباارت دیگار   

شود که این مسااله در بحاث    م  چگونه تحلیل«  ضع»با « تخصیص»ارتباط 

 فصل عامّ   خا ّ بررس  خواهد شد.

   که در تحلیل مجاز نیز به آنها اشاره شد،ت مختلفباره احتماال . در این6

آن،  ی یک نوع تخلف از  ضع اسا  کاه الزماه    قابل طرح اس : یا این تغییر،

چنین استعمال   ی یعن   ضع    اضع، اجازهغلا بودن چنین استعمال  اس ؛ 

شناسد. احتمال دیگر آن  نم  دهد   چنین حق  را برای عرف به رسمی  نم  را

 ه چنین استعمال ،  ضع دیگری غیر از  ضع معمول دارد.اس  ک

البته احتماال دیگاری نیاز پیراماون کلّیا  بحاث قابال طارح اسا : ایان           

اس  که موجب نااتوان  از تحلیال احاواالت    « محد دی ِ بحث  ضع به مفردات»

جز  ضع مفردات، به  ضاع در جماالت   مقااالت نیاز     ه شود؛ یعن  اگر ب لفظ م 

 موجب تسهیل در تحلیل از این مسائل خواهد شد.پرداخته شود، 

خمسه مانند اشتراک    احتمال دیگر آن اس  که تخصیص   سایر احوال

هیچ ارتباط  به  ضع نداشته بلکه بر اسااس اساتقراء از اساتعماالت    نقل  ...، 

بایاد باه    س آن شکل گرفته که در این صورت نیزعرف    تاسیس اصل بر اسا

اماور اعتبااری   ه اساتقراء   نساب  آن باا بنااء عقاالء        بحث   بررس  پایگاا 

شناسا      عناوان یاک مبناا در زباان    ه احتمال سبا  این ی پرداخ . البته الزمه

زبان  بر اساس آن  طرح یاک ناوع اساتقالل بارای دنیاای      های  تاسیس اصل

  قطاع ارتبااط ایان د   عااء از     «  ضاع »  تفکیک آن از دنیاای  « استعمال»
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که تنهاا  ا   را بر این مبنا، طرح مباحی  همچون عالمات  ضع. ل0یکدیگر اس 

 شود. م  اساساً منتف ا  در دنیای استعمال قابل پیگیری اس 

اصل مورد رجوع در هنگام شاک باین احاوال خمساه باا       ی . اما درباره1

معنای حقیق    همچنین شک میان هر یک از احوال خمسه با یکدیگر، بایاد  

، شناس  زبان ی ه صورت تحلیل    بر پایهتا زمان  که ب به این نکته توجه کرد:

.. ر شن نشده، نوب  به بحث .تکلیف مقوالت  مانند تخصیص   نقل   اضمار  

تواناد باعاث    م  . زیرا تبیین صحیح از این مقوالترسد نم  ها از شک بین آن

شناس ، بسایار   زبانهای  رفع بسیاری از شکوک شود؛ یعن  تشریح دقیش پایه

 تر از تعیین تکلیف برخ  موارد خا  یا استینای  در استعماالت اس . مهم

علوم حت  در ریاض ، استینائات   جود داشته کاه تاا    ی در  اقع در همه

تکامل علم   کاربرد آن متوقاف  ها حل نشده؛ اما این مساله باعث نشده تا  مدت

اس    در  ...  ازشود. بنابراین فعال بحث ما در اصل   اساس بحث تخصیص   مج

 این موضع اس  که تکامل علم اصول   رفع مشکالت آن قابل پیگیری اس .

 

                                                           
مرحوم آخوند، تبیین بر مبنای  از یکدیگر تفکیک هم نشوند، بازالبته اگر این د   عاء  .0

ح نیس ؛ زیرا گرش  که شناس  بر اساس استقراء از استعماالت صحی موضوعات زبان

در هر « استعماالت»کند؛ اما  ایشان  ضع را بر اساس امور حقیق    علیت  تحلیل م 

 ی شناس  بر د  پایه این صورت زبانگردد. در  صورت به عرف   بناء عقالء باز م 

ستند   برخ  دیگر، متناق  مهندس  خواهد شد: برخ  از امور، حقیق    علیت  ه

 اعتباری!



 

 الحقیقه الشرعیه

یق  شرعیه مرحوم آخوند در بحث حق . نکته قابل توجه پیرامون مقدمه0

ق    مجاز   نقال بار آن   غیر از اشکاالت  که بر اساس تحلیل جدید از حقی ا

میان لفظ   معناا   ی ایشان در امر ثان  تنها به رابطه این اس  که  ارد اس  ا 

پرداخ    نحوه اختصا  میان آن د  را اصل در تحلیل  ضع دانس ؛ یعن  با 

قسام جاعلین را هم اکر نکرد   به در  ضع، طبعاً ا« جعل»موضوع قرار ندادنِ 

وضاوع  م همین دلیل   بر خالف مشهور، تقسیم  ضع به تعیینا    تعیّنا  را  

. اما با این حال   بدلیل مقتضای بحث حقیق  شرعیه، آن بحث خود قرار نداد

آن شده اس . لرا باید  ی راهر شده   ایشان ناچار به مالحظهتقسیم در اینجا 

توان به تقسیم  ضع باه   م  اساس تحلیل علیت  از  ضع، معلوم شود که آیا بر
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 0؟تعیین    تعین  تمسک کرد

قاول باه    ی حث حقیق  شارعیه بایاد گفا  کاه الزماه     ب . اما پیرامون3

ای حیاات   تااریخ،   جای حقیق  شرعیه آن اس  که از ابتده حقیق  لغویه ب

کاه در دنیاای   د  جاود دار  ها ا عرب   متشرعه  ... ا   عرف امری اعم از تمام 

بین لفظ   معنا شکل گرفته   حت  حضرت آدم سع   ی  ضع   بر اساس علقه

از ابتدای زندگ  در دنیا، محکوم آن بوده اس . بر اساس این تحلیال، اصاال    

ساز هاا   با رابطه بین لفظ   معنا در دنیای  ضع اسا    تغاایر   تفاا ت عارف    

چناین تغییارات   اساتعماالت    ها    هم جمله عرف انبیاء در مقابل دیگر عرف

 شود. م  معنا    اه  ب  ها در طول تاریخ جدید آن

ها   نف   عرف ی ی حقیق  لغویه، نف  حقیق  همه به عبارت دیگر الزمه

ع یک امر عام   هرگونه مشارک  عرف در ساخ    مهندس ِ  ضع اس     ض

حاو علیتا    انواع تفا تهاسا  کاه باه ن    دیگر من   کافر  شامل   حاکم بر مِ

کند. در  اقع مرحوم  م  شود   استعماالت   عرف تنها از آن تبعی  جاری م 

اثبات یک کلی  در  ضع اس  کاه  دنبال  به آخوند ا همانند مباحث منطق  ا  

ر   شکساته شادن نباشاد؛ یعنا  در     تمام تاریخ را پوشش دهد   قابال تغییا  

هاا   دهد بلکاه آن  نم  راررا مورد مالحظه قها  د عرفشناس ، تعدّ ریزی زبان پ 

 کند که تاثیری در  ضع ندارند. م  را مصداق  از معنای کل  محسوب

 الفاار  مانناد   در ماورد  نظر مرحوم آخوند این اسا  کاه   دیگرِ ی الزمه

« مناساک خاا   »معناای  آید چون از ابتادا در   م  صاله، اشتراک لفظ  پیش

ز بعیا ، حقیقا  در معناای    ، در قبال ا ه   از طرف  طبش اشارات قومرفت م  بکار

                                                           
 ضع کند بلکه  پریرد که عرف، باالصاله   بوسیله استعماالت، لفظ  را بته آخوند نم ال .0

 گردد؛ نه به دنیای استعمال. شناس  به  ضع باز م  ی زبان در نظر ایشان، پایه
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بر مشترک لفظا   ارد  در این صورت همان اشکال  که قبالً نیز بوده اس . « دعا»

 باه عناوان  شد سناسازگاری مشترک لفظ  با جلوگیری از هرج   مارج در گفتگاو   

 مقصد عقالی  از  ضع ، بر این تحلیل نیز  ارد اس .

لغویه در ایان بحاث   مقصود از حقیق  اتفاقاً ». ممکن اس  گفته شود: 9

آن اس  که الفاظ مربوط به عبادات از ابتدای تاریخ هام توساا شاارع  ضاع     

هاا را در   طور نبوده که ابتدا این الفاظ  ضع شوند   سپس شارع آن شده   این

حث آخوند، نااف  حضاور شارع در    معنای مورد نظر خود استعمال کرده؛ لرا ب

 فا  کاه در ایان صاورت آخوناد     در پاسخ باید گ«. شناس     ضع نیس  زبان

حقیقا   »، از هماان  «حقیقا  لغویاه  »جاای طارح اصاطالح    ه توانس  با  م 

استفاده کند اما آن را به تعریف جدیدی که خود ارائاه کارده، مقیاد    « شرعیه

جاا،   کند. گرشته از این نکته   بر فرض تقریر فوق، آیا مقصود از شارع در این

ی    تعریف علم حصول  بر اساس علّ کهیک مصداق از تعریف  کل  از  ضع ا 

کاه در   اس  یک قوم ی دهندهتشکیل  عنصرِ عنوانه یا ب باشد ارائه شده ا م  

ر ابا اجتماع    اعتبارات ریشه دارد؟! در  اقع کس  کاه مبناای علیتا  در    

 شود. نم  گاه برای امور اعتباری، جایگاه خاص  قائل مور دارد، هیچتحلیل ا

 که  ضع را بار اسااس اماور حقیقا    علیتا  تحلیال      . غیر از مبنای  4

ِ  ا   به نظر م   کند م   ا  د چناین مبناای  اسا    یّا رسد مرحوم آخوند هام م

دهاد اماا    ما   توضیح« جعل لفظ برای معنا»مبنای مشهور،  ضع را بر اساس 

صرف به ایجاد ارتباط باین لفاظ   معناا بسایار      داش  که تکیه ی باید توجه

اضافه بر آن،  اضع بایاد دارای ناوع  از   »گفته شود:  ناقص اس . ممکن اس 

مقبولی    جایگاه در جامعه باشد تا بر اساس آن، مردم  ضعِ ا  را بپریرناد    

 «.آن را بکار برند
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زباان هساتند    اساتفاده   مصارف  دنبال  به این نکته نسب  به مردم  که

  از در تحلیل ساخ  زبان    ضاع اسا . مایال یکا     صحیح اس ؛  ل  بحث،

مصادیش اشخا  مقبول   معتبر در جامعه، متخصصین هستند. حال اگر بین 

ء طاور میاال اعضاا   ه متخصصین در جعل یک لفظ برای معنا اختالف شد   با 

نظرات متفا ت  داشاتند، چاه بایاد     ، ضع یک لفظ فرهنگستان زبان در مورد

باره جعال  شان در ها   بحث   گفتگوی مشترک کرد؟ یا اساساً مبنای اتحاد آن

الفاظ برای معان  چیس ؟ هدف از این سوال آن اسا  کاه ر شان شاود آیاا      

یک  ی ا نکته اساس  در جعل زبان، مالحظهگردد ی م   ضع به صرف جعل باز

 سری تناسبات   محاسبات   ریاضیات خا  اس ؟

« غای »براساس  «جعل نسب » بر مبنای قوم آن اس  کهحداقل مطلب 

ای    اثر خارج ِ مورد انتظار از  ضع اس  که اصل در گیرد   این غ م  شکل

 از لحاراات مختلاف   «اساد »نسب  بین لفظ   معناس . یعن  میال آیاا لفاظ   

را سامان دهد. لارا   «حیوان مفترس»تواند تفاهم در خارج پیرامون معنای  م 

خواهد باود کاه بگاوییم    تعریف از کار  اضعین   متخصصین زبان آنگاه صحیح 

اصال  در   ی پردازناد. بناابراین شاخصاه    ما   «ایاات غ»بررس    مالحظه  ها به آن

موضاوع بحاث قارار     آن اس    نه خود جعل   هنگام  که غایات «غایات»جعل، 

میالً این بحث مطرح تر سوق خواهد یاف .  ها   غایات شامل  گیرد، بحث به نسب

شاود   م  باعثاس    این نکته « تفاهم   تخاطب»غای  در  ضع نیز  شود که م 

 0گردد.مرتبا « ها   حکام حکوم »  سپس به « ر ابا اجتماع »تا  ضع، به 

                                                           
شود تا بر اساس این  آغاز م  اساس سواالت تبیین  از نظرات اصولیون ر ند این بحث، بر .0

مباحث قوم ایجاد  نسب  به« ای پژ هش کتابخانه»دید در یک ر ند جسواالت جدید، 

جای برخورد آموزش  با متون اصول ، مطلب عمش بیشتری بیابد. خر ج  این ه شود تا ب
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که مرحوم آخوند در بحاث مقدماه شارعیه طارح     ای  ه. بر اساس مقدم1

زیارا در   ؛اسا   ایجااد شاده  ای  هرسد که در بحث  ضع، توسع م  کرده، به نظر

 اما در اینجا  ضع باه  نا بازگش خا  میان لفظ   مع ی مباحث قبل ،  ضع به علقه

جاعل، آن هم در دنیای استعمال نسب  داده شده اس . حال آیا بر اسااس مبناای   

در تعریف  ضع داشته یا خیار؟ باه   ای  هآخوند در امر ثان ، مصنّف حش چنین توسع

 
________________________________________________

 

شناس  اس . لرا  در زبان« کشف مبنای صاحب متن»   های آموزش  کار، اصالح تبیین

زیرا ما  ؛به آن ختم شود پاسخ به سواالت تبیین  نباید به تصریحات متن محد د گردد  

بر  اصالح شود.بدنبال کشف مبنا هستیم تا بر اساس مبنای استنباط شده، متن هم 

در متن  شود نیز م همین اساس اگر الفار  که به معنای جعل   انشاء منصرف 

شود، باید به این توجه کرد که آیا این جعل بر  بحث حقیق  شرعیه دیده م  ی مقدمه

نحو اختصا  »طور که  اس ؟! همان عقالی  توضیح داده شده اساس هدف   غرض

کند؛ اما حرف جاعل   غرض  احتمال تحلیل اعتباری از  ضع را نف  نم  «للفظ بالمعن 

که فرض د م در این رابطه متصور  ا ا  در توضیح آن، ما را به یک حرک  عل    معلول 

رض، چندین رابطه فرض دارد. که بین جاعل   غ کند؛ در حال  رهنمون م  ا شود نم 

توان  پس اگر آن مبنا در توضیح حقیق  شرعیه    ضع   مجاز  ... تکرار شد، دیگر نم 

ای از قوم که در تحلیل  ضع، به مسلک  آن را به اعتبارات منصرف نمود. البته دسته

ازم شاید به تحلیل غرض عقالی    دیگر لو کنند، توجه دارند   از آن دفاع م اعتبارات 

کنند   از  صورت عین ، به عرف   ر ابا اجتماع  تکیه م ه جعل نسب  نپردازند اما ب

قدرت  چون پریرند؛ هراً نوع  از نسبی  را م پردازند   ق مصادیش، به استخراج اصل م 

ل  نیز بوسیله ندارند   حت  در فرض حداق اعتبارات را ی شناس  بر پایه مهندس  زبان

علی ،  ای که بر اساس در مقابل، دسته اند. ندی اعتبارات نپرداختهب علم منطش به طبقه

اند، مدع  پایگاه ثاب    استحکام علم  هستند   به همین   ضع   زبان را تحلیل کرده

، به چنین اعتباری دس  یافته های علمیه در حوزه االصول کفایهکتاب دلیل اس  که 

 اس .
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قبل  اکر شده   بر مبنای نگااه حقیقا       رسد پاسخ این سوال در مباحث م  نظر

. اما اگر بحث  ضع را بر اساس دنیای استعمال تحلیل کرد توان نم  علیت  به  ضع،

یک نامگراری جدیاد انجاام   تنها در توضیح موارد خا ،  علم  در میان نباشد بلکه

 ، اشکال  نیس .باشد شده

دیگاری   ی   یا اعتباری در تعریف  ضع، توسعهیت. گرشته از مبنای عل7ّ

د که آی م  متن   شر ح آن براز عبارات زیرا  ؛شود م  هم در این مقدمه دیده

گوید:  م  گردد. اما آخوند در اینجا م   ضع به کار اهن  جاعل   اعالم آن باز

گونه نیس  که قبال از اساتعمال   از طریاش تصاور لفاظ   معناا        همیشه این

توسا جاعل، لفظ  برای معناای  جعال شاود   ساپس در دنیاای اساتعمال       

عملِ استعمال  خود   بد ن اعاالم جعلا    تواند با  م  جاری گردد؛ بلکه  اضع

 که انجام داده،  ضع کند.

این در حال  اس  که تا قبل از این بحث، دنیای  ضع از دنیای استعمال 

ارائه شود تاا  ای  هتفکیک شده بود   لرا با توسعه در تعریف، الزم اس  شاخص

عماالت ، شود   از چه است م  معلوم گردد از چه استعماالت ، قصدِ  ضع جدید

ود شا  ما   شود. راهراً به همین دلیل اس  که در ماتن گفتاه   نم  قصد  ضع

لرا بایاد تفاا ت   «. مجازات متفا ت اس  ی ی  ضع استعمال ، با قرینه قرینه»

  ضع استعمال  با مجازات تشریح شود.

در مجازات، برای معنای رجال  »برای این تشریح ممکن اس  گفته شود: 

سپس بدلیل مشابه  معنای رجل شجاع با معنای  شجاع، لفظ   ضع شده  

؛ اماا در  ضاع   اسا   شاده « رجال شاجاع  »، جایگزین لفظ «اسد»شیر، لفظ 

تعیین  استعمال ، از ابتدا اسم   لفظ  برای طفل تازه بادنیا آماده، قارارداده    

نشده   با  ضع استعمال  اس  که برای ا لین بار برای این معنا سطفل نوزاد ، 
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 .«شود م  حسن، عل   ...   ضع لفظ  سمانند

اس  که:  ضع تعیین  استعمال ، تفا ت   اشکال مطرح این در این صورت

با اشتراک لفظ  ندارد؛ یعن  برای قرار دادن یک لفظ برای چند معنا، به چند 

توان با اشتراک لفظ  س ضع یک لفظ بارای   م   ضع نیاز اس . در  اقع  قت 

تصور نمود،  وعاء وضعها را در  تحلیل کرد   آن چند معنا  این استعماالت را

  طارح   تسرّی    به دنهیای اسیتعمال  نیازی به توسعه در تعریف  ضع   

 دیدی مانند  ضع استعمال  نیس .قسم ج

اس  که مبنای خاود در   . آخوند در بحث حقیق  شرعیه، به دنبال آن6

ه استدالل ایشان شناس  را بر استعماالت شرع  تطبیش دهد. البت  ضع   زبان

به آیات قرآن برای اثبات حقیق  لغویه در قبل از اساالم ناتماام اسا ؛ زیارا     

دالل  قرآن تنها به  جود چنین  ضع   استعمال  در میان یک عرف   ارتکاز 

 خا  یعن  متشرعین   اهل دین مانند یهودیاان   مسایحیان ااعاان دارد     

کناد. یعنا  با      نما   ا اثباات ها  عمومی  آن را در زبان   برای تمام  عارف 

پرستان   مشرکین   معاندین در زندگ  خود کاری به صاله   صاوم   زکاات   

یس ، باید که جدید نای  هعنوان پدیده ندارند   لرا برای اثبات حقیق  لغویه ب

  نه اساتعماالت یاک   قبل از بعی    امیال آن ا   ی به استعماالت عرف جامعه

 استناد کنند. خا  اعرف 

نفا  حقیقا    طور که قبالً گفته شاد،   همان»ممکن اس  گفته شود:  .1

معنای نف   ضع الفاظ عبادات توساا شاارع نیسا     ه شرعیه توسا آخوند ب

وضع الفیاظ عبیادات توسی     در اصطالح اصول، به  حقهقت شرعههزیرا 

شود   مقصود آخوند از نف  آن، اثبات این نکته اس   م  اطالق پهامبر اسالم

هاا، انبیااء    اماا  اضاع آن   اسا   محقش شده قبل از اسالمین الفاظ که  ضع ا
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عبادات، شارع مقدس اسا ؛   الفاظِ  اضعِ   لرا در قول آخوند نیزاند  هقبل  بود

، زیارا  صاحیح اسا    اسالم. پس استناد به آیاات قارآن  اما نه خصو  پیامبر 

ایماان   عرف خا  سحضرت آدم یا انبیاء سلف علیهم السالم   اهل  آخوند نیز

تسااب  ضاع   داند   با طرح حقیق  لغویه، باه دنباال ان   م  را  اضع این الفاظ

 «.خا  میان لفظ   معنا نبوده اس  ی ها به عرف عام یا علقه آن

پاسخ آن اس  که اگر مقصود آخوند همین باشاد    اضاع ایان الفااظ را     

رااهر ماتن،   ؛ اما ند متعال یا انبیاء سلف بداند، هیچ اشکال  بر آن نیس خدا 

اسا  کاه در پایاان    ای  هثمر کند. یک  از شواهد، م  خالف این تقریر را اثبات

اما الیمره بین القولین فتظهار فا  لاز م حمال     »بحث آخوند اکر شده اس : 

االلفاظ الواقعه ف  کالم الشارع بال قرینه عل  معانیها اللغویه مع عدم الیبوت   

در  اقاع اگار   « ا ااا علم تاخر االستعمالعل  معانیها الشرعیه عل  الیبوت فیم

صاله برای مناسک خا  توسا خدا ند یا انبیااء  مقصود از حقیق  لغویه،  ضع 

هایچ  ا در نظر قائلین به آن ا  صاله   ی ده باشد، این معنا با حقیق  شرعیهسلف بو

تفا ت  ندارد   لرا ثمره ملغ  خواهد شد؛ چون هم بر اسااس حقیقا  لغویاه باه     

بار  ای  هوق   هم بر اساس حقیق  شرعیه، لفاظ صااله باد ن هایچ قرینا     تقریر ف

مناسک خا  دالل  دارد   اختیار هر یک از د  قول، تفاا ت  را در فهام معناای    

 کند. نم  صاله ایجاد

 گرشته از این که مبناای آخوناد در تحلیال حقیقا    علیتا  از  ضاع،      

که در مباحاث  د کما اینتواند به چنین تقریری از حقیق  لغویه ملتزم شو نم 

 .قبل  بر این نکته تاکید شد

آخوند بار آخوناد نقال شاده      اشکال  که توسا برخ  شر ح از فرزند .3

سمبن  بر عرب  نبودن زبانِ انبیاء ا لوالعزم علیهم السالم بار اسااس ر ایاات      
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برای مناساک خاا   نیاز باه     « صاله»سابقه بودن  ضع لفظ عرب ِ  ب  بالتبع

بارای   رساد  اشاره دارد. به نظار ما   «   متشرعین  عرف در شرع تعدد قوم »

تکمیل این مطلب باید به دیگر ر ایات  که در این زمیناه  ارد شاده از عربا     

بعد از حضارت ناوح   « اختالف زبان»بودن زبان تکلم در بهش  تا پدید آمدن 

ر ایان  شاناخت  کامال د   ه نمود تا یک بحث تاریخ    جامعهتوج ،...  السالم علیه

 .0موضوع شکل بگیرد

                                                           
مالحظه کرد   در این « تکوین   تاریخ   اجتماع» به عبارت دیگر باید  ضع را در سطوح .0

در سطح اجتماع  صورت ایجاد ارتباط بین لفظ   معنا توسا جاعل تنها بخش  از  ضع

ها    باید بر اساس غرض عقالی  تحلیل شود   تاثیر حکوم  خواهد شد که آن نیز

 های سازمان  بر آن تشریح گردد.  ضع



 



 

 الصحیح و االعم

. آنچه برای بررس  مساله صحیح   اعم در ا لوی  اس ، تبیاین دقیاش   0

معنای صحیح   فاسد اس  تا بر اساس آن، نحوه ارتباط این مساله باه بحاث   

رسد معنای صحیح   فاساد   م   ضع یا استعمال یا آموزش معین شود. به نظر

وان جستجو کرد: امور حقیق    امور اعتبااری. در حقاائش،   ت م  را در د   عاء

محقش شود   ماهی  اهن  با ماهی  خارج  منطبش گاردد،  « تطابش»هرگاه 

در « علیا  »خواهد بود   در غیر این صورت، غلا اس . لرا جریان « صحیح»

 آ رد. م  مفاهیم حقیق ،  صف صح  را به همراه

از جعال،   «غایا  »صحیح اسا  کاه باا    گاه  اما در اعتبارات، یک موضوع آن
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گیارد یاا ررفیا      ما   مین کند   آنچه از غای  فاصلهمتناسب باشد   هدف را تأ

، بحاث  «مفهاوم »جاای  ه جاا با   تحقش آن را ندارد، غلا خواهد بود؛ زیارا در ایان  

مطرح اس    فعل بد ن مقصد لغو اس    لغوی  در اعتبارات، مسا ی باا  « فعل»

 غلا اس .

اعتباارات اسا ، صاح    غلاا در     جا کاه زباان قسام  از    . پس از آن3

شناس  باید بر اساس مقصد تشریح شاود   مقصاد از  ضاع، ایجااد یاک       زبان

هاس  تا بار اسااس ایان ارتبااط          تفاهم   جلوگیری از دیگر تفاهمارتباط 

تفاهم، دس  به عمل بزنند. بنابراین صحیح   غلا در  ضع بار اسااس غایا     

شود   هر چه که متناساب باا ایان غایا  باشاد،       م  تحلیلتفاهم   تخاطب 

شود   هرچاه باا ایان     م  صحیح اس    اطالق دارد   تمام مصادیش را شامل

 موارد خالف را پوشش باشد، غلا اس    اطالق دارد   تمام غای  متناسب ن

 دهد. م 

 شود، به م  ساصل زبان   بود   نبود آن  انجام وضع  عاء لرا کاری که در

  عااء  تواناد اعام از صاحیح   غلاا باشاد. اماا       نما   گاردد    م  بازها  صحیح

   اال هارج   مارج  از  ضع تبعیا  کناد    ه صورت طبیع ب نیز باید استعمال

 انساان  ی ، مطابش با  ضع نیستند زیارا اراده استعماالت ی شود؛ گرچه همه م 

ود باشد   بار  تواند با آن مخالف  کند   به دنبال نظم دیگری در زندگ  خ م 

ر این سطح از بحاث، فرضا  غیار از    سر آن، نزاع   جنگ به راه اندازد. پس د

آخوند بحث اما باید ر شن شود چگونه  قول به مسلک صحیح  مطرح نیس .

شناس  را در مساله صحیح   اعم سزبان شارع  جریان  از صحیح   غلا در زبان

 داده اس .

  فقدان موانع «   اجزاء   شرایاتمامیّ»به « صحّ ». در بحث آخوند، 9
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شناس     ضع   استعمال مالحظاه   اً در مقام زبانتحقش تفسیر شده که راهر

ه صاورت عاام   خاارج از  عااء     ؛ بلکاه تمامیا  یاک موضاوع با     اسا   نشده

 ن صورت بحی  فلسف    منطقا  پیراماون  شناس  بررس  شده که در ای زبان

« کالّ »شود، اشاره به  م  زاءصح  طرح شده اس . یعن   قت  صحب  از لج

عناوان یاک   ه کالّ با  دارد که ربط  به دنیای  ضع ندارد؛ بلکه در علم منطش، 

اجازاء   ی تعریف شده   در صورت جمع شدن همه «ا  لجزاء»موضوع خارج  به 

. البته از آنجا که موضوع خارج  در حاال  0شود م    انتفاء موانع، در خارج محقش

 تشاریح شاود     «تناسب با مقصد»آن باید بر اساس تغییر اس ،  صف صح  در 

 سخن گف . «تطابش»توان در آن از  نم 

ه جاای  احتمال دیگر در تفسیر عام از معناای تمامیا  آن اسا  کاه با     

ع در خارج که در حال تغییر اس  عنوان یک موضوه ب ا« کلّ»انصراف آن به 

یر متغیّر با سالب  منصرف کنیم که ماهیت  اهن  ثاب    غ« کلّ »آن را به ا 

 خصوصی  شخصیه اس    در این صورت، هنگاام   صاف صاح  باه خاود     

 گیرد که بر ماهی  عین  منطبش گردد. م 

بایاد لاوازم آن در    حال هر یک از این د  احتمال که مدنظر آخوند باشد،

بحث  ی رعای  گردد   مالک ارزیاب ِ ادامهشناس     ضع الفاظ  تطبیش به زبان

 یرد.آخوند قرار گ

دنباال طارح اماور    ه آخوند با  مرحوم دهد که م  نشان . این مبحث نیز4

، چون تحلیل یک موضوع بر اساس اعتبارات، اس  حقیق  در علم اصول بوده

ایشاان  کاه   شود؛ در حال  م  با اصطالحات  مانند جعل   جاعل   غای  انجام

                                                           
س    ممکن اس  در علوم دیگر، حداقل  از موضوع تمامی  ا البته این یک تعریف منطق  از .0

 در علوم دیگر تفا ت داشته باشد. را در برگیرد   با تمامی 
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اف اماور  صا در تشریح تمامی ، از اصطالحات  مانند جازء   شارط   ماانع سا    

 اند. خارج   استفاده کرده

صورت فلسف  یاا منطقا    ه . گفته شد که طرح موضوع صحیح   اعم ب1

شاود   م  اس  چون باعثای  هاین نوع طرح بحث، یک کار ریش شده که انجام

گاه ر ش    بر اساس دستگاه منطق  انجاام   تعریف موضوع ابتدائاً با یک تکیه

. لرا در 0لوم شامل دانسته اس ع بر تمام  ند آن راشود   به همین دلیل آخو

تاا ساپس نوبا  باه تطبیاش آن بار       باید این طرح موضوع بررس  شاود   ابتدا

« کلّ ا  اجزاء»شناس  برسد. اکر شد که یک احتمال در تعریف صحیح،  زبان

اس  که برای تحقش آن،  جود مقتض    فقدان مانع الزم اس ؛ یعن  هرگااه  

 خواهد بود.« تمامی »آن، ی  هعریف شود، نتیجصورت منطق  ته موضوع ب

 طرح در امور حقیق « کلّ »یا « کلّ»بر مبنای قوم، باید توجه داش  که

شناس ، اعتبارات باشد، آنچه باید مطرح  شود؛ اما اگر موضوع بحث در زبان م 

کل   کل   ی ما به ازاء خارج  ندارد   از حیطهاس  که « جعل نسب »گردد 

. 3گیارد  ما   توسا جاعل   برای ربا میان مبدل   مقصد شاکل  بیر ن اس   

فوق بر  ی الزم اس  نکتهبحث در صحیح   اعم به نحو علم ،  ی لرا برای ادامه

                                                           
عالمه حساین  الهاشام  در ابتادای     با بحی  اس  که مرحوممتنارر  ،این بحث .0

 ساع  شاده   اند   در آن طرح کرده« موضوع منطق »ح  عنوان مباحث فلسفه، ت

« رباا »، ضر رت تشریح آن بار اسااس   «کلّ»بررس  تعریف متدا ل از  با نقد  تا 

 اثبات گردد.

  « اراده»باا  « نساب  »شود، ارتباط  م  اشکال  که به جعل  ارددر مبنای مختار،  .3

« صح »  بازگش  « عملعلم    حاالت،»یزه اس  که باعث طرح بحث جه    انگ

 شود. به هماهنگ  این سه م 
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شناس  به نحو عام تطبیش شود   سپس در مرحله د م بر ادبیاات شاارع    زبان

منطبش گردد؛ یعن  بد ن ط  ایان مقادمات،  ر د در اصال بحاث نادرسا       

 اس .

تاوان   م  صورت منطق  انجام شده، چگونهه . حال اگر تعریف صحیح ب7

اثبات کرد معنای مد نظر شارع از صحیح، همان معنای منطق  بوده اس ؟ آیا 

 ضع شارع برای عبادات صحیحه بر اساس تحلیل منطق  از صح  انجام شده 

 علاوم  امر عام  اس  کاه در تماام    ،این معنا»اس ؟! ممکن اس  ادعا شود 

اما باید توجاه داشا  کاه    « اس  .. استعمال شده.حوز ی مانند فقه   کالم  

اس    الفاظ  ضع شده در آن، «  ح »کالم شارع، یک  حدت دارد که همان 

که توسا صحیح  یا اعما  بایاد   ای  هغیر از عرفِ علوم مرکور اس    لرا ادلّ

کناد.   ما    ضاع  ارائه شود، تبادر   اطراد اس  که از استعماالت شارع، کشاف 

شناس  ارائاه شاود   لارا     ین مساله باید پاسخ  از سنخ زبانیعن  برای حل ا

هرجای  که در این بحث به عالمات  ضع تمسک شده، راه صاحیح  پیماوده   

 شده اس .

آخوناد در اثباات مسالک     هاای  از اساتدالل  که بخشا   دیگر این . نکته6

یعنا  بخشا  از   صحیح ، عقل  اسا    بخاش دیگاری از آن نقلا  اسا .      

گردد   در آنها از تبادر   اطراد  م  ها به کار عقالن  بر کالم شارع باز استدالل

  ... استفاده شده که صحیح اس . اماا بخاش دیگار باه اخباار   ر ایاات بااز       

گردد که در این صورت، بر مبنای قوم نباید قبل از ساخ ِ ابزارِ فهمِ ماتن،   م 

نادارد؛ زیارا   « اخ ِ علام اصاول  سا »یگااه  در  از نقل استفاده نمود   نقل جا

اس    لرا اساتدالالت نقلا  در ایان بحاث را بایاد کناار       « د ر»آن،  ی الزمه

 گراش .
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این بحث در سطح ساخ  علام اصاول   مرباوط باه     »ممکن اس  ادعا شود 

نیس  بلکه برای تشاخیص ماوارد   مصاادیق  در اساتعماالت     ها  تعاریف   ریشه

اماا ا الً در چناین   « اشکال اسا   ب  فاده از نقل در این بحثشارع اس    لرا است

از ای  هبرداشت  از متن تردید جدی  جود دارد   شاهد آن، تعریف منطق    ریشا 

جاا کاه ایان       ثانیاً بر فرض صح  این تقریر، از آن توسا آخوند اس « صحیح»

حاث،  بحث اس ،  جه  برای بررس  آن  جود ندارد؛ چون غرض از ایان مبا  یک

 .اس  جرح   تعدیل مبان    تعاریف علم  تنها

 طرح بحاث اصاولیون  جاود دارد   قابالً نیاز     . اما اشکال مهم  که در 1

موضاوعاً غلاا    «اعامّ »اجماالً مورد اشاره قرار گرف ، آن اس  که  ضع بارای  

 ضاع  بارخالف فلسافه   غارض از     اس    تصویر عقالئ  ندارد؛ زیرا چناین  

 باشد. م  ا که نظم در تفاهم   تخاطب اس  ا شناس     ضع زبان

که تحلیل اعتبارات را از اید توجه داش  که بر مبنای قوم ا  در قدم ا ل ب

ر ابا اجتماع  آغاز نکرده   امور جعل  را بار اسااس مبناای   احاد تشاریح      

جعل نسب  در  ضع، به جعل نسبت  که در دنیاای عمال   بارای    ا اند   هنکرد

 بخشا  باه اعماال    شود، ربا ندارد. زیرا برای نظم م  انجام نظم رفتار بندگان

عباد کنترل شود   در صورت تخط  از قاانون،   شود تا رفتار م   ضع «قانون»

هستند   بر « عمل»گیرند. لرا صح    فساد که ا صاف  مشمول مجازات قرار

گیرند، نباید باا جعال نساب  در  ضاع      م  اساس جعل نسب  در عمل شکل

  بار هماین تفکیاک    اتفاقاً قول اعمّا »دد. ممکن اس  گفته شود: مخلوط گر

 عمال مرباوط باه امتیاال اسا    موجاب       استوار اس ؛ یعن  صح    فساادِ 

معنای اعم از    الفاظ عبادات ب  باین سشود تا در دنیای  ضع، جعل ن نم 

عنوان یک عمل اس  کاه  ه ب« فاسد»نادرس  باشد. در  اقع  صقهح و فاسد
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عنوان معنای  برای یک لفظ ه شود  ل  پریرش آن ب نم  وال  اقعمورد قبول م

 .«مانع  ندارد

   ارتباط بین دنیای  ضع   دنیاای عمال را   توان تنازل کرد در پاسخ م 

ز  ضاع، نظام در تفااهم      کاه غارض عقالیا  ا    پریرف ؛ یعن  صحیح اسا  

ر تفاهم اما سوال این اس  که عقالء به چه دلیل به دنبال نظم د تخاطب اس 

چیس ؟ آیاا  « نظم در تفاهم   تخاطب»   تخاطب هستند   غرض عقالی  از 

خواهناد در اعماال    ما   غیر از این اس  که از طریش نظم در تفاهم   تخاطب

 بندگان   اعضاء جامعه، نظام ایجااد کنناد؟! یعنا  دنیاای تفااهم نظام داده       

 ج   مرج نشود.شود تا زندگ  ر زمرّه   اعمال مردم در جامعه دچار هر م 

ه در حال  که اگر شارع صاله را برای معنای اعم  ضع کند   این لفاظ با  

توانند به استناد  م  صورت  ضع  بر صاله فاسد هم دالل  کند، آنگاه مکلفین

، صاله فاسد اتیاان کنناد   ادعاای    «لقیموا الصاله»فهم خود از معنای اعمّ در 

کاه   آنان نخواهد داش ؛ با آن ی رهنمایند   شارع هیچ حجت  در مواخامتیال 

در  کاه بندگان محقاش نشاده   غارض از  ضاع ا      نظم مدنظر شارع در اعمال 

شود. از طرف دیگر ر شن اسا  کاه    نم   اقعنهای  نظم در عمل عباد بود ا  

جاا   ا کاه در ایان    مصحِّح اعتباریات، غرض اس    با عدم تحقش غرض، اعتبار

لرا جعل الفاظ عبادات برای معنای اعم، نظام   خواهد بود.لغو  همان  ضع اس  ا 

کناد   ناساازگاری جعال شاارع در      نما   محقش را عمل  که مورد نظر شارع بوده

 دهد. م  با جعل ا  در دنیای عمل را نتیجه دنیای  ضع

« خاناه »میال عقالی    غیر شرع  این مطلب هم آن اس  که اگر لفاظ  

را ای  هتواناد خرابا   م  فر شندهل  کند،  ضعاً بر معنای اعم از سالم   خرابه دال

تحویل مشتری دهد   مشتری حش شکای  در هیچ دادگاه  را نخواهاد داشا ؛   
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 چون عمل فر شنده کامالً با مقتضای  ضع   محتوای قرارداد منطبش بوده اس .



 

س  که قدر جامع در صحیح قابل فرض اس    آخوند مدع  امرحوم . 0

 مشااهده  کاه  حاال   درکناد؛   م  .. به آن اشاره.عبارات  مانند معراج المومن  

کناد باا    نما   شود   از گناه   منکر جلوگیری نم  نمازها باعث عر ج شود م 

تنهاا باه نمااز     ،شاود. در  اقاع ایان ا صااف مُشایر      م  آنکه صحیح محسوب

های اکر شاده بارای قادر جاامع توساا       د   لرا میالمعصومین اختصا  دار

لکاه باه عناوان    آخوند، دچار اشکال اس . البته اگر این ا صاف، میال نباشند ب

تنه  عن »با « معراج المومن»اند، باید پرسید که نسب   تعریف نماز اکر شده

 رساند   جانس   فصال    ما   چیس    چگونه باه  حادت  « الفحشاء   المنکر

ه دیگر برای تصویر قدر جامع، استفاده از تعریف منطق  ایشاان  سازند؟! را م 

از صح  سکلّ ا  اجزاء  اس  که ربا این تعریف منطق  به نماز، محل اشکال 

 اس .

 یک امر حقیق  تشریح شود ا به عنوان اگر مرکب سکلّ ا  اجزاء در  اقع 
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  الادین حساین   ساید منیار  عال ه بر اشکاالت  که در مباحث حضارت اساتاد   

با جعل  بودن صااله در نظار    ی تباین اجزاء با کلّ اکر شده ا  دربارهالهاشم  

ری در نظر گرف . یک مرکب اعتبا به عنوانقوم ناسازگار اس    لرا باید آن را 

غارض آن را مالحظاه   بایاد  برای تصویر یک  حدت بارای آن،   در این صورت

ساب ِ جعال شاده    زیرا جعل نسب ، تابع غرض اس    به همین دلیل ن ؛کرد

 دانند. م    عقالء آن را قابل بهینه شدنکند  م  تغییر

خدا ند بر خالف عقالء   به خااطر علام مطلاش    »ممکن اس  گفته شود 

کند   نیازی باه   خود، نسبت  را جعل کرده که در طول تاریخ، غرض را تامین

یا   اما باید توجه داش  که در صورت تطبیش ادراکات عقال ؛«تغییر آن نباشد

نفاس   ی رغم حصول غارض خدا ناد بوسایله    بینیم که عل  م  وع،بر این موض

صالت  در خاارج، باعاث عادم    صاله، تخلف   عدم امتیال بندگان نسب  به امر 

شود   لرا باید جعل خود را تغییار   م  تحقش غرض خدا ند سمیالً نظم در عبادت 

ل عبیاد اسا . هماان    دهد؛ چون غرض عقالئ  از اعتبارات، کنترل نظم در اعماا 

عنوان عالم  جعل شده بارای  ه چراغ قرمز ب رغم دیدن رانندگان عل ر که اگر طو

شاود تاا باا     ما   ادامه دهند؛ راهنمای    رانندگ  ناچاار توقف، به حرک  خود 

تغییر جعل خود، کنترل ترافیک را به عنوان غرض خود، از راه دیگری محقش 

 نماید.

عث شده تا صاله، کاامالً غارض الها  را    پس گرچه علم مطلش خدا ند با

« نساب  مجعاول  »تامین کند، اما تغییر در جعلِ نسب  تنها به عدم مناسب  

« نساب  مجعاول  »گردد بلکه عدم پریرش   محقش نشدنِ  نم  باز« غرض»با 

سازد تا برای تحقش غرض، باه جعال    م  هم از عوامل  اس  که جاعل را ناچار

ابراین تطبیش مبنای اعتبارات بر عبادات با ثباات  نسبت  جدید ر ی بیا رد. بن

سازد مگر این که از طرف قوم، غرض  از ایجااب عباادات تشاریح     نم  عبادات

 شود که عدم اتیان عبادات، باعث اخالل به غرض نگردد.



 

 

 شتراکاال

اس . اگر یک  از دالئال امکاانِ   « اشتراک لفظ ». موضوع امر یازدهم، 0

،  قوع خارج  آن باشد، استدالل صحیح  نیس ؛ زیرا  قوع «اشتراک لفظ »

تواند غلا باشد   معیاار   م  معنای استعمال آن اس    استعماله جا ب در این

فاس  قاوع،   اسا . پاس ن  «  ضع»تشخیص استعمال صحیح از استعمال غلا 

دلیل بر  ضع   استعمال مطابش با  ضع نیس  بلکه استعماالت معتبار   غیار   

سنجیده  هنگام  که با عالمات  مانند اطراد   تبادرتنها مشکوک   غیر مبهم، 

 د.ن ضع باش ی د نشان دهندهنتوان م  د؛نشو

«  ضع»با چند  ک لفظ  آن اس  که در این مقوله. امر  اضح در اشترا3

متعادد   متکیار   های  م. حال مردم در حین استعمال، تفا ت این  ضعمواجهی

 حال « قریناه » ی بوسایله این مساله  معتقدند شوند؟ قوم م  را چگونه متوجه

بایاد توجاه داشا  کاه در دنیاای      « قریناه »شود اما قبل از پرداختن باه   م 

 جاود   «لفظ مفرداستعمال »استعمال، همیشه ترکیب   جمله جریان دارد   
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اس  که اجزاء ای  هیا جمل شود نیز م  استعمال لفظ مفرد دیده دارد. آنچه ازن

خاطر  ضوح در تقدیر رفته اس ؛ یا در مقام آموزش زبان به غیار  ه دیگر آن ب

جماالت     ی ه با هدف تسهیل یاادگیری، باه تجزیاه   عالم به آن زبان اس  ک

 شود. م  صورت بریده پرداختهه بررس  اسم   فعل   حرف ب

  جود ندارد   کلمات  قت  در جمله   ترکیب قرار «استعمال مفرد»پس 

اسا  کاه   « تعایّن در رابطاه  »رسانند   اصطالحاً  م  گیرند، معنای خود را م 

مختلاف، آثاار    های کیبکند؛ یعن  کلمات در تر م  ا مشخصمعنای کلمات ر

شود  م  اطلول  استنبکنند   از آن ر ابا عل    مع م  متفا ت در خارج ایجاد

دهند. بر ایان   م  صرف   نحو   معان    بیان   بدیع قرار ای برای   آن را پایه

اساس سانحصار دنیای استعمال به جمله   امتناع  قاوع مفارد در اساتعمال ،    

سخن از  ضع مفردات اساساً نادرس  اس  زیرا استعمال باید با  ضع متناسب 

 «آماوزش »فقاا باا دنیاای    « مفارد  ضع »باشد   از آن تبعی  کند. در  اقع 

تجدید نظر شود زیرا  در قول به  ضع مفردات تناسب دارد. به عبارت دیگر باید

 ترکیب   نظم بخشا  باه اساتعماالت ا     ، قدرت کنترلاز هم ریدههای بُ این  ضع

را نخواهند داش  چه برسد به اینکه بتواند تکامل مرکباات را   هستند ا  که مرکب

 معناا « تکامال »د   از تغییار آنهاا،   ن اعتباارت تغییار پریرنا   به عهده بگیرد؛ چاو 

 شود. م 

نظار قاوم   کاه در    به معنای« قرینه». بر اساس آنچه گرش ، ضر رت 9

باا   در رابطاه  ها آن نشود زیرا در  اقع مفردات بر اساس تعیّ م  منتف هس ، 

 شوند   با مرکبات اس  که مقصود از کاالم  م  تحلیل دیگر کلمات   جمالت

گردد. یعن  این طور نیس  که یک معنای مفارد  جاود دارد   یاک     م  ایفاد

ن در رابطه اس  که در قرینه نیز در کنار آن هس ؛ بلکه آنچه جریان دارد تعیّ
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شود    ناسبات مرکبات مختلف باید استنباطکند   ت م  مرکبات مختلف بر ز

یینا  جدیاد، باه    در تب« قرینه»طرح نگردد. پس ای  هصورت ا ق    سلیقه ب

 تعریف شد.« رابطه»

چناد باار در   « عاین » ی صورت مفرد باشد، یعنا  کلماه  ه ر  ضع ب. اگ4

ید غایا  هار یاک از    دنیای  ضع توسا  اضع جعل شده که در این صورت با

تعریف غای  جداگانه بارای  »د. ممکن اس  گفته شود: نشو ها معین این  ضع

ع دارای یک غای  کلا  اسا  کاه    ها الزم نیس  بلکه  ض هر یک از این  ضع

زم نیس  توضایح داده  همان گفتگو   تفاهم   انتقال معناس ؛ همچنان که ال

رس جعال شاده   چارا    برای معنای حیوان مفتا  شود که چرا الف، سین، دال

 «.برای این معنا  ضع نشده اس  دال، الف، سین

ک از اما باید توجه داش  که ا الً فرض سخن ما بر ایان باود کاه هار یا     

مفردات،  ضع  جداگانه   عل  حده دارند   در این صورت اس  کاه بایاد بار    

ها غایت  تعریف شود   الّا بر اساس  مبنای قوم در اعتبارات، برای هر یک از آن

تقسیم  که مکرّراً اکر شده، جزء ا هام غیر معتبره خواهناد باود. بار فارض     

    تناسب بین هار یاک از   نیز باید نسبها  تعریف غای  برای هر یک از  ضع

این معاان ، یاک لفاظ  ضاع شاده       ی ایات نیز تعریف گردد چون برای همهغ

 اس .

صحیح نیس ؛  ثانیاً  صف کل  برای غای  ا که از ارکان اعتبارات اس  ا  

ها را توضیح  تواند اختالف میان هر یک از  ضع نم  ،س جه اشتراک  زیرا کلیّ 

ر رت اکار غایا  بارای هار یاک از      عادم ضا  » قول به رسد دهد. لرا به نظر م 

شناسا  در عصار    هل اس    لارا علام زباان   به معنای احاله   تکیه به ج« ها  ضع

هاای    هاای  دارد   پاساخ   ها، استدالل زبان دقیقاً برای سوال فوق در تمام  حاضر
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 0.که بررس  آنها منوط به مجال دیگری اس  کند م  ارائه

ات کناار گراشاته شاود،  ضاع بار اسااس       . اما اگر قول به  ضع مفارد 1

د که شو م  شود   لرا ترسیم یک نظام برای مرکبات ضر ری م  مرکبات طرح

  چناین   حدت نظاام، بحاث را آغااز کارد      ی توان از نقطه م  در این صورت

 .3غایات  را تشریح کرد

                                                           
لفظ، اشاکاالت دیگاری هام باه بحاث اشاتراک        ی احوال خمسهبحث از البته در ضمن  .0

 لفظ   ارد شده اس .

به مباحاث اصاولیون در  ضاع اشاکال     « اصال  ربا»توان در آن از موضع  بحی  که م  .3

شناس  خارج کرد، بحث اشاتراک لفظا     در زبان« اصال  اات»کرد   آنان را از تکیه به 

کناد   حقاائش   مجاازات  ... باه      احاث، تغییار ما    بنادی مب  اس . در این صورت طبقه

گیری   تقسیم بار اسااس سالب   ایجااب،      گردد   به جای کلّ  باز م «  حدت منتجه»

ی  بمیاباه یاک پدیاده   « زباان »گیرد   به  موضوع بحث قرار م « بندی استعماالت طبقه»

ها    تجزیهرسند  شود   هدف   منتجه به  حدت م  خارج ِ در حال جریان نگریسته م 

  شوند نه کلّ . ی یک کلّ بدل م  هم به تجزیه



 

 استعمال اللفظ فی اکثر من معنی

، گاه در استقراء نسب  به برخ  استعمال لفظ در اکیر از معنا ی . مساله0

گیرد که  م  خا  مدنظر قراری مواردّ به عنوانشود    م  مالحظهاستعماالت 

طور که قبالً  در این صورت، بحث   بررس  پیرامون آن الزم نیس ؛ زیرا همان

 به صورتگاه قابل تحلیل نباشند    خ  مصادیش هیچاشاره شد ممکن اس  بر

گیارد   اما گاه این بحث از این جه  مورد بررس  قرار م استیناء باق  بمانند. 

اکیاار از معنااا بااه عنااوان یااک اصاال در دسااتگاه کااه آیااا اسااتعمال لفااظ در 

اس  کاه بارای بررسا        در این صورتشناس  قابل طرح اس  یا خیر؟  زبان

 سنجیده شود.«  ضع»علم  این مساله، باید نسب  آن با 

آن اسا  کاه   دنبال  به آخوند در این بحثمرحوم »ممکن اس  گفته شود: 

اسا  کاه حکام باه     « عقل»این ، « ضع»ثاب  کند قبل از طرح مساله در  عاء 

کناد؛ یعنا  گااه  ضاع، اساتعماالت را       م  امتناع استعمال لفظ در اکیر از معنا

در این صاورت   «.کند م  استعماالت قضا ت ی کند   گاه عقل درباره م  کنترل

باود    «  ضاع »، شناسا   زباان بحاث   سوال این اس  که تاکنون مبنای قوم در
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خوردند؛ لرا باید تبیین شود که مبناا   م  حکاستعماالت بر این اساس م تمام 

 قرار گرفتنِ عقل در کنترل استعماالت به چه معناس ؟

اعتباری اس  اما ای  هدرس  اس  که  ضع مقول». ممکن اس  گفته شود: 3

تاوان از   نم  کند   لرا در اعتبارات هم م  اعتبارات هم این عقل اس  که حکم در

د توجه داش  که بر اساس تقسایم  کاه از ابتادای    اما بای« محاالت استفاده نمود

مباحث طرح شده؛ امور یا تح  جریان علی  هستند   یا تح  علی  نیستند که 

اسا     « جعل نساب  »قسم د م یا تکوین  اس    یا تکوین  نیس  که از سنخ 

استحاله   امتناع   »دهد. از سوی دیگر اصطالحات  مانند  م  را شکل« اعتبارات»

باشاند، تنهاا    م  که مربوط به  جود   عدم..« .  سلب الش ء عن نفسه   ضر رت

تقسیم ساموری که تح  علی  هستند  قابال طارح هساتند؛ اماا در      در قسم ا لِ

 ند.معنا ندار –گیرد  م  که اعتبارات در این قسم جای –قسم د م 

 را شاود، بایاد آن   م  . پس اگر مسامحتاً از محاالت در اعتبارات صحب 9

جعل نسب  یا با مقصد تناساب دارد یاا    در اقسام اعتبارات جستجو کرد؛ زیرا

ندارد؛ جعل نسبت  که با مقصد تناسب  نداشته باشد، انجام آن توسا جاعل، 

امری لغو اس    چیزی جز ا هام غیر معتباره نخواهاد باود. بناابراین هرگااه      

طاابش باود سیعنا     م« استعمال لفظ در اکیر از معنا»این قسم بر های  شاخصه

 تاوان پیراماون   ما   ز جعل بود ؛ آنگاهچنین استعمال  غیر متناسب با غرض ا

اين امتناع، معنیايی جیز   امتناع آن در عالم اعتبارات سخن گف  که البته 

. ضمناً باید توجه داش  که اساساً استعمال لفظ در اکیر از معنا لغويّت ندارد

ای استعمال محقش شاده   لارا یاک    خارج  اس  که در دنیهای  دارای نمونه

ای  هاسا ؛ یعنا  اساتعمال موضاوعاً مقولا      -نه عدم    محال  -امر  جودی 

گردد  م  استقراء بررس    تحصیل ی خارج اس  که بوسیله عین    جاری در
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آن، اهنا      شود. پاس طارح بحاث دربااره     م  گیری ش  از  جود آن، گزار

قرار دهد، باید نسب  استعمال باا   فرض  نیس    اگر هم اهن، آن را موضوع

  ضع را بسنجد.

جای عالم  دانستن لفظ برای معناا   رعایا  نکاات فاوق،     ه . اما آخوند ب4

ریزی کرده که در این میان   با نگاه   حدت لفظ   معنا پ  ی بحث خود را بر پایه

 جودی، معنا اصل اس    لفظ تنها  سیله   مرآت  برای معناس . پس در اینجاا  

 0رسند م  با یک امر حقیق  مواجهیم که بدلیل تطابش، حاک    محک  به  حدت

 تعدّد بردار نیس .ای  ه  لرا چنین رابط

حال اگر بر  حدت تکیه شود   د ئی  در اینجا نف  گردد، بحث از علام  

شاود کاه ایان     ما   حصول  خارج شده   علی  بر اساس علم حضوری جاری

شناسا  نادارد. چاون عقال      اعتبارات   زبان چ ربط  به دنیاینحوه بحث، هی

اسا ؛ اماا در    «  کیارت   حادت »   « جود   عدم»نظری اس  که به دنبال 

جای تکیه به  حدت لفظ با معنا، به د ئی    تباین ه عقل عمل    اعتبارات ب

شود   سپس بر اساس یک مقصد عین    با جعل یاک نساب ،    م  آنها توجه

گردد   لفظ بجای آن که تنها  سیله   تباع   م  یجادمیان آنها نحوه ارتباط  ا

شناسان اسا . ممکان اسا  گفتاه شاود:       .. باشد، رکن اصل  در بحث زبان. 

اما این ادعا بر « رسد نم  امور مخالف با عقل نظری به پریرش عقالء   عرف»

ترین موضاوع در عاالم را ا کاه جریاان       حقیق  اقعی  اس  زیرا کفار،خالف  

کنند بلکه دستگاه  عظیم بارای طغیاان    م  نه تنها انکار ه  اس  ا الی  هاراد

                                                           
ل تحلیل علیت  از بحث  ضاع  دیگری اس  بر این که آخوند بدنبا ی این بحث نیز نشانه .0

 شناس  اس .   زبان
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 .0کنند م  در مقابل آن ایجاد

 اضاع   ی نای قوم استعمال  که بد ن اجازه. گرشته از نکات فوق، بر مب1

ه کند. البته درس  اس  که آخوند، صح  استعمال را ب نم  باشد، جریان پیدا

ن مبناا  ا ما در امر ثالث باه اشاکاالت آ  مّ؛ ا3بازگرداند« طبع»، به « ضع»جای 

پرداختیم. اجماالً گفته شد که اگر عرف،  ضع  اضع را بپریرد، غارض  اضاع   

 اضاع باه تغییار     ر  ضع مورد پریرش عرف قرار نگیرد،شود  ل  اگ م  محقش

 کند. م  نسبت  که جعل کرده بود، مبادرت

فارض دارد: گااه ایان     شده، چندانجام اما استعماالت  که در غیر ما  ضع له 

 اضاع باه    به عناوان شود   عرف هم  م  استعماالت، قسیم  برای  ضع محسوب

شود. در این صورت بحث از استعمال خارج شده   در منزل   م  رسمی  شناخته

شود. اما گاه این اساتعماالت، باا    م  گیرد   قواعد  ضع بر آن جاری م   ضع قرار

همان استعمال غلاا اسا ؛ زیارا غارض       ضع هماهنگ نیس  که در این صورت

اساس ِ  اضع، جلوگیری از استعماالت ناهماهنگ با  ضع بوده تا نظم در گفتگو   

 تفاهم از بین نر د.

شود زیارا پایگااه آن،    نم  جازات از استعماالت غلا محسوبدر این میان، مَ

  ضاع »باه  « ناوع   ی اجاازه »ن  در اصطالح قوم، از طریاش  همان  ضع اس ؛ یع

                                                           
به تناق  اراده با علی  سمانند نسب  میان عادم   ،اصل  تمام  مباحث در نظر ما ی نکته .0

 گردد.    جود  باز م 

جازات فرض دارد: پایگاه مجازات،  ضع اس ؛ پایگاه مجازات، طبع البته سه قول دربارة مَ .3

 ضع  یاس ؛  ضع   طبع هر د  پایگاه مجاز هستند. به نظر ما مجازات حتماً باید با دنیا

مرتبا شوند تا مرزشان با استعماالت غلا   مخاالفِ  ضاع معاین گاردد. همچناان کاه       

 الزم اس .« قرینه»مرتبا شوند زیرا در مجاز،  مجازات باید به عرف هم
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« ماا  ضاع لاه   »شود   در  اقاع باه نحاوی خاا    مقیاد در       م  مرتبا«  اضع

 ضاع نیسا  کاه تفصایل آن در مباحاث قبلا         استعمال شده اس    تخلف از

 گرش .

باشاد؛ چناین شارط     « پاریرش عارف  »، «طبع»حال اگر مقصود آخوند از 

 زاعتباارات  نیا   ا  ضع   معان  حقیق  س  ایضاً تماام  مختص مجازات نیس  زیر

، اماری  «طباع »برای جریان خود به پریرش عرف محتاجند؛ اماا اگار مقصاود از    

«  اضع»بمیابه « عرف»به رسمی  شناختن معنای  به مستقل   قسیم  ضع باشد،

 به لوازم این مطلب ملتزم شود.اس  که آخوند باید 



 



 

 المشتق

رسد تقریری که بحث مشتش را از بررس  موارد   مصاادیش   م  . به نظر0

م نمایاد    سا  ترسای  شنا   برای آن، جایگاه  در اصل زبان خا  خارج کند

آن را توسا قوم مشخص نماید، آن اس  که  ضاع گااه    ی عل  طرح جداگانه

گیرد مانند  ضع کلمات  همچون زید، انگشتر، پیاراهن   م  انجام« اات»برای 

اس . اما قسم دیگاری از  « اات»ها، یک  ضع.. که معنای مورد نظر در این  . 

مانند ضارب   آکل   شود  م  ،  ضع« صف» ضع  جود دارد که در آن برای 

نائم که معنای مورد نظر در آنها  صف  اس  کاه بار یاک اات عاارض شاده      
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 کند. م  ا صاف تحلیل ی پس بحث مشتش، نظر  اضع را درباره .0اس 

شناسا  تعریاف    ین صاورت، علام زباان   . البته باید توجه داش  که در ا3

فلساف  اات    جدیدی از اات    صف ارائه نکرده بلکه از اصطالح منطقا     

ت  که ما در مباحث فلساف ،   صف سعرض   استفاده نموده اس    لرا اشکاال

  یا تباین حقیق  این د  داشتیم، در « اات    صف» حدت حقیق ِ  ی درباره

ق  داشاته  یابد. یعن  اگر اات سماهی      صف، تباین حقی م  این جا جریان

هر نوع ارتبااط  باین اات     از اات ممکن نیس     باشند، انتزاع هیچ  صف 

 صف تشریح شود، غیر حقیق  اس    لرا ماا د  ناوع  ضاعِ جادا   بریاده از      

شود که هیچ ارتبااط    م  یکدیگر خواهیم داش . یعن  د  دنیا از  ضع ایجاد

 به یکدیگر ندارند.

عال ه بر این، تعریف آخوند از مشتش سما یجری منهاا علا  الار ات مماا     

در علم منطش « ماهی  اهن »اً عن الرات  همان تعریف یکون مفهومه منتزع

شناس  ر شن شود؛ یعن  آیا  اضاع   را باید ارتباط آن با  ضع   زبان  ل 3اس 

مشتش مالحظاه نماوده؟! تعریاف آخوناد از     ضع همین تعریف منطق  را در  

، چه نسابت   «اات»در مقابل «  صف»یک تعریف منطق  از  به عنوانمشتش 

 ن شناخت     ضع  از مشتش دارد؟!با تحلیل زبا

یاباد کاه    ما   . بنابر نکات فوق، بحث در مشتش، تنها زمان  موضاوعی  9
                                                           

به میان به همین دلیل هم هس  که در مشتش، صحب  از زمان گرشته   حال   آینده  .0

« نزما» صف   عر ض   عدم عر ض آن اس  که مسالة  ی آید زیرا هنگام مالحظه م 

مادام الموضوع، مدنظر نیس    « زمان»شناس  در ا ات،  شود. یعن  از نظر زبان طرح م 

 لفظ مربوطه بر آن صادق اس    تنها  جود   عدم در آن اهمی  دارد.

  لرا برای جریان آن در این بحث باید انحاء اتحاد که در متن به آن اشاره شده سحلول ،  .3

   شر ط   لوازم آن سنجیده شود.« تطابش»ایجادی، صد ری  ...  بر اساس 
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اات    صف به  حدت نرسیده باشند زیرا در صورت  حدت آن د ،  اضع تنها 

بررسا   «  ضاع بارای ا ات  »یک موضوع را مالحظه کرده   باید ایل عناوانِ  

کاردن صاناعات ستااجر    ملکاات     شوند. لرا اساتدالل صاحیح بارای خاارج     

سمجتهد  از محل نزاع در مشتش، این اس  که: هرگاه  صف مورد نظر باا اات  

شود   به  ضاع بارای ا ات    م  به  حدت برسد، موضوعاً از بحث مشتش خارج

شود: بحث مربوط  م  که ر شناس  کند. پس بر اساسِ این استدالل  م  رجوع

سااتیات  خر ج موضاوع   « ا صافِ مقوّمِ اات» انواع ا صاف نیس  بلکه به تمام 

 گیرند. م  هستند که موضوع این بحث قرار« ا صاف عرض »دارند   تنها 

شکل گرف ، آنگاه «  ضعِ  صف» ی تش بر پایهمش ی .  قت  طرح مساله4

سخن از دخال  زمان تلبس به مبدل در  ضع آن  جه  ندارد زیرا بنابر مبنای 

تغییارات   ی اسا     ضاع، متکفال مساأله    « نای کلّا  مع»قوم، متعلش  ضع، 

 خارج  نیس    فقا همان طور که برای تناوع ا ات، الفااظ متناوع   ضاع    

رج تا از هرج   م تنوع ا صاف نیز، الفاظ مختلف   ضع شود د؛ باید برایشو م 

کلا    به صورترا « زننده» اضع، تحقشِ  صف  جا نیز د. در اینجلوگیری گرد

  لفظ ضارب را برای آن  ضع کرده اس . به عبارت دیگر زمان در نظر گرفته 

 رف   آمدِ ا صاف   عر ض   عدم عر ض آنها چه اثری در  ضعِ  اضع دارد؟!

معنای کلّ  برای هر د  طارف نازاع در مشاتش    »ممکن اس  گفته شود: 

زمان عر ض ضرب توسا هر کس  باه  »قابل تصور اس :  ضع ضارب مختصِ 

هر شخصا  کاه در زماان  از ازمناه،     »بل  ضع ضارب برای در مقا« نحو کل 

اما باید توجاه داشا  کاه در  ضاع  کاه بارای       «. ضرب را محقش کرده باشد

اختالف ا صاف ضر ری اس ؛ یعن  هر یاک   ی ظهشود، مالح م  ا صاف انجام

 محتاجند   اال هارج   مارج در گفتگاو پدیاد    ای  هها، به  ضع جداگان صفاز  
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 آید. م 

از آب مرتفع شود، ایان طاور نیسا  کاه     « گِل آلودی»قت   صف میالً  

را « شفافی    زالل »برای حال  د م،  ضع  صورت نگیرد بلکه  اضع،  صف 

کند تا هنگام  که در زندگ  خود به آب زالل  م  برای حال  جدید آب  ضع

ا باا  نیاز پیدا کرد، امکان انتقال مراد خود را به عبید فراهم آ رد   تفا ت آن ر

آب گل آلود به آنها تفهیم کند. به عبارت دیگر کدام داعا    غارض عقالیا     

المنقضا  عناه   »شود تا باعاث شاود ا   صاف را بارای      م  برای  اضع ترسیم

 ضع کند، در حال  که حتماً  ضع دیگری برای  صف بعادی کاه بار    « المبدل

نمایناد.  شخص عارض خواهد شد، انجام داده اس  تا همگان آن را اساتعمال  

رغام انقضااءِ    مِ ش ء،  ضع  انجام شاده، چارا علا    یعن   قت  برای حال  د 

 صف ا ل از اات   اتصافِ اات به حال  د م، د باره  صفِ حال  ا ل را بارای  

نظما  در   با   آن  ضع کند؟! آیا این کار خاالف غارض ا  از  ضاع   موجاب    

 شود؟! نم  گفتگو   عمل

صورت، ما بدلیل د ری از عصار ناص،    در هر». ممکن اس  گفته شود: 1

دنباال   به خود ی نداریم   هر یک از طرفین با ادله علم به کیفی   ضع مشتش

در پاسخ باید گف  کاه طارح شاک در    « اثبات کیفی   ضع مشتقات هستند

تنهاا زماان  صاحیح اسا  کاه در       کالم شیارع بعض  از مصادیش مشتش در 

بحث مشتش ر شن شاده باشاد     ، تکلیف عام به صورتوضع    شناس  زبان

هاای آن،   بد ن تبیاین پایاه  طور که مکررا گفته شده، بحث مصداق   لرا همان

 .خارج از موضوعِ مباحث این نوشته اس 

  لفظ    عام، مقصد عقالی ِ  اضعین به صورتشناخت     بلکه از نظر زبان

کناد،  اضاح اسا    همیشاه گر ها  در       ما   مینمعنای  که آن مقصد را تأ
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جامعه، زنده   حاضر هستند که متکفال   مسائول جلاوگیری از اخاتالل در     

  حتا    کنناد  م  تفاهم   تخاطب بوده   استعماالت را بر اساس  ضع کنترل

  لرا بر فارض شاک در    کنند در فرض نیاز جامعه، به  ضع جدید مبادرت م 

ضاوع لاه   باید به آنان رجوع نمود. بنابراین تردید در معناای مو  اصل  ضع نیز

آن باه   معناس    بحث پیراماون  ب  تعريفمشتش   نزاع بر سر آن در سطح 

 .یابد م  ، تنزّلفیه مشکوکٌ مصاديآسطح برخ  

ترکّب یا بساط ِ معنای مشتش، تفکیاک   . برای قضا ت صحیح پیرامون7

« دشاو  ما   درک  که بر اثار شانیدن لفاظ حاصال    »  « معنا در منطش»بین 

لا  بار   ا ّ دستگاه، تفا ت مهم  باا یکادیگر دارناد:    ضر ری اس  زیرا این د 

اساس دالل  عقل    تجزیه   تحلیل منطق  اس    د م  بر اسااس داللا    

شاود.   م  لفظ    با شنیدن یک آ ا توسا گوش، مخاطب به معنای  رهنمون

این د  دستگاه، د   عاء جداگانه هستند   آثار هر یک بر دیگری قابال حمال   

 مفاهیم اعتباری اس . سنخ مفاهیم حقیق    دیگری از زنیس  زیرا یک  ا

باه   « س= صف در مقابل اات». بنابر این تفکیک، باید مالحظه کرد که 6

شاود؟ گااه    ما   تعریف آخوند از مشتش  در علم منطش چگوناه تعریاف   عنوان

تعریف  صف بد ن اات ممکن نیسا    ا صااف تنهاا اماوری     »شود  م  گفته

در این صورت، تفکیک بین  ضع برای ا ات    ضع برای که « انتزاع  هستند

 ا صاف معنا ندارد   هر چه برای ا ات  ضاع شاده، باه ا صااف هام سارای       

کند   نه برای  م  کند؛ چون  اضع برای امور حقیق ، به جعل لفظ مبادرت م 

 امور انتزاع .

باه  رسد  صف براتاه قابال تعریاف اسا         م  فارغ از این الزمه، به نظر

توان همانناد   م  یک معنای منطق ،  حدت دارد   متکیر نیس . یعن  عنوان
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نیز، از طریش الغااء خصوصایات   سمیل زردی یا سرخ   ...   ا ات، برای ا صاف

در خارج   اخر  جوه اشتراک، یک کلّ  ساخ  که جامع ها  سُرخ  ی شخصیه

ناه  سا       مانع باشد. پس به این معنا تعریف مشتش در علم منطش بسایا ا 

اات لاه  »تعااریف  از  صاف همچاون    ای مرکّب   دارای چند جزء. لارا   مقوله

از اساس نباید پریرفته شود؛ نه این که بر اساس این تعریف غلا، باه  « الکتابه

ا اس  چون این تعاریف بسی ، تمام ِبحث بپردازند. در  اقع در منطش صوری

ه    ابستگ  نیس  بلکه ب مجموعه   تعریف ارتباط ی مالحظهدنبال  به منطش

 سازی اس . دنبال انتزاع   کلّ 

شود   انساان را باه    م  فهم  که از طریش شنیدن حاصل ی . اما درباره1

باه  « زردی یا سرخ  یا سایّالی   ... »کند:  قت  که لفظِ  م  معنای  رهنمون

که در علوم پزشاک     باید گف  بعد از ط  یک سیر خا  ا  خورد،  م  گوش

 ارد  پردازناد ا   نما   شاود   قاوم باه آن    م  ناس  مفصالً به آن پرداختهر انش

شود   نه بیشتر؛ چون  م  تبادرمشود   از یک لفظ، یک معنا  م  حافظه ی قوه

اگر  اضع بیشتر از یک معنا را برای یک لفظ قرار دهد باعث هارج   مارج در   

دات گرش ، تفاهم   تخاطب خواهد شد. یعن  همان مباحی  که در  ضع مفر

در  ضع مشتقات هم جاری اس    از جها  داللا  لفظا  نیاز، ترکّبا  در      

عال ه بر این که انتقال از یک لفظ به یک معناای خاا ،    مشتش  جود ندارد.

ای ر انشناخت  نبوده بلکاه اماری عرفا  اسا  کاه در آن،       در نزد قوم مقوله

 شود. دنبال م  «ارتکاز»

ترکب یا بسااط  مشاتش، بایاد مباان       رهلرا قوم برای هر نوع بحی  دربا

خود را در منطش   در اعتبارات    ضع رعای  کنند که در این صورت بسیاری 

 ها اساساً منتف  خواهد شد. از نزاع
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ایان مطلاب قابال    « مشتش»  « مبدل»ن . اما پیرامون تفا ت   تغایر میا3

 ضع بارای   که با توجه به تقسیم قبل  مبن  بر  ضع برای ا ات   طرح اس 

 ا صاف سمشتش ، آیا مبادل در مبناای قاوم، قسام ساوم  از  ضاع را تشاکیل       

گیرد؟ که پاساخ باه ایان ساوال،      م  دهد یا جزئ  از  ضع برای ا ات قرار م 

 منوط به بحث منطق  در تعریف مبدل اس .

 یعن  اگر ادعا شود که مبدل جازء ا ات اسا ، آنگااه ایان اشاکال طارح      

مر متادرّج در خاارج اسا    دارای  حادت   قابال      یک ا« فعل»شود که  م 

س ا ات تعریف منطق  نیس  تا از سنخ ا ات قرار گیرد. لرا فعال ناه از جان   

آب   مان طور که آخوند نیز تصریح کرده ا ه اس    نه از سنخ ا صاف؛ چون ا 

منحصار گاردد،   « ا ات   ا صااف »از حمل اس . حال اگر  ضع باه د  قسامِ   

قسم ساوم  از   به عنواناز دنیای  ضع اس    اگر « بدلم»آن خر ج  ی نتیجه

معین شود   چیسات     «  ضع برای مبادی» ضع پریرفته گردد، باید تکلیفِ 

رساد چناین بحیا  ارائاه      م  چگونگ  آن توسا قوم تشریح گردد که به نظر

 نشده اس .

باه  «  ضاع بارای مباادی   »رسد بر مبنای قاوم، تشاریح    م  البته به نظر

توان برای فعل  نم  یر عقالئ  بیانجامد زیرا بر اساس منطش صوریتصویری غ

تاوان   نما   یاک امار متکیار    به عنوانیک  حدت حقیق  در نظر گرف    لرا 

 ضع  برای آن انجام داد؛ چون در این صورت باید برای هر جازء از ایان امار    

عارف باا    کاه  اد   میال برای یک فعالِ شاش جزئا  ا    متکیّر، یک لفظ قرار د

خاطر ه ! این همه بدر نهای  شش لفظ جعل کرد حدت آن، سر   کار دارد ا  

 را ندارد.در عقل عمل منطش صوری، قدرت تعریف کیرت  آن اس  که

 



 



 

 ی کامالً منطقا  آن هام در مسااله    به صورت. طرح بحث مالک حمل 0

وند در مبنای آخهای  شناخت   یک  دیگر از نشانه یعن  یک بحث زبانس مشتش

حقائش   علی  اس    اال آنچه از بحث  ضاع     ی تحلیل امور اعتباری بوسیله

هاای   یئات مختلف برای نسب مربوط شود،  ضع ه« حمل»تواند به  م   اضع

کاه اماری    باشد .. در  ضع مرکبات  م .متفا ت سمانند نسب  خبر به مبتدا  

هاای فاوق    در سرفصال « حمال »اس . یعن  در مباحث اعتباری، « اعتباری»

طرح شده   الزم نیس  در تشریح آن به امور حقیق    مباحث منطق  رجوع 
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ه اتحاد حقیق  در حمل هوهویا   کرد. به عبارت دیگر بحث از  ضع، ربط  ب

ندارد   لرا طرح حمل   اتحااد حقیقا  در اینجاا موضاوعاً نادرسا  اسا          

 ارتباط  به مباحث  ضع   استعمال ندارد.

در  اقع بر مبنای قوم، مفااهیم یاا حقیقا  هساتند   یاا اعتبااری   در       

علّ    نفس االمری توسا عقل مهام اسا      ی  همفاهیم حقیق ، کشف رابط

در دستگاه قوم باه اماور   « مفهوم»راده در آن هیچ دخالت  ندارد   لرا کشف ا

انصراف دارد. اما در اعتباارات ا کاه  ضاع هام بخشا  از آن اسا  ا          حقیق 

.. ماورد بحاث   .گیری   ماهی  اهن    ماهی  عین    کلّ  از موضع« مفهوم»

   عل اسا  ی، نسبت  اس  که تابع جعل جاگیرد بلکه مفهوم اعتبار نم  قرار

شود   لرا نساب  هار    م  مطرح اراده برای جلوگیری از لغوی ، غرض   غای ِ

تمام شود. پس اعتبار کاری اس  که در دنیای عمال    « غای »جعل  باید با 

گیرد   به همین دلیل، موضوع بحاث اعتباارات، اماور     م  توسا عقالء صورت

 بسا  برساند، نساب     اب ؛ چون اگر عقالء در جعل به بان   نه ثو متغیر اس 

 دهند. م  را تغییر مجعول

کامل بر  ضع تطبیش  به صورتاین مبنا را  رسد اصولیون م  البته به نظر

اماا مرحاوم    اسا   ها تشاریح نشاده   زیرا مکانیزم  ضع در مباحث آناند  هنداد

مبنای مفاهیم حقیق  توضایح دهاد. در    آخوند سع  کرده تا این مساله را بر

باه هماین    مبنای ایشان  ارد شاد،  بر در مبحث  ضع ت  کهتمام اشکاال  اقع

توان به امور جبری    نم  گردد؛ زیرا امر اختیاریِ اعتباریِ متغیّر را م  اصل باز

سع  در منضبا کردن قاوم   این مباحث ما نیزعلیت  باز گرداند. ر ح تمام  

اری   لاوازم  تا امور حقیق    اعتباند  هانجام داد های  اس  که خود به تفکیک

 هر یک، بر دیگری بار نشود.
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وع علا  طارح ایان بحاث حقیقا  در موضا      ». ممکن اس  گفته شود 3

آن اسا  کاه در    شاود ا   مشتش ا که یک بحث  ضع    اعتباری محسوب م  

کالم شارع، صفات اله  به اات خدا ند نسب  داده شده   برخ  مانند اشاعره 

  مطالاب خاالف   اناد   هده کارد از تباین اات    صف در بحاث مشاتش اساتفا   

  برای جلاوگیری از ایان انحاراف،    اند  هاعتقادات را به متون شرع  نسب  داد

 «.تبیین منطق  از موضوع ضر ری شده اس 

باید توجه داش  کاه اگار طارح مباحاث منطقا ، دارای       در این صورت

باه   هاا،  تاوان باا حااکم کاردن آن     ما   اسا     شناس  زبانچنین ثمرات  در 

شاود؟!  چرا در مباحث فرع  به این نکتاه پرداختاه    نظم بخشید، شناس  زبان

بپاردازد   از   شناسا   زباان تر نیس  که منطش از ریشه باه اصاالح    مناسب آیا

  ناه  ی ط  مسیر صحیح در ساخ  یک علام ا   اثبات    برا به صورتابتداء   

باه  « تفقاه »  « تفکار »نسب  میاان   طر پاسخ به مباحث غلا   انحراف  ا بخا

شود کاه آیاا در    م  این سوال مطرح ررس  گراشته شود؟! در این صورت نیزب

 ی شود یا حش   باطل؟ آیاا در پایاه   م  منطش   اصول، بحث از صحیح   غلا

منفا ،  هاای   تعاریف منطق    اصول ، ایجااد انحاراف   طغیاان توساا اراده    

 ؟!موضوع بحث قرار گرفته اس  یا از قواعد عام سخن به میان آمده

تطبیش منطش بر  البته اگر قرار شد بحث در این موضع قرار گیرد   بنا بر

گاه باید قبل از نزاعهای طرح شده در متن کفایاه، ابتادائاً    آن علم اصول باشد،

اصاول  هام جریاان    هاای   در علم منطش، در گزاره« قضیه»چهار رکن اساس  

جها  یاا   »  « نساب  حکمیاه  »  « محماول »  « موضوع»یابد یعن  تعریف 

باه نحاوی تبیاین شاود کاه      « قضیه که حقیق    نفس االمری باشاد  ی مادّه

 متناسب با علم اصول باشد.
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مبدل    حدت مصداق   کفای  تغایر مفهوم  میان اات   ی . اما درباره9

ر اات آن، حمال صافات الها  با     ی که مرحوم آخوناد بوسایله   میان آن د  ا 

ف  که چنین حمل  در علم منطش، ایل باید گ خدا ند را توضیح داده اس  ا 

ابتکار مالصدرا در منطاش   به عنوانبحث شده   « حمل شایع صناع »عنوان 

ر د که در  اقع از سنخ علم حضوری اسا    بار اسااس  حادت      م  به شمار

حقیق  خارج  شکل گرفته اس ؛ برخالف حمل ا ل  اات  که از جنس علام  

رد. لرا بر اساس اصال   جود، تغاایر  گی م  حصول  اس    از انتزاع سرچشمه

اضاطرار عقال    ناشا  از  مفهوم  در حمل شایع صناع ، حقیقت  ندارد بلکاه 

باا توجاه باه نقادهای مطر حاه در       اس  که این عد ل از علم منطش اس   

 توان با استفاده از آن، مشکل را حل کرد. نم  مباحث منطق    فلسف  مختار،



 

 نه در مقدمهگا بندی از امور سیزده جمع
آن، بایاد توجاه    ی گاناه  ی کفایاه   اماور سایزده    مقدمهبندی  . در جمع0

داش  که د  منشأ برای فهم   درک  جود دارد. یک منشأ بار اسااس علیا     

گاردد.   م  اس  که به علم حصول    علم حضوری   بحث منطش   فلسفه باز

 دن طارح یعن  در آن، علم برهاان    صددرصاد   بادیه  باودن   ااتا  باو      

 ی گاردد   شاخصاه   ما   «ب الش ء عن نفسهسل»شود   انکار آن منجر به  م 

 آن، ثبات    حدت اس .

عمال اسا    باه    عقال    از سانخ   ما منشأ د م، بر اساس اعتبارات بودها

آن، کیرت   در حال تغییر  ی گردد   ارزش علم  ندارد   شاخصه م  عقالء باز

های  جعل    ارادی   غیر علیت  هستند  بودن اس . در  اقع اعتبارات، نسب 

که لغو نیستند   دارای غای  هستند   آن غای ، نارر به تغییرات  در عرف   

 جامعه اس .

یک طرفه اس    از عل   م آن اس  که در امور علیت ، رابطهمه . نکته3

« فرآیند»اعتبارات، یک نوع به معلول   یا از معلول به عل  جریان دارد اما در 

طاور کاه    قابل بهینه   اصالح اسا  هماان  « ی غا»قابل مالحظه اس ؛ چون 

نسب ِ جعل شده نیز در صورت عدم پریرش جامعه نسب  به آن، قابل تغییار  
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. به همین دلیل اس  که شک   تردیدها نسب  به مصادیش در  ضاع    0اس 

رفع کرد. توان با مراجعه به دانشمندان   عقالءِ متکفلِ موضوع،  م  استعمال را

اما در صورت اختالف میان دانشمندان باید غای  در اعتبارات را مبنا قرار داد 

طور که در بحث صاحیح   اعام باه     اساس آن، اختالف را حل کرد؛ همان  بر 

های طارح شاده در    این نکته اشاره شد. لرا بسیاری از سواالت   مسائل   نزاع

 شد که نزاع بر سر مصادیش، گفته قابل حل اس . البته« فرآیند اعتباری»این 

؛ قوم بوده اس  شناس  زبانارکان از  زیرا موضوع بحث، فهم تناء نیس قابل اع

 مگر مصادیق  که با طرح آنها، قب    بسا در تعریف انجام شده اس .

در  شناسا   زباان  ضاع     بحاث  . بر همین اساس ر شن شد که طارح 9

رتبااط میاان لفاظ   معناا باد ن      زیرا ا ؛نادرس  اس « لفظ  معنا»چارچوب 

بارای  « آماوزش زباان  »تنها در دنیاای   «مقصد  اضع از این ارتباط»توجه به 

 ی یاک پدیاده   باه عناوان  اال آنچه در خارج جاهل به زبان خا  جای دارد   

بخش  از  به عنوانشناسان  اس ، استعماالت عرف  اس  که زبان اقع  جاری 

 را تولیاد  نند   بر ایان اسااس، یاک علام    ک م  فدانشمندان، ر ابا آن را کش

کنند. به عبارت دیگر ابتدا باید مبدل تفکیک   تقسیم به لفظ   معنا ر شن  م 

شود تا بعد به  حدت آن پرداختاه شاود چاون اگار موضاوع زباان، تفااهم          

تخاطب باشد، آنگاه باید بجای تقسیم لفظ   معنا، به تقسیم ر ابا اجتمااع   

 توجه نمود.« شأن تخاطب»ت  مانند پرداخ    به موضوعا

باه مباحاث   « معناا ». گرشته از این اشکال، آخوند در توضیح   تشریح 4

                                                           
کنند، هم باه عمال    وجه دارند   نظم در تفاهم   تخاطب را دنبال م هم به زبان ت ،البته عقالء .0

توجه دارند   با ایجاد یک دستگاه حقوق    توسا امر   نه    مجازات، به اعمال ماردم نظام   

 شود. دهند که در دستگاه قوم،  عاء زبان   عمل از یکدیگر تفکیک م  م 
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، استحکام علم  ببخشد اما توجه شناس  زبانکرد تا به بحث  م  منطق  تکیه

به علی  بازگردد   تفاهم  شناس  زبانشود پایگاه  م  نداش  که این کار باعث

دل گاردد؛ در حاال  کاه منشاا درک   فهام در        تخاطب به امری جبری مب

دنیای زبان   اعتبارات، تصور   تصدیش   جریان تطابش نیس  بلکه ارتکاازات   

 عرف  شکل گرفته اس .های  فرهنگ    پریرشهای  اس  که بر اساس ریشه

. تقسیم دیگری که قابل استنباط از مباحاث آخوناد در مقدماه اسا ،     1

سا صاااف    « مشااتقات»سا ات ، « داتمفاار»تقساایم  ضااع بااه سااه بخااشِ 

اکار شاد؛    گیرد کاه  م  نشأتای  هتاس  که این تقسیم هم از نک« مرکبات»

در تعریف  ضاع    « آموزش »یعن  اصل قرار دادنِ ارتباط لفظ   معنا به نحو 

گاه به غرض  اضع از ایجاد ارتباط باین یاک    . چون اصولیون هیچشناس  زبان

معنای خار ج از دنیاای   ه این کار ب پردازند اما نم  لفظ خا  با معنای خا 

 ضع   استعمال اس ؛ زیرا اصل در  ضع   استعمال، غرض   غایا  عقالیا    

 .0اس 

کفایه ممکن اس  این گونه گفته  ی منطق  از مقدمهبندی  جمع . برای7

آخوند ابتدائاً به تعریف  ضاع پرداختاه   ساپس آن را باه ساه      مرحوم »شود: 

مشتقات   مرکبات تقسیم کرده   هر یاک از اقساام   لاوازم    بخش مفردات   

اقسام  ضع در  اقع این نوع از اما باید دق  کرد که « آنها را تشریح کرده اس 

 «باین لفاظ   معناا    ی رابطاه »که  ضع به  در حال  ،هستند« تقسیمات معنا»

یاک طارف    معناا کاه   ناه  ین رابطه اس  که باید تقسیم شود؛تعریف شده   ا

 .اس  طهراب

                                                           
  در آن، تصارف   تغییار   « کلّ »اس    نه « کلّ»به عبارت دیگر موضوع بحث در اعتبارات،  .0

 شود   حت  شناسای  کلّ هم برای تصرف دقیش تر در آن اس . در کلّ دنبال م 
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کاه  ضاع بمیاباه     ، فر ض  متصوّر اس ؛ یک  آن« ضع تعریف»ضمناً در 

توضیح داده « کلّ»یک  به عنوانتشریح شود   دیگر آن که  ضع « کلّ »یک 

میان آنها تکیه شاود،   ی  ضع، به لفظ   معنا   رابطهشود. حال اگر در تعریف 

بر اساس علام منطاش،    شود که این توضیح م  در  اقع به اجزاءِ یک کلّ اشاره

بایاد باا الغااء     نیاز « کالّ »شاود زیارا بارای تعریاف      نما   محسوب« تعریف»

ساخ  تا تعریف « کلّ »خصوصیات شخصیه   اخر  جه اشتراک از افراد، یک 

 علم  از آن میسور گردد.

به عناوان یاک کلّا     « رابطه»اما اگر بد ن تکیه بر لفظ   معنا، به نفس 

معاین گاردد   چاون موضاوع بحاث،      نس   فصل آن تکیه شود، آنگاه باید ج

باید تفاا ت جانس      یک امر اعتباری اس ، به عنوانجعل  در  ضع  ی رابطه

کاه امار    فصل حقیق  مشخص شاود. گرشاته از آن  فصل اعتباری با جنس   

تواند جنس   فصل حقیق  داشاته باشاد تاا ارائاه تعریاف از آن       نم  اعتباری

کفایه در هر د  فرض  از مقدمهبندی    برای جمعن احتمالممکن باشد. پس چنی

تقسیم »باید آن، تصویر   توجیه علم    منطق  ندارد. البته فارغ از تعریف  ضع، 

سلب   ایجاب تشریح شاود   حیییا  تقسایم     به صورت نیز«  ضع به سه بخش

 هم  اضح گردد.

بنا . ر ح مباحی  که مرحوم آخوند در این مقدمات طرح کرد، بر این م6

  تعااریف منطقا  از علام بازگرداناد       هاا   را باه پایاه   شناسا   زباان بود کاه  

عقل    فلسف  را بر موضوعات عرفا  تحمیال کناد کاه در طا       های  تحلیل

ها مباحث مطر حه نصریح این ر ند اشاره شد   آخرین آهای  مباحث، به نشانه

ها، بعضااً     نزاع ی ی بحث مشتش بود. البته در میانه ی خاتمه گانه در امور شش

 ضعیف از ادراکات عقالئ    لاوازم آن هام توساا آخوناد اساتفاده      به صورت
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 شد. م 

لفاظ   معناا   نحاوه    »بار اسااس   «  ضع»که تعریف  . مطلب دیگر این1

 به صورتاس  که  شناس  زبانبه نوع  مبادیِ بحث « اختصا  میان این د 

فصیل، این معنا از  ضاع در  تیابد. در  م  اجمال طرح شده   در ادامه تفصیل

جریان یافته که مبااحی  مانناد   « مفردات   مشتقات   مرکبات» ی سه حوزه

 .. در حاوزه .معنا   عالمات  ضاع    حقیق    مجاز   استعمال لفظ در اکیر از

 مشتقات قرار دارد. ی ف هم در حوزهگیرد   بحث ا صا م  مفردات جای

که از نظر  بر این مساله تاکید شد . از سوی دیگر، در این مباحث مرتبا3ً

  یااا بایااد از منطااش انتزاعاا  منطقاا    ر شاا ، باارای بررساا  هاار موضااوع

نگری  بهره برد   یا  رد؛ یا از منطش مجموعه نگری سکلّنگری  استفاده ک سکلّ 

. در  اقاع ایان ساه    0سلوک نمود   جعل بر اساس ادراکات اعتباری   عقالئ  

  بندی  یک از مباحث مطر حه را معین کند تا جمع تواند جایگاه هر م  منظر

 کشف مبنا میسّر شود.

مورد بررس  قرار  نگر اس اگر تعریف  ضع از دیدگاه کلّ . بر همین اس0/3

گیارد     م  شکل« مفرد»ا ل   از ترکیب بین لفظ   معنا  ی نگیرد، در مرحله

  از « مقاالت» شود   از ترکیب جمالت، م  ایجاد« جمله»از ترکیب مفردات، 

پردازناد   م  ا ل تنها به مرحلهآید که قوم  م   جوده ب« کتاب»ترکیب مقاالت، 

کنند.  م  توجه در این میان بیشتر به ا لین ترکیب ا که بین لفظ   معنا اس  ا    

حال اگر ارتباط این ر ند با غایات   اهداف عینا  در جامعاه ستفااهم   تخاطاب      

ز درک اعتباری   عقالئا  اساتفاده شاده اسا . اماا اگار       مورد توجه قرار بگیرد، ا

                                                           
؛   یا تح  علی  نیس . قسم د م یا در خاارج ماا باه    «کل »یا تح  علی  اس : « صورت» .0

 «.اعتباری»؛ یا در خارج ما به ازاء ندارد: «کلّ»ازاء دارد: 



212   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________  

ارتباط  ضع با غایات   تغییرات آن در دنیای تفاهم   تخاطاب ماورد توجاه قارار     

گونه به یاک  نگریسته شود که چ ی عین  یک پدیده به عنواننگیرد بلکه به  ضع 

شاده  سازی اساتفاده   نگری   کلّ منطش مجموعهآنگاه از  موجود زنده تبدیل شده،

 اس .

نگری ضر ری اس ، توجه به د   که رعای  آن بر اساس کلّای  هنکت. 3/3

مورد بررس  اس . یعنا  اگار اجازاء در نا ِ      موضوعِ« بیر نِ»  « در ن»بُعد 

 ضع، لفظ   معنا هستند، حتماً باید به شرائا بیر ن  آن سمانند عرف   قوم   

شارائا بیر نا    اجازاء     حکوم    حاکمان  نیز توجه شود؛ زیارا از ترکیاب  

گیارد. لارا در ایان     ما   آیاد   شاکل   م  به  جود« کلّ»در ن  اس  که یک 

 منطش، انحصار تعریف  ضع به اجزاء در ن  آن نادرس  اس .

نگری   استفاده از منطاش انتزاعا  اسا  کاه د       . دیدگاه دیگر، کلّ 9/3

شاود     م  گفته.. سخن .حال  دارد: گاه از ساخ  کلّ    اخر  جه اشتراک  

شود   گاه بد ن اشاره به ط  مراحل  م  این که کلّ ِ مورد نظر چگونه ساخته

اجنااس   ماواد در علام منطاش، جانس        بندی  ساخ  کل ، بر اساس طبقه

شود. البته آخوند گرچه در تعریف  ضع به اجزاء  ضع سلفاظ     م  فصل  ارائه

کاه  آنهاا ا    ی  حادت   منتجاه  اما باه  میان آن د   تکیه کرده  ی ا   علقهمعن

بلکه برای  ؛توجه نکردها   دهد م  مفرد اس    در ادامه جمله   مقاله را شکل

یاک کلّا     به عنوان« نحو اختصا »یک جزء یعن  علم  کردن بحث، بر ر ی 

دس  گراشته   لرا در اقسام  ضع، صحب  از ا صاف  مانند کلا    جزئا  کارده    

 اس .

نحو علم    صحیح، منوط به آن بود کاه باا الغااء     البته انجام این کار به

خصوصی  از مصادیش خارج   ضع،  جه اشتراک آنها اخار شاود   مفهاوم     
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اجناس بندی  اهن  مرکب از جنس   فصل ساخته شود   جایگاه آن در طبقه

حصر عقل ، به تقسیم آن   « سلب   ایجاب»ر شن شود   سپس با استفاده از 

کاه توجاه    ؛ کما اینگرددبندی  منظم   طبقه شناس  زبانل پرداخته شود تا مسائ

تعریف  ضاع   ی حاکم بر حمل ضر ری اس . پس الزمه به جه  قضیه   حییی 

بر اساس منطش انتزاع ، رعای  این مراحل اس  که اثری از آن در مباحث آخوند 

 خورد. نم  به چشم

اسا    ، همان جنسنقو اختصاصٍعبارتِ ». ممکن اس  گفته شود 4/3

اما باید توجه داشا  کاه   «. همان فصل اس  نیز   جریان آن بین لفظ   معنا

 اا « موضوعِ مورد تعریف» به عنوان«  ضع»قبل از معرف  جنس   فصل باید 

  ، جنس   فصل از آن انتزاع شود ا اجماالً تصوّر که قرار اس  با عملیات  عقل

ساتیاب  باه جانس      گردد. به عبارت دیگر در یک عملیات منطق    بارای د 

فصل ابتدائاً باید مبدل   منشأ انتزاع سموضوع  به نحو اجمال  ر شن شود. حال 

 انجام یک فعل س= قرار دادن  باشد، بناابر مباحاث گرشاته   معنای  به اگر  ضع

توان امری را به نحو منطق  از آن انتزاع کرد؛ زیرا فعل، متادرّج   متکیّار    نم 

 اس     حدت  ندارد.

، «خاارج  جااری در عاالم  » یک فعالِ  به عنوان ضع صورت تنازل،  اما در

شاود کاه ایان     ما   که توسا عرف انجاام  همان تفاهم   تخاطب  خواهد بود

. در ایان صاورت بایاد از    0اسا  « اساتعمال »همان صورت عین ِ  ضع، یعن  

                                                           
تعریف آخوند این اس  که در تعیین موضوع به نحو اجمال ،  ضع را  ی ل ا لیهالرا اشک .0

نسب  بین آنها تعریف را آغاز کرده که  ی استعمال تفکیک کرده   بد ن مالحظهاز 

مباحث، این د   ی شود در ادامه کند   باعث م  قص م چنین تفکیک  از ابتدا بحث را نا

 به یکدیگر مرتبا شوند. غیر علم    با مِ نه، به صورت عاء 
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از آنها  جه اشتراک  اخر نمود  تنازالً استعماالت عرف ، الغاء خصوصی  کرد  

 باشد: میالً هم بر جمالت خبری صادق « تفاهم   تخاطب»تواند همان  م  که

کند   هم بر جمالت انشائ . البته تفاهم   تخاطب انواع مختلفا  دارد؛ از   م 

.. که از .تفاهم   تخاطب بین ز جین تا تفاهم   تخاطب میان استاد   شاگرد  

را « انساان   ی رابطهبرقراری »د م،  ی توان در مرحله م این انواع مختلف نیز 

انتزاع کرد. پس اجماالً باید با ط ّ چنین مسیری به تعریاف منطقا  از  ضاع    

  بارای فصال،   « انساان   ی رابطه»برای جنس،  شود   که پیشنهاد م پرداخ

تا با محتوای بحث قوم،  شود طرحسغیر مقید به زبان خا   « موم زبان ِ ع»

 تناسب پیدا کند.

ه شد راه دیگر بارای تعریاف منطقا  از زباان       البته همان طور که گفت

مواد در علم منطاش اسا ؛   بندی   ضع، تعیین جنس   فصلِ آن از میان طبقه

اما از آنجا که  ضع در رلی صحیح، یک امر جعل    اعتباری اس    از ساوی  

استفاده از این  ز مواد، منحصر به امور حقیق  اس ،منطق  ابندی  دیگر طبقه

بیین تمام اعتباریات بر اساس یک حد شاامل   تفصایل آن از   شیوه مستلزم ت

طریش سلب   ایجاب در تقسیم عقل  اس ؛ یعن  بکارگیری صاورت منطقا    

 در نظم بخش  به موادّ اعتباری.

تا از مفااهیم  اند  هبر اساس آنچه گرش ، اگر آخوند   تابعین ا  حش داشت

خواهد داش  کیفیا    منطق  در اصول استفاده کنند، هر مستشکل  نیز حش

جریان منطش در اصول را کنترل کند   بحث را بر این اساس   تا مواضع  که 

عالمانه  به صورتاکر آن رف ، توسعه دهد تا معین شود آیا استفاده از منطش 

 انجام شده اس  یا نه؟مند    قاعده

بنادی   مقدمه، ایان جماع   ی ر یک مر ر کل  از امور سیزده گانه. اما د01
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 شود: م  نهادپیش

که تشریح مفصال  « تعریف  ضع به نحو اختصا  للفظ بالمعن » .0/01

ستعریف کلّ ، تعریف کلّ   تعریف اعتباری  گرش    در  9آن در نکته شماره 

های چهارگانه میاان   ادامه به شرح   بسا آن از طریش تکیه به کلّیات سنسب 

 معان  کل    جزئ   پرداخته شده اس .

هاای   که به دنبال پایگااه داللا   « ر صح  استعمال مجازیمعیا» .3/01

« موضاوع باالجماال  » قتا    رساد  ری   صح  آن اس . البته به نظر م اعتبا

شود   لرا این بحث، مقدم بار   م  ر شن شود، مسئول   متکفل آن هم معین

بحث تعریف اس . به عبارت دیگر ابتدائاً باید نسب  باین  ضاع   اساتعمال      

  « داللا  »یک حدّ شامل تبیین شود که در این صورت، بحث به آموزش در 

کند تاا جایگااه طباع    ضاع        م  اقسام آن سعقل    طبع     ضع   رجوع

رات .. معلوم گردد. در  اقع دالل ، امر حاکم بر حقائش   اعتبا.عقالء    جدان  

 اهد بود.ها علم  نخو ها،  ر د   خر ج به بحث اس    بد ن توجه به این ریشه

تکلیف مباحی  مانند مجازات، اشتراک، استعمال لفاظ در اکیار از معناا،    

 ضع   استعمال  ی ر اساس تعریف دالل     ضع   رابطهب .. نیز.عالمات  ضع  

شود. میال در بحث عالمات  ضع باید ر شن شود کاه ارتبااط میاان     م  معین

نحاو اعتبااری تحلیال      عاء  ضع با  عاء استعمال چگونه تحلیل شده؟ آیا باه 

این عنا ین اگر طرح بحث آخوند باه صاورت     شده یا به نحو علیت ؟ البته در

انجامد، از محل بحاث   نم  که به تاسیس اصل   قب    بسا در تعریف بوده

 خارج اس .

بحاث  که « نوع   صنف   میل   عین از آن ی اطالق لفظ   اراده» .9/01

بود. لرا این بحث رای تبیین این مسأله ، راه حلّ پیشنهادی ب« ضع تخصص »
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  یاا  حااکم اسا  « نگاری  مطلاش »آیا بر دساتگاه قاوم،   که  تواند معین کند م 

یعن  آیا تنها یک دساتگاه  ضاع باه صاورت مطلاش       سنسبی  ؛« بندی طبقه»

کند یا تفاهم   تخاطب میان متخصصاین   م   جود دارد که بر همگان تطبیش

هام تطبیاش هماین مسااله     « قیق  شرعیهح»؟ مبحث .. شکل دیگری دارد. 

اس ؛ یعن  آیا یک قوم یا گر ه خا  سمانند انبیاء یا متشرعین   ضع   تفاهم 

کنند؟ اماا اگار بحاث     م  مخصو  به خود را دارند یا از یک  ضع عام پیر ی

 قارار نگیارد، ناچاار باه نازاع پیراماون      .. در این ساطح مادنظر   .نوع   صنف  

البتاه   یاباد.  ما   تنازّل « آموزش»آن هم در  عاء  ، مصادیق  خا    استینائ

 اضح اس  که تفاهم   تخاطب در نزد غیر معصاومین از قواعادی عاامّ آغااز     

 شود؛ یعن  دارای یک فرآیند اس . شود   به کشف فرهنگ شارع ختم م  م 

کاه از مباحاث   « تقسیم  ضع به مفاردات، مرکباات   مشاتقات   » .4/01

 آخوند قابل استنباط اس .

اخت  زیرسا در مباحاث مشاتش کاه بمیاباه     « حمال »بحاث  طرح  .1/01

معنای حکوم  امور حقیق  ه بتواند  م  اس    برای تفاهم   تخاطب منطق 

 .تلقّ  شود« ر ش»امور اعتباری از منزل   بر

به  ضع از لحاظ در ن  پرداختاه   0/01. در میان این مباحث، عنوان 00

رایا بیر ن ِ  ضع سدالل    طبع    جادان  امور حاکم   ش 3/01عنوان  در اما

کاه حاا ی    9/01سا . اماا عناوان      آموزش   استعمال  ...  بررسا  شاده ا  

نگری در مقابل نسبی  اس ، مبحی  عام   شامل اسا  کاه مخصاو      مطلش

بخش که در  صقهح و غل علم اصول نیس ؛ همچنان که تعریف منطق  از 

یعنا    1/01ناه اسا . عناوان    هماین گو  صحیح   اعم از آن بحاث شاد نیاز   

که در ضامن آن، انحاراف     نیز از این سنخ اس  حکوم  حقائش بر اعتبارات 
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 تش طرح شد.در تبیین صفات اله  بر اساس معنای مش حآ و باطل

 ی مباادی   اصاول موضاوعه   »باه ناوع ،    1/01   9/01. پس عنوان 03

مباان     »نوع  به  9/01   3/01   0/01اس ؛ اما عنوان « های  ضع  دالل 

بحث اکر شاده،   ی اس . شاید بتوان هرجا که ثمره« ع های  ض اصولِ دالل 

 جای داد.« های  ضع  ثمرات   نتایجِ بررس  دالل »تح  عنوان 

دالل   ضع    جایگاه   منزل  ». این سه عنوان ساختاری در عنوانِ 09

این، عناوان    رسند که البته م  به  حدت« آن در نظام منطق  سقواعد عقل  

مباحث مرحوم آخوند اس  که به دنبال تحلیال  ضاع   زباان بار      مختصّ به

اساس امور حقیق    علیت    دارای ارزش علم  بوده اس . لرا ممکان اسا    

داللا   »مباحی  که توسا مشهور طرح شاده، تحا  عناوان دیگاری مانناد      

آن در قواعد دالل   ضع    منزل  »یا «  ضع    منزل  آن در قواعد عقالئ 

 باشد.بندی  یا ترکیب  از این د  گرایش، قابل جمع« عرف 

مباحاث قاوم،   بنادی   ردن چنین ر ش  در جماع رسد بکار نب به نظر م  

مختلف دچاار سارگردان    های  پژ هشگر را در کیرت مباحث   اقوال   مسلک

خواهد کرد اما استفاده از آن، باعث ارزیاب  دقیش مباحث گرشاته بار اسااس    

هاای مختلاف در بحاث     ک نسب  عام   شامل خواهد شد   جایگااه گارایش  ی

 کند. م   ضع را مشخص

. ر شن شد که بنا به تقسیمات قوم، اگر بخواهیم مباحاث آخوناد در   04

 انیم   به نسبت  دس  یابیم که تماام  مقدمه را در یک عنوان به  حدت برس

اسا . البتاه نفاس    قابل طرح « دالل   ضع »بحث  مباحث، تابع آن هستند،

داللا   »معنای منتقل شدن اس  کاه اگار تحا  علیا  باشاد،      ه ب« دالل »

خواهد بود   اگر تح  علی  نباشد، دالل   ضاع  یاا داللا  طبعا      « عقل 
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های  که تح  علی  نیساتند   حییی  تقسیم دالل شاید شکل خواهد گرف . 

سا    اگار باه    ا« طبعا  »این باشد که اگر آن دالل  به تکوین بازگردد،  نیز

خواهد بود. در «  ضع » جعل نسب  ایجاد شود ا  بلکه باتکوین رجوع نکند ا  

اسا    موضاوع دالالت  ضاع ،    « تصاورات » اقع دالالت عقلا  مرباوط باه    

 اس .« ارتکازات»

 تاوان  ما    حادت مباحاث   مبناای آن مشاخص شاد،      ی حال که نقطه

ستغییار  « نقاد » ی ز مرحلهیعن  ا؛ کرد طرح مورد نظر را بر این مبنااشکاالت 

ایان مبناا    «نقا  »  خارج شده   به نحاو اجماال  باه    نظم مباحث اصولیون

بر  الهاشم  حسین الدین  سید منیرتا جایگاه اشکاالت مرحوم عالمه  پرداخ 

 مباحث قوم ر شن شود.

. اگر با بیان قوم به بررس  دالل   ضع  بین لفاظ   معناا بپاردازیم،    01

کند؛  م  اس  که جریان انتقال از لفظ به معنا را محقش« علی »باید گف  که 

که قاوم در   0شویم م  یعن  به مح  شنیدن آ ا، قهراً به تصور خاص  منتقل

مرحله، کارهای  انجام شاده  مبحث تبادر به آن اشاره کرده اند. اما سابش بر این 

قاراری  اس  که امری «  ضع»ها محقش شود که آن،  شود این دالل  م  که باعث

  جعل  اس    امور جعل    قراردادی هم یک طرفه نیستند بلکاه حاداقل، باین    

مختلف های  االثنین  هستند؛ چون موضوع اعتبارات، ادراکات عقالئ    ایجاد نظم

در عرف   جامعه اس    لرا تمام  تعاریف یک طرفه   فردی از قرار، نادرسا     

 غیر عقالئ  اس .

ای  هاس ؛ همانند جای  که عد« علی »، تابع «قرار تحقش   جریانِ»پس 

گرارند در ساعت  مشخص جمع شوند   سنگ بزرگ  را که در مقابل  م  قرار
                                                           

 البته چنین سخن  بر خالف  ضع  بودنِ دالل  الفاظ بر معان  اس . .0
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راه آب قرار گرفته بردارند. در این میال، تکان خوردن   بلند شدن سنگ، تابع 

 آن اس  که قدرت این عده به  زن سنگ برسد.

در « اختیاار »علی  نیس ؛ بلکه  ، تابعِ«نفسِ قرارگراشتن»اما در مقابل، 

حت  آن را بپریرند اماا باه   یا  توانند قرار را نپریرند؛ م  افراد اس   آن جاری 

آن تفکیاک کارد؛    شِاز تحقّا  لارا بایاد نفاس جعال   قارار را      .آن عمل نکنند

طور که دنیای  ضع در مباحث قوم، از دنیاای اساتعمال تفکیاک شاده      همان

منصارف شاود،   « نفسِ قارار »اگر به « فظ بالمعن نحو اختصا  لل»اس . لرا 

ا که به تحقاشِ قارار   « خا  ی علقه»  اعتباری اس ؛ اما اگر به  امری  ضع 

 منصرف شود، علیت  خواهد بود. نارر اس  ا

از سوی دیگر از آنجا که اختیار   علیا  باا یکادیگر قابال جماع شادن       

یاای اساتعمال را باه    تاوان دنیاای  ضاع   دن    نم  نیستند   نقی  یکدیگرند،

علیت  تعریاف   به صورتیکدیگر مرتبا نمود؛ یعن  ممکن نیس  که  ضع را 

علّ    معلاول    ی آن دانس    میان این د  به رابطه کرد   استعمال را معلول

تواناد کاشاف از دنیاای اختیاارات      نم  قائل شد. به عبارت دیگر دنیای علی 

 کاشف از اَعدام نیستند.طور که  جودات،  ساعتبارات  باشد همان

اس . باید توجه « قرار   جعل»مهم دیگر پیرامون تحلیل نفسِ  . نکته07

داش  کاه در منطاش ارساطوی  آنچاه حقیقا    دارای ارزش علما  اسا ،        

 فارغ از این که دارای موضوع اس  ا  اس  اما نفس قرار   جعل نیز ا « ی علّ»

عالم خارج ا فارغ از کیفی  آن  در« قرار»نفس هست ِ  عدمِ علّی  اس . یعن 

کناد   نم  قرار حکم رسد علی ، به هست ِ م  شود؟ به نظر م  چگونه تحلیل ا

هار آن، باا   ممکان اسا    دهد؛ چاون   نم    تصور علم    حقیق  از آن ارائه

در آن، علی  جاری نیسا .   لرا م بخورد  ه قرار به اختیارِ هر یک از طرفین،
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گاه ضر ری نیسا    ا   جهَاین اسا    بار      ، هیچدر  اقع  جودِ قرار   جعل

 شود. نم  «سلب الش ء عن نفسه»خالف حقائش، نف  آن موجبِ 

تواند قرار را تحلیل کند؛ چون قرار   جعل،  نم  پس بر مبنای قوم، علی 

نه قابل تعریاف منطقا  اسا    ناه     « نفس قرار»ضر ری الوجود نیس    لرا 

، «قرارهای محقش شده»ن اس  که به بررس ِ   این غیر از آ 0تحقش پریر اس 

قرار ا   نه  جود  توان از  جود اعتباریِ م  پرداخته شود. گرچه در یک صورت

 قارار نیاز  « اثارِ »  « موضاوع »اس  که  زمان  حقیق  آن ا سخن گف    آن  

 مورد مالحظه قرار گیرد.

 یاک امار   باه عناوان  توان باین قارار س   نم  . اشکال دیگر این اس  که06

امور حقیق   نسب    ارتبااط  را تماام کارد. در     به عنوانس جعل   با آثار آن

 ی اختیاری   باین االثنینا  اسا ، پایاه    امری  چون قرار، اقع بر مبنای قوم، 

توان برای تبیین نسب  قرار با آثار آن،  نم  تواند نباشد   لرا م  سست  دارد  

 حقیق    قطع    صددرصدی طرح کرد.ای  هرابط

 به عبارت دیگر قرار، تح  علیا  نیسا    لارا رباا آن باه آثاار قطاع       

                                                           
اصول فلسفه   ر ش ی ششم کتاب  مقالهالبته مرحوم عالمه طباطبای  در  .0

اعتبارات را بر اساس  اند تا با بحی  فلسف  ا   نه ر ش  ا هرئالیسم سع  کرد

توان به  برای آگاه  از نقدهای  ارده بر آن م  هنفس االمر   غرائز تحلیل کنند ک

آخوند سع   مرحوم امااسناد پژ هش  موجود در حسینیه اندیشه مراجعه کرد. 

های  کرده تا از مباحث ر ش    منطق  برای تحلیل از  ضع استفاده کند. بحث

مربوط به بررس  استعماالت   استخراج اصل از آنهاس . لرا تقسیم  مصداق  نیز

قواعد عقل ، قواعد عرف ، قواعد »، در کنار تقسیم « ش ، فلسف ، مصداق ر»

 کفایه اس . ی   برای جمع بندی   تحلیل مختار از مقدمهزیرساخت« عقالئ 
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شود؛ چون آثار قرار، اموری حقیق    تح  علی  هستند. به همین دلیال   م 

 شاود، اشاکاالت  از ایان قبیال قابال طارح       م   قت  ربا قرار با آثار مالحظه

ارزش توان قائال شاد کاه     م  اعتباری اس ، آیاای  ه، مقول«پول»شود: اگر  م 

قارار یاک ملا  بار ایان موضاوع        رخ  از ارزها در مقابل دالر ناش  ازپایین ب

شوند  م  گردد، آیا یک مل  راض  م  اس ؟! اگر پول به جعل جاعلین آن باز

 شان پایین باشد؟! که ارزش پول مل 

توجه کرد؛ « آثار قرار»توان به  م  پس برای آن که قرار قابل تعریف شود،

بار اسااس    اکه باید آثار را ا که اموری حقیق  هساتند     ل  مشکل آن اس  

تاوان آنهاا را باه     نما   تحلیل کرد   اگر آثار، تح  علی  باشند، هم« علی »

 .0امری قراری دانس  توان خود آثار را نم  کرد   هممرتبا نفسِ قرار 

خواهیم شد تا دالل   ضع  از « طرح»،  ارد «نق » ی . بعد از مرحله01

عین  تحلیل شود   از سانخ   ی یک پدیده به عنوانخارج شود    نظری بودن

ه ر ابا اجتماع  محسوب شود. در این صورت اس  که جایگاه زبان    ضع با 

گردد کاه   م  معین« تقسیم ر ابا اجتماع »، از طریش «تقسیم دالل »جای 

 انجام شود تاا مند  البته این تقسیم باید بر اساس ر ش   منطش تکامل    نظام

 جدید شکل بگیرد. شناس  زبانعلم ساختار 

 

                                                           
به  شود که تحقش قرار   موضوع   اثر آن نیز بعضاً در مباحث قوم این نکته دیده م  .0

دانند   نگاه اعتباری را تا تحلیل  نم شود   آثار را تح  علی   قراری تحلیل م  صورت

اغ سبز، شود که اگر قرار بگراریم که چر میال گفته م  هند.د آثار آن هم تعمیم م 

 همین طور خواهد شد   مردم پش  چراغ سبز توقف خواهند کرد. عالم  توقف باشد،



 



 

 اوامرمقصد اول: 



 



 

 األمر : فیما يتعلق بمادهاألولالفصل 

 االولی: لفظ االمرالجهه 

توسا مرحاوم آخوناد،   « امر در اصطالح اصولیون ی هماد». طرح موضوع 0ِ

ناوع     ی هکه در امر رابع از مقدمه ساطاالق لفاظ   اراد  ای  مویدی اس  بر نکته

هم یکا  از اقساام  ضاع    «  ضع تخصّص »که  این د مبن  برصنف  ...  اکر ش

 اس    باید مورد بررس  قرار گیرد.

پریرد اما بررسا    نم  البته آخوند ثبوت این مصداق از  ضع اصطالح  را 

عقالئ    تخصص    استدالل  این مسااله در ا لاین مبحاث بعاد از مقادمات،      

س تباادر   دیگار عالماات  ضاع،     کند   اال بر اسا م  خالف نظر ایشان را ثاب 

معنای امر مشخص بود   احتیاج  به  ر د به این بحث   بسا آن   ردّ   اثبات 

نظری اسا  کاه    پژ هش  آخوند در این مساله، بر خالفدر آن نبود. لرا ر ش 
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 ضع اصاطالح   »اختیار کرده اس . ضمنا باید توجه داش  که آخوند برای ردّ 

ایان   ی هبایس  به کلمات بزرگان علم اصاول درباار   م  در علم اصول،« برای امر

کرد   پیرامون آن در اساتعماالت دانشامندان اصاول باه      م  اصطالح استشهاد

 پرداخ  که چنین کاری توسا آخوند انجام نشده اس . م  استقراء

در  «امار »اهمی  انگاشتنِ  جود چناین  ضاع  بارای     ب  . از سوی دیگر3

تخصصا  آن  های   ضع ی هنادرس  اس ؛ زیرا فاید علم اصول توسا آخوند نیز

کند   آناان را   م  اس  که تفاهم میان دانشمندانِ آن علم   تخصص را تسهیل

کند. به عباارت دیگار ایجااد     م  عرف    غیر تخصص  د رهای  از اشتباه   فهم

  مناد   قاعاده  شود تا فهم از کتاب   سان ، شاکل    م  چنین اصطالحات  باعث

خود بگیرد   ارتباط عمیش   تخصص  با کالم شارع برقرار شاود   اال  به  منطق 

در فهم از منابع کاف  بود، علم اصول ضر رت  نداش    هر کس  با  «عرف»اگر 

 شد. م  ، به یک فقیه مبدّلنامه لغ استفاده از 

. مطلب بعدی آن اس  که چرا در متن کفایه، اثری از تحقیقات استقرائ  9

شود؟! آیا این ر ند چیازی   نم  عرب برای کشف معنای امر دیدهآخوند در لغ  

غیر از ادّعا   تکیه بار ارتکااز اسا ؟! در  اقاع اساتقراء در امیاال ایان مسااله،         

پژ هش  یک دانشمند اس  که در آن، ماوارد اساتقراء شاده توساا      ی هپشتوان

 بیاان  را هام اش  کند   حد د   محد دی  استقرائات انجام شده م  خود را اکر

دارد. پس اگر هم ارتکازی در اهن آخوناد  جاود دارد، بایاد باه نحاو قابال        م 

گویاد:   م  تکراری درآمده   به دیگران ارائه شود. از همین ر س  که اگر آخوند

بد ن توجاه   ،«ال حجه عل  انه عل  نحو االشتراک اللفظ  ا  الحقیقه   المجاز»

دارد. میال اگر آنان، ادعاای تباادر     های طرف مقابل، ارزش  ن   بررس  استدالل

دیگر عالمات  ضع را برای اثبات مدعای خود بنمایند، پاسخ ایشان چاه خواهاد   
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 بود؟!

پاسخ به تبادرها از طرف ایشان این اس  که در »ممکن اس  گفته شود:  

فارغ از این که چنین ا  اما« این موارد، مصداق با مفهوم اشتباه شده اس 

باید ا  هر تبادری حت  تبادرهای ادعای ِ آخوند قابل طرح اس  ادعای  در مورد

توجه داش  که دانشمندان لغ  در استشهاد به تبادرها، از استعماالت  که 

کنند؛ بلکه استعماالت  نم  توسا مردم عادی یا غیر فصحاء انجام شده، استفاده

شتباه میان دهند که در این موارد، ا م  معر ف   معتبر را مورد بررس  قرار

 مفهوم   مصداق عقالءً فرض ندارد.

عال ه بر این که حسب تعریف تبادر، معنای منسبش به اهن، همان معنای  

به « اشتباه بین مفهوم   مصداق   تفکیک میان این د »حقیق  اس    طرح 

کردن آن به قیدی اس  که قبالً به عالمیّ  تبادر برای  ضع یا مقید معنای ردّ

  اال بر اساس عرف   تعریف تبادر، هر تعداد معنای  که از یک  اند دهآن قائل نش

د لفظ منسبش شود، معنای حقیق  خواهد بود   اشتراک لفظ  را موجب خواه

گیری   فعالی  عقل  بر ر ی این ادراک  شد   حش اخر  جه اشتراک   کلّ 

 عرف  برای هیچ کس  جود ندارد.

مالزم با آن اس  که « مفهوم   مصداق اشتباه میان»به بیان دیگر، طرح  

ایم  در دنیای  ضع، معنای  برای لفظ مورد نظر جعل شده   ما علم به آن یافته

  سپس در عالم استعمال، تبادرها را بر اساس علم به  ضع، به مصادیشِ آن معنا 

کنیم که این بر خالف فرض بحث اس ؛ زیرا فرض بحث این بود  م  منصرف

از طریش عالئم  مانند تبادر به معنای حقیق  دس  یاف    اال که بناس  فقا 

اگر علم به  ضع از راه دیگری حاصل بود که نیازی به استفاده از تبادر   

عالئم  مانند آن نبود. گرشته از این که در بررس  مقدمات کفایه گفته شد که 
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د ندارد اس     ضع برای مصداق  جو« کل »اقسام  ضع،  ی هاساساً معنای هم

 مصداق در اینجا غلا اس . ی ه  لرا طرح مسال

این نحوه از اندراجِ مصداق تح  کل  بد ن توجه به عرف که  این مضاف بر 

  اساساً طارح بحاث اشاتراک    «ش ء»تح  عنوان  «عجیب»سمانند اندراج فعل 

معاان  را تحا     ی هتاوان هما   م  لفظ  را منتف  خواهد کرد؛ چون به این نحو

 !مندرج کرد یک عنوان

اکار شاده، چارا    « امر»برای « ش ء». ضمنا اگر معنای دیگری همچون 4 

بحث نیس ؟ در  اقع اگر مبنای استدالل در پرداختن به  ی هاثری از آن در ادام

معان  عرف  را در فهم متن لحااظ   ی هگردد، باید هم م  امر به عرف باز ی همادّ

علا  ایان   »ممکن اس  گفته شود  کرد   توجه تنها به یک معنا نادرس  اس .

کاه در  « کار آن اس  که موضوع کار اصول ، طلب شارع از مکلف اس  نه ش ء

شود   نه عرف    م « عقل   عقالء»امر،  ی هاین صورت، مبنای پرداختن به ماد

لغ ؛ یعن  بررس  این مساله در علم اصول، عل    پایگاه  عقل    غیر عرفا   

 خواهد داش .

 



 

 األمر معنى فی ه:لثانیا هالجه

. ر شن اس  که پایگاه بحث از علاوّ   اساتعالء سجها  ثانیاه از فصال      0

چه تباادری از  شناس   زبان درکه  این ف   عقالء اس . البته خارج ازا امر  عر

نیاز بحاث   « معنای امر   فرمان عند العقاالء »توان از  م  شود، م  «امر»لفظ 

   ضع  حتمااً بایاد باا ایان معناای عقالئا        شناس   زبان کرد؛ گرچه معنای

 ت  شاکل شاود   اساتعماال   ما   بعداً  ضع  انجام  اقع اگرهماهنگ باشد. در 

. لارا ممکان اسا  چناین     ، ناارر باه هماان معناای عقالئا  اسا       گیارد  م 

هاا   های  را بر اساس ایان تفکیاک   در کلمات قوم نباشد، اما بحثهای   تفکیک

کنند. به همین دلیل تفصیل این مساله، هنگام بررس  جها  رابعاه    م  طرح

، بیشتر باه  سمعنای طلب حقیق    انشائ   خواهد آمد   راهراً در جه  ثانیه

 معنای عرف     ضع  امر توجه شده اس . 

دیگران   . اما در تحلیل اعتبار علوّ در معنای امر باید گف  که الزم اس 3
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تح  تسخیر شخص درآمده باشند تا ا  بتواند امر کند    اضاع نیاز در  ضاع    

ا بر این اساس انجاام داده اسا .   خود به این ر ند توجه داشته   جعل خود ر

 اضاع،  : »آن اس  که گفتاه شاود   در استدالل بر اعتبار علوّ تر دقیش یانب پس

اده امار را بارای آن قارار د    ی هفرمانده    فرمانبَری را در نظر گرفتاه   مااد  

 0«.اس 

                                                           
ال البته باید توجه داش  که در گرشته، موالی  فرض شاده   عبادی تحا  تساخیر ماو      .0

تصور شده   امر برای جریان فرمان جعل شده اما در شرایا امار ز ایان گوناه نیسا        

ااا امار  »فرمان، بین موال   عبد جریان ندارد. یعن  تصور جریان فرمان، خارج از فرهنگِ 

مدیره   مدیر عامل   ... تجلا  یافتاه    هیأتها    نیز فرض دارد   در شرک « مول  بعبده

شود که با تکیه بار   نامه مطرح م  نامه   بخش ، آیین«رک مشا»هنگ اس    بر اساس فر

توانند از مافوق خود شکای  کنناد   توضایح بخواهناد   فرماان ا  را      آن، زیردستان م 

تصور جدید، باه  شود. پس با این  توصیف  بیان م صورت  به تغییر دهند   دستورات هم،

چنان  باید در جه  رابعه اکر شود. همتفصیل این مساله نیز   ضع  جدید محتاجیم که

معنای اعتبار ا نه  جوب در مقابل استحباب ا نیز بر اساس بررسا  جها       که  جوب به

شود   اساساً جه  رابعه، زیرساخت  برای سه مبحث دیگر در فصال ا ل   رابعه تبیین م 

 اس .  



 

 الوجوب فی فی کون االمر حقیقه :هالثالث هالجه

 ارد اس ، از مباحی  کاه در بحاث  ضاع     شکاالت  که به جه  ثالیه. ا0

شود. قبال گفته شد که استناد باه تباادر باد ن تحقیقاات      م  گرش ، ر شن

 معناس . ب  میدان  از عرف   بد ن بررس  تخصص ِ استعماالت،

در مبنای قوم از دنیای بناء عقالء سحقوق   «  ضع»از سوی دیگر دنیای 

  این د   عاء کامال از یکدیگر منفک هستند. اما در این  مجازات  جداس 

بحث برای اثبات معنای  ضع ِ لفظ امر به مجازات عقالئ  در صورت تخلف از 

قابل قبول اس  که قوم،  ضع گاه  آن آن استناد شده اس  که چنین استدالل 

البته   حقوق را بر اساس یک مبنا سمانند ادراکات عقالئ   به  حدت برسانند. 

 اضعین برای نظم در تفاهم   تخاطب، تمهیدات  دارند اما آن تمهیدات از 

 جنس مجازات   تنبیه نیس  بلکه از سنخ جلوگیری از استعماالت غلا اس .

هستند   موجب جریان « نقل »مویدات  نیز که مورد اشاره قرار گرفته، 

بخش  از  انعنو بهاستعماالت شارع که  این شوند؛ مگر م  «د ر»اشکال 

استعماالت عرف عرب تنزل داده شود. فارغ از این نکته، ممکن اس  که 
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  دستیاب  به « استنباط فرهنگ از خطابات شارع»استناد به امور نقل ، برای 

موارد مربوط به امر که  ی هباشد که در این صورت باید هم« حقیق  شرعیه»

شود. در  اقع این نحوه  بندی جمع  بندی  طبقه در نقل  ارد شده، احصاء  

 ر د به مساله با چند میال معد د،  ر دی ضعیف به بحث اس  که ناتوان از 

 باشد. م  اثبات علم  حقیق  شرعیه سفرهنگ خطابات شارع 

گاه اساتقرائ    نیز اگر تکیه«  جوب    استحباب  تقسیم امر به»استناد به 

جریاان  »قسام آن بر اساس داشته باشد، نافع نیس  اما اگر حییی  تقسیم   ا

تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود؛ بشرط  که رباا  « علی  در صورت

این تقسیم به  ضع  اضع معلوم شود. یعن  برای نقاد اساتدالل باه تقسایم،     

ابتدائاً باید ر شن شود که این تقسیم در نظر مستدلّ به آن، مرباوط باه چاه    

 ز هر د  یا ...؟ عائ  اس ؛  ضع یا استعمال یا اعم ا

  « فعل المند ب طاعهٌ   کلّ طاعهٍ فهو المامور به»اما استناد به قیاسِ 

ردِّ این استدالل،  ابسته به آن اس  که ابتدائاً تعریف دقیق  از چنین  هم

در نظر قوم ارائه شود تا بحث   بررس  نسب  به این قیاس ممکن « طاع »

شغول پافشاری بر صرف ادعاهای شود   در غیر این صورت، د  طرف تنها م

 خود هستند.

  « امر»لفظ  ی ه  بساط  عرف  دربار 0انگاری . البته اساساً چنین مطلش3

                                                           
گاردد   طق  قوم بر م نگری در معان  الفاظ به دستگاه من باید توجه داش  که این مطلش .0

ی مصاادیش   ازمناه   امکناه را بپوشااند. یعنا        که به دنبال ارائه کلیت  اس  که هماه 

در نزد قوم بار  « معنای لفظ»شود؛ اما  عنوان امری اعتباری محسوب م  به« لفظ»گرچه 

شود   لرا در اثباات معاان ِ    اساس منطش صوری به نحو کل    شامل   مطلش تعریف م 

تحقیقات کامل میدان    بررسا  تخصصا  اساتعماالت عرفا  توجاه چنادان         الفاظ به
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تنوع مصادیش خصوصاً در  رسد ی حقیق ِ آن صحیح نیس . به نظر م معنا

  ها  شود تا به حسب تفا ت عرف م  موضوعات حساس   پیچیده باعث

  تبادرهای مختلف  از الفاظ شکل بگیرد   ها    موضوعات،  ضعها  فرهنگ

های جدیدی از قیود   قرائن پدید آید؛ به نحوی که با  ضع به   حدت   کیرت

های   ضع»نحو کل    مطلش   عام   عرف  قابل تحلیل نباشد   ما را به  جود 

های خا  آن،  توجه دهد   بررس  هر یک را در نسبی « خا    تخصص 

 نماید. به همین دلیل اس  که  ضع عرف    ساده به امری ضر ری مبدل

زبان  که متکفل عنوان  به ا تواند بررس  صحیح  نسب  به لسان شارع نم 

ا  موضوع؛ یعن  هدای  بشر در طول تاریخ در تمام شئون اس ترین  پیچیده

 ی هدقیشِ همبندی  جمع   دستیاب  به فرهنگ شارع از طریش 0داشته باشد

شارع را با امر در نزد  ی هتواند ماد م  این بخش اس  که خطابات مربوط به

 آن معین کند.های  بندی تمام  تفاصیل   طبقه

 
________________________________________________

 

شاناخت    اساتقرائ ِ    ندارند   به همین دلیل، تبادرهای ادعائ  آنان هام از اعتباار زباان   

 الزم برخوردار نیس . 

ی ممنوعه   یا  جاوب نمااز    چون تنا ل حضرت آدم از شجره مصادیق  همدقیش بررس   .0

د کاه  دها  گیری اس  ا  نشاان ما     که در متن کامل جلسات قابل پ  ای پیامبر اشب بر

از امار   نها  قابال توضایح       سایله درک عرفا    بسیاری از مواردِ شرع ِ امر   نه ، باه 

 نیستند.



 



 

 اإلنشائی فی انّ االمر موضوع للطلب الرابعه: الجهه

گاه  آن . طلب حقیق  اگر در نظر قوم، یک  جود حقیق  مجرّد باشد،0

مجردات سچیست   حدت    ی هدربار مختار اشکاالت  که در مباحث فلسف 

، در اینجا هم جریان خواهد   مکان در مجردات  طرح شده ت   زمانکیر

یاف . اما گرشته از این بحث،  قت  طلب حقیق  دارای مبادی حقیق  اس  

بر آن   انتساب « طلب»اطالق گاه  آن شود، م    بر اساس جریان علی  محقش

 صورت به از بین رفتن آنچنین  هم آن به انسان نادرس  اس ؛ زیرا ایجاد  

شود  آنچه محقش شده، جریان ماهی  یا  جود محسوب م ی اس . یعن  قهر

طور که میالً میل انسان به خوردن  که خارج از اختیار انسان اس ؛ همان

امر »نام ندارد بلکه یک « طلب»گوش  یا میل گوسفند به خوردن گیاهان، 

 اس .« غریزی
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اری   اختیاری یک امر اعتبعنوان  به «0طلب انشائ ». اگر در نظر قوم، 3

سوال این اس  که گاه  آن باشد،« له لن یفعل   له لن ال یفعل»  از سنخ 

ممکن اس  گفته شود که عل  صد ر طلب  3؟انسان چرا چنین طلب  دارد

گردد؛ میالً غرض از امر به  م  انشائ  از آمر، به اغراض   غایات انسان باز

، آیا این تنبیه   مجازات، ضرب، تنبیه   مجازاتِ مضر ب اس . در این صورت

کند؟ یعن  غرض آمر از تنبیه چیس ؟ به بیان  م  چیزی را به آمر اضافه

نسب  غرض با آمر ا  که تنبیه ا س ا  دیگر بجز نسب  غرض با مضر ب

نفسان ِ آمر به تربی  فرزند چیس ؟ اگر غرض از تنبیه در میال، ارضاء میل 

به تربی  فرزند باعث شده اس  که در  اقع میل   طلب حقیق  نسب   باشد،

طلب انشائ  به ضرب تعلش بگیرد. حال آیا این به معنای آن نیس  که تحلیل 

یک امر اختیاری  نیز به طلب حقیق   عنوان به  عل  صد رِ طلب انشائ  س

یک امر علیت   بازگش  کرده اس ؟! به عبارت دیگر یک امر علیت   عنوان بهس

گرشته از ا  که 9امر اعتباری   اختیاری شده اس    قهری، عل ِ پیدایش یک

« ی علّ»بر اساس  «اختیار»باعث تحلیل ا  عدم سنخی  میان عل    معلول

نف  شرع   تکلیف   چنین  هم آن، نف  اصل طلب   امر   ی هشود که الزم م 

 قیام    مجازات   ... اس .

                                                           
گیرد؛ برخالف طلاب   االثنین  شکل م  بینصورت  به حداقل میان د  نفر  طلب انشائ ،  .0

 اس . ان   از صفات نفس حقیق  که یک امر در ن 

اگر در پاسخ به این سوال به مطلش اراده تکیه شود   غرض   اثر مطلاوب از فعال کناار     .3

 هرج   مرج خواهد بود. مستلزم گراشته شود، خالف قواعد علم  

ی دیگری اس  بر اینکه مرحوم آخوند بدنبال آن بوده تا مباحاث   نشانه . این اشکاالت نیز9

 ق    علیت  تفسیر کند.اصول    عقالئ  را به نحو حقی



  271 األمر بماده يتعلآ فهما: األول الفصل                   _________________________ 

 

طلب انشاائ     »طرح بحثِ  ی هدربارشناس   زبان . سوال دیگری از نظر9

 ایان بحاث از نظار    ی هقابل توجه اسا ، ایان اسا  کاه ثمار     « طلب حقیق 

معنای برخ  مرکباات، ماا باه    »چیس ؟ ممکن اس  گفته شود: شناس   زبان

ازاء حقیق  ندارد س= جمالت انشائ   اما معنای برخ  دیگر از مرکبات، ما باه  

شناس   زبان درای  هاما این نکته هم ثمر« ازاء حقیق  دارد س= جمالت خبری 

چون در هر د  صورت، لفظ  اس  که به معنای  اختصا  داده شده    ؛ندارد

 مابه ازاء   فقدان آن، تاثیری در انتقال معان    تفاهم   تخاطب ندارد.

عال ه بر این که  قت  در ابتدای فصل ا امر معلوم شد که معنای لفظ  

 ه د  قسم هیچ ربط  بهتقسیم معنای یک لفظ ب 0،اس « طلب»، «امر»

ندارد؛ زیرا اگر این د  قسم برای  اضع اهمیت  داش    در غرض شناس   زبان

کرد. اگر هم منشا تقسیمِ  م  د  لفظ جداگانه  ضعها  ا  موثر بود، برای آن

معنا، تردید در این اس  که غرض  اضع کدامیک از این د  قسم اس ؛ این 

... قابل حل بود   نیازی به تحلیل ماهی  هر تردید با عالمات  مانند تبادر   

شناخت   زبان شود که جه  رابعه، بحی  م  یک از اقسام نبود. از اینجا معلوم

 از ماهی  انشاء اس .  «منطق »نیس  بلکه بدنبال تحلیل 

در کلمات قوم، بر اساس « طلب انشائ ». پس ر شن شد که تعریف 4

تواند  نم  اشکاالت  به آن  ارد اس  کهعلی    طلب حقیق  انجام شده   لرا 

مبنای تحلیل از امر   معنای آن قرار گیرد. اما فرض دیگر، تحلیل عقالئ    

                                                           
البته اثبات چنین معنای  برای امر، منوط به بررس  عالئم  ضاع   اساتقراء اساتعماالت     .0

این کلمه در عرف عموم یا عرف اصاولیون باود کاه در ماتن کفایاه اثاری از ایان ر ناد         

 خورد.    پژ هش  به چشم نم 
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ا  حداقلا  میانِ ی هکه یک  از ارکان آن، رابط 0غیر علیت  از معنای امر اس 

تسخیر   تح  ای  انسان  که شخص یا خانواده یا جامعه د  نفر اس ؛ یعن 

 . اس  آمر   مأمور   هستند که به معنای توجه بهفرمان بَر ا

گاردد کاه    ما   باز« لحاظ فرض»اس  که به « موضوع امر». رکن ا ل، 1

؛ چاون در  قیقا  اسا    ماا باه ازاء خاارج  نادارد      یک امر اعتباری   غیر ح

شود.  م  ادراکات عقالئ ، امور حقیق  مطرح نیس  بلکه نظم در جامعه دنبال

شود؛ مایالً رناگ قرمازِ چاراغ را بارای       م  جاعل، لحاظیعن  فرض  در اهن 

بعد، جاعل بدنبال تحقش لحاظ خود اس   ی هگیرد. در مرحل م  توقف در نظر

تواناد   نما   کند زیارا  م  استفاده« فرمان»  لرا برای انتقال آن به دیگران، از 

 علیت  از اهن خود، به اهن دیگران منتقل کند.صورت   به فرض خود را

 برای تحقش فرض کاف  نیس ؛ بلکه  ما نکته آن اس  که نفسِ فرمان. ا7 

نیز الزم اس . یعن  آمر باید قدرت  داشته باشد تا « التزام دیگران به فرمان»

داشته باشند « التزام»کند   دیگران نیز به آن « الزام»دیگران را به انجام امر 

اگر برای آمر، منشأ  کاف  نیس    «اراده»  آن را بپریرند. در  اقع صرف 

لحاظ »فرمان ا  سرباز زنند، « پریرشِ»قدرت   جود نداشته باشد یا دیگران از 

شود. البته اگر موضوع اعتبارات، امور اجتماع  باشند، با امر  نم  محقش «فرض

با  نیزشود. حت  در خانه  نم  به یک نفر   اطاع  ا  هم، غرض امر حاصل

آب، نظم خانه به نحوی که مورد نظر موال بوده  صرف اطاع  از امر به آ ردنِ

                                                           
اساتوار اسا  اماا باه صاورت       البته این بحث بر مبنای مختار نیس  بلکه بر مبنای قوم .0

تکامل یافته   با تشریح بیشتر؛ تا بهترین تقریر   باالترین دفااع ممکان بار ایان اسااس      

ای را برای تطبیش مباحث مرحوم عالماه حساین  بار مباحاث      بدس  آید تا بتوان زمینه

 قوم بدس  آ رد.
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ی ا امر  هساکنین خانه، هم بلکه باید مادر   فرزندان   تمام شود  نم  محقش

 جریان یابد. مطلوب نظمپدر را بپریرند تا 

، «الازام   التازام  »  « صد ر فرمان»، «لحاظ فرض» . بعد از ط  مراحل6ِ

 همگان در مقابل چاراغ قرماز توقاف    شود   میالً م  عمل مورد نظر آمر انجام

کنند. اما بعد از آن باید بررس  کرد که آیا غرض   اثرِ مورد نظر از امر، باا   م 

انجام مامورٌ به حاصل شد یا نه   با توقف پش  چراغ قرمز، ترافیک شهری به 

ط ّ تماام   رغم عل صورت مورد انتظار کنترل شده یا خیر؟ چون ممکن اس  

، دچار مشکل بوده   از ابتداء، تناسب با «لحاظ فرض» ی هرحلمراحل دیگر، م

مقصد نداشته اس . در این صورت اس  که باید لحااظ فارض را متناساب باا     

غرض   مقصد، بهینه نمود   مراحل بعدی را برای این جعال جدیاد، مجادداً    

که در ایجااد   کنتارل     دارد  یات، مسئوالن   صاحبان ط ّ کرد. پس اعتبار

 .ی این ر ند حضور دارند هبهین

 تعریف 0«قرارداد». لرا بر خالف قوم، اعتباریات   جعلیات به صرف 1

در پایان بحث از  این،اس . عال ه بر  شود بلکه دارای مراحل فوق نم 

با علی  « نفس  جود قرار»هم کفایه االصول نیز گفته شد که  کتاب ی همقدم

، دارای تناسبات «موضوع قرار»شِ قناسازگار اس    هم قدرت الزم برای تح

بعد از انجام قرار البته نیس .    اعتباری قراریاز سنخ امور  حقیق  اس  که

نیز ممکن اس  اثر   غرض از قرار محقش شود   ممکن اس  محقش نشود؛ 

نسب  دارد   باید نسب  میان « لحاظ فرض»به « اثر   غرض از اعتبار»زیرا 

توان  نم  یر این صورت، غرض محقش نخواهد شد. لراآن د ، تامّ باشد که در غ

                                                           
را به نحو دیگری « تاعتبارا»البته همانطور که مکررا گفته شد، مرحوم عالمه طباطبای   .0

 اس .  مورد نقد   بررس  قرار گرفته کنند که آن بحث نیز در سلسله جلسات ، تحلیل م 
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را نیز ها    ... تعمیم داد   آن« اثر»  « موضوع»بودن را به    جعل « قرار»

 قراری دانس .

آثارِ امور اعتباری، یا به مراحل قبل  به حقیق  بودن  از سوی دیگر، قول 

یرا علّ    معلول ا  ز کند م  را حقیق ها  کند   همه آن م  سرای  اعتبار نیز

ا  یا چالش   تعارض میان اختیار   علی  را سنخ باشند ا باید با یکدیگر هم

 شود. م  موجبا  قرار   حقیق  بودنِ اثر آننفس اعتباری ِ  به قولصورتِ در 

های  . بنابراین، آنچه در بررس  جه  رابعه مهم اس ، تفکیک بحث3

سمانند طرح طلب حقیق  « لسف ف»سمانند معنای لفظ امر ، « شناس  زبان»

سمانند طرح حمل شائع  از یکدیگر اس  تا « ر ش »صفات نفس     عنوان به

بتوان هر قسم  را به مبان  آن مُلزم نمود   بر اساس شناخ  هر یک، بحث 

در مباحث فوق انجام شد   اشکاالت مد ای  قوم را منظم کرد که چنین تجزیه

 نظر بر بحث، طرح گردید.



 

. آخوند در توضیح مدلول جماالت خبریاه، باه تعریاف علام منطاش از       0

کند. ر شن  م  کند   به نسب  بین موضوع   محمول اشاره م  تکیه« قضیه»

 اضاع اسا    ناه بحیا       اس  که این، تطبیاش یاک بحاث ر شا  بار کاار      

؛ زیرا بر مبنای قوم   برای تشریح مدلول  ضع ِ این جمالت، باید شناس  زبان

 به تبادر   استعماالت سارتکاز جاری در میان عرف    مقتضای  ضع اساتدالل 

نظر  مدّهمان معنای  حال  آن اس  که ادعا شود  اضع نیز شد. لرا بهترین م 

خبری را برای آن جعل  ی هجمل ی هترکیبی یأتهمنطقیون را در نظر گرفته   

 کرده اس . 

  نه زبان ا  پس استدالل  که بر این معنا شده یک استدالل ر ش 

موضوع   محمول   »منطق  قضیه مانند های  اس    عیناً پایها  شناسانه
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اکر شده   هیچ تغییری در آن اعمال « طرفین نسب    ثبوت   نف  نسب 

  مبنای  ضع شناس   زبان     بسا در تعریف، به مباحثنشده اس  تا با قب

میالً الزم بود تا برای عقالئ    اعتباری شدن بحث از  نزدیک شده باشد.

ترکیبیه  هیأتخبریه، حداقل به غرض   غای   اضع از جعل  ی همدلول جمل

شد تا با توضیح این غرض   غای ، معنای  م  برای جمالت خبریه اشاره

 لول به قید جدیدی مقید شود   به مباحث  ضع  مرتبا گردد.منطق  از مد

 عنوان بهشود که مرحوم آخوند برای ردّ کالم نفس   م  . بنابراین ر شن3

در منطش استفاده نموده زیرا « علم حصول »خبریه، از تعریف  ی همدلول جمل

م داد، به نوع  مویّد قول به کال م  رجوع« علم حضوری»اگر مدلول آن را به 

شد؛ چون علم حضوری هم مانند کالم نفس ، یک صف  در ن     م  نفس 

 نفسان    حقیق  اس .

موضوع « تصورِ» ی هاما مشکل در این اس  که علم حصول  هم در ناحی 

نسب ، بر تطابش   علی  مفهوم    « تصدیشِ» ی ه  محمول   هم در ناحی

که فهم   تفاهم انسان   شود م  جریان ضر ری آن استوار شده   لرا باعث آن

امری قهری   جبری تحلیل گردد   تفا ت علم انسان با سایر  عنوان به

خصم به مفهوم مورد نظر ما »مخلوقات نف  گردد. ممکن اس  گفته شود: 

تواند به فهم خود عمل نکند   بر اساس انکار    م  شود اما م  قهراً منتقل

اما باید توجه داش  که در « م دهدعناد، عمل خود را بر خالف علم خود انجا

معنا خواهد  ب  «اصل متابع  عمل از علم»این صورت، مباحی  از قوم مانند 

شد؛ یعن  باید این اصل را مختص کسان  دانس  که سلیم النفس   غیر 

دخال  اراده   اختیار در فهم  به معنایمعاند هستند که این در نهای ، 

 خواهد بود.
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رحوم آخوند از مدلول جمالت انشائیه، سه جزء به . اما در تعریف م9

 ی هنفس کلم ی هدربار«. نفس االمر»  « ایجاد معنا»، «قصد»خورد:  م  چشم

، احتماالت مختلف  ساز قبیل نی ، میل حقیق ، تصمیم   ...  قابل «قصد»

 مالحظه شود،« ثبوت معانیها» ی هطرح اس  اما هنگام  که در ارتباط با کلم

 عنوان بهکه در مباحث گرشته ا  «لحاظ فرض» ی هآن را به مرحلتوان  م 

تطبیش داد؛ یعن  معان  انشائ  از قبیل ا  ا ل اعتباریات معرف  شد ی همرحل

 آید. م  ملکی    ز جی    تمن    ... در  عاء اعتبار ساخته شده   بوجود

معان  مهم آن اس  که بر خالف تعبیر آخوند س  تحققها ای ال ی هاما نکت 

 الفااظ بوجاود   ی هاالنشائیه بهاا ای الصایا االنشاائیه ، معاان  انشاائ  بوسایل      

معان  اعتباری   انشاائ  باا   « ایجادِ»آیند. بلکه همانطور که قبالً گرش ،  نم 

د   موجادانِ  شو م  ط  مراحل  همچون لحاظ فرض، الزام   التزام   ... انجام

 ی هبال ایجاد نظم در جامعه بوسایل عقالء هستند که بدن آن در این مراحل نیز

لفظ ایجاد شاود،   ی هقرارها   جعلیات خود هستند. در  اقع اگر معنای  بوسیل

 یابد. م  نام دارد که در استعماالت نیز جریان«  ضع»همان 

ز ّج    بع ، »الفار  مانند  ی هاین صحیح اس  که عرف بوسیل البته 

گیرند که توسا عقالء  م  جعلیات  قراراعتبارات   « بکارگیریِ»در مقام ...« 

 ساخته شده بود   با استعمال این الفاظ به معان  اعتباری ایجاد شده، ملتزم

بکارگیری   »با « ایجاد   ساخ »شوند. یعن  ر شن اس  که بین  م 

معان  اعتباری    تفا ت بزرگ   جود دارد. پس ایجاد   تحقشِ« استعمال

یس  گرچه با استعمال این صیا، به معان  انشائ  توسا صیا انشائ  ن

   شود. م  اعتباری   عقالئ  عمل

ایجاد معان  انشائیه در  عاء ». مرحوم آخوند، مدلول صیا انشائ  را 4
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 ی هداند که معن  انشائ  در خصو  صیغ م « الفاظ آن صیا سیله  به اعتبار

ا  لب انشائ اس . یک احتمال این اس  که در تعریف ط« طلب انشائ »امر، 

سله لن یفعل   له لن « اختیار»به ا  که در مقابل طلب حقیق    نفسان  اس 

معنا نخواهد شد. چون امر در « امر»ال یفعل  تکیه شود؛ اما در این صورت 

شود که جزم به یک  از طرفین محقش شده   تصمیم بر فعل  م  صورت  انجام

آن متصور نیس ؛ در حال   در« لن ال یفعل»قطع  باشد   احتمال   فرضِ 

 0.که در تعریف اختیار، هر د  طرف سلن یفعل   لن ال یفعل  اخر شده اس 

ابارازِ طلاب حقیقا    میال     ». احتمال دیگر در تعریف طلاب انشاائ ،   1

اس  که ابتدائاً باید معلوم شود چگونه « لفظ   صیا مربوطه ی هنفسان  بوسیل

  انشائ  قرار گرفتاه  « اعتباری»ع ، جزئ  از تعریف یک موضو«طلب حقیق »

 «لفاظ  ی هاباراز بوسایل  » قیادِ  یعن  برای تصحیح تعریف الزم اس  تاا  !اس ؟

مطلش در نظر گرفته شود   به طلب حقیق  مارتبا نگاردد. اشاکال    صورت  به

  امیاال آن  « إفعال »دیگر آن اس  که ما بدنبال تعریف معناای  بارای لفاظ    

شاده   داخال « معنا   مدلول» تعریفِ، در «لفظِ»خودِ بودیم اما با این تعریف، 

اشاره به لفظ در این تعریف تنها بارای تبیاین   »اس ! ممکن اس  گفته شود: 

که در این صورت « ابراز اس    جزئ  از مدلولِ إفعل نیس  ی هطریش    سیل

   ارهار بد ن تکیه بر لفظ تعریف گردد!« ابراز»باید 

تحلیل مادلول صایا انشاائ    تعریاف      . پیشنهاد ما این اس  که برای7

سهسات      «  جود»سباید   نباید  در مقابل «  جوب»طلب انشائ ، به مفهوم 

                                                           
« قرار   جعال »ای برای تعریف  تواند پایه تنها م « له لن یفعل   له لن ال یفعل»در  اقع  .0

جعل  کاه  نیز به آن اضافه گردد زیرا « بین االثنین»قرار گیرد؛ آن هم به شرط  که قید 

 حداقل میان د  طرف نباشد، غیر عقالئ  خواهد بود. 



  281 األمر بماده يتعلآ فهما: األول الفصل                   _________________________ 

 

علیا    اماور   جاای   باه  سامور جزئیه  تکیه شود تا پایگاه تعریف امار «  قوع»

حقیق ، به قرار   جعل سبمیابه موضاوع  باین االثنینا   یاا اختیاار سبمیاباه       

توان  م  کلّ مباحث اصول  را رسد . اساساً به نظر م فردی  بازگردد موضوع 

درک از »سلاه لن یفعال   لاه لن ال یفعال ،     « درک از اختیاار »در سه محاورِ  

بندی نمود که  دسته« درک از قرار»ست     سباید   نباید در مقابل ه«  جوب

گیرد   باه جعال    م  بحث  ضع   زبان در کلمات قوم، در این قسم اخیر قرار

 ی همدلول  ضع در صیغ»پردازد. اما برای تحلیلِ  م  وم   دانشمندان آنیک ق

چگوناه  « فرماان »باید از مفهوم  جوب استفاده کرد تاا معلاوم شاود    « انشائ 

یابد   البتاه د  قسام دیگار در ایان      م  صادر شده   چگونه در جامعه جریان

 آیند. نم  تحلیل به کار

جزء اصل  در  عنوان به« معنا»بر این اساس باید توجه داش  که اگر 

 عقالئ  از تحلیلجای  به تعریف آخوند از مدلول صیا انشائ  لحاظ شود، بحث

  « معنا»شود؛ زیرا در بحث  ضع اس  که  م  منصرف«  ضع»مدلول، به 

شود بلکه لفظ  برای  نم  شود. یعن  در  ضع، معنای  ایجاد م  طرح« لفظ»

ر موضع تحلیل فرمان   جریان آن در عینی ، شود. اما د م  معنای  قرار داده

« طلب فعل»توجه کرد؛ چون متعلّش فرمان، « فعل»، به «معنا»جای  به باید

 «ایجاد»یعن  با دستور   فرمان، فعلِ مورد نظر «. طلب معنا»اس    نه 

« ایجاد فعل»را در متن کفایه، به « ایجاد معنا»گردد. لرا باید عبارت  م 

 رک عقالئ  از  جوب، مبدل تحلیل از طلب انشائ  گردد.تأ یل کرد تا د

شود  حلیلِ مدلول صیا بوده، پیشنهاد م ، تپس اگر غرض از این تعریف 

منصرف نمود تا بتوان « فعل»را به « معنا» گفته، شکاالتِ پیشبرای رفع ا تا

در این صورت، بخش اصل  «. کنند م  ايجاد فعلبا دستور   فرمان، : »گف 
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اس  که اشاره به دستور   فرمان    جوب « ایجاد»، «معنا»جای  به تعریف،

مفهوم »به « انشائ  ی هتحلیل مدلول صیغ»دارد. حال اگر پیشنهاد ما در 

الزم نیس  چون « انتزاع»بعد  ی هدر مرحلگاه  آن پریرفته شود،«  جوب

ود؛ ب«  جوب»سمدعای آخوند  برای رسیدن به « ایجاد معنا»چنین انتزاع  از 

 0.در حال  که در بیان ما، مدلول صیغه از ابتداء به  جوب تحلیل شد

چه مدلول صیغه باشد   چه از ا  « جوب»الزم اس  که  این ضمن 

یک امر اعتباری   عقالئ  بر اساس  عنوان ا به مدلول صیغه انتزاع شود

از گیری اعتبارات گفته شد:  داده شود که قبالً در تشریح شکل مراحل  توضیح

لحاظ فرض سمیل نسب  بین چراغ قرمز   توقف که هیچ ارتباط  به نفس 

االمر   تصورات حقیق  ماهوی ندارد  تا الزام مردم   التزام   پریرش   عمل 

 آنان نسب  به این لحاظ فرض   سپس کنترل اثر بر اساس تناسب با مقصد.

 نفسان . در ادامه آخوند به دالل  الترام  صیا انشائیه بر صفات 6

تطابق ، »به « دالل   ضع »پردازد اما قبل از آن باید دقت  در تقسیم  م 

انجام شود. ابتدائاً باید معلوم باشد که هیچ تطابش حقیق  « تضمن ، التزام 

جای  به در دالل  مطابق   جود ندارد زیرا قبالً گفته شد که  ضع   اعتبارات

شوند که هیچ ما به  م  ازآغ «لحاظ فرض»از « ات حقیق    ماهویتصور»
                                                           

یاک اصاطالح منطقا  اسا  کاه باه اخار ماا باه          « انتازاع »البته باید توجه داش  که  .0

ها اشااره دارد   لارا بار مبناای آخوناد بایاد باا الغااء          ها   الغاء ما به االختالف االشتراک

عناوان اعتبااری    نماود   آن را باه   را انتازاع «  جاوب »، مفهوم «ایجاد معنا»خصوصیات 

عقالئ  محسوب کرد. در این صورت آثار مترتب بر این اعتبار ساز قبیل ثواب   عقاب  نیز 

همگ  عقالئ  هستند   شارع هم از این حیث که یک  از عقالس ، ایان آثاار را مترتاب    

ل انتازاع ساخار   نمودن آثار بر این اعتبار، بادلی  ا عقالء در مترتبسازد   تفا ت شارع ب م 

  جه اشتراک   الغاء  جه اختالف  مورد توجه نخواهد بود.   
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نفس  ضع هم یک امر که  این ازائ  در خارج   نفس االمر ندارد. عال ه بر

شود   لرا دالل   م  قراری اس  که با هدف نظم در تفاهم   تخاطب انجام

 ندارد.ها  تطابق  صرفاً یک نامگراری اس    ربط  به حقائش   تطابش در آن

دالل  لفظ بر جزئ  از یک معنای  نایبه معاگر  اما دالل  تضمّن  نیز

مرکب باشد، محتاج  ضع اس . اما اگر به این معنا باشد که لفظ  برای تمام 

یک معنای مرکب  ضع شده،  ل  اهن سامع از شنیدن آن به جزئ  از معنا 

باید سوال کرد که آیا  اضع اجازه داده یک لفظ هم گاه  شود، آن م  منتقل

استفاده شود؟ اگر پاسخ این سوال « جزءِ آن کلّ»  هم برای « کلّ»برای 

اس  که اشکاالت آن « مشترک لفظ »پریرش  به معنایمیب  باشد، در  اقع 

 سابقاً بیان شده اس .

شود    م  های التزام  بر اساس تجزیه   تحلیل عقل  انجام .  ل  دالل 1

 هیچ ارتباط  باه بحاث  ضاع نادارد. یعنا  عقال، منطاش، فلسافه، حقاوق،         

گیاری   اخار    توانند باه بررسا    نتیجاه    م    دیگر انواع علومشناس   جامعه

  شناسا    زباان  جاعال    الزمه از سخنان افراد بپردازند اما این کار باه جعالِ  

داللا   »کنند، ارتباط  ندارد. پس تعبیر آخوند باه   م   ضع  که قوم تعریف

«  ضاعیه  ی هلا  التزامیا  دال»یا تعبیر شارحین به « التزامیه ... الجل  ضعها...

 صحیح نیس .

باید چنین که  این عال ه برا  0«انصراف  ی هدالل  التزامی» ی هاما دربار

                                                           
یک احتمال در تبیین دالل  التزام  انصراف  این اس  که آن را به لوازم  تفسیر کنیم  .0

اشاکاالت ایان احتماال در ماتن     کند کاه   ها را از کالم اخر م  که عرف ا   نه عقل ا آن  

 . اما از آنجا که این احتمال با کاالم آخوناد سانصاراف    مفصالً اکر شده اس کامل مباحث

مبتن  بر کیرت استعمال  مخالف اس ، در خالصه به آن پرداخته نشده اسا ؛ خالصاه   
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نیز باید گف  که استعماالت ا  انصراف  اثبات شود   دلیل  برای آن اکر گردد

به دنیای  ضع مرتبا اس    باید از  ضع ا  پایگاه انصراف عنوان ا به عرف 

تواند کاشف آن باشد. در توضیح دالل  التزام ِ  م   تبعی  کند   حت

 میالً هنگام  که در شهر اصفهان گفته»انصراف  ممکن اس  گفته شود: 

صداق از ر دخانه یعن  به ، موال  فقا به یک مشود: از ر دخانه آب بیا ر م 

اما باید توجه داش  که  اضع، ر دخانه را برای « شوند. م  منتقل ر د زاینده

این انصراف با  ی همصادیش آن  ضع کرده اس . پس در بررس  رابط ی ههم

دیگری  ی هدنیای  ضع ناچار به این حکم خواهیم بود: اگر عبدی از ر دخان

آب بیا رد، هیچ کس حش توبیخ ا  را ندارد چون ا  بر اساس مقتضای  ضع 

نین چکه  این ها  عمل کرده اس ! اما با توجه به ی مصادیش ر دخانه هسهم

گردد که در  اقع این میال، برای دالل   م  شود، ر شن م  توبیخ  انجام

اشاره  التزام  نیس  بلکه به  جود قرائن غیر کالم  در یک عرف خا 

 کند. م 

حقیق  صورت  به اساساً پیدایش تصور از د  خاستگاه اس : یا از خارج  

 طرح« عقل»نوع را  اس    یا از الفاظ   ارتکاز اس . گاه لوازماتِ این د 

پردازد. در این صورت، یا  اضع بر انتقال به  ها م  به آن«  اضع»کند   گاه  م 

خا  تصریح نموده   یا این کار را انجام نداده اس . در صورت اخیر، ای  الزمه

شوند که این هم د  صورت دارد: یا از  م  استعماالت عرف  متکفل این کار

در عرف قتضای  ضع   یا از باب قرائن  که باب ملتزم نمودن خاط  به م

شود که ممکن اس  این  م  «جازاتمَ»گیری  خا   جود دارد   باعث شکل

 
________________________________________________

 

 کننده.
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    ضع جدید مبدّل شود که میال ر دخانه« نقل»قسم اخیر در گرر زمان به 

تواند مبیّن همین صورت اخیر باشد. پس بنا بر این سیر   بر مبنای قوم،  م 

در آن « دالل  التزام »از ای  رت باال طرح کرد که نشانهباید بحث را به صو

اه انصراف  معنای  خارج از پایگ عنوان بهشود. یعن  اگر عرف س نم  دیده

کنند  م  له را قصد کند، یا از  ضع تخط  کرده که عقالء ا  را توبیخ موضوعٌ

یا استعمال مجازی نموده یا بر اساس  ضع جدید   نقل عمل کرده که هیچ 

 یک از این فر ض، ربط  به دالل  التزام  ندارد.



 



 

 حدت ». مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال اشاعره سمبن  بر تعارض 0

شریعیه را طرح ت ی هتکوینیه   اراد ی هاراد«  اختیار   تکلیف»با « طلب   اراده

این تعریف نیز به نزاع  ی هکند که پشتوان م  تعریف« علم»کرده   هر د  را به 

گردد.  م  برای خدا ند متعال باز« اات  یا فعل  بودن صف  اراده» ی هدربار

برای نقد   بررس  ادعای فوق الزم ها  گرشته از مباحث فلسف  که طرح آن

به اشکال اشاعره باید به مبنای قوم  مهم آن اس  که در پاسخ ی هاس ، نکت

توجه کرد. در  اقع اشاعره یا هر مستشکل دیگری با طرح این اشکال، به 

 ل تاسیس دستگاه جدیدی نیس    طرح برخ  اشکاالت از سوی آنان،دنبا

عمل  نیس . لرا در بررس  این بحث، میالً ناف  تفا ت عقل نظری با عقل 

 ه از مباحث قوم ارائه شد، دق  گردد. بندی قبل  ک الزم اس  به دسته
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«  جوب»  «  قوع»، « جود»به عبارت دیگر مباحث قوم در سه بخش 

  باید   نباید، یک موضوع عقالئ  «  جوب» ی هاس    مسالبندی  جمع قابل

یعن  دنیای حقائش   جریان علی  «  جود»  اعتباری اس  که هیچ ربط  به 

قرار «  جوب»ه    احکام شریع  در بخش در آن ندارد. پس  قت  ا امر ال

معنا شد، نباید لوازم « دستور   فرمان نسب  به تحقش فعل»گرف    به 

ف   تفکیک ناپریریِ اراده از تخلّ ی هاز قبیل استحال«  جود»مربوط به بخش 

مُراد طرح گردد؛ زیرا در اعتبارات عقالئ  اساساً بخاطر امکان تخلف موجودِ 

شود تا تحقش فرمان،  م  ازات   ثواب   عقاب پیش بین مختار اس  که مج

معنا  ب  ضمانت  اجرای  بیابد   در غیر این صورت، اصالً فرمان   امر   دستور

 خواهد بود.

از سوی دیگر قوم تاکید دارند که خدا ند در برخورد با عباد از سلوک  

ه هیچ ربط  به کا  عقالئ  استفاده کرده   لرا بار کردنِ لوازم امور تکوین 

 بر فرامین اله  از ابتداء غلا   بر خالف مبناس ؛ نها   جوب عقالئ  ندارد

چنین اشکال  پریرفته شده   سپس به دنبال پاسخ  برای آن باشیم. که  این

که قوم آن را به خدا ند متعال ا  پس درک عقالئ    اصول  از فرمان   دستور

 شمارد.  م  آن را مرد د« دفع»  هم «  هم»هم ا  دهند م  نیز تعمیم

در صورت  که هدف مستشکلین   آخوند از طرح مباحث جبر    البته 

اختیار، تاسیس یک اصل اعتقادی باشد تا آن را بر اصول حاکم کرده   بر 

اساس آن به تحلیل جدیدی از معنای انشائیات   اعتباریات دس  بیابند   

 جایگاهها  طرح این نزاعگاه  آن نند،تعریف نوین  از ادراکات عقالئ  تولید ک

 یابد؛ اما انتساب چنین هدف  به آنان بعید اس . م 

 ی ه. با صرف نظر از اشکال فاوق الارکر، اگار بخاواهیم  ارد بحاث اراد     3
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تشریعیه شویم؛ باید توجه داش  که راهراً عل  تفسیر اراده  ی هتکوینیه   اراد

اات    صفات فعل  خدا ند متعال به علم توسا آخوند، مبنای قوم در صفات 

  لرا باید به بحث اات خدا ند   ا صاف ا  پرداخ . اات در نظار قاوم،    0اس 

 اجب الوجود   بسیا من جمیع الجهات   بد ن هیچ گونه اخاتالف اسا      

بساط  آن اس  که اساساً فرض عقل  ندارد   عقالً قابل درک نیس   ی هالزم

یعن  درک از خالش، یک درک سلب  اس  باه  تا سخن از ا صاف ممکن شود. 

این معنا که: خالش، مخلوق نیس    صفات ا  را ندارد کاه بار مبناای مختاار،     

 باره انجام شده اس . های فلسف  مفصل  در این بحث

تفکار در اات نها  شاده   تنهاا تفکار در فعال الها          از نظر نقل  نیز 

ر بسیا من جمیع الجهات جاز شمرده شده اس .  صف هم اگسآفرینش ا  ، مُ

باشد، همان حکم اات را دارد که عقل، قابلی   ر د   خر ج در آن را ندارد   

انتزاع یک  صف خا    مطلش کردن آن  به معنایاگر بسیا من جههٍ باشد، 

 توسا عقل اس  که  اقعی  خارج ، غیر از آن اس . 

تقسیم به  لرا تقسیم به اات    صف در خداشناس  از اساس غلا اس   

ا  که بر اساس تقسیم قبل  شکل گرفتها  صفات اات   صفات فعل هم

                                                           
تاوان   اگر آخوند سع  کرده تا صفات اات خدا ند مانند اراده را باه علام بازگرداناد، ما      .0

ی ا صااف اات،   بوده   ساپس بارای هماه   گف  ابتدائاً به دنبال نف  تغایر ماهوی صفات 

تشاکیک   صاورت   به یک  حدت  جودی اثبات کرده اس . حال اگر این  حدت  جودی،

تاری از آن   ی ضاعیف  اسا    بااق  صافات، درجاه    « علم»معنا شود؛ شدیدترین درجه، 

شاود کاه باه چاه دلیلا  از        حدت  جودی هستند. در این صورت، این سوال مطرح م 

عنوان شدیدترین درجه معرف  شده اس    علا  تارجیح    به« علم»ت، ی صفا میان همه

ها چیس ؟! عل  آن در نظر ما، تناسب علم با مبنای علیا  اسا    اال    آن بر دیگر  صف

 اگر مبنا فاعلی  باشد، مهمترین  صف،  صف اراده خواهد بود.
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ی  هباشد   هم« فعل خدا ند»نادرس  اس . در  اقع موضوع بحث، باید 

  فعل هم امری مرکب  ندسته«  صف فعل خدا ند»ا صاف مورد بحث نیز 

اس  اما از جنس فعل مخلوق نیس ؛ یعن  بحث از فعل هم باید بحی  

ه  باشد. در این صورت اس  که ارجحی  نه با علم، بلکه با فعل  اس  تنزی

که مخلوق را از عدم به  جود آ رده   ربوبی  نموده اس  که این فعل، همان 

 اس .« اراده تکوین »

  از عدم به  جود آ ردن که « خلش»تکوین  یعن   ی هبه عبارت دیگر اراد

اس  کاه  « ربوبی »د م،  ی همرتب ا لین فعل خدای متعال اس . این اراده در

مربوط به حفظ   رزق این مخلوق اس   ل  هیچ شباهت  باه کاار مخلوقاات    

 ی هندارد   به کار عقالن    بررس  تناسبات مخلوق   ... محتاج نیسا . مرتبا  

مخلوقاات نیسا . پاس     ی هاسا  کاه آن هام از جانس اراد    « هدای »سوم، 

باه نظاام باه    « علم»تکوین ،  ی هاراداصل  در توضیح  ی هبرخالف آخوند، نکت

 نحو اتمّ نیس .

طلب  توان برای م  تکوین  اس  که ی هبر اساسِ این تعریف جدید از اراد

خدا از بندگان نیز تعریف جدیدی در سه بخاش ارائاه کارد:  جاوب فطاری،      

، نسب  به توحیاد اسا    « جوب فطری» جوب شکر منعم    جوب تکلیف . 

همگان جاری اس . بعد از جریان این  جوب، مخلوق  تکوین  درصورت  به که

 جاوب شاکر   »شود   از همان ابتداء برای ا   م  در زمان  خا   ارد این دنیا

 شود. بعد از آن اس  که امتحان   تکلیاف   آزماایش طارح    م  مطرح« منعم

گیارد. البتاه    ما     طاع  بر اساس اختیار شاکل «  جوب تکلیف »شود    م 

ک از این سه، غیر از آن معنای  اس  که در عرف قوم، متدا ل مقصود از هر ی

 طلبد. م  اس    تشریح آن، مجال دیگری
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 ی ه. قوم در بحث اات   صفات خدا ناد متعاال س  باالتبع طلاب   اراد    9

کنند: یک  اصاال   جاود    م  اله  ، معموالً به یک  از د  مکتب ایل تمسک

اماور از جملاه    ی هداند   هم م  بسیا  جود را ازل    ابدی   ی هکه حدّ ا لی

کند   در آن بحثِ قبال از خلقا       م  اات   ا صاف را بر این اساس تحلیل

 بعد از خلق  قابل طرح نیس . 

متکلمین  ی هاما مبنای دیگر اصال  ماهی  اس  که معموالً مورد استفاد

عد از شود   برای ب م  اس    در آن، قبل از خلش، اات   ا صاف اات  طرح

هم به ها  گردد. گرچه اصال   جودی م  خلش، فعل   ا صاف فعل مطرح

تقسیم ا صاف به اات    فعل  ااعان دارند، اما چنین تقسیم  بر مبنای 

طور که در بحث  حدت   کیرت، ابتدائاً  ، چندان معنادار نیس ؛ همان جود

ت به خاطر که کیر کنند کنند اما پایان بحث تصریح م  نم  کیرت را انکار

اضطرار عقل مورد استفاده قرار گرفته اس . در هر صورت اشاره شد که بنا بر 

میان کیرت ا صاف چنین  هم هر د  مبنا،  حدت   کیرت میان اات    صف  

 قابل تبیین نیس .

زیرا آن  ؛تشریعیه نیز نادرس  اس  ی ه. اما تعریف مرحوم آخوند از اراد4

تعریاف نماوده،   « موجود در فعل اختیاری عباد علم خدا ند به مصلح »را به 

در حال  که این علم، علّ ِ تشریع   باید   نبایاد   امار   دساتور اسا    ناه      

 نفس تشریع. 

 قت  اراده تشریعیه به علم تعریف شود   علم هم  صف که  این عال ه بر

ام به نحو تکوینیه سعلم به نظ ی هتشریعیه برابر با اراد ی هارادگاه  آن اات باشد،

باشد   اات   علم   اراده  حدت دارند. لرا به مح   م  تام   کن فیکون 

شود    م  تعلش علم، اراده هم جاری اس    مصلح  هم در خارج ایجاد



211   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________  

باید   امر   تکلیف   »تحقش آن منوط به اختیار عبد نیس  که در این صورت 

...« باید   تکلیف   »معناس . یعن  در نفس این تعریف از تشریع،  ب  ...«

  صف اات تعریف شده اس . عنوان بهشود؛ چون اراده   علم  م  منتف 

، خاواهیم گفا  کاه    «مقدمات فعل، اختیاری اس »حال اگر گفته شود 

بنابر فرض، تشریع نسب  به فعل سمانند نماز  انجام شده   نسب  به مقدمات 

ر کفر یا اختیار ایماان در  آن تشریع  انجام نشده اس . در حال  که اگر اختیا

مقدمات تعریف شود، حتماً نسب  به مقدمات هام تشاریع شاده کاه در ایان      

اما اگر فرض کنایم کاه    0.گردد م  صورت اشکال گرشته در معنای تشریع باز

جریان اختیار در مقدمات، تشریع  نسب  به مقدمات انجام نگرفتاه؛   رغم عل 

دم اتیان صاله   بر اساس  حدت علم میل کافر به ع رغم عل در این صورت   

کاه   ایان  شاود! مگار   م  تشریعیه، مصلح  نماز برای کافر نیز ایجاد ی هبا اراد

گفته شود که کفار تنها به اصول دین، مُعاقَب هستند   خطابااتِ مرباوط باه    

ایمان اس  کاه رااهراً    احکام   عبادات، به کفار تعلش نگرفته   مخصو  اهل

 3.ه چنین مطلب  نیز قائل نیستندب آخوند   اصولیون

                                                           
  مجازات نیاز بایاد    فعل، مقدمات آن اختیاری باشند، مواخرهجای  به عال ه بر اینکه اگر .0

گاه یک  ی عقالس    عقالء هیچ به مقدمات تعلش گیرد که این مطلب نیز بر خالف سیره

کنند بلکه بخااطر نفاس فعال قتال اسا  کاه        قاتل را بخاطر مقدمات قتل، قصا  نم 

 گیرد.    قصا  انجام م 

آ ردن آنان اس    تعلش خطابات احکام   فر ع به کفار، تابع ایمان  رسد البته به نظر م  .3

شود که بخاطر ترک عمل باه   اگر برای تعمیم خطابات احکام به کفار این نکته دنبال م 

عناوان   باید توجه داش  کاه کفار   شارک باه     ها اثبات شود، ، عراب اخر ی بر آناحکام

ها آن اندازه بزرگ هس  که عراب برای تارک   گناهان اعتقادی آن قدر عظیم   عراب آن

 ها قابل توجه   الزم االثبات نیس .  قابل آناحکام در م
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عل  انجام مقدمات متفا ت توسا کافر   مومن، آخوند به  ی ه. اما دربار1

 اس  اما «یتخلّفالرات  الیتعلّل   ال»یک بحث منطق  استناد کرده که همان 

سوال ا  این مطلب با نف  تکلیف   دار امتحان   اختیار ی هگرشته از مالزما 

کفر   ایمان، امری اات  پنداشته شده؛ با  جود این که این اس  که چگونه 

مومن  ، کافر شده   بسیاری از کفار نیزبینیم بسیاری از مومنین م  در عینی 

. آیا امر اات  قابل تغییر اس    تغییر در اات ممکن اس ؟! ر ایات  اند شده

ا  0ر ایات دیگرهم که مورد استناد ایشان قرار گرفته، باید ابتدائاً با بسیاری از 

سنجیده شده   جمع گردد   تنها ا  که مضمون  بر خالف این د  ر ای  دارند

 بعد از این ر ند اس  که استناد به ر ایات، قابل قبول خواهد بود.

تشریعیه بر اساس علم   دیگر ا صاف  ی هتحلیل از اراد». پس اشکاالت 7

شکاالت عقل    نقل  عال ه بر اا  طرح   ر شن شد که چنین تحلیل « اات

معنا خواهد کرد. لرا اگر بر  ب  تشریع   تکلیف   امر   اختیار راا   ارد بر آن

جای  به ا ل   ی همبنای قوم بخواهیم به تحلیل از تشریع بپردازیم، در مرحل

موضوع بحث قرار گیرد. البته خدا ند، افعال  « فعل خدا ند متعال»اات، باید 

ق   ربوبی  نیز دارد که از موضوع تشریع خارج اس . تکوین  مانند خلش   رز

علم     ی هکند، رابط م  در  اقع آنچه ا امر   نواه  حضرت حش را معین

نام دارد   «  ح »گفتاری   بیان ِ خدا ند با انبیاء   رسل اله  اس  که 

تحلیل از این رابطه، تاثیری در بحث ما ندارد. زیرا آنچه برای ما غیر 

                                                           
های مفید   مهم  به نحوه جماع بنادی میاان ر ایاات عاالم ار،       در ادامه جلسه، اشاره .0

ر ایات دال بر فطرت، ر ایات مربوط به کودکان کفار   کودکان مومنین   ر ایات دال بار  

 ، در خالصه اکار نشاده   شود که بدلیل خر ج از مباحث اصول اختیار در هنگام بلوغ م 

 کننده.    اس ؛ خالصه
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اس  که « رسوالن اله 0کالم»شود،  م  منشأ تکلیف   باید   نباید معصومین،

مستقیم  با  ی هکنند   ما رابط م  بالواسطه بیان خدا ند را برای ما نقل

 تشریع  ا    شنیدن کالم ا  نداریم.  ی هخدا ند برای درک اراد

کند که  م  صحیح پیداای  زمینهگاه  آن لرا تحلیل تشریع بر مبنای قوم

به ما ا    نه بالمباشرها  فعل گفتاریِ خدا ند متعال که غیر مستقیم»به 

توجه گردد. البته خدا ند ا امری نسب  به مالئکه یا ا امری در عوالم « رسیده

 عنوان بهانسان »دیگر داشته   دارد   لرا عنوان فوق باید به خطاباتِ مربوط به 

مقید گردد. به « دار امتحان انعنو بهدنیا »  خطاباتِ متوجه به « د مختارموجو

   ها این نکات، فضا   ابعاد معنای تشریع را بر اساس بداه  رسد نظر م 

 کند. م  فرهنگ مرهب ر شن ارتکازاتِ

به معنای له « ساختیار»، تشریع خدا ند نه به تحلیل فلسف  . اما از نظر6 

یم نسب  به یک  زیرا در تشریع، تصما  گردد م  یفعل  باز ال   له لن یفعل لن

  نه ا  3از طرفین سلن یفعل  انجام شده   طرف دیگر سلن ال یفعل  رها شده

جمع    بر اساس توافش صورت  به زیرا خدا ند متعالا  گردد م  باز« قرار»به 

گرشته  ه در مباحث  لرا از بین سه مفهوم  کا  دهد نم  با دیگران، دستور

                                                           
الما  کاه حجیا     باد ن ک  مانند خوردن   خوابیدن   ... نیاز حت  افعال این بزرگواران  .0

طاور کاه    گیارد؛ هماان   شود   تشریع ناام نما    منشأ امر   نه  نم  افعال را اثبات کند،

در  اقع آغااز تشاریع    شود. اطالق نم « شان عبادات پیامبران در قبل از بعی »تشریع بر 

عناوان   ی گفتار، افعال یا تقریرات انبیااء نیاز باه    گرچه بعداً بوسیله ؛گردد به گفتار باز م 

 شوند. حج  معرف  م 

جریاان اختیاار   »یفعل، به ال یفعل   له ان معنای له ان به« نفس اختیار»جای  به البته اگر .3

را در چارچوب اختیاار نیاز بحاث     توان تشریع توجه شود، م « نسب  به یک  از طرفین

 کرد.
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 ید اس  که در تحلیل تشریع، اصل قرار  باید   نبا«  جوب»اکر شد، مفهوم 

بر باید اله  نیز با تمام قیودات سابش الرکر،  ی هتشریعی ی هگیرد. یعن  اراد م 

 0.شود که به اختیار تعلش گرفته اس  ی تعریف«باید   نباید»اساسِ 

. حال باید دید اختیار از عالم ارّ تا ر ز قیام    حیات در بهش    1

خا  از این ر ند ای  تکلیف مربوط به برهه کند   آیا م  جهنم چه سیری پیدا

اس ؟ قبل از بررس  این ر ند باید توجه داش  که ا لین مخلوق، موجود 

بوده  سلّم   آله   علیه اهلل صلّ  مختار به نحو عام نبوده بلکه ا لین مخلوق، نور نب  اکرم

اس  که  که چندین هزار سال قبل از خلق  عرش   کرس   ... خلش شده

 رسد اما گرشته از این نکته، به نظر م طلبد.  م  تحلیل آن، مجال دیگری

اما فاعل   اند؛ ، دارای فاعلی  بودها ل   از عالم ارّ ی هدر مرحل ها دیگر انسان

به ای  تصرف کرده   قوه ها   خدا ند در آن اند شناخته نم  بودند که خدا را

کنند   به این طریش، شناخ  خود عطا کرد که فعل ا  را  جدان  ها آن

 ایجاد کرده اس . ها  آن ی هستوحید  را در هم

را با امر دیگری مشخص  ها د م، خدا ند، درجات انسان ی هدر مرحل

پریرفتند ای  هفرمود به این صورت که از همه خواس  تا  ارد آتش شوند. عدّ

                                                           
باید گف  که « یوجد یجب لم الش ء ما لم»ی  با قاعده« انسان اختیار»ی نسب   اما درباره .0

اات   ماهیت  اس  که محقش شده   چون این « اختیار»بر مبنای اصال  ماهی ، 

ن فعل را انجام توا  توان فعل را انجام داد   م ای د  طرفه اس  سیعن  م  ماهی ، مقوله

پریر خواهد بود؛ البته تا زمان  که  جود داشته باشد. اما بر مبنای اصال   نداد  تکلیف

مستقر شده « اختیار»اس  که بر ماهی  خاص  به نام «  جود» جود، امر محقش همان 

پریر اس ؛ مگر این  ققش تکلیفاس    فارغ از آن که  اجب یا ممکن اس ، تا زمان تح

یفعل  اس    لرا ال ماهی  اختیار، امری عدم  سله لن ود یک طرف ازکه گفته ش

 گیرد تا معناداریِ تکلیف ممکن شود.  تعلش نم  «اختیار»اساساً به  « جود»
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ن در عالم ارّ معین درجات ایمادیگری سرباز زدند   به این  سیله،  ی هاما عدّ

عداد دیگری با سرپیچ  شق  با فرمانبَری، سعید شدند   تای  هعدّ شد؛ یعن 

 خواسته شده اس . ها به تصریح ر ایات، این امر، چند بار از انسان شدند. البته

های  فاعل له، خلق  حضرت آدم از گِل   قراردادنِ تمام سومین مرح

ان به زمین   آغاز حیات در این لب حضرت آدم   هبوط ایشمختار در صُ

از  ها دنیاس    بر این اساس اس  که بحث بعدی پیرامون خلق  باق  انسان

 طریش نطفه   رشد آن در رحم   به دنیا آمدن یک کافر یا مسلمان طرح

 شود. م 

مبحث دیگر مربوط به سرپرست   الدین نسب  به این فرزند تا سن بلوغ 

یفعل  رهور   ال یفعل   له لن ی اختیار سله لن هقوا س    بعد از این اس  که 

یابد.  م  کند   طغیان   شرارت   تجا ز   تعدّی، معنای صحیح  م  بر ز پیدا

 لرا تشریع   تکالیف، نارر به اختیار در سنینِ قبل از بلوغ شرع  نیس ؛   لاو 

 اقاع  انسان در مراحل قبل از آن، سیری طوالن  را ط  کرده باشد. در که  این

 شود   با پایان امتحاان یعنا  مارگ باه اتماام      م  تکلیف، از بلوغ شرع  آغاز

 رسد. م 

قابل طرح اس  که به القاء «  جوب فطری». بنابر آنچه گرش ، یک 3

  تعیین درجات در آن عالم از طریش فاعلی  عباد   ...  توحید در عالم ارّ

نیس . سپس  ع از  جوبنارر به این نوفعالً  ،تشریعبحث شود    م  مربوط

شود که خدمات   م  شود؛ یعن  دارای صاحب   موال س الدین  م  انسان متولد

شود تا با  م  ند   لرا بر ا   اجبده م  را بد ن مزد به فرزند خود ارائه

تشکر کند.  ها  استفاده از قوای طبیع  خود سچشم   زبان   گوش  ...  از آن

گردد   نسب  به  م  مطرح« شکر منعم  جوب»لرا بعد از تولد اس  که 
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ساز بستگان تا جامعه    اند کسان  که به صورت  خدمت  به انسان کرده ی ههم

قوم    طن   حکّام  ...  الزم االتباع اس . البته در این سطح، تمییز  جود 

 دارد اما تکلیف، قابل طرح نیس .

 ختیار طرحا ی هاس  که با توجه به قو«  جوب تکلیف » جوب سوم،  

هر د  دارای  که شود. یعن  حرک  بسوی طغیان   حرک  بسوی هدای  م 

 صاحبان   ا لیائ  اس  که بر خالف  جوب قبل ، هم نعمات  را از انسان

 برای امتحان انسان   ها دهند که هر د ی این م  گیرند   هم خدمات  ارائه م 

اختیار کرده اس .  آن رازندگ  در  اس  که میزان  فاداری ا  نسب  به نظام 

تقرب   اعطاء درجات هم در نظام ایمان، هم در نظام کفر  این امتحان، باعث

اصل اس    « آزمایش»شود   لرا در این  جوب،  م  نفاق   هم در نظام

گیرد. البته  م  نیز بر اساس آن شکل« سلب نعم    اعطاء نعم ِ فوق نعم »

ر   مراحل مختلفِ سیر اختیار اس  این سه  جوب قابل ضرب در ا صاف دیگ

 توان آن را بیشتر تشریح نمود. م    به این  سیله

مهم در این میان آن اس  که گرچه تشریع تنها نارر به پس  ی ه. نکت01

ای  در هر مرحلهعبد در صورت تخلف  بلوغ اس ؛ اما خدا ند حش دارد از سن

ز  جوب فطری   عمل بر ضد را عراب کند. میالً با تخلف ا از سیر اختیار، ا 

شود؛ زیرا این فطرت سالقاء توحید   شناساندن  م  آن، بنده مستحش مجازات

بخش  جود انسان بوده   ترین  خدا ند به بندگان توسا خود ا   زیرساخت 

قوام   حیات ا  به آن  ابسته اس    تخلف در برابر آن، انکار   مقابله با 

 فاعلی  در مراحل ا لیه، معنای اختیارخدا ند در این سطح اس . گرچه 

  بر  0دهد؛ اما معرف  فطری از توحید در این مراحل همراه انسان بوده نم 
                                                           

طور که در ر ایات  ارد شده که خدا ند برای اجاب  دعای حضرت موس ، شیعیان  همان .0
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کردن زمینه امتحان    ا بعد از تولد اس  که برای آمادهاساس ر ایات، تنه

 شود   دچار نسیان م  فوق نعم ، این معرف  از انسان گرفته اعطاء نعم ِ

 گردد.  م 

در کنار  « جوب»ی  هکلم به نظر ما بایدن دلیل اس  که به همی

غریزی   صورت  به مفهوم   این د شود  قرار داده« شکر منعم»یا « فطرت»

؛ زیرا به صرف خر ج انسان از مسیر فطرت در دار نشود تکوین  مح  معنا

چه خدا ند دائم در حال تعال حش دارد ا  را عراب کند. گرتکلیف، خدا ند م

س  اما این، ناف  حش اله  در مجازات نیس . باید توجه داش  که بخشش ا

تاریخ  ا  از  تنها در صورت تحلیل دقیش از موجود مختار   توجه به کشیدگ ِ

یف صحیح  از حقوق خدا ند تعر توان تا عالم قیام  اس  که م  عالم ارّ

ی  ها تشریع، عرابحقائق  مانند اس  که  متعال ارائه داد   به این صورت

 خواهد شد. دارجهنم   خلود در آن   ... معنا

 ی هاختیاار باه د  طائفا    ی ه. پس  جوب تکلیف  بر اساس اعطااء قاو  00

تواند هر  م  گیرد   انسان با این قوه م  انسان   جن برای آغاز امتحانات شکل

یعنا  اختیاار در دار    0.آنچه خدا به ا  داده را به سم  سقوط یا صاعود ببارد  

آن، باه ایفاای    ی هشود تا با بوسایل  م  رسیدن به سن شرع  بلوغ آغاز دنیا با

 
________________________________________________

 

یک لبّ ک گفتند   به همین دلیل بود کهم درآ رد   آنان لبّیشان به تکل را در صلب پدران

 شعار حج قرار گرف .بمیابه 

گاردد. یعنا  تکامال در     باز ما  « ی خلش فاعل منف  فلسفه»عل  اعطاء این قوه هم به  .0

شود که بار اسااس آن، تماام  عاالَم بارای       نظام خلق  گاه به صورت ایجاب  تعریف م 

ق تکامل با خلش فاعل منف ، امکان پاریر   جود مبارک نب  اکرم خلش کرده اما تکاملِ فو

 شود. م 
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 گیاریِ  موضاع باا  نقش  بپردازد که در نظام فاعلی  برای ا  خلش شده اس  تا 

به تکامل برسد. برای ایفای چناین نقشا ،    ،منف های  صحیح در مقابل فاعل

 رمباید به خدم  صاحب تکامل سجه  غای  از خلق  کاه هماان پیاامبر اکا    

اس   در آید   در غیر این صورت عمالً به ایفای نقش   انجام  سلّم   آله   علیه اهلل صلّ 

 مسئولی  در بُعد منف  پرداخته اس .

«  جه الطلب»شود،  م  بر این اساس ا لین فاعلیت  که با آغاز بلوغ انجام

سوی قبول مسئولی  در دستگاه اله  باشد یا جه  ه اس ؛ یعن  جه  ا  ب

تواند جه   م  که اختیار کند، ف این ر ند باشد که البته هر زمانبر خال ا 

سوی منف  باشد، فوراً ررفی  سنظام ه ب، الطلب مختار را تغییر دهد. اگر  جه

  تنزل   سقوط حقیق  پیدا کرده   جدا شدن برخ  ها حساسی 

طور  گیرد؛ همان م  خود را احساس کرده   اضطراب ا  را فراهای  توانمندی

 میب ، شدت ررفی    یقین   استحکام ایجاد الطلبِ که در صورت  جه

 هاس . جریان اختیار در نظام حساسی  ها  شود که هر د ی این م 

شود   برای مسئولی  خود، جایگاه  م  سپس اختیار  ارد نظام فاعلی 

قبل،  ی هگیری مرحل   با استمرار فاعلی  بر اساس جه خواهد  م  تصرف 

شود. سپس  م  شود که به آن تکیّف ستاریخ   گفته م  برای ا  ایجاد صورت

کند   بعد از عجز در این  م  با تبدّل ساجتماع   منرل  تصرف  جدید را دنبال

رسد   بر  م  مرحله، با تولّ  به فاعل باالتر به تمیّل سقبول مسئولی  در نظام 

صرفش، به تصرف در نظام علم  یعن  جایگاه   منزل  ت گیریِ اساس شکل

پردازد. پس تکلیف دارای سیری اس : از جه  گیری در نظام  م  عالم خارج

ی میال  به معنای ها   پیدایش یقین   از یقین به سم  صورت ها حساسی 

رسیدن به تمیل در نظام فاعلی    شکل گیری مسئولی  در جامعه   تصرف 
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مدا م در حال صورت  به  شود  م  بر اساس آن. این ر ند از سن بلوغ آغاز

 تغییر اس . 

. بر اساس اشکاالت  که گرش ،  هم   دفع  که آخوند در پایان 03

جه  رابعه اکر کرده، موضوعاً قابل طرح نیس ؛ زیرا  حدت اات   علم   

شود تا  نم  شود   با نف  تکلیف، امری انجام م  اراده، منجر به نف  تکلیف

افعل بر اساس تغایر مفهوم  علم   اراده برسد.  ی هنوب  به تحلیل معنای صیغ

اعتباری اس    ای  انشائ ، مقوله ی هدیگر این اس  که مدلول صیغ ی هنکت

 یک امر حقیق  نیس    لرا به نظر عنوان بهمنطقاً قابل ارتباط به علم خدا ند 

رسد آخوند با استفاده از بحث اات اله ، به دنبال آن بوده تا با اثبات  م 

دت   نف  کیرت، به نحوی این د  موضوع را به هم مرتبا کرده   درک   ح

اعتباری را به درک  حقیق  بازگردانَد که چنین کاری بر مبنای قوم سمغایرت 

ماهی  ادراکات حقیق  با ماهی  ادراکات اعتباری   فقدان ربا منطق  میان 

 عقل نظری   عقل عمل   نادرس  اس .



 

 يتعلق بصیغه االمرفیما الفصل الثانی؛ 

ی امر   خر ج آن از  هد اع  استعمال صیغ ی هکه آخوند دربارای  . نکته0

، به بحی  که پیراماون داللا  التزاما  صایا انشاائ  بار       ٌله اکر کرده موضوع

گردد که اشکاالت آن در بررس  جه  رابعه اکر  م  رده بود؛ بازد اع  طرح ک

 اشکال اس . ب  داع  از معنا تفکیک شود،که  این شد؛ اما

اشاره به معنای سایر صیا انشائ  مانند تمنّا   « ایقاظ»مرحوم آخوند در 

« صایغه »  ترجّ    استفهام دارند؛ اما باید توجه داش  که آنچه ابتدائاً درباره 

رف   گرداندن سه حرف اصل  در ا زان   اباواب مختلاف   رسد، صَ هن م به ا

« جملاه »اس . اما در تمن    ترجا    اساتفهام باا یاک     « کلمه»برای ایجاد 

خاصا  دارد   هیاأت مواجهیم که خبری از سه حرف اصل  در آن نیس ؛ بلکه 
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   از چند جزء سمانند لعلَّ، اسم منصوب لعلَّ، خبار مرفاوع لعالَّ    هیأتکه آن 

  جود آمده اس .ه کنار یکدیگر قرار گرفتن این اجزاء  ب

از « ترجّ    تمنّ   ...»لرا باید به این تفا ت دق  کرد که قالب   شکلِ  

« برای جمالت هیأت ضع »جنس جمله   مرکب هستند   باید تح  عنوانِ 

اس  که از اقسام « فعل»برای یک ای  افعل، صیغه ی هبررس  شوند؛ اما صیغ

 شود. م  محسوب« مفرد» ی هیک مقول عنوان به« کلمه»

 



 

 فی مقام الطلب المستعملهالمبحث الثالث: الجمل الخبريه 

رهور جمله خبریه در  جوب در صورت استعمال آن در ». در بحث 0

تبادر در »با « رهور»امر  باید نسب   ی هسمبحث ثالث در صیغ« مقام طلب

شناخت  که در مباحث  های زبان عنوان پایه هسب« علم به  ضع»یا « استعمال

 عنوان بهشد  ر شن شود یا در صورت استقالل آن از این مباحث، قبل طرح 

شناس  تبیین شود که این بررس  را به مبحث  جدید در زبان ی هیک مقول

چنان که اگر بحث در این مساله، بحی   کنیم. هم موکول م  «رهورات»

مستعمله در مقام  ی هشناسانه اس ، برای تعیین مدلول جمالت خبری زبان

سلوک نمود   یا در صورت جهل به «  ضع»باید بر اساس مقتضای  یا ،طلب

عنوان کاشف  ضع عمل کرد  هب« تبادر»آن، در استعماالت بر اساس مقتضای 

مند با  نیز باید ارتباط  قاعده« مَجازات»گرش  که  در بخش مقدّمه   قبالً

ررس  شناخت  قوم، چارچوب ب های زبان  ضع داشته باشند. لرا بر اساس پایه
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این مساله ر شن اس . اگر هم در تعیین مدلول این جمالت، به دالل  

اشکال بر دالل  التزامیه   عدم  ه بر  جود داع  طلب استناد شود،التزامی

های  ضع  در مباحث قبل   شناس    دالل  ارتباط آن به مباحث زبان

 گرش .

شناخت   نداع  طلب در نظر قوم، معنای زبا . اما بنابر این فرض که3

ای  این سوال ریشهگاه  آن عنوان دالل  التزامیه طرح نشود، هداشته باشد   ب

چه در اصول، چه در نزد  ادر نزد قوم « خبر»تعریف نفسِ  مطرح اس  که

آیا این تعریف، منطقاً یا اصوالً یا  ضعاً  س   ا چی  اضع   چه در منطش

ای  م به بررس  چنین مساله  طلب مرتبا شود؟ البته قو«  جوب»تواند به  م 

 خورد. به چشم نم « خبر»اند   راهراً تعریف  اصول  از  نپرداخته

 لرا ما به تعریف خبر در علم منطش سما یحتمل الصدق   الکرب  اساتناد  

مفهوم از خارج اسا    در آن، ماهیا  اهنا        کنیم که در  اقع حکای ِ م 

ن معنای  قابل ارتباط به طلب ماهی  عین  تطابش دارند. ر شن اس  که چنی

  امور انشائ  نیس ؛ یعن  حقائش با اعتبارات   ادراکات عقل نظری با ادراکات 

عقل عمل ، دارای ربا منطق  نیستند.  اضاع نیاز اگار در معناای خبار، باه       

تواند این د  را به هم مرتبا کند؛ مگر  نم  تحلیل منطقیون از آن تکیه کرده،

 از این د  به نحو عُقالئ  ارائه شود. این که تعریف جدیدی 

فعلیاه تقسایم    ی هاسامیه   جملا   ی هبعد، خبر باه جملا   ی ه. در مرحل9

شود که فارغ از تفا ت شکل  این د  سشر ع یک  با فعل   شار ع دیگاری    م 

اسمیه در بسیاری از موارد،  ی هبا اسم  از نظر معنوی نیز با هم متفا تند: جمل

ف برای یک اات دارد که اساس آن، جریان علیا  در  دالل  بر ثبوت یک  ص

در « صاد ر یاک فعال از فاعالِ آن    »فعلیه دالل  بار   ی هتطابش اس . اما جمل
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توان فعل در خارج  خارج دارد که خصوصیات شخصیه از آن انتزاع نشده   نم 

را بد ن فاعل آن تصور کرد   لرا  حدت  ندارد بلکه امری متکیّار   از جانس   

فعلیاه   ی هاس . بر همین اساس، جریان تطابش   هوهوی  در جملا عقل عمل 

سضرب زید  دچار مشکل اس    برای دستیاب  به تطابش   ممکن شدن اِخبار 

اسامیه سزیاد ضاارب      ی هدر این مبنا، باید فعل را به یک  صف در قالب جمل

 در علام « خبار »شود که تعریف  تبدیل نمود. بنابراین در ا لین قدم ر شن م 

 کند. صدق نم « فعلیه ی هجمل»منطش، بر 



 



 

 الرابع: ظهور صیغه االمر فی الوجوب المبحث

امار سرهاور انصاراف  صایغه امار در       ی هبحث رابع در صیغ. پیرامون م0

 ضع آن برای مطلش طلب  باید توجه داش  که آنچه تاکنون  رغم عل  جوب 

 شد، د  مقوله بود: م  در مباحث قوم طرح

از لفظ     ضع   د   تبادر یک معنا یک  جعل لفظ برای معنا در مقام 

 0استعمال قاممدیگر عالمات  ضع در 

 یک از این مباحث جای تح  هیچ« انصراف»ی  هاس  که مقول ر شن   

نه مطابش با  ضع اس    نه برای اثبات  ،الیه گیرد؛ چون معنای منصرفٌ نم 

کردن  ود. لرا ضر ری اس  تا برای اضافهش م  آن، به تبادر   اطراد   ... تمسک

  اال ی  ارائه شود ها این اصل جدید به بحث  ضع در مبنای قوم، استدالل

                                                           
مند خود را به  ضع    اضاع معاین نکناد،     قبالً اثبات شد: استعمال  که ربا قاعده البته .0

 استعمال  غلا خواهد بود.
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مبحث »خواهد بود. البته ممکن اس  بحث انصراف، به مند  مبحی  غیرقاعده

ملحش شود که در این صورت، بحث به « مقدمات حکم »یا مبحث « رهور

 آن موضع موکول خواهد شد. 

فوق، اگر فرض بحث آخوند در این مبحث ای  ریشه ی هگرشته از نکت .3

د  احتمال متصور گاه  آن ؛آن اس  که  ضع صیغه، برای مطلش طلب اس 

افعل، معنای  مطلش اس     جوب   ندب، مصادیق  از آن  ی هاس : یا صیغ

افعل، مشترک لفظ  اس    کیرت معنا دارد که اشکاالت  ی ههستند؛ یا صیغ

 .ی کفایه مطرح شد در بررس  مقدمه  ارد بر اشتراک لفظ 

ا  ه کیرت استعمالاما اگر معنای مطلش مدنظر باشد، باید توجه داش  ک 

  جمعِ کمّ ِ ا  که به ندب تعلش بگیرد یا به  جوب بد ن تفا ت بین این

تواند سرنوش  طلب موال را معین کند. به عبارت دیگر  نم  ، اساساًها مصداق

در نزد موال، کیرت   غلبه   اکیری  در استعمال مهم نیس ؛ بلکه حفظ مُلک 

  تقسیم آن به خطیر   غیر « ب موالموضوع طل»  قدرتش اهمی  دارد   این 

نگری کند  کند. لرا  اضع نباید مطلش م  خطیر اس  که  ضعی  را مشخص

موضوعات توجه بندی  طبقه بلکه باید بر اساس طلب موال   پریرش مردم، به

تاثیر »را سامانده  کند؛ چون بر اساس « انصراف»داشته   سپس بحث 

فظ نظام  اس  که ا  حساسی  مردم سیا ح« موضوعات در حفظ سلطن  موال

باید به نحوی تکلیف جامعه را معین کند شناس   زبان انگیزاند. یعن  م  را بر

که فاصله   اختالف  میان حاکم   محکوم به  جود نیاید   طلب حاکمان بر 

در « اطالق در معنا   جمع کمّ  مصادیش آن»جامعه جاری شود. پس 

 وال را بر عباد به درست  جاری کند.تواند طلب م نم  ،شناس  زبان

مقادمات  »آخوند برای استدالل بر رهور صیغه در  جاوب باه   مرحوم . 9
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مقدمات حکم  بایاد در   ی همهم  که دربار ی هکند. نکت م  تمسک« حکم 

جدیاد در  ای  طارح مقولاه   ی هنظر داش ، آن اس  کاه ایان بحاث باه منزلا     

 س .، غیر از  عاء  ضع   استعمال اشناس  زبان

 شد   م  در  ضع بنابر مبنای قوم، بین لفظ    معنای ، ارتباط  جعل 

برای صح  استعماالت خود باید از  در آن ابهام   جود نداش . عرف نیز

کرد   از خود استقالل   شأن  نداش . اما در این  م  مقتضای  ضع تبعی 

با، به عرف با موال   حاکم مدنظر قرار گرفته   این ر ا ی هرابط ،بحث

دهد. یعن  قبل   فراتر از هر استعمال ، منزلت  خا   م  استعماالت جه 

برای شخص  در نظر گرفته شده که عرف باید تابع ا  باشند   در اینجا 

، موضوع یا دیگر اعمال ا  «توصیف»  نه    خواس    امر   نه  ا  «طلب»

ز کالم ا  در جه  کنندگان سعباد  باید به دنبال فهم ا قرار گرفته   تبعی 

همال   عمل به آن باشند. در این رابطه با چنین مختصات ، اگر موال در مقام ا

شود   لرا  م  متیقن منتف  بود، تکالیف  بر عباد باراجمال نبود   قرائن   قدر 

 استعماالت باید در این چارچوب انجام شده   فهم شود.

آن، مقام  تحلیل شد   زن   در عرض   هم«  ضع»پس به غیر از مقام  

حاکم اس . در این  ها دهد   بر آن م  که همانند  ضع، به استعماالت جه 

صورت، ا لین سوال آن اس  که ربا   هماهنگ  این د  پایگاه س اضع    ضع 

شود؟! زیرا بد ن پاسخ  م  در مقابل حکیم   مقدمات حکم   چگونه تحلیل

االت   در عمل معین نخواهد شد   علم  به این سوال، تکلیف مردم در استعم

یک موضوع  احد ساستعماالت ، دارای د  مسئول   متکفل خواهد شد   

 دهد. م  اختالفات  ر ی

موال از همان »گفته شود: برای تبیین ربا بین این د  پایگاه ممکن اس  
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نسب  به  تفا ت که مقتضای  ضع، کند با این الفاظ  ضع شده استفاده م 

اس  اما مقتضای مقدمات حکم ، نف  قیود زائد  البشرط زائد قیود   شر ط

 در پاسخ باید گف  که این فرق تنها در مقام نظر«   اثبات عدم تقیید اس .

اس    اال مقتضای  ضع  قت  بخواهد مبنای عمل قرار گیرد، همانند 

مقتضای مقدمات حکم  اس    سامع بعد از شنیدن لفظ هیچ ابهام   سوال  

 کند. ه  جود قیود زائد ندارد   عمالً بر اساس نف  قیود کار م نسب  ب

به مباحث    وال فوق با این هدف طرح شد که اصولیون. البته س4

طرح بحث مقدمات    خود ملتزم شوند   اال در مبنای مختاری قبلها چارچوب

شرط آن که بر  ضع حاکم ه اما ب ؛بسیار ضر ری اس شناس   زبان حکم  در

انگاری خارج کند. زیرا  اضع  آن را تغییر دهد   آن را از مطلشتعریف شود   

ی مختلف عقالئ    ها دقیش ر ابا   نسبی  ی هحش ندارد بد ن مالحظ

حقوق  بین خالش   مخلوق، حاکمان   جامعه، زن   شوهر  ... به جعل 

 نسب  احاله به جهل در مورد غرض  اضع از جعلِجای  به بپردازد   لرا باید

بین لفظ خا    معنای خا ، تناسب بین الفاظ   معان  را بر این مبنا 

موضوعات را در نفس  ضع   ایجاد زبان دخال  بندی  طبقه بدس  آ رد  

 ی هدهد. البته الزم اس  معنای حکم  نسب  به خدا ند متعال   ائم

در تکامل یافته طرح گردد که صورت  به شود  تر  دقیش السالم علیهم معصومین

شناخت    تاریخ  مقید شده   کلمات  ین صورت هر کالم ، به قیود جامعها

 در شأن بسیار  االتری بررس  خواهد شد. السالم علیهم معصومین



 

 : ما تقتضیه الصیغه من التوصلیه و التعبديهالخامس المبحث

. آنچه در مبحث خامس ساقتضای صیغه نسب  به توصلی    تعبدی   0

یک موضوع اصل  مدنظر قرار گیرد، آن اس  که اگر بنا بود بر  عنوان بهباید 

باید به اقتضای  ضع  بحث شود؛ یاشناخت   زبان ان   ی زبها اساس بررس 

شد   یا با توجه به استعماالت از عالئم  مانند  م  باره پرداخته  اضع در این

 شد. م  کاشف  از  ضع استفاده عنوان بهتبادر   اطراد   ... 

  برای حل مساله  اند اما همین که قوم به این نوع از بحث اکتفاء نکرده 

دهد که بررس    تحلیل  م  ، نشاناند عقل    عقالئ  توجه نمودهبه مباحث 

نیز ضر ری اس     0«میان موال   عبد ی هرابط»عقل  یا عقالئ  یا شرع  از 

                                                           
سااا امر مول  بعبده  « فرهنگ مولوی »غیر از  اید توجه داش  در ر ابا عقالئ ،البته ب .0

برای « فرهنگ حادثه سازی»  « فرهنگ مشارک »انند های دیگری هم م فرهنگ

 مدیری    فرمانده    فرمانبری  جود دارند.
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کنند بلکه  نم  به تنهای ، بسیاری از مباحث زبان  را حل«  ضع   استعمال»

وند تا بتوان ترکیب ش ها مقید شوند   با آن« ر ابا حقوق    عقالئ »باید به 

موضوع بحث در که  این بحی  علم    عمیش انجام داد؛ خصوصاً با توجه به

  ر ابا جدیدی  ها اس . لرا از این زا یه، چارچوب« ا امر   انشائیات»اینجا 

شود که هرچه بیشتر تنقیح شوند   تفصیل  م  اضافهشناخت   زبان به مباحث

طور که  گیرد؛ همان م  تعمال تعلشیابند، قیودات بیشتری به دنیای  ضع   اس

به این مهم اشاره شد. در  اقع کار علم    دانش مندانه  در مباحث گرشته

گیرد که عرف قادر به  م  ی جدیدی شکلها اساساً با بررس  ر ابا   نسب 

 نیس . ها تحلیل آن

فارغ از عالم امتیال   مصادیش آن، حاداقل   «امر». باید توجه داش  که 3

یا  جوب یا درخواس  « باید»زء متغایر تشکیل شده: یک جزء، همان از د  ج

  طلب اس  که نسب  به تعبد یا توصل مطلاش اسا ؛   جازء دیگار، هماان      

 مورد طلب موالس  که قیاد تعبادی یاا توصال  باودن باه آن تعلاش       « فعلِ»

 تواناد  ما   مقید   مشر ط طلب شود  صورت  به تواند م  گیرد. چون فعل، م 

 مطلش درخواس  گردد. صورت به

حال باید دید که چنین قیدی از کجا   با چه پایگاه استدالل  به افعال  

ا ل گفته شد، قوم در  ی هشود؟ همانطور که در نکت م  مختلف نسب  داده

  از منظر زبان  به  اند این رابطه به  ضع  اضع   استعمال عرف مراجعه نکرده

ع یا استعمال  که کاشف از  ضع اس ، ؛ زیرا در  ضاند این بحث نپرداخته

 لفظ  برای تعبدی یا توصل  بودن قرار داده نشده اس .ای  نشانه

پس برای بررس  اقتضای صیغه نسب  به توصلی  یا تعبدی    تعریف 

عبد   موال مالحظه کرد   آن را با مقتضای  ی هاین د ، باید آن را در رابط
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امور »را این موضوع را در چارچوب درک عقالئ    امور اعتباری سنجید. ل

توان موضوع   نم  توان بررس  نمود؛ همچنان که در این مساله، نم  «حقیق 

سمانند اعتبار قصد قرب  در برخ  ا امر   یا عدم اعتبار در برخ  دیگر  را به 

سیعن   متن شارعاز هنوز ابزار فهم  فرض بر این اس  که زیرا ؛شارع نسب  داد

خته نشده که در این صورت، هرگونه انتساب   استنادی به سا علم اصول 

اهد شد. به عبارت دیگر اگر فرض خو« د ر»شارع بنابر مبنای قوم، موجب 

تعریف هر یک از  اجب تعبدی   توصل ، درک  عقالئ  نیس  بلکه »که:  شود

برای اثبات این تعریف باید به گاه  ، آن«تعریف  اس  که از شرع اتخاا شده

ساخ  ابزار »ت   بیان شارع رجوع کرد که در این صورت، در نفسِ کلما

! آن هم قبل از این ایم ، به خود آن متون مراجعه کرده«علم  برای فهم متون

 ساخ  علم اصول محقش ی هکه بوسیلا  از متون رامند  که امکان فهم قاعده

 فراهم آ رده باشیم.ا  شود م 

د م پیراماون درک عقالئا  از امار     ی ه. بر اساس آنچه در ابتادای نکتا  9

تواند مقید   یاا مطلاش    م  گرش ، نظر قوم این اس  که فعل مورد نظر موال

باشد که در این صورت، فعل  که به شرط قصد تقرب طلب شود، تعبدی ناام  

دارد   فعل  که مقید به این قید نیس    باه نحاو مطلاش درخواسا  شاده،      

 توصل  خواهد بود.

عقالئ  تشریح شود که کلمات صورت  به قید سقصد تقرب حال باید این  

؛ اماا باه نظار    کند م  تفسیر« قصد امتیال امر به داع  امر موال»قوم آن را به 

  «  جاوب »چنین قیدی تصویر عقالئ  ندارد   لغو اس ؛ زیرا نفاس   رسد م 

اسا    ایان کاه الزم اسا  عباد،      « ضار رت امتیاال  »، شامل معنای «باید»

کند   ضر ری اس  فعل مورد نظر موال را انجام دهد   اتیان کند    فرمانبَری
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شاود. لارا معناای      م  به همین دلیل اس  که عبد در صورت تخلف، مجازات

 کردن فعل، تکرار کند. موال د باره این نکته را با مقیدندارد که 

معنای فرمانبَری   اتیان فعل  اس  که ه ب« امتیال»به عبارت دیگر اصلِ  

موال آن را طلب کرده   اگر عبدی قصد انجام آن فعل را نداشته باشد، 

، اس    با  جود استماع لفظ موال   انتقال به معنای مقصود ا « عاص »

اعتنای  کرده   طلب موال را محقش نکرده اس . پس امتیال تنها در فرض   ب 

    موال خاطر امر موال به دنبال عمل به فرمان ا سه مطرح اس  که عبد ب

پریرد؛ چون عمل عبد، فعل مدنظر موال را محقش کرده اس . در  م  عمل ا  را

 اقع امتیال به داع  امر، هزاران مصداق دارد   شامل امتیال با ترس، امتیال 

شنیدن لفظ امر   انتقال دلیل  ها به آن ی هشود زیرا در هم م  از ر ی ریاء   ...

قصدِ محقش کردن طلب »پس اگر  ه اس .نای آن بوده که عل  عمل شدبه مع

معناس ؛ چون امتیال دقیقا به  ب  شرط فعل مطرح شود، عنوان به« موال

 جود دارد. یعن  موال با امر «  جوب»همین معناس    این معنا در نفس 

گوید: نظر مرا محقش کن!   لرا دیگر معقول نیس  که قصد  م  خود به عبد

رط قرار دهد؛ چون امتیال س= محقش کردن ش عنوان بهمحقش کردن فعل را 

   طلب موال  مانند تمام  افعال دیگر، ممکن نیس  بد ن قصد انجام شود.

شرط فعل صحیح اس .  عنوان به« کیفی  خاص  از امتیال»بله! اخر 

امتیال « آب بیا ر»یعن  آ ردن آب برای موال توسا عبد، نسب  به امرِ 

گونه قصدی انجام  ند این فعل را بد ن هیچتوا نم  شود   عبد هم م  محسوب

 اما موال ا شود نم  چون فعل بد ن قصد، اساساً در خارج محقشا  دهد

تواند کیفی  خاص  از امتیال   حاالت مخصوص  از عبد را هم در امر خود  م 

بگوید: باید آب را با دس  راس  بیا ری یا باید آب را که  این شرط کند مانند
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نه بخاطر ترس از عقاب بیا ری  ... . لرا قصد   نی  عبد در  با نی  خشوع  

ی  همچون معنا تواند نم « قصد امتیال»ط اس  اما عبارت امر قابل اشترا

منصرف « اصل امتیال»بلکه به  را برساند؛« د کیفی  خاص  از امتیالقص»

 اس .

مقصود قوم نیز همین بوده   اصراری بر تعبیر »ممکن اس  گفته شود: 

نیس  بلکه منظور این بوده که موال در مورد برخ  افعال  «قصد امتیال»ه ب

 ،که در این صورت« را با نی  اطاع  انجام دهد ها قید کرده که عبد باید آن

 چیس ؟« نی  اطاع »: تعریف علم    تخصص  از شود مطرح م  سوالاین 

مبنای برای آن که قصد قرب    نی  اطاع  بر اساس  رسد . به نظر م 4

قوم معنا شود، باید آن را در ارتباط با غرض  که موال از امرِ خود داشته 

معنا شود    «قصد نسب  به فعل»نباید  ،جا در این« قصد»مالحظه کرد. یعن  

دهد، حتما  م  چون هر کس  که فعل  را انجاما  فعل، متعلشِ قصد قرار گیرد

مکن نیس  که فعل  از کند   بد ن قصد م م  قصدی دارد   آگاهانه عمل

بلکه قصد ما از فعل، باید همان غرض موال از امر  ا شخص  صادر شود

گوید:  م  محقش شود. در  اقع شارع در ا امر تعبدی« تقرب»سمصالح  باشد تا 

خاطر غرض خاص  که من از امر به آن دارم، انجام ده  تا ه این فعل را باید ب

خودت مانند فرار از عقاب   ریاء  ... . پس من آن را بپریرم   نه بخاطر اغراض 

تواند فعل مورد نظر خود را از اطالق درآ رده  م  به این صورت اس  که شارع،

  آن را به برخ  حاالت عبد مقیّد کند اما تقرب برای عبد نه با توجه به قیود 

 اغراض عبد   نسب  آن با اغراض موال معنا ی هفعل، بلکه بر اساس مالحظ

 د.شو م 

بر فرض فوق، مشکل   جود دارد   آن این کاه  »ممکن اس  گفته شود: 
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؛ اما چناین  «عبد در بسیاری از موارد، از غرض شارع   عل  حکم آگاه نیس 

ادعای  در ر ابا عقالئ  صحیح نیس    پایگاه هایچ فعلا  در خاارج، جهال     

ل خود تواند با جهل مطلش نسب  به غرض موال، عمل   امتیا نم  نیس    عبد

را سامان دهد بلکه حداقل نسب  به غرض ماوال، حادس   تخمینا  دارد تاا     

شاود   موجاب    نما   ، عل  صد ر هیچ فعل «ندانستن»بتواند عمل کند   اال 

نف  مقصد اس . در  اقع مکلف هنگام انجام تکلیاف، حتماا غرضا  دارد کاه     

 مان »که  این   داع  ا  برای امتیال امر اس    این غرض، قطعاً تبعی  از موال

نیسا ؛ چاون تبعیا  از ماوال سعمال کاردن       « خواهم امر ا  را انجام دهم م 

غارض  »  نفس امتیال اس  در حاال  کاه   « انجام فعل»بخاطر امر ا  ، نفسِ 

 باشاد   فعال   غارض آن د ئیا  دارناد       « نفس فعل»باید متغایر با « فعل

طور  کند: همان م  حکمتوانند  حدت داشته باشند. یعن  ادراکات عقالئ   نم 

« پریرش»در امر موال متغایرند، « غرض»  « فعل طلب شده»  «  جوب»که 

 در فعل عبد هم متغایرند.« غرض»  « امتیال»  

ثان ِ بحث  اجب تعبدی    اجب توصل ، به ردّ    ی ه. آخوند در مقدم1

پردازد.  م  «اخر قصد قرب  در متعلش امر» ی هاثبات پیرامون امکان یا استحال

آنچه مهم اس ، این اس  که آیا سنخ بحث در اینجا بحی  زبان  اس    شارع 

کند یا خیر؟ یعن   م  را در حال استفاده از مقتضای  ضع الفاظ مالحظه

 قت  کالم به پایان رسید، حاصل بحث ما این اس  که از لفظ  به معنای  

 ؟ایم منتقل شده

مباحی  از قبیل قدرت   علم اگر چنین چارچوب  مدنظر باشد، طرح  

معناس . زیرا در  ب  مکلف یا  حدت   کیرت   جزء   شرط عبادت   ... لغو  

 ضع، معنا یا مطلش اس  یا مقید   لرا بعد از علم به معنای مطلش یا مقید در 
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« اجزاء   شر ط عبادت   کیرت    حدت آن» ی ه ضع، سوال   تردیدی دربار

صورت  به  اضع نسب  به این امور، از طریش  ضعقابل طرح نیس ؛ چون نظر 

 جود علم   »مقید مشخص شده اس . همچنان که صورت  به مطلش   یا  ضع

برای انتقال از لفظ به معنا، پیش فرض  ا لیه برای تفاهم   تخاطب « قدرت

 ی هس    کس  که دیوانه یا ناشنوا باشد   نسب  به رابطها طبیع  میان انسان

ان  جاهل یا عاجز باشد، از فرض گفتگو   ارتباط به نحو متدا ل، الفاظ با مع

جریان  ی هخارج اس    لرا مقید کردن  ضع به اموری که پیش فرض   مقدم

معناس . در  اقع کس  که فاقد اختیار یا علم یا قدرت باشد،  ب  آن اس ، نیز

دلیل اس  تواند به ا  متوجه گردد   به همین  نم  خطابات   از جمله ا امر

تواند قیدی برای متعلش امر قرار گیرد؛ چون در این  نم  که این سه شرط

شده را  م  صورت موال حکیم نیس    قیدی که از نفس امر   خطاب فهم

 تکرار نموده اس . 

میان موال    ی هرابط»، به « ضع». اما اگر چارچوب این بحث، به جای 7

نگری در  ضع، مبنای ناقص   مطلش شود که م  معلومگاه  آن بازگردد،« عبد

موال    ی هاس    به همین دلیل باید اقتضائات   خصوصیات مختلف در رابط

گردد تا  ضع الفاظ نیز بر همین اساس شکل بندی  طبقه عبد مالحظه شده  

. ری مستحسن اس عمش بخشیدن به بحث  ضع   ام به معنایگیرد که این 

ادراکات عقالئ ، تمام اموری که ممکن  در این صورت باید بر اساسالبته 

کلمات   یا مانع از عمل به  ی هاس  مانع فهم صحیح از ا امر موال در عرص

عینی  شوند، تعریف گردند تا اختالف   اختالل  در این  ی هدر عرص ها آن

این ارتباطات، اساس  شامل    ی هعقالئ  پیش نیاید   مالحظ ی هرابط

 پدید آ رد.اس  شن زبان مستحکم را برای
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 جود د  امر برای عبادت » ی هکه در آخر بحث آخوند دربارای  . اما نکته6

بررسا  شاده، باه    « ندکه امر ثان ، متمم جعل باشد   قصد قرب  را الزام  ک

گاردد. یعنا  ماوال از     م  باز ن شأن امر گفته شد،گرشته پیرامو بحی  که در

همان معنا را از  رده تا در ارتکاز نیزچه معنای  قصد کد، بر لفظ  که به کار م 

االت در بخاش انشاائیات   عبد خود بخواهد   آن را نهادینه کند تا باه اساتعم  

 د.ها نظم ببخش به آن   جه  دهد

طلب، فعل   »ر شن شد که در امر موال سه جزءِ   قبل در مباحث 

 جود دارد   عبد هم برای پریرش   امتیال باید نسب  به این سه « غرض

کردن فعل ه سوی عمل بر د. بر این اساس، مقیدجزء، ادراک  داشته باشد تا ب

توانند قید فعل قرار  م  ی دیگرها به یک  از این سه جزء لغو اس  اما کیفی 

سدر مبنای قوم  گیرند تا اثری متفا ت با فعل مطلش را نتیجه دهند. پس امر

یک  حدت اس     نگری در  ضع اس   همیشه نارر به که مبتن  بر مطلش

آن به د  بخش سفعل   قید خا   نادرس  اس ؛ چون اگر آن قید  ی هتجزی

چه ضر رت  دارد؟ چه برسد ای  چنان تجزیه 0،خا ، قابل اخر در فعل بوده

ده  به  ال نسب  به یک فعل شود! لرا شکلباعث تعدد در امر موکه  این به

 وجود را رلساً منتف ی مها  ضع بر اساس ر ابا عقالئ  بسیاری از جدل

 کند. م 

                                                           
ر شن اس  که آخوند مدع  عدم قابلی  اخر قصد قرب  »البته ممکن اس  گفته شود:  .0

اما قبال ر شن شد که اساساً تبیین قصد قرب  به قصد « در متعلش امر از طرف موالس 

به  در آن، ا که قصد قرب  ادرس  اس    لرا بنابر نظر مختارمر موال نامتیال به داع  ا

معنا شد ا قصد قرب  قابل « غرض موال از امر»با « غرض عبد از فعل»هماهنگ  میان 

 اخر در متعلش امر اس ؛ خالصه کننده.  
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بودنِ اخر قصد قرب  در « عقل ». بنابر آنچه گرش ، تعبیر آخوند به 1

اخر یک قید را در  ی همتعلش امر نادرس  اس ؛ زیرا آنچه که امکان یا استحال

در تعریف ا امر موال سانشائیات  اس    « عقالئ »کند، ادراکات  م  اینجا معین

 «.عقل »ی ها نه نسب 

که شارع باه غیار از نفاس     گونه تأ یل شود که تعبیر آخوند این این مگر 

ا امری که به افعال مختلف داشته، به عباد دستور کلّ  داده تا باالترین سطح 

ا امر بکار گیرند که در این صورت، عقل عباد   ی هقدرت خود را در امتیال هم

رای تقرب امتیال کند. یا دی   بکند که باید تمام ا امر را به نحو تعبّ م  حکم

کند که تا نسب  به رضاای      م  عقل عبد حت  بد ن آن دستور کل ، حکم

گار چاه    مین کامل غرض موال مطمئن نشده اس ، دسا  از عمال نکشاد؛   تأ

. البته ر شان اسا  کاه آخوناد     اطالق لفظ موال چنین اقتضای  نداشته باشد

 ا امر نیس .  ی هملتزم به تعبدی بودنِ هم

منا باید توجه داش  که چنین تأمّالت عقل    عقالئا  بسایار الزم   . ض3

.  ضع  قوم، ررفی  چنین کاری را نداشته باشدگرچه دستگاه زبان     ؛اس 

 ی هدرجات متوساط  میال فرض فوق سحکم عقل عبد برای تکرار عمل  مختصّ

ایمان اس    اال برای درجات ا لیه، چناین تردیاد   شاک  نساب  باه عمال       

مین غرض موال برای درجات آید؛ همچنان که این شک در تأ نم  دی پدیدعبا

باالی ایمان، تبدیل به یقین بر عدم تامین نظار ماوال   دائما  شادن حالا       

 شود. م  تقصیر

طبقاه  »کردن تفاهم   تخاطب، مند  ضر ری برای قاعده ی هدر  اقع الزم 

یاا   آن هم نه فقا عقلا     پایگاه 0اس « بین عبد   موال ی هبندیِ تنوعِ رابط
                                                           

ا یعن  ر اب نگاه  نظری به بخش  از این ر اباچنین کاری، تنها جای  به اما اصولیون .0
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اس  « نظام»این ادراکات در یک  ی هبلکه ترکیب هم ؛عقالئ    یا عرف  اس 

اس . به همین دلیل اس  که  ضع « درجات ایمان»که امر حاکم بر آن نظام، 

ضااع عرفاا ،  ضااع مشااارکت ،  ضااع    زبااان، تقساایمات مختلفاا  ماننااد   

ماع    ... خواهد یاف . در سازی،  ضع تکوین ،  ضع تاریخ ،  ضع اجت حادثه

اس    لرا علم  اس  « تکامل تعبد» اقع موضوع علم اصول بر مبنای مختار، 

سیاسا    فرهناگ      کند که در سه بُعد م  کردن را معین ی  الی  هکه نحو

که در یک  از قیودِ بُعد فرهناگ، تفااهم   تخاطاب در     شود اقتصاد جاری م 

 تعریف جدید آن اس . 

 
________________________________________________

 

بحی  از جنس حقوق، جای  به زبان ِ میان موال   عبد دارند   حت  در مقدمات حکم 

رس  ناقص از کنند. البته در همین بر مالحظه م « بیان»باز هم موال را تنها در مقام 

کنند   اصول اعتقادات را بر آن حاکم  بر اساس اعتقادات بحث نم  ر ابا عبد   موال نیز

ها جاری اس ،  ی عرف عنوان موضوع  عقالئ  که در همه رابطه را بهکنند؛ بلکه این  نم 

 ند.ده مورد بررس  قرار نم کنند   لرا خطابات را از منظر شرع    اعتقادی  تلق  م 



 

 السادس:المبحث 

و   ی ملوالی  بر اساس تحلیلل از رابطله  « مقام بیان»بحثی پیرامون 

 عبید

. آخوند در بررس  مقدمه ثالیاه در بحاث  اجاب تعبادی   توصال ، از      0

گرشته اشاره شد که  لفظ    اطالق مقام  استفاده کرد. اما در مباحثاطالق 

تفااهم    بحث مقام بیان   مقدمات حکما ، بحیا  فراتار از لفاظ    ضاع        

حقوق    عقالئا    اجتمااع     ی هتخاطب اس    بر اساس توجه به یک رابط

شکل گرفته اس ؛ گرچه راه دیگری جز لفظ برای انتقاال آن  جاود نداشاته    

 باشد   ضر رتاً در قالب لفظِ موال، به عبد منتقل شود.

اهمی  دارد   « معنا»به عبارت دیگر همانطور که برای منطقیون،  

انتقال معان  توسا الفاظ، ناچار از دلیل  به گیرد اما م  ث قرارموضوع بح

موضوع اصل ، بررس   هستند؛ در مقدمات حکم  نیز« لفظ»ت بررس  حاال

دلیل  به اس    پرداختن به الفاظ در این بحث، تنها« بین عبد   موال ی هرابط»

د اس . در عدم انفکاک این رابطه از عالم تفاهم   تخاطب در بسیاری از موار

طرفین  ی همیان عبد   موال   حقوق  که بر اساس آن بر عهد ی ه اقع رابط
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نفسه قابل بررس    دارای ابعاد فرا ان  اس    حت  ممکن  گیرد، ف  م  قرار

  مطلب  منتقل برقرار ای  اس  از طریش سکوت، عمل، اشاره   ... چنین رابطه

 تخاطب  در میان نباشد.لو آنکه لفظ   خطاب   شده   فهم گردد؛   

  مقتضایات  ضاع   »، یک پایگاه اساتدالل  در مباحاث اصاولیون    . پس3

ر اباا  »باه  هر بحیا  کاه تاا اینجاا طارح شاده،        اس    خارج از آن،« لفظ

شاود   لارا    م  که حقوق   جزا   مجازات از آن ناش  گردد باز م « اجتماع 

 کنند. نم  ریمههیچ شخص  را بخاطر تخلف از  ضع  اضع، مجازات   ج

شود، الزم اس  قبل از هر  م  البته  قت  چند پایه در یک علم مطرح 

اساس  آن سمانند ربا میان های  بحث دیگری ابتدائاً نسب    ربا میان پایه

فهم »، «فهم از عمل»، «فهم از لفظ»یا ربا بین « ر ابا اجتماع »با «  ضع»

تشریح گردد تا بحث در به نحو علم  «  نفس معنای فهم»  « از سکوت

 ی هاز مالحظای  به شکل علم    صحیح جریان یابد که نشانهتر  سطوح پایین

شود. چون منطق  که قوم  نم  در مباحث قوم دیده ها این ارتباطات   نسب 

با یکدیگر  هیأتانتزاع   تجزیه   تغایر ما کند کار علم  را به م  از آن استفاده

های    پایه ها . لرا باید این بحث0کرده اس  ربا تعریف ی ه  عدم مالحظ

مجزا   منفکّ از یکدیگر، در چارچوب  احد مالحظه شود تا بتوان نظم علم  

ترکیب   »آن، بررس  تعریف  ی ه  صحیح  در علم اصول ایجاد نمود که الزم

                                                           
 جود دارد  شناس  زباندر مقابل   بر اساس منطش رنسانس، مبنای دیگری در  .0

هوا   ... را هم در زبان دخیل که با نف  نگاه انتزاع ، جغرافیا   نژاد   آب   

کند؛  ، بحث از زبان را سامانده  م «شناس ِ علم جامعه»داند   بر اساس  م 

کند   نقش حواس   سلسله  نیز غفل  نم « شناس ِ علم انسان»چنان که از  هم

 کند. اعصاب   مغز   آ ا   ... را در زبان مالحظه م 
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  ... خواهد بود. « کلّ   مجموعه»  نقد تعریف قوم از « رابطه

بریده اس    « معنا   عمل»از  عاء «  ضع   لفظ» . به نظر ما نه  عاء9

حول محور  ها این ی هنه  عاء معنا   عمل از حاالت ر ح  منفک اس    هم

اراده   اختیار هستند   این ر ند هم در عباد   هم در موال  جاری اس . در 

بعد، اختیار در عالم تکلیف قابل طرح اس    لرا خطابات، نارر به  ی همرحل

اس    در هر سه دسته،  «منینمِ»   «منافقین» ،«کفار» ی تهسه دس

  0م یکسان  از یک خطاب  جود ندارد.درجات   جود دارد   هیچ فه

لفظ  عبد   موال را در  ی هرابط اما قوم در بحث مقدمات حکم  تنها 

کنند؛ قبل از آن که ابتدائاً اصلِ  م  توجه« مقام بیان»گیرند   به  م  نظر

برای تعریف اصلِ این رابطه    موال را تحلیل کنند. نظر مختارن عبد رابطه بی

تکوین  با ما رابطه برقرار کرده   با صورت  به آن اس  که ابتدائاً خدای متعال

نماید.  م  اختیار   عقل   زاد  لد عطا ی هتصرف خود بر عباد در سن بلوغ، قو

 کرده   با انجام اعمال  خا ، توانیم با ا  ارتباط برقرار م  در مقابل، ما نیز

تسلیم دستگاه ا  شویم تا پر رش بیابیم. در این  شکر نعم  بجا بیا ریم  

موال  ی هعبد در قبال اراد ی هصورت باید مالحظه کرد که جریان اراد

 شود تا معلوم شود فهم عبد از چه اموری متاثر م  سپرستش  چگونه  اقع

 ی هتعریف   تحلیل تخصص  از رابطگیرد؟ پس  م  شود   چگونه شکل م 

                                                           
شود   در فهم  ضر ری م « اطبشأن تخ»به همین دلیل اس  که توجه به  .0

نیازمند هستیم. اما « معادله»خطابات تاریخ  یا خطابات تخصص    پیچیده، به 

برای فهم خطابات عرف  در یک مقطع خا ، تمسّک به مبنای اطالق   تقیید   

کند؛ گرچه حت  ارتکازات عرف   توجه  به مبنای نسبیّ  مشکل  ایجاد نم  ب 

 نیس . نیز در طول تاریخ ثاب 
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 شود. م  بین عبد   موال به بررس  چنین ابعادی منجر

باه  جاوب نفسا       . آخوند در مبحث سادس ساقتضای صایغه نساب    4

مسک به اطالق هام،    شرط ت 0کند م  به اطالق تمسک عین    تعیین   نیز

ه این بحاث  تری ب اس    لرا مناسب اس  به نحو مفصّلمقدمات حکم   توفّر

 پرداخته شود.

سالب    ی هایجاب    هام دارای جنبا   ی همقدمات حکم ، هم دارای جنب

   3  بیان تمام مراد خود اسا   ی هایجاب  موال به دنبال افاد ی هاس : در جنب

بر تقیید  جود داشته باشاد.  ای  سلب ، نباید قدر متیقن   یا قرینه ی هدر جنب

تا بعداً تمام یا ناتمام بودنِ بیاان آن   9مشخص شود« مراد موال»لرا ابتدائاً باید 

، «بیان تماام ماراد  »یا « ابهام   اجمال در بیان مراد»مراد بررس  شود؛ چون 

                                                           
اعم از مقتضای  ضع س ق گرش  به این بیان که: باید. قبال اشکال  ارد بر تمسک به اطال0

اطالق به  همان اساس عمل نمود. یعن  چون  بر  اطالق یا تقیید معنا  را مالحظه کرد

مبنای  صورت  به گردد   قوم ی میان عبد   موال  باز م  یک رابطه اجتماع  سرابطه

از نظر مبنای  حش ندارند به  اند، را تحلیل نکرده«  ضع»  « اجتماع ا ر اب»نسب  بین 

 امری فراتر از  ضع استناد کنند.  

اس  یا « کردن  الی »یا موال ابتدائاً در مقام البته این مساله هم قابل بررس  اس  که آ .3

 در مقام بیان؟

ی  ا اطالق، بررس  رابطهزیر ،  ر دی این بحث، مساله اطالق نخواهد بوددر این صورت .9

  دالل   ضع  اس    اینکه آیا لفظ ما را به معنای  شناس  زبانموال   عبد از منظر 

تواند برای معان   که  اضع هم م  باره قبال بیان شد کند یا نه؟ در این طلق  منتقل م م

 د.به  ضع لفظ مبادرت نمای تواند برای معان  مقید، مطلش، لفظ جعل کند   هم م 

المات  ضع مانند تبادر   اطراد همچنان که دستیاب  به  ضع از طریش عرف ا یعن  ع

 تواند منجر به کشف از  ضع مطلش یا  ضع مقید شود.     ... ا م  
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 صف گفتار موالس    ما قبل از آن، بدنبال تحلیال خواسا  ا  هساتیم کاه     

 بیان کند. یا غیر تامّ تامّبه نحو بعد، چنان مطلب  را  ی هباعث شده در مرحل

متعلش مراد  اس ؛ یعن « متعلش مراد»غیر از « مراد»توان گف  که  م  

اس . حال اگر موال، « دستور   فرمان موال»اس    مراد همان « فعل»همان 

االطالق باشد، نیازی به دستور دادن ندارد   لرا  عل  قادر   حکیم   غن ِّ

 باز« لوقمخ»شود، به  م  حکم    نفع   مصلحت  که برای دستور ا  تصور

موال ، محتاج  ی هگردد. البته این ر ند منحصر در خدای متعال اس    بقی م 

شان هستند   نفع   غرض اصل   های   نیازمند به ماد ن برای تحقش خواسته

جاس  که ا لین تقسیم برای  گردد. در این م  به خودشان باز ها از ا امر آن

 گیرد.  م  شکل« غای  امر»بر اساس « مراد»

  « زماان بَاردار  »میاان عباد   ماوال     ی هاگر امر به مخلوق بازگردد، رابط

شود عبد در چه  بردار  خواهد شد؛ یعن  باید مشخصسنسبی  « مکان بَردار»

چه    مکان ِ اختیار چیس   تا بتوان گف  زمان   مکان  اس  سررفی  زمان 

کرد که هماه را   توان یک دستور عام را طرح نم    0گیرد م  امری به ا  تعلش

دارناد تاا بار    ای  پوشش دهد. پس ابتدائاً باید گف  که عبد   موال چاه رابطاه  

فهم عبد معین شاود. در  اقاع تکلیاف     ی هاساس آن، نحوه خطاب موال   نحو

عبد   مراد موال، د  ر ی یک سکه هستند؛ چون عبد یک موجود مختار اس  

ند از ا  چیازی بخواهاد   باد ن    توا نم    اگر علم   قدرت نداشته باشد، موال

ررفی  عبد به ا  امر کند   ا  را در این دار امتحان، آزمایش نماید.  ی همالحظ

ی ا  ررفی  محد د عبد   ناچاار  اس ، اما لرا گرچه علم   قدرت خدا ند تامّ

                                                           
در اات تکلیف معنا  این امور در این صورت علم   قدرت دیگر شرط تکلیف نیس  بلکه .0

 شود. م 
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  مراد خاود را   گیرد مورد توجه موال قرار م  از فهم تدریج    عمل تدریج 

با ررفیا    ال نخواهد توانس ودهد   اال اراده   شاء م م ن بر این اساس ساما

 برقرار کند.ای  عبد، رابطه

. پس رابطه، یک امر نسب    عین    دارای تعیّنات مختلف اس    1 

عین  کرد؛ بلکه هم اراده   شاء موال  ی هنباید انتزاع از رابطه را جایگزین رابط

شود چون هیچ ررفیت  با  م  شود   هم تکالیف عباد، متفا ت م  مختلف

ررفی  دیگر برابر نیس . بر این اساس اس  که تفاهم   تخاطب میان عبد   

تواند مطلش باشد   اال  ا نم  چه در  عاء  ضع   چه در  عاء استعمالا  موال

 جریان نخواهد یاف . تناسب  نداشته   ررفی  عبد خواس  موال با

شود تا استنباط  م  تلف ضر ریی مخها بنابراین تعریف زمان   مکان 

شأن »، «اطالق   تقیید»جای  به حکم ممکن شود که در این صورت،

در  میالً بندی شود. طبقه اصل خواهد شد   به همین دلیل  ضع باید« تخاطب

اصول دالل  لفظ  برای »با « دالل  لفظ  برای عموماصول »ا لین تقسیم، 

متفا ت   هر یک دارای « ها زماناصول دالل  لفظ  برای سا»  « ها صتخصّ

در فرهنگِ  ی عقالئ ، تعریف خاص  خواهند شد. همچنان که رابطه

فرهنگِ بلکه رابطه بر اساس  ؛سعبد   موال  منحصر نیس « مولوی »

قابل تعریف اس . تقسیم دیگر بر  نیز« سازی حادثه»  فرهنگِ « مشارک »

نسب  به مراد موال حمله ی ا همختلف اختیار عباد اس : عدّهای  اساس گونه

نیز  جود « مومنین»  « منافقین»هستند   در مقابل آنان « کفار» رند که 

، بحث را تا این فضاها موال پس تحلیل   بررس  علم    عمیش از مراد 0.دارند

                                                           
ند   لرا باید را توصیف ک شناس  زبانطش حاکم بر تواند من عنوان فوق، م  3البته  .0

عموم  شناس  زباناصناف    شناس  زبانتر از قبیل  های پایین بندی انعکاس آن در دسته
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  سع  خواهد داد   تعریف از مقدمات حکم  را دگرگون خواهد کرد.

نین مبنای ، در آیات   بر فرض پریرش چ»ممکن اس  گفته شود: 

خورد   میال فرق  میان  نم  تکالیف به چشمبندی  طبقه ازای  ر ایات، نشانه

 چهارم دیده ی هیک ایمان با نماز مطلوب برای درج ی هنماز مطلوب برای درج

ا ل ناش  از  ی هاما باید توجه داش  که چنین زعم  در مرحل« شود نم 

با تغییر  لرا   اند منابع شرع  نگریستهمنطق  اس  که قوم بر اساس آن به 

آیات    ی هکند. یعن   قت  هم م  منطش تفاهم، فضای بحث کامال تغییر

 موضوعات ی هر ایات پیرامون یک موضوع در هم منعکس گردند   سپس هم

ند، پاسخ این ی مرتبا مالحظه شو  ارد شده در منابع نیز در یک مجموعه

ها در  بندی ای از این طبقه ا لیههای  نمونه ه واهد شد. البتر شن خ ها سوال

مورد اشاره قرار گرفته  ی که بر اساس مبنای مختار طرح شده،تفسیر مباحث

 اس .

اس  که سه « انتفاء قدر متیقن». یک  دیگر از مقدمات حکم ، 7

 آن قابل طرح اس : ی همال درباراحت

این صورت، نظر اس  که در یا قدر متیقن در فرهنگ شارع مدّالف  

میال تا فرمان  شرایع قبل   جود داشته اس . همیشه قدر متیقن ناش  از

بی  المقدس نماز گزارد  ی قبل  یعن  قبله جدیدی نیامد، پیامبر اسالم بسوی

 گاه قدر متیقن منتف  نیس .   لرا در این فرض، هیچ

 یا مقصود، قدر متیقن در نزد عموم عقالء اس  که این نوع همب  

 ی همستمر ی هگراران در جوامع انسان    سیر لیل حضور همیشگ  قانوند به

 
________________________________________________

 

ی اطالق صیغه نسب  به  جوب عین    تعییین     تعریف شود تا به بحث قوم درباره

 شود.نفس  ا که در آن بدنبال تعریف یک اطالق عموم  هستندا نزدیک 
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 گاه قابلی  انتفاء ندارد. عقالء در طول تاریخ، هیچ

فرض قابل قبول  طرح شده  ،اگر منظور، قدر متیقن در زبان باشداما  ج 

؛ یعن  موضوع  خا  در زبان عرب  جود نداشته   بعد از تاسیس   امر اس 

 ع، بوجود آمده اس .جدید توسا شار

مراد   خواس    شاء موال باید به این نکته  ی هبحث دربار ی ه. در ادام6

که طرف مقابلِ ا  «اجمال   اهمال در بیان شارع»توجه شود که اگر بدنبال 

اله  ر شن گردد  ی ههم باشیم، باید  ضعی  شاء   ارادا  اس « مقام بیان»

لوم شود که ابهام   اجمال در گفتار ا ، ا  مع ی هتا بر اساس تحلیل از اراد

 کند یا خیر؟ م  معنای  صحیح پیدا

شود که کن فیکون اس   م  مالحظه« خالقی »اراده   شاء اله  گاه در 

« هدای »  « ربوبی »تبدیل عدم به  جود در آن، طرف  ندارد اما دلیل  به  

هدای  در اله ، امری د  طرفه اس    در برابر تصرف خدا برای رشد   

مخلوقات، فاعلی  آنان نیز مورد مالحظه اس . بعد از این مراحل اس  که به 

، عین علم   0رسیم که این گفتار از حیث صد ر آن م  بیان   گفتار موال

عباد را به بهترین  جه در نظر  ی هحکم  مطلش   تام اس    مصالح هم

یچ ابهام   اجمال  تصور گرفته اس    لرا از این حیث در اراده   شاء اله ، ه

 ندارد.

    ربوبیا  از  . حال صد ر کالم از خدا ند متعال چه نسبت  با خالقی1 

                                                           
اما از حیث فهم   دالل   ضع  این گفتار، د  فرض قابل مالحظه اس  که موضوع بحث  .0

ما نیس : یک  اینکه قرار طرفین یا چند طرف، منشأ ارتباط بین لفظ   معناس . فرض 

دیگر این اس  که این دالل   ضع ،  اضع دارد   ا س  که ربا بین لفظ   معنا را 

 د همان را استعمال کنند.کند   سایرین بای جعل م 
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 بااز « رشاد نظاام خلقا    »صد ر ا لین ا امر اله  به  رسد ا  دارد؟ به نظر م 

اس . البته بنابر مباحث فلسف  در مبناای  « غای  خلق »گردد که همان  م 

به نبا  اکارم    لوات دائم التزاید خدا ند متعالمختار، غای  خلق ، اعطاء   ص

مخلاوق  به  گردد بلکه نم  باز را غرض خلق  به خالشاس ؛ زی سلّم   آله   علیه اهلل صلّ 

مخلوق مدنظر خواهد باود کاه ایان     ی هکند   در این صورت، توسع م  رجوع

 شود. م  حضرت حش ممکن توسا توسعه، با اعطاء دائم التزاید

  « خالقی »پایگاه گفتار   سخن خدا ند متعال،  ،بر این اساس 

ا  نیس  زیرا اگر در این د  بُعد سخن  هم از ناحیه حضرت حش « ربوبی »

مورد خطاب آن نیستیم   در خلش موجودات    ها  جود داشته باشد، ما انسان

، فاعلی  اختیاری ما «هدای »موضوعیت  نداریم. اما در  ها یا اعطاء رزق آن

قبول سهم تاثیر   مسئولی ، خدای متعال ما را دلیل  به   دارد  موضوعی

دهد تا در سهم تاثیر خود، هم جه  با نظام خلق     م  مورد خطاب قرار

  « هدای »غرض از آن حرک  کنیم. پس پایگاه سخن   بیان   گفتار ا ، به 

ردد گ م  فعل اختیاری   قبول تکلیف   داشتن سهم تاثیر در نظام خلق  باز

 گیرد. م    از اینجاس  که خطابات برای ما شکل

از سوی دیگر این خطابات   فرامین، باید هماهنگ با نظام خلق     

 رجوع« غرض خلق »  « برایِ»به « مصالح»غرض از خلق  باشند   لرا 

نسب  بین گفتار   هدای  اله  با ربوبی    خالقی  ا ،  ی هکند   با مالحظ م 

یابند  م    نظام هدبندی ش طبقه اثبات گشته   تکالیف« دی اجب اعتقا»یک 

. در  اقع قبل از بل مالحظه نخواهد بودمستقل قاصورت  به   هیچ  جوب 

دستور به موضوعات مختلف  مانند صاله   صوم  ...، امر عامّ   جود دارد   

باط آن، امر به هماهنگ  با غای  اس    ابتدائاً هر دستور   مصلح  آن در ارت
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 اجبات به یک  ی هشود   به همین دلیل، هم م  با غرض خلق  مالحظه

گردد   ربا هر فعل  باید به غای  خلق  تمام شود   سهم آن  م   اجب باز

 محور نظام خلق  معین شود.  ی هدر توسع

ی مرتبا، تشریع   بیان جز در ها . بر اساس چنین نظام  از  جوب3

 ی هل اس  که تنها در چند جمله، ربا همممکن نیس    محا« کتاب»قالب 

 ی هکیرات با غای  خلق  تبیین شود. همچنان که بر مبنای بحث جلس

شود تا خطابات به نحوی القاء گردند که  م  گرشته، تفا ت ررفی  عباد باعث

را پوشش دهند   تمام  درجات ایمان، بتوانند به تکلیف  ها ررفی  ی ههم

 اصل اس .« شأن تخاطب»  « نسبی »لرا  متناسب با خود دس  یابند.

گاه البته چون طرف خطابات، موجود مختار اس ، گر ه  به دست 

با سوء استفاده از  نیز شوند   گر ه  م   ر خدا ند متعال مستقیماً حمله

 گیرند که کفار   منافقین را شکل م  پیشای  ادبیات دین  چنین ر یه

ل تبعی  از فرامین هستند   لو موفش به به دنبا دهند. در مقابل، مومنین م 

لرا د. یمان قرار بگیرندرجات اترین  ترک برخ  گناهان نباشند   در پایین

 ی هشود   برای دست م  خطابات برای آن د  دسته، تنها باعث افزایش کفر

 د.گرد م  سوم، موجب ازدیاد ایمان

یده   منفک از توان ا امر موال را بر نم  بنابر آنچه گرش ، همانطور که

ی ها توصیفات   ارزش»با « ا امر»بین  ی توان رابطه نم  هم مالحظه کرد،

به خود  «توصیف   ارزش»نمود   کس  که در قطع  را« البیان شده توسا مو

را از موال بگیرد، در  اقع از جمع مومنین خارج    «ا امر»استناد کند   تنها 

ل شده اس . در  اقع اهل ایمان،  ارد دستگاه نفاق شده   به تحریف مشغو

را از بیان خدا ند اخر کند   « نسب  میان توصیف   تکلیف   ارزش»باید 
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خواهد بود   از کار لغو د ری کرده که « حکیم»اساساً موال، تنها هنگام  

  مقاصد مدنظر خود را نیز بگوید.  ها   ارزش ها عال ه بر امر کردن، توصیف

کند بلکه اهمی   نم  اکتفاء« صد ر امر»به صرفِ  یعن  موالی حکیم هیچگاه

ا امر خود را بیان کرده   همه را یکسان   در یک بندی  طبقه   ا لوی   

داند. همچنان که ا امر در زمان   مکان   شرایا خاص   نم  درجه از ارزش

اس    موال بد ن توصیف این « توصیف»گیرد که آن شرایا، دارای  م  انجام

 تواند طلب  از عبد داشته باشد. نم  ها موقعی 

فارغ از مباحث . آنچه گرش ، حا ی اشارات  به مبنای مختار بود اما 01 

توان براساس مبنای قوم به تنقیح    م  فوق   برای ر شن شدن فضای بحث،

یک ادراک عقالئ   عنوان بهعبد   موال سفرهنگ مولوی    ی هتشریح رابط

بر این  ی استناد به آن، هت   گفتار موال   نحوپرداخ  تا تحلیل از خطابا

د. یعن  موال   حکم  ا    عبد   فهم ا  را باید بر اساس توار شوچارچوب اس

سنجید تا بتوان قضا ت صحیح  نسب  به « ااا امر مول  بعبده»فرهنگ 

عبد   موال  انجام  ی هصورت گفتاریِ رابط عنوان به« سمقدمات حکم »بحث 

 داد.

 اگرار  الی وگ مولوی ، عبدی هس  که اختیار خود را به مدر فرهن

کرده   در خدم  ا س ؛ مانند کودک  در اختیار پدر خود اس    از خود 

 کند   عبد نم  اختیاری ندارد. لرا موال هیچگونه مشارکت  را از عبد قبول

یک طرفه   بد ن هیچ سوال   اعتراض ، باید نظر موال را تامین کند صورت  به

ربا بین توصیف  ی ه  خواس  ا  را انجام دهد. در این ر ند، خبری از مالحظ

با نظام خلق    توجه به نسبی  نیس ؛ چون  ها   تکلیف   ارزش   نسب  آن

  فاقد قدرت اختیار اس    متناسب با یک  بد در این فرهنگ، بمیابه کودکع
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طور که  همان شود. م  با ا  برخوردا    نه یک شخص مختارا  طفل ممیّز

شود   دستورات  نم  برای یک حیوان سواری، معموال فرض تخلف تصور

 پریرد. م  را کارسوار

در این درک عقالئ  اگر از خدا ند بحث شود، مقام خدا ندی    الی  

موال ،  ی هشود بلکه مانند بقی نم  تکوین    تاریخ    هدای  ا  در نظر گرفته

شود. موال در این نگاه، کس  اس  که   م یک  از مصادیش عقالء محسوب

« تاریخ»  « تکوین»محد ده خاص  را دارد   نسب  به  ی هقدرت مالحظ

کند   حافظ  م  را درک« جامعه»اشراف  ندارد بلکه تنها مقتضیات   لوازم 

  نه لز ماً مصلح  ا  نظم جامعه اس . یعن  به دنبال غرض   مصلحت  نوع 

در یک « حفظ نظم عموم »، نوع  لح اس  که آن مصا  شخص  عبد

مقطع زمان  خا  سمانند مدت سلطن  سلطان  اس    بر این اساس، برای 

را  ها کند   آن م   اضح   ساده   غیرپیچیده معینصورت  به مردم تکالیف  را

بُرَد. چون ررفی  عبد، کشش  برای  م  از توصیف   ارزش مدنظر خود

لوازمات ندارد بلکه همین که اصل حرک      تناسبات    ها نسب  ی همالحظ

بنابراین افعال عبد باید  0.شود م  حیات خود را حفظ کند، متعادل محسوب

به غرض موال سنظم   امنی  جامعه یا شهر یا خانه  ختم شود   اال با اسباب  

 ا  را مجازاتا    نه با عراب جهنما  مادّییف   ارعاب خواز طریش تدنیوی   

 کنند.  م 

موال در نظر قوم، خدا ند متعال اس    مصاالح  »ممکن اس  گفته شود: 

 بیند   بر ایان اسااس امار    م  عبد را در طول عمر   با علم تکوین    تاریخ 
                                                           

که بر اساس امتحان   قبول مسئولی     جود فاعلی  منف  « اختیار»بر خالف مقام  .0

 قابل طرح اس .
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کاه عباادی کاه ماورد     همچناان   0؛کند   لرا با دیگر موال  متفا ت اسا   م 

  در دار  دهی اختیار   عقال باو   ه، مکلف   دارای قواند خطاب اله  قرار گرفته

اما باید توجه داشا  کاه   « گیرند م  امتحان هستند   مورد امتحان اله  قرار

قوم در تبیین درک عقالئ ، به دنبال درک  شامل   عام   کل  هستند که بر 

درک کل    شامل، بایاد   ی هتمام عقالء در طول تار  جاری باشد   لرا در ارائ

توان امر مشاترک    نم  ء کرد   االموال ِ مختلف را الغا ی هخصوصیات شخصی

توان فرهنگ انبیاء   ا صیاء اله  را  نم  را تصویر نمود. بر این اساس اس  که

 آنان را به این مبنا نسب  داد.  ی هبر اساس فرهنگ مولوی  تحلیل کرد   سیر

اخر »با    انتزاعدستیاب  به امر شامل   عامّ   کلّ ، از طریش در  اقع 

  اال اگر  ؛ جه اختالف گیرد   نه بر اساس توجه به م  شکل « جه اشتراک

 جه اختالف در بررس  موضوعات، اصل قرار گیرد، عمالً در حال خر ج از 

 ابستگ  ا صاف    ی همنطش صوری    ر د به منطش مجموعه نگری   مالحظ

  3.هستیما  به نحو مستقل هیأتما ی همالحظجای  به اها  ارتباط آن

                                                           
شود، آن اس  که میالً  برخ  کلمات اصولیون دیده م  که دری تفا ت دیگر .0

موال  عقالئ     که ؛ درحال «صاله برای مصلح  عبد  ضع شده» گفته شده

مصلح  شخص  سر از  ح  نوع  هستند. در  اقعه دنبال مصلعرف ، ب

آ رد اما مصلح  نوع  مربوط به  شناس    امور حقیق    علیت  در م  انسان

 شناس    ادراکات اعتباری اس . جامعه

علم منطش جدا از علم اصول اس    نباید آن را بر »ممکن اس  کس  ادعا کند که  .3

اما باید توجه داش  که یک عالم   دانشمند    ؛«با نموداکم کرده یا به آن مرتاصول ح

کند   به تقسیم   تعریف   برهان   استدالل  متخصص، حتما به عرف اکتفاء نم 

پردازد   چنین اموری حتما باید بر اساس یک  از د  منطشِ فوق الرکر باشد   اال  م 

 چنین شخص  اساساً متخصص   دانشمند نخواهد بود.



116   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________  

به شکل   نظم نیس  بلکه باید ی هف  نفسه، ایجاد کنند نیزافعال عبد 

مین کند   اگر تأا  که همان نظم عموم  اس ا  غرض موال را انجام شود که

چون حفظ نظم    ؛شود م  غرض موال را تامین نکرد، مستحش مجازات

 سلطن  سلطان   ... باید محقش شود. 

را بر اساس منطش « عبد»  « موال». پس  قت  قوم، درک عقالئ  از 00 

 را« میان این د  ی هرابط»توانند  نم  دهند، م  صوری   انتزاع توضیح

. برای این تبیین ممکن اس  گفته عین    غیر انتزاع  تشریح کنندصورت  به

 کند   دستورات  صادر م  موال برای نیل به غرض خود، از عبد طلب»شود: 

بعد، از طریش  ی هاس  که در مرحل کند که این خواس ، نارر بر فعل عبد م 

پس رابطه در این مرحله یعن   دهد. م  کند   انجام م  گفتار موال آن را فهم

الزام   التزام یا خواس  از طرف موال   عمل از سوی عبد که در این میان، 

همان خواس  موال همیشه متعلش به یک موضوع اس    عبد هم باید بدنبال 

به نحو انتزاع  تعریف شود؛ « وعموض»صورت باید این  در این« موضوع بر د.

 ها تعلش گرفته   عبد آن ها اموری که طلب موال به آن ی هباید میان هم یعن 

دهد سمانند خوردن، آشامیدن، خریدن، خواندن، کشتن  ....   جه  م  را انجام

 یاعتبار ی عنوان یک مقوله به« فعل»اشتراک اخر کرد که در این صورت، به 

تکیّر   دلیل  به «فعل»بر اساس منطش، که  جاس  رسیم. اما مشکل آن م 

حاکمی  اراده بر فعل از طریش فاعل س= موال   عبد ، قابلی  چنین  هم تدرّج  

 تعریف منطق    تبدیل شدن به ماهی  حقیق  را ندارد.

د تا غرض موال  شون م  . بنابراین موضوعات سافعال  توسا عباد انجام03

ظم  محقش شود. البته  اضح اس  که قبل از صد ر امر، نوع  از نظم جاری سن

محقش نشده   به فعلی   «ظر موالنظم مورد ن»هنوز  جا که بوده اما از آن
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قبل از امر،  ضعیت  در خارج جاری  شود. یعن  جدیدی صادر م  نرسیده، امر

برای    مطلوب موال نیس   اس  س= نظم موجود  که دارای چالش اس  

ر، صد ر ام ی هشوند. پس انگیز م  اس  که ا امر صادر  ضعی  نتغییر ای

رسیدن از این چالش  ن اس    راهکردن آ چالش  اس  که هدف موال، برطرف

به آن هدف، موضوعات  را هم در مقابل موال از حیث خواس    شاء؛   هم در 

عقالئ  از امر بر  دهد. لرا درک م  مقابل عبد از حیث تکلیف   امتیال قرار

گیرد که پایگاه   محیا  م  شکل« هدف»  « موضوع»، «ضر رت»اساس 

همچنان که عمل عبد  0.این ر ند، اختیار موالس    نه علّی  ی هتشکیل دهند

تواند  نم  «ضر رت   موضوع   هدف»اختیاری اس    ا  هم بد ن علم به  نیز

در  هیأتئ ، مانند بدیدس  به عمل بزند   این سه در جریان فعل عقال

 شود. نم  هیچ فعل  انجام ها استدالل عقل  هستند   بد ن آن

در خارج  جود « ایجاد فعل به صورت مستقل»با توجه به آنچه گرش ،  

آ رد    م  غای  اس  که فعل را بوجود ی هندارد بلکه انسان تنها با مالحظ

 ها ریده   منفک از ارزشدر اات خود، ب« امر»اس . لرا « غای »فرع بر « امر»

غای   ی ه  مقاصد نبوده   بد ن آن قابل تعریف نیس ؛ همچنان که مالحظ

میان موضوع سفعل مطلوب موال    امر درک  ی هدهد رابط م  اس  که اجازه

 شود.

یک امر میان موال   عبد،  ی هر شن شد که درک عقالئ  از رابط . پس09

                                                           
عالمه طباطبای  از اعتباریات در کتاب اصول فلسفه  مرحوم به این نکته، تحلیل با توجه .0

اند تا اعتباریات را به  گیرد؛ زیرا ایشان سع  کرده رار م   ر ش رئالیسم مورد اشکال ق

ا   نه اختیاری ا را تحلیل یزی ت  بازگردانند   در  اقع افعال غرامور حقیق    علی

 اند.  نموده
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این رابطه معلوم شد    موشکاف  صیل بررس  تف بسیا   ساده نیس  بلکه با

موال به مقصد خاص  یعن  نظم جامعه توجه پیدا کرده   بود    ی هکه اراد

قابل تحلیل « ضر رت   هدف»بد ن یک فضای بیر ن  شامل بر  ،«امر»نبودِ 

راه رسیدن از خأل به مأل  عنوان بهرا « موضوعات»نیس    نسب  میان این د ، 

، عال ه بر جریان در شاء موال، در عبد   اراده   مقوله هاین س کند. م  معین

فهم   توانمندی ا  هم جاری هستند   اال عبد به موضوعات  خواهد پرداخ  

 که نسب  میان ضر رت   هدفِ موال را تمام نخواهد کرد.

متعلش »اس     «نسب  بین شاء موال   شاء عبد» ی هپس بحث ما دربار

موضوع بحث نیس . در مقابل، قوم برای بررس  « یدباید   نبا»  حت  « شاء

پردازند که  م  « جوب»کنند   به  م  شاء، بحث را از امر سباید   نباید  آغاز

سمانند آشامیدن  اس    فعل هم بر موضوع  سمانند آب یا « فعل»متعلش آن، 

شود. اما با  م  متغایر تجزیه ی هشود. لرا امر به سه مقول م  خمر   اقع

امرِ اعمّ از باید   نباید  عنوان به« خواس    مراد»در  « جوب»ضیحات فوق، تو

امری مرکب   دارای زمان   مکان  عنوان به  شاء موال   شاء عبد س منحلّ شد

در این  که حدت   کیرت    نسب  میان آن د  موضوع بحث قرار گرف    

 عال ه بر کند.  جایگاه مهم  در این بحث پیدا م« اختیار» ی صورت، مقوله

قانون شود بلکه  تعریف نم  «یفعل ال یفعل   له ان له ان» تنها به «اختیار»،  این

 د.گیر نیز مورد توجه قرار م ی  علّبا  ی  آن  ضدّ یناپریر

راه حرک  از ضر رت  عنوان بها  «موضوع». به تبع همین مطلب، گاه 04

اید چندین کار را انجام  احد اس    گاه برای تحقش هدف، با  به سوی هدف

داد   موضوعات متعددی را محقش نمود. همانطور که گاه  برای تحقش هدف، 

یک عبد کاف  اس  اما گاه برای عمل  کردن موضوع، چند صد عبد الزم 
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عمل پوشانده شود. از سوی دیگر  ی هاس  تا بر غرض   مقصد موال جام

مر گاه به جزء   گاه به کلّ هم  حدت یا کیرت دارند   ا ا« موضوعات ا امر»

، «مقتضیات   موانع»گیرند؛ همچنان که با توجه به بحث قوم از  م  تعلش

مورد مالحظه قرار گیرد تا « امر»شرایا تحقش خارج  موضوعات نیز باید در 

مباحث  ی هلوازم درک عقالئ  از فرهنگ مولوی  سااا امر مول  بعبده    گستر

 ود. مربوط به آن کامال تبیین ش

باید مورد  ساس این درک عقالئ ، ررفی  عبد نیزاز طرف دیگر بر ا

آیا الزم اس  ا  غیر از اراده   فرمان خودا  لحاظ باشد تا معلوم شود که موال

فراهم کند؟ یا آیا ای  به عبد خود کمک  کند   برای ا  محیا   بستر   زمینه

توانمندی عبد    باید برای تحقش موضوعات مدنظر، تغییری در ررفی   

تصرف  در ا  توسا موال ضر رت دارد؟ یعن  آیا خواس  موال، چنین لوازم  

دارد که باید از سوی خود ا  مورد توجه قرار گیرد تا بر اساس آن در محیا یا 

 ی هرابط ی هسواالت  اس  که دربار ها در خود عبد، تصرفات  انجام دهد؟ این

ی  جدید برای ها تواند سرفصل م  اس   قابل طرح « شاء موال»با « موضوع»

 تکمیل بحث ایجاد کند.

شاء »با « ها ضر رت»یا « اهداف» ی هتوان به بررس  رابط م  در ادامه

پرداخ : آیا مطلوبی  موال امری بسیا اس  یا مرکب؟ اگر مرکب نیز « موال

مدت    مدت   میان های کوتاه توان تقسیمات  مانند مطلوبی  م  اس ،

، ها یا ضر رت ها دت را طرح   لوازم هر یک را محاسبه نمود؟ آیا چالشدرازم

هر  ی هشوند   الزم م  هستند یا اموری ر بنای  محسوبای  مشکالت  ریشه

در ارتباط با شاء موال چه  ها یک چیس ؟ آیا هر یک از اهداف   ضر رت

زات عبد شاء موال با مجا ی هکنند؟ همچنان که رابط م  تقسیمات دیگری پیدا
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موضوعات باید با باالترین  ی هآیا عبد در همکه  این نیز قابل تأمّل اس   

تالش کار کند   اال عقاب خواهد شد یا این مساله به نسب  موضوع امر، 

یابد؟ با بررس  ارتباط امور مرکور با شاء موالس  که  م  متفا ت شده   تنوع

ال ر شن خواهد شد   لرا باید گفتار   بیان مو ی هدر مراحل بعد، تکلیف نحو

 نظر قوم نسب  به این ر ابا   سواالت برآمده از آن استنباط گردد.

«  طیف  از تکالیف» برای عباد نیز . از سوی دیگر باید توجه داش  که01

 حرک  عبد مطیع در قبال امر موال دارای حداقل   حداکیر  جود دارد. یعن 

ب   غیر مرکّ +  نیز31+ تا 0ال از مراتب آن سمی اس  که حت  هر یک از

 دهد که عبد هیچ فعل  را انجام م  آن زمان  ر  بسیا اس    حداکیرِ

موال باشد   با خواس  ا  برابر شود. در  اقع  ی همجرای ارادکه  این دهد اال نم 

ی مشکّک  ها ی مختار   مرکب هستند   ررفی ها طرف خطاب موال، فاعل

ایجاد ارتباط برای انتقال شاء خود، باید طیف  از دارند   موالی حکیم در 

  متعلش آن را به نحو فاعلی  عبد را مورد مالحظه قرار دهد   اال موضوع 

تواند در این طیف سحداقل تا  م  عبد صحیح  مالحظه نکرده اس . البته

  به موال -31تا  -0آن با حرک  در سیر منف  سجای  به قرار نگیرد   حداکیر 

 د.افش شونمیا    بورزد  ر شود   کفر ر ا  حمله  ا ام

 یک فاعل، تنها یک نسب   جود ندارد   عنوان بهپس در مقابلِ عبد  

تواند در هر یک از درجات میب  یا منف  عمل کند   حرک    پریرش ا   م 

عقالئ    اصول ، صورت  به نیس . به همین دلیل الزم اس  تا تابع علّی 

ی  همعین شود   مباحی  که دربار ها   ررفی  ها فتکلیف هر یک از طی

ی غیر عادی در نظر ها که برای شرایا   ررفی  ا هر یک از افعال جایگزینِ

 در این سرفصل سامان پیدا کند.شود ا  م  گرفته
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ررفی  یا طیف در اینجا  ی همالحظ». البته ممکن اس  گفته شود: 07

دن خطاب موال   تحقش آن در ضر رت  ندارد بلکه بحث از طریش کلّ  بو

اما نکته همین اس  که با « مصادیش مختلف توسا عباد قابل حل اس 

کل     ی هرابط»استدالل  عقالئ  معین شود آیا فرهنگ مولوی  بر اساس 

شکل گرفته؟   کل    مصادیش آن   ضوابا این د ، چه نسبت  با « مصداق

که برای حفظ نظم، مورد امر  ا شاء موال   درک عقالئ    موضوعات اعتباری

 دارد؟ا  گیرند م  قرار

اجمال  باه مبناای قاوم     برای آن که این مساله بررس  شود، باید نگاه 

ی  تعریف دارناد کاه  تحا  علیا      قابل مبنای منطق  قوم، اموریدر داش : 

ند   غیر این امور قابل تعریف نیستند؛ چاون تعااریف، حقیقا  هساتند       باش

باا    یاا   ماواجهیم  یا با ماهیا   باشند. یعن  از نظر فلسف ، م  مشمول علی 

 هستند.   حقیق  بغیر مرکّ  جود که هر د  بسیا،

تنها با اخر  جه اشتراک « کلّ »اتصاف به  صف  از نظر منطق  نیز 

 که متعلش باید   نباید س جوب  قرارا  «فعل»ممکن اس  در حال  که 

راک ندارد   غیرقابل تعریف اس ؛ چون قابلیت  برای اخر  جه اشتا  گیرد م 

شود بلکه ااتاً امری متکیّر   ا   نم   حدت  ندارد   ماهی  یا  جود محسوب

اجزاء اس . میال فعل آشامیدن شامل اجزائ  مانند برداشتن لیوان   نزدیک 

کردن آن به دهان   ریختن مایع مورد نظر در دهان   بلعیدن آن اس  که 

را به آن نسب  ای  دت نیس  تا بتوان خصوصیات شخصیهاین ر ند، دارای  ح

 0کرده    جه اشتراک  از آن اخر کرد.را از ا  سلب  ها داد   سپس آن
                                                           

عالمه طباطبای  در کتاب اصول فلسفه   ر ش  مرحوم به همین نکته اس  کهبا توجه  .0

کند که بین کیرت غریزی   کیرت فعل،  جوب    رئالیسم، این بحث جدید را طرح م 
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اجناس یا جواهر    ی ههمچنان که  جوب   فعل هیچ جایگاه  در سلسل

 از طرف ، مصادیش نیزقابل تعریف نیستند.  ها اعراض ندارند   در ایل آن

اصل »به  ها آن   هستند که اثباتیا  جودات خارج  یأتهاموری حقیق  سما

اما امور اعتباری، تنها اعتبار معتبِر هستند   ما به ازاء  گردد. باز م «  اقعی 

 خارج  ندارند.

اعتباری را  هیأتماا    نه در نفس فعلا  «متعلش فعل»توان در  البته م 

مانند ماهی   ند؛  تح  علی  نیست فرض نمود که توسا موال اختراع شده

فعل  که یا طبیع  اعتباری زکات اس « لقیموا»که متعلشِ فعلِ  اعتباری صاله

اما باید توجه داش  که صاله   زکات،  .گیرد م  به آن تعلش« پرداختن»

همانند آب   خمر سبرای فعل آشامیدن  تنها متعلش فعل هستند   نه خود 

تواند از امور حقیق  باشد  م  هم ،فعل. نهای  امر این اس  که متعلش فعل

تواند از امور اعتباری   جعل  باشد که ابتدائاً  م  سمانند آب   خمر  ...    هم

 توسا جاعل  تعریف شده سمانند صالت   زکات    سپس به انجام آن فرمان

 دهد. م 

  نه از ا  لرا در تعریف موضوع اعتباری، اخر  جه اشتراک از نظر صورت 

 
________________________________________________

 

آن د  کیرت را به هم مرتبا کند. اما به نظر شود تا این  حدت جعل ،  باید جعل م 

ف نشده    جه اشتراک  بین افعال اخر  حدت  برای فعل تعری رسد در این بحث نیز م 

به  جوب منتسب شده اس . البته مسلک دیگری نیز در میان قوم نشده بلکه  حدت 

د که در خارج شو ال اعتباری   اجتماع  توجه م تنها به افع  جود دارد که بر اساس آن

ل تکوین  کنند   به افعا رس  م عقالئ  برصورت  به له رالرا مسأ د  نمابه ازائ  ندار

 توجه ندارند.



  111 االمر بصهغه يتعلآ فهما الثانی؛ الفصل                _________________________ 

 

توان با استفاده از قواعد صورت  یعن  به اعتقاد ما م  0؛کن اس مما  نظر ماده

کرده   بندی  طبقه در علم منطش، ماده اعتباری را بر اساس یک حدّ معقول،

گرچه قوم  ؛نمود. در  اقع علم منطش  اجد چنین ررفیت  هس مند  قاعده

کنند. از منطش خارج  چنین کاری را مجاز ندانند   مواد اعتباری را موضوعاً

گویند، به لوازم  م  سخن« طبیع  یا ماهی  صاله»از  نیز قوم یعن  اگر

 اخر  جه اشتراکجای  به   اند پایبند نبوده« طبیع »منطق  اصطالح 

 صاله، ای  ضوابا آن، در کلمات شارع سفقه  پیرامونمنطق    رعصورت  به

 .اند ده جزئ  رسیده ی هبه یک مقول استقراء کرده  

مانند دیگر موضوعات سآب، خمر   ...   نیزاید گف  که اگر صاله در  اقع ب

شود؟!  م  برای آن به کار برده« اعتباری»شود، چرا تعبیر  م  در خارج محقش

دهد تا  نم  شود، ممشای قوم اجازه م    اگر موضوع  اعتباری محسوب

 شوند   این د  با یکدیگر« ماهی    طبیع »اعتباریات، متصف به اصطالح 

 تعلش ها موضوعات  که افعال به آن سوال پیرامون این د لرا شوند.  نم  جمع

   گردد. گیرند، متوجه اصولیون م  م 

نه ماهی  اهن    « شاء   خواس    اراده». بر اساس این مقدمات، 06

نه ماهی  خارج  اس  بلکه یک لحاظ اعتباری اس  که بر مبنای قوم 

                                                           
برند اما ما  را تنها در جمله   قیاس   برهان بکار م « صورت»البته منطقیون، اصطالح  .0

بریم. میال    اخر  جه اشتراک بکار م « کل »آن را در هنگام تبیین نحوه ساخ  

توان بین صاله در دین خاتم   دین موسوی   دین عیسوی   دین ابراهیم   جه  م 

عنوان یک طبیع ،  جود خارج  ندارد   با جعل جاعل ایجاد  گرف  اما صاله به اشتراک

ای اعتباری اس . چنین بحی  در علم منطش، اجماالً در سرفصل معقول  شده   لرا ماده

 شود. ا ل    معقول ثان  بررس  م 
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، ضد علی  اس    شاء   خواس  نیز از شئون حقیقت  ندارد. در  اقع اختیار

اختیار هستند   لرا قبل از آن که بسیا یا مرکب باشند، اساساً از امور 

قوم قابل منطق  در دستگاه  «اختیار»غیرحقیق  هستند. پس از آنجا که 

هم قابلی  تعریف ندارد. حال بر فرض پریرش نقد    «شاء»تعریف نیس ، 

فلسف    منطق  بر مبنای قوم  ارد شده، همه چیز ی  که در مباحث ها نق 

ب   حقیق  اس    شود   اختیار نیز یک امر مرکّ م  بر مبنای اختیار تحلیل

اراده   خواس  جدیدی  ،لرا مراد موال دارای  حدت   کیرت اس    در هر آن

اصطالحات  از متعلش خواس  موال چه باشد، که  این دارد. بنابراین   فارغ از

معنا   غیر  ب  «شاء   خواس »اصل  ی هکل    مصداق   لوازم آن دربارل قبی

 قابل جریان اس . 

چون از ابتدا امور  ؛حاکم اس « اختیار» یعن  در صد ر شاء از موال نیز 

تکوین    ربوبیت  از موضوع بحث خارج   ر شن شد که پایگاه ا امر، هدای  

وای نفس   امتحان اس    لرا عبد یا جامعه اس  که نارر به اختیار   ه

ضر رت، موضوع   هدفِ امر نیز حتما اختیاری اس . یعن  چالش  که موال در 

خواهد، موضوعاً اموری  م  بیند   مطلوبیت  را که برای خود م  ر بر ی خود

کل    صورت  به اختیاری هستند. به عبارت دیگر مراد موال نیز بسیا  

اس . همچنان ا    نه مشکّک  جودیا  یمصداق نیس  بلکه مشکّک اختیار

که شاء عبد نیز همین گونه اس    نسب  میان این د  شاء هم دارای  حدت 

   کیرت   زمان   مکان اس .

. گفته شد که تکالیف عباد دارای طیف اس    حداقل   حداکیری 01

آید.  م  دارد که تعریف حداکیر از توجه به نظام خلق    غای  آن بدس 

 ی هخلش کرد، توسع ها اگر خدای متعال،  حدت   کیرت  از نظام ارادهیعن  
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 فوق صلوات خدا ند محقش که از طریش اعطاءِ فوق اعطاء   صلواتِا  این نظام

اکرم  اگر محور این نظام، نب همان غای  خلق  خواهد بود. حال ا  شود م 

  ا لین تکلیف    شوند محسوب م باشند، ا لین بنده   عبد   آله علیه اهلل صل 

 ،تکالیف برای سایرین ی شود   بقیه م  ایشان معنا ی هتوصیف   ارزش دربار

گردد؛  م  ایشان در منزل    شئونات خودشان معین ها با آنبر اساس ارتباط 

 0.از تکالیف قائل هستیم «نظام»یک به  ما شد که چون گفته

 ی  خلق   مطرحاکرم سجه  غا تر از نب  یعن   قت  یک درجه پایین 

شود، شأن جدیدی ایجاد شده که ا لین تکلیف آن، بر اساس تناسب با  م 

طور که ا لین تکلیف جه  غای ، با مراد  گیرد؛ همان م  جه  غای  شکل

شود. به  م  خدا ند متعال تناسب دارد   تکالیف سایرین با  اسطه مشخص

  تعبد نسب  به اکرم،  جوب پرستش  عبارت دیگر ا لین تکلیف برای نب 

 عنوان بها  السالم علیه خدای متعال اس    ا لین تکلیف برای امیرالمومنین

برای سایرین، اکرم اس    ا لین تکلیف  ایمان به خدا   نب ا  د مین مخلوق

طور در  اس    همین السالم علیهمااکرم   امیرالمومنین  ایمان به خدا   نب 

 یابد. م  تر، قیود افزایش درجات پایین

توان حداقل تکلیف را برای هر مخلوق  حت  در غیر دار  م  از سوی دیگر

اکرم    الی   به ربوبی  حضرت حش   نبوت پیامبراقرار زبان  »تکلیف، 

  متعلش  شود دانس . این ا لین  جوب محسوب م « السالم علیهما امیرالمومنین

  تسبیح  ...  قابل ی بعدی ستکبیر   تهلیل ها سپس  جوب مان اس   آن، ای

                                                           
بر « حرک »ها ا که اساس آن، تعریف  ی آن ها   توسعه پس  حدت   کیرت اراده. 0 

اس  ا تفا ت بسیاری با  حدت   کیرت اشیاء دارد که به نحو علیت    « فاعلی » نایمب

 شود.  بر اساس قانون جاری م 
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دار امتحان  شده ا که در  جه  اثبات  محقشا طرح اس . اما بعد از این ر ند 

م در عالَ ها آن ی هگرچه هم ؛گیرد م  شود   کفر   نفاق   ایمان شکل آغاز م 

 .اند قبل ، اقرار زبان  داشته

نیز « شاء عبد»باید لوازم « شاء موال». بعد از پرداختن به لوازم 03

ررس  شود؛ زیرا عبد، مخلوق اس    به همین دلیل شاء ا  محد د اس    ب

موال، ارتباط محد د با نامحد د اس . پس  عنوان بهارتباط ا  با خدا ند متعال 

تواند با  قابل طرح اس : هم م « نسب  میان شاء موال   شاء عبد»طیف  از 

تواند با ماد ن   م تمام ررفی  خود، نسبت  با شاء موال برقرار کند   هم

ررفی  خود به شاء ا  مرتبا گردد. معنای صورت ا ل آن اس  که عبد، 

چون بعد از ارتباط با موال براساس  اس ؛ ارتقاء ررفی  خود را طلب کرده

تمام ررفی ، نسب  دیگری  جود ندارد   لرا باید نسب  جدیدی برای ا  

 جود  01یت  که در درجه شود تا میالً بعد از ارتباط با تمام ررف« ایجاد»

از تر  تواند پایین م  حرک  کند. همچنان که 00 ی هدارد، به سوی درج

 ؛ چون فاعلجات میب    حت  درجات منف  طلب کندررفی  خود را در در

 اس . مختار

. این بحث، یک فرض ریاض  بود که در آن، میب    منف    حداقل   31

اس ؛ یعن   حادت   کیارت شااء     «تقرب»حداکیر مالحظه شد   معنای آن 

عبد ارتقاء پیدا کند. اما این مساله از نظر فقه  چگونه اسا ؟ از نظار فقها ،    

ا لین درجه اسالم اس  که با اقرار زبان  به شهادتین، باعاث حرما  خاون      

  اخالق    فکری ا  باید ماورد   شود. البته  ضعی  ر ح  م  مال   ناموس ا 

ی  ا  نسب  به خطابات معین شاود. در درجاات بعاد،    ل قرار گیرد تا ررفمّتأ

، فقهااء بحیا    بااره  اینشود که در  م  خشوع   مکارم اخالق   امیال آن طرح
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کنناد کاه در ایان     ما   اما عرفاء، درجات   مراحل   منازل  را مطارح  .ندارند

شود  م  صورت، متناسب با هر منزل  باید معلوم شود که خطابات چگونه فهم

 ان فهم از منابع را در مراتب ماد ن متوقف کرد.تو نم   

به نظار   سطوح رابطه بین عبد موال . گمانه   پیشنهادی که نسب  به30

ا ل، حساسی  نسب  به توصایف   تکلیاف      ی هاین اس  که مرحل م  رسد

ادب    هتک نسب  به موال  جاود داشاته    ب  ارزش موالس . یعن  اگر محیا

ت ا    قتل   درگیری برای مقابله باا ماوال جااری باشاد،     باشد   انکار ا    آیا

شود که حداقل  م  حساسی  نسب  به این ر ند، باعث حمای    اعالم موضع

را نتیجه خواهاد داد. در  اقاع حاداقل از    « اشک»آن، غم   غصه   ناراحت    

میاان عباد   ماوال، حساسای  ر حا  اسا  اماا هنگاام  کاه ایان            ی هرابط

یام شود    ا به جوشش در بیا رد   عل  حرک    هجرت   قحساسی ، خون ر

   مقاام شاهید شاکل   « مجاهاده » ی هد، مرحلا ی نیاار جاان کنا    هآماد عبد را

 گیرد. م 

سوم  اکنش، به حرک  درآ ردن عقل   رسیدن به فقاه   ی هاما مرتب

اس  تا به دیگران، بصیرت  اضافه شود   راه را به آنان نشان دهد. در  اقع، 

د م ا   ی هکند   مرحل م  موال بدل ا ل، شخص را به سیاه  لشگرِ ی هحلمر

اما برای امام  دیگران، به عقل   حکم     ؛رساند م  را به فرمانده  لشگر

 بصیرت نیاز اس  که این باالترین ررفی  برای غیر معصوم اس . البته این

نیز  السالم علیهنین کسان  همانند امیرالموم اما ؛سه سطح از ایمان بود مراتب،

س    عبادت   خالف    غرض از ها مومنان به آن ی هستند که قوام جامعه

شود    م  گردد   علم  دارند که مصباح   چراغ راه عقل م  خلق  به آنان باز

 دهد. م  ی تکوین   تاریخ   مدیری  موال خبرها از سرفصل
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بندی  طبقه نیز ها از عباد، شاءات آنبندی  طبقه . بر اساس این33 

شود: اگر یک شاء، مبنا   غرض از دیگر شاءات در نظام شد، تکالیف ا   م 

شود. لرا  م  برابر با حفظ کل نظام اس    تکالیفش بر همین مبنا معین

دانستند    م  گرفتند   آن را مخصو  خود م  خاص های  ر زه اکرم پیامبر

ج ایشان نیز بر همین ر ال بود   کردند. احکام ازد ا نم  مکلف بدان دیگران را

لرا در ر ایات آمده که قوای انبیاء، چهل برابر دیگران اس    قوای پیامبر 

خاتم، چهل برابر دیگر انبیاس  که چنین ررفیت ، نوع تکالیف را برای ایشان 

رفی  کلمات خدا ند متعال به کند. البته ر م  دگرگون به نحو اساس 

 م فقهاء، هم مجاهدین   هم مردم عادی را پوششایس  که هم محور، ه گونه

 ،«محکم» ،«باطن» ،«راهر»تقسیمات  مانند  رسد دهد. لرا به نظر م  م 

که موال ای  گردد. یعن  متناسب با رابطه   ... به همین نکته باز م  «متشابه»

تواند ا  مراتب نباشد   مطلش   ساده القاء  نم  با عباد خود دارد، کالم ا 

 ؛ گرچه این مهم، ناف ِ  جود یک فرهنگ عموم  در صورت راهریگردد

تکالیف سمانند نماز که دارای چند جزء خا  اس   نیس . در  اقع سلب 

حت     مطلش نف  شودصورت  بهتواند  نم  خصوصی  شخصیه   ساخ  کلّ 

در مقابل های   ، کارآمدیها آنبندی  طبقه برای تفکیک موضوعات از یکدیگر  

نماز یک اما این ابداً به معنای صح  اخر  جه اشتراک میان  ؛دل دارداهل ج

اکرم   یکسان انگاشتن تکلیف هر د  نیس    نباید غیر معصوم   نماز پیامبر

 تکالیف حاکم نمود. ی هچنین مبنای  را بر تحلیل از هم

بر همین اساس اس  که قوم باید ر شن کنند که اگر دین،  احد اس ،  

عل  اختالف قرآن چنین  هم شرایع پیامبران اله  با یکدیگر   عل  اختالف

 ها با صحف دیگر انبیاء چیس . اگر عل  آن، به ررفی  متفا ت افراد   ام 
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ی مختلف   رعای  چنین تناسبات  باز گردانده شود، خود به ها در زمان

   معنای عدم اکتفاء به ساخ  کل    اخر  جه اشتراک در تحلیل تکالیف

مورد مالحظه قرار گیرد   این  در تشریع «نسبی »زم با این مهم اس  که مال

  0.، اساس در استخراج تناسبات مختلف از خطابات شودمبنا

. در  اقع   با صرف نظر از مبنای مختار، د  عقالنی  برای مهندس  39

بر اساس منطش  ،ادبیات   گفتار  جود دارد: یک سطح از برخورد با کالم

 ها   آن کرده گیرد که این منطش، ربا امور به یکدیگر را قطع م  صوری شکل

در این  کند   به دنبال هماهنگ  نیس . لرا کالم   هنر م  را از هم تفکیک

بر  شده اس . اقتصاد   دیگر ابعاد جامعه جدا   منفکّ ، از سیاس   ر یکرد

از علم  کالم   بررس  مفردات ی تجزیه در ممشای عمل  قوم، این اساس  

شود   سپس برای إعراب کلمات، علم نحو پدید آمده   این  م  صرف آغاز

ادامه ا  کند م  ینی القاء جمالت را تبی هکه نحوا  ر ند تا علم معان    بیان

 اگر بحی  از   اس « جمله»در این نگاه، موضوع بحث یافته اس . پس 

  پدیده، بلکه از نه از موضع  حدت این د مطرح شود، «کتاب»یا « مقاله»

                                                           
تکالیف را سامان خواهد داد؛ در  اقع پس از منظر فقه ، مراتب ایمان، طیف  از  .0

ن، ی بعد از آ توان شاءات موال   در مرحله طور که در اصول، عال ه بر اینکه م  همان

بریده   منفک از هم مالحظه کرد   بر اساس آن به فقه  صورت  به خطابات موال را

 این امکان  جود دارد که شاءات موال را ید که سطح  از تکلیف را تمام کند،رس

مالحظه نمود   بد ن التقاط   « نظام»  سپس در یک « مجموعه»یک صورت  به

جدیدی دس   شاءات   خطابات به احکامر شنفکری، از بررس  لوازم مجموعه   نظامِ 

  به معصومین میزان ررفی  فهم از احکام   اخبار تاریخ  سبمیابه احکام تولّ یاف . البته

گر فقهاء را در مسیر دیتوان با محوری  یک فقیه،  علیهم السالم  متفا ت اس    لرا م 

 نمود. حرک  تاریخ ، هماهنگ
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 د.شو  اقع م  تحلیلمورد  ها   احکام مربوط به آن« جمله»  « مفرد»موضع 

«   زبان آ ا   موسیق »، این در حال  اس  که در ادبیات دانشگاه 

برای حت    شود  بررس  م تناسب با نژاد   جغرافیای سکون  هر قوم م

 کل مقاله بررس دا ری یک مقاله، هم  اژگان کلیدی، هم چکیده   هم 

گردد که این کار در اطالق   م  شود؛ یعن  قضا ت در سه سطح سامانده  م 

 معناس . ب  شود، م  که برای مفرد   جمله در نظر گرفته

کند   نه تنها ادبیات،  م  در  اقع منطش صوری، همیشه از تجزیه آغاز 

  میال در  اند طور بوده اند، همین بلکه تمام علوم  که بر اساس آن بنا شده

شده اس     م  فیزیک   شیم    نجوم   سیاس  هم از همین ر ند تبعی 

تولید علم   تولید تمدن هم به همین شکل بوده اس . البته ر شن اس  که 

نیازمند « تجزیه»دستیاب  به علم، عقل انسان حتماً به  ا لیه برای در مراحل

گردد بلکه حرک   نم  یه بازعقل به تجز اس  اما در منطش د م، حرک  اصل ِ

 «ترکیب»یک  زن  پیرامون اس    گمانه« کیرت اجزاء»به  « حدت کلّ»از 

که عینی ، به  شود تا بعداً در یک محیا آزمایشگاه  معلوم شود م  انجام

  0سازیِ انجام شده هماهنگ اس . چه میزان با ترکیب

به این کم ، یک  از مقدمات ح عنوان بهبرای موال « مقام بیان» .34

یک «. هرگاه موال در مقام اجمال   اهمال نباشد: »شود صورت تبیین م 

آن اس  که اجمال   اهمال بر اساس محد دی  ررفی   در این رابطه احتمال

محد دی  ررفی  کالم تشریح شود که در این صورت، چنین  هم مخلوق  

                                                           
خود ر شن شود که چگونه تمدن موجود، ادبیات بر این اساس بعداً باید در جای  .0

  گفتار را در ترکیب با هنرهای دیگر، تابع  از تکنولوژی قرار داده   صنع  

 سینما را ایجاد کرده اس .
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، برای ا  اجمال بر آن صدق نخواهد کرد. یعن  اگر مخلوق، محد د اس 

 بَر اس    لرا شود   رشد نیز دارای فرآیند   امری زمان م  فرض« رشد»

توان تمام اطالعات   علم مربوط به موضوعات مختلف را در  هله به ا   نم 

القاء کرد. از سوی دیگر ررفی  کالم نیز محد د اس    در بسیاری از مواقع 

ی متفا ت، مقصود را افاده ها ی مختلف   بیانها در زمان   مکان اس  تا الزم

کلمه یا چند  نمود   علم مورد نظر به قدری تفصیل دارد که در قالب چند

گنجد. در این صورت، ما با یک امر حقیق    خارج  بنام  نم  جمله

 ندارد. «اجمال»مواجهیم که تناسب  با  «محد دی    رشد»

  نه ا  گوینده ی هیابد که اراد م  اجمال در حال  موضوعی در  اقع  

مورد لحاظ قرار گیرد   ا  مصلح  ببیند که بیان مورد نظر ا  ررفی  مخلوق

خالصه القاء کند. میالً برای آن که همگان ابتدائاً به غرض صورت  به خود را

اصل     حدت مطالب ا  توجه کنند، تنها اصل دعوت خود را بیان کند   به 

زی به اجمال که مسائل ساده، نیاتقسیمات آن کاری نداشته باشد؛ همچنان 

بندی   آموزش   مالحظات دیگر نیاز نیس .  ندارد   برای بیان آن، به طبقه

  ابسته به غرض گوینده   د اع  ا س .اجمال، تشریح علم  از  پس

که در ا  . حال باید دید بر اساس ر ابا عقالئ  میان عبد   موال31 

عبد در مقابل کالم ا  قرار گرف مباحث گرشته، مبنای تحلیل از خطابات 

اجمال  موال چه تکلیف  دارد؟ ر شن اس  که مقتضای  ضع   تبادر از کالم 

خواند که در آن  م  موال، عبد را بسوی عمل بر اساس دالل  لفظ   ضع  فرا

هیچ ابهام   اجمال  نیس    لرا چنین فرض  از صورت مساله خارج اس . 

خطابات بر اساس ر ابا عقالئ  عبد   موال  فهم از ی هچون بنا شد که نحو

تبیین شود   نه بر اساس مقتضای  ضع؛ زیرا فرض آن اس  که مقتضای 
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  ضع برای عبد ر شن اس    ابهام   اجمال  در آن نیس .

دلیل  به گاه»در تبیین عقالئ  از مقام بیان ممکن اس  گفته شود:  

که عبد نباید به رهور  ضع   کنند م  برخ  قرائن حال    مقال ، عقالء حکم

کالم موال تمسک کند   غرض موال از کالم خود، چیزی غیر از دالل   ضع  

   مقتضای تبادر بوده که این مساله هم به شرایا خا  موال یا عبد ا  باز

 «. گردد م 

بر فرض صح  این تقریر   بر اساس توجه به ر ابا عقالئ  برای توضیح  

 ی هدربار موال داند که م  عبدکه  این رح اس : یک مقام بیان، د  فرض مط

بیانات دیگری دارد که در این  ،«موضوع خطاب اجمال »زئیاتِ قیود   ج

عمل کند. یا چنین علم   ها مراجعه کند   به مقتضای آن ها صورت باید به آن

فرض بر اطاع    زن  اس     ی گمانه ه  دارای قوچون عبد، عاقل ندارد بلکه 

خطاب اجمال  موال به  ی همختلف  دربارهای  گمانه م ا  در برابر موالس ،تسلی

ا  دارند. در این صورت، های  گمانه ی هرسد   عقالء، احکام  دربار م  اهنش

ایمان به موالیش قرار دارد، حتما با  ات باالی ازعبدی که در درجهای  گمانه

 .س ، متفا ت خواهد بودتری از ایمان ا های عبدی که در درجات پایین گمانه

درجات ایمان اخر شود که  های تمام   جه اشتراک  از گمانهکه  این مگر 

  لیفا  اس  که تکا هایدآن قی آن  جه اشتراک، عمل بر اساس اجمال   الغاء

سمعرّری  ؛ یعنا  بار اسااس هماان رهاور       دادند د ش عبد قرار م  بر اضافه

نظار  » ی از  مبناای اصاولیون، باه    ِ  ضع  عمل کند! البته چنین تقریار لفظ

 جاای  باه  گردد که در این صاورت  باز م « تشخیص حکم موال ی هعقالء دربار

تبیین مقام موال در بیان، مقام عقالء در تشخیص شرایا موال  حفظ موضوع  

 تشریح شده اس ! 
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مقدمات حکم  در  اقع به ». اگر برای اصالح تقریر قبل  گفته شود: 37

 پردازد که حکیم هستند   با دق  صحب  م  استعماالت افرادیلوازم عقالئ ِ 

این سوال گاه  ، آن«ها استناد نمود نآبه جزئیات کالم  توان لرا م  کنند   م 

استعماالت این افراد با  ضع چگونه اس ؟ یعن  بر  ی هشود که رابط م  مطرح

 استعماالت حتما ی هاساس مباحث گرشته در بخش  ضع ر شن شد که هم

باید از  ضع تبعی  کنند   اال هرج   مرج در زبان   تفاهم   تخاطب پدید 

خواهد آمد   از اموری مانند مجازات هم، تعریف جدیدی بر همین اساس 

ارائه شد. لرا استعماالت این افراد، باید هماهنگ با مقتضای  ضع باشد که در 

اهد گش    نیز به  ضع باز خو« مقدمات حکم »این صورت، پایگاه بحث 

توان آن را بر  نم  بحث مستقل  در عرض  عاء  ضع   استعمال نخواهد بود  

 میان عبد   موال توضیح داد. ی هاساس رابط

شک  نیس  که استعماالت در معان  مفردات از »ممکن اس  گفته شود: 

کنند   هر مبنای  غیر از این، موجب هرج   مرج در زبان  م   ضع تبعی 

آید    م  ی نوین  که در استعماالت بوجودها ا ترکیبخواهد شد. ام

 که شکلهای   شود   جمله م  ی جدیدی که بین الفاظ برقرارها نسب 

ا که  اضع تنها متکفل از آنجعمل هستند. پس گیرند، بر اساس غرض مست م 

ساختن  ی هتبعی  از  ضع تنها در مفردات اس  نه در نحو مفردات اس ،

ادعای  به معنای  اما باید توجه داش  که چنین«. ها  جمالت   کیفی  نسب

عرف عادی    به« نظم در ادبیات   زبان»خلع  اضع از مقام خود    اگراریِ 

در  ها فارغ از این نکته، تفا ت   تنوع جمالت   اختالف آن 0عوام مردم اس .

                                                           
تفا ت عرف با عقالء این اس  که عرف در کالم خود، ب  دقت  »ممکن اس  گفته شود:  .0

اما باید « شان استناد   تکیه کرد ازم کلماتتوان به لو ا همیشه نم   اشتباه دارند   لر
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گردد که بر اساس آنچه در  م  بازاش   اقع به غرض مستعمل از سخن گفتن

حث طلب   اراده گرش ، طلب در نظر مرحوم آخوند یک امر حقیق    ب

مرتبا ا  که  عائ  اعتباری اس ا  توان آن را به کالم نم  علیت  اس  که

 نمود.

همین عدم ارتباط میان اغراض دلیل  به دقیقا»ممکن اس  گفته شود:  

 اع  حقیق    کالم اعتباری اس  که مرحوم آخوند در توضیح صیا انشائ ، د

دهد که  م  استعمال را از معنای  ضع  تفکیک کرد   همین تفکیک نشان

ی مختص خود را دارد ها غیر از  ضع،  عائ   جود دارد که از لفظ، برداش 

دهد.  م  که این  عاء مربوط به عقالس    مبنای مقدمات حکم  را تشکیل

آن،  ی هبوسیلتواند  م  که برای استفهام  ضع شده اما مستعمل« کیف»مانند 

 «.منتقل کند« کیف حالک؟» ی هغرض خود در تحقیر مخاطب را با جمل

نیس ؛ بلکه « لفظ»ادراک ،  اما پاسخ این اس  که خاستگاه چنین 

کیف »ی اس  که متکلم   مخاطب در آن قرار دارند   اال لفظ «شرایا»

 بریده از شرایا، چیزی بیشتر از استفهام حقیق  راصورت  به «حالک؟

تواند بد ن هیچ سخن    با  م  رساند. به همین دلیل اس  که این تحقیر نم 

 انجام یک سری اعمال خا ، منتقل گردد. 

 شود که به  ضع باز م  در  اقع فهم گاه  از طریش ارتکاز زبان  حاصل

 
________________________________________________

 

توجه داش  که چنین فرض  در عقالء   ر ساء   مدیران جامعه نیز  جود دارد   آنان 

نیز همیشه بر تمام  لوازم کلمات خود اشراف ندارند. لرا این  صف   بالتبع این بحث، 

ی این اختصا   همختص به حکیم عل  االطالق یعن  خدا ند متعال خواهد شد که الزم

تکیه بر رهورات   استعماالت عرف    جای  به هم، استنباط فرهنگ خطابات شارع،

 عموم  خواهد بود.
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  گاه، فهم از طریش فعل   اضع برای آن، لفظ  جعل کرده اس ،گردد    م 

خش د م، فهم عقالئ  نام دارد. در میال هم، ادات شود که این ب م  محقش

  تحقیر هم الفاظ  اند استفهام تنها برای انتقال معنای استفهام  ضع شده

از  استفهام، معنای تحقیر منتقل گردد،خا  خود را دارد   لرا اگر از ادات 

 گیرد که همان حاالت متکلم   شرایا ا س . م  غیر لفظ  نشاتای  مقوله

 ی ههم ی هرت دیگر، این منطش قوم اس  که خصوصیات شخصیبه عبا 

گیرد   معنای  را  ها م  کند    جه اشتراک  از آن م  ها را سلب«کیف حالک»

دهد در حال  که معنای  مانند تحقیر در میال  م  به آن امر مشترک، نسب 

آید  م  خا  بدس  ی هفوق، بر اساس زمان   مکان   حال  خا ِ یک گویند

کند؛  م  ین حاالت   شرایا   افعال متکلم اس  که معنای لفظ را مشخص  ا

شود که این خر ج از منطش  م  معنا« تعین در رابطه»یعن  لفظ بر اساس 

قوم، منطش  اس  اما« نگری منطش مجموعه»نسبیّ     صوری   تمسک به

 پریرند. لرا چنان تقریری از مقدمات حکم ، با مبان  قوم نم  نسبیّ  را

سازگاری ندارد   اگر برخ  کلمات قوم بر آن دالل  دارد، به دلیل غفل  از 

مبنای خود اس    لرا در بسیاری از کلمات خود، بحث مقدمات حکم  را به 

توجه به شرایا   عینی    جای  به ؛ یعن اند باز گردانده شناس   ضع   زبان

  بر اساس منطش  دان بر آن، به اطالق   تقیید تمسک کرده« تغییر»حکوم  

راک اخر تا از آن  جه اشت اند ثاب  مالحظه کردهصورت  به صوری، موضوع را

 د.کنند   به اطالق تمسک نماین

پایگاه  غیر  ضع  برای  اند بنابراین  قت  ثاب  شد که قوم نتوانسته 

جای  به مقدمات حکم  تبیین کنند که با منطش صوری هماهنگ باشد، باید

میان موال   عبد در فهم کلمات، ملتزم به مقتضای  ضع شوند؛  تکیه بر ر ابا
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   تنها اصل باقیمانده برای تحلیل زبانا    به تبع آن استعمالا  زیرا  ضع

اس    لرا هر سرفصل  که بر اساس اطالق   مقدمات  ادبیات در نزد اصولیون

ات حکم  ایجاد شده، موضوعاً غلا خواهد بود. یعن  هرگاه قوم از مقدم

گوی اشکاالت سابش الرکر باشند    اطالق استفاده نمودند، باید پاسخحکم    

اقتضای اطالق صیغه نسب  به  جوب توصل    تعبدی یا »لرا طرح بحث 

نیز مشمول   محکوم همین مباحث   «  جوب نفس    تعیین    عین 

   0.اشکاالت خواهد بود

آن با بحث مقدمات  ی ه  رابط« شرایا» ی ه. بر اساس آنچه دربار36

وجه کرد: گاه توان به تنوع ا امر اشاره نمود   به لوازم آن ت م  حکم  گرش ،

را مورد  ها   گر ه ها تک افراد خواسته اس    گاه، ام  موال فعل  را از تک

کند  ... که در هر یک از  م  خطاب قرار داده اس    گاه، به پیامبرش خطاب

کیرات »کنند. یعن  باید  م  ن را پیدااص  از تعیّخ ی ه، الفاظ نحوموارد این

، تنقیح «کیرت شرایا»را به تبع  ها را مورد بررس  قرار داد   آن« تعیّن الفاظ

نمود   هزاران نوع از ر ابا گفتاری را بر این اساس کشف کرد   آن را تعمیم 

مهندس  زبان بر اساس منطش داد   برای آن، معادله تولید نمود تا 

 ر د   خر ج در زبان   ا امر    ی هنگری انجام شود. در  اقع نحو وعهمجم

تقسیمات سلب   ایجاب  مانند توصل    تعبدی   تعیین    ... تغییر خواهد 

طور که منطش  د گرف ؛ همانکرد   توصیف شرایا اس  که اصل قرار خواه

د نگر، معادالت زیادی را کشف کرده   حاصل آن، مباحی  مانن مجموعه

 شده اس . « دستور زبان گشتا ری»

                                                           
مقدمات حکم  با  جوب تعبدی   توصل     ی رابطه البته مباحث مفصل  پیرامون .0

با یکدیگر طرح شده که بدلیل تنقیح  شناس  زبانی  ضع   استعمال    همچنین رابطه

 .کننده ؛ خالصها در مباحث گرشته، در این موضع اکر نشده اس ه آن
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مقام بیان  جود دارد این اس  کاه ایان    ی هدیگری که دربار ی ه. نکت31

شود. یعن  ماوال در   م  مقام بر اساس التفات موال به قیود کالم خویش تبیین

ا امر خود اغراض خاص  دارد که برای ا  مرتکز اس ؛ حاال اگار ایان ارتکااز     

شود    م  قرار نگیرد، باعث اجمال یا اهمال در کالم ا مورد التفات   توجه ا  

کند. در این صورت اس  کاه ا  در مقاام    نم  ثر در غرض خود را اکرقیود مِ

تواند به الغاء قیود بپاردازد   عمال خاود را بار اسااس       نم  بیان نیس    عبد

ندارناد    هاای    تاوجه   با   اطالق شکل دهد. البته عقالء بطور معمول چنین

کنناد   اال   ما   ای حصول غرض خود حساس هستند   لوازم آن را رعایا  بر

یر معمول  توان این حال  غ نم  لرا 0.گیرند نم  عمالً جزء عقالء   موال  قرار

سایس اصال     غرض  را مبنای  بارای تأ ثر در حصول سعدم التفات به قیود مِ

 اصول   تبیین مقدمات حکم  قرار داد.علم ساخ  

ارتکاز، به التفات تبدیل شد   با این حال، موال قیودی را در  اما اگر این 

توان نتیجه گرف  که این قیود در غرض ا  تاثیری  م  کالم خود اخر ننمود،

پریریم که  م  توان در عمل، ترتیب اثری به آن قیود نداد. بنابراین م  ندارد  

ی تنظیم کالم    هتوجه   التفات به قیودِ متناسب با غرض توسا موال، در نحو

ثر اس ؛ اما مشکل این اس  که این سازی ا  مِ سازی   جمله ر ش ترکیب

تنظیم گفتار    ی ه  علم  به تبیین نحو تخصص صورت  به مقدار از بحث،

                                                           
البته این مطلب، ناف   جود خطا در اعمال عقالء نیس ؛ یعن  در برخ  موارد    .0

یا هم های دن گراران در پارلمان ای از زمان، عقالء یا قانون برههبعد از گرش  

اند که  توجه کردهقیودی به  نویس ، گراری   قانون شوند که در قانون متوجه م 

توانسته غرض آنان را محقش کند   تناسب  به مقاصد آنان نداشته  در  اقع نم 

 ؛اس . اما این به آن معنا نیس  که اساساً به لوازم تحقش غرض خود عنای  نکنند

توجه به غرض   اخر لوازم آن در کالم، موردِ  رغم عل بلکه به این معناس  که 

 اند. درس  تشخیص نداده ناسب با غرض رامت
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اجمال  صورت  به پردازد   تنها نم  ابعاد   اقسام   احکام آن بر اساس اغراض

ارد که برای بحث علم  کاف    عرف  به کلّی ِ یک ر ند عقالئ  اشاره د

نیس . 



 

 : االمر عقیب الحظر او توهّمهالسابع المبحث

 

. در المبحث السابع ساالمر عقیب الحظر  دلیال اقاوال مخاالف باا قاول      0

د، یعن  اباحه یا  جوب یا تبعی  از حکم قبل از نه ، باید مورد بررسا   آخون

قرار گیرد که عل  المبنا یا باید به نقل، یا به تبادر   مباحث زبان    عرف    یا 

ی اقاوال،   هبه اطالق   مقدمات حکم  تمسک کرده باشند. حال اگر عل  هم

ر   مقتضای آن، امری غیار  این میزان از اختالف   تعارض در تباد تبادر باشد،

معقول اس    تنها یک معنا از لفظ باید به اهن منسبش شود. لرا بارای حال   

توان به تشریح   تنقیح بحث تبادر پرداخا  تاا    م  این تعارضات غیر معقول،

 معلوم شود که اختالف در تبادر چگونه باید رفع شود.

یل از  ضع   بر اساس مباحی  که در بخش  ضع گرش ، اگر مبنای تحل

همانطور که در ا    امور حقیق  باشد« علی »بین لفظ   معنا،  ی هرابط

 تبادر همگاه  ا آن متعدد دال بر این مسلک اشاره شدهای  کفایه، به قرینه

شود   جبراً معنای  از  م  عالمت  برای  ضع، بر اساس علی  تشریحعنوان  به
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حقیق   ی ه  انسباق، مبیّن علقد که این انتقال یاب م  لانتقاهن الفظ به 

 میان لفظ   معناس .

امری اعتباری   جعل    قراری اس    «  ضع»اما بر مبنای مشهور،  

باید از  تبادر نیزشود. لرا  نم    حقیق  دنبال گرداندن آن به پایگاه  ثاب باز

 شوند، م  تبادر، کاشف از  ضع ی ههمین سنخ باشد   استعماالت  که بوسیل

ند که در امور اعتباری، کن دلیل ما را به معنای حقیق  منتقل م ن به ای

جریان دارد که تشریح آن در مباحث گرشته انجام شد. پس « الزام   التزام»

 در مبنای د م، عل ِ تبعی  استعمال از  ضع   انتقال   انسباق  که محقش

 ام عرب در کال استقرائات ناقص ی هبوسیل نیس    قوم نیز« علی »شود،  م 

محسوب  غیر معتبر در امور حقیق    استدالالت عقل  ی هیک مقول که

 ی هیابند   این نوع از استقراء را ریش م  به مقتضای تبادر دس  اشود  م 

 دهند. م  تبادر قرار



 

 : عدم دالله الصیغه علی المرّه و التکرارالثامن المبحث

لرا ا  ع امر  نه موضوا  مربوط به صیغه امر اس  «ه   تکرارمرّ». چون 0

ی امر اس    از آنجا که مبنای  صیغه « ضع»  تکرار تابع مرّه  دالل  بر

باید «  ضع مقید»اس    در صورت  «اطالق»در زبان    ضع  اصولیون

  تکرار سبمیابه مرّه  امر دالل  بر ی قیودات توسا  اضع اکر شود، پس صیغه

ن ماهنگ اس . البته ممکیعن  قول آخوند با مبنای قوم ه قید اضاف   ندارد؛

 ضع  باید ین معناس  کهمرّه   تکرار، به ا عنواناستفاده از » اس  گفته شود:

در این فرض هم باید اما  «مرّه   تکرار کشف گردد. امر نسب  به ی صیغه

 صورت تخصص    غیر عرف  انجام شود؛توجه داش  که کشف  ضع باید به 

  نجام شده باید به تحقیقات میدانیعن  برای بررس  استعماالت یا  ضع ا

پرداخ    لوازم منطش عمل را رعای  کرد   االّ  نسب  به امور  اقع شده

کشف  ضع یا استعمال »نظرات مطر حه چیزی جز ادعا نخواهد بود. یعن  
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عقالن  بندی  جمع عین  اس    باید بای  دستیاب  به یک پدیده «انجام شده

رسد قوم در این  م  نجام شود که به نظرنسب  به عینی  ساستعماالت  ا

 .اند عرصه  ارد نشده

امر به  ی البته با صرف نظر از این نکته، ادعای ایشان در مورد  ضع صیغه

انشاءِ طلب در مباحث گرشته، مورد بررس  فلسف  قرار گرف  تا معلوم شود 

 هم تمام نیس . نسب  بین انشاء   طلب   داع 

  تکارار،  مرّه  باید به سه احتمال توجه داش : آیا   تکرارمرّه  . در بحث3

در آن   صف طلب اس ؟ یا  صف امتیال اس ؟   یا  صف طلبا  کاه امتیاال   

د کاه مارّه     تصویر کننای  ، بحث را به گونهاخر شده اس ؟ زیرا اگر اصولیون

یال قرار گیرد سیعن  احتماال د م   ساوم  اساساا از    تکرار به نحوی  صف امت

ث خارج خواهیم شد چون معنای طلاب، مغاایر   مبااین باا عاالم      موضوع بح

امتیال اس    لرا هر قیدِ مربوط به امتیال، قطعا   بد ن نیاز به هیچ بحاث    

 نزاع ، خارج از دالل ِ مفهوم   لفظ طلب خواهد بود. 

؛ اس    تکرار طرح شدهمرّه  قوم، د  احتمال درباره معنای . در کلمات4

اس .  «فرد   افراد» به معنای  دیگری « دفعه   دفعات» به معناییک  

افعال متعدده »که فرد، بر  اند برخ  از شر ح در بیان تفا ت این د  معنا گفته

باید « آن»حتما منظور از  شود که در این صورت، نم  اطالق« در آن  احد

   دان بَر   متدرّج ؛ زیرا ر شن اس  که تمام  افعال، زمانباشد« آنِ عرف »

شود. نتیجه این بیان  نم  محقش« آنِ  احدِ فلسف »در  بتمامه هیچ فعل 

اس  که بعض  افعال، کشیدگ  زمان  زیادی دارند اما برخ  دیگر از افعال، 

برند. در این صورت باید فایده این تقسیم از افعال در  م  کمترین زمان را

   تکرار معلوم گردد. مرّه  بحث
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این د  معنا که در شر ح آمده، با این میال اسا :   بیان دیگری در تفا ت

فارد باشاد، باا آزادی یاک عباد،       ه،مارّ موال امر به عتش کند   منظور از اگر »

ه، مارّ ؛ اماا اگار منظاور از    شود   بیشتر از آن، امتیال نیس  م  امتیال محقش

کردن چند عبد توسا مکلف سدر ضمن یک صیغه عتش  زیاده دفعه باشد، آزاد

« کلا  »معنای این بیان آن اس  که ایان فعال یاک     «تیال نخواهد بود.بر ام

اس    برخالف بیان ا ل، زمان در آن موضوعی  ندارد بلکه مهم آن اس  که 

  « تحقش»کل ، تحقش یک فرد هم کاف  اس . در این صورت، « تطابشِ»برای 

  ارد شده کاه اشاکال آن در بناد   « طلب»کیفی  آن سنحوه امتیال  در نفس 

 گرش .  9شماره 

 جود »گفته شده اس  که هر د  در « فرد»  « دفعه». در تعریف 1

«  جودات متعدد در آنِ  احد»به  «دفعه»اند با این تفا ت که  مشترک«  احد

اس . با توجه به «  جود  احد»تنها مختص به « فرد»شود اما  م  اطالق نیز

مقصود از  جود در اینجا  باید گف  که ،ارائه شده در توضیح مطلبهای  میال

اس . « کار   فعلِ  احد»به معنای فلسف    منطق  آن نیس  بلکه منظور 

 که موضوع امرتواند به این نحو معنا شود  نیز م «  احد»قید  همچنان که

سمیالً یک غرا  محقش  یک عدد   نه بیشتر از آنی  سمیالً خوردن  به  سیله

س ؛ یعن  این فعل در ضمن یک  احد ا« مقیاس»شود که عبارت دیگر آن، 

 نیز بر این معنا دالل « دفعه»البته ا نه کمتر   نه بیشترا انجام شده اس . 

بیش از  که: موضوع امر در ضمنِ شود شامل م  کند اما این فرض را هم م 

  « عینی »، اساساً قید «دفعه» شود. در این صورت م  یک  احد محقش

 صف مقیاس « فرد»فس فعل اس  در حالیکه ندارد بلکه  صف ن« مقیاس»

اس    «  حدت» احد نیس  بلکه دارای « دفعه»بود. به عبارت دیگر فعل در 
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کند. بنابراین  م  کند   هم بر بیشتر از آن تطبیش م  لرا هم بر  احد تطبیش

 اس  که بر هر چند مقیاس از آن فعل، تطابش پیدا« کلّ »دفعه یک عنوان 

 یک امر متدرج زمان  اس .« فرد»کند اما در  م 

مرّه  باره همان اس  که قبال گفته شد؛ یعن  تعریف . اشکال ا ل در این7

سموضوع امر  برگردد بلکه باید به نفس طلب رجوع کند.   تکرار نباید به فعل 

نه در  ضع   نه در اساتعمال     تکرارمرّه  زیرا  قت  مشخص شد جایگاه بحث

 عقالی    برای مشخص شدن عقااب   ثاواب مطارح   از خاستگاه   اس  بلکه

مقسم تقسیمات امر پیشنهاد شد کاه  عنوان  به «نسب  بین د  شاء»شود،  م 

در این صورت، فعل عبد جدا   منفک از طلب موال نیس    با تقسایم کاردن   

ا صاف امار مشاخص خواهاد    عنوان  به   تکرارمرّه  ، معنای0نسب  بین این د 

 شد.

« کلا  »، «دفعاه »آن اس  که اگر بپریریم الزمه تعریف  اما اشکال د م 

 اا کاه در عقال عمال تعریاف     « فعل»بودن آن اس ، آیا براساس مبنای قوم، 

شودا قابلی  کل  شدن دارد؟! اگر چنین چیزی ممکن باشد به معنای آن  م 

ی مبادرت   عقل نظر  عقل عمل به اخر  جه اشتراک میان توان م  اس  که

به طرف غرا   در دهان  دس  بردن از« خوردن»  مانند فعل که کرد. در حال 

این چند نوع کار، کیرتا  متادرج    شتن آن   بلعیدن تشکیل شده اس   گرا

اساساً تقسیم به عقال   که به  حدت رساندن آن ممکن نیس .در خارج دارند 

                                                           
، اختیار، قرار»اصول یعن  علم دهد که سه اصل حاکم بر  این تقسیم نشان م  .0

قرار ا ق    »بندی اس    با کنار گراشتن  در بحث اختیار قابل جمع«  جدان

ی  عنوان ریشه ، اختیار عبد   اختیار موال به«فطرت    جدان جبری»   «ای سلیقه

  گیرد. ه با تقسیم آن، ساختمان این علم شکل م گیرد ک بحث قرار م 
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«  کلّ»به  ی  تبدیلقابل «افعال»به همین دلیل اس  که  ی  عقل نظر  عمل

شود،  م  گفته« رفتن   خوردن  ....»  آن چه از عنا ین افعال مانند  دارندرا ن

شاود.   ما   هم تکیه گراری بر افعال اس  که در آن به تغایر افعال با صرفاً اسم

 پس برای تبیین دفعه    احد به حییی  تقسیم دیگری نیاز اس .

دیل تب« کل »به نحوی توضیح داده شود که به یک « دفعه»البته اگر 

دیگری نیز هس  باید به نحو دیگری مسئله را بررس  کرد. فرض گاه  آن نشود

د اکر شده در تعریف دفعه   فرد منحصر به ادبیات تخصص  که قیو   آن این

بحث از شکل  که در این صورت نشود بلکه آن را یک امر عرف  محسوب نمود

 خواهد بود.مطرح غیر تخصص   ای علم  خارج شده   مقوله

 بدل« کل »مطرح شده، آن را به یک « دفعه». توضیح  که درباره 6

اما ممکن  .فعل قابلی  تبدیل به کل  را ندارد بیان شد که کند در حال  م 

شاخصه توضیح دفعه عنوان  به   ِ واحدبا دق  بیشتر بر »شود: اس  گفته 

 شود که این قید، خالف کلی  م  س= االفعال متعدده ف  آن  احد  ر شن

 «.را  ارد دانس   قبل توان اشکال نم  اس    لرا

یا  ق   احد « آنِ  احد»در این صورت، اگر قید اصل  در تعریف دفعه،  

 باشد باید توجه داش  که زمان تحقش بخشیدن، به تبع جنس افعال متفا ت

کشد   آب آ ردن بیشتر  م  شود. میال غرا پختن حداقل پنج دقیقه طول م 

« مقیاس زمان »برد. به عبارت دیگر اگر دفعه بر اساس  نم  ماناز س  ثانیه ز

، باید بَریِ خا  خود را داشته باشند هر یک از افعال نیز زمانشود    معنا

طور که  ه افعال با آن سنجیده شوند، همانمقیاس مشترک  ارائه شود تا هم

تراک در به یکدیگر   ایجاد یک اش ها باعث تبدیل انواع مساح « متر»اس مقی

ما در حال توضیح معنای  از »شود. ممکن اس  گفته شود  گیری م  اندازه
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ارائه مقیاس مشترک به  کند   لرا م  دفعه هستیم که عرف از این کلمه قصد

ما از عرف  تحلیل ، موجب ردّعرف اس    کوتاه  در این مطلب ی عهده

اهتمام دارد   حت  در پاسخ باید گف  که اتفاقا عرف به این امور  «شود. نم 

متر  متر   سانت    ماننددقیق گیریِ گرشته که  احدهای اندازه ی در ازمنه

دقیق  مانند اراع   امیال آن تکیه ود نداشته، بازهم به  احدهای غیر ج

. به عبارت دیگر عرف نیز عدم به اغراض ممکن گردد شده تا دستیاب  م 

 درک تخصص .چه برسد به  ؛پریرد را نم « ارائه مقیاس»

در مقیاس « یک کار»معنای ه ب«  جود  احد»ضمنا اگر فرد نیز به  

در کارهای  « احد یک» یابد که م  عددی معنا شود، همین اشکال جریان

مختلف متفا ت اس    باید برای آن مقیاس مشترک  طرح کرد. پس اگر 

غرض  مقیاس  احدی در تعریف دفعه   فرد ارائه نشود، امکان پیگیری تحقش

موال   همچنین فهم عبد از درخواس  موال   عمل بر اساس آن برای خالص  

کردن تفاهم   مند  شود   کنترل عرف   قاعده نم  از مجازات   توبیخ فراهم

 گردد. نم  تخاطب میسر

  تکرار، باید نسب  آن را مرّه  رسد برای تبیین معنای م  . اصوال به نظر1

قبل  طرح شده سمانند فور   تراخ   ...  سنجید  با دیگر قیودی که در مباحث

مورد مطالعه قرار داد. در ایان صاورت از   « قیود تحقش»عنوان  به   این قیود را

برای بررس   ضعی  باید نسب  به قیود مطلش اس ، «  ضع»آنجا که معموال 

زیرا در این مقام اس  که مردم، قیاود   ؛پرداخ « استعمال»این قیود به مقام 

  تکرار مرّه  با« استعمال»گیرند که در این صورت نسب   م  ش را در نظرتحق

ر ابا عقالیا   »بلکه نشانگر « کاشف از  ضع»عنوان  به   قیود مشابه با آن، نه

  تکرار   قیاود دیگار، باین    مرّه  ، براید بود. بر این اساسخواه«   بناء عقالء
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  ارتباط خواهد بود تا اغراض مقام طلب   مقام امتیال، مدا ماً رف    برگش  

محقش شود   هماهنگ    تفاهم بین د  طرف حاصل گردد. پس برای اثباات  

 این قید باید دید عقالء بر اساس آن، توبیخ   تشویق  دارند یا خیر؟

   صف طرح شد: الف« مره   تکرار»ه جایگاه . پس سه احتمال دربار3

 .تا امتیالج   صف طلبِ کشیده شده     صف امتیالب طلب

در مباحث  «انشاء طلب»به « له صیغه امرٌ موضوع»با توجه به تبیین  

 مرّه   تکرار بر مبنای قوم  صف طلب نیس  بلکه شود که م  ر شن ،گرشته

موضوع عنوان  به   با  حدت یا تعدد مطلوب سفعل به بودهاز ا صاف مأمورٌ

معنای   حه برایی مطر طلب  مرتبا اس ؛ همچنان که این مطلب از امیله

  تکرار در مرّه  شود. پس م  فرد   دفعه سمانند عتش عبد یا عبید  کامال ر شن

  مرّه  جایگاه»دنیای  ضع صیغه امر جایگاه  ندارد. ممکن اس  ادعا شود 

تکرار با صیغه امر در دنیای استعمال اس  چون در استعمال، ارتباط موال   

وال توسا عبد سمانند فور یا تکرار یا عبد کامال ملحوظ اس    تحقش غرض م

 ، استعمال را تابع  از  ضعاما باید توجه داش  اصولیون« شود م    دنبال…

 ،«کشف از  ضع»دانند   مباحث پیرامون استعمال را در مقوالت  مانند  م 

کنند که در آن، استعمالِ خالف  ضع جای   م  طرح   ...« حقیق    مجاز»

  تکرار در دنیای  ضع جایگاه  ندارد   استعمال مرّه  کهندارد. پس از آنجا 

توان ادعا  نم  شود، م  نیز در لسان قوم کامال ایل  ضع   به تبع آن تعریف

 در دنیای استعمال اس .« مره   تکرار»کرد که منشاء بحث 

عنوان  به ا استعمال   به تبع آن،ا    تکرار به  ضعمرّه  . اگر نزاع در01

بازگردد. « عقالی »یا « ل عق»مرتبا نباشد، حتما باید به اموری امری عرف  

، بحث مرّه   تکرار  «امر»لوازم عقل ِ  یعن  یک احتمال آن اس  که با توجه به
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در اینجا به بحث عقل     در این چارچوب طرح شود اما راهر متن کفایه

ند تشویش امور عقالی  مان مستقالت انصراف ندارد. احتمال دیگر آن اس  که

در این   تکرار را نسب  به امر مشخص کند که مرّه    تنبیه سحقوق   ضعی 

   ... قابل مباحی  مانند لوازم ارتباط بین عبد   موال   مقدمات حکمصورت، 

مبحث » در« تنبیه»طرح خواهد بود. بر اساس احتمال د م اس  که جایگاه 

  مرّه  ، نسب تنبیه نند در ایشود؛ زیرا آخو م  مشخص«   تکرارمرّه  ثامن در

 یک امر غیر عرف  سنجیده اس .عنوان  به تکرار   امتیال را با مقدمات حکم 

ه   مرّ»رسد برای تبیین صحیح منشأ   جایگاه بحث  م  . به نظر00

مقسم شامل عنوان  به «امر»باید با توسعه مبنا، تصویر صحیح  از « تکرار

 ضع   آموزش   استعمال  در   عاء توجه به طرح کرد. اگر امر اجماالً سبد ن

بین د  « ارتباط   نسب »تفاهم   تخاطب مورد لحاظ قرار گیرد، چیزی جزء 

از امور  سمیالً شاء عبد   شاء موال  نخواهد بود که در این صورت اعمّ «شاء»

هنگام  که از اجمال خارج   به سم  خواهد بود. « عرف ، عقل    عقالی »

تقسیمات آن قابل طرح خواهد بود که در این صورت گاه  آن ،تفصیل بر یم

سامر ، تنها یک  از تقسیمات خواهد بود  در آن اخر شده اس « علوّ»طلب  که 

  طلب بد ن علو یعن  طلب پایین از باال   مسا ی از مسا ی   دیگر اقسام 

نیز باید بررس  شود. در  اقع این ارتباط فقا در یک صورت محقش نشده 

اس    صور گوناگون  دارد؛ همچنان که امری که بر آن حجی    ثواب   

 یابد نیز م  ، معنای شرع شناس  زبانعقاب بار شده   جدا از معنای مح  

در  ها بسیاری از طلب اس . همچینین یک  از اقسام قابل طرحعنوان  به

در  کههای   تفاهمات عرفیه، بد ن ثواب   عقاب اس    یا بسیاری از طلب

 قرار ها مورد مِاخره اما تخلف از آن ر ابا اجتماع  بر آن مجازات بار شده،



  161 االمر بصهغه يتعلآ فهما الثانی؛ الفصل                _________________________ 

 

یف تمام  پس در تفصیل، باید تکل گیرد نیز باید مورد بررس  قرار گیرد. نم 

های  گرش ، در تقسیم  قبل طور که در مباحث اقسام مشخص شود تا همان

تقسیم متداخل    های تر، اقسام شامل   مشمول   حییی  پایینخردتر   

م گردد. با این نوع مخلوط نشود   نظم علم    شاکله منطق  بر مباحث حاک

، جزء اقسام «ه   تکرار   فور   تراخ   ...مرّ»مانند  تقسیم، مباحث   عنا ین 

توان  ارد  ، م اقسام طلب ر بنای  خواهد بود   تنها بعد از تبیین  کامل از

 د.بررس  عنا ین فوق ش

  ابعاد « لوازم شاء» ،این اقسام صورت، اشکال آن اس  که تمام  در این 

   ا  از ا صاف امر« مره   تکرار  ...» جودی طلب خواهد بود   مباحی  مانند 

شاء »چون مقسم،  شود؛ م  محسوبا  نه از ا صاف موضوع   متعلش آن

جایگزین آن شده اس . در  اقع با « نسب  بین د  شاء»نیس    « مستقل

نسب  بین د  شاء، دیگر لحاظ صرف طلب یا لحاظ صرف عنوان  به حاظ امرل

چون  .از یکدیگر صحیح نخواهد بود ها متعلش طلب   تفکیک آنعنوان  به فعل

باالخره موال از عبد که  این مورد توجه قرار گرفته اس   « نسب »در اینجا 

چنین  که ر آناهوی   حقیق  نیس  عال ه بشود یا خیر؛ که امری م م  راض 

 . ها نوع خواهد بود میلیوندارای  نسبت 

ی، مشارکت    ساز حادثه»سه سطح در  را طلب توان بعنوان میال م 

 ،«سازی حادثه»را در یک  از سه مقام    موال مالحظه کرد« مولویت 

بر این اساس، در  تصور نمود.« جریان افعال ساده»  « ساختارسازی»

 استفاده« توصیف»عنای مصطلح مطرح نیس  بلکه از به م« امر»سازی،  حادثه

 . به عنوان میال رهبری در حوادث مهمّ سهمانند  قایع کوی دانشگاه شود م 

افتند که این  م  دهند   مخاطبان ایشان به گریه م  از ناراحت  خود خبر

 اکنش، قطعاً متضمن آمادگ  برای انجام کاری در جه  رفع این مشکل 
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 اتفاق« پیشگیری»پیگیری   تحقش آن، اموری مانند  اس    در صورت

پس به طور خالصه در مدیری  سازد.  م  افتد که نیاز به امر را مرتفع م 

توصیف  هستند. اما در جریان افعال ساده، حتماً  واه   ن امر سازی، ا حادثه

، نهار «من گرسنه هستم»به امر مصطلح نیاز اس    میال با توصیفات  مانند: 

 غرض موال در بسیاری از موارد محقش شود   با چنین عبارات ، نم  مادهآ

 .شود نم 

طرفین  ضع سیعن  لفظ   معنا  مطرح ی  . اشکال  که سابقا درباره03

امر ی  شد در اینجا نیز جاری اس . یعن  اگر آخوند در معنای صیغه

 « ضع»رفین یک  از ط عنوان بهرا « معنا»کند، در  اقع  م  را  ارد «طبیع »

به صورت منطق  تحلیل کرده اس    قبال گرش  که  ضع، امری اعتباری   

  نه منطق    ا  قراری اس    باید طرفین آن هم به صورت ارتکازی   عرف 

 تحلیل شوند.ا  فلسف 

که بین مرحوم آخوند   صاحب فصول یا دیگران های   . در ردّ   اثبات09

ضع  پرداخ  که مربوط به مبنا   چارچوب گیرد باید به بررس  موا م  شکل

ه تضییش آن   آن مبنا باشد   چی  ریزی شده درباره  ضع اس . چه توسعه  پ

 لوازم ، مخالف مبنای مطرح شده توسا قوم در  ضع باشد. ی به  اسطه چه

مطارح   باید توجه داش  نوع مبااحی  کاه در ایان سلساله مباحاث     . 04

ماورد   االصاول  کفایاه  کتااب  اکر شده در نظر ود به این صورت اس  کهش م 

در ایل امور حقیق  تعریف بحث مورد نظر گیرد تا معلوم شود  م  تحلیل قرار

نسب  آن با  ،باشد تح  امور اعتباری. اگر فرض ا ل محقش شدهشده اس  یا 

 اماور حقیقا  بررسا     هاای معاین شاده بارای     ریان علی    دیگر شاخصج

 حه هماهنگ  کامل  با قواعد مربوط به امور شود تا معین گردد بحث مطر م 

فرض د م به  قوع پیوسته باشاد، باه ایان مهام     اگر  یا خیر؟ اماحقیق  ندارد 

حاث  در ب رعای  شده   به درست  قواعد امور اعتباری شود که آیا پرداخته م 

 جریان یافته اس  یا خیر؟



 

و  هیلتت بحثی پیرامون تقسیمات لفلظ در مبنلای قلوم و جاي لاه     

 ی امر در آن مادّه

. با توجه به اینکه نزاع ا ل بین صاحب فصول   آخوند در مبحث ثامن 0

شخص شود تا م «مصدر»شکل گرفته باید تحلیل علم   «مصدر»پیرامون 

آخوند از  ابتدائا تعریف  که ی بحث داش . بارهبتوان قضا ت صحیح  در

ماده »مصدر ارائه کرده چیزی جز یک معنای منطق  انتزاع  نیس . یعن  

همان جامع بین مصدر   مشتقات اس  که  «لفظ متصوَّر   ماده معنای متصوَّر

به غیر از انتزاع   کل  گیری معنای دیگری ندارد   قبال گفتیم که  ضع   

 لیل گردند بلکه بایدحقیق  تح زبان   ادبیات نباید در چارچوب مفاهیم

امری اعتباری   قراری   عرف    ارتکازی مورد تحلیل قرار گیرند. از عنوان  به

نسب  بین  سوی دیگر از آنجا که بحث بین صاحب فصول   آخوند درباره
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ن گردد که مقسم   حییی  باید معیّ اس ،« ماده مشتقات»   «مصدر»

را  «ی منطق  ورت   مادهص»چیس . بر فرض که  «هیأت»   «ماده»تقسیمِ 

حد »اشکال قابل طرح این خواهد بود که گاه  آن بر این بحث تطبیش دهند،

در منطش مورد غفل   اقع  «ماده   صورت»امر حاکم بر عنوان  به «معقول

شده اس . اما اگر این د  در علم صرف   نحو   معان  بیان تعریف شده 

به تقسیم کلمه به اسم   فعل   توان برای تبیین علم  این د   م  باشند،

 حرف رجوع کنیم.

 
قرار بگیرد،  ها گونه باشد   مصدر جزء اسم اگر مقسم   حییی  تقسیم این

در اینجا به چه معناس  تا حییی  تقسیم  «زمان»سِال بعدی آن اس  که 

کاف   «گرشته   حال   آینده»بودن آن ر شن گردد   قطعا تعریف زمان به 

جه اشتراک این سه معین گردد تا زمان بوحدته معنا شود   نیس    باید  

پیدا شود. همچنان که حییی  تقسیم  «حال   آینده گرشته،»مقسم  برای 

تحلیل  «معنا»اگر  باید تشریح شود؛« معنای مستقل ف  نفسه»ا ل که 

 ارد  ا که در بحث اقسام  ضع طرح شد ا منطق  دارد که اشکاالت قبل 

تحلیل عرف  دارد باید لوازم اعتباریات سیعن  مقصد  «معنا»ر خواهد بود   اگ

   پریرش   کنترل تحقش هدف   ...   در آن ملحوظ شود.
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آن چیزی اس  که جامع بین « ماده مشتقات». اگر در نظر آخوند 3 

مشتقات   مصدر اصطالح  اس ، این سِال قابل طرح اس  که خود آن 

   ماده معنا چیس ؟ راهراً ماده لفظجامع چیس ؟ یعن   جه اشتراک بین 

 ات را تعریفمشتقّ ی هکه مادّا  آخوند  جه اشتراک بین این د مرحوم 

رسد گرفتن چنین  جه  م  به نظرکه  این ارائه نکرده اس  عال ه برا  کند م 

، یک ماهی  «ماده لفظ»اشتراک  بر مبنای منطش صوری ممکن نیس . زیرا 

سانجام کار یا  قوع « حدث»اس . همچنان که « صوت»در خارج دارد   آن 

در مبنای قوم دچار « فعل»یک فعل  در خارج دارای کیرت اس ؛ یعن  

توان از  نم  تواند دارای ماهی   احد باشد   نم  کیرت   تدریج اس    لرا

این اجزای زمان دار، یک  حدت انتزاع کرد. به عبارت دیگر مشکل منطش 

ند جامع  بین عقل نظر   عقل عمل ارائه دهد   در توا نم  صوری آن اس  که

 اینجا هم یک طرف بحث، از جنس عقل عمل اس .

اگر هم انتزاع جامع بین ماده لفظ   ماده معنا برای تشریح ماده مشتقات 

علقه بین لفظ »دنبال نشود بلکه ارتباط بین آن د  مطرح شود؛ در آن صورت 

ث گرشاته بایاد دیاد ایان ارتبااط،      مطرح خواهد بود که طبش مباحا «   معنا

 0  لوازمات هر یک بر آن بار خواهد شد.« اعتباری»شود یا  م  معنا« حقیق »

  تکارار در  مارّه   این بحث به تبع امکان جریان نزاعکه  این . با توجه به9

صیغه امر طرح شد، باید مالحظه شود که نفس تقسایم مااده      هیأتماده   

گیرد؛ تقسیم  که جایگاه مصادر را نیاز    قرار م در کجای تقسیم ایل  هیأت

 : کرد مشخص م 

                                                           
عنوان د  موضوع منفک از  البته فرض عدم ارتباط بین این د    عدم انتزاع از این د  به .0

 هم نیز مطرح شد که مورد بحث قرار نگرفته اس .
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چنین یک احتمال آن اس  که این تقسیم مربوط به بخش فعل باشد اما 

مفعول که دارای چون مواردی مانند اسم فاعل   اسم  ؛صحیح نیس احتمال  

. اما بایاد توجاه داشا  کاه     شوند محسوب م اسام   هیأت   ماده هستند، از

باید از اقسام در ن  آن  ،امور مشتقه از مصدرعنوان  به اعل   اسم مفعولاسم ف

یعن  بر خالف آنچه در ایان تقسایم    ؛مقسم مصدرعنوان  به نه   تعریف شوند

 باید عمل کرد. ،آمده اس 

سیعن   ی ا لین مرحله در این تقسیم دربارهگرشته از این اشکال ر بنای ، 

لفظ به جا که  مطرح اس : از آنسِال  ینا تقسیم لفظ به مهمل   مستعمل 

موسیق  که های  آ اها   دستگاهآیا معنا شده، « صوت معتمد بر مخرج فم»
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 شود؟! آیا م  جزء مهمالت محسوب ،کند م  را اجرا ها انسان با دهان خود آن

معنا دانس ؟! یا اگر دارای  ب  در علم موسیق  را« ها دستگاه»توان  م 

شود، چرا در تقسیمات اسم   فعل    م  مل محسوبمعناس    لفظ مستع

نسب  به آ اهای  مقسم،عنوان  به گنجد؟ به عبارت دیگر تعریف لفظ نم  حرف

شمول نیز علم موسیق   های موسیق    نسب  به انسان ِ مطابش با دستگاه

دارد؛ اما در حییی  تقسیم   اقسام به این شمول توجه نشده اس . ممکن 

ن  معا ها اس  که در علم موسیق  آ اها   دستگاه صحیح» :اس  گفته شود

معنای  در ا لین حییی  تقسیم،  ب  داری  خاص  دارند اما مقصود از معنا

 لفظ الزم اس  تا در این صورت ؛«معنا در علم صرف اس  نه موسیق 

که در تعریفِ اس   حال مقید شود. این در « صرفعلم »به  مقسم،عنوان  به

ضمن  اما در ؛اخر شده اس « کلمه»بعنوان قید تقسیم  « سعلم صرف»

 تعریف نشده اس .« کلمه»مقسم، هنوز عنوان  به «لفظ» اصطالح

ریزی   ساخ  یک  ه داش  که این سِاالت از موضع پ . البته باید توج4

شود   توجه به مقسم   ابعاد آن  م  علم مانند صرف یا ادبیات یا اصول مطرح

تواند جریان منطش   نظم در علوم  م    اقسام اس  که تقسیمهای    حییی 

را تضمین کند. به عبارت دیگر این سِاالت بمیابه اشکاالت   ترکرات ر ش  

ش صوری باید خ  یک علم به صورت عالمانه در منطاس ؛ یعن  برای سا

دقیقا مقسم   حییی  تقسیم   اقسام ر شن شود   عدم تبیین دقیش این 

شود در تقسیمات خردتر، اشتباها مقسم   اقسام شامل طرح  م  مقوالت باعث

« صوت»شود که برای تبیین منطق ِ  م  شوند. لرا در میال مورد بحث معلوم

به قیدِ معتمد بر مخرج فم، باید ابتدائا به تقسیم صحیح اصل صوت پرداخ  

یک  از اقسام صوت، جایگاه ر شن   علم  بیابد   عنوان  به تا صوت انسان 
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صوت مقید به »زیربخشِ عنوان  به چون این کار انجام نشده، علم موسیق 

 عرض آن باشد. که باید از اقسامِ هم در حال  ؛قرار گرفته اس « مخرج فم

بنابراین اشکال جاری در تمام علوم حوز ی این اس  که بد ن تبیین 

 جایگاه مقسم   اقسامِ هم عرضِ آن در نظام فلسف    منطق ، به تقسیم

شود. در  اقع ر ش بهینه  م  پردازند که باعث تقیید امور شامل در اقسام م 

علم بر اساس منطش صوری، توجه به لوازم تقسیم   مقسم   اقسام اس . البته 

« کنترل صورت»این توجه تنها یک  از کارهای یک دانشمند اس  که در آن 

ین صورت سعدم اس  که در غیر ا« کنترل مواد»شود   کار د م  م  انجام

شود. حت   م  عوض ها با مشمول ها توجه به ماده در نظام فلسف   جای شامل

ی علم    اعتباری باشد، بهینه اگر موضوع مورد بحث حقیق  نبوده  

های  شدن بحث کند؛ چون گسترده م  کردن آن از همین د  راه عبور منظم

شود   به  م  جامان ها سازی ها   ماده توسا همین تقسیم ،علم  در حوزه

  0گردد. م  لدّگاه  برای همگان مب ارتکاز عموم    تکیه

  تعریف فلسف    منطق  آن « امر»جا نفس  بحث در این ی . ریشه1

گردد   در این صورت سِال ما از  م  ی    انگیزه   داع  بازاس  که یا به علّ

که امری قراری گردد  م  نسب  این بحث با اختیار اس    یا به اعتبارات باز

د  صورت، سِاالت    شود که در هر م  مربوط به حسن   قبح محسوب یا

در ارتباط با این ریشه  مالحظات   جود دارد. بنابراین مسأله مرّه   تکرار نیز

 شود. م  بحث

                                                           
 حدّ»این اس  که صورت   ماده برای به  حدت رسیدن به یک  البته اشکال بعدی .0

 ز دارند که در مباحث قوم به آن پرداخته نشده اس    تمام  نقدهای مرحومنیا« معقول

 معقول اس . حدّ نیز نارر به کنترل ماده   صورت   توجه به عالمه حسین سره  استاد
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باحث قبل  این تقسیم شده اس  که در م« هیئ »  « ماده». امر به 7

 ید معنای منطق    فلسف  امر ر شنچون ابتدائا با تفکیک پریرفته نشد؛

ستگاه این تقسیم   تفکیک مدنظر اس . خابررس   ،اما در این بحث .شد م 

تر  اما در این مبحث برجسته البته این تفکیک در صیا دیگر نیز  جود دارد

به نظر «. هس »به معنای  نه  اس  « باید»چون امر به معنای  شده اس ؛

اس ؛  در این بحث تأثیر فلسفهی  دهندهنشان  رسد این برجستگ ، م 

به راحت  به  حدت  هیأتماده    ،در صیا دیگرکه  این با توجه بهخصوصاً 

طور نیس . در  اما در امر که موضوع  اختیاری   جعل  اس  ایناس ؛ رسیده 

چه موضوع  اعتباری باشد   چه موضوع  ا  آیا امر  اقع باید ر شن شود که

غرض از  ر د به این  نین تقسیم  داشته باشد؟ پستواند چ ا م  حقیق 

 اس .« امر»بحث، ر شن کردن تکلیف 

معتمد بر مخرج ». گرشته از اشکال  که بر تعریف لفظ از جه  قیدِ 6

هم اشکال  ارد « صوت» ارد شد، نسب  به قید ا ل در تعریف لفظ یعن  « فم

ظر گرفته شود، سموج  در ن امری جزئ    خارج  عنوان بهاس : صوت اگر 

خر ج موضوع  از علم ادبیات دارد   مانند هوا   آب   باد   سایر موضوعات 

قرار گیرد. « علم فیزیک» موضوع بررس  در علوم دیگری مانند خارج ، باید

توان  اند، م  را در ررف اهن بحث کرده« صوت»قوم که  این اما با توجه به

اند اما اگر  نظر نداشتهرا مدآن « جزئ »نتیجه گرف  که معنای خارج    

شناس    فلسفه  اند، باید آن را در هست  لحاظ کرده را از صوت« کلّ »معنای 

از »د. پس بهتر اس  در ادبیات   تفاهم   تخاطب، لفظ ورد بررس  قرار دهنم

  نه از حیث حقیق  آن که از دهان انسان  ا  «حییی  دالل    انتقال معنا

مقسم لحاظ شود. در  اقع صوت هم حییی  جزئ  ان عنو به ا شود م  خارج
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شناس ؛ اما هیچ یک از این د   د   هم حییی  کل    فلسف    هست دار

حییی  در ادبیات   صرف   نحو   اصول ملحوظ نظر نیس ، بلکه در تفاهم   

تخاطب، این دالل    انتقال معنا اس  که مورد نیاز   توجه ماس    لرا 

در  اقع منظور از آن بر مبنای قوم  باشد،« لفظ»م، مقسم اه در این علوهرگ

  .که امری اعتباری اس  0باشد« دالل  لفظ »باید 

   هیاأت ». با توجه به اصالح مقسم   برای دستیاب  به منشاء تقسایمِ  1

لفظا  یاا قابال صارف       هاای   قابل طرح اس : دالل ای  پیشنهاد ا لیه« ماده

بار ا ات،   دالّ اسام ِ ی  را ندارند. بر این اساس،هستند   یا این قابلگرداندن 

اده   ما »گرداندن باه   ف در هیئات مختلف نیستند؛ چونقابل گرداندن   صر

صارف  »این تقسیم از لاوازم   توان گف  که م  لرا اجماالً احتیاج دارد.« هیأت

 جاه اخاتالف   « هیاأت » جه اشتراک همه صیا اس    « ماده»اس ؛ « کلمه

 در علم صرف اس . « هیأتماده   »اه صیا. پس جایگ

 . با توجه به تقسیم کلمه به اسم   فعل   حرف توسا قوم ر شن3

مورد توجه قرار « مفردات»لفظ  های  شود که در این تقسیم تنها دالل  م 

« مقاالت»لفظ  های    دالل « جمالت»لفظ  های  گرفته اس    دالل 

لفظ  های  که علم صرف به دالل توان گف   م  تقسیم دیگری دارند. یعن 

  علم معان  بیان   بدیع به  ها لفظ  جملههای  مفردات، علم نحو به دالل 

زیباشناس  کالم پرداخته اس . حال باید مشخص شود علم اصول به کدام 

نباید علم اصول اصل  در رسد بحث  م  پردازد؟ به نظر م  نوع دالل  لفظ 

                                                           
گیری انواع  البته در مباحث گرشته مقسم، حییی  تقسیم   اقسام  که منشاء شکل .0

تواند زیر بخش  سازی نیز م  ل  از نظر مادهشوند اکر شده   جایگاه دال ها م  دالل 

 قرار گیرد.« علم»
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دالل  کتاب   مقاله  بلکه باید پیرامونی دالل  مفردات باشد،  درباره

. در  اقع پرداختن به کلمه سمفرد    تقسیمات   شکل بگیرد سخطابات 

دار آن  اس  که علم صرف عهده عوارض آن به میابه بررس ِ جزء ا لیه کالم

الیه ا که ٌ مانند  صف   موصوف، مضاف   مضاف اس . البته باید دید ترکبیات 

ضمناً  د ا در کدام علم مورد بررس  قرار گرفته اس ؟شون نم  جمله محسوب

کیب   مفرد، تر»توان به جای کلمه   جمله   مقاله   کتاب از سه اصطالح  م 

 از اصطالحات قوم نیس . در هر صورت استفاده کرد که اما این تعابیر« نظام

لوم توانند ع م  را براساس تقسیمات علم  انجام دهند، ها اگر قوم، این تفکیک

 مرتبا با تفاهم   تخاطب را در یک نظام پیوسته نشان دهند. 

مفردات در تقسیم کلمه به اسم   فعل   حرف،  دادنِ. موضوع قرار01

اس . زیرا در دنیای « آموزش»دهد که این یک تقسیم در دنیای  م  نشان

شود   همه چیز در  نم  که عالم خارج اس ، هیچ مفردی محقش« استعمال»

که فعل در خارج بد ن فاعل خود قابل »ه اس . پس این اشکال ضمن جمل

گیرد   لرا فعل  م  تصور نیس    اگر با فاعل خود تصور شود پس جمله شکل

 ارد نیس . چون این تقسیم  «از اقسام کلمه نیس ، بلکه از اقسام کالم اس 

اعل اس    به عالم خارج ملتزم نیس    فعل را بریده از ف «مقام آموزش»در 

در مقام آموزش هم معلم به »لحاظ کرده اس . ممکن اس  اشکال شود که 

 «شود نم  در آموزش، مفردی محقش گاه هیچپردازد    م  استعمال جمالت

که باید گف : موضوع بحث آموزش، سخنان معلم نیس  عال ه بر این که فقا 

شود  م  شود بلکه جمالت نیز آموزش داده م  مفردات نیس  که آموزش داده

 یعن  گیرد؛ م  موضوع آموزش قرارعنوان  به ها آن ی تجزیه   در جمالت نیز

 «آموزش»شود. پس  م  به مبتدا   خبر تحلیل« ضاربٌ زیدٌ» ای مانند جمله
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مقایسه با  عاء بلکه در  ؛آن مورد نظر نیس  به معنای مطلشِ جا در این

ه  عاء، استنباط ما از س اینالبته شود.  م  لحاظ« استعمال»    عاء«  ضع»

تنها  رسد به نظر م  شود. ستقرای  محسوب م ابحی  اس     کلمات اصولیون

 ها ده  به آن های مختلف   نظم توان به اصالح جایگاه بحث م  در صورت 

« استعمال»  « آموزش»، « ضع»پرداخ  که ابتدائاً ربط  منطق  میان 

 برقرار شود.

یک اصطالح عنوان  به «هیأتماده   »گاه . بعد از تعیین اجمال  جای00

از طریش بررس  مقسم   حییی  « مصدر»بررس  جایگاه  رف ، باید بهصَ

. با اصالح مقسم از لفظ به دالل  لفظ ، پرداخ  تقسیم   اقسام شامل بر آن

لفظ  یا معنای مستقل ندارند   های  در حییی  تقسیم نیز باید گف : دالل 

شوند   یا معنای مستقل ف  نفسه دارند  م  نامیده« حرف»بالغیر هستند که 

نهاده نشده اس   حال این قسم یا ، نام  برای این قسم قوم سکه در تقسیم

جا باید  در این« زمان»یا مقترن نیس  که  اس  «یالثهالزمنه األمقترن باحد »

ه به صورت عرف    ارتکازی ا   نه حقیق  ا معنا شود؛ همچنان ک  المبنا  عل 

در حییی  تقسیمِ ا ل نیز همین طور اس . البته باید توجه « معنای مستقل»

 شود؛ م  داش  که اقتران به زمان، باعث تغیّر   تدرّج در آن معنای مستقل

تنها « خوردن»ای مانند  لرا کلمه توان از فعل، یک ماهی  ساخ . نم  چون

ها؛  یری از آنگ این اس    نه کل بر چندین حرک  متب« گراری اسم»یک 

ی کل  از توان تصویر حت  اگر فرض شود که م  «خوردن»یعن  در میال 

با الغای خصوصی   ، حرک  د م، حرک  سوم   ... داش ، تنهاا ل حرک 

رسید   « خوردن»یک  از اجزاءِ عنوان  به «جویدن»  ِبه کلّ ها آن ی شخصیه

کردن دهان، بلعیدن غرا تکلیف اجزاء دیگر مانند بردن غرا به سوی دهان، باز 
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به چندین جزء همانند سایر افعال، « خوردن»  ... ر شن نشده اس ؛  در  اقع 

ی  دارد. پس باید موضوعدر تحقش فعل ، ها از آن شود که هر یک م  تبدیل

یعن  نفس  دالل  برای تحققش به زمان نیازمند اس . گف  در فعل، نفس

قبل از بحث  ی مرحله نکته،که این  انتقال معنا به نفس زمان احتیاج دارد

تعریف شود ای  جا باید به گونه ثالثه اس . در  اقع زمان در این درباره لزمنه

آن را را خارج کرد   « اسم»باشد تا بعد بتوان « معنای مستقل» که مقوّمِ

 . قسم دیگری به حساب آ رد

این . غرض از  ر د در مباحث ادب    صرف    تقسیمات آن، بهینه 03

گرچه قابلی  بهینه، توسعه   تعریف در نظام  جدید از تفاهم ا  مباحث نبود

  ماده، با هدف  هیأتبلکه بررس  اجمال  جایگاه ا    تخاطب را دارند

 امر سطلب حقیق  یا اعتباری    دالل  آن بر ی مالحظه نسب  این د  با مقوله

   هیأتود. حال اگر یا تکرار بحسب نزاع صاحب فصول   صاحب کفایه بمرّه 

 ماده از تقسیمات دالل  لفظیه باشد   معنای امر، طلب حقیق  باشد؛ چگونه

امری عنوان  به در  اقع دالل  لفظ  !توان ارتباط  میان این د  یاف ؟ م 

تواند ررف معنای  باشد که از  نم  جعل  که حقیقت  جز اتفاق عقالء ندارد،

اس    اگر ربط  منطق  میان امور امور حقیق    مطابش با نفس االمر 

توان آن را  گاه م  آن حقیق    اعتباری ممکن بود   چنین تبیین  انجام شد،

 مبنای توضیح چنین پیوندی قرار داد.

اما اگر معنای امر، طلب اعتباری باشد، در آن صورت سوال دیگری مطرح 

یان قوم، اس    آن اینکه: بر اساس بحث گرشته، تقسیم دالالت لفظ  در ب

جایگاه  «  ضع»  « استعمال»تقسیم مفردات اس    مفردات هم در دنیای 

   هیأتگیرند. پس  م  مورد استفاده قرار« آموزش»ندارند   تنها در دنیای 
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توانند ارتباط  به دنیای  نم  یک  از تقسیمات دالالت لفظ ،عنوان  به ماده

امر بحث  ی در صیغه ها از آن توان نم   ضع   استعمال داشته باشند   بالتبع

 امر توجه دارد.  نمود؛ زیرا علم اصول، به  ضع یا استعمالِ

، جای  غیر از هیأت. البته اگر ادعا شود که مرجع تقسیم به ماده   09

درباره مرجع این تقسیم ارائه  فظیه اس ، باید گزارش  از نظر اصولیوندالل  ل

در  هیأتماده   که  این توجه به شود، تا در بحث پیگیری گردد. خصوصا با

قابل مالحظه نیستند چون در استعمال، تجزیه کلمه به اجزاء « استعمال»

شود.  م  استفاده«  احد»یک عنوان  به تشکیل دهنده معنا ندارد بلکه از کلمه

توان از دنیای  نم ا هیأت   نه ا  از سوی دیگر برای تبیین جایگاه ماده

ماده حین التجزیه تنها سه حرف اصل ِ منقطع از  استفاده کرد زیرا«  ضع»

 هم اس    اطالق کلمه بر آن صحیح نیس  تا بخواهد مورد  ضع قرار گیرد.

 



 

 در آن« اجمال»بحثی پیرامون روابط عقالئی و جاي اه 

 

 . تنبیه مبحث ثامن درباره امتیال عقیب امتیال اس    مرحوم آخوند0

را بپریریم، مجال  برای اتیان د باره مامور به مرّه  گوید اگر دالل  صیغه بر م 

اهم   تخاطب را ندارد   نیس ؛ یعن  کالم موال ررفی  انتقال جدیدی در تف

تواند فعل مجدد را بر عهده موال   کالم ا  قرار دهد چون قواعد  نم  عبد

دهد.  نم  شمارد   اجازه آن را م  تفاهم   تخاطب چنین چیزی را مرد د

توانند انجام مجدد  ء م خارج از ررفی  کالم موال، عقال رسد البته به نظر م 

د به موال انجام دهند بد ن آن که امری را به الفاظ به را از باب ارادت خو مامورٌ
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« مامورٌ به»اتیان  توان گف  که در این فرض اجماالً م  0موال مستند کنند

. به عبارت دیگر بر فرض دالل  صیغه بر مره، اشکال اس  برای بار د م ب 

ا  ی قول    فعل  آنها مقید به چارچوبا  انجام مجدد امر از باب ارادت

 کال اس .اش ب 

. با توجه به آن که مرحوم آخوند برای ر شن شدن نظر خود درباره 3

داشتن موال در مقام بیان   خالف ب امتیال، صورت مساله را به قرارامتیال عقی

رداخ . مقام   مساله مقام بیان   اطالق  ... پ، باید به بررساند آن تقسیم کرده

   عبد به د   عاء تقسیم شده بیان   عدم مقام بیان یعن  نسب  بین موال

توان به آن اخر کرد  نم  شود   م  حکم گفته اس :  عائ  که در آن اصل

حکم، قید دیگری »توان گف :  نم  یعن  با تکیه بر  ضع   تفاهم   تخاطب

«. تواند مورد مواخره موال قرار گیرد نم  نداشته   لرا عمل مطلش   بد ن قید

رسد. این خن  که موال در مقام بیان گفته، به ا  بلرا عبد باید صبر کند تا س

تواند عدم بیان قید  م  طور که در مقام بیان، عبد یک اصل عقالی  اس  همان

نسب  »را نشانه عدم دخال  قید در امتیال بداند. پس این تقسیمات عقالی ِ 

دالل  صیغه بر »اس    هیچ ربط  به بحث  ضع ندارد تا آخوند « بین د  شاء

را به مقام بیان   عدم آن تقسیم کند   مشخص شدن « یع  به حکم  ضعطب

 .س  نه قراردادهای  ضع   اس  تکلیف عبد در اینجا بر اساس اصول عقالی 

ی عادی، بعد از ها . به عبارت دیگر در استعماالت   تفاهم   تخاطب9

حکم بعد از بیان اصل  گیرد اما در اینجا م  تکلم   طلب حتما کاری انجام

عبد باید صبر کند تا مقام بیان ا  که در مقام بیان شکل نگرفتها  توسا موال

                                                           
تواند تقسیمات متعددی داشته باشد که  به از باب ارادت خود م ٌ البته انجام مجدد مأمور .0

 د به موال باشد   موال آن را نپسندد. ها ارادت خارج  از مدار تعبّ ممکن اس  بعض  از آن
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موال به ا   اصل شود. ممکن اس  گفته شود در استعماالت هم اگر مخاطب 

به امر مجمل  برخورد کند، باید صبر کند تا توضیح  برسد   به عبارت دیگر 

اش  که استعمال یک اما باید توجه د ؛مجبور اس  عمل خود را متوقف کند

امر جاری اس    با اجمال توقف بردار نیس . به عبارت دیگر نوع   عموم 

شود   عملکردهای  م  استعماالت مردم از صبح تا شب، اجمال ندارد   جاری

توان گف   م  بعد اس  کهی  دهد. در مرحله م  متناسب با خود را شکل

شود   حرک  را  م  اجمال بعض  از موارد خا  از استعماالت اس  که دچار

گیری، عل  توقف مخاطب،  کند این در حال  اس  که در اطالق م  متوقف

گوییم  م  اس    به همین دلیل اس  که« مقام مولوی »اجمال نیس  بلکه 

گردد نه استعمال. میال بسیاری از مردم اگر  م  به عقال باز« مقام بیان»ریشه 

شوند   به دنبال  نم  ی تبیین آن منتظراجمال  در سخن متکلم ببینند، برا

ر ند اما اگر آن متکلم، یک مرجع تقلید باشد، باعث تأنّ    تامل  م  کار خود

مردم   عرف خواهد شد. در  اقع تأن    توقف   پیگیری از مراد متکلم   

افتد که رابطه خا  بین متکلم   مخاطب  م  بررس  قیود آن، زمان  اتفاق

تخاطب    ضع   استعمال، جاب کند  الّا اصل تفاهم   چنین چیزی را ای

ی ای نخواهد شد. البته صحیح اس  که مقام بیان در دنیا باعث چنین مسأله

گاه استدالل آن به یک مقام   رابطه خا   استعمال قابل طرح اس  اما تکیه

گیرد  م  گردد. یعن  دنیای  ضع   استعمال توسا عقال شکل م  باز

مقام بیان نیز از امور عقالی  اس  اما حییی  هر یک از دیگری که  طور همان

متفا ت اس : یک  از سنخ ادبیات اس    دیگری از سنخ ر ابا اجتماع . 

پس دنیای  ضع   استعمال پایگاه مستقل  دارد که اگر بنا بر آن عمل شود، 

وی شود   اجمال   ابهام   توقف   بررس  جای  ندارد   از س م  تفاهم محقش
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دیگر مقام بیان پایگاه دیگری دارد که  ابسته به  ضع   استعمال نیس    لرا 

واهد بود. البته ممکن اس  ی  معنادار خها   پیگیری ها در آن چنین بررس 

ارتباط   ترکیب این  ی نحوه رفته شود اما کالم پیرامونی    تغایر پریاین د ئ

 دامه بررس  خواهد شد.د  باشد که در صورت ارائه   تشریح آن، در ا

. در  اقع برای تبیین ارتباط مقام  ضع   مقام استعمال با مسئله اطالق 4

:  ضع  به یان  باید به این سیر دق  کرد کهسمقام ب   مقدمات حکم 

که شرائا  کند م  پریرش رسیده   در استعمال به همان صورت جریان پیدا

حال بخش  از . شود م  مختلف در آن، باعث استعمال حقیق  یا مجازی

شود، به د  قسم  مقام بیان   غیر  م  استعماالت که در بناء عقالء محقش

با آنچه در  ضع « امر»شود. در این بخش از استعماالت،  م  مقام بیان تقسیم

ی عقالی  اس  که به دلیل «امر»ر د متفا ت اس     م    استعمال به کار

 اسی  پیدا کرده   مقام مولوی  مطرحعقاب   ثواب   توبیخ   مجازات، حس

شود. در این جاس  که ممکن اس  موال در مقام بیان باشد   ممکن اس   م 

کند. پس موقع  که این سه  م  نباشد؛ یعن  اجمال   تفصیل جریان پیدا

همدیگر خواهند شد   یک ی  را به یکدیگر پیوند داده شوند، عقبه  عاء

هر یک از این فضاها از  ها اگر در ردّ   اثباتدهند اما  م  مجموعه را تشکیل

به بحث  ها توان با توجه به تغایرها   د ئی  م  یکدیگر بریده   تفکیک شوند،

 پرداخ .

: شود پیشنهاد مطرح م  این بین این سه مقام،برای ارتباط   جمع لرا  

گزینش بخش  از استعماالت، ما را به گفتگوی عقالی    رابطه بین موال   

اس  که تقسیمات  مانند « استعمال به قید مولوی »د   کن اهنمای  م عبد ر

دهد   به عبارت  م  مقام بیان ستفصیل    غیر مقام بیان ساجمال  را تشکیل
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دیگر این تقسیم نسب  به مقام  ضع   استعمال مانند رابطه خا  با عام 

با اطالق   مقام  بر عدم ارتباط بین  ضع   استعمال . در  اقع اگر قبالًاس 

تأکید شد، به دلیل اصرار بر این تفکیک در کلمات قوم بود؛ اما چنین  بیان

تا ضر ری اس   لرا   متعددی خواهد شد اشکاالت تفکیک ، باعث ایجاد

تناد قابل اس« اطالق»با یکدیگر توضیح داده شود. یعن   ها ارتباط آن ی نحوه

طور که بررس  موضوعات  همان به عمومی   ضع یا عمومی  استعمال نیس ؛

   زبان   تفاهم»بد نِ « عمل»عقالی  بد ن توجه به  ضع   استعمال، 

ها   عدم توجه به  رسد این تفکیک م  به نظررا نتیجه خواهد داد. « تخاطب

موضوع در مباحث ها   منازعات پیرامون این  ها، باعث بسیاری از جدل ارتباط

 شده اس .  اصولیون

دعا شود ر ابا عقالی  مانند مولوی  در  ضع امر اخر شده ممکن اس  ا

در  اما اند ی امر شرط دانستهارا در صدق معن« علوّ»طور که بعض   اس ؛ همان

نگری جاری در مباحث اصولیون، نوع  مباحث قبل  گرش  که طبش مطلش

له دارای مِ نه ٌ معنای موضوعشوند   اثبات قید در  م  ها مطلش انجام  ضع

  نیاز دارد. حال اگر بعض  برای اثبات قید اضافه به بع  یبِ  به مُ اس 

موارد عین  استشهاد کنند، همان اشکال قبل  جاری خواهد بود که برای 

اثبات  جود چنین قیدی در  ضع، استقرائات   تحقیقات میدان  الزم اس  

برای  خورد. بنا بر آنچه گرش ، نم  که در مباحث قوم نشان  از آن به چشم

بیان   تکرار از طریش مقام مرّه  تبیین فرمایش آخوند که به دنبال نسب  امر با

معنای  ضع  آن، طلب طبیع   کها  : امر  عدم آن اس  باید چنین گف 

 یا نسب  به ،اگر توسا موالی  س  نه هر کس  استعمال شودا  به اس ٌ مأمور

ب  به آن تفصیل دارد سمقام   تکرار مجمل اس  سعدم مقام بیان    یا نسمرّه 
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 بیان .

ساجمال   عدم مقام بیان  آخوند فرموده که باید به سراغ  . در فرض ا ل1

وال تناساب  اصل عمل  رف ، اما باید توجه داش  که آنچه با ر اباا عباد   ما   

شاوند     ما   ها با بیانات دیگر موال به تفصیل تبدیل دارد، این اس  که اجمال

ماند. پس فارض ا لیاه را    م  گفتارهای موال مجمل باق درصد بسیار کم  از 

کند تا بیان تفصیل  به  م  باید بر این گراش  که در صورت اجمال، عبد صبر

ا  برسد   آنچه از تفصیل به عبد نرسیده را باید به حساب استینائات  محاد د  

این الزمه در زمان  صحیح اس  که ماوال  »گراش . ممکن اس  ادعا شود که 

سااله از   0311ای  عبد با هم زندگ  ر زمره دارند اما برای شایعیان، فاصاله    

توان عدم  صول تفصیل را به حساب  ، نم آن موال حادث شده اس  که بنا بر

بسیاری باق  خواهد ماناد  های  استیناء گراش  بلکه بخاطر بُعد زمان ، اجمال

رسایده، فضاای    بسایاری از ر ایاات  کاه باه ماا     کاه   این مخصوصا با توجه به

گو در آن  اضاح   مشاخص نیسا    لارا در اصال         اجتماع    محیا گف 

شارع در این ر ای ، در مقام بیان اس  یا ناه، دچاار مشاکل    که  این تشخیص

 «.هستیم

در پاسخ باید گف  که این توضیح، مالزم با آن اس  که ا لین تقسیم 

 رد تقسیم قرار دهیم   آنتغییر کند   به مسأله شامل  توجه کنیم   آن را مو

آن جای  بهیعن   «توانیم با ا  زندگ  کنیم. نم  ما موالی  داریم که»: که این

چنین  ضعیت   به تقسیم   تفصیلِ ،به اجمال   تفصیل بپردازیم که ا الً

غییر مقسم   اقسام   حییی  طور که قبال گرش  ت ؛ زیرا همانبپردازیم

 ، ساختمان موضوعات علوم را تغییرها تأخر آنها   جابجای  در تقدم    تقسیم

 گردد. م  دهد   دانش یک دانشمند   نظم یک علم بنحو منطق  به آن باز م 
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برابر با  ،از نظر تشریع السالم علیهم. گرشته از این مطلب، د ران ائمه 7

 ساله تمام  311ک د ره زمان  اس    لرا در ی آله   علیه اهلل صلّ د ران پیامبر 

ها بسیار اندک هستند   در ادامه تا  فصیالت دین گفته شده اس    اجمالت

عام از طریش تفضالت امام غائب ح ّ نواب  سیله  به داری امر ز هم دین

تفصیل احکام در »حفظ شده اس . ممکن اس  ادعا شود که  فرجه تعال  اهلل عجل

  تغییر اما با گرش  زمان  مورد تردید نیس ؛ساله  311د ره طوالن  

گیرد که در زمان اساسا قابل تصور  م  موضوعات، قیودی مورد توجه قرار

جدید به های  از سِال ی ناش ها اجمال ،نبوده اس    لرا در د ران کنون 

مقام ». در پاسخ این سِال باید «کند م  ساله سرای  311تشریع تفصیل  

 ینی  به سم  منابعسیعن  نظام سِاالت  که از ع« مقام تحقش»را از « تشریع

ر د  تفکیک کرد   بعد از تبیین خصوصیات مقام تشریع   در مرحله بعد،  م 

 یابد، رف .  م  به سراغ بررس  نحوه سِاالت  که در ازمنه بعدی قابلی  طرح

به این صورت « زمان»را بر اساس « مقام بیان» توان به عبارت دیگر م 

تعریف خاتمی  به عصم    امام  ل دلی به ا ل که ی : د رهبندی کرد تقسیم

 السالم علیهم؛ چون ائمه شود م  سال ادامه دارد   دین به همین معنا 311تا 

ترجمان  ح ، برابر  ح  در مقام تشریع هستند. البته این تقسیم، معنوان  به

 ا لین تقسیمعنوان  به کند بلکه اجمال را نم   جود ر ایات مجمل را نق 

 که موال ایجاد کرده اس ،ای  رابطهعنوان  به رس  مقام بیانپریرد   به بر نم 

ساله دارد   موضوع آن دین اس   311پردازد. یعن  مولوی  گستردگ   م 

که به تفصیل تبیین شده اس    لرا از طرف موال نقص  نیس    هر چه الزم 

 بوده، بیان کرده اس . 

م زناده اسا  اماا    معصوباشد که  مربوط به د ران غیب  م  ،د م ی د ره
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افتد که بهترین افراد در ام  پیاامبر   م  مسئولی  به د ش نواب خا    عام

ده، دقیقا باه  ات   فضائل  که درباره شیعیان  ارد شهستند   توصیفات   بشار

کند. در  اقع این فقها مسئولی  را باه بهتارین نحاو     م  این بزرگواران تطبیش

تا اسناد   ر ایات سینه به ساینه حفاظ      انجام دادند   تا پای جان ایستادند

ناد اس توان گف  تنها میزان بسیار معد دی از منتقل شود. به همین دلیل م 

دسا  اماام   توان قائل شد که    ر ایات از بین رفته که در این صورت نیز نم 

برای هدای  الزم بوده، به نائبان قادر نیس  تا آنچه  معصوم غائب بسته بوده  

بعاد از  لرا خاتمی  خواهد بود.  اند؛ زیرا چنین ادعای  بر خالف اصلخود برس

تیبی  منابع   ایجاد امنی  برای آن از طریش مجاهاده علماای شایعه، د ران    

بعدی در بکار گرفتن عقالنی  در فهم از ر ایات آغاز شده یعن  ا لاین ریشاه   

ل بایاد  گیرد. حا م  تفقه، حفظ سند اس    سپس دستگاه استنادی آن شکل

ر شان  « مولویا  »به اقسام این تقسیم پرداخ  تا تفصایالت   لاوازم بحاث    

 گردد.

بعد از تبیین این مرحله اس  که بحث نیازهای جدید   ساِاالت  کاه از   

رسساد   آید، قابل طرح اس  که به نظار ما    م  عینی    در مقام تحقش پدید

ی اثبات این مطلب، اصول موجود قابلی  پاسخگوی  به آن را ندارد که براعلم 

ضار ری اسا .   « خاتمیا  »  نساب  آن باا   « اصول عملیه»بررس  خاستگاه 

اجماال باید گف  تمسک به اصول عملیه قطعا از این باب نیس  که شاارع در  

بلکاه ساِاالت  از عینیا      ه برای هدای  بوده ناقص عمل کرده اس بیان آنچ

 شود. نم   پاسخ آن در کالم شارع یاف شود که بعضاً م  مطرح

 یک رابطه عقالی  مشخصعنوان  به . با بررس  رابطه موال   عبد6

شود که موال یا در حال القاء اصل حکم بوده که در این صورت اصطالحا  م 
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یا در ا  هس « اجمال»گرچه منطقا در مقام بیان ا  «مقام بیان نیس »در 

در »طالحا حال القاء خصوصیات   تفاصیل حکم بوده که در این صورت اص

اس . پس تا اینجا   بد ن توجه به تقسیمات بعدی، حضور   « مقام بیان

غیب  موال یا فاصله زیاد   کم   عدم امکان زندگ  با ا  تاثیری در بحث 

تواند چه  م  ندارد. چون بحث صرفا در این اس  که عبد از دالل  الفاظ موال

مورف به فحص   یأس از اطالق کند؛ اگر موال در مقام بیان نبوده، ای  استفاده

اس    اگر موال در مقام بیان بود که  ریفه مشخص اس    باید به آن عمل 

 کند.

شود گفتار  م  . حال اگر بعد از فحص به اطالق  دس  پیدا نکرد، گفته1

محسوب شد. در این صورت « مجمل»موال برای ا  در اجمال باق  ماند   

ل   ضعیه به چه معناس ؟ ممکن اس  در دال« اجمال»سِال این اس  که 

، که «ترکیب  از  ضع   استعمال   ر ابا عقالی  اس  ،مقام بیان»گفته شود 

مشخص « اجمال در بناء عقالء»گوییم باید ابتدائا تعریف از  م  در این صورت

« عبد»که  این شود تا بتوان به سراغ تقسیمات بعدی رف . خصوصا بر فرض

اجمال در بناء »باشد، الزم اس  تعریف از « مجتهد» به معنایدر این بحث 

به صورت تخصص    غیر عرف  ارائه شود.  قت  تعریف  تخصص  از « عقالء

اجمال ارائه شود الزم اس  با دیگر قیود مانند اطالق   عموم   تخصیص  ... 

معلوم گردد که در آن هنگام، یک زیر  ها سنجیده شود   فر ق   اشتراکات آن

عقل  در فهم از کالم موال خود را نشان خواهد داد. در مرحله بعد   با ساخ  

نیز به « خاستگاه اصل عمل »هاس  که ر شن خواهد شد  تبیین این سِال

 گردد   به تکلیف عبد در عمل مرتبا م  تعریف شک   یقین در منطش باز

ر شود. به عبارت دیگر خاستگاه اصول عملیه، یک زیر ساخ  عقالن  ب نم 
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اساس منطش اس  نه حل مسائل عمل ؛ چون عمل، مربوط به عبد اس  اما 

 دستگاه علم  آن مربوط به مجتهد اس .

شارایا  »یک احتمال رابطه بین ماوال   عباد بار اسااس     عنوان  به . اگر3

تمسک به حاالت اساتینائ   جای  به بررس  شود، الزمه آن این اس  که« موال

باا توجاه باه    « تناسابات قارب  »ریف شرایا باه  مانند اضطرار   تقیه، برای تع

 ررفی  عبد تکیه شود.

. اگر برای تشریح مانحن فیه به مبحث الفاظ مطلاش تمساک شاود      01

الفاظ مطلش بر اساس معان  منطق  مانند ماهی    طبیع    کلی  توصایف  

بحاث  ضاع     شود، اشکاالت قبل  درباره ضر رت تفکیک مباحث حقیقا  از  

 زبان   ادبیات جریان خواهد یاف .

توان به مسأله  م  . برای تبیین عقالی  مقام بیان   غیر مقام بیان00

توجه کرد؛ یعن  اگر موال در مقام بیان نباشد یعن  تنها اصل  «مراد موال»

شود به همین  م  مراد خود را مطرح کرده ساگر در اینجا صحب  از اجمال

 وال در مقام بیان باشد به این معناس  که تمام مراد خود رامعناس     اگر م

را اکر کرده اس . حال باید توجه کرد که چه ا  نه فقا بخش  از آن   ا 

خود را بیان کند؟ ا    نه تمام مراد ا  شود موال تنها اصل مراد م  اموری باعث

کند  نم  اس  که در مورد موالی شرع  صدق «ضعف موال»یک  از احتماالت 

چنان که بعض  شرایا استینای  ممکن اس  باعث اجمال شود که در هر  هم

شود. احتمال دیگر آن  نم  صورت جزء  ضعی  طبیع    معمول  محسوب

 اس  که موال با این اجمال بدنبال تسهیل   سعه برای عبد بوده اس .

ها به دلیل جهل مخاطب نسب  باه   ممکن اس  گفته شود بعض  اجمال

 اد بوده که موال اصل مراد را بیان کرده  ل  هنگاام بیاان تماام ماراد    اصل مر
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عبد حضور نداشته یا فضای گفتگو عوض شاده اسا .  لا  در     ،ستفصیل  آن

سال  ق  داشته تا تمام تفاصایل   تماام    311پاسخ باید گف  موالی شرع  

کاه   ایان  مراد خود را ابالغ کند   این کار را انجام داده خصوصاا باا توجاه باه    

 «عل  از بین رفتن ر ایات در طول تاریخه فرض عدم  صول برخ  تفاصیل ب»

اباالغ هماه آنچاه    »زیرا با اصل اعتقادی خاتمی  مبن  بر  ؛محل اشکال اس 

منافاات دارد   اثباات چناین فرضا       «برای سعادت بشر تا قیام  الزم اس 

ه موالی حکیم   سال 311مِ نه زیادی دارد. به عبارت دیگر با توجه به تشریع 

بیان  به معنایابالغ همه ملز مات سعادت طبش اصول اعتقادی، اساسا اجمال 

 :که این  جه اس    معنای محصّل  ندارد مگر ب  اصل مراد   نه تمام مراد

گوی  موال تصور شود   آن، تسهیل   امتنان    مقصدی برای اجمال

 پیداهای   ها   دغدغه انهرحم    ... اس . البته در این صورت بعض  عباد گم

کنند که این مربوط به مراتب ایمان اس    اگر عبد را در اینجا به مجتهد  م 

معنا کنیم، ایجاد دغدغه برای مجتهدین که دینداری مردم را به گردن 

ها    قابل تصور خواهد بود اما برای بعض  عباد نیز چنین گمانه اند گرفته

کند چون در این  م  عموال بر سن بلوغ تطبیششود که م نم  پیداهای   دغدغه

شود. به عبارت دیگر  م  برای فرار از تکلیف جستجوهای   سن، معموال راه

گوی  موال بدس  آید   بحث قوم  که فرض معقول  برای اجمال این برای

تصحیح شود، ممکن اس  بگوییم غرض اجمال، رفش   مدارا   تسهیل با سعه 

در سن بلوغ هستند   الّا اشخاص  که در مراتب باالی ایمان  کسان  اس  که 

ناسبات تکامل   ایمان هستند، دائما بدنبال تفاصیل بیشتری هستند تا به ت

 «اجمال»تری داشته باشند   برای چنین کسان ، اساسا  رشد، دسترس  دقیش

 شود. م  نقص برای موال محسوب
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عات جدید   امور از ناحیه موضو «اجمال». بحث بعدی این بود که 03

شود. باید توجه داش  که فهم از تشریع کامال مباین  م  عین    تحقق  ایجاد

میال  «ما لنزل اهلل»شود. یعن   م  با سِاالت  اس  که از ناحیه عینی  مطرح

باب فقه  به  10حکم صد هزار موضوع را مشخص کرده که مجتهد در 

خارج میال یک میلیون موضوع  درکه  این پردازد. جدا از ها م  استنباط آن

مشخص نشده اس ؛ یعن  مبدل فهم از دین،  ها  جود دارد که حکم آن

مهم  . پس تفکیک عالم تشریع از عالم تحقش، بسیارعین  نیس های  گمانه

گرچه باید طبش اصل اعتقادی خاتمی ، ربا بین این د  مقوله را بیان  ؛اس 

 ا اس .کرد که اصول عملیه، مدع  بیان همین رب

 :اید به سه اصل اعتقادی توجه داش . برای تبیین این بحث ب09

   الف  اقرار عقل به عجز خود از دستیاب  به تناسبات رشد   سعادت

 احتیاج به  ح 

 ب  ختم نبوت   عدم ارسال کتاب   بیان دیگری از سوی خدا ند

ح  ی  خاتمی  به د ره پیامبر   تشریح ابعاد گوناگون  محد د ج  عدم

سال بمیابه اعتقاد  311به عنوان مترجمان  ح  تا  السالم علیهمائمّه  توسا

 شیعه

. اگر منشأ اصول عملیه، فقدان یا اجمال نص باشد باید پرسید آیا 04

گردد؟ قطعا جواب منف   م  منشا این فقدان   اجمال به تشریع   خاتمی  باز

ه اس ، اما یا ما فهم  از دانیم هرچه الزم بوده، شارع بیان کرد م  اس  چون

کنیم یا آنچه بیان کرده به ما نرسیده اس . در این  نم  آنچه ا  گفته پیدا

که اگر این  «ابزار فهم ما ناقص اس »صورت یک احتمال این اس  که 

احتمال پریرفته شود، الزمه آن توقف در صورت فقدان   اجمال نص اس  
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  0زار فهم سعلم اصول  رف .عال ه بر آن که باید به دنبال تکمیل اب

: در چنین جای  خود شارع راه  برای ممکن اس  در جواب گفته شود

رفع عن امت  »ما قرار داده که جزء تشریع اس    آن بیانات  مانند 

اس . اشکال این بیان آن اس  که  «التنق  الیقین بالشک»یا  «ماالیعلمون

به  اصول اضافه شود، نباید های  به علم اگر قرار اس  از منبع سشرع  اصل

اصل عمل  مطرح گردد؛ بلکه  4مند   ناقص، تنها  صورت گزینش    غیر قاعده

راهر، باطن، تأ یل، تنزیل، متشابه، محکم    شارع، بیانات دیگری نیز پیرامون

خبر  احد   سایر ابزارهای فقاه  داشته اس . به عبارت دیگر در فرض 

باز شود   در آن، همه بیانات « قه االستنباطف»مطر حه، باید یک باب بنام 

ر اک به چهار اصلشارع درباره کیفی  استنباط بررس  شود   نباید بحث 

طور که برای افتاء در باب صاله    شده توسا اصولیون منحصر گردد؛ همان

 گردد. این اشکال زمان  بارزتر م  صوم   حج  ... همه ر ایات مربوطه بررس 

  اطمینان   یقین   اصول عملیه یعن  شک   تردید های  ایهشود که به پ م 

زیرا بیانات بسیار زیادی از شارع در تعریف این امور رسیده  علم توجه شود؛

، پایه ها حال آنکه قوم، شک   تردید   یقین را به تعریف منطق  آن .اس 

کار رسد این  م  دهند، نه به تعریف شرع . لرا به نظر م  اصول عملیه قرار

اس  عال ه بر آن که برخورد بسیار  مند   بسیار نادرس  یک کار غیرقاعده

  خبر  ...  ضعیف  با انبوه بیانات معصومین درباره تعریف علم   یقین   شک

                                                           
طور که تغییر  منابع نیز دارای سیر   تکامل اس ؛ همان ناس  که فهم ازاین بدان مع .0

عنوان خاستگاه سِاالت جدید نیز در مشی  اله  با رشد فهم از منابع عینی  به 

نامتناسب نخواهد بود. به عبارت دیگر امداد خدا ند به کفار   منافقین، متناسب با درجه 

 رشد عقالنی  مِمنین اس .
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انجام که در سایر ابواب فقه  اس  کاری شده اس ؛ یعن  این ر ند بر خالف

ر   در یک مجموعه ، نارر به یکدیگر ایات مربوطه شده   طبش آن، تمام 

جریان اصول  سیله  به . لرا همین برخورد ضعیف باعث شدهشود قرار داده م 

 عملیه، احکام غیر دقیق  درباره بسیاری از موضوعات تمدن جدید صادر شود.

مباحث گرشته درباره منشأ   خاستگاه اصول عملیه بندی  جمع . در01

به  ا جوع به اصل عمل  اس که باعث را  باید گف : اگر اجمال   فقدان نص

 خالف مقتضای نبوت عامه خواهد بود. باز گردد،تشریع 

نقاص   ی دهنده ان  زیاد با شارع باز گردد، نشاناما اگر به ایجاد فاصله زم

ابزار فهم در پوشش نسب  به  حدت   کیرت موضوعات اس    باید با تکمیل 

ین کاری ممکان اسا    ها پرداخ . البته ر شن اس  که چن آن به رفع اجمال

یاک ر ناد    ط ّبا شناس     دانش باستان در که امر زه این با توجه به خصوصاً

گیرد تا متون گرشاته   م  گرشته مورد دستیاب  قرارهای  علم ، شرایا د ره

 تبیین   تشریح شوند.

اما اگر اجمال   فقدان نص ناش  از ایجاد موضوعات جدید در عینی    

اس  که در این صورت، بحث بحسب موضوعات بر د  سِاالت مربوط به آن 

 گونه اس :

الف  موضوعات  که کارشناس    پیچیده هستند سمانند بانک، بیمه  ... . 

در این فرض سپاسخگوی  به مسائل مستحدثه  قبال اشکاالت  مطرح شده 

ناس  درباره این موضوعات   تطبیش احکام گزارش کارشکه  این مبن  بر

چون در این ر ند، ا ال موضوعات  ؛گیرد م  به نحو غلا انجام ا ه آن شرع  بر

تا  شود م  ب، تجزیهشوند   ثانیا موضوع مرکّ م  از مقاصد خود تفکیک

، قابلی  تطبیش پیدا کند   به همین دلیل اس  که عنا ین کل  شرع  بر آن
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 ضر رت منطش موضوع شناس  یا منطش انطباق برای تطبیش صحیح ر شن

 شود. م 

کند    به نظر کارشناس مراجعه نم  ها ب  موضوعات  که فقیه درباره آن

د، مانند شرب توتون که از طریش اصول گیر ها را به عهده م  آن تطبیش خود

 ی اگر در اینجا از اصول عملیه کند. م  عملیه، تکلیف مکلفین را مشخص

 ف علم اصولاستفاده شود اشکال مطر حه در تعری عقلیه سمانند برائ  عقل  

مطرح خواهد شد که جوهر آن، به تعارض برائ  عقل  با استدالل بر نبوت 

شرعیه سمانند برائ  شرع    ی گردد. اما اگر از اصول عملیه م  عامه باز

شود که برائ  شرع  در کنار بقیه مباحثِ  م  مطرح این اشکالاستفاده شود، 

بررس   «فقه اإلستنباط» عنوان به مند هم سنخ آن باید در یک قالب قاعده

دیگر نصو  مرتبطه با عملیات فقاه  مشخص  گردد تا قیود آن در کنار

ام  به چه معناس ؟ نزد « ت  ماالیعلمونفع عن امّرُ»میال در  عنوان بهگردد. 

شارع چه معنای  دارد؟ نزد عرف یا عقال چه معنای  دارد؟ آیا به معنای جمع 

قع    حقیق  اس  که ف  نفسه بر آن عددی افراد اس ؟ یا یک  جود  ا

قابل تصور اس ؟ علم     ل ّ شود؟ آیا عقالً بد ن یک سرپرس  ر م تکلیف با

 نزد شارع یا عرف یا عقال به چه معناس ؟  ...

. در تنبیه امر ثامن که درباره امتیال عقیب امتیال اس ، طرح بحث از 07

اخ  ابزار فهم اسا . یاک   استفاده از اصول عملیه در س به معنایاصل عمل  

سازی   اصول لفظیه بیه امر ثامن، خر ج از بحث ابزاراحتمال این اس  که تن

  مارّه   اس    جایگاه آن در این قسم  از اصول نیس  بلکه به کاربرد مسأله

تکرار در فقه اشاره دارد   به همین دلیل بحث از مقام بیان   عادم آن طارح   

 شده اس .
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ت یعن  اصرار بر اصول  بودن این بحث   اهمی  آن، اما در غیر این صور

سازی مورد بررسا  قارار گیارد کاه ایان      ید بکارگیری اصول عملیه در ابزاربا

در مقاام بیاان نباودن ماوال     »بررس  باید عقالی  باشد. به عبارت دیگر فرض 

باید بر اساس قواعد عقالی  حل شود   اگار در اینجاا    «  تکرارمرّه  نسب  به

از اصول عملیه هس ، باید به صورت عقالی  معنا شود یعنا  عقاالء   صحبت  

کنند؟ پس اصول عملیه شرعیه در اینجا راه ندارد اما  ضع  م  عند الشک چه

رسد این اصاول نیاز در فارض     م  اصول عملیه در اینجا چگونه اس ؟ به نظر

ی عقالی  جای  ندارند زیرا تطبیاش قواعاد عقالیا  بار ماوال     صورت  به مسأله

سال بارای تشاریع   تفصایل زماان داشاته   در عاین حاال         311شرع  که 

دهد که ا  از نفس اجمال، غرض داشته که قبال  م  تفصیل از ا  نرسیده، نشان

گفته شد فرض عقالی  از غرض اجمال، تسهیل بر عبااد اسا . لارا بایاد باه      

یاان    مقتضای همان کالم موال عمل کند   راه  برای شک   قبح عقاب بال ب

 گردد. م  ... نیس    تکلیف عبد با اصل لفظ  معلوم

. اما اگر قواعد عقالی  را بر موالی عرف  تطبیش کنیم بااز هام جاای     06

ن نخواهد بود زیرا حساب الفارض   مانند قبح عقاب بال بیاای  برای اصول عقلیه

 بَاری   تادریج در بیاان ماراد بااز      گیری اجمال در کالم ماوال باه زماان    شکل

گردد  میال موال ابتدائا در مقام بیاان   م  باز« زمان»گردد سریشه اجمال به  م 

اصل مراد سخرید گوش   بوده که ناگهان مجلس بهم خورده   خصوصایات    

تفاصیل مراد ا  سگوش  قرمز یا سفید  ...  به عبد نرسیده. در ایان صاورت از   

بیان تفصایل  نیاز    نظر عقالء عبد باید برای کسب تکلیف صبر   توقف کند تا

به قبح عقاب بال بیان استناد کرده   هر نوع گوشت  را که  این به ا  برسد   نه

که خود پسند کرد، بخرد زیرا در این صورت ممکن اس  پول موال را در غیار  
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خواسته ا  خرج کرده   به ا ضرر بزند   لرا اتفاقا در صورت عدم توقف   صبر 

گیاری اجماال    ب خواهد بود. اما اگر شکلعقا اس  که عقالءً مستحش توبیخ  

به ر ابا عقالی  موال   عبد رجوع داده نشود   مرجع آن نفس الفاظ معرفا   

شود، عبد باید به مقتضای  ضع   استعمال عمل کند   دیگر شک   تردیادی  

  « مقاام بیاان  »گفته شاد    قبل طور که در مباحث آید زیرا همان نم  بوجود

گاردد   نما   به  ضع   استعمال به تنهای  بااز « ت حکم مقدما»  « اطالق»

 بلکه باید با ر ابا عقالی  ترکیب شود.

مسأله زمان   شرائا  به« اجمال»در بررس  ریشه که  این با توجه به .01

اشاره شد، مناسب اس  که آنچه در مباحث گرشته اکر شد مورد تأکید قرار 

کم    مقام بیان تنها به کالم   مقوله اطالق   مقدمات حکه  این گیرد   آن

کند بلکه رابطه عبد   موال نیز در آن دخال   نم  مقام  ضع   استعمال رجوع

 دقیش این رابطه اس  که کالم موال نیز معنای خا  خود را دارد   با بررس 

یابد   لرا تفصیل   تقسیم   شکافتن این رابطه، باعث توسعه زیادی در  م 

میال    ساده به آن صورت  به که اصولیون ر حدیشود   د م  این بحث

شود. بطور خالصه هم منزل  موال   هم منزل  عبد    نم  متوقف اند پرداخته

گر برای موال درجات  را هم رابطه بین این د  تقسیمات مختلف  دارند. لرا ا

مختلف  قرار گرفته   در های  این صورت عبد در محیا ، درقائل شویم

ا ت  قابل بررس  خواهد بود. میال اگر موال را خدای متعال قرار دنیاهای متف

کند، لوازمات « هدای »  « ربوبی »خواهد  م  اس   « خالش»دهیم که 

شود. همچنان که بنده   عبد، گاه جه  غای    محور  م  مخصوص  مطرح

علماء یا شهدا   یا گاه انبیاء یا  مانند  جود مبارک معصومین ؛س عالم اس 

الم هستند   گاه منافش   کافر گاه تنها حائز رتبه اس منین هستند؛مِ
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، ها موال  با توجه به منزل   الی  آنبندی  طبقه ند. به عبارت دیگرباش م 

کند تا  م  کند: از موالی  که کل هست  را اداره م  بحث را بسیار متفا ت

تا پدری کند یا کس  که مدیر یک صنف اس   م  شخص  که جامعه را اداره

ها  ه از طریش رسانهعمدیران جام کند. به عنوان نمونه، م  که خانه خود را اداره

گاه از ر زنامه    یک پدر برای اداره خانه خود هیچ کنند اما م  با مردم صحب 

 کند. نم  ماهنامه   ... استفاده

بوده   گاه  به « مشافهه»از سوی دیگر گاه رابطه موال   عبد از طریش 

ها شده اس . امر ز هم  در آمده که باعث تغییرات  در تمدن« کتب » صورت

شود   لرا نفس رابطه نیز  م  انجام« نمودار»بسیاری از ر ابا از طریش 

ده     فرمان امر زه سازد. میالً م  را ها تقسیمات  دارد که جامعه   حکوم 

ستورات  مانند شود   قابل مقایسه با د م  سازمان  انجامصورت  به بری فرمان

 ...انند فرهنگ عموم  یا تولید علم   نیس  بلکه به موضوعات  م« آب بیا ر»

 پردازد.  م 

ضعف در  عباد نیز متفا تند: عبدی که به دلیلهمچنان که 

دهد تا  م  موضع خود را تغییرای  هر حادثه ، بر اثرر ح های  حساسی 

 اند ین فشارها سع  کردهعبادی مانند سلمان   ابوار  ... که زیر شدیدتر

ها  اقع شود   غرض موال محقش گردد. پس رابطه عبد   موال  تفهیم   تفاهم

توان به این راحت  از آن عبور کرد   لرا  نم  بندی اس    ها تقسیم دارای ده

اطالق   تقیید، جای  به شود که همگ  م  هزاران نوع تفاهم   تخاطب ایجاد

  هستند. گرچه عنا ین  مانند عام   خا    قابل بررس« نسبی »در فضای 

باید در چنین نظام  تعریف  ها اما جایگاه آن شوند؛ نم  مطلش   مقید  ... نف 
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بنابراین  قت  دنیای  ضع   استعمال بریده از دنیای ر ابا عقالی   0گردد.

های  طرح گردد   به لوازم این ارتباطات توجه نشود، دچار چنان تحلیل

که جریان هدای  با توجه به تفاهم   تخاطب در  در حال  .یم شدبسیط  خواه

بر این سه از « حدت جه  »  حکوم ِ « کفر   نفاق   ایمان»سه دستگاهِ 

آن اس  که کالم   فهم آن  ی دهنده گیریِ ام     الی ، نشان طریش شکل

اس . لرا مراتب « اختیار»  « حجی »یک امر مرکب اس    مبدا بررس  آن 

گزاری  آن سد ری از عراب  تا حداکیر آن سخدم  یارات از حدّاقلاخت

 ؛آ رد م  به آستان مقدس معصومین  مراتب  از تکالیف را بوجود جانبه همه

 یل که در تأا  گرچه کالم  احد اس . البته صحیح اس  که این پیچیدگ 

  درجات پایین از ایمان نیس   قطعا متوجها  آیات قرآن قابل مشاهده اس 

گیرد تا ر شن شود فهم   تفاهم  م  لرا درجات اختیار   ایمان اصل قرار

یابد. در این صورت اس   م  شود   دالل  لفظ  چگونه سامان م  چگونه  اقع

 کند.  م  ، مهندس    معماری دیگری پیداشناس  دانش زبانکه 

بدنبال آن اس  که تکلیف  مرکور در امر ثامن، تنبیهبنابراین . 03

کیری کار عبد در مقابل موال را با توجه به ررفی  عقالی  کالم موال   در حدا

یک امر عقالی   مشخص کند. در میال  عنوان  به مقام بیان بودن ا  سمولوی 

؛ این فعل، ررفی    کشش محد دی را «آب بیا ر»گوید:  م  که موال به عبد

ه پرستش خود   کنار برای جریان در خارج دارد اما  قت  خدا ند متعال امر ب

                                                           
ه به جلسه ا ل از د ر ا ل مباحث اصول  مرحوم عالمه در مورد این نکته، مراجع .0

، «شأن تخاطب»کند تا معلوم شود براساس  حسین  الهاشم  سره  کمک م 

 حدت   کیرت قیودات امری پیچیده اس ؛ خصوصا زمان  که موضوع بحث، 

 .عنوان خالش عالم باشد کالم خدای متعال به
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اس  که تمام افعال ای  کند، موضوع امر، مقوله م  گراشتن پرستش دیگران

گیرد. لرا در  م  تمام هوی  موجود مختار را در برتر  یک بنده   به بیان دقیش

 ؛معناس  ب  این میال، سخن از طبیع  مأموربه   تحقش آن در ضمن یک فرد

 61الجریان اس    تمام زندگ   لکه دائمموضوع، تکرارپریر نیس  بزیرا این 

گیرد   جریان آن در ضمن هزاران هزار  م  ساله یک عبد را بوحدته در بر

 شود.  م  فعل محقش

سبعنوان موضوع طلب  مناسب با « بهطبیع  مأمورٌ»به عبارت دیگر 

چون در  ؛دنیای  ضع   استعمال اس    مصحح بحث عقالی  قضیه نیس 

بندی  طبقه بر اساس ر ابا عقالی  جامعه، دارای« وعاتموض»بحث عقالی ، 

کند که  م  مشخص« رابطه»یعن     هر موضوع ، نحوه انصراف  دارد. هستند

موضوع چه  ضع  دارد تا بعد ر شن شود که کالم به چه منصرف اس    چه 

جایگاه   «طبیع  مأموربه»ررفیت  دارد. به عبارت دیگر در رابطه عقالی ، 

 به معنای« طبیع »موضوعات، بندی  طبقه بودن آن در را رابطه   اصلندارد زی

یال کند. سم م  را مطرح« نسبی  موضوع»کند    م  ماهی    کلی  را منتف 

این رابطه  الجریان اس    اگر باشد، دائم« پرستش»ی مورد نظر  اگر رابطه

یرد  در گ م  پریر تعلشهای تکرار به فعل باشد،« مولوی  عرف » مبتن  بر

از ماهی    طبیع  خارج شده اس .  ، اقع  قت  موضوع، نسبی  بردار شود

شود، در  م  به بیان دیگر، آیا ر ابا عقالی  که در آن، جریان افعال دنبال

که موضوع طلب موال    ا  شود؟ یعن  آیا فعل م  قالب کل    فرد محقش

قبل  مکررا تبیین قابلی  تبدیل به ماهی  دارد؟ در مباحث ا  شرعیه اس 

که  این ، کلیت  ترسیم کرد خصوصا با توجه به«فعل»توان برای  نم  شده که

فعل در عقل عمل قابل طرح اس    بنا به مباحث گرشته، عقل عمل، نقطه 
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  حدت  با عقل نظر ندارد.

 عقل عمل اس ، «امتیال عقیب امتیال» پس اگر خاستگاه طرح بحثِ 

یک عنوان  به بلکه باید به مراتب فعل ؛به کردٌ أمورتوان صحب  از طبیع  م نم 

. پرداخ    نه موضوع  ماهوی من حیث ه  ه دار  ی زمان   مکان مقوله

را داشته،  ها افعال   مجعوالت  که شارع طلب تحقش آنبندی  طبقه پس در

طرح کرد تا بحث، شکل علم   هیأتمابندی  طبقه باید شاکله جدیدی غیر از

  تکرار در امتیال مرّه  ود بگیرد   لرا امتیال عقیب امتیال یا  صحیح  به خ

عبد باید به صورت اعتباری   عقالی  تعریف شود. میال باید مالحظه کرد که 

شود؟  م  در دستگاه حقوق ، محقش کردن موضوعات مورد نظر چگونه انجام

حیح از میال رابطه بین راهنمای    رانندگ  با مردم چگونه اس ؟ با تصویر ص

شود اساسا امتیال عقیب امتیال معنای  م  این صورت مسأله اس  که ر شن

باره طلب موال، محصل  در اعتبارات   مجعوالت   افعال ندارد   طرح انجام د 

 «طبیع    فرد» یا« کل    مصداق»ناش  از نگاه مبتن  بر مفاهیم  مانند 

 ؛ یعن  خاستگاه طرح قابل فرض اس ،اس  که در آن مصداق د م   فرد ثان 

سِال درباره امتیال عقیب امتیال، عقل نظر اس  که مناسبت  با اعتبارات   

 افعال ندارد.

افعال سعقل عمل     تعارض آن با « بندی طبقه». البته آنچه درباره 31

به « تقوم موضوعات»ای طبیع    ماهی  سعقل نظری  گفته شد، به معن

زنند   تغییر در هر  م  به یکدیگر قید ،موّموضوعات متق یکدیگر بود؛ یعن 

 موضوع، تغییر در دیگر موضوعات را در پ  دارد   لرا الزم اس  زمان   مکانِ

موضوع مشخص شود تا بتوان درباره تغییرات آن صحب  کرد. به عبارت دیگر 

ا ال موضوعات از یکدیگر بریده نیستند ثانیا تغییرات موضوعات مورد نظر 
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را با یکدیگر  ها   باید اختالف آن اند تغییرات با یکدیگر متفا ت اس    ثالیا

پیدا کرد. لرا امکان ندارد که سخن موال بد ن توجه به ر ابا عقالی    

ود، مقصد   غرض دارد   از کالم خا  تغییرات   اختالفات آن باشد چون 

 قیودات موضوع با ه یکدیگر مرتبا هستند. پس باید ارتباطاغراض هم ب

با  «موضوع» مقصد ر شن باشد؛ یعنب آیا قید مورد بحث، نقش  در ارتباط

یا خیر؟ لرا با توجه به طرح مسائل  مانند نسبی ،  کند ایفاء م « مقصد»

شکل ای  پیچیده های جدید   تغییر، قیود موضوع، قیود مقاصد  ... بحث

 خواهد گرف .

از رنسانس به مگر موال  عرفیه در زمان قبل »ممکن اس  گفته شود 

که در جواب باید گف  اگر به چنین  «؟اند توجه داشته« تقوم موضوعات»

   اند متوجه بوده« ربا موضوع با مقصد»حداقل به  اند توجه نداشتهای  مقوله

مقاصدشان هم مجمل   مبهم نبوده بلکه به نحوی  اضح بوده که بر اساس 

. در  اقع غرض این موال  دان کرده م  آن، جایگاه موضوعات مختلف را تعیین

از امر، یک نظم عرف  عقالی  برای جریان زندگ  این موال  اس    لرا یک 

های  ها   تقوی امر عین    غیر اهن  اس  که باید در آن به سالئش   هوی

موال    عباد پرداخ  که بدنبال محقش کردن آن از طرق  مانند تشویش   

ها  ... هستند. به عبارت دیگر در  نای   ج ها تنبیه   مجازات   حت  غارت

به نحوی که ا  باید تکلیف ابعاد مختلف آن« ر ابا عقالی »صورت طرح 

 مشخص گردد.ا  اکرش رف 

 . بر اساس همین تبیین چند بعدی از ر ابا عقالی  اس  که مشخص30

معناس ؛ زیرا موال  تحقش همه  ب  عقالءً« امتیال عقیب امتیال»شود  م 

زن   خواهند   عباد هم باید به گمانه م  د را به صورت مستمرمقاصد خو
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بپردازند   به دنبال ا  حت  قبل از بیان آن توسا موالا  درباره خواس  موال

وال  برای تحقش آن بر ند   إال مجازات یا حرف خواهند شد. یعن  هم م

  کنند  هم عباد باید به دنبال کشف فرهنگ  م  «سازی فرهنگ»مقاصدشان، 

از یکدیگر مطرح نیس  سآب    منفکّ بریده ا امرِ ،سالئش موال  باشند   دیگر

شود تا در آن  م  بیا ر، کرنش کن، چاپلوس  کن  ...  بلکه فرهنگ  ایجاد

 فضا، عبد به انجام مقاصد موال بپردازد. 

 وجه به این ر ابا عقالی  توسا اصولیون، ناش  از برخورد نظریعدم ت

س  که ها مقاصد آن ،ر ابا عقالی  اس    إال اصل برای موال با اعتبارات   

هس  که به آن میل دارند   هیچ نوع سست    کندی   ای  همان نحوه زندگ 

تابند. به عبارت  نم  خواه خود را بر یا تهدیدی نسب  به زندگ    محیا دل

ری دیگر تمام  امور اعتباری، امور اختیاری هستند   لرا آنچه در خارج جا

اس ، درگیری اختیارات موال  با یکدیگر   عباد با یکدیگر   موال  با عباد 

 اس . قوییا ت اس  که اساس آن زندگ  بر اساس هوی

شود موال ابتدائا بدنبال گفتن نیس   م  در این صورت اس  که ر شن 

اس  که « عمل»اس    اساسا این « ایجاد  جدان»  « عمل»بلکه بدنبال 

مُبرِز آن  کند گرچه تکلم   ادبیات نیز م    فرهنگ را ایجاد جدان عموم  

مقصد،  عنوان بهایجاد فرهنگ    جدان » :اس . ممکن اس  گفته شود

گفته صحیح  اما این ؛«منحصر به موالی  اس  که ریاس  جامعه را بعهده دارد

نبال ایجاد  جدان در به د خانواده، پدر نیس ؛ زیرا حت  در یک خانه نیز

کند تا با ایجاد  م  در خانه را دنبال« پ  در پ های  عمل»یعن   واده اس .خان

را برای  ها  جدان از این طریش، اخالق خاص  را در خانواده جریان دهد   آن

 هماهنگ  با شغل   جایگاه اجتماع  خود مدیری  کند. 
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سازد   بر این اساس  م  پس عمل، عل   جدان اس     جدان، فرهنگ

ب کلمات تنظیم   ایجاد شود. در  اقع اگر اخالق شاهانه تا عمش باید قال

نیز نفوا داشته، به این دلیل بوده که حت  در د ران قبل از  ها خانواده

گرچه آن  اند؛ رنسانس هم، موال  به دنبال ایجاد فرهنگ مورد نظر خود بوده

باشد   طریش ایجاد چنین « مولوی »فرهنگ، فرهنگ بسیا   محد د 

نگ    با ر عموم  نسب  به آن، مصادره مال   زمین   کار   محصول   فره

نژاد پس  به نفع نژاد برتر شاه باشد. به تبع این عنوان  به فرزندانِ رعی 

شده   کلمات در  م  شرائا بوده که ادبیات  بین طبقه حاکم   محکوم ایجاد

زندگ  خا   یعن  تحقش« مقصد». پس در خارج، اند این ر ابا، معنا داشته

ت مطرح اس    در این صورت، آب   غرا   سایر شهوات موال  باید به صور

  لرا امور  دائم حاضر باشد   عباد باید بر محور این مقاصد حرک  کنند

طرح شود بلکه جریان دائم  « امتیال عقیب امتیال»موردی مطرح نیس  تا 

  .  استمرار فرهنگ امتیال عبید نسب  به موال  مطرح اس

« اطالق»  « اجمال»درباره  . بر اساس گزارش  که از مباحث اصولیون33

اما باا   .بازگش « زمان»طرح شد، ریشه اجمال   مقام بیان به « مقام بیان»  

توان گزارش قبل  را تکمیل نمود به این معناا   م  دق  بیشتر در مباحث قوم

« شارائاِ »بلکاه باه    گاردد  نما   که در مقام بیان بودن موال، گاه به زمان بااز 

فالن حکام را   گردد که ف  المیل گفته باشد: تمام جزئیات م  کننده بر سِال

 ؛باه ماوال بااز گاردد    ایان مساأله   حت  ممکان اسا     برای من توضیح دهید.

همچنان که در بعضا  ر ایاات، یکا  از معصاومینسع  باه یکا  از اصاحاب        

ان    خاود در مقابال ا    نماز کامل  نخو ، نّفرمودند: بد اس  که در چنین سِ

 آ ردند.جای  به یک نماز کامل
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باره باید توجه داش  که در هر کدام از فر ض، یک  صف خا   در این

مراتب »یا « لطف موال به ارادتمندانش»شود که در میال اخیر به  م  استخراج

گردد   لرا هر  صف  که بدس  آمد باید ابعاد عقالی  آن  م  باز« ها ایمان آن

سِال »در میال  ه بین عبد   موال تبیین کرد. به عنوان نمونهدر رابطرا 

شناس  ا  در ر ابا عقالی  پرداخ  که ا   باید به انسان« تفصیل  توسا عبد

پس در هر مورد، توضیح  . چه مشکل  داشته؟ در چه محیط  بوده؟  ...

ود   در ش م  ، موضوع منقحها کند که با شکافتن آن م  شرائا، ابعادی پیدا

شود این موضوع در چه قالب لفظ  باید ریخته شود.  م  اینجاس  که معین

شود که این  م  محقش« شرائط »به عبارت دیگر رابطه بین عبد   موال در 

تاریخ   تکوین   سیر بندگان از »شرائا تقسیمات متعددی دارد که شامل 

 شود. م « کودک  تا بلوغ   ...

ای  از این شرائا امر بسیار پیچیده« یرت قیود حدت   ک»لرا استخراجِ  

متکلم، خدای  باشد که جریان هدای  در تمام  زمان   که  این خصوصاً ؛اس 

خورشید »خواهد   در این صورت، کالم ا   م  در طول تاریخ را ها مکان

شود   در فرض فقدان  م  اس  که هر عقل  به آن خیره شود کور« معرفت 

ر د. در  اقع ما به دنبال استنباط از چنین  م  از بین زندگ  علم  آن نیز

کند.  م  حکای ای  کلمات نوران  هستیم   موال   عبد در اینجا از چنان رابطه

 گیرد بدس  آ ردن امری اس  که م  در این صورت آنچه موضوع قرار

ررفی  استفاده از خورشید ارتقاء پیدا کند   این  ، ر ز به ر زآنی   سیله به

مندی بیشتر عباد  علم اصول اس  تا نتیجه آن، بهره ارتقاء ررفی  ه معنایب

  منبع؛ که در 0با سه چیز ر بر  هستیم: . پس ما شان باشد خدا از عبادات

ه هستند   که در قلّ ء؛  عقالنی  فقها3میال همان خورشید اس .  
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 زمین باعث کش  در ه عهده دارند   در میال، ابزار فقهاءپرچمداری را ب

کنند. این سه  م ها   ثمرات این کش  استفاده  از میوهکه  ؛  مردم9شود.  م 

این سه  های اصولیون، که در بسیاری از میال عرصه باید تفکیک شوند در حال 

 شوند. م  ساح  با هم مخلوط



 

 : عدم دالله الصیغه علی الفور او التراخیالتاسع المبحث

 اخا  اسا    مرحاوم     صیغه امر بر فور   ترمبحث تاسع درباره دالل. 0

فور   تراخا  را    بهسدالل  صیغه بر طلب طبیع  مأمورٌآخوند بر مبنای خود 

 معرفا  « تراخا  »گرچه مقتضاای اطاالق صایغه را     ؛داند م  خارج از مدلول

ساابقوا إلا  مغفاره    »کند. استدالل قائلین دالل  صیغه بر فور آیات  مانند  م 

 آخوناد باه ایان اساتدالل اشاکال     اس  که  «فاستبقوا الخیرات»   «من ربکم

کند: ا ال برای تحریک   بعث عبد نسب  به مطلب ، انسب ایان اسا  کاه     م 

که در این د  آیه  رسد گفته شود درحال  م  شر   غضب  که از ترک آن به ا 

تنها مجرد امر اسا    خباری از تاوبیخ   عقااب حاصال از تارک مساارعه          

کند. س گرچه آخوند باا عباارت    نم  جوباستباق نیس    لرا آیات دالل  بر  

 کند  م  اشاره به عدم کفای  این اشکال« فافهم»

باید توجه داش  که اگر عقاال بعاد از امار، تهدیاد   تاوبیخ         باره ایندر 
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تاوان نتیجاه    ما   عقاب ترتب بر ترک را نیا ردند، آیا در یاک رابطاه عقالیا    

 رابطاه عقالیا  حکام    امری، موجب عقاب نیسا ؟! یاا   گرف  که ترک چنین

کند که امر حت  در صورت تجرید آن از اکر عقابِ مترتب بر آن، باز هام   م 

ملزِم اس    ترک آن، موجب عقاب که این همان معنای دالل  آیه بر  جوب 

منصرف به  جوب نباشد، پس به چاه  « امر»اس . اساسا در رابطه عقالی  اگر 

 چیزی انصراف دارد؟ 

تواند با قرینه بر استحباب نیز  م  امر بجز  جوبممکن اس  گفته شود 

امری غیر  به معنایاما باید دید استحباب س ؛دالل  کرده   به آن منصرف شود

ا    نه شرع ا  الزام  که ترک آن موجب عقاب نیس   در یک رابطه عقالی 

قابل تصور اس ؟ اگر موالی ، دستوری غیر الزام  به عبد دهد، اساسا امر 

طالب   »باید صرفا « موال   عبد»جای  به حصل  نخواهد داش  بلکهمعنای م

 به گیری ر ابا موال   عبد ریزی، مهندس    شکل ؛ چون پایهقرار داد« مطلوب

امری عقالی ، بر اساس طلب الزام    لوازم آن اس    اگر صحب  از عنوان 

ه منشأ امر غیر الزام  باشد، قطعا خاستگاه آن، ر ابا عقالی  نیس  بلک

امر  استحباب، منبع شرع  اس . به عبارت دیگر اگر در رابطه عقالی ، الزامِ

برداشته شود   در صورت ترک آن، عقاب  انجام نشود، عبد به امر غیر الزام  

عمل نخواهد کرد   در این صورت قطعا مقصد موال از این امر محقش نخواهد 

به همین دلیل در ر ابا شد   لرا استحباب، ناق  تحقش مقصد موالس    

 معناس . ب  امر غیر الزام  به معنایعقالی ، استحباب 

کردن عبد به  صد موال از امر غیر الزام ، آگاهمق»ممکن اس  گفته شود 

اما در پاسخ باید گف : اگر  «را انجام ندهد ها آن مصالح ا س  گرچه عبد

ا  خالشعنوان  به متعال   نه خدا ندا  موال  عرفیه ،جا در این ءمنظور از عقال
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اس ، حتما باید از مقصد امر، نفع  به موال برسد   صرف آگاه  بخش  به 

 عبد، نفع  به موال نخواهد رساند   لرا عدم تحقش مقصد باز هم جریان

یابد. یعن  اگر ممکن شد که امر موال انجام نشود س= استحباب  تصویر  م 

 ز امر،  جود نخواهد داش .صحیح  از انتفاع موال   حصول غرض ا  ا

ستحباب، منبع   موضوع شرع  ا به همین جه  اس  که گفته شد منشأ

موال در آن، خدا ند متعال اس  که از حصول ا امرش، نفع   تغییاری   اس   

 چه ا امر  جوب    چه ا امر اساتحباب . لارا اساتحباب    ؛شود نم  در ا  حاصل

 رابطه عقالی ، غلا اس . عنوان به امری شرع ، صحیح اماعنوان  به

ی مرکور برای دالل  صیغه بر  به د  آیه . استدالل د م آخوند، تمسک3

 اس  که اگر امر به استباق به خیرات  اجب باشد، مستلزم تخصیص اکیر فور

دانیم که هیچ  م  زیرا از خارج ؛خواهد شدا  که امری قبیح عندالعقالء اس ا 

فوریت  ندارند. ا  شبجز  اجبات مضیّا  اتیک از مستحبات   بسیاری از  اجب

جمع عددی   کم   به معنایدر پاسخ باید گف  که ا ال خیرات در اینجا 

 اجبات   مستحبات نیس  تا تخصیص اکیر الزم آید بلکه محتمل اس  که 

منظور، فرهنگ خیرات اخر ی در مقابل فرهنگ دنیای  باشد که در این 

گیری   مسارعه   استباق  حساسی    پ  شارع بدنبال توجه   صورت قطعا

طور که  مادی اس . هماننسب  به این فرهنگ    جدان در مقابل فرهنگ 

پ    مسارعه    در سازی خود، مردم را به عملِ پ  اهل کفر نیز در فرهنگ

ل   تردید در راه   تأمّد   قدرتِ دارند تا دغدغه مادی ایجاد شو م  استباق  ا

مردم سلب  ، از  امکان فرض راه   نحوه دیگری از حیات نحوه زندگ  موجود

 شود.

این سِال قابل  ،  معنا کنیماما بر این فرض که خیرات را به جمع کمّ
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خیر حاکم  ،طرح اس  که در بین خیرات، خیر حاکم نیز داریم؟ طبش ر ایات

ا  رساند نم  که با پریرش آن، قصور در دیگر خیرات ضرریا  بر دیگر خیرات

 ، سه خیر بر هزاران خیر   حید   نبوت    الی  اس . پس از نظر کمّتو

  لرا درس  اس  که تنها سه  اجب از میان  اجبات، مورد  شد اجب حاکم 

حکوم  این سه بر دلیل  به اما ؛نظر شارع برای مسارعه   استباق قرار گرف 

نظر کیف ، ین اکیر از تمام   اجبات، تخصیص اکیر، عقالءً قبیح نیس  چون ا

د. در نظامات موجود نیز تری از آن اقلس سه  اجب مرکور  دار ارزش پایین

شهر ند عنوان  به ،پریرد م  اس    کس  که اصل دستگاه را همین ر ند جاری

 اما کس  که سیستم را .ی  را مرتکب شودها گرچه جرم ؛دشو م  محسوب

کوم  یا ضد انقالب ضد حا    لو قوانین عموم  را رعای  کندا  پریرد نم 

 شود. م  محسوب

آن  ،  صایغه . سومین اشکال آخوند بر مستدلین به آیات قرآن بر فوری9ّ

طور کاه   اق جزء مستقالت عقلیه اس    هماناس  که: حسن مسارعه   استب

 «اطیعوا اهلل   اطیعوا الرسول»، آیات  مانند «اصل اطاع »حکم عقل به حسن 

حکام عقال باه حسان مساارعه   اساتباق در       کناد،   ما   را به ارشاد منصرف

نیز، ا امر مرباوط باه کیفیا  اطاعا  سمانناد آیاات ماورد        « کیفی  اطاع »

 نمایاد   ا امار ارشاادی،  جاوب مولاوی      ما   استدالل  را نیز به ارشاد حمال 

 آ رند. لرا آیات مورد استدالل خصم، دالّ بر  جوب نیس . نم 

حت  اگر اصل طاع   ولیون،ب باید توجه داش  که بر مبنای اصدر جوا

حتما باید از شرع اخر شود   « کیف طاع »از مستقالت عقلیه باشد، اما 

زیرا عقل اعتراف کرده  ؛اساسا استدالل بر نبوت عامه اقتضای  جز این ندارد

تواند بدس  بیا رد. البته بعض  از  نم  که همین خصوصیات   جزئیات را
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   اند ند را به همین اشکال حمل کردهدر پایان کالم آخو« فافهم»شارحین 

منوط به عدم بیان  ،حداقل این اس  که عقل  بودن کیفی  طاع »: اند گفته

گرچه فرض عدم بیان شرع نسب  به کیفیات طاع  نیز با  «شرع اس .

 ت عامه   خاتمی  ناسازگار اس .استدالالت نبوّ

طاعا  نیاز    البته بنابر اشکال  که قبال مطرح شد، بر فرض کاه کیفیا   

عقل  باشد   ا امر شرع ، ارشاد به آن باشد، باز هم  جوب مسارعه   اساتباق  

 زیرا گفته شد که در ا امر عقالی ، اساساا اساتحباب   ؛ثاب  اس  ا   لو عقالءًا 

امر غیر الزام  قابل تصویر نیس    لرا اگر عقالء حکم به مساارعه    عنوان به 

 ب عقالی  آن   مِاخره بر ترک آن اس . جو به معنایاستباق کردند، لز ما 

باید به بررس  مستقالت عقلیه پرداخ . میال  رسد که به نظر م . حال 4

 گردد، در خارج م  باز«  جوب شکر منعم»اگر  جوب عقل  اصل اطاع  به 

گرچه  ها شاکر خدا ند نیستند. یعن  شود که بسیاری از انسان م  مالحظه

کنند بلکه دستگاه طغیان بر ضد منعم  نم  نها شکربینند اما نه ت م  نعم  را

ا به جمعی  اندازند   به صورت تاریخ    سینه به سینه، این ر ش ر م  به راه

 .اند کافر بعدی منتقل کرده

عقل چنین افرادی نیز به  جوب شکر منعم »ممکن اس  گفته شود: 

را نسب  به کنند   ل نم  کند اما این افراد به حکم عقل خود عمل م  حکم

دهند؛ یعن  به اختیار سوء خود، حکم  م  موال  دنیوی   کافر خود شکر انجام

چنین افرادی در  شناس ِ در پاسخ باید به انسان« اند عقل را کنار گراشته

ی آنان، چه بر سر عقل  ساله 61یا  71پرداخ  تا معلوم شود در عمر عینی  
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در طول حیات این اشخا   0در ن نب  عنوان  به ؟ اگر عقلآید این افراد م 

 کرده   آنان با اختیار خود، آن را کنار م  همواره به این  جوب شکر حکم

شیطن  آمیز در راه رشد های  گراشتند، آن  ق  تدابیر   افکار   نقشه م 

 ها شده اس ؟ به عبارت دیگر عقل آن م  دستگاه طغیان در کجا انجام

در راه اختیار سوء   دستگاه  دهه رغم داشتن چنان حکم ، چندین عل 

طغیان کار   تدبیر کرده اس    غیر از انکار  جوب شکر منعم، هزاران فکر   

 ،حکم دیگر برای طغیان در مقابل بشر قرار داده اس . آیا نتیجه چنین ر ندی

« رلم  ساز»ای  س ؟ چنین قوهها چیزی غیر از زائل شدن عقل   فطرت آن

 را بر آن اطالق کرد. « عقل» اصطالح توان نم  اس    دیگر

تا زمان  که فطرت باق  باشد، چنین حکم  »ممکن اس  گفته شود: 

باق  اس    مادام الموضوع، حکم جاری اس  حال اگر این اشخا  نور 

ما چنین اگر   آنگاه  را  «، بحث دیگری اس .اند فطرت خود را خاموش کرده

پریریم. اما با  م  ا ائل بلوغ این افراد کنیم    جود چنین حکم  را در نم  ردّ

توان  م  ، چگونهی مولّد رلم  ت   تبدیل عقل به یک قوهاز بین رفتن فطر

کسان  گرف  که در راه شکر منعم عمل  بین این قوه با عقلِ   جه اشتراک

ناسازگار  تعلیق  اهن   اقعی    عینی  با آن حکمِ ! به عبارت دیگر،؟اند کرده

در  ار کفر   رلم  در عالم تبدیل شده اس ،فرعون به پرچمد اگر . میالاس 

 در  اقع !توان گرف ؟ ا    دیگر عقالء م عالم تحقش چه  جه اشتراک  بین 

ون چ ؛مشترک بین مومنین   کفار بدس  آ رد توان یک حکم عقالی ِ نم 

   تعریف ایمان اساسا بر منعمبر خالف  جوب شکر  اساسا تعریف کفر به عمل

به عمل  ،مبنای عمل به  جوب شکر منعم اس . لرا ریشه حرک  عقالی  کفار
                                                           

 .اند را نپریرفته« عقل نب  در ن  بودنِ»بر ر ایات دالّ  البته برخ  بزرگان، اعتبار .0
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سازند باز هم  م  گردد    قت  بر این اساس جامعه م  بر ضد شکر منعم باز

عنوان  به کنند   خود م  تعریف را تنها برای مردم   زیردستان«  جوب شکر»

بر خود را بلکه از همه، سجده  ؛کنند نم  رتسای جامعه از کس  تشکر

 خواهانند.

گوید بر فرض قول به دالل  صیغه بار   م  امر تاسع« تتمه». آخوند در 1

فور، باز هم امر نه دالل  بر  حدت مطلوب سطبیع  مقید به فاور  دارد   ناه   

دالل  بر تعدد مطلوب سکه الزمه تعدد مطلوب،  جوب اتیان امر در زمان ثان  

یرا حساب الفارض، صایغه، داللا  بار      ز ؛عصیان در زمان ا ل اس   رغم عل 

 ساک  اس .« کیفی  فور»کند   نسب  به  م  «فور»

یا « بیع  مقید به فورط»بنا بر اشکاالت  که قبال گرش ، اگر سخن از 

مطرح شود، بحث به دنیای  ضع   استعمال « مقید به فورطبیع  غیر»

ط  به طبیع  شود   الّا ر ابا عقالی    ا امر جاری در آن ارتبا م  منصرف

استدالل بر نحوه رفتار عقالء با  گاه باید به آن ندارد   موضوع آن فعل اس   

ا امر فوری   غیرفوری پرداخ  تا نظر صحیح در فرض مساله ر شن شود. 

نحوه ا امری نسب  به یعن  موال در چه شرائط  اس  تا معلوم شود چه 

به نحو  ات   ابعاد آن،  تقسیم« فوری » فوری  دارد. در  اقع باید نفسِ

واسته موال  از عبید چگونه اس    در عقالی  تفصیل یابد تا ر شن شود خ

 معیننیز ادبیات   الفاظ مربوط به فوری   تناسب با این مطلب اس  که

از عقل نظری برای تحلیل امور  گردد. به عبارت دیگر، چون در مباحث قوم م 

فور تفصیل پیدا نکرده   لرا بحث به  اعتباری استفاده شده، ابعاد عقالی ِ

رابطه عقالی  قرار گرفته  شده   جایگزینِدنیای  ضع   استعمال منصرف 

 اس .



 



 

 : فی اإلجزاءالثالث الفصل

ه سوم در ا امر، آخوند ابتدائا چهار مقدما  فصلعنوان  به . در بحث اجزاء0

اإلتیان »در عبارت «  جه»کنند که مقدمه ا ل درباره معنای اصطالح  م  اکر

اس  که در آن، د  معناای   «بالمأموربه عل   جهه یقتض  اإلجزاء ف  الجمله

الانهج  »اکر شده برای این اصطالح را رد   معنای مورد نظر خود را مبن  بار  

 کند. م  مطرح «الری ینبغ  ان یوت  به عل  ااک النهج شرعا   عقال

باره آن اس  که طبش مباحث گرشته مبن  بر  ی ا ل در این . نکته0/0 

کیفی   شدنِ ، اکتفاء به مشخص«موال توسا عبد کشف فرهنگ»ضر رت 

اطاع  در بیان شارع   یا مستقالت عقلیه، بحث ناقص  اس    در ر ابا 

در کمال  عقالی ، عبد برای د ری از مجازات   حرف از درگاه موال باید

شارع های  زن  درباره فرهنگ حوائج   خواسته حدس   گمانهاحتیاط به 



128   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________  

، تنها جزئ  از عقل    عقالی  اطاع های  بپردازد که در این صورت، کیفی 

موال دارای اخالق  ؛ خصوصا اگرمین نظر موال خواهد بودکارهای عبد برای تأ

ن صورت، انواع احتیاطات باشد که در ای فاسد   خباث    به دنبال تحقیر عبد

 بعیده الزم خواهد شد.

. نکته د م توجه به الزمه سخن آخوند در رد یک  از احتماالت 3/0

کیفی  »بر « مأموربه»اس    آن، شمول «  جه»مطر حه درباره معنای 

در « عل   جهه»اس  که الزمه آن، این اس  که عبارت « شرع  طاع 

اس    بر خالف آنچه «   عقل  طاع کیفی»عبارت مرکور، تنها منصرف به 

دالل  کند؛ چون کیفی  شرع  « کیفی  شرع »توان بر  نم  که آخوند گفته

 آمده اس .« مأموربه»در عبارت 

عنوان این انصراف، مقتضای جمله مرکور در » :ممکن اس  گفته شود 

ف  نفسه دالل  بر هر د  نوع کیفی  شرع     وجهبحث اس    إال اصطالح 

چنین  هم باید توجه داش  که اساسا طبش مباحث گرشته اما« کند. م  عقل 

لرا در  شود. م  مالزمات مباحث اصول ، این بحث یک بحث عقالی  محسوب

 به شارع کیفی  طاع ، کیفیت  عقالی  اس    تنها هنگام  کهاصل، 

کند.  م  معنا پیدا نیز «کیفی  شرع »تطبیش شود،  ءیک  از عقالعنوان  به

مشخص شود  «ر ابا عقالی »در « کیفی  عقل »باید پایگاه مفهوم  براینبنا

باره نشده اس    آنچه اکر شده یا  که از ابتدای کفایه تاکنون بحی  در این

لرا با توجه به  0.شناس  بوده   یا مباحث مربوط به ر ابا عقالی  مباحث زبان

بر «  جه»طالح دالل  اصا  که در ر ابا عقالی  قرار داردا  ریشه بحث
                                                           

آمده باشد « اعتبار قصد القربه ف  الطاعه عقال»عنوان بحث در ضمن  ممکن اس  این .0

 در همان بخش بدان پرداخته شود. باید صورت، که در این
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در مباحث « عقل »محتاج چگونگ   ر د مباحث  ضر رتاً« کیفی  عقل »

پای آن را در مباحث اس  که راهرا تاکنون تشریح نشده   لرا ردّ« عقالی »

 بعدی آخوند پ  خواهیم گرف .

 به معنایدر عنوان بحث « اقتضاء»اصطالح  ی . مقدمه د م درباره3

اقتضای عمل عبد برای سقوط امر    نه اقتضای اقتضای علّ    تاثیری اس  س

 آن کالم بر سقوط امر دالل  کند . به معنایدالل  س

 «اقتضای علّ  در اینجا یک رابطه عقل  اس »البته در شر ح آمده که 

اقتضای »که این عبارت، دقیش نیس    عبارت صحیح آن اس  که گفته شود 

ز امر خود مقصدی داشته   عمل نیز . زیرا موال ا«علّ ، یک رابطه عقالی  اس 

 کند یا تأمین م  گرارد که یا مقصد موال را تأمین م  در عالم خارج، اثری

کند. در صورت عدم تأمین، موال اعتبار خود را تغییر داده   دستور به  نم 

   خود ا  ارتباطِ اس « اثر»دهد. لرا موال به دنبال  م  انجام عمل دیگری

کند   در صورت  م  کنترل« تحقش مقصد از امر»عبد را با  صادر شده از« اثر»

کند تا چنین عمل  ادامه پیدا کند. پس این عبد اس   م  رضای  از آن، امر

گفته ؛ چون فعل، دارای اثر اس    شود م  «سقوط امر»که با فعل خود، باعث 

 اخالق ی دهنده یجاد  جدان عموم  در جامعه   شکلاثر آن، ا که شد

همگ  ر ابا عقالی   ،ر ابط  که اجماال توضیح داده شد .اس  ع اجتما

شوند.  نم  محسوب« عقل »شوند    م  هستند   در ارتباط موال   عبد مطرح

ر ابا »در « مباحث عقل »توان شاهدی برای  ر د  نم  پس این بحث را

دانس  بلکه این بحث، نفس بحث از ر ابا عقالی  اس    اگر از « عقالی 

لفظ  بودن » این جه  بوده که  به استفاده شده، شاید« عقل »ح اصطال
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 0نف  شود.ساقتضای دالل   « بحث

کند   پاسخ   م  بودن اقتضاء نقل . از اشکال  که آخوند درباره علّ 0/3 

شود که مستند بحث، هم اقتضای  م  دهد، مشخص م  که خود به این اشکال

ته به صغری   کبرای  که خود قوم علّ  اس    هم اقتضای دالل    این نک

گردد چون از ترکیب صغری ساقتضای دالل     کبری  م  باز اند اکر کرده

اقتضای علّ  در  کردنِ شود. لرا مطلش م  ساقتضای علّ   اس  که قضیه، منتج

داده اس ،  ل اس  حت  اگر جواب  که به اشکالبحث توسا آخوند مورد اشکا

ود، استناد صغری به اقتضاء دالل  را پریرفته   صحیح باشد؛ چون در پاسخ خ

 گردد. م  صغری   کبری باز ی همه قضایا نیز به د  پایه

. با توجه به مباحث گرشته مبن  بر نقد قواعاد عقالیا  مشاترک      3/3 

ضر رت کشف فرهنگ موال توسا عبد، کبرای مورد اشاره دراینجاا نیاز تاابع    

ق فاسد   بدنبال تحقیر   مجادلاه باشاد،   اخالق موالس . اگر موال دارای اخال

اهاد شاد اماا    اتیان به مأموربه اضطراری مجزی نخواهد بود   عباد عقااب خو  

کاه   س  هماین آمیز داشته باشد سمانند شاارع مقاد   موالی  که اخالق رحم 

انجام شده، عمل در اتیان امر اضطراری، امتیال  تح   الء ا   کند م  مالحظه

کبرای مورد بحث به تبع اخالق موال  متفاا ت خواهاد    پریرد. پس م  را عبد

اصال اصاول      البته این ناف  آن نخواهد بود کاه بعاد از تأسایس ایان      .شد

  کلّ قیدی مالحظه شد که این اصل عقالی ِ سفقه ، کالم موال عقالی ، اگر در 

 کند   اتیان باه امار اضاطراری را در صاورت رفاع اضاطرار کااف         م  را مقید

 عمل کرد. ند، باید به مقتضای کالم موالدا نم 

                                                           
به تفکیک  باز « مباحث عقالی »از « مباحث عقل »تفکیک  باید توجه داش  که .0

 اند.انجام داده « عقل عمل »  « ل نظریعق»م بین گردد که قو م 
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به نحو عرف    دانستن معنای اجزاء در مقدمه سوم توسا آخوند،  لغو .9

، معنای  غیر تخصص  انجام شده   لرا قابل پریرش نیس . در  اقع اجزاء

افر   ک در همه جا مشترک نیس    به تبع موالی عقالی    تخصص  دارد که

حال اگر در  .کند ی مختلف ایجاد م    سه  ریفه دهبو متفا ت افشنم مومن  

  اصل عقالی     جزئیات  مانند اعاده   قضاء  ... اکر شودفقه سکالم موال

عنوان  به باید به همان ملتزم شد. به عبارت دیگر کفای  ،کند مربوطه را مقید

  که در  اقع کفای  از انجام د باره   عنا ین مانند آن اس ،معنای عرف  اجزاء

عرف نیز : »اگر گفته شود ا ین   ر ابط  عقالی  هستند. البتههمگ  عن

خصص ، در عرف به همین معنای عقالی  از اجزاء را پریرفته   این معنای ت

 ی ریشه ، بحی  قابل پریرش اس ؛ اما در این صورت نیز«پریرش رسیده اس 

ت  اگر آخوند همان ر ابا عقالی  اس    نه امر عرف ِ غیر تخصص . ح ،بحث

 ها  جه اشتراک بین آناخر ... به ی از نزاع درباره اعاده   قضاء  برای د ر

درآ رده، باز هم این  جه « عنهما یکف  »را تح  عنوان  ها دس  زده   آن

 بسیا. ی هگیری از معان  عقالی  اس    نه معان  عرفی اشتراک، اشتراک

در    تکرار مرّه  اجزاء باقبل  در مقدمه چهارم سفرق بین های  . بحث4

اصل باید به این مطلب پرداخته شود که  جا نیز قابل طرح اس ؛ یعن  این

 عقالی  سبه معنای امر مستند به کشف فرهنگ موال  چه چیزی را تمام

کند. البته در دالل   م  کند   سپس دالل  کالم  چه چیزی را تمام م 

  لغ  سمانند طلب طبیع   کالم  نیز د  بحث مطرح اس : گاه بحث  ضع

مأموربه  مطرح اس    گاه منظور، قیودات   جزئیات مطلب در کالم موالس  

ا  از آن به صغری تعبیر شد. ضمنا در اینجا آخوند 3که در نکته شماره 

بودن مبحث « عقل »به ا نقل شد  3ی شماره  همانند آنچه از شر ح در نکته
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  .تعبیر، در همان موضع اکر شد نبه ایکند که نکته مربوط  م  اجزاء تصریح

 



 

 : فی إجزاء االتیان بالمتموربه عن التعبد به ثانیااالول الموضع

. مقام ا ل در بحث اجزاء، استدالل بر اجزاء اتیان به امر  اقع ، راهری 0

یعنا  عقال    ؛شاود  م    اضطراری اس  که در آن به مستقالت عقلیه تمسک

را   عمال   کناد  حکم م  آن ی به از تکرار د بارهمأمورٌ ه کفای  اتیان بمستقالً

آمده این  «استقالل عقل» . آنچه در شر ح در توضیحداند باعث سقوط امر م 

 ، باعاث حصاول غارض ماوال    موافق  با امر در فارض علا   جهاه   »اس  که: 

ر شان اسا  کاه    «. شود م  شود   در این صورت بقاء امر بد ن غرض لغو م 

زیرا فعل بد ن مقصد در ر ابا عقاالء، لغاو    ؛ین استدالل، امری عقالی  اس ا

نیااز  ای    بررس  آن به بحاث جداگاناه  « مستقالت عقلیه»البته درباره  .اس 

 اس .
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اس  که « تبدیل امتیال». بحی  که ایل استدالل بر اجزاء مطرح شده، 3

غرض موال نباشاد،  حصول  برای آخوند آن را در صورت  که امتیال، عل  تامه

 حصاول غارض ماوال باشاد، جاائز      ی داند  ل  اگر امتیال، عل  تاماه  م  جائز

داند   در صورت شک در عل  تامه بودن امتیال، به احتماال مطلوبیا       نم 

 نماید. م  رجاءً، تبدیل امتیال را قبول

شود  م   ارد «شک در عل  تامه بودن امتیال»در اینجا اشکال  به فرض 

درک  از غرض  د امکان ندارد   اگر عبدچنین فرض  برای عبکه  این رمبن  ب

موال نداشته باشد اساسا امتیال   عمل برای ا  ممکن نیس    تکلیف  ندارد. 

عمل عبد به دستور موال همیشه  ابسته به علم به »ممکن اس  گفته شود 

ین چنین غرض موال از امر ا  نیس  همچنان که در بسیاری از ا امر شرعیه ا

عقالی    تعریف آن بد ن توقف در ی  . اما در پاسخ باید به اصل رابطه«اس 

ها توجه کرد. اساسا رابطه عقالی  یک امر د طرفه یا طرفین  اس    به  میال

گردد چون در غیر این  نم  امر موال به تنهای  یا امتیال عبد به تنهای  باز

ه در تعریف رابطه عقالی  به د  طرف معنا نشده اس . آنچ ی صورت رابطه

اس  که برای  «عمل   اثر آن»با  «امر   غرض آن»بین  ی رابطه ،رسد م  نظر

ه  حدت رسیدن این د  ضر ری ب ی توضیح این رابطه، حتما تبیین نقطه

انطباق اثر بر غرض اس ؛ یعن  اثر  ، حدت ی نقطه آن رسد اس . به نظر م 

توان گف : عبد برای  نم  محقش کند   لرا عمل عبد باید غرض موال از امر را

 تواند هیچ نحوه درک  از غرض نداشته باشد. م  امتیال

شود اگر موالی  از عبدی درخواس  آ ردن آب کند تا  ممکن اس  گفته

 موال ا  را مجازات  امتیالدان بریزد، با آ ردن آب توسا عبد س= آن را در گل

پس  نیز محقش نشده اس .در گلدان  ریختن آب  س= اما غرض موال کند؛ نم 
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در شود.  م  محقش ساثر عمل  بد ن به  حدت رسیدن با غرض موال نیز امتیال

 ی در فرض نف  تحلیل ما توسا این میال، باید نقطه پاسخ باید گف  ا ال

 ا رابطه عقالی  تعریف نشده اس . حدت د  طرف توسا قوم تحلیل شود   إلّ

موال از آ ردن آب، در دسترس بودن آن برای ریختن غرض  ،ثانیا در این میال

غرض از عنوان  به «دسترس »در گلدان اس  که با آ ردن آب توسا عبد، این 

ریختن آن در »، «دسترس  به آب»امر محقش شده گرچه غرض از نفس 

بود. اما این ریختن، فعل دیگری اس  که طبش فرض، موال مایل اس  « گلدان

عقالی  برقرار شده در میال ندارد.  ی د   ارتباط  به رابطهخود آن را انجام ده

خود موالس    آنچه از عبد خواسته فعل دیگری بنام  فعلِ« ریختن»زیرا 

نباید خلا شود. لرا فرض  ها اس    بین این د    غرض آن« آ ردن آب»

معنا   لغو    ب  بر اساس ر ابا عقالی  «شک عبد در عل  تامه بودن امتیال»

 ر قابل تصور اس .غی

این سوال مطرح  ا امر شرعیه حال در تطبیش این رابطه عقالی  بر

عمل  ه غرض از صاله   صوم   حج  ... چگونهبا عدم علم خود ب شود  که م 

؟ قابل تحقش خواهد بود   امتیاالت شرعیه چگونه بد ن علم به غرض کنیم

ده   برای بع  دیگر، بعض  احکام، عل  امر اکر ش باید توجه داش  که برای

 «انّ الصاله تنه  عن الفحشاء   المنکر»آثار عمل عبد اکر شده اس  مانند: 

توان با توجه به معرف  اثر، سع  در دستیاب  به آن کرد  م  که در این صورت،

منطبش شده اس . به ا  که به آن علم نداریما  با غرض موالاثر تا مطمئن شد 

نیز ارتباط بین « رمعرف  اث»ابطه عقالی ، از طریش عبارت دیگر بنا بر تحلیل ر

زیرا در صورت کنترل تحقش اثر، عمالً فعل ما با  ؛گردد م  قرارعبد   موال بر

 رسد سهماهنگ  عمل با غرض . م  غرض موال به  حدت
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اعتماد دلیل  به عبدی»ممکن اس  گفته شود این فرض نیز  جود دارد: 

رض   توجه اثر رحم  موال بد ن علم به غکامل به علم   قدرت   حکم    

 گوییم: این ر ند در رابطه عقالی ِ م  که در این صورت «به امتیال بپردازد

عبد اس . یعن  اگر « اراده د  م بینتقوّ»دیگری قابل تعریف اس    آن 

 ی ا  ، نفس این تقوم باعث توسعهی خود را به اراده برتر متقوم کند اراده

متعدد    ر ابا عقالی  طور که قبال گفته شد قع همان. در  اخواهد شد

به یک نوعِ اهن     فقا هستند که متفا ت   جود دارد   این اصولیون

بد ن لحاظ ارتباط ا امر به  اند   لرا متمسک شده از این ر ابا انتزاع 

موال را در نظر گرفته   همان یک امر را نیز به صورت بریده  امریکدیگر، یک 

. اما رابطه دیگری نیز هس  که در آن، کنند تشریح م  غرض آن از   منفکّ

نظام »س  نه تنها عمل ا   از طریش « توسعه نفس اختیار عبد»غرض موال 

بر اساس رابطه بین « دتعبّ»اس . به عبارت دیگر  «نظام افعال»   «اغراض

دهد که  م  تری را تحویل ن   تفصیل آن، مبنای تکامل یافتهها   تبیی اراده

چون در مبنای  .شود م  را نیز شامل« عمل   اثر   امر   غرض»همان مبنای 

ا  بود   غرض موال هم کامال خا ّ  ی تنها یک  صف از اراده« امر موال»قوم 

بر   اما در مبنای جدید  .ا  بریده بود ی همچنان که عمل عبد نیز از اراده ؛بود

مرتبا به هم   در یک نظام صورت  به دها، همه این ابعا اساس تقوم بین اراده

در  رسد تعبد م  شود. این در حال  اس  که به نظر م  تعبد   تقرب تحلیل

 اتکاء به جهل مطلش اس . به معنای ،بودنمبنای قوم از حیث عبد

با « اثر عمل عبد». بنابر اشکال  که مبن  بر ضر رت به  حدت رسیدن 9

بودن  شک در عل  تامّه»آن ردّ فرضِ مطرح شد که نتیجه « غرض امر موال»

نبودن امتیال برای  عل  تامه»فرض  ،بود «امتیال برای حصول غرض موال
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 د خصوصا با توجه به میال  که ر م  نیز زیر سِال «حصول غرض موال

موال آب خواسته تا  ضو بگیرد   عبد »: اند طرح کرده برای این فرض اصولیون

تواند با آ ردن آب   م   ضو نگرفته   لرا عبد آ رد اما موال هنوز م  آب را

شد غرض موال از امر   بیانقبالًطور که  زیرا همان« دیگر، تبدیل امتیال کند.

گرفتن غرض عمل بعدی  بوده    ضو« دسترس  به آب»به آ ردن آب، 

محقش شده   لرا امتیال، عل  « دسترس »با آ ردن آب، غرض  موالس . پس

ردیده اس . عال ه بر این که اساسا عمل عبد هم باید حصول غرض گ ی هتامّ

انگیزه ا  از باید تحلیل شود؛ یعن  ا    نه کل    بد ن دلیلا  به نحو عین 

آمدن کیفی   شدن آب   پایین ؛ مانند گرمآ ردنِ د باره آب باید مشخص شود

آن برای  ضو   امیال آن. در صورت بررس  حال  عبد نسب  به تبدیل امتیال 

شود که تکرار عمل توسا عبد به دلیل بازگش  غرض موال سگرم  م  مشخص

 معنا خواهد بود. ب  باشد   الّا م  شدن آب  که سرد بودن آن مورد نظر بوده 

. فارغ از این مباحث   بنابر استدالالت قبل ، اساسا در ر اباا عقالیا    4

فرهناگ  »آید   این فرهناگ تاا قبال از رنساانس،      م  بوجود« فرهنگ»یک 

جایگااه مهمّا    « گفتماان »  « ادبیاات »فرهنگا  کاه در آن    اس ؛« مولوی 

فرهناگ مولویا    گرچه این به معنای حرف کامال ادبیاات در    ؛اس  نداشته

   باار اساااس زبااان   ادبیااات خااا   ، فرهنااگ مشااارک در مقاباالنیساا . 

 جریاان  را در جامعاه  ریبَا  دها    فرماان   فرمانفرآیند  های مختلف، تخصص

منطق  بین موال ای  رابطهجای  به تا پیش از رنسانس، . به عبارت دیگرهدد م 

جریاان   که فرهنگ تحکم   غضب   مجازات باوده، « فرهنگ مولوی »  عبد، 

دانستند کاه در   م  داشته اس    عباد هم نسب  به این ر ند  جدان داشته  

ی انجام صورت تخلف   حت  عدم تملش   چاپلوس    یا حت  عدم آمادگ  برا
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احتماالت بعیده از لفظ امر موال، جان   ماال   نااموس شاان از باین خواهاد      

در چناین فرهناگ      مسالّم بارای عباد    به همین دلیل اس  که اصال 0.رف 

اس  تا مجازات نشود. این فرهنگ حت  باا شاارع بمیاباه     «احتیاط»ر ابط ، 

 مار ماوال  کارده   باه بررسا    تادقیش دربااره ا ا      ما   رئیس قبیلاه برخاورد  

 پرداخته اس . نم 

این فرهنگ در مرلی   منظر بسیاری از فقها »ممکن اس  گفته شود: 

سال پیش نیز در جوامع انسان   جود  911زیرا این فرهنگ تا قرار داشته 

آن اس  که فقها حت   به معنایاس    اگر اشکال مطر حه  ارد باشد،  داشته

که در پاسخ باید  «اند سلا نداشتهبه ر ابا اجتماع ِ عین ِ زمان خود هم ت

 ،شناس  زبان گف  استفاده از عقل نظری در تحلیل امور عین    اعتباری  

خواهد داش ؛ یعن  مباحی  اهن    انتزاع  ای را در پ   لز ما چنین نتیجه

شکل خواهد گرف  که ربا دقیق  به خارج   عینی  نخواهد داش    این، 

  گرنه در  اند ه بر این مبنا شکل گرفتهاس  کای  الزمه مباحث تخصص 

عقل نظری »نگری   ترکیبِ  استفاده از منطش مجموعهدلیل  به مباحث غرب ،

شود   یک تحلیل  نم  مشاهدهای  چنین ر یه«   عقل عمل    عقل عرف 

عین  ا   البته مادّی   الحادی ا از ر ابا اجتماع  در گرشته   حال ارائه 

 گردد. م 

                                                           
 شود. گرچه در تطبیش این فرهنگ به شارع، فرهنگ رحم  جایگزین فرهنگ غضب م  .0



 

 امون مستقلّات عقلیهبحثی پیر

. با توجه به استدالل آخوند بر اجزاء توسا مساتقالت عقلیاه بایاد باه     0

بررس  مفصل آن پرداخ  اما اجماال   بنابر گزارش مرحوم مظفارسره  از ایان   

ال اقاع لهاا إلّاا    »از مواد عقالی  اسا  کاه   « مستقالت عقلیه»بحث، ماده در 

ت در مستقالت عقلیه، بدیه  باشد، ماده لرا اگر صور .«تطابش آراء العقال علیه

بود، عال ه بر ایان   در هر صورت رن  اس    لرا نتیجه قیاس، قطع  نخواهد

« یحکمون بحسن العدل   قابح الظلام   ءالعقال»  رنّ ی هاین مادّ که بر کلّی ِ

زیرا مصادیش بسیاری بر خالف این قضیه  جود دارد کاه   اشکاالت   ارد اس ؛

 پردازیم. م  اشاره شد   در ادامه، به تفصیل به آن در گرشته به آن

. مرحوم مظفر برای تبیین بحث مستقالت عقلیه  ارد جزئیات بحث 3

حسن   قبح عقل  شده   لرا به اختالف اشاعره   عدلیه در این مسأله نیز 

باره باید گف   فلسفه نظام  الی  در این   بر اساس کند. لرا اجماالً م  اشاره

نزاع مربوط به فعل خدای متعال   کالم خدای متعال اس . این د  با که این 

هم هماهنگ اس    اگر کالم را نیز یک  از افعال خدا ند متعال بدانیم، همه 

افعال ا  خیر مح    حسن مح    حش مح  اس . در  اقع مشکل هر د  
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طرف این اس  که قبل از تعریف جریان فعل   کالم خدای متعال   مستقل 

که اات فعل در مبنای  ازند در حال پرد م  از این بحث، به بررس  فعل عباد

 جریان اراده حضرت حش اس . مختار

هساتند کاه    مسالک  قائل به هماین  اشاعره نیز»ممکن اس  گفته شود: 

اات فعل   ارزش سحسن   قبح  آن  ابسته به خداس    الحسن، ماا حسانّه   

 «کاالم خادا  »ره ایان نظار را دربااره    اما باید توجه داشا  کاه اشااع    «الشارع

به جریان فعل ا  در عالم ندارند   از طرف دیگار، کاالم     ای  دهند   اشاره م 

شود   به این دلیل اسا  کاه    م  زبان در این دستگاه امری اعتباری محسوب

 شود. م  حسن   قبح   خوب   بد، اعتباری

 باه فطارت بااز    اش کنند که ریشاه  م  تکیه« حقیق  عمل»اما عدلیه به 

کند   اصل خلق  فطرت سهمانند  م  گردد   فطرت بر حسن   قبح تاکید م 

اصل خلق  عقل   اثر آن در حجی  عقل  به این گونه اسا  کاه باه چناین     

کند   لرا این حکم به خدا ند متعاال مساتند اسا .     م  حسن   قبح  حکم

ه شده اس  اما این پس در این نظریه به جای تکیه بر اعتبارات، به حقایش تکی

حقیق ، جریان فعل خدا ند نیس  بلکه فعل انسان اس    در فعل انسان هم 

کنند که در همه د ران زندگ  انسان به نحو ثابا   جاود    م  به فطرت  تکیه

 دارد.

این نحوه تعریف، منفک از عالم خارج   جریان اختیار اس  چون همه  

 رزند   لرا در  م  آن کفر   شرکه  سیل به کنند   م  با اختیار خود زندگ 

کنند   رلم خود را صلح  م  ایجاد «تغییر   تبدیل»تعریف حسن   قبح، 

کنند. به  م  حقوق بشر معرف  عنوان بهدهند   حقوق مادی را  م  جلوه

  این در حال  اس  که  عبارت دیگر چنین اات  در عالم خارج  جود ندارد
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 ف   امور اختیاری اس . لرابه عالم تکلی معطوف   مربوط تمام بحث اصول ،

 منفکّ از اما بریده از عالم عینی    ؛نیس  در بادی امر، غلا این نظریه

 مباحث شرع    فعل خدای متعال اس .

مرحوم مظفر معنای ا ل از حسن   قبح را به کمال   نقصان تعریف  .9

جه داش  که کمال   . باید تواند   آن را  صف افعال اختیاری دانسته اند کرده

ر د سسیر تبدیل دانه به شکوفه   شکوفه به  م  نقص هم در امور طبیع  بکار

میوه   اختالل در این سیر یا زندگ  انسان از نطفه تا تولد   کودک    بلوغ   

هم در امور   ...  که مربوط به ربوبی  خدای متعال   تناسبات حیات اس ؛ 

ن صورت اختیار حسن، همان کمال   نور اس    در ای ر د. م  اختیاری به کار

فساد   طغیان   ضالل    گمراه  اس . به  به معنایاختیار سوء   قبیح 

عبارت دیگر این نوع  ر د در بحث تزلزل اس    اگر بحث، بحی  اختیاری 

مطرح « نور   رلم » از تعابیری مانند ،«کمال   نقصان»جای  به اس ، باید

   متقدم بر آن مباحث دین  این بحث فارغ از»ه شود گفتشود. ممکن اس  

، اما «اس    قرار اس  در آن به امر مشترک بین کفار   مِمنین پرداخته شود

  « اختیار»، تعریف «کمال»  موکول به بررس  تعریف اثبات چنین ادعای

باشد که در صورت ارائه گزارش از این سه مقوله در  م  نسب  بین این د 

 ،  ارد آن خواهیم شد.ایهکف حثابم

داند  م  . سومین معنا از حسن   قبح که مرحوم مظفر آن را موضع نزاع4

اسا . در ایان صاورت اگار      «ه العقالءمااستحش فاعله المدح ل  الرم عند کافّ»

جاای   باه  که چنین حکم  نکند، ضار ری اسا    حت  یک مصداق یاف  شود

شادن   د که این باه معناای نساب    ر داده شوقرا« بع  العقالء»، «کل العقالء»

کند که این حکم جزء  م  احکام عقالی  اس . البته مرحوم مظفر خود تصریح
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مشهورات اس    مشهورات،  اقع خارج  ندارند اما اگر بعض  از قوم قائل باه  

حقیق     اقع  بودن احکام عقالی  شاوند، از طریاش خدشاه در مصاادیش       

 این حکم عقالی  را اثبات کرد. توان اعتباری بودن م  کلی  حکم،

 فقدان ما بازاء خارج  برای حسن   قبح درالبته تصریح مرحوم مظفر به 

معنای سوم، مالزم با قول اشاعره اس ، زیرا در این صورت ایان حکام عقلا ،    

سنخ  غیر حقیق س= اعتباری  خواهد یاف    اشاعره هم چون حسان   قابح   

م اماری  کردناد   اصال زباان   کاال     ما   تندافعال را به بیان   کالم شارع مس

دانساتند کاه  راء    ما    ... اس ، حسن   قبح را اعتباری اعتباری   تابع عرف

بیان شارع،  اقعیت  ندارد. در اینجا نیز حسن   قبح،  رای حکم عقالء باه آن  

سمشهورات   اقعیت  ندارد. به همین دلیل اس  که اختالف در احکاام عقلا    

راه نادارد اماا در حسان   قابح   میاال      « ل اعظم من الجزءالک»مح  مانند 

اختالفات زیادی  اقع شده که این، الزمه غیر حقیقا    غیار ضار ری باودن     

 آن اس .  یعن  اعتباری بودنس

صحیح اس  که حکام عقال باه حسان   قابح      »ممکن اس  گفته شود: 

ف کاس در آن اخاتال   امری غیر ضر ری اس     اقع خارج  ندارد اماا هایچ  

کنند کاه عادل    م  عقالء به هر مرهب    در هر زمان  اعترافندارد   تمام  

متا  ماا صادق    »حسن اس    رلم قبیح اس . یعن  به تعبیر مرحوم مظفر: 

ال گفته شد کاه  اما قب« عنوان العدل فإنه البد ان یمدح علیه فاعله عند العقالء

معناا     با   امور اعتبااری منطق  از افعال    گیریِ عدل   اساساً کل « عنوانِ»

 مطرح« جعل نسب »، «عنوان»جای  به غیر ممکن اس  بلکه در امور اعتباری

اسا   « فعل عدل»، هر چه در خارج  جود دارد شود. چون در ما نحن فیه م 

شاود؟   م  انتزاع انجام یک امر متکیّرعنوان  به «فعل»که باید پرسید چگونه از 
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چیس ؟ اگرچاه  « ا ات»  تفا ت آن با « فعل»اساسا تعریف تخصص  قوم از 

مانند خوردن   نوشایدن  ... دارناد اماا    ای  هر کدام از افعال، عنا ین   اسام 

چیسا ؟ باه   « فعال »سف  از نفس گرشته از این عنا ین، تعریف منطق    فل

قابلیا   حادت مااهوی،    « فعل»این اس  که آنچه مسلم اس ،  رسد نظر م 

ردار بَ  حدت فلسف  ندارد بلکه امری کیرت   حدت تشکیک ،  حدت منطق  

اس . میال خوردن دارای چندین جزء اس : بردن قاشاش باه سام  دهاان       

حتا  در   ن آن؛ که هر یک از این سه قسم  نیزریختن غرا در دهان   بلعید

قابل تجزیه به چند جزء اس . لارا در مبناای قاوم     از یکدیگر، صورت تفکیک

 از آن، امری را انتزاع کرد. حت شود  نم  کند   نم  اصال  حدت  پیدا« فعل»

مفاهیم اعتبااری   ی پیدایش فلسفه نیز اصول فلسفه   ر ش رئالیسمکتاب در 

 حدت  جعل شود که  اعتباراً برای افعال، ی مهمّ استوار شده تا بر همین نکته

 بین اجزاء جاری باشد.

ید که گو نم  در هر صورت هیچ عاقل »ممکن اس  گفته شود: 

امر حسن، مستحش مجازات اس  یا فاعل امر قبیح، مستوجب  ی دهنده انجام

کنند؟ بنابر  م  پرسیم: چرا عقالء چنین م  در این صورت «ثواب   مدح اس 

آنچه مرحوم مظفر فرموده عل  این کار،  جود مصلح  نوعیه در فعل حسن 

نوع انسان       جود مفسده نوعیه در فعل قبیح اس  که آن مصلح ، بقاء 

از « غرض»حفظ نظام   عدم اخالل به آن اس . این مطلب به معنای تبیین 

، مدح شود چون که فاعل امر حسن اند یعن  عقالء اعتبار کرده ؛اعتبارات اس 

نظام شده اس . پس این توضیحات حفظ    به ناممین غرضباعث تأ

حال تعریف پرداختن به مصادیش، در جای  به آن اس  که ی دهنده نشان

در آن اصل اس    تخلف از آن، موجب « غرض»هستند که « اعتبار»
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اعتباری بودن، امری نسب    دلیل  بهاین حکم عقالء  شود   م  «مجازات»

راه ندارد. در  اقع آنچه « جعل نسب »قابل تغییر اس    ثبات   حقیق  در 

 آن؛ یعن  تمام  اس    نه مصادیش« تعریف اعتبار»عقالء بر آن اتفاق دارند، 

کنند تا  م  کنند   سپس مردم را به آن الزام م  حکمرانان  جوب  را جعل

 ؛کنند م  ، متخلفین را مجازاتمسیر همه به انجام آن مبادرت  رزند   در این

سرلم   عدل  کامال مختلف اس    هیچ نحوه اتفاق   اما مصادیش این تعریف

 در آن  جود ندارد.

فرماید که حکام عقال باه     م  مقدمه سوم بحث خود. مرحوم مظفر در 1

حسن عدل   قبح رلم، حکم عقل عمل    نه عقل نظری اس  که انسان را به 

اس  کاه  « باید»  «  جوب»رسد این، معنای  م  کند. به نظر م  عمل دعوت

بارد   در مقابال    ما   عل   حدت تمام افعال اس    انسان را به سم  عمال 

 اس .« هست »مفهوم 

ادراکات  معرف  کردند که نا مرحوم مظفر مالئم    منافرت را از ضم

ی مختلف در ها بودن ا ق انساناس  که این نکته با مبنا« علمیُ ینبغ  لن»

ینبغ  » ادراکاتِ رسد رت ناسازگار اس . البته به نظر م مناف  تحلیل مالئم  

ینبغ  » اتِ  ادراک شوند  ی    مفاهیم حقیق  مستند م به علّ« علمیُ لن

د   تسلا به این ریشه، نگرد م  به اختیار   مفاهیم اعتباری باز« عمل بهیُ لن

کند. البته گاه بحث مورد نظر در سطح  م  توانای  ارزیاب  تالئم بحث را ایجاد

اس  که باید بحث جعل   اعتبار مطرح شود   گاه درباره عالم « تعریف»

در  طرح شود. پس مبحث اختیار نیزختیار مخارج   عمل اس  که باید بحث ا

شود که باید در بررس  بحث به این نکته  م  د  یا سه نوع مختلف مطرح

 دق  کرد.
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حکم  :دفرمای م  . مرحوم مظفر در مقدمه چهارم بحث از حسن   قبح7

عقل به حسن   قبح بد ن دلیل نیس    چون چنین حکم ، جزء ممکنات 

راء، پنج سبب را برای حکم عقل به استق خواهد   با م  اس  حتما سبب

ادراک عقل »این اس :  ها آنبندی  جمع کنند که م  حسن   قبح مطرح

به نحو    یا کمال   نقصان نوع به نحو کلّمصلح  یا مفسده نوعیه نسب  به 

ناش  از ادراک از مصلح      ، عل  چنین حکم  اس . اما اگر این حکمکلّ

تواند عل  حکم عقل به  نم  باشد، ن جزئ ی جزئیه یا کمال   نقصا مفسده

کند بلکه  هم یا  نم  حسن   قبح باشد زیرا اساسا عقل، امور جزئیه را درک

  «0عهده دارد.ه حس یا خیال اس  که مسئولی  ادراک جزئیات را ب

باره آن اس  که  قت  در مقدمه سوم، اعتباری بودن  نکته ا ل در این

 اعتبار« غرض»در مقدمه چهارم به حکم به حسن   قبح مشخص شده، 

معنا   لغو اس    غرض، مقوم  ب  پردازند زیرا فعل اساسا بد ن غرض م 

 تعریف فعل اس . در  اقع علی  در برقراری رابطه بین فعل   غرض حاضر

تر  گیرد. به عبارت دقیش م  شکل«  هم»شود   در غیر این صورت،  م 

امتناع اجتماع   ارتفاع نقیضین اس ، همچنان که ام القضایا در عقل نظری، 

لوگیری از لغوی  ام القضایا در عقل عمل ، رابطه بین فعل   مقصد برای ج

مصالح نوعیه، معرف  غرض فعل موال در حکم به حسن    اس . در اینجا نیز

ایجاد »اس  که باعث   سبب در « غرض»  « مقصد»چون این  ؛قبح اس 

                                                           
همین « علم  قدرت به عنوان شرائا عامه تکلیف»بحث از  رسد شکل اصول ِ ر م به نظ .0

ایگاه تکلیف را به با تعریف علم در عقل عمل ، پتا  مبحث اس . زیرا در آن سع  شده

که بر اساس تعاریف منطق ، علم در  در حال  ؛تحلیل کند عامّ   به شکل صورت عقل 

 شود. ها جاری نم  امور متغیر قابل حصول نیس    کلی  در آن
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 قوم در عقل عمل، مقدمه چهارم معنادارشود. پس بنابر مبنای  م  «فعل

 شود. م  آن با فعل مشخص ی غرض   رابطه ،شود چون در آن م 

در « ی کلّ»اما نکته د م آن اس  که ایشان عقل عمل  را بر اساس 

که این بر اساس منطش صوری اس  ساما  اند توضیح داده« جزئیات»مقابل 

آن «  جوب متابع  از علم»ن عالمه طباطبای  بر اساس اصال   جود در تبیی

کنند  حال سِال این اس  که این  م  را یک امر اعتباری   نه کل  معرف 

مصلح  نوعیه چگونه به کلی  تبدیل شده   این کلی  چگونه ساخته شده 

  غرض  اند تطبیش داده« عدل»اس ؟ مرحوم مظفر مصلح  نوعیه را بر 

« عدل»حال اگر  اند رف  کردهمع« حفظ نظام   عدم اخالل به آن»را « عدل»

که فعل به  مبن  بر اینخواهد شد     اردقبلهمان اشکال اسم یک فعل باشد، 

ظم شود چون از جنس عقل عمل اس . همچنان که باید از ن نم  کلی  تبدیل

 آن نیز اگر به نظم زندگ  انسان  تحلیل شود   نظام نیز تعریف ارائه شود؛زیرا

 میال برای حمل   نقل، قوانین  اعتبار .ی اس از جنس عقالی    اعتبار

 کنند تا نظم در رف    آمد حاصل شود.  م 

پس همه بحث این اس  موضوعات  مانند مصلح  نوعیه   عدل   نظم، 

یات دانس  کلّ  از جنس عقل نظری  ها توان آن نم  اموری اعتباری هستند  

اره عواطف   د اع  بحث فلسف  درب   شخصیه نیزسهمچنان که درباره مصلح

ها قابل طرح اس   بلکه در این بحث، اعتبار   الزام به آن   مجازات    انگیزه

بر تخلف   کنترل تحقش مقصد مطرح اس  که همگ  این موارد در حال 

تغییر هستند آن هم به تبع غرض  که عقال دارند. به عبارت دیگر  قت  سنخ 

 از همه عقالء   عمومی  آنبحث، عقالی    قراردادی شد  جه اشتراک 

 معناس  بلکه اکیری    اقلیت  در جامعه نسب  به اعتبارات عقال شکل ب 
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شوند   جامعه بر اساس  م  گیرند که اقلی  در صورت تخلف، مجازات م 

 ماند. نم  ر د   متوقف م  ، پیشاند نظم  که اکیری  پریرفته

  باطل مطرح شود، البته  قت  بحث اختیار نیز به بیان بیاید   حش 

ممکن اس  حت  اقلی  مجازات شده بر حش باشند. پس عقل  کردن مباحث 

  « قرارداد» ،«اختیار»ی  سه مقوله لوازمِ قابل قبول نیس  زیرا باعقالی  

که  ا« بر اساس علم منطش قواعد اخر  جه اشتراک   ساخ  کلّ » همچنین

ندارد ا ناسازگار « ای کیرتمتغیرات دار» بمیابه« افعال»قابلی  تطبیش بر 

 اس .

، «حسن   قبح اات ». مقدمه پنجم درباره اقسام حسن   قبح اس : 6

میال قسم ا ل، عدل     « حسن   قبح ال اقتضائ »، «اقتضائ حسن   قبح »

رلم اس  که باید به تعریف آن پرداخ . یک احتمال این اس  که معنای 

این صورت   بر اساس اصال   باشد که در« کل ش  ف  موضعه  ضع»عدل، 

خواهد شد. اما بر اساس اصال  بدل عدم   به امری  جود، تعریف رلم

تناسبات اات اس  که برای اات،  اجب «  ضع کل ش  ف  موضعه»ماهی ، 

ل   ال که اات  الیتعلّ با توجه به این مخصوصاً .معنا خواهد شد ب  اس    رلم

اس . حال اگر حکم به حسن عدل، نمک، شور که  این مانند ؛ف اس یتخلّ

باز گرداند   « فطرت»اس ، در این صورت باید آن را به    تخلف ناپریراات  

، آن اس  که این عقالء  جود دارد. الزمه این سخن حقیقت  اس  که در همه

حکم دیگر جعل  نباشد   احتیاج  به اعتبار عقالء   لحاظ مصلح  نوعیه 

د. به عبارت دیگر اگر این حکم ناش  از خاصی  شو  نداشته باشد   خود کشف

  مانند یک  ر د م  بحث کنار لوازمات عقالی ِ ی عقل یا فطرت باشد، همه

صیاتش به صورت جبری   ال یتخلف با ا  همراه خواهد شد که خصو اات
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 اس .

آنچه مشترک بین همه »احتمال د م آن اس  که گفته شود: 

بر  توانند ها م  ، انساندر عقل عمل  . اماهاس  احکام عقل نظری اس  انسان

 عمل گراشته   یا به آنها را کنار یاحکام عقل نظر عمل کنند   اساس اختیار

قابل اثبات  ،مشترک قبال گفته شد که احکام   قواعد عقالی ِ اما.« کنند

ار نسب  به کفر یا ایمان یا نفاق  اختیگیری س سه جه نیس  بلکه بر اساس 

 شود. م  م متفا ت از عقل عمل  صادرکاسه دسته اح

یک  از اقسام حسن   قبح مورد عنوان  به . پس حسن   قبح اات 1

بررس  قرار گرف    قید اات  در آن بنابر یک احتمال به الرات  الیتعلل   

الیتخلف تفسیر شد. اما احتمال دیگر آن اس  که بگوییم حسن   قبح اات  

، نفس عنوان کاف  اس    نیاز به حسناس  که برای حکم به بدین معن

مندرج شود تا بتوان   اسطه در اتصاف ندارد   الزم نیس  تح  عنوان دیگری

 عنوان بهمانند عدل که در اتصاف به حسن محتاج  ؛بر آن، حسن را حمل کرد

دیگری نیس  برخالف تعظیم صدیش که برای اتصاف به حسن، مشر ط به آن 

 نشود.اس  که موجب هالک محترمه 

  فقاا از   «هماادّ »میان موضوع   محمول باد ن لحااظ    ای چنین رابطه

معقول   صحیح اس  اما اشاکال آن اسا  کاه در اینجاا د       ،«صورت»لحاظ 

که « حسن»   که یک فعل اس « عدل»هستند:  «فعل» ، از سنخرابطه طرفِ

اس   مدح فاعل اس . این در حال  به معنای ،آن از بنا بر تفسیر مرحوم مظفر

معنای ااتا  فقاا در ادراکاات    عنوان  به که عدم احتیاج به  اسطه در اتصاف

عقل نظاری سمفهاوم هسات    لاوازم آن  جریاان دارد   چناین نسابت  در        

ادراکات عقل عمل  سمفهوم  جاوب   لاوازم آن  خصوصاا دربااره افعاال کاه       
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. به عبارت قابلی  جریان ندارد ،مقوالت  متدرج   غیر ثاب    ا  اجزاء هستند

جااری نیسا  بلکاه    « نساب  »دیگر بین موضوع   محماول در عقال عملا     

تناساب موضاوع   محماول در ادراکاات عقال       رِ  معیا جریان دارد« تناسب»

شود فعلِ عادالنه، اساتحقاق   م  عمل ، مقصد یا غرض اس . یعن  آنچه باعث

 اد شاود، یاان مادح   عادل، تناساب  ایجا     ثواب   مدح در نزد عقالء بیابد   م

 آن اس . بناابراین مصلح  عدل برای حفظ نظام   بقاء نوع انسان    مجتمع 

 معناس . ب  اندراج عدل   حسن در همدیگر

 . مرحوم مظفر در بررس  ادلاه اشااعره   عدلیاه دربااره حسان   قابح      3

دلیل اشاعره بر ردّ حسن   قبح آن اس  که اگار حسان   قابح،    »فرماید:  م 

در  .شد نم  ید همانند الکل اعظم من الجزء در آن اختالفبا ،حکم  عقل  بود

سپس در  «.نیس  این حکم عقل  که اختالف در آن، مشهود اس    لرا حال 

ما از ابتدا گفتیم کاه میاان حسان   قابح باا      »گویند:  م  پاسخ به این اشکال

زیرا ا لا ، حکام عقال عملا  اسا     اقاع        ؛ضر ریات   ا لیات تفا ت اس 

دارد   د م ، حکم عقل نظری اس  که  اقاع خاارج  دارد   هایچ    خارج  ن

 .«تواند بر خالف آن حکم کند نم  کس

رسد مرحوم مظفر در مقام پاسخ، تنها بر تفا ت این د  نوع  م  اما به نظر

باه   0تاکید کرده اس    عل  اختالف در حسن   قبح را تحلیل نکارده اسا .  

                                                           
فرموده اگر انسان خودش   عقلش به تنهای  فرض خود مرحوم مظفر » :گفته شود . اگر0

این اعتراف به عدم اشتراک تمام  عقالء در حکم  کند   شود، به حسن   قبح حکم نم 

  باید خصوصیات  تنها هم دارای عقل اس  چون باالخره انسانِ ؛به حسن   قبح اس 

اما باید توجه داش  که ممکن اس  قوم،  ،«عقل ا از جمله این حکم ا در ا  جریان یابد

ی مشر ط به جامعه   موضوع اشتراک همه عقالء در اعتراف به حسن   قبح را تنها عقال
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این تفا ت در آن اس  که احکام عقل  نظر ما   بر اساس اشکاالت قبل ، عل 

عمل ، احکام  عقالی  هستند که رابطه مستقیم  با مقصد   اعتبارات دارناد  

هاای     در تعیین مقصد   اعتباارات متناساب باا آن اختیاار راه دارد   جها      

سایمان   کفر   نفاق  باعث تغییر   اختالف در تعریف عدل  متفا ت در اختیار

لرا امر مشترک   ثاب  در احکام عقالی ،  شوند   م  ثواب  رلم   مجازات   

انتزاع  بیش نیس . از همین نکته،  جاه ردّ اساتدالل د م مرحاوم    ای  مقوله

 ر شان « فما کان من الحسان   القابح ااتیاا الیقاع فیاه اخاتالف      »مظفر که 

 شود. م 

ق دارناد،  شد که آنچه عقال بر آن اتفاا  . البته در مباحث گرشته بیان01

کنند    م  ا امری جعل ،برای غرض  تعریف نفس اعتبارات اس ؛ یعن  عقالء

سپس اثار ا امار را   کنند    م    متخلف را مجازات مردم را به آن ملزم نموده

غارض را محقاش نکارده، امار     هاا،   آن فرمانند تا اگر ده مورد ارزیاب  قرار م 

تعریف عدل   رلام  جدیدی را جعل کنند. اما این به معنای آن نیس  که در 

بسایار  هاای     مصادیش آن اختالف نداشته باشند بلکه اساسا درگیری   جنگ

چون آنچه در دستگاه اله   اس ؛ عظیم  برسر همین موضوعات اتفاق افتاده

 شود. م  رلم اس ، در دستگاه الحادی، عدل محسوب

بر اساس همین نکته اس  که استدالل سوم مرحوم مظفار بار حسان       

شود زیرا صحیح اس  کاه عقاالء در احکاام عقالییاه اتفااق       م  قل  ردّقبح ع

دارند   انکار این امر، مکابره اس  اما موضوع این اتفاق، نفاس تعریاف اعتباار    

 اس    نه مصادیش رلم   عدل.

 
________________________________________________

 

 ر ابا اجتماع  بدانند.
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اگر اشاعره بنابر ردّ » :. استدالل چهارم مرحوم مظفر آن اس  که00

دانند، باید  م  ر شارع را امری شرع  جوب اطاع  از ا ام ،حسن   قبح عقل 

کنند. اگر این  م  ر شن کنند که از کجا   بر چه اساس این  جوب را اثبات

کنند فهوالمطلوب   اگر به امر دیگری از  م   جوب را بر اساس عقل اثبات

کنند فننقل الکالم الیه   ال نقف حت  ننته  ال  طاعه  م  شارع مستند

 .«لمطلوبا   هو عقل ٌّ ها  جوب

د  طرف در این استدالل آن اس  که هر د ، طاع  را به کالم  هر اشکال

  چون برای اثبات  جوب از کالم شارع، به فهم آن  اند شارع مستند کرده

  به میان به شارع ساستناد اصول  جرم بحی  از سنخ بحثال، احتیاج اس 

تند به کالم باشد تواند تعریف دیگری که غیر مس م  «طاع »اما  .خواهد آمد

طاع     ،اس  که در این صورت «هماهنگ  د  اراده»داشته باشد   آن، 

حت  در صورت ارائه » :یابد. ممکن اس  گفته شود م  تسلیم تعریف جدیدی

اع  کرد، به از شارع باید اطکه  این اثباتبرای تعریف جدید از طاع ، باز هم 

بحی   ،وجه داش  که مانحن فیهاما باید ت ،«بحی  عقل  محتاج خواهیم بود

در  مبحی  اعتقادی. به عبارت دیگراصول    معطوف به عمل عقالس    نه 

توان به چیزی غیر از کالم شارع   چیزی غیر از مباحث  م  چنین بحی 

هماهنگ  با »، «تحقش طاع »یعن  اگر مالک اصول ِ  ؛اعتقادی استناد کرد

ات  جوب را به امری غیر از کالم شارع توان منشأ اثب م  باشد،« اراده موال

 مرتبا نمود.

یک تفک»فرماید:  م  . مرحوم مظفر در مبحث ثان  حسن   قبح عقل 03

صحیح  حکم عقل به   برای عدل   رلم    ثبوت حسن و قبحبین 

زیرا در مقدمات قبل  ثاب  شد که  اند. بر خالف آنچه بعض  پنداشته ؛نیس 
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البته به .« عقل عمل  به مجازات   ثواب اس ثبوت حسن   قبح، نفس حکم 

، بر در نظر مستشکل نقص   کمال یا منافرت   مالئم رسد اگر  نظر م 

، حکم عقل به حسن   قبح قابل تفکیک از ثبوت شود معنا« طبع» اساس

در صورت جبری دانستن ریشه نقص   کمال یا  خصوصاً ؛حسن   قبح اس 

معنا خواهد  ب  حکم به مجازات یا ثوابگاه  آن منافرت   مالئم  با طبع، که

 شد. 

. مبحث ثالث درباره مالزمه حکم شرع با حکم عقل به حسان   قابح   09

اس  که استدالل مرحوم مظفر این اس :  قت  همه عقال ف  بادی الارلی باه   

مطلب  حکم کنند، الزم اس  که شارع طبش حکم آنان حکم کند سالناه مان   

 خالش العقل   إال هو خالف الفرض  جملتهم بل رئیسهم بل هو

اس  زیرا فایده  ای ب  اشکال این اس  که اساسا طرح چنین مالزمه

  تأکید   مرحوم مظفر، این بحث را به صورت عقالی    غیرشرع  مطرح کرده

جاری اس    عقل موال   عقل عبد هر د  در هر صورت که این حکم اند  کرده

گر در مبنای قوم، شارع   پیر انش هم یک کند. به عبارت دی م  به آن حکم

مصادیش موال    عبید اس    هر رابطه عقالی  که در دیگر  مصداق از

مصادیش جاری اس ، در این مصداق هم جاری خواهد بود   لرا مالزمه   

 0.اثبات   نف  آن معنا ندارد   چنین بحی  لغو اس 

مولوی    نساب    رابطه عقالی  محد د به»ممکن اس  اشکال شود که: 

                                                           
نفس  فرماید: مبحث ثالث یعن  حکم شارع به حسن   قبح، م نیز  . البته مرحوم مظفر0

گران هم چنین بحی  مسأله تحسین   تقبیح عقل  اس    اساسا نیاز به بحث ندارد   دی

وسا ایشان، انکار عنوان یک موضوع مستقل ت اند   عل  طرح این بحث به را مطرح نکرده

 سرای  این حکم به شارع توسا برخ  اس .
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عبد یا موالس    فاارغ از  که  این بین موال   عبد نیس  بلکه هر عاقل  فارغ از

کند   الزم نیس  در حکم به  م  عدل، اعتراف فاعلِ هر صف  دیگری به مدحِ

بلکاه در میاان    ؛عاال    ساافل  جاود داشاته باشاد      د  طارفِ  ،حسن   قبح

ی اس . میال در خریاد   فار ش   متسا یان رتبهً نیز حکم به حسن   قبح جار

مسکن، د  طرف، موال   عبد نیستند اما طبش احکام  عقالی  بارای خریاد     

کنند   اگر بر خالف عدل  کاه در ایان خریاد   فار ش      م  فر ش خانه اقدام

تعریف شده، عمل شود، طرف متخلف عقوب  خواهد شد   مستحش ام خواهد 

 «بود.

کند  م  لف، چه کس  مجازات معیندر صورت تخ در پاسخ باید گف  که

کند   اساسا قانون در این موضوع را چه کس   م    چه کس  آن را اجرا

کند؟! به عبارت دیگر اگر این د  طرف، خرید   فر ش خود را  م  معین

رسم  نکنند، اصال قراری  جود ندارد   قراردادی بسته نشده اس  چه برسد 

توقف بر تسا ی رتبه د  طرف در این جای  به به مجازات   اجرای آن. در  اقع

به  ها میال، باید این مسأله بررس  شود که در چنین فرض  ریشه قرارداد آن

گردد؟ آیا اگر نوشته میان این د ، مُهر محضر نداشته باشد، آن  م  کجا باز

گردد؟  م  نوشته اثری دارد؟ در مرحله بعد اعتبار آن بنگاه امالک به کجا باز

کُد نداشته باشد   در سیستم اداره ثب ، رسمی  نداشته باشد، اثری  آیا اگر

گردد؟! پس  م  خواهد داش ؟ آیا ریشه اداره ثب  به غیر از قوه قضائیه باز

گردد که: رهبران جامعه،  جدان عموم   م  چنین قراردادی به این مهم باز

اس  که کنند   این  جدان، امری حقیق  اس    به همین دلیل  م  ایجاد

  در بررس  تعریف این بحث اصلشوند. بنابر م  مردم، اسیر نظامات الحادی

باید به  عقالس    اگر به مصادیش پرداخته شود، در بررس  مصادیش نیز
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رف    به مناشئ آن پرداخ  تا قب    بسا در تعریف مالحظه شود. تر  عقب

ریر نیس    ان پلرا تولید احکام عقالی  بد ن د  طبقه حاکم   محکوم امک

 بحث را شکل ی   حقوق، پایهشناس   جامعه این مطلب در تمام  مباحث

های  بسیاری از این احکام در جوامع، از محیا که دهد   باالتر این م 

 گیرد. م    بین الملل    جهان  سرچشمهای  منطقه

. ممکن اس  گفته شود در تعریف مرحوم مظفر از عقالء، بحی  از 04

حکوم به میان نیامده اما باید توجه داش  که ا ال این نکته برای ردّ حاکم   م

ای  مصداق  بود   نه تعریف . ثانیا مطالعات کتابخانهصورت  به تسا ی در رتبه

توان با یک عبارت، درباره هوی   نم  در یک علم، قواعد خا  خود را دارد  

از سطح  یک بحث به قضا ت نشس    اگر چنین کاری انجام شود بحث

در  ر بنای  تنزل خواهد کرد. لرامبنای    ریشه علم به سطوح آموزش    

ای در تعریف عقالء اشاره شده  به چنین نکته های اصولیون باید دیگر بحث

عال ه بر آن که اساسا صح  تعریف از احکام عقالی    ر ابا اجتماع   باشد.

، بر تعریف   حد د آن بد ن چنین قیدی، امکان ندارد   لرا همیشه بحث از

. البته این قید هم به تنهای  برای تعریف احکام بحث از مصادیش مقدم اس 

جعل  ءعقال بر اساس منطش صوری،عقالی    اعتبارات کاف  نیس  بلکه 

برای  ها کنند   همه این م  الزام ایجاد ها کنند   سپس برای ام  م  نسب 

 آن، جعل نسب  را تغییرتحقش یک غرض اس  که در صورت عدم تحقش 

ن معناس  که نخبگان   خبرگان جامعه، مرتبا این ر ند را دهند. این بدا م 

همان حقوقدانان هستند که جامعه، حش مجازات    ها کنند   این م  کنترل

شکل  به شکل مطلوب«  جدان عموم »به این قشر داده اس  تا تشویش را 
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 0.بگیرد

اس  که در آن، مطرح  «یان نسب جر»جعل نسب ،  اما در مقابلِ 

یابد. لرا ریشه  م  تخلف سعقل نظری  موضوعی امکان ماهی    اات   عدم 

ها   در  تحلیل منطش صوری از تمام  اعتبارات    جدان   حاکم   محکوم

گردد.  م  به جعل نسب  باز در مبنای قوم، شناس  جامعهی  ریشه یک کلمه

ف عقالء   متسا ی یا حاکم   محکوم بودن پس ارتباط هر بحی  از جمله تعری

نگری   منطش  ریف ر شن شود. البته منطش مجموعه، باید با این تعها آن

به آن  یبعد ری از این مقوله دارند که در مباحثریف دیگاتع تکامل  نیز

 خواهیم پرداخ . 

، استدالل  «شارع»به  «رئیس العقالء»با نسب  دادن . گفته شد که 01

یش جاری اس    این مصادتمام  چون حکم در  ؛شود نم  ضافهبه بحث ا

خالش »دهد. اما عبارت  م  بودن کارهای شارع را نشان عبارت تنها عقالی 

در صورت بررس  این که  این گرشته ازآ رد؛ زیرا  م  الت  را پدیداشکا« العقل

هسع  عبارت، خدا ند از مولوی  خارج شده   مولوی  را باید در انبیاء  ائم

 .در این بحث ر شن کردنیز باید نسب  بین خالش   مخلوق را  ، جستجو کرد

اگر این نسب  به صورت تکوین  تحلیل شود، بحث از دار امتحان   اطاع    

                                                           
طور که در کشور ایتالیا، در کنار  ؛ همانمطرح نیس  . البته در این ر ند، رلم   عدل نیز0

یابد    برای مردم  جدان ساخته   به مقاصد خود دس  م   ، دستگاه مافیا نیزحاکمی

پردازند که  نم  لی  هستند   به این امردر حال فعا این د  دسته، مدتهاس  در کنار هم

طور که کش  خشخاش   تولید مواد  ته مقابل را از بین برد! یا همانتوان، دس چگونه م 

رغم اینکه در مفاسد آن،  عل گیرد  مخدر هیچگاه موضوع کار شورای امنی  قرار نم 

 شود! م  سخنان بسیاری گفته
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اما اگر آن را خالش  .شود م  امر   نه  خارج شده   به امری جبری بدل

 صف دیگر عقالی  در جامعه   با حفظ اختیار تحلیل کنیم، های  درک

ندارد بلکه اختیارات جاری اس    باید نسب  بین   موضوعیت «خالقی »

امر کردن یا جعل  ی هقوّ ض خدا نداختیارات را مالحظه کرد. چون حسب الفر

به  ؛ اما کیفی    نحوه بکارگیری آن،داده اس  ها به همه انسان را   اعتبار

در  .سمانند همه قوای انسان گردد  م  باز ها ها   نحوه اختیار آن خود انسان

 اقع موضوع بحث درباره یک درک عقالی  بود که در آن مقصد   غرض   

گردد    م  الزام   کنترل ضر رت داش    تعیین مقصد   غرض به انسان باز

معنا « هست    ماهی »خالقی  در آن موضوعی  ندارد. البته خالقی  در 

 مطرح اس ، جریان ندارد. «ءاراده   عقال»که  دارد اما در این بحث

بحث از مالزمه میان حکم شرع با رسد  به نظر م . بنابر آنچه گرش ، 07

چنین درک عقالی  عام   مشترک  در خارج  جود  حکم عقل معنا ندارد؛ زیرا

از ابتدا  چنین اشتراک  یک امری اهن  اس . در  اقع ادارکات عقالئ ندارد   

شوند که نه تنها با یکدیگر  اق  تقسیم م به سه درک سکفر   ایمان   نف

فارغ از  . پسبه دنبال از بین بردن ریشه دیگری هستندبلکه ، اشتراک  ندارند

توان به بحث  م  ،طرح شد درباره حسن   قبحکه حث عقل    عقالی  ابم

تا معلوم شود پرداخ    به بررس  مصادیش همّ  گماش   باره اینعرف  در 

 دیش رفتار عقال  جود دارد یا نه.امر مشترک  در مصا

، بر «فرهنگ مولوی »باید توجه داش  که رابطه عقالی  در از سوی . 06

اساس حرف کامل اختیارات عباد توسا موال  شکل گرفته اس    میال یاک  

عضو قبیله حت  برای رفع نیازهای ساده خود از قبیل خرید   فر ش   شاغل  

باین ماوال     ای  گرف . با چناین رابطاه   م  زه  ازد اج باید از رئیس قبیله اجا
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یاباد   جریاان    نما   عبد، گفتگو   ادبیات   منطش   بررسا  عقالنا  مجاال    

طرفه   از سوی موالس    برای عبد تنها امتیاال   ری یکبَ ده    فرمان فرمان

 مطارح اساا    جاز حااش حیاات   عاادم مجاازات، انتفاااع  بارای ا  حاصاال     

 ؛ زیارا عبد ناه نساب  باه کاالم ماوال اختیااری دارد       ،گردد. در این رابطه نم 

غیر از معناای خاود، چیاز دیگاری را     نیز اطالقات لفظ  جاری اس    الفاظ 

نه نسب  به مولوی ، حاش اعتاراض   گفتگاو   مشاارک         کنند نم  منتقل

گیاری ماوال    ؛ چون باید در برابر تمام  انواع توبیخ   جدال   بهاناه دارد جود 

 تسلیم بود. 

  قت  غرض از ا امر عقالییه، مصلح  نوعیه»ممکن اس  گفته شود: 

سمانند نظم   عدم اختالل در جامعه انسان   باشد، در صورت امتیال عبد   با 

یک  از مصادیش نوع عنوان  به حصول غرض از امر، بالتبع مصلح  نوعیه بر ا 

 عبد نیز حاصلیابد   در سایه نظم اجتماع ، مزایای  برای  م  انسان  جریان

گرش ، در عالم خارج   در بررس    قبل اما همچنان که در مباحث« گردد م 

مصلح  نوعیه در  اقع امری تابع عنوان  به کنیم که نظم م  مصادیش مالحظه

  جریان  از گردش امور جامعه که همگان به آن از شهوات حکمرانان اس  

گرانه موال  المانه   تجا زول مقاصد مادی   ر، تنها برای حصشوند ملزم م 

دهد، امتیال  م  ی تاریخ  نشانها چنان که گزارش   آن 0کافر   منافش اس 

 سیله  به عبد از موال  در این د ره، تنها باعث امکان ادامه زندگ  آن هم

                                                           
 هم السالم  در حکمران  نه تنها بدنبال شهوات خودانبیاء   ائمه علیس . البته موال  مِمن0

اخالق، بلکه بدنبال اییار نفس خود برای رشد   ارتقاء عباد هستند   این  اند، نبوده

تمام عقالء   ا امر عقالئیه محسوب  میان  امر مشترک مخصو  دستگاه ایمان اس   

 .شود نم 
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سالطین حت  نسب  به همان قوت الیموت،  بوده اس . البته« قوت الیموت»

 . اند کرده م  فضل خود به رعایا محسوبادعای مالکی  داشته   آن را ت

اگر امتیال، نفع   سودی برای عبید   مردم »ممکن اس  گفته شود 

عادی نداشته، اما مقربان دستگاه حاکمی  مانند  زیر   دار غه  ... مشمول 

اما باید توجه داش  که بحث ما درباره  «اند شده م  پاداش   عطایای سالطین

د   هنوز به تقسیم ابعاد   شرائا مختلف   قواعد قواعد عموم  عقالی  بو

ایم.  سلطان با دستگاه حاکمی  خود نپرداخته ی خا  آن از جمله رابطه

اس    در ای  ها نیز امری  هله این پاداش توان اثبات نمود م  که ضمن آن

ر ند، سلطان برای حفظ تخ  خود در جنگ قدرت با رقبای احتمال ، اجزاء 

کند. عال ه بر آن که مقربان دستگاه،  م  خود را نیز حرف دستگاه حاکمی 

 شوند   نه عبید. م  خود جزء موال  در جامعه محسوب

بر اساس عدم حرف ماد ن   به « مشارک »اما رابطه عقالی  در فرهنگ 

رسمی  شناختن این دسته   تفوی  اختیار به آنان در یک رابطه   مجموعه 

 که آغاز آن در د ران رنسانس اس ا  ین مهمشکل گرفته اس    ا« د طرفه»

برای دستیاب  به توانمندی بیشتر در حصول غرض طبقه حاکم انجام شده ا 

از آن جه  که در دستیاب  به غرض حکّام « ماد ن»اس . در این راستا برای 

از توانمندی بیشتری استفاده کند، سود   انتفاع  از امتیال در نظر گرفته 

ود در این رابطه، یک نوع همسوی  در نفع   سود حاکم   ش م  شده   سع 

ل اس  که در این رابطه، گفتمان نفع   سود محکوم پدید بیاید. به همین دلی

ده     یابد   جریان فرمان م  عقالن    ادبیات بین آمر   مأمور موضوعی 

 آید که اختیارات ماد ن در آن م  د طرفه درای  مقولهصورت  به ریبَ فرمان

سهم »لحاظ گردیده اس . بر همین اساس اس  که در تحلیل این رابطه، 
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هر « امر آمر   عمل مامور»یابد تا مشخص شود در مجموعه  م  اهمی « تاثیر

رابطه یک طرفه در مولوی ، جای  به اند؛ چون یک چه سهم تاثیری داشته

سمانند  اند از عوامل در تحقش غرض طبقه حاکم، دخال  داده شدهای  مجموعه

ریزی انجام شده توسا  شرائا مهیا شده برای ا ، برنامه نحوه کار مأمور،

 مطرح نیس . « اطالق»آمرین    دیگر 

، «موال از طریش جعل نسب  امر»جای  به در این صورت اس  که

گراری از طریش محاسبات  س گراری   ساختارسازی   سیا ریزی   قانون برنامه

، مباحث نیر ی انسان ، آموزش «عبد»جای  به  شود  م  علم ِ حقیق  مطرح

آن « غرض»جای  به گیرد؛ همچنان که م    سطح مهارت  ... مورد توجه قرار

ای   فرآیندی   در  نسب    مرحلهصورت  به گراری مطلش، هدفصورت  به هم

گردد. در مناسب  با همین  م  ها   امور اجرای  طرح اندازها، برنامه سطح چشم

سطح »مدیره   مدیر عامل  ... در  هیأتکه مدیری  از طریش ر ند اس  

 یابد   م  جریان «سطح کالن»  مدیری  از طریش تفکیک قوا در  «خرد

آید    م  پدید« تعدد در مدیری »س حدت در مولوی   « یک موال»جای  به

شرک  یا قوانین عموم  کشور، حش اعتراض  ی اساسنامه ماد ن هم بر مبنای

 هیأتطور که کس  توسا  فوق را دارد. همانی مدیر ما محاکمه   شکای   

متناسب با اهداف   ای  شود که برنامه م  مدیر عامل انتخابعنوان  به مدیره

شرک  مطرح کند   لرا مدیر  ی مدیره هیأت نگریِ های کل    آینده سیاس 

 آ رد. م  را بدس « ده  ش فرمانح»، «برنامه»هم به تبع 

 خوانده« موال»آنچه در فرهنگ مولوی   جامعه نیز در سطح کالن 

شود! البته چنین  م  شود، در فرهنگ مشارک ، توسا مردم انتخاب م 

جمهوری باز هم بسیاری از اختیارات را حائز نیس    حش صد ر  رئیس
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عمل کند  مقننه ی گراری قوه مر را ندارد   باید براساس قانونبسیاری از ا ا

شوند. حت  نمایندگان مردم  م  توسا مردم انتخاب نیز اعضای قوه مقننه 

یک نفر، چند ده نفر هستند   تصمیمات این افراد نیز بر اساس جای  به

تخصص    صحن مجلس اس . همه های  کارشناس  در کمیسیونهای  بحث

کالن تد ین شده در احزاب های  ها   برنامه نیز بر اساس استراتژی ها این بحث

 ها را به قانون تبدیل ن استراتژی، لوازم سطح د م   سومِ آها اس    مجلس

 کنند. م 

همه آنچه گرش  به این معناس  که فرهنگ مشارک ، نحوه جدیدی از 

رابطه عقالی  را تعریف کرده   محقش ساخته اس    بجز رابطاه عقالیا  بار    

اصاول  نیز در علم اساس رابطه بین عبد   موال، باید تکلیف این رابطه عقالی  

طور که معرری    منجزی  در رابطه عبد   موال معاین   مشخص شود   همان

 شده، حجی  عقالی  در این رابطه جدید نیز باید تبیین گردد.

جدید غیر از  عقالی ِ ی بر فرض ایجاد یک رابطه»ممکن اس  گفته شود: 

ه ات آنان نبوده اس    آنچدر زمان معصومین   خطابای  مولوی ، چنین رابطه

در «. این بزرگواران بوده، همان رابطه عقالی  مولوی  اس  در مرلی   مسمعِ

 اهلل علیاه   آلاه   سالّم    صلّ اکرم  رابطه میان خدا ند متعال   نب پاسخ باید گف : آیا 

نیز بر اساس ر ابا عقالی  مولوی  بوده اسا ؟! گرشاته از ایان، اگار رابطاه      

آیاا   !پس ختم نبوت به چاه معناسا ؟   پیغمبر با قوم خود بر این اساس بوده،

ختم نبوت به معنای عدم اختصا  تشریع به زمان خاود   حاکمیا  آن بار    

! آیاا بار فارض    بعادی بارای تحقاش ساعادت نیسا ؟     های  تمام زمان   مکان

توان گف  چناین   م  گیری رابطه پیامبر   قوم ایشان بر اساس مولوی ، شکل

ر ابا عقالی  اس ؟! آیاا   گردر دی   رشد سعادت ی  تشریع ، پاسخگوی نحوه
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محد دی    اختصا  تشریع به زماان   مکاان خاود     به معنایچنین فرض  

ی قدیم   شبهه ! در  اقع عدم توجه به لوازم ادعای فوق، منجرّ به طرحنیس ؟

فکران در مورد اسالم   ناکارآمدی آن در عصر حاضر خواهد شد؛ گرچه  ر شن

 .اشدبا بیان متفا ت  مطرح شده ب

عمل به تکالیف  مانند نماز   ر زه    سعادت در»ممکن اس  گفته شود: 

عقالی  ندارد. زندگ  در ر ابا  نهفته اس    ارتباط  به حج   امیال آن

این تکالیف ندارد    فرهنگ مولوی  یا زندگ  در فرهنگ مشارک ، دخل  در

کنیم: آیا  م  در این صورت سِال «را اتیان کنیم. ها در هر صورت باید آن

احکام اس ؟ آیا شارع، تعریف سعادت را به ما سپرده تا با  کمّ ِ سعادت، جمعِ

از   تواند تعریف م  جمع کمّ  یا کیف ِ ا امر به آن دس  یابیم؟ آیا شارع

 ده باشد؟! ارائه نکرسعادت   تکامل 

در هر صورت مردم زمان پیامبر، رابطه عقالی  »ممکن اس  گفته شود: 

نیز بر  اهلل علیه   آله   سلّم صلّ گرام  اسالم  کردند   لرا پیامبر نم  را فهمدیگری 

 شود که اما این سوال مطرح م  «کرده اس . اساس این رابطه با آنان سلوک

آیا   را برای بشری  تبیین کرده اس ؟! پیامبر چگونه راه سعادت تا ر ز قیام

تابع فهم مردم یا  ،خدا ند سویاعالم ختم نبوّت از برای خا ّ انتخاب زمان 

تشریع امری که بخاطر کشیدگ  تا ر ز دلیل  بهآیا  !عدم فهم آنان اس ؟

باید قائل به  ،نبودهمیسر قیام    شمول بر همه ر ابا انسان ، امکان فهم آن 

مانند سلمان   ای  یا اساسا صحابه !عدم حکم  خدا ند جلّ   عال بشویم؟

قرب به معصومین از بقیه دلیل  به عال  دارند   ابوار   مقداد که مقامات 

آیا  !؟اند مخلوقات افضل هستند، از گستردگ  تاریخ  تشریع فهم پیدا نکرده

ادعا شده در قوم پیامبر، به عناد    این به معنای آن نیس  که ریشه عدم فهمِ
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توسا  ،مورد پسند خود انکار   خصوم    اصرار بر تمسک به نحوه زندگ ِ

 !آن د ران بازگش  دارد؟مردم 

ه شرع   توان فرهنگ مولوی  را ب نم  در هر صورت با این استدالالت

یک  ،مانند فرهنگ مولوی  شارع   تشریع تحمیل کرد. فرهنگ مشارک  نیز

 0.هیچ ارتباط  به دین ندارند بر مبنای اصولیون،درک عقالی  اس    هر د  

سود د  »که مبنا قرار دادن  ن اس مشارک  نیز در آ فرهنگ البته اشکال

همه چنین  هم همه افراد  لرا کند    نم  را متوقف« تنازع»، هیچگاه «طرف

اقشار در تالش برای افزایش سود خود   کاهش سود دیگران خواهند بود. 

« تنازع»را ایجاد کند اما های   هماهنگ  اس  این ر ند در  هله،ممکن گرچه 

مبنای ر ابا قرار گیرد   در زمان، شکسته خواهد تواند  نم  گاه هیچ ،در ر ند

 شد   تدا م تاریخ  نخواهد یاف .

 مطرح« تکاملفرهنگ »جاس  که رابطه عقالی  بر اساس  از همین

د طرفه   بد ن ای  شود؛ یعن  اگر رابطه حاکم   محکوم به صورت رابطه م 

ود   منفع  تکیه بر سجای  به   از سوی دیگر، ماد ن درآید حرف اختیاراتِ

یعن  سد طرفه  ی سبعنوان یک امر محد د  به یک امر خارج از این مجموعه

گیرد  نم  نیاز اس    منفعت  به ا  تعلش ب  کها  تکیه شود  نامحد د خدا ندِ

جای  به مبنای ارتباط قرار خواهد گرف   «  حدت   هماهنگ »گاه  ا آن

 ،اختیارات تمام  خواهد یاف ؛ زیراجریان  اختیارات تنازع، ارتقای دائم التزایدِ

 اند. شده   متقوّم نامحد د مرتباامری به 

                                                           
شود، باید یک رابطه عقالی   با آغاز م البته به نظر ما در پایان سیری که از همین ر ا .0

 از دین استنباط شود. 
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تواند  ضعی  اختیار   آزادی  م  پس نحوه تعریف رابطه عقالی  اس  که

یعنا    بطه محد د به فرهنگ مولویا  نیسا .    اسارت را معین کند   این را

طاش  نگاری   من  سمنطاش صاوری، منطاش مجموعاه     بررس  دیدگاه سه منطش

در تحلیل منشأ اعتبارات   ر ابا عقالی    اجتماع ، گستره موضوع  تکامل  

 کند. م    اثر بحث را مشخص

مطر حه درباره رابطه عبد   موال، به های  . گرشته از مصادیش   میال01

ای  پایه تواند م  اس  کهای  از چنین رابطه« تعریف علم »رسد  م  نظر

ایجاد کند. به عبارت دیگر رابطه اصولیون  در مباحث« حجی »عقالی  برای 

نقطه رضای  موال از عبد، چیزی جز توضیح    عبد   موال   تبیین علم ِ

توان  م  به نحو عقالی  نخواهد بود. حال آیا« حجی »  « حج »تشریح 

! یا این اکتفا کرد؟ «تناسب فعل عبد با طلب موال»برای تعریف این رابطه به 

 عندالعقالء  »یا  «عندالمول »یا  «عندالعبد» مانند تناسب، قیود دیگری

فعل   به معنایاستناد کرد   حج  را « معرری »توان به  م  ؟ یادارد« العرف

 !افتد؟ م  دانس  که با انجام آن، عرر عبد در مقابل موال به حکم عقالء مقبول

« دان ج»ایجاد دلیل  به یا ممکن اس  آن را به ررفی  حاصل شده برای عباد

متعدد   مختلف باز های  ها   تشویش توسا موال از طریش مجموعه توبیخ

قوم در تعریف علم    غیر های  ها   ابهام گرداند؟ در هر صورت اجمال

که به نظر ما پایگاه حجی  عقالی  ا  مصداق  از نفس رابطه بین عبد   موال

تکیه به  ،در این میان باید تبیین   تشریح گردد کها  دهد م  را شکل

 گشا باشد. تواند راه م  موال   تحلیل عین    غیر اهن  از آن« غرض»

اس  که در ابتدای بحث مطرح ای  فارغ از آن نکته مطالب، این البته تمام

هیچ  با صرف نظر از تعریف   توجه به مصادیش در عالم خارج،که  این شد   آن
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ون در اطالقات لفظ ، فهم چ ؛کند نم  حجت  در رابطه عبد   موال معنا پیدا

یک انسان باید معان  کلمات را بفهمد   در عنوان  به افتد   عبد م  اتفاق جبراً

گیری   تحکم، عبد را حت  در  تواند با جدال   بهانه م  رابطه عقالی  نیز، موال

 مجازات کند. ها صورت بهترین امتیال



 

  اجزاء ی تطبیق مباحث فوق بر مساله

اتیاان  »بیش مستقالت عقلیه بر مساأله اجازاء گفتاه شاود:     . اگر در تط0

نبایاد ساقوط امار در ایان      «بالمأموربه عل   جهه، موجب ساقوط امار اسا    

 رغام  علا  گااه   کارد؛ زیارا  « حصول غارض »به  عقالی  را لز ما مدلّل ی گزاره

شود   ایان در جاای     نم  حاصلامر توسا عبد، باز هم غرض موال  تبعی  از

الزم با مقصد را نداشته اسا . باه هماین     تدا، جعل موال تناسبِاز اب اس  که

کنتارل  »حتمااً   ،توساا عقاالء   «جعل نساب  »یک  از مراحل  دلیل اس  که

داده  به نحوی تغییر اس  تا در صورت عدم تحقش مقصد، جعل نسب « مقصد

اتیاان  ». باه عباارت دیگار صاحیح اسا  کاه باا        شود که غرض حاصل گردد

  در  شود اماا علا  ایان ساقوط، لز مااً      م  امر ساقا« جههبالمأموربه عل   

تواند تمام  موارد ساقوط   آنچه م بلکه  ؛نیس « حصول غرض» تمام  موارد

 اسا  کاه باعاث رضاای  ماوال     « اثردار بودن فعال عباد  »امر را توضیح دهد، 

 چون عل  عدم حصاول غارض   شود؛ گرچه غرض موال حاصل نشده باشد. م 

ماوال باا   امتیال عبد نبوده بلکه نامتناساب باودن جعال     ، عدمدر برخ  موارد

 .نظرش، باعث چنین مشکل  شده اس    غرضِ مدّ 
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    ءسعقال اعتقادات، اصول». بر اساس تقسیم رابطه عبد   موال در 3

که به بحث نسب  امر  «مقام ا ل از موضع ثان  در بحث اجزاء»، راهرا «0فقه

به این معنا که باید  ؛اس « فقه »یک بحث پردازد،  م  اضطراری با امر  اقع 

تکلیف فر ض مختلف   حکم هریک از اعاده   قضا را از کالم شارع بدس  

ی بحث در تیمم    ضو اس  که امری شرع  ها آ رد خصوصا که میال

به « اضطرار»تبیین عقالی    اصول  از جا،  در اینباشد. به عبارت دیگر  م 

ه  بودن صورت مسأله، فر ض  که آخوند در خورد   در صورت فق نم  چشم

مربوط به عقالس    در بحث شرع  اساسا  ،مقام ثبوت مطرح کرده

مجموعه از استنباط  ؛ زیرا در بحث شرع    فقه  باید بهموضوعیت  ندارد

 .  بیانات مربوط به اضطرار پرداخ  منابع

اماری   جایگزین  تیمم با  ضو در هنگام اضطرار»ممکن اس  گفته شود: 

شرع  اس  اما بحث در جای  اس  که قبل از پایاان  قا ، اضاطرار از باین     

چناین  بارای   جاا کاه   اعاده نماز با  ضو الزم اس ؟ یعنا  از آن رفته؛ حال آیا 

.« پاردازیم  م باره  در اینبه بحث عقالی   ای بیان شرع  نداریم، صورت مسأله

در فارض  « بیاان شاارع  عدم »گونه که قبال گرش ،  همان در پاسخ باید گف 

معناسا    امکاان نادارد.     با  « برای تشاریع  ساله 311ختم نبوت   فرص  »

ساله بیان  311یعن  شارع هرچه برای هدای    سعادت الزم بوده در فرصت  

کرده   لرا تفریع فر ع در این بحث نیز تابع کلمات   لوازم کلمات ا س    به 

 گردد. باز نم  ءعقال

                                                           
 ؛اساس نقل شکل بگیرند . در مبنای مختار هر سه سطح اعتقادی   اصول    فقه  باید بر0

باز  ءکند   سطح اصول  به عقال که در نظر قوم، سطح اعتقادی به عقل رجوع م  در حال 

 گردد. م 
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 فار ض چهارگاناه، کبارای مساأله را شاکل     » ود:ممکن اس  گفتاه شا   

بااره چیازی را معاین کارد، بحیا  صاغر ی         دهد   اگر کالم شارع در این م 

اما باید توجه داش  که نسب  فقه باا اصاول نساب  صاغری باا       «خواهد بود

کبری نیس  بلکه فقه، بکارگیری اصول اس    نسب  میاان ایان د  همانناد    

اس  که هر یک قواعادی جداگاناه   « ندگ  آنران»با « ساخ  ماشین»نسب  

 دارند.

غارض   د ثاب  کرد که با رفع اضطرار،در بحث عقالی  بایکه  این عال ه بر

دارای غارض باوده      ؛ زیرا امر اضطراری نیاز از طرف موال مطرح اس  یدیگر

عبد با انجام آن، غرض موال در حال  اضطرار را محقش کرده اس . پس حتا   

در ایان فارض، بایاد     ءن شارع   نسب  دادن حکم  به عقالدر فرض عدم بیا

تعلش غرض موال باه موضاوع  جدیاد در    »نشان داد کدام استدالل عقالی  بر 

چنین مطلب  که  این  جود دارد؟! مگر« حال  رفع اضطرار یا عدم تعلش غرض

گرایا    در این صورت، بایاد از منطاش مطلاش    از قرائن   شرائا بدس  آید که

مختلاف پرداخا    لارا تنهاا د  فارض      هاای     به بحث در نسبی خارج شد 

 بلکه باید به هزاران نسبی  توجه شود. ؛مطرح نخواهد بود« اختیار   اضطرار»

اساسا بحث از  ضو   تیمم چیازی جاز یاک    ». ممکن اس  گفته شود 9

که در این صورت ضار رت   «میال نبوده   لرا اصل بحث، بحی  عقالی  اس 

ایان نحاوه  ر د باه    از اضطرار   اختیار ارائه شود   الّا «   عقالی تعریف»دارد 

قادرت انجاام   »یک احتمال، اگر اختیار به عنوان  به خواهد بود. بحث، نادرس 

باز گردد، عرف در این موضوع، سطح  از رفاه   نظم عادی « کار در نظر عرف

 اقاع الزماه    درگیارد.   م  زندگ    نحوه مُدنیّ  شهری یا ر ستای  را در نظر

نسب  به این  فاهیم  خواهد بود که باید دید اصولیونچنان تعریف ، چنین م
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 د.نتعریف   لوازم آن چه بحی  دار

. بنابر آنچه گرش ، اگر تفکیک مرحوم آخوند بین مقام ثبوت   مقام 4

تفکیک بحث اصول    عقالی  از بحث فقه  باشد، کار  به معنایاثبات 

فر ض صورت استناد به کالم شارع در موضوع بحث، صحیح  اس  چون در 

 البته اگر مقام ثبوت، بحی  عقالی  باشد، عقالی  قابل طرح نخواهد بود.

فر ض چهارگانه مطرح شده توسا آخوند، تصویر عقالی  صحیح  گاه  آن

زیرا در د  حال  اضطرار   اختیار، همه امور عقالی  از جمله  ؛نخواهد یاف 

ص اس    عبد باید متناسب با اغراض موال   بر اساس مقاصد موال مشخ

نیز در مباحث قبل     در هر یک از حاالت عمل کند. چوناقتضاء رابطه عقالی

اساسا ا  اجمال صورت  به   لوا  گرش  که عدم درک عبد از مقاصد موال

رس  لوازم درک رابطه بین عبد   موال را قطع خواهد کرد. البته باید به بر

 نیز پرداخ . «بدار» ی نسب  به مسأله عقالی 

 



 

 الثانی الموضع

 فی إجزاء االتیان بالمتموربه االضطراری او الظاهری األول: المقام

. مرحوم آخوند در مقام ا ل از موضع ثان  در بحث اجزاء، چهار احتمال 0

کنند گرچه تصریح  م  نسب  بین امر اضطراری با امر اختیاری مطرحرا در 

چنین بحی  از که  این دارند که این فر ض مربوط به مقام ثبوت اس . برای

نظر مبنای  صحیح باشد، باید معلوم گردد که تقسیم به اضطرار   اختیار به 

توجه به رسد با  م  کند؟ به عقل یا عرف یا عقالء؟ به نظر م  کجا بازگش 

ی بحث مانند صاله    ضو   تیمّم، این بحث از منبع یعن  کالم شارع ها میال

به چنین پایگاه  مستند شده اس . لرا اگر « اضطرار   اختیار»اخر شده   

فقه  باشد، تفریع فر ع   طرح مسأله   حکم هر یک نیز  ،ریشه این تقسیم
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ستند به کالم شارع از آن فقه    مصورت  به باید به همان منشأ باز گردد  

بحث شود. به عبارت دیگر طرح فر ض عقالی  سمانند غرض موال   تمام 

مصلح    بع  مصلح     استخراج حکم از آن سمانند جواز   عدم جواز 

بدار  تنها در صورت  صحیح خواهد بود که از اختیار   اضطرار تعریف  عقالی  

  موال از آن ارائه شود   بد ن چنین ارائه شود   درک  متناسب با رابطه عبد 

معنا   نادرس   ب  تعریف    تبیین مقام   اقسام آن، بحی  که طرح شده

 خواهد بود.

از که بنابر مباحث گرشته، مرکّب ا  لرا بر اساس تعریف درک عقالی  

باید ا  بود «کنترل تحقش غرض»  « غرض»، الزام   التزام» ،«جعل نسب »

اما به نظر ختیار در یک  از این چهار مرحله معین شود. جایگاه اضطرار   ا

 چنین تقسیم  در ر ابا عقالی  لحاظ های عین ، حداقل در میالرسد  م 

بین  ،راهنمای    رانندگ  در آنپلیس مانند جریمه پارک د بله که  ؛شود نم 

گرچه ممکن اس  بعض  خدمات  .اضطرار   اختیار تفا ت  نگراشته اس 

ها  اما اضطرار را برای عموم ماشین ؛ها  استیناء شوند نند آمبوالنسعموم  سما

عدم  قدرت  »شناسند. ممکن اس  گفته شود  نم    رانندگان به رسمی 

در پاسخ اما  ؛  اضطرار اس « اختیار» ی کننده ، تعریف«قدرت عبد بر امتیال

شود   گونه بد ن قید طرح  این  قت « قدرت   عدم قدرت»داش  باید توجه 

تکلیف اس   ی هاز شرائا عامّشرایا   حاالت گوناگون در آن مالحظه نگردد، 

گیرد تا بخواهد  نم  که در صورت فقدان آن، اساسا تکلیف  به عباد تعلش

 شکل اضطراری داشته باشد.

. درباره پایگاه عقالی  قبال گفته شد که این مسأله بر مبنای قوم باید 3

 به اجمال گرش  که به نظر ص گردد  بد مشخدر تحلیل رابطه موال   ع
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یعن   ؛گیرد م  شکل«  جدان»بر اساس مقوله  ،رسد تحلیل این رابطه م 

ررفی  لرا قطعاً    اند ا امر موال ، تابع  جدان  اس  که برای عبد ایجاد کرده

مختلف های  ها نسبی  در این صورت  جدان گیرند. م  آن  جدان را در نظر

انشاء امر    . در  اقع گرشته از مع مختلف تا سنین مختلف  ...از جوا ؛دارند

، همان شود   تحقش غرض م « جریان امر»باعث  که ، آنچه«طلب لفظ »

دهد. لرا در صورت ارائه  م  اس  که تناسبات الزام   التزام را نشان«  جدان»

معرّفِ  عنوان به بررس  آننقد   توان به  م  « جدان»گزارش از تعریف قوم از 

 پرداخ . «میان عبد   موال ی حجی  عقال»

باید در رابطه عقالی   ریشه بحث اصولیونعنوان  به «حجی ». در  اقع 9

بین موال   عبد طرح شود   موال   عبد هر د  دارای اختیار   علم   آگاه  

موال نیز باید بر اساس حکم  بوده   غرض خاص  از آن  هستند   ا امر

، نفع   سود   پیر ان ا  غیر از شارع مقدس عن  هر موالی ملحوظ باشد؛ ی

در امتیال خود بدنبال  کنند. عبد نیز م  خاص  را از جریان امر خود دنبال

ای  خواهند رابطه م  ی خود اس . حال این د ها حفظ حیات   سایر نیازمندی

ود   برقرار کنند   نظم  که مورد نظر اس  فراهم شود تا کار موال متوقف نش

برای این اس  که رابطه « حج »عبد هم سست    تعلّل نکند. پس آ ردن 

   نظم   نسق  پیدا کند. گرفته بین د  اراده، شکل

خواهد آن را  م ا  همانند دیگر ر اباا  منطش صوری پیرامون این رابطه

حضوری یا حصول  تبیین کند تا پایگاه محکم  را ایجاد صورت  به در اهن  

دهد تا عقل عمل  را  م  بل تکیه باشد. لرا عقل نظری را اصل قرارکند که قا

؛ بر آن استوار کند. پس یک ریشه بحث در این مبنا مربوط به مقوله علم اس 

 تکلیف   علم   قدرت   حجی  یقین نیز« عمل»همچنان که در مقوله 
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شود. به عبارت دیگر حجی  از ریشه  م  یک حال  در موقن مطرحعنوان  به

  ارتباط « چگونگ  پیدایش یقین»  « چگونگ  پیدایش   گردش علم»ه ب

گردد    م  باز« درک عقالی  بر اساس نفس األمر    اقع   تطابش»این امور به 

ند   پایگاه علم  برای اصول ایجاد به بحث عمش ده اند کسان  که خواسته

وند تا به خصوصا از مرحوم آخا  کنند   عمل را بر اساس علم استوار کنند

 پردازند. م  به این مباحثا  حال

فقه احکام حکومت  که  اصولعلم مباحث د ر ا ل در  از سوی دیگر، 

تعریف حجی  به »بررس   م عالمه حسین  الهاشم  ایفاد شده،مرحو توسا

همچنان که یقین   قطع   معنای نظری    ؛دشو م  «جریان برهان در منطش

کیف »   با نقد   نق  آن، علم   یقین به تهآن مورد تدقیش قرار گرفعین  

د. بنابر گرد م  یت  خارجاز تعریف علّ علم   یقین   شود تعریف م « اختیار

ید به تعریف علم   یقین در با« حجی »آنچه گرش  برای بررس  دقیش 

گردد که درک عقالی   م  باز هئلقوم پرداخ    کلی  بحث به این مس مبنای

نیز این مفاهیم علم   یقین   اختیار که از طریش تعریف  شود مگر نم  تعریف

 در هر مبنای ، دارای تعریف  متفا ت اس .

 

 



 

 . عدمه و الظاهری باألمر به بالمتمور اإلتیان إجزاء فی :الثانی المقام

 آخوند درباره اجزاء اتیان باه امار رااهری اسا       مرحوم . بحث بعدی 0

گر لسان حکم راهری، حاکم بر دلیل اشتراط باشد مجزی اس   لا   اکه  این

اگر به لسان امارات   تبیین   کشف شرط  اقعا  باشاد، در صاورت انکشااف     

 خالف، مجزی نخواهد بود.

   ها سنج  بین آن بندی لسان ادلّه   نسب  طبقه راهر چنین بحی ،

ازم آن موضوع هاس  که در این صورت، کالم   لو بررس  لوازم این نسب 

بررس  نفس  به معنای  این موضوع با درک عقالی   0بحث قرار گرفته اس 

رابطه بین عبد   موال متفا ت اس . همچنان که کشف  اقع   احکام مالزم با 

                                                           
 شد. مقوله در بحث  ضع   استعمال پرداخته م  صحیح آن بود که به این . یعن 0



161   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________  

آن نیز نه کالم    نه عقالی  بلکه بحی  عقل    فلسف  اس ؛ یعن  گرچه 

موضوعی  دارد، کشف    ها ر آنشوند اما آنچه د امارات از طریش لفظ القاء م 

ایصال به  اقع اس  که دسترس    عدم دسترس  به آن، حکم را تغییر 

دهد   این امر، غیر لفظ    غیر عقالی  بلکه عقل  اس . بر این اساس،  م 

حدّ   حد د ادراکات فلسف ، ادراکات زبان    ادراکات عقالی  باید در اصول 

اما  ؛اصول مخالف نیستیمعلم ین مسائل در معین شود. در  اقع ما با طرح ا

یک موضوع  عنوان بهها، هر یک از این ادراکات  ها   مصداق باید به غیر از میال

مورد بررس  قرار گیرد تا بحث، صورت علم  به خود بگیرد. در غیر این 

صورت مباحی  غیر اصول   ارد بحث خواهد شد که در ادامه به تبیین این 

 شود. یه پرداخته م خلا در مانحن ف

. قبل از آنکه به اجزاء   عدم اجزاء درباره عمل به حکم راهری 3

تدقیش کرد که جعل این حکم، « حکم راهری»پرداخته شود، باید در معنای 

ی بیان ها در ررف جهل یا شک مکلف به حکم  اقع  اس . با توجه به میال

کم مربوط به این ح شود که شده برای حکم راهری در لسان قوم، معلوم م 

با بندگان خود به  السالم علیهمه انبیاء   ائمّ صنف خاص  از عقالس ؛ یعن  فقا

دانان، پزشکان یا  کنند   در صورت مراجعه به عرف فیزیک این نحو سلوک م 

شود. پس این یک بحث  دیگر اصناف عقالء، ضر رتا چنین احکام  یاف  نم 

 باشد.   عبید شرع  م مختص موال   مشترک عقالی  نیس   

عال ه بر این، احکام راهریه در این صانف، تاابع هار موضاوع ، شاکل       

گیرد   میال در موضوع طهارت، عدم علم به نجاس  اخار   خود م ه متفا ت ب

نظر قرار گرفته که این نشان موضوع ترکیه، یقین به تحقش آن مدشده اما در 

داران هساتند     عرف دین ه، هم مخصو  بدهنده آن اس  که احکام راهریه



  161 اإلجزاء فی: الثالث الفصل                   ________________________________ 

 

 باشند. م  هم موضوع 

. پس امر مشترک در تحلیل حکم راهری، حال  عبد در شک   رن   9

یاک ماوالی خاا  جعال     عنوان  به  هم اس    برای آن حکم  توسا شارع

باه  همچنان که بعض  از رناون   ؛که معلوم اس  شده    حکم حال  علم نیز

متفاا ت   در هر موضاوع ، حکام    البته   شود علم   بعض  به شک ملحش م 

، حکم باید به کالم شارع مراجعه کرد   در هر موضوع اکر شده اس . بنابراین

د که اگر این برداش  از کاالم قاوم، صاحیح    راهری خا  آن را استنباط نمو

اصاول خاارج    علام  ازآن را باشد، باید حکم راهری را بحی  فقه  دانسا     

ین نوع حکم، تصویر مشترک  بین همه عقالء ارائه برای اکه  این خصوصا ؛کرد

وال   عبید شارع  پرداختاه شاده    نشده   تنها به مصادیش آن در رابطه بین م

که بحث اصول ، نیازمند تصویر عقالیا  مشاترک      اس  در حال  اس . این

 تطبیش داد.نیز  خا ّ اثبات آن اس  تا در مرحله بعد آن را به موال    عبیدِ

یح اس  که ادله اجتهادیه تنها یک قسم از احکام راهریه اس  البته صح

صورت  به که طبش ادعای قوم،ا    اصول عملیه مانند قبح عقاب بال بیان

 ر د؛ اما کام راهریه به شمار م نیز از احا  مشترک قابل انتساب به عقالس 

خش لمیه   عدم اشتراک عقالء در آن، در انتهای باشکاالت مربوط به اصول ع

. پس بنابرگزارش  که از مباحث مقدمه   در امر ثامن از بخش ا امر اکر شد

در حکم راهری،  موضوع بحث اصل عنوان  به قوم داده شده، ادله اجتهادیه

بلکه  ؛تصویر عقالی  عام ندارد تا بتوان آن را بحی  اصول  محسوب کرد

بحث فقه  بازگش  آن به بررس  لوازم کالمِ موالی خا    دنبال کردن 

 اس .

نیز مجعول به جعل  ها چون آن ،جریان دارد کته در لمارات نیز. این ن4
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مانند  ؛شود شارع هستند   حت  خصوصیات امارات نیز در کالم شارع اکر م 

که ا  برای بیّنه   تا زمان  که پایگاه  عقالی  خصوصیات عدال    رجولی 

مارات تصویر نشود، بحث از برای اا  تنها مخصو  صنف خاص  از عقال نباشد

جعل لمارات به نحو سببی  که  این را نیز باید به فقه موکول کرد. البته ها آن

طلبد. اگر خاستگاه این د  احتمال  خود بحث مستقل  م  ،اس  یا طریقی 

دچار انحراف در  ها در جعل لمارات، به کالم شارع بازگردد قطعا یک  از آن

 از کالم شارع « متعارض»د  برداش    جود استنباط از کلمات اس  چون

کن نیس    در صورت تحقش آن، مم« متناق »اما د  برداش   ؛ممکن اس 

 یل   ایجاد تحریف در متن اس . اما اگر خاستگاه این د  دهنده تأ نشان

با توجه به  ؛ البته باباید به بررس  آن پرداخ  ،احتمال، مباحث عقالی  باشد

در ر ابا عقالی  حتما باید اعتباری   جعل  معنا «  سببی»این نکته که 

 شود نه عقل    ضر ری. 

باید به این مساله توجه داش  که « حکم راهری». راهرا برای ترسیم 1

ر بر س    در فهم « متن»موال حضور ندارد   عبد برای فهم دستورات ا  با 

ا  دس   این متن   دالل  آن، حاالت مختلف  مانند علم، رن   شک به

که در اینجا همان ا  دهد   حکم راهری جعل شده تا تکلیف عبد را م 

 در حال  شک نسب  به دالل  متن مشخص کند. ا  مجتهد اس 

اما ا ال باید توجه داش  که فرض دیگری بر این سه حال  علم   شک   

خواهد در فهم از متن  عبد یا م که  این رن برای عبد مقدم اس    آن

موال تسلیم باشد یا به دنبال هماهنگ کردن دالل  متن با مطامع  منتسب به

خود اس . یعن  قبل از حال  علم   رن   شک نسب  به دالل  متن، ابتدائا 

 باید به تسلیم   عدم تسلیم در فهم صحیح از مراد متن توجه کرد. 
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گرشته از این نکته، اگر تقسیم حاالت به علم   رن   شک از علم منطش 

توانند متعلش  متن   دالالت لفظ  نم  ،منطشعلم شده اس ، بر اساس اخر 

علم صددرصد قرار گیرند   این نوع علم منحصراً ناش  از دالل  عقل    مواد 

بلکه در صورت  ؛برهان    بدیه  اس  که متن   لفظ از سنخ این مواد نیستند

این »فته شود قرار گرفتن در قضیه، تنها مفید رن خواهند بود. ممکن اس  گ

آید اما  یقین بالمعن  األخص اس  که حتما از صورت   ماده قطع  بدس  م 

تواند از صورت    م ا  که امکان ز ال آن  جود داردا  یقین بالمعن  األعم

یقین »اما باید توجه داش  که منطش، آسیب « غیر بدیه  ناش  شود ی همادّ

داند   در صورت  که    اقیسه م را در عدم رعای  شرائا صحّ« بالمعن  األعم

مقدمات این یقین با شرائا برهان تطبیش داده شده   به آن نزدیک شود، این 

 نوع یقین هم امکان ز ال نخواهد داش .

ول  اس  زیارا طباش   از سوی دیگر یقین بالمعن  األعم نوع  ادراک حص

در  ؛دپریر اس    علم حصول  حتما باید مفهوم  کل  باشا تعریف، امری خطا

که قبال گرش  که اعتبارات قابلیا  تبادیل باه کلیا  را ندارناد   لارا        حال 

توانند موضوع علام حصاول     یک  از انواع اعتبارات نم عنوان  به دالالت لفظ 

قرار گیرند   تعریف حال  علم برای عبد در نسب  با متن بار مبناای منطاش    

بنیان گراشته شده « نر»امری نادرس  اس  بلکه اعتبارات عقالی  بر اساس 

  « عقلا  »ارتباط حکام رااهری باا مباحاث      ، نارر بهالبته این بحث 0.اس 

                                                           
ین اشکاالت  های  مانند ماده   صورت به  حدت نرسد، چن رسد تا تفکیک . به نظر م 0

 حسین  سیدمنیرالدین ای که مرحوم عالمه نکته همان دقیقاقابل حل نخواهد بود   این 

ورت   ماده   صن بی حدت  ی نقطه را «حدّ معقول»کند    اشاره م  الهاشم  به آن

 با این اصطالح تناسب مباحث قومداند. شاید بتوان گف  آنچه از  حاکم بر آن د  م 
 



168   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________  

راهری مرتبا نیس    برای حکم « عقالی »چگونگ  تصویر    بود   بامنطق

 رجوع کرد.« قطع»باید به مباحث  تبیین از آن تصویر عقالئ 

که شرائا ضمنا چنین آسیب  تنها مربوط به آن مباحث استدالل  اس  

برهان در آن رعای  نشده اس    إال منطش، استفاده از رنِ ناش  از اعتبارات 

هستند، « باید»داند زیرا اموری که از سنخ  نم « خطا»  « آسیب»را یک 

هس    »س . در  اقع اعتبارات   عقل عمل  با ها انسان ناچار از بکارگیری آن

ن امور اس  گرچه تنها مفید متفا تند اما بشر در زندگ  محتاج ای« نیس 

 رن بوده   متغیر باشند.

. گفته شد که قوم در توضیح حکم راهری   اماره به مصادیش خا  7

اند   راهرا تصویر عقالی  عام   مشترک از حکم راهری  شرع  تمسک کرده

کنند   لرا  زیرا موال    عبید عرف  همیشه با هم زندگ  م  ؛اند  ارائه نکرده

گیری   خاستگاه توضیح حکم  که اساس شکلا  «به حکم موال شک یا جهل»

فرض  ندارد. در  اقع عبد در هر جا شک   ها در ر ابا آن ا  راهری اس 

 کند.  نسب  به خواس  موال داش ، با پرسش از ا  مسأله خود را حل م 

که اساسا عباد برای ماوال  عرفا  خاود، اناواع        گرشته از آن، بیان شد

ای در  ال  خواس  موال   تنوعات آن را بد ن هایچ شاک   شابهه   اقسام احتم

کنند تا رضای  موال جلب شود   توسا دیگر اطرافیاان   نظر گرفته   آماده م 

ای ندارند  حرف نشوند. یعن  نه تنها درباره خواس  موالی عرف  شک   شبهه

شاف  کنناد   مترصاد ک   بلکه بسیار فراتر از مقتضای کالم   عمل موال کار م 

فرهنگ   فضای حاکم بر خواسته موالی خود هستند تاا مجاازات   تاوبیخ      

 
________________________________________________

 

 آمده اس .« جهات»، در مبحث دارد
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 حرف دامنشان را نگیرد.

ابطه موال    ی از حکم راهری در ری تصویر . ممکن اس  برای ارائه6

: بسیاری از موال  عرف  برای امور مختلف عبید عرف  این بیان طرح شود

از خانواده خود د ر بودند   لرا رفتند   مدت زیادی  مانند تجارت به سفر م 

کردند تا بر اداره امور خانه    رائف نوکران   کنیزان  شخص  را مامور م 

نظارت   مدیری  کند. حال آن که کامال طبیع  اس  فرد معین شده توسا 

رعای  نکند؛ گرچه در هر صورت  به طور دقیش سالئش ا  را در اداره خانه ،موال

چرخیده   نظم آن حفظ  چر  امور خانه   خانواده ا  م تا زمان بازگش  موال 

تفا ت سلیقه نائب موال با موال دلیل  به شده اس . لرا گرچه ممکن اس  م 

عین نظر موال عمل نشود سکه در میال شرع ، همانند فرض تخلف حکم  دقیقاً

ل راهری   اماره از  اقع اس   اما باألخره خانه ا  اداره شده اس  سکه در میا

شرع ، همانند تعیین تکلیف عبد اس    باق  نگراشتن ا  در حال  جهل   

 .رعای  مصلح  تسهیل   امتیال آن در مسلک طریقی  

مشکل این تصویر در آنجاس  که توجه به تفا ت سلیقه نائب موال با اما 

که حکم راهری به  اس  در حال « مقایسه د  موال با هم»موال در موقع 

توجه دارد. لرا در میال برای نوکران   « شک نسب  به حکمحال  عبد در »

لو   ا  زیرا نفر د م ؛آید کنیزان هیچ شک  نسب  به ا امر نائب موال پدید نم 

آید   مولوی  ا  مطلش  فعال موالی خانه به حساب م ا  به جعل موالی اصل 

د   اس    لرا در صورت هرگونه شک   جهل  باز هم باید به ا  مراجعه کر

اطالق مولوی  نفر د م دلیل  به خواسته  اقع  ا  را پرسید. به عبارت دیگر

نسب  به عبد در ر ابا عقالی ، باز هم شک   جهل برای موال    عبید عرف  

 در این میال فرض ندارد   لرا این تحلیل صحیح از ترسیم ارائه شده نشان
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ال  عبد در تعریف دهد که این ترسیم ربا یا مشابهت  به اصل بودن ح م 

 حکم راهری   ر ابا شرع  ندارد.

. با توجه به اشاره قبل  به مسلک طریقی    سببی  باید گف  که با 1

توجه به کلمات قوم، منشأ اختالف درباره تصحیح امارات یک بحث عقل  

باعث  ها اس :  قت  در بعض  موارد امارات موصل به  اقع نیستند جعل آن

. برخ  برای حل این مشکل قائل به جعل مصلح  برای فوت  اقع خواهد شد

اند اما قائلین به طریقی  سع   مِدای اماره حت  در فرض خطای اماره شده

اند برای حل این اشکال، به مصالح  عام مانند تسهیل  ... اشاره کنند  کرده

نسب  به مصالح احکام جزئیه، محر ری پیش  ها اهمّ بودن آندلیل  به که

آ رد. مانند ارجاع امور شرع  به ثقات در زمان ائمه که گرچه ممکن نخواهد 

دلیل  به عدم عصم  ثقات، خطای  ر  دهد امادلیل  به اس  در بعض  موارد

مشق  سفر شیعیان از اقص  نقاط عالم اسالم به مدینه، مصلح  تسهیل امر 

 حجی  یافته اس .

ادراکات اعتقادی   اماره از  ی رسد چنین فرض  برای مسئله به نظر م 

نمونه در میال  عنوان بهگیرد که ناقص   ضعیف اس .  ای نشأت م  کالم 

شده، امری  السالم علیهموجب مشق  در دستیاب  به امام  فوق، بُعد مساف  که

دفاع از ساح  اهل بی  اس    إال هیچگاه اراده    کوتاه  در ناش  از گناهان

، دسترس  به امام مطلب ن    شاهد ایگرف ند به این  ضعی  تعلش نم خدا 

ام  بر قتل   از اقص  نقاط عالم در د ران رهور اس . به عبارت دیگر اگر 

 کردند، در صدر اسالم نیز اجماع نم  السالم معلیه بی  هتک حرم  تمام  اهل

نیر های اله    غیب ، چنین  سیله  شد   به عمل م  همانند د ران رهور

یاف . پس فوت  اقع   مصلح  اساسا به خدا ند  مشقات  موضوعی  نم 
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متعال مستند نیس  تا بخواهیم برای حل آن به طریقی    یا سببی  تمسک 

 کنیم.

یک اماره که قابلی  خطا دارد نیز چنین عنوان  به در میال بیّنه   عدلین

اس . یک احتمال درباره حج  قرار دادن عدلین آن اس  که در تبیین 

توانند به  کنند   م  احکام شرع  معموال اشتباه نم  موضوعات شرع   

تعیین تکلیف عباد کمک کنند   اشتباه قطع  آنان در برخ  موارد بخاطر آن 

باره آن اس   گیرد. اما احتمال دیگر در این م مصلح  مهم مورد توجه قرار ن

 نظام اسالم  د  مِمن عادل، در  اقع توزیع اختیارات در دادنِکه حج  قرار

ساختارسازی  رکن حکوم  دین    نوع عنوان  به مِمنین بر اساس إعزازِ

برای حکوم  اسالم  اس    تعیین تکلیف عباد در موضوعات   احکام شرع  

اساسا بد ن حکوم  اسالم  معنا ندارد. بر اساس همان احتمال ا ل اگر 

مسلک سببی  مطرح شود، جز احاله به جهل چه سخن  درباره مصلح  

که بخاطر خطای ا  شده برای اقتداء به یک امام جماع  فاسش یا منافشجعل 

توان گف ؟! همچنان که باید پرسید بر  م ا  عدلین، عادل محسوب شده

مردم در اقتداء به  ریقی ، تسهیل عمالً منجر به عادتاساس مسلک ط

عزت ناش  از آن برای این گر ه خواهد شد   اگر گفته  فاسقین   منافقین  

شود   بیشتر  بدلیل شهادت عدلین، چنین اتفاق  کمتر محقش م »د شو

اثبات آن خصوصا با توجه به  ،«ی عد ل مطابش با  اقع اس ها شهادت

 محتاج مِ نه اس . ،مِمنین در د ران قبل از غیب  محد دی  ررفی 



 



 

  الواجب مقدمه فی الفصل الرابع:

. بحث مقدمه  اجب بحی  اس  که باید در رابطه عقالی  بین عبد   0

آیا از امر موال به عبد، الزامات دیگری به موال تحلیل شود به این معنا که 

یتوقف  ما»آید یا خیر. لرا اگر مقدمه به  پدید م  ا  نه لفظ ا  صورت عقالی 

 کهای  نکته 0.آن معین گردد زتعریف شود باید ترسیم عقالی  ا« علیه الش 

در « امر»گشا باشد، توجه به تحلیل  اس  که از  باره راه تواند در این م 

 «موضوع»  « فعل» ،«نفس طلب» قبل  گرش  که: امر به سه جزءِمباحث 

، داع  موال، نفس طلب اس ؛ آ ردن «آب بیا ر»شود که در میال  م  تجزیه

گیرد. حال باید مشخص شود که  نام م « موضوع»اس    آب، « فعل»همان 

                                                           
اید مفهوم  اجمال  از مقدمه اس    در تبیین عقالی  آن ب« مایتوقف علیه الش ». البته 0

 وجه داش .ت« ، مقد رات  ...اجزاء، شرائا»به سطوح مختلف  مانند 
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ها؟  کند یا به هر د ی آن م  به موضوع یا فعل رجوع« مقدمه  اجب»بحث از 

کند  این  نم  ن راهرا  اضح اس  که مقدمه  اجب به نفس طلب رجوعچوس

سآب  از سنخ هست  « موضوع»د  مقوله، دارای د  سنخ متفا ت هستند چون 

سآ ردن ، از جنس عقل « فعل»  حقایش   مفاهیم ماهوی   حقیق  اس    

 عمل  اس . 

د؛ شاو  ارزیاب  از بحث مقدمه  اجاب، تساهیل ما    که اس  بر این اساس 

بااز گاردد، اساتدالالت    « فعال »اگر تسری  جوب در مقدمه  اجب باه   یعن 

مربوط به آن باید متناساب باا اماور اعتبااری باشاد   اگار تساری  جاوب از         

 باید متناسب با امور حقیق  باشد. باشد، مباحث مربوط« موضوع»

نه   اس   ی فعل ر شن اس  که بحث از مقدمه»ممکن اس  گفته شود: 

اما مباحی  که آخوند دربااره مقدماه داخلیاه در صااله        ،«وضوعی م مقدمه

دهد که چنین بحی  ناارر باه    جزئی  آن برای مرکب مطرح کرده، نشان م 

« فعال »بار     مانناد آن در مباحاث اصاولیون   « جازء »ون چ ؛اس « موضوع»

شود بلکه بر موضوعات خارج    مااهوی کاه دارای یاک  حادت      تطبیش نم 

 کند. گرچه درس  اس  کاه موضاوع در نظار قاوم     م  قحقیق  هستند، صد

از مباحث عقل     مرکب اعتباری نیزاما در تحلیل  0تواند اعتباری هم باشد م 

اناد   ناه      منطق  مانند جزء   کال   ا اجازاء باودن آن  ... اساتفاده کارده     

 اصطالحات عقالی  تا به عقل عمل    فعل مربوط شود.

وان گف  در بحث مقدمه داخلیه   خارجیه ت م  . بر این اساس اس  که3

                                                           
پاسخ به  اند   در سیم آن به اعتباری   حقیق  نکردهتصریح  به تق . البته در موضوع نیز0

را در مقابل « المرکب اإلضافه ال »اند    اشکاالت هم چنین تفکیک  را لحاظ نکرده

 اند. قرار داده« اجزاء تحلیلیه   اجزاء خارجیه»
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  بعض  تقسیمات بعدی، خاستگاه تعریف مقدماه، اماری عقلا  اسا    ناه      

که بحی  اصول    عقالیا  مطارح شاود، از اصاطالحات      آنجای  به عقالی   

بایاد در  « مقدماه »کاه   منطق    فلسف    عقل  استفاده شده اس  در حاال  

شود   اگر قرار بر استفاده از مباحث عقل    ر ابا عقالی  عبد   موال تحلیل 

 خر ج از مباحث عقالی  اس ، باید لوازم آن تا پایان پریرفته شود.

تعریف مقدمه جای  به م مقدمه به عقل    شرع    عادی نیزدر تقسیم د 

یک عرف خا    یاک مصاداق از ر اباا عقالیا ، آن را باه      عنوان  به شرع 

 اند. مقدمه عقلیه رجوع داده

توسا اصولیون، امری  «مقدمه»درک  عقالی  از  ی . بنابراین ارائه9

اما پیشنهاد اجمال  ما برای چنین تحلیل  از مقدمه، تعریف آن  ضر ری اس ؛

المقدمه   تحقش آن محسوب   ر د به ایفاصل  زمان  تا  به فعل  اس  که

ن به س  رعای  تقدم   تأخر  رسید   بد ن ط  این فاصله زمان  شود م 

گاه  آن ی عقالی  معین شد، شود.  قت  چنین رابطه المقدمه ممکن نم  ای

   چنین انواع هم باید به مقسم   تقسیم   اقسام شامل   اقسام مشمول  

پرداخ  تا بتوان به بحث، نظم   ها های عام   خا  آن عقالء   عرف  اقسام

ازند که مقدمی  پرد علم  داد. میال بعض  موال  خود به تعریف مقدمه م 

اما بعض  دیگر توجه  ، ضو برای نماز در بیان موال  شرع  از جمله آن اس 

به موضوعات ر زمره به چنین تعیین   تعریف  احتیاج ندارند   عبد خود به 

ر د. در غیر این صورت   بد ن توجه به  دنبال تشخیص   تحقش مقدمه م 

ز اقسام   تنوع عقالء   غفل  ا ریف عقالی  از مقدمه   همچنیناصل تع

دچار بحی  غیر علم  خواهیم شد   به  ،تقسیم   اقسام مختلف مقدمات

 شود. صرف استقرائات ناقص   بد ن پشتوانه تحلیل  اکتفا م 
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. در بررس  تقسیم مقدمه به مقارن   متقدم   متأخر نیز مالک ارزیاب  4

« فعل»به مه المقد قبل  جاری اس ؛ یعن  باید دید ترشح  جوب از ای

کند که مقدمه از اجزاء  از آنجا که آخوند تصریح م  ؟«موضوع»گردد یا  م  باز

اس    باید بر معلول مقدم باشد، باید بحث در مقدمه  اجب در این « عل »

زیرا علی  بر مبنای قوم فقا در کلیات  ؛باز گرداند« موضوع»تقسیم را به 

یابد. به  ه کل  نیستند، جریان نم که قابل تبدیل ب« افعال»جاری اس    در 

   هیأتعبارت دیگر مفاهیم  مانند علی    جزء  ... از ابزارهای تحلیل ما

اس  که بسیاری از    نه افعال. البته صحیحسموضوعات  هستند   جودات

اما باید توجه داش  که الزمه مبنای قوم  ؛هستند« فعل»مقدمات، مقدمات 

  فلسف  اصطالحات  تنها در قلمر  منطق  آن اس  که استفاده از چنین 

افعال   اعتبارات   امور مربوط به عقل عمل .  صحیح اس    نه در قلمر ی

فقدان ابزارهای تحلیل برای عقل عمل  دلیل  به شود که قوم بنابراین ر شن م 

، «درک عقالی  از مقدمه»  اعتباریات   یا حداقل فقدان تطبیش آن ابزارها بر 

اند که این برخالف ضر رت تحلیل اصول   قل  درباره مقدمه پرداختهبه بحث ع

   عقالی  از ر ابا عبد   موال در  جوب   عدم  جوب مقدمه اس .

های مطر حه برای مقدمه متأخر یا مقدمه متقدم مانند  . از بررس  میال1

آیاد کاه مصاحّح     اغسال لیلیه برای صح  صوم مستحاضه این سِال پدید م 

ها چیس ؟ میال شارع صوم را بارای هماه عبااد     بر این میال« مقدمه»اطالق 

 اجب کرده   بعد برای حال  استحاضه، آن را مشر ط به اغسال لیلیاه کارده   

اس  که چنین بحی  از باب تبیین شرط   قید یاک ماهیا  شارع  اسا        

 حت  با ترسیم اجمال  از مقدمه تفا ت آشاکاری دارد. خصوصاا باا توجاه باه     

باره اس  که چگونه براساس درک عقالی    از مقدمه  اجب در اینبحث ه ک این
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کاه   کند؛ در حال   جوب دیگری زایش پیدا م « المقدمه نفس  جوب ای»از 

درک »پارداختن باه   جاای   به مقدمه اکر شده،عنوان  به ها آنچه در همه میال

ختاراع  شارع در  ضاع   ا  ، از بیان«المقدمه عقالی  حاصل از نفس  جوب ای

استفاده شاده اسا ! باه عباارت دیگار درک       المقدمه برای ای شر ط   قیود

گیارد   ماا بایاد  جاوب      شکل م « طلب   فعل   موضوع»عقالی  از  حدت 

مقدمه را از  حدت این سه در رابطه عبد   موال اثبات کنیم نه از بیان دیگار،  

 بگیرد.ررف تحقش این رابطه عقالی ، امری عقل  قرار که  این  لو

 مقدمهاصطالحِ  نیز شرط و قهدآخوند به »فته شود ممکن اس  گ

که  این عال ه بر ؛اطالق کرده   در معنای مقدمه توسعه ایجاد کرده اس 

اما همه « .مقدمه معرف  شوندعنوان  به بعض  افعال ممکن اس  از طرف شارع

ا درک بحث در اینجاس  که آیا چنین کاری با مبنای قوم سازگار اس ؟ آی

عقالی  از امر   سه جزء آن   زایش  جوب مقدمه از این درک، چه مناسبت  

دارد؟ آیا مقدمه  اجب به لحاظ موال در مقام  «شرط   قید در بیان موال»با 

گردد یا به لحاظ موال در ر ابا عقالی  با عبد    م   ضع   استعمال باز

  نه ا  دمه  اجب، فقه تناسبات آن؟ البته حت  اگر فرض بگیریم که بحث مق

مند شدن استناد به  اإلستنباط برای قاعده ضر رت فقهگاه  آن باشد،ا  اصول 

 گردد. بیان موال طرح م 

. آخوند برای جواب از اشکال عقل  ناش  از شرط متأخر   متقدم، به 7

توجه « شرط تکلیف، شرط  ضع   شرط مأموربه»سه دسته شرط یعن  

ه دسته، قابلی  تطبیش بر رفتارهای عقالی  را نموده اس . گرچه این س

که آخوند در تعریف آن، از ر ابا عقالی  ا  داراس    مانند بحث از مقدمه

ها، مأخوا از  نیس ؛ اما در عین حال این سه دسته از شرطا  خارج شده بود
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عرف   عقال خا  یعن  عقالی متشرع اس . در  اقع برای سامان دادن یک 

در ر ابا عقالی  معنا  عامّ قالی ، ابتدائا باید شر ط به نحو  عبحث اصول  

شد تا سپس بتوان به بررس  شر ط در ر ابا عقالی  خا  یعن  شارع    م 

 0.متشرعین پرداخ 

. آخوند برای حل مشکل در قسم  ا ل یعن  شرط متقدم یا متأخر 6

نفس آمر برای تکلیف سمانند استطاع  برای حج  شرط را به لحاظ علم  در 

تعریف کرده که در این صورت شرط با ا    نه یک امر عین ا    جاعل

اما با توجه به میال  .شود م  مشر ط در رغب  آمر مقارن اس    اشکال حل

شود که امر شارع به خر ج از خانه   ط  مساف   م  سحج   استطاع   ر شن

 عین  اس  که طوالن    رسیدن به مکان  دیگر   تناسبات آن، یک امر کامال

احتیاج به هزینه    سیله حمل   نقل   سالم  جسم    دیگر ابعاد تحقق  

باید لوازم تحقش را  ،موضوع چنین این طلب دارد   عقالء برای امر به 

 مالحظه کنند.

رسد  صحیح به نظر نم « لوازم تحقش»بر « شرط»عال ه بر این، اطالق 

آن اس  که شرط توسا موال، مرتبا  بلکه در عالَم جعل   رغب  آمر   لوازم

شود. میال ارتباط نماز به  ضو   مشر ط شدن صاله به    متصل به مشر ط م 

شود   اگر رغب  آمر به  ضو نبود، امکان داش   آن در ررف جعل انجام م 

که صاله در خارج بد ن  ضو انجام شود. اما در اموری که لوازم تحقش به شمار 

کند بلکه به  نم  ط   اتصال  را بین شرط   مشر ط برقرارر ند، موال ارتبا م 

کند. ممکن اس   تبع خارج   تحقش   تناسبات آن، چنین ربط  برقرار م 

                                                           
شد که باید از فقه اإلستنباط استفاده  بیان ، قبالمنشاء تقسیمات شرع  اس  البته اگر. 0

 کرد.
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امکان دارد که شارع حج را حت  در صورت عسر   مشق    حرج »گفته شود: 

اما باید توجه داش  که عقال در  .«هم  اجب کند   از لوازم تحقش پیر ی نکند

مهم  ها دهند بلکه حصول غرض برای آن نم  را اصل قرار« مشق »مر خود، ا ا

کنند با سهول  بیشتری نظم مورد نظر خود  اس    در این راه، اتفاقا سع  م 

طور   کنند. همان را برقرار کنند   لرا از تناسبات امور عین     اقع  تبعی  م 

سبات  دارد که در صورت که میال ساخ  سدّ، قوانین   لوازمات ریاض    محا

ها سمانند حجم   فشار  ...  ساخ  سد امکان پریر نیس     عدم توجه به آن

لرا در صورت کشف تناسبات آن، باید از آن تبعی  کرد تا به غرض دس  

 یاف .

تاوان معناای ر شان  از شارط یاا مقدماه          بر این اساس اس  که ما  

دارد یا معنای جعل  دارد یا به خاستگاه آن بدس  آ رد که آیا معنای حقیق  

 0شود؟ های مختلف، متفا ت شده   اصطالحا صرف م  تناسب

تواند اشکال    شرط مأموربه راهرا م  3. اما جواب آخوند در شرط  ضع1

قاعده عقلیه را حل کند زیرا بحث در این د  جعل  اس    لوازم تحقش، دس  

تبعی  آن از دلیل  به حج کهبندد برخالف شرط تکلیف در میال  موال را نم 

تحقش   جعل  نبودن آن، جواب آخوند مشکل را حل نکرد. البته اگر میال  

                                                           
 تواند به این بحث کمک کند. سکل  ،  اقع    اعتباری م  . تقسیم امور به حقیق 0

. میال شرط  ضع متاخر، اجازه عل  الکشف در عقد فضول  بود که در تحلیل عقد فضول  3

حاالت عبد مبتن  اس  د  احتمال طرح شد: عقد فضول  یا بمیابه استینائ  اس  که بر

 بر اساس حاالت عبد، در موضوع   مجعول خود،در آن، که شارع اس  امر اصیل   یا 

قابل تسری به دیگر شر ط  ضع  نیز هس   کند. این د  احتمال، قب    بسا ایجاد م 

 .گیری اس  ر متن کامل مباحث، قابل پ   مشر ح آن د
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برای شرط تکلیف طرح شود که تابع تحقش نباشد   از قبیل اختراع   جعل 

بودن مأموربه،  دلیل جعل  به شارع باشد، قابل قبول اس . در  اقع آخوند

امر مجعول از طرف عنوان  به «ه إل  ش  آخرباإلضاف»تواند صاله را با قید  م 

گونه تبیین  شارع معرف  کند؛ برخالف مستشکلین که ماهی  مأموربه را این

 کنند.  نم 

جعل جاعل به »اما مشکل هر د  طرف آن اس  که اثبات این مطلب که 

محتاج به مُیب  اسا    مِ ناه دارد   هایچ یاک ماالک         «این صورت بوده

 ناد مدعای خود به عقالء یا شارع ندارند.استدالل  بر است

 



 

 واجب ی بندی اولیه پیرامون مقدمه جمع

کناد،   کماک ما   « مقدمه  اجب». یک  از مباحی  که به تبیین مقوله 0

اإلراده »اس . در بیاان قاوم  جاوب باه     «  اجب»  «  جوب»توجه به تفا ت 

لمار انتزاعا  ینتازع    األکیده الحاصله ف  نفس اآلمر المتعلقه بفعل المأمور ل  

کل فعل ل  ترک تعلاش باه البعاث    »   اجب به « لدی العرف عن انشاء الطلب

تعریف شده اما توجه به قیود چناین تعریفا  الزم اسا . چاون اگار      « األکید

 جوب    اجب قرار اس  به نحو عقالی    نه فقه    شارع  تعریاف شاوند،    

قابال تعریاف اسا       « تباراع»باید به این قید توجه شود که  جوب در  عاء 

یکا  از   نیاز    الّا فعل  که مورد خواس  موال باوده  0«امتیال» اجب در  عاء 

المتعلقه بفعال  »طور که قید  اجزاء  جوب یعن  طلب   اعتبار موالس . همان

کند زیرا طلب بد ن تعلاش آن باه یاک فعال      بر این مطلب تاکید م « المأمور

                                                           
از هم هستند که تحلیل از هر د  نیز ک   بریده . در نظر قوم این د   عاء، د  مقوله منف0

نسب  بین »بجز این د   عاء، مقوله  شود. اما در نظر مختار، نگرانه انجام م  به نحو مطلش

 عنوان یک موضوع حقیق    شاء عبد نیز به یعن  نسب  بین شاء موال« امتیال   اعتبار

 گیرد. م مدّ نظر قرار 
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م اس  که مفهوم  اجاب در  عااء امتیاال      معنا خواهد بود. پس الز خا  ب 

 تحقش فعل توسا عبد، مورد بررس  قرار گیرد.

. بر اساس نکته فوق، مقدمه  اجب هم باید در  عاء تحقش   امتیال 3

ی ها طرح گردد که در این صورت بسیاری از امیله متدا ل برای مقدمه، میال

اجب از طرف سبعنوان  « خرید گوش »غلط  اس ؛ یعن  برای مقدمات 

موالی عرف   تمییل به اموری مانند راه رفتن   حرک  به سوی بازار، مهیا 

ن  کردن   همراه بردن پول   ... نادرس  اس  زیرا تنها در نگاه نظری   اه

رفتن بسوی بازار با خرید گوش  متباین اس     توان گف  تهیه پول   که م 

شود اما  قت   اجب  حسوب م لرا جزء مقدمات آن سما یتوقف علیه الشئ  م

از  حدت ای  مطرح شود، گوش  خریدن، مجموعه« تحقش»در  عاء امتیال   

  همراه بردن پول   ... جزء آن حساب  به بازار رفتن   کیرت افعال  اس  که

ای از این نوع افعال در کنار هم قرار گیرند، خر ج   شود    قت  مجموعه  م 

شود. بنابراین نگاه  محسوب م « ید گوش خر»در نظر عرف،  ها همه آن

تحقق    عقالی  به مقدمه با نگاه نظری   انتزاع  به آن متفا ت اس    برای 

ی صحیح مقدمه باید به افعال  تمسک کرد که در عالم تحقش، در مدار ها میال

مجموعه افعال مرتبا به  اجب قرار نگیرند؛ زیرا از منظر امتیال   عالم تحقش، 

   مرکب از چندین فعل  ابسته   پیوسته به هم اس .هر فعل

شود،  م « مقدمه»ین بحث . البته در دیدگاه مختار، آنچه جایگز9

ریزی در زندگ  اس . یعن  انسان برای منفعل نشدن در جامعه    برنامه

برد اهداف خود، باید همواره نسب  بین افعال را مالحظه   برای  پیش

 ریزی کند. هبرنام ها هماهنگ کردن آن

نگر اهمی  دارد، توجه به نسب  بین  در نگاه مجموعه آنچه طور که همان
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افعال اس    بعد از انجام کار مورد نظر هم، نقش عوامل مختلف در توفیش   

اما گرشته از نگاه  که  شود. گیری م  ها اندازه عدم توفیش   تاثیر آن

 ی ر شن اس  که بحث مقدمه دهد، قرار م « مقدمه»جای  به را« ریزی برنامه»

گیرد تا در   اجب بر اساس نگاه عقل  عبد درباره لوازمات امتیال شکل م 

  اجب محقش شود   خواس  موال بر زمین نماند   امر ا  فوت نشود. ،نتیجه

منحصر به عاالم امتیاال شاد،    «  اجب» قت  تصویر صحیح   عقالی  از 

 اجب به قیود   شر ط آن فعال در  شود که هر جا بیان قوم درباره  ر شن م 

نگااه شارع    جاای   باه  باید اصاالح شاود     ،تشریع سعالم اعتبار  منصرف شد

ساعتباری ، نگاه  عقالئ  حاکم شود؛ یعن  هر شاک  دربااره قیاود   شار ط     

 جود آمد، طبش قواعد  ضع یا قواعد اطالق با آن معاملاه  ه فعل مطلوب موال ب

«  اجب»ورد بررس  در بحث مباید  الم امتیالکوک مربوط به عگردد   تنها ش

 د. نگیرقرار 

همین نکته اس  که باید مبناای قضاا ت دربااره نظار آخوناد پیراماون       

قرار گیرد. زیارا  «  اجب معلش   تفسیر آن به  جوب مشر ط به شرط متأخّر»

لم اعتبار لاوازم خاا  خاود را دارد؛ یعنا      در عا« فعل مطلوب موال»بحث از 

یاا   بااره فقها  اسا     آن این سوال مطرح اس  که آیا بحاث در ایان  ی  درباره

   ابعاد آن فعل در فقه مشخص شده عقالی ؟ اگر بحی  فقه  در میان باشد،

در  ارع پرداخ . اما اگر بحی  عقالئ  مدنظر باشاد، باید به استنباط از کالم ش

قواعاد  این صورت برای موال  عرف ، یا مقام  ضع مطرح اس  یا مقاام بیاان س  

اطالق . حال باید معلوم شود که  جوب مشر ط به شرط متأخر به کدامیک از 

این فضاها نظر دارد تا بر اساس معیار ارائه شده بتوان نظار صاحیح   غلاا را    

 مشخص کرد.
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تفسیر  اجب معلش براساس »درباره ا   نه شرع ا  لرا استدالل عقالی 

  گفته شود دلیل عقالی  الزم اس . ممکن اس«  جوب مشر ط شرط متأخّر

باره همان اشکال ا ل به  اجب معلش   منجز در بیان آخوند اس  مبن   بر این

د  طرف تقسیم  اجب معلش   منجز،  جوب فعل  دارند   لرا که  این بر

مقدمات هر د   اجب اس    به همین دلیل نسب  به اثر مورد نظر در این 

 اما براساس آنچه در ادامه .ندفرق  ندارا  که  جوب مقدمه اس ا  بحث

آید، ر شن خواهد شد که اساسا  جوب غیر فعل ، تصویر عقالی  ندارد    م 

ها فعل  هستند   گریزی از آن نیس    به همین دلیل  لرا حتما همه  جوب

 این اشکال  ارد نخواهد بود.

به  جوب مقدمه « حکم عقل»ی مهمّ دیگر آن اس  که معنای  . نکته4

زیرا اگر د  فعلِ مورد  ؛نظری نیس  ز جنس عقل منطق ، فلسف   ا اجب، 

باشند، متغیر   غیر کلّ  خواهند « جزئ »  هر د  المقدمه اینظر سمقدمه   

« علم»ممکن نخواهد بود. در  اقع  ها بود   لرا حکم عقل ِ صددرصد درباره آن

«. فلسفه»تواند رابطه میان د  موضوع جزئ  را مالحظه کند نه  م  اس  که

« تباین»باشند، یا نسب  میان آن د ، « کلّ »اگر هم این د  فعل، هر د  

؛ نتیجه تسا ی،  حدت هر د  موضوع اس    نتیجه «تسا ی»اس    یا 

 ابستگ  میان »تباین، تغایر حقیق  آن د  اس    لرا بر اساس منطش صوری، 

 ارد. جریان ند ها در آن« مقدمی »قابل مالحظه نیس    « کلیات

دهد که منظور از حکم عقل در  م  نشان . البته کلمات اصولیون نیز1

اما اگر مراد از  ؛اینجا، یک ادراک عقالی  از جنس عقل عمل    اعتبارات اس 

 بد   موال سنسب  بین د  شاء  باشد،ادراک عقالی  در اینجا، رابطه میان ع

معناس . زیرا  ب  انتساب  جوب مقدمه به شارع سشرع  دانستن  جوب آن 
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 تنها تعلش گرفته، شارع نیز«  جوب مقدمه»به  ها اگر حکم عقالء   بناء آن

، هیچ «بودن شارع»شود   از حیثِ  م  یک  از مصادیش عقالء محسوبعنوان  به

موضوعیت  در حکم به  جوب مقدمه ندارد. در  اقع چنین حکم ، خاصی  

یک  از عقال، تابع  از این ن عنوا به شود   شارع هم م  عقل اس  که جاری

 خاصی  اس .

  نه ا  «بکارگیری قواعد اصول  در خطابات شارع». اما اگر در مقام 7 

  ابستگ  میان د  موضوع از کلمات ا  بدس  آید، ا  تاسیس اصل  عقالی 

 شرع  دانستنِ مقدّمیّ  صحیح اس ؛ مانند  ابستگ  نماز به  ضو. گاه  آن

عنوان  به « ابستگ  موضوعات به یکدیگر»باید به  زالبته در این صورت نی

یک باب فقه  همانند باب صوم   حج  ... نگریس    مسامحه را کنار 

حج   »یا « نماز    ضو»گراش ؛ یعن  نباید تنها به یک آیه یا ر ای  درباره 

ها را با هم مالحظه  پرداخ  بلکه همه خطاباتِ دالّ بر  ابستگ « استطاع 

هم  گماش  تا انتساب به شارع صحیح  ها آنمند  قاعدهبندی  جمع کرد   به

 باشد.

البته قبال گرش  که این اشکال در مورد دستیاب  به اصل اصول  از  

خطابات هم جاری اس ؛ یعن  اگر شارع قابلی  آن را دارد که در مورد عقل 

ب ا  یا عقالء   یا حت  نحوه فهم خطابات نظر دهد، برای فهم صحیح از خطا

ا ق  یا استقرائ    تنها بر اساس نیازهای صورت  به در این موضوعات نباید

پریرند که  م  عین  به سراغ آیات   ر ایات رف . به عبارت دیگر قوم هم

اصول عملیه هیچ انحصاری در برائ    استصحاب   تخییر   احتیاط ندارد؛ 

 ها یگر نیز از آنپس باید به بررس  همه ادله پرداخ  تا اصول احتمال  د

 اس .« فقه االستنباط»استخراج شود که عنوان دیگر این مطلب، ضر رت 



 

 



 

  : المطلق و المشروطالواجب تقسیمات فی الثالث األمر

. برای بررس  دقیش تقسیم  اجب به مطلش   مشر ط باید معلوم شود 0

عبد در امتیال اس  یا ا صاف طلب موال   یا که مقسم این تقسیم، حاالت 

توان به تفا ت میان  در این صورت اس  که م  0ارتباط میان این د ؟

«  اجب»رسد  برد. به نظر م  ای پ  به صورت ریشه«  اجب»  «  جوب»

مربوط به ا صاف طلب «  جوب»مربوط به حاالت عبد در انجام فعل اس  اما 

 برخالف نظر آخوند ا امری مشر ط نیس  بلکهلز ما «  جوب»موالس    لرا 

                                                           
عنوان یک هوی  مستقل لحاظ شود  موال با حاالت عبد به . اگر ارتباط میان ا صاف طلب0

را تعریف   های مختلف  ارتباط ،آنگاه باید به تعریف جامعه پرداخ    بر اساس آن

 به چنین مباحی  ملتزم نیستند. تقسیم کرد که اصولیون قطعاً
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شرط حاالت عبد در عنوان  به تواند مطلش نیز باشد. در  اقع علم   قدرت م ا 

 زیرا ؛انجام  اجب نباید باعث شود که این اشتراط لز ما به  جوب سرای  کند

طلب در تواند تنها طلب خود را لحاظ کند    مقام مولوی  م  در نظر قوم،

 ه  به حاالت عبد نداشته باشد.خود، توج

اما « شود  جوب به نفس اراده اکیده تعریف م »ممکن اس  گفته شود 

 بر اساس مباحث مطر حه در بخش ا امر باید توجه داش  که برای بررس 

شناس  پیرامون  های فلسف    ر ان چنین تعریف  از  جوب باید به بحث

 شد اگر انگیزه   داع    اراده گردیم. در آن مباحث مشخصانگیزه   داع  باز

از بحث خواهد شد    مفاهیم حقیق  تعریف شود، علی  حاکمصورت  به

عنوان  به ؛ یعن  دیگر  اجب    جوبشود اد   جعل   اختیار خارج م قرارد

یک امر قابل تخلف معنا نخواهد شد، بلکه جریان هست  اس  که جاری 

اراده   مراد جای  به ق  اس   شود   حاالت نفس آمر، معلول علت  حقی م 

  ... این جریان نسب  اس  که محقش خواهد شد.

. بر این اساس ر شن شد که برای امکان تعریاف از  جاوب بایاد آن را    3

تاوان آن را باه    امری جعل    اعتباری دانس    در صورت جعل  باودن، نما   

از مجعول  قابل انفکاک 0نفس طلب تعریف کرد زیرا جعل در تعریف اثبات  آن

ن اخر شاده    مقصد خود نیس    لرا در تعریف  جوب حتما موضوع   فعل آ

تواند مشر ط به شارائط    طور که  جوب جعل  م  اس . در این صورت همان

                                                           
 آن تصور کرد   آن تعریفتوان جعل را بد ن مجعول   مقصد  تنها در یک صورت م  .3

جعل اس ؛ یعن   قت  گفته شود جعل امری اس  که از سنخ امور حقیق     سلب  از 

مفاهیم علیت  نیس . اما ما بدنبال تعریف اثبات  از جعل    جوب هستیم که در این 

 شود. صورت حتما موضوع   فعل در آن اخر م 
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تواند مطلش   غیر مشار ط باه شارائا باشاد   لارا       به همان صورت م  ،باشد

باه   ح نیسا . هاا صاحی   ر ط بودن همه  جاوب تاکید آخوند بر مش ،المبنا عل 

جعلا  آن،   به معنایدهد که  جوب  عبارت دیگر مبنای قوم این امکان را م 

 امری مطلش باشد   حاالت عبد در طلب موال در نظر گرفته نشود.

صد ر امر »البته این نکته بر اساس مبنای قوم در تفکیک   تباین بین  

ا بر مبنای مختار از سوی عبد قابل تصور اس    الّ« تحقش امتیال»با « از موال

جاعل  ،داند را مبنای تقسیمات خود م  ها تباین این د ، ارتباط آنجای  به که

تواند به حاالت عبد در امتیال توجه نکند. لرا اگر ادعا شود که قوم،  نم 

داند خواهیم گف  این به معنای  ارتباط بین این د  را قابل مالحظه م 

ادن آن اس  که مبنای مختار بر آن بنا   اصل قرار د «ربا»حقیق  دانستنِ 

 شده اس . 

ادعای مالحظه رفتار عبد در مبنای اصولیون، پس در  اقع باید گف  که 

ها باإلضافه ال  امر    یا به عبارت دیگر مشر ط بودن  جوبا  در جعل موال

باز « های مختلف مالحظه حیث»بلکه به  ،«نسبی    ربا»نه به ا  آخر

به  اند تا ، تقسیم نشدهصوری های  هم بنابر منطش« حیث» گردد که چنین م 

مقسم   حییی  تقسیم    قوم پیرامون از صورت علم  منضبا گردند   بیان 

 ر د    ،در هر صورت خورد. پس های  نیز به چشم نم  چنین حیث اقسامِ

 نشده اس . ن بحث به صورت منطق    علم  انجامخر ج در ای

شکل آن اس  که  جوب، عندالموال   در حیییا   پیشنهاد ما برای حل م

امر کردن تبیین شود    اجب، عندالعبد   در حییی  تحقش امر مالحظه شود 

 که البته در هر د ، فعل   موضوع هم حضور دارند.

امر انتزاع شده از انشاء طلب لفظ  یا ». احتمال دیگر در تعریف  جوب 9
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« انشاء طلب»ت باید ابتدائا اس  که در این صور «غیر لفظ  توسا عرف

را نیز تعریف کرد. گرشته از این، « امر انتزاع شده از آن»تعریف شود تا بتوان 

« فعل»اگر انشاء طلب، تلفظ به یک لفظ سمانند اِفعل  باشد، پس از مقوله 

اس  که دارای  حدت نیس  بلکه یک امر کیرت  اس  که قابلی  انتزاع از آن 

تنها انتزاع منطق  اس  که منشاء انتزاع »  گفته شود  جود ندارد. ممکن اس

که ا  اما باید توجه داش  که انتزاع غیر منطق « آن باید  حدت داشته باشد

یک امر غیر تخصص  اس    ا  شود بر حسب تعریف توسا عرف انجام م 

توان تعریف تخصص    علم  از امر را بعهده عرف  اگراش . بله! تعریف  نم 

یک بحث علم  مطرح شود  ل  صرف عنوان  به تواند از عرف م  مند قاعده

دهد، برای بحث تخصص  کاف   عرف چنین کاری را انجام م که  این استناد به

 نیس .

 اجاب  » مرحوم آخوند   شیخ انصااری در موضاوع   نزاع بین ی باره. در4

 ل آن اس  که بنابر آنچه نکته ا «ا مشر ط بودن  جوب آنمشر ط   مطلش ی

قبل گرش ، تبیین حقیق    علیت  از معنای طلب سبعنوان مدلول  در مباحث

صیغه  با اختیاری   ارادی   قابال تخلاف باودنِ آن منافاات دارد. پاس چاه       

آن  حقیق  دانستنِ سدر نظر آخوند    چه جزئ ِ هیأتمعنای  دانستنِ « کلّ»

معناای طلاب   آ رد   لرا در تحلیل  سدر نظر شیخ  چنین محر ری را پدید م 

باید آن را امری جعل    اعتباری دانس  که در این صورت هم مشر ط باودن  

رجوع شرط   قیاد باه   « امتناعِ»  هم مطلش بودن آن ممکن اس    سخن از 

 معناس . ب  هیأت

. ر شن اس  که لفظ امر بوحدته دارای معنای مستقل   یک  از اقسام 1

 ه یک معنای حرف  باید توجه داش بمیاب امر هیأتافعال اس  اما در تحلیل 
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در  اقع باید آن را از مقوله  ،به شکل   قالب کلمات تعریف شود هیأتاگر 

سإفعَل  به کسره در حرف ا ل،  دانس  که میال در صیغه امر« ریتم»  « آ ا»

شود. حال اگر عل   تبدیل م  حرف د م، فتحه در حرف سوم  ... سکون در

  آ ا  هیأتاین باشد که این «   حرفیه اس صیغه از معان هیأت»آن که 

قابل  شود   قابل تلفظ نیس ، این ادّعا نیز ج یاف  نم در خار« همادّ»بد ن 

شود. به عبارت  نم  بد ن آ ا   ریتم هم در خارج پیدا ی هطرح اس  که مادّ

این تفکیک  ه در خارج قابل تفکیک نیس     مادّ هیأتدیگر هیچ یک از 

  « ر»قبل از « ک». حت  در ماده هم اگر گردد ات اهن باز م تنها به عملی

یابیم. عال ه بر این که برای  دس  نم « کرم»نباشد، به « م»قبل از « ر»

به حرکات   سکنات مختلف بر ر ی حر ف اصل    « یَکرُمُ»دستیاب  میال به 

 گفته هیأتدلیل معنای حرف  در عنوان  به غیر اصل  نیازمندیم. پس آنچه

ه از مادّ که بنا بر راهر کلمات قوم، در حال  ؛جاری اس  ه نیزمادّ شد، در

 .شود معان  حرفیه محسوب نم 

باید به تقسیم « معان  حرفیه»  « حرف». برای دق  بیشتر در تعریف 7

رجوع کرد: کلمه « اسم   فعل   حرف»به  ا    نه جمالتا  کلمات   مفردات

یا معنای مستقل ف  نفسه ندارد که حرف نام یا معنای مستقل ف  نفسه دارد 

کند   در  دارد. در اینجا میال کلمه زید ف  نفسه دالل  بر شخص خا  م 

برای دالل  « إل »این دالل ، احتیاج به چیز دیگری ندارد سبالرات  اما کلمه 

در این تقسیم، « معنا»رسد معنای  احتیاج به طرفین دارد سبالغیر . به نظر م 

د اهن    خارج  در منطش منصرف اس  چون اهن این قدرت را به  جو

کند   حت  اگر « تصور»دارد که زید را بد ن احتیاج به جمله   امور دیگر 

اساسا زبان   تفاهم   تخاطب هم نبود، باز هم تصور این معنا ممکن بود اما 
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 ود. ش   جمالت اس  که معنادار م « ارتکاز»معنای حقیق  ندارد   در « إل »

اس    یا  0«تصور   تصدیش» به معنایدر اینجا یا « معنا»به عبارت دیگر 

منصرف اس . بر این اساس اس  که معان  حرفیه اگر در ارتکاز « ارتکاز»به 

سحرک  از لفظ به معنا   نه حرک  از یک تصور به تصور دیگر  مالحظه 

استقالل در  معنای بهالبته  ؛معنادار هستند مستقلصورت  به نفسه   شوند، ف 

د ابتدائی ، استعالء   ما را به معان  ربط  مانن . زیرادنیای ارتکاز   نه منطش

حرف، دالّ بر معنای »توان گف   م  ند   تنها در صورت کن طلب منتقل م 

اما باید توجه داش   اده شود.ار« معنا»منطق  از  که تعریف « مستقل نیس 

 زبان   تفاهم   تخاطب ندارد. ی درباره که معنای منطق ، تناسب  با بحث

، در این صورت در تقسیم کلمه باید گف : دالل  ارتکازی کلمه بر معنا

سحرف    یا بر معنای غیر ربط  دالل   دکن یا بر معنای ربط  دالل  م 

بر  ساسم  یا کند دالل  م ا  ا اتا  خارج  کند که این قسم یا بر ما بإزاء م 

 کنند دالل  م  ،ندماهی  نداشته   دارای کیرت هستاموری که  حدت   

 سفعل .

معناداریِ آ اس  که در غرب، زباان را بار اسااس اماور      . البته به دلیل6

 آن،  کنند که گرشته از صح    سقم جغرافیای    قوم    تاریخ  تحلیل م 

دارای محاسابات    خاود   ،دهد که آ ا   موسیق    ریاتم در ارتکااز   نشان م 

کناد     شنیدن آ ای صیغه افعل، ما را به طلب منتقل ما   بات  اس . لراتناس

فَعَلَ یاا یَفعَالُ  ...    هیأتطور که  ؛ همانکند ماده هم، طلب خا  را معین م 

شاود   معنای ماض  یا مضارع دارند. در  اقع ماده در آ اهای مختلف صرف م 

                                                           
گیرد  تعلش م   لگیرد   گاه به عقل عم تعلش م  ی. البته گاه تصور   تصدیش به عقل نظر0

 شود.   میال تصوری از فعل ارائه م 
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آ ا   هیأت اس  که  اینتا معان  مختلف بدس  بیاید   لرا بر خالف نظر قوم، 

 .، فرع   تابع  از آن اس ه  مادّ باشد اصل م 

بنابر آنچه گرش  ا ال تحلیل قوم از معان  حرفیه صحیح نیس    ثانیا 

جزئ  یا کل  انگاشتن معان  حرفیه صحیح نیس    لرا نظر آخوند مبن  بر 

شان به اما نه به دلیل  که ای ؛برای اشتراط   تقیید صحیح اس  هیأتقابلی  

بلکه به این دلیل ا  که همان، کل  بودن معان  حرفیه باشدا  آن تکیه کرده

که معان  حرفیه، امور جعل    ارتکازی هستند که هم قابلی  اطالق   هم 

 به جعل جاعل  ابسته اس .  نیز قابلی  تقیید دارند   اشتراط   یا اطالق

طور که  گردد همان  ه اراده   مشی  باز مالبته در مبنای مختار جعل ب

 کند. صدق   کرب   حش   باطل نیز به فاعلی  خدا ند متعال رجوع م 

بررس  شد تا « اسم   فعل»در مقابل « حرف». به این ترتیب، تعریف 1

تفسیر »تنها در صورت « معنای مستقل»معلوم شود عدم دالل  حرف بر 

در ارتکاز   ی حرف «معنا»صحیح اس    الّا « معنای مستقل»از « منطق 

گردد. گرشته از این بحث  تفاهم   تخاطب، معنای  مستقل محسوب م 

یک  عنوان  به «هیأت»کبر ی در تعریف حرف، باید به تطبیش این تعریف بر 

به این معناس   هیأتحرف  بودن »از معان  حرفیه پرداخ . اگر گفته شود 

بد ن ماده  هیأت ، باید گف «که میال صیغه افعل بد ن ماده معنای  ندارد

اساسا فرض ندارد. برای ر شن شدن این ادعا توجه به این میال مناسب اس : 

إفعَل به ترتیب اصوات خا  یعن  حرف ا ل مکسور، حرف د م  هیأتاگر 

بر بسیاری از اسماء اات  هیأتساکن   حرف سوم مفتوح معرف  شود، این 

حرف »ن خلا گفته شود: یابد. ممکن اس  برای جلوگیری از ای نیز تطبیش م 

 «ر د. ای اضاف  اس  که از حر ف اصل  شمار نم  ا ل مکسور در اینجا همزه
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حر ف   اصل  بودن »گوییم اصوات بد ن توجه به  در همین جاس  که م اما 

  لرا برای  0را ارائه دهند هیأتتوانند معنای صحیح  از  نم « ها یا نبودن آن

ساصل   تعلش اصوات خا  به حر ف خا  حتما باید هیأتتوصیف صحیح از 

   غیر اصل   را در نظر گرف .

 عامّ ی ههمان مادّ« ف،ع،ل»لو در شکل  در  اقع این حر ف اصل   

ر ند. گرچه  از مصادیش آن به شمار م « ک،ت،ب»یا « ض،ر،ب»هستند که 

سبعنوان « ض،ر،ب»باید با  هیأت ،«بزن»برای رساندن معنای که صحیح اس  

 در هیأت  ترکیب شود، اما این فرض در صورت  حدت ماده   خا ّ ی همادّ

در فضای بحث  هیأت، که بحث ما پیرامون تفاهم   تخاطب اس  در حال 

 ی اس . حال که در تجزیه خا ّ ی هاز مادّ هیأتتخصص    در صورت تجزیه 

 هیأتگیرد    م  به ماده عام تعلش هیأتر شن شد که  هیأتکلمه به ماده   

سکنات حتما به حر ف تعلش بد ن ماده عام قابل تصور نیس    حرکات   

 هیأتچون  ؛، معنای مستقل داردهیأتشود که  کامال معلوم م  گیرد، م 

تعریف شد. میال  «عامّ ی همادّ ی عال هه اصوات ب حرکات  »حین التجزیه به 

یَفعَلُ  هیأت   ها عام آن به معنایها  حدث ی دالل  بر گرشته« فَعَلَ» هیأت

                                                           
فعل  هیأتصحیح اس  که اصوات خا  بد ن حر ف خا ، » :. ممکن اس  گفته شود0

به اعراب  هیأتکند اما تفا ت اسم   فعل در  بسیاری از اسماء یکسان م  هیأتامر را با 

از سکون  ن صورتگیرد   به ای   تنوین مختلف  اس  که اسم در حرف آخر خود م 

 اما باید توجه داش  که اصل بحثِ ،«شود متفا ت م  ی إفعَل دائم  حرف آخر در صیغه

اس    اعراب « مفردات»درباره  ،ها به ماده   صورت آن ی   تجزیه« اسم   فعل   حرف»

 قابل طرح اس .« جمالت»آخر کلمات تنها در 
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حال آیا چنین  0.س ها عام آن به معنایها  حدث ی دالل  بر حال یا آینده

 هیأتکلمه به  ی آیا در نفس فرض تجزیه !معنای ، معنای غیر مستقل اس ؟

بر معنای غیرمستقل  هیأتتوان ادعا کرد    ماده به تحلیل  که گرش ، م 

« مان گرشته یا آیندهها در ز حدث»ای مانند    معان  !کند؟ دالل  م 

 غیرمستقل اس ؟!

اند   اگر از مجرد  در  اقع قوم همیشه آ ا را به همراه حر ف تعریف کرده

دیگر  هیأتنام صوت در مقابل ماه آن را ماهیت  تکوین  ب ،اند آ ا صحب  کرده

اند   آ ا در تفاهم   تخاطب را مورد دق  قرار  مانند نور   موج  ... تعریف کرده

نسبیّ  در علوم دانشگاه کاه بار اسااس آن ساع       ی هاند؛ برخالف فلسف نداده

 .ارائه دهند تعریف ز آ اهای بد ن حرف مانند موسیق  نیزاند ا کرده

در  «هیاأت امتناع رجوع قید   شارط باه   ». این مباحث به تبع بررس  3

اثبات رجوع »نظر شیخ مطرح شد. در قدم د م، مرحوم شیخ انصاریسره  برای 

کنند که: ان العاقل ااا توجه الا    به تقسیم  استناد م  «  شرط به مادهقید 

طور که گرشا  بارای تحلیال امار   طلاب       ش  اما تعلش طلبه به ام ال. همان

یک امر عنوان  به توان به حال  نفسان  امر ر ی آ رد؛ زیرا حال  نفسان  ا  نم 

ر   تخلّااف  ... حقیقاا    علیتاا    الیتخلااف، معنااای محصاال  از اراده   اماا 

 نظر داش .ا باید معنای جعل  از امر را مدّدهد   لر نم 

عدم تعلش طلب »در این صورت جعل جاعل یک امر جاری اس    فرض  

 اساسا قابل طرح نخواهد بود. به عبارت دیگر همیشه در  عاء جعل  « به ش 

                                                           
حتما تعلش به فعل   حدث دارد    ،کلمه عنوان مدلول . با توجه به اینکه گرشته   حال به0

 ی دهنده جا حتما نشان در این عامّ ی هلرا مادّ ،در  ضع اسماء، داللت  بر زمان  جود ندارد

 هاس    نه عموم اشیاء. ها   فعل عموم حدث
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  فرض  اعتبار عقالء، طلب جاعل به اشیاء تعلش گرفته که شر ع به جعل کرده

عدم تعلش طلب به ش ء تنها در مراحل قبل از جعل قابل طرح اس    در 

صورت تحلیل علیت    نفسان  از این مراحل، بنابه اشکاالت قبل  موضوعا از 

شیخ  ب مرحوم آخوند به این تقسیمِبحث امر خارج خواهیم شد. بنابراین جوا

ای جعل  اس     همقول ،شود که بگوییم امر موقع  تبیین م  انصاری نیز

ها   تقسیمات مختلف  از امر  تواند به تبع هدف   غرض خود، حال  جاعل م 

سمعلش به  طلب فعل    طلب استقبال  ها را از عبد بخواهد که از جمله آن

 حصول شرط  اس .

 مُنشی  امر حال  از عنوان  به انشاءتفکیک ». بر همین اساس، اشکال 01

ای جعلا    پاسخ خواهد یاف . یعن  اگر امر مقولاه  نیز« امر استقبال عنوان  به

باشد باید دید عقالء درباره اعتبارات   مجعوالت   حال  یا استقبال  بودن آن 

ها امور حال  هستند؟ یاا فاور   تراخا  در ا امار      گویند. آیا همه انشاء چه م 

باه نظار     ابساتگ  تاامّ  « حال  بودن انشااءها »قابل طرح اس ؟ پس تصدیش 

ء درباره ا امر دارد که در مواقع مختلف، کامال متفا ت اس    حت  تاابع  عقال

کناد    همچنان که موال امر به ساختن خانه ؛امر نیز هس « موضوع»  « فعل»

کشد. در  اقع برای معلوم شدن حاال    که مشخص اس  چندین ماه طول م 

بات هدف در امر باید تناسبات فعل، تناسبات موضوع   تناس یا استقبال  بودنِ

 نظر گرفته شود.

هام   «فائده انشاء در صورت فعل  نباودن طلاب  ». بحث آخوند درباره 00

باید براساس هدف   غرض از امر تعریف شود زیارا اصال در  جاوب   معلاش     

 جوب   شرط آن، اصال در هادف   که  این اس  نه« هدف»بودن آن برشرط، 

د برای خود، جامعه   عبااد  باشد. تعریف هدف موال  از ا امر هم به نظم   رش
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که یک امر فرآیندی   متدرج اس    در آن باید به هزاران ناوع   0گردد باز م 

از تناسبات توجه کرد. پس با توجه به اصل باودن هادف در جعال   تعریاف     

توان فائده انواع انشاءات حال    استقبال  را  صحیح   عین  از آن اس  که م 

 به صورت علم  معین کرد. 

 

 

 

                                                           
هدف ا امر در دستگاه ایمان جریان اتمام حجج اله    در دستگاه کفر، به عنوان نمونه، . 0

 ای حاکمان اس . شهوات  هله دستیاب  به



 



 

 

 

 

 

 

 

 ی علمیه ی وجوب و مقدمه بحثی پیرامون مقدمه

. در بحث مقدمه  جوب   نسب  آن با  اجب مطلش   مشر ط، اگر 0

 «اراده اکیده در نفس آمر با قطع نظر از متعلش آن»ر یک احتمال، به  جوب د

معنا خواهد  ب   جوب فعل  در نظر شیخ انصاری، امریگاه  آن تعریف شود،

تواند فهم  برای عبد در  نم  بود زیرا  جوب  که متعلش آن معلوم نباشد،

ر این جه  تحرک   امتیال ایجاد کند   رابطه عقالی  بین موال   عبد د

گیری نفس  از شکل»ممکن اس  گفته شود  0.صورت، شکل نخواهد گرف 
                                                           

حت  در « اراده اکیده بد ن متعلش آن». گرشته از درک عقالی ، توجه به صرف 0

های عقل  مح  ا که تابع علی    جریان نسب  هستندا معنای محصل  ندارد    درک

   مجرد   منفک از متعلش حاالت نیز بسیاصورت  به تحلیل انسان   حاالت در ن  آن
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ای برای عبد بخاطر علم اجمال  به  طلب در حال  آمر، آمادگ    دغدغه

اما باید توجه داش  که در  «شود تنجیز نوع  از تکلیف بر گردنش ایجاد م 

ان انتظار ر ابا عقالی ، نوع فعل ایجاب  برای عبد باید مشخص گردد تا بتو

 امتیال از ا  داش .

نخوابیدن    به معنایبه عبارت دیگر در میال، آیا آمادگ    دغدغه  

بیر ن نرفتن عبد از خانه موالس ؟ اگر آمادگ  به این معنا که یک نوع 

باعث تعیین کارِ اثبات   س ، توضیح داده شود هزاران سلب نیزمعنای سلب  ا

تر آمادگ    دغدغه در ر ابا  ان دقیشمشخص برای عبد نخواهد شد. به بی

ا    نه یک سلسله نف    سلبا  عقالی  در چارچوب افعال کامال مشخص

شود   میال آماده باش در ارتش   نیر های مسلح به معنای یک  تعیین م 

های عمل  از قبیل باقیماندن نیر ها در محل    هماهنگ  ها سلسله فعالی 

بیش از حد  ی رای افراد، آماده کردن آا قهخدم ، تعیین ساعات نگهبان  ب

 اً باصرفیک خِرد جمع  عنوان  به در  اقع، درک عقالی  باشد.  ... م  معمول

 گیرد. سلب   نف  شکل نم 

البته احتمال د م که  جوب به اراده اکیده متعلش به فعل تعریاف شاود،   

 بحث دیگری دارد.

مان استطاع  به نسب  . اگر به میال قوم درباره مقدمه  جوب که ه3

حج اس  بپردازیم، د  احتمال مطرح اس : اگر حج به انجام اعمال خا  در 

مکه که شر ع آن از تلبیه  ... اس ، تعریف شود، استطاع  از تعریف حج 

  ااّن ف » ی توجه به آیه . اما اگر باخارج شده   بمیابه مقدمه قابل قبول اس 

 
________________________________________________

 

 معناس . ب  «بد ن طرف تعلشِ»چون  ؛صحیح نیس 
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حج به  ،0«کل ضامر یاتین من کل فج عمیشلحج یاتوک رجاال   عل   الناس با

تغییر مکان   جابجای  از منزل به طرف مکان خا    به تبع آن، انجام »

توان جابجای    حمل   نقل  نم گاه  آن تعریف شود، «اعمال خا  در مقصد

 ،امری خارج از حج محسوب کرد   میالعنوان  به   سفر   هزینه   لوازم آن

د   بحث، تابع استنباط تعریف حج از کلمات شارع قابل مناقشه خواهد بو

 چون اساسا حج، از مخترعات شارع اس . ؛خواهد شد

شود بیان متدا ل قوم از مقدمه  جوب،  . از همین جاس  که معلوم م 9

یک بیان شرع  اس    مستند به یک درک عقالی  فارغ از شارع   متشارعه   

مقدمه  جوب ارائه شود. در این  نشده اس  تا از آن طریش، تعریف  عقالی  از

بحی  اصول  با بحی  فقه  مواجه خواهیم باود کاه اصال در    جای  به صورت،

ای اس  کاه خاود شاارع،     آن، استنباط از کلمات شارع برای تشخیص مقدمه

 جوب را به آن معلش کرده اس . پس باید بارای تعریفا  عقالیا  از مقدماه     

هاای   یان  از قوم را یاف  که به میاال  جوب که بحی  اصول  را سامان دهد، ب

ای در تحلیل مقدمه  شرع تمسک نشده باشد بلکه درک عقالی  عموم  را پایه

یاک عقاالی   عنوان  به  جوب قرار داده باشد   سپس آن را بر شارع   متشرعه

 خا  تطبیش داده باشد.

از ا    نه شرع    فقه ا  . بنابر آنچه گرش ، در صورت تبیین عقالی 4

عدم ترشح  جوب به مقدمه امری بالاشکال گاه  آن قدمه  جوب توسا قوم،م

 خواهد بود.

کند، درباره مقدمه علمیه    . بحث دیگری که آخوند در ادامه مطرح م 1

                                                           
 سوره مبارکه حج 36. آیه 3
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ی  که برای مقدمه ها مستقالت عقلیه اس . یک  از میالدلیل  به  جوب آن

اس  که با انجام  «لهصاله بأربع جهات عندالجهل بالقب»شود،  علمیه مطرح م 

اما اگر به این میال دق  شود  .مطمئن به سقوط تکلیف خواهیم شد ،آن

معلوم خواهد شد که فر ض متعددی کنار گراشته شده تا چنین راه حل  

همانند سوال از آگاهانِ به قبله،  ؛برای از بین بردن جهل به قبله ضر ری شود

بعدی، حرک  به سوی مسجد یا برگش  به شهر، رساندن خود به کار انسرای 

. به عبارت دیگر اگر این  یاب   ... ان مسلمین، استفاده از عالئم جه قبرست

توان  شر ط الزم اس  تا چنین فرض  شکل بگیرد، نم  مقدار از تعدد قیود  

« درک عقالی »بمیابه یک « مقدمه علمیه»ای برای توضیح  آن را  سیله

ی مباحث  که ضر رتا باید پایه همها  «درک عقالی »محسوب کرد؛ یعن  

ی مدا م بین  نارر به یک فرهنگ   رابطها  اصول  از جمله مقدمه علمیه باشد

شود نه  م « باید   نباید»عبد   موالس  که نظم دادن به آن موجب  ضع 

سع  شود که  این چنین فرض  که تحققش نیز د ر از اهن اس  چه برسد به

 ن درآ رد.ای معیّ آن را تح  ضابطه

 جاوب غسال بااالتر از    ». اگر میال دیگری برای مقدمه علمیه در قالب 7

باره  در اینچند فرض  ،طرح شود «مرفش از باب تحصیل علم به اتیان بالواجب

 قابل بحث اس :

تعریاف شاود،   « تطاابش باا  اقاع   »در مقدمه علمیاه باه    «علم» الف  اگر

 زیارا تطبیاش حادّ    ؛کناد  ا م معنا پید «حدّ مرفش»احتمال خطا در تشخیص 

خارج  به صورت دقیش، مبدل تامّل خواهد شاد   چناین بحیا      حدّ اهن  با

های  دسا  زد   جایگاه معقول  پیدا خواهد کرد   برای حل آن باید به احتیاط

به این معنا که شارع، عمل به چنین احتیاط  را قاائم   ؛تا جایگزین علم گردد
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 مقام علم قرار داده اس .

برای تشخیص  های دیگری از این دس ، فوق   نمونه ما اگر در میالا ب 

تمسک کنیم   مالک را عرف  بدانیم، فر ض مختلف  « عرف»حدّ غسل به 

اس    باید به تناسب « نسب »زیرا کیفی  ادراکات عرف   ؛قابل بحث اس 

معنای  احدی ارائه « مرفش»موضوع به بررس  آن پرداخ . اگر عرف از 

مقدمه علمیه معنا نخواهد داش    به صورت عرف  باید به شستن  کند، م 

محل مخصو  پرداخ . اما اگر عرف معان  متعددی را از مرفش اراده کرده، 

کاف  خواهد بود زیرا اگر موال   ها کات عقالی ، عمل به هر یک از آنابنابر ادر

ضع   موجب را خالف   ها پریرفتند   آن عرفیه، هر یک از چند معنا را نم 

پرداختند تا غیر  دانستند، به مجازات عباد م  هرج   مرج در تکلم   عمل م 

از معنای مورد نظر آنان، معنای دیگری جریان نیابد. به عبارت دیگر جریان 

هر یک از معان  مختلف برای یک لفظ در جامعه، حتما به معنای امضای 

تعماالت در جامعه منظم موال  نسب  به این استعماالت متعدد اس  چون اس

در جامعه به معنای پریرش آن استعماالت توسا عقالء  ها هستند    جود آن

موضوع به عرف احاله اگر ی مسئول تفاهم   تخاطب اس . پس    موال  عرفیه

 دارد   به استعماالت  جود   کنترل بخش  برای نظم عرف  قواعدی شود،

ظر خود، متناسب با هر نوع در تشخیص حد د مورد ن نیز موال  عرفیه

باز هم مقدمه علمیه لرا استعمالِ جاری در جامعه برخورد خواهند کرد   

 معنای  نخواهد داش .

گرشته از مباحث عقالی    با  ر د در : ». ممکن اس  گفته شود6

 درکشف آن؛ اما کند گاه عرف، از لفظ تنها یک معنا اراده م  مباحث فقه ،

شویم   در این صورت  از زمان شارع دچار مشکل م فاصله زیاد دلیل  به
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اما باید توجه داش  که این « میه جایگاه خود را پیدا خواهد کردمقدمه عل

کامال با د  فرض گرشته یعن  تطابش سعقل     عرف سعقالی  به شکل  بیان

عام   غیر مقید به شارع  متفا ت اس    بحی  اس  که باید با کشف فرهنگ 

طاب، از طریش بررس  دالالت متون   اسناد باق  مانده از آن عرف زمان خ

 د ران پیگیری شود.

در همین صورت، ممکن اس  با چنین »ممکن اس  گفته شود: 

که در این صورت « های  نیز فرهنگ عرف آن زمان بدس  نیاید بررس 

با  شناس  امر ز باستان شود؛ یعن  در الرکر د باره طرح م  اشکاالت  سابش

های  بت  از تخمین   اطمینان عرف ، فرهنگ   ر ابا اجتماع  د رهنس

مانده از  کنند   این در حال  اس  که اسناد باق  مختلف تاریخ را استنباط م 

 به مراتب نده از عرف زمان خطابما اقوام گرشته، در مقایسه با اسناد باق 

 از د ران شارع ا کهتعدّد اسناد معتبر حال با  جود  تر اس . تر   غیر معتبرکم

عرف  ی دهنده نشان ،که در موارد بسیاریا    اجماعات شیعه اند ا مانده باق 

یعن  با  جود زنده بودن صاحب این اسناد چنین  هم  ا  زمان خطاب اس 

، داری ایشان نسب  به هدای  فرهنگ شیعه حضرت بقیه اهلل سعج    عهده

ان خطاب   کشف فرهنگ آن توان قبول کرد که تبیین عرف زم چگونه م 

 ضعف ابزار فقاه  خود را بپریریم!! که  این مگر 0؟!عرف غیر ممکن اس 

 . آخوند در ترنیب  کاه دربااره  اجاب مطلاش   مشار ط طارح کارده،       1

گوید: اطالق اسم  اجب بر  اجب مشر ط در حال قبل از حصول شرط، بر  م 

                                                           
ر  هستیم    کشف فرهنگ با استینائات  ر به کشف عرف کنیم که برای بته قبول م . ال0

عنوان  علمیه به ی شود که مقدمه باعث نم  مطلب اما این ند؛که قابل دستیاب  نیست

 .چنین استینائات  بنا شودمبنای بر  ،درک  عقالی 
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همچنان که بر هار د   مبنای شیخ، حقیق    بر مبنای مشهور، مجازی اس ؛ 

مبنا، دالل  صیغه در  اجب مشر ط، حقیق  اس    لو باه نحاو تعادد دال      

 مدلول.

 حقیق  یا مجازی بودن اطالقِ رسد به نظر م  بنا بر مباحث گرشته

 ابسته   تابع  ضع  اضع اس ؛ یعن  با توجه به  ،بر امر مشر ط«  اجب»

تعمال، ارتباط  به ر ابا   دیدگاه قوم در تفکیک امور از هم،  ضع   اس

اعتبارات عقالی  ندارد تا بخواهیم حقیق    مجازی بودن را در بناء عقالء   

تواند یک  م   اضع»ر ابا عبد   موال بررس  کنیم. ممکن اس  گفته شود: 

مدلول لفظ قرار دهد   در اینجا عنوان  به معنای تخصص    غیر عرف  را

  « عرف »ر این صورت باید  ضع را به که د« اس  همین کار انجام شده

تقسیم کرد   لوازم   ابعاد آن را مالحظه کرد تا بحث  ضع در « تخصص »

 مبنای قوم توسعه یابد. 

پیشنهاد ما مطرح عنوان  به گرشته از آن چیزی اس  که ها این ی همه

ت شد مبن  بر اینکه: پایگاه  ضع   پایگاه بناء عقالء باید در یک نقطه به  حد

  التزام به « جعل»از « مقصد   هدف»برسند که این مهم از طریش مالحظه 

نظم در تفاهم   »همان  ی  حدت نیز پریرد. این نقطه م  لوازم آن صورت

 شود. م  عقالی جامعه کنترل سیله  به اس  که« تخاطب



 



 

  المنجز و المعلق إلى تقسیمه منها و

. آنچه درباره تقسیم  اجب به معلش   منجز سمانند  جوب حاج قبال از   0

توجه به حیاث ایان تقسایم اسا : آیاا       فرا رسیدن  ق  آن  قابل اکر اس ،

حییی  تقسیم، فعل سمتعلش طلب  اس  یا نارر به حاالت عباد در تواناای      

 ناتوان  نسب  به فعلِ مشخص؟

رسد حییی  این تقسیم، نارر به مکلف در توانای    ناتوان  از  م  به نظر

که    اس هیأتانجام تکلیف اس  زیرا تقسیم مناسب در اینجا یا تقسیم ما

بحسب عوارض  اس  که در  هیأتشارع از ما خواسته   یا تقسیم افراد آن ما

شرعیه که قاعدتا باید شامل  هیأتآید. تقسیم ما م  بوجود ها تحقش برای آن

را با قیود   حد د خا ،  ها ی موال از عبد باشد که شارع آنها تنوع خواس 

  حت  موال  ا  اس    حتما طبش حکم  خود کامال معین   مشخص کرده

فقا امور مقد ر   ممکن ا  هایشان عرفیه طبش غرض خود در تحقش مطلوبی 
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به  اجب  تعریف « معلش»را از عباد طلب کرده اس ؛ در حال  که در اینجا 

 شده که حصول آن متوقف بر امر غیر مقد ر اس .

شود که تقسیم مزبور نارر به نحوه طلب موال    م  بنابراین معلوم

تِ مربوط به خواس  ا  نیس  بلکه نارر به حاالت عبد اس . ممکن تقسیما

کند اما به  نم  مسلم اس  که شارع به غیرمقد ر امر»اس  گفته شود: 

هرصورت در ماه رجب، انجام حج برای مکلفین ممکن نیس    لو این عدم 

اما باید توجه داش  که این عدم « امکان به فرا نرسیدن  ق  آن مستند باشد

مکان خا ،  موضوع  که زمان خا   عنوان  به ا کان به اات موضوع حجام

ه اصل طلب    جوب   کند   نه ب م  رجوعا  بمیابه قید ماهی ِ آن جعل شده

شان ممکن نیس ،  همه موضوعات  که تحقش قید ماهی  این ناتوان  بر اال

 ،ماهی  حج صادق اس . فقا نکته در میال قوم به حج آن اس  که قیدِ

ندارد، امری « بلع»هم برای کس  که امکان « خوردن»امری زمان  اس    اال 

« اکل»قید اات عنوان  به «بلع»شود؛ با این تفا ت که  م  غیرمقد ر محسوب

آن اس  که این  ی دهنده ان  اس . پس غیرمقد ر بودن، نشانامری غیر زم

رد بلکه نارر به تقسیم ربط  به تنوعات خواس  موال   تقسیمات اراده ا  ندا

شرایا مکلف   یا اقتضائات ماهی   اجب اس    اال شرایا   حد دِ طلب   

متعلش طلب در تشریع مشخص شده   لرا این تقسیم نارر به اصالح   تغییر 

تشریع   اراده موال در صورت ناتوان  عبد نیس  بلکه مبیّن چگونگ  شرایا   

 موقعی  امتیال اس .

پریرفته شود، مشخص  حییی  تقسیم در مانحن فیه ن تحلیل از. اگر ای3

خواهد شد که هم اشکال مرحوم محقش نها ندی مبن  بر انفکاک اراده از مراد 

ع بحث اس ؛ اسخ آخوند به ایشان، خر ج از موضودر  اجب معلش   هم پ
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یعن  هم اشکال   هم پاسخ، ناش  از عدم توجه به موضوع بحث   حییی  

جز اس . زیرا موضوع بحث، مربوط به حاالت عبد یا تقسیم به معلش   من

اقتضائات ماهی   اجب   قیود آن در امتیال اس    نه  ضعی  اراده موال   

انفکاک یا عدم انفکاک آن از مراد. به عبارت دیگر بر اساس تبیین  که مطرح 

ر  اجب از  جوب اساسا ارتباط  به طلب   اصل  جوب ندارد تا بتوان شد، تأخّ

سوی  بحث اراده تکوین    تشریع  را طرح کرد   از سوی دیگر این طرحِ  از

ر ناش  از خّه آن به پاسخ پرداخ ؛ زیرا این تأبحثِ غلا را پریرف    با توجه ب

حاالت عبد در امتیال یا اقتضائات ماهی    قیود آن اس . عال ه بر این، کالم 

ن  در اراده تشریعیه تنها با آخوند درباره ضر رت تعلش بعث به امر متاخر زما

تعریف فلسف  از زمان صحیح اس    الّا بر اساس ادراکات عقالی ، صحیح 

 بالفاصله اجراا  عل  برخ  اقتضائاته با  اس  گفته شود: برخ  از ا امر

    شوند. م 

که درباره تقسیم  اجب به معلش   منجز قابل توجه اس    در ای  . نکته9

اشاره شد، لز م تبیین  دم رعای  آن توسا اصولیونقبل  هم به عمباحث 

ی شرع  در مساله اس ؛ ها   سپس استفاده از میال از بحث در ابتداء عقالی 

ای  در حال  که راهرا منشأ این تقسیم، تالش برای حل مشکل امیله شرعیه

برای محتلم قبل از ااان صبح در ماه مبارک رمضان    مانند  جوب غسل

در گاه  آن . اگر این صورت مساله به نحو عقالی  تبیین نشود،اشباه آن اس 

آیا قطع مساف  »که  این قابلی  خدشه  جود خواهد داش . میال در ها میال

از بین بردن استطاع  »یا « قبل از فرارسیدن زمان حج  اجب اس  یا خیر

د توان گف  اگر قیود  اجب یا قیو م  «پس از تحقش آن شرعا جایز اس  یا نه

اشاره کرده؛ باید طبش آن عمل شود   ای   جوب در بیان شارع به چنین مساله
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نشده، مکلف در از بین بردن استطاع    امیال آن مختار اس . ای  اگر اشاره

 ته را اثبات نمود.توان  جوب مقدمات مفوّ ای نم  پس با چنین امیله

  غسل مقدمی»مانند  این مطلب، اثبات اصل ادعاهای  گرشته از   

 ؛نیاز به بررس    تدقیش دارد« قبل از سحر ماه مبارک برای صوم در جناب 

ادعا شود چنین موضوع  از قیود  اجب اس    در متقابالً زیرا ممکن اس  

نسب  به این ای  بیان شارع  ارد شده   غیر از امر به ر زه، خطاب جداگانه

ین امیله شرعیه، محل مساله  جود دارد. به عبارت دیگر اطالق مقدمه بر ا

ر   متقدم به این نکته خّ؛ همچنان که در بحث مقدمه متأتامل   بررس  اس 

 اشاره شد.

. اگر بنا بر نظر آخوند، حییی  تقسیم از مقد ر   غیر مقد ر به متاخر   4

باید گف   اجب به د  نوع حال    گاه  آن غیر متاخر تعمیم داده شود،

اما این مفهوم چه مناسبت  با عنوان معلش   استقبال  قابل تقسیم اس ؛ 

منجز دارد    جه این تسمیه چیس ؟ خصوصا با توجه به این نکته که در هر 

د  طرف تقسیم،  جوب امری فعل    منجز اس . ضر رت بررس   جه تسمیه 

گیرد که آخوند بدنبال صبغه عقل    فلسف   م  آنجا بیشتر مورد تاکید قرار

گراری در مباحث فلسف    در نظر قوم، امری      نامدر مباحث اصول اس

  اجب منجز بر همه علوم اس . البتهچون منزل  آن، شمولی   ؛حساس اس 

 نیز به معنای  اجب معلش  « تیالش هم اکنون اس آنچه ررف ام» به معنای

شکال اس    نام این ا ب  باشد، از نظر ما« آنچه ررف امتیالش آینده اس »

 ی  خاصّ  ندارد.مفهوم اهمّ

. در شر ح آمده که عل  ابداع  اجب معلش    اجب منجز توسا 1

صاحب فصول، حل امیله شرعیه مانند  جوب غسل جناب  برای محتلم قبل 
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از ااان صبح ماه مبارک رمضان بوده؛ زیرا باید  جوب مقدمه قبل از رسیدن 

حل چنین  رسد برای زمان  اجب را به نحوی تصحیح کرد. اما به نظر م 

قبل  طور که در مباحث های دیگری نیز  جود دارد چون همان مشکل  راه حل

مورد  مرکور میالطالق مقدمه بر غسل جناب  در گرش  ابتدائا باید صح  ا

بررس  قرار گیرد. به عبارت دیگر باید دید ماهی  ر زه چیس  تا بعدا معلوم 

ز ماهی  ر زه   لرا شود آیا طهارت جزء   شرط آن اس  یا امری خارج ا

م اس    ممکن اس  در مقدّ ها بررس  خطابات   استنباط ماهی  ر زه از آن

 نتیجه آن، مقدمی  غسل در این میال   لشباه آن منتف  گردد.

. اشکال سوم  که بر  اجب معلش فصول  در متن کفایه مطرح شده آن 7

فاقد شرط عام  یک امر غیر مقد ر برای مکلفِعنوان  به اس  که  اجب معلش

تکلیف سقدرت  اس    لرا صحیح نیس . جواب این اشکال هم به این صورت 

شرط تکلیف تنها در زمان امتیال سزمان عنوان  به طرح شده که  جود قدرت

 اجب  الزم اس    اگر در زمان  جوب   تشریع، قدرت   جود نداش ، مانع 

اساسا  آن جاس  که این جواب درتکلیف   خالف عقل نخواهد بود. اشکال 

گیرد   جوب   تکلیف   خواس  موال جز در زمان فرا رسیدن  اجب شکل نم 

موال  رعای  نشده   اعالم  تناسبات عقالی  خواس ِ ،زیرا در غیر این صورت

درخواس  یک فعل توسا موال بد ن فرا رسیدن زمان آن از نظر عقالی  

نگام فرا رسیدن زمان  اجب امری لغو اس . به عبارت دیگر  جوب تنها در ه

 لو به صورت مشر ط به ا  گیرد   انشاء آن قبل از زمان  اجب شکل م 

احکام خمس  ،میالعنوان  به حکیمانه   عبث اس .از نظر عقالء، غیرا  شر ط

جزء امور نوجوان  که تازه به سن تکلیف رسیده   مشغول به کار نشده، برای 

حال در طول این مدت ایجاد  ای شغل شود.؛ تا زمان  که دارنیس  به  مبتال
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بعث   انشاء اراده   خواس  احکام خمس برای موال در حش چنین عبدی، 

هرگاه »چنین خواست   لو به این صورت که آیا ! عقالءً چه معنای  دارد؟

  که همچنان جزء عیاالت پدرش از مکلّف« دارای شغل شدی، خمس بپرداز

بحی  در سایر احکام  که مشر ط به اس ، لغو   عبث نیس ؟! چنین 

شرایط  هستند مانند جهاد، نکاح  ... نیز جاری اس . حال آیا در نظر عقالء 

توان گف  شارع در ابتدای تکلیف مکلف، همه این  اجبات را از ا   م 

پس خواس    اراده موالی شرع ، همانند موال  عرف  باید  !خواسته؟

رت، هر چیزی را با توجه به زمان آن اراده خواست  عقالی  باشد   در این صو

ر اس    حت  طالب علوم بَ زمان کند   نه دفعهً! به هر حال امتیال امری م 

حتما این  به چند سال زمان نیاز دارند   موال  ،دین  هم برای علم به احکام

 کنند. تدریج را لحاظ م 

زمان مات در . البته این نکته، ناف  آن نیس  که همه  اجبات   محر6ّ

تشریع  ریع شده اس  اما به اصطالح ماتش السالم علیهمحیات پیامبر   ائمه اطهار 

سال، یک تشریع تاریخ  اس    نه اجتماع ؛ یعن  خواس   311در آن 

خواس   امتیال تکلیف اس . در  اقع غیر از  ضعی    شرایا ،تاریخ 

 311مناسک در  ی که تشریع همه عقالی ، خواست  اجتماع  اس  در حال 

امری تاریخ  اس  که هر گاه شرایا عقالی    اجتماع  آن  ،سال مرکور

ی عقالی  ها   متناسب با قالب هدد به خواس  اجتماع  تبدیل شفراهم شو

شود. پس خواس  تاریخ  انجام شده اما توجه به آن به مکلفین امری  القاء م 

 ، جریان خواس  خدا ند تدریج  اس . لرا ر حانی    علماء در زمان غیب

 کنند. متعال را متناسب با  ضعی  مکلفین ابالغ م 

ای د طرفاه   مقولاه  بنابراین تحقش  جوب، نسبت  بین موال   عبد اس   
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. البتاه شااید   رعایا  شاود   تناسابات عقالیا ِ آن  لرا باید  شود   محسوب م 

به تشاریع  درباره  جوب فعل  به این مسأله برگردد که یقین  کلمات اصولیون

اند اما به دلیل عدم تفکیک آن تشریع از لوازمات  در زمان شارع مقدس داشته

ین عقالی    اجتماع  در رابطه بین عبد   موال، ا امر تااریخ  را بارای مکلفا   

شارایا  عنوان  به معتقدند که فقدان علم   قدرت اند   الّا قوم نیز فعل  دانسته

 شود. تکلیف، باعث رفع تکلیف م 

که در جواب اشکال سوم گفته شود:  اینجای  به اساس آنچه گرش بر 

، باید گفته «زم اس  جود قدرت تنها در هنگام فرا رسیدن زمان  اجب ال»

ا موال   عملکرد  نه تاریخ   ا  بین خواس  تحقق ِ عقاليی نسبت»شود: 

با  ضعی  عبد تناسب داشته داشته باید خواس  موال  یعن  ؛«عبد مهم اس 

، در این شرایا عقالی  معنا شود که در این شد    جود قدرت یا فقدان آنبا

 .برای تبیین بحث ضر رت خواهد یاف تقسیمات مختلف   متعددی  صورت،



 



 

 تنبیه: فی بیان المقدمات القابله لترشح الوجوب علیها

 

. در تنبیه  که بعد از بحث  اجب معلش   منجز توسا آخوند طرح 0

نسب  به مباحث قبل درباره شر ط  جوب فعل  بندی  جمع شده، یک نوع

ند، مقدمه انجام شده اس . شرط ا ل برای  جوب فعل  مقدمه در نظر آخو

اس . البته  المقدمه ایاس  زیرا مقدمه تابع  از  المقدمه ای جوب فعل  

اشکال این شرط  اضح اس  زیرا قبال گفتیم که هر  جوب  که تصویر عقالی  

صحیح  داشته باشد، حتما فعل  اس    اساسا جعل  جوب غیر فعل    

امری  درخواس  موال از مکلف  که شر ط  جوب برایش محقش نشده، عقالءً

 لغو اس . 

. شرط د م در نظر آخوند برای فعلی   جوب مقدمه، آن اس  که 3

باشد.  « جود ی مقدمه»نباشد بلکه از قبیل  « جوب ی مقدمه»مقدمه از قبیل 

گردد؟ یعن   م  اما باید مالحظه کرد که خاستگاه مقدمه  جود به کجا باز
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عبد  ادراک  اس ؟ عقلِالمقدمه بر یک فعل دیگر، چه نوع  حاکم به توقف ای

از موضوع  سبیان موال فرض سوم ر شن اس  که عقالء یا بیان موال؟  یا عرفِ

 ابسته »ی  ممکن اس  بیانات قوم درباره   لرا بحث مقدمه  اجب خارج اس 

به مباحث عقل    یا به ادراکات  ،«المقدمه به افعال دیگر بودنِ امتیال ای

از آنجا که آخوند در تعریف اقسام اما باشد. منصرف سفرض ا ل   د م  عقالی  

تعریف « بد نه المقدمه ایما استحیل  اقعا  جود »مقدمه، مقدمه عقلیه را به 

به همین قسم بازگرداند، باید تصریح کرد  کرد   مقدمه شرعیه   عادیه را نیز

  بر فعل المقدمه ایکه در نظر ایشان، حاکم به  ابستگ    توقف یک فعل س

 سمقدمه ، عقل اس . دیگر 

البته برای آن که امکان توبیخ   مواخره عباد برای تحقش مقصد موال  

« فرهنگ مشترک بین عبدها»توان عقل در اینجا را به یک  م  فراهم شود،

 تحلیل کرد که ریشه آن به مساله فطرت عموم  راجع اس ؛ همچنان که

بازگرداند که « اریخی عقل  مشترک در طول تها بداه »توان آن را به  م 

هریک از این د  تحلیل، لوازم خا  خود را خواهد داش . در هر صورت باید 

توسا قوم ر شن گردد. «  ابستگ    توقف یک فعل بر فعل دیگر»خاستگاهِ 

، کنار «متوقف علیه»  « متوقف»بودنِ تشخیصِ  ی قول به عقل  البته الزمه

موضوع مقدمه  اجب اس ؛ زیرا  گراشتنِ تمام مباحث عقالی ِ طرح شده در

 قت  عبد با عقل خود، عل  بودنِ یک فعل برای عمل مطلوب را بفهمد، باید 

پرسید که دیگر چه نیازی به حکم عقالء درباره  جوب مقدمه اس ؟ گرشته 

« فعل»اس    در مبنای قوم، « فعل»از آن که بحث از  جوب مقدمه، بحث از 

ود   بر خالف آخوند که در اینجا از ش م  متصف« ضر رت   امکان»به 

 شود. نم  متصف« ضر رت   امتناع»صحب  کرده، به « استحاله»
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. شرط سوم در نظر آخوند آن اس  که مقدمه، تمام الموضوع برای 9

حکم نباشد؛ مانند مسافرت برای قصر صاله که در این صورت، تحصیل مقدمه 

داش  که اعتبار موال در این باره باید توجه  در این سمسافرت   اجب نیس .

تعلش گرفته؛ نه حکم به تنهای  یا « نسب  بین حکم   موضوع»میال به 

  تفکیک « مالحظه موضوع ف  نفسه»موضوع به تنهای . در این صورت 

 ؛از اساس غلا اس  ا اعم از مقدمه، شرط  ... ا موضوع از حکم به هر عنوان 

به عبارت دیگر اطالق مقدمه بر چیزی زیرا بر خالف تشریع   اعتبار موالس . 

تفکیک آن از حکم    ؛ چون مالزم بامعناس  ب  که موضوع حکم قرار گرفته،

 اس . المقدمه ایخارج کردنِ آن از 

. شرط چهارم فعلی  مقدمه در نظر آخوند آن اس  که قیاود  اجاب از   4

د الزم شاوند بلکاه از قیاو    ما   طور اتفاق  اخر در  اجبه قیودی نباشند که ب

، در قیود الزم التحصایل از  «لز م»التحصیل باشند. حال باید توجه داش  که 

آید؟ اگر از شرع بدس  بیاید که از فرض بحث مقدماه  اجاب    م  کجا بدس 

جعال   اعتباار   باید آن را در  اگر از حکم عقالء بدس  بیاید نیز خارج اس   

ی   جاوب از  کاه در ایان صاورت هام از محال بحاث سسارا        خود اکر کنند

به مقدمه بد ن استفاده از اعتباار   امار  خاارج اسا ؛ لارا بایاد        المقدمه ای

 تصویر دیگری از این شرط ارائه داد.

فرماید برای حل مشکل  جوب فعل  مقدمات  م  . آخوند در ادامه1

مفوته الزم نیس  همانند صاحب فصول به طرح  اجب معلش ر ی بیا ریم 

را در چارچوب  جوب مشر ط به شرط متاخر اما  توان این مساله م  بلکه

 معلوم الوجود تحلیل کرد. بنابر این نظر، شرط متاخر جزئ  از ماهی   جوب

گردد اما اشکال قبل  بر آن  ارد اس ؛ یعن   م  شود    جوب نیز فعل  م 
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خواس    طلب فعل  موال از عبد نسب  به انجام حج قبل از فرارسیدن زمان 

 در این میالا  قالء امری لغو اس  چون عبد توانای  انجام فعل راآن، از نظر ع

چه  جوب استقبال  آن در نظر عقالی  ندارد گرا  ماهی  زمان   اجبدلیل  به

 قبل   که در مباحثبنابر اصطالحا  کاری صحیح اس . البته اگر این  جوب

تفسیر  اجتماع    عقالی  از سنخ امور   نه« تاریخ »به صورت ا طرح شد 

 . اما این فرض خالف راهر کلمات اصولیوناشکال  نخواهد بودگاه  آن شود،

 ته هستند.اس  که بدنبال حل  جوب فعل    عقالی  در مقدمات مفوّ

علم   حکم    قدرت مطلش دلیل  به . ر شن اس  که خدا ند متعال7

را امضا خود با سایر موال  متفا ت اس    از این ر  تنها اعتبارات  از عقال 

جه  باشند؛ یعن  اعتبارات  که برای  پریرد که با غایات اله  هم م  کرده  

. به شود نزدیک شدن به غایات اله    د ری از غایات کفر   نفاق انجام م 

عقالء باالصاله حش تشریع ندارند. البته عقالء در همین زمینه هم همین دلیل، 

رسند   لرا ناگزیر به  نم  هداف خودتدبیر، به ارغم  عل شوند    م  دچار عجز

شوند.  م  خودهای  گراری درخواس  کمک از دستگاه اله  برای اصالح هدف

گراری نیازمندیم که  عال ه بر عالم عقل   عقالء، در عالم تحقش هم به هدف

شود تا  م  رسد   مجبور به استمداد م  در این بُعد هم مخلوق به عجز

هم جریان دهد. پس برای تر  پایینهای  یطهلوازمات شاء موال را در ح

یعن  بحث « عقل   عقالء   امتیال»هماهنگ کردن   به  حدت رسیدن 

که از ا  عقالی  ساصول   با بحث فقه    ایضا جریان در عمل توسا عباد

به مالحظه غای  مشترک این سه حوزه ا  شود م  طریش عقل عبد انجام

تحلیل شود   اال « نظام»والت در یک نیازمندیم تا  حدت   کیرت این مق

ی بریده از هم   بالتبع متناق  خواهیم شد. در  اقع بحی  که ها دچار بحث
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به مراتب، مقدم بر بحث مقدمه  اجب   اهمّ از آن اس ، به  حدت رساندن 

بحث از جای  به نظام غایات بین عباد   موال   شارع اس . در این صورت

سازی   جریان آن در  ند مدیری  حادثهاجب، عنا ین  مانمقدمه  

طرح خواهد  ها ی خرد   هماهنگ  بین آنها ی ساختاری   مدیری ها مدیری 

شناس    برای حل مشکل  شد؛ گرچه شاید بحث از مقدمه  اجب در ر ان

 گیری باشد.  قابل پ  صنوف، برخ  از



 



 

الماده  : فی مقتضی القاعده فی دوران االمر بین رجوع القید الیتتمّه

 او الهیئه

درباره مقتضای قاعده در د ران امر ای  . بحث بعدی مرحوم آخوند، تتمه0

یا ماده اس  که اشکاالت ما پیرامون تعریف قوم از  هیأتبین رجوع قید به 

امتناع »ح شد؛ همچنان که اشکاالت ادعای شیخ درباره   ماده قبال طر هیأت

  نادرس  بودنِ پاسخ آخوند به ایشان نیز تبیین شد. اما « هیأترجوع قید به 

، توجه به جعل    ارتکازی بودن موضوع بحث رسد راه حل مساله به نظر م 

ندارد بلکه توجه  « مفردات» اضع در مقام جعل    ضع، به که  این اس   

نظر دارد. به عبارت دیگر، مقام  ضع، مقام تجزیه ساز بین جمالت را مد نسب 

زیرا  ؛    در نظر گرفتنِ معان  بالرات نیس هیأتجمله تجزیه امر به ماده   

  اصل بودن  اس « مقاصد»ا  یک  از اعتباراتعنوان  به ا « ضع»اصل در 
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تجزیه شدن، در جای  هب کند که ابعادِ ارتکاز، لفظ، جمله  ... م  مقاصد، ایجاب

مالحظه شود تا بتوان نسب  کالم را با تحقش غرض   مقصد «  حدت»یک 

 تمام کرد. 

  بحث از « مفردات»اس    نه « مجموعه»موضوع بحث  ضع،  در  اقع

قابل طرح اس . اساسا باید نسب  بین سه « آموزش»مفردات تنها در  عاء 

در این اس  که     اضح 0کرد را معین« آموزش»  « استعمال»، « ضع» عاء 

اس    د م ، تابع ا ل  تر  با یکدیگر ر شن« استعمال»  «  ضع»رابطه میان، 

این د  با یکدیگر را تعریف کرد   به لوازم آن  باید رابطه عقالی ِ اس . پس

کلمات برای انتخال ، «عالم استعمال»مردم در طور که  همان ملتزم شد. یعن 

گیرند یا بدان مراجعه  نم  بدس  کتاب لغ  ناسب با مقصد خود،مت

ی چنین تصویری  بر پایه« عالم  ضع»ش ا ل  الزم اس  که به طری کنند، نم 

  .تعریف نشود

چاه خاساتگاه     «هیاأت »   «مااده ». حال باید دید که تقسیم امر به 3

شکل اصول    عقالی  صحیح  دارد؟ یک احتمال این  ،طرح مساله آیا دارد  

ل اعتباری از امر ارائه کردیم، نشأت ین تقسیم از مبنای  که در تحلیاس  که ا
                                                           

خارج از این بحث اس    در آن باید به مخلوق « پیدایش زبان    ضع» البته مبحث .0

ش پرداخ . اما گرشته از مباحث مربوط به ا بودن یا تح  علی  بودن زبان در پیدایش

ت زبان   کنترل تغییر   تحوال»به دنبال  پیدایش  ضع   زبان،  ضع در مبنای مختار

ی  اثبات ، باید به عه، متصدی آن هستند. لرا برای ارائه بحجام اس    ا لیاء« تکامل آن

  مبنای فاعلی  پرداخ . البته ها با مبنای علی   الرکر   نسب  آن سه  عاء سابش

در بحث اطالق   مقدمات حکم ،  عاء چهارم  به نام مقام بیان را طرح  اصولیون

معتقدیم رابطه عقالی  اس  کنند که ما آن را به یک رابطه عقالی  تعریف کردیم    م 

 که باید بر آن سه  عاء حاکم شود.
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طلاب، فعال     »از سه جزء  ،یک موضوع اعتباری   عقالی عنوان  به د: امرگیر

توان گف  هیأت،  م  آیا  شود. در این صورت، م  تشکیل« موضوعِ متعلشِ فعل

 ؟رساند م  فعل را کند   ماده، معنای بر معنای طلب دالل  م 

احتمال دیگر آن اس  که این تقسیم برگرفته از علم صرف باشد   مااده،  

اس  که حر ف اصل  را « ها صیغه»همان  هیأتباشد   « حر ف اصل »همان 

کنند. اشکال این احتمال آن اس  که علم صارف   م  به اشکال مختلف تبدیل

ع   قابل طرح هستند   ربط  به مقام  ضا « آموزش»  تقسیمات آن در  عاء 

استعمال   فهم معان  جمالت   ترکیبات ندارند. میال بر اساس این تقسایم    

 با این تجزیه، نحوه رساندن معان  مختلف به یک غیر عرب زباان تعلایم داده  

گردد؛ در حال  کاه بحاث ماا بادنبال تحلیال       م  شود   یادگیری تسهیل م 

 س .بیگانه ا ،عقالی    اصول  از کالم اس    با آموزش زبان

باشد زیرا قوم «  ضع»احتمال سوم آن اس  که خاستگاه این تقسیم، 

که عل   اند بحث امر را به د  بخش صیغه امر   ماده امر تقسیم کرده   گفته

اس    ر شن اس  که تبادر از عالمات « تبادر»دالل  صیغه بر طلب  جوب ، 

ی امر سادس حقیق  اس . از مویدات دیگر توجه قوم به این احتمال، محتوا

کند؛ همچنان که آخوند،  م  تصریح«  ضع هیئات»در  ضع اس  که به 

یا ماده را توجه به مقتضای  هیأتمرحله ا ل برای تشخیص رجوع قید به 

 داند. م  «قواعد عربیه»

باشد از این « استعمال»احتمال چهارم آن اس  که خاستگاه این تقسیم 

قول »ل لغوی استناد کند، حقیق  جه  که اگر کس  در معنای صیغه، به قو

 نیس .« استعماالت عربمند  بررس  عالمانه   قاعده»چیزی جز « لغوی

  ماده امری  ضع  اس ،  هیأتاشکال احتمال سوم آن اس  که اگر 
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معنای آن ر شن اس    مجال  برای شک در معنای آن نیس  در حالیکه 

قسیم، استعمال باشد که فرض مساله، شک   د ران امر بود. اگر هم مبنای ت

قوم باید به بررس    استقراء استعماالت بپردازند. گرشته از مشکالت علم ِ 

بندی  جمع زیرا باید به ؛استقراء ناقص، در اینجا استقراء تامّ هم کاف  نیس 

   بررس ا  با هم متفا تند ها که به تفا ت قبائل   سرزمینا  استعماالت

 که در این صورت، مباحث گرشته مبن  بر  پرداخ ها علم  پیرامون آن

 شود. م  معنادارتر« لز م تحقیقات میدان  برای تشخیص  ضع   استعمال»

. بنابر آنچه گرش ، تنها فرض صحیح برای آن که تقسیم به ماده   9

، صورت عقالی  پیدا کرده   به موضوع بحث سشک در معنای امر هنگام هیأت

ا ل اس  که باید دید قوم در  همان احتمالرجوع قید به آن  مرتبا شود، 

این تقسیم را به معنای اعتبار    اند باره بیان  دارند یا نه؟ یعن  آیا توانسته این

  امور عقالی  باز گردانند یا خیر؟

باید «  ضع مفردات»ردّ قول به  . در توضیح بیشتر مطلب قبل ، یعن 4

مقصد در  ضع، حاکم  اصل اس  که این« مقصد»گف  که در اعتبارات، 

یا ارتقاء سطح « اطبتفاهم   تخ»کردن نظم   جلوگیری از هرج   مرج در 

عالمت  برای عنوان  به دادن چراغ قرمزطور که غرض از قرار آن اس ؛ همان

لز م توقف، نظم در رف    آمد شهری   کنترل ترافیک اس . در  اقع توجه 

از یکدیگر، باید مجموعه  ها تجزیه  ضعجای  به دهد که م  به مقصد نشان

صرف  ضع رنگ قرمز برای ا  میالا  را مالحظه کرد   اال توجه به ها  ضع

را ا  موضوع اصل  اعتبارعنوان  به ا «مقاصد»توقف،  ضعی  عین     اقع ِ 

گیرد. به عبارت دیگر در میال چراغ قرمز، این عالم  در کنار  م  نادیده

 طرفه اس    ... قرار پ ممنوع، خیابان یکعالمات دیگری مانند گردش به چ
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« نظام  از تابلوها   عالمات راهنمای    رانندگ »با  ما در عینی گیرد    م 

بخش  بر اساس  های میان مواجهیم که با یک بحث تخصص    هماهنگ 

ن متخصصان حمل   نقل، راهنمای  نگری سمیال در تعامل بی موعهریاضیات مج

ها، کنترل ترافیک      موضوع آن اند ها  تدارک شده   رانندگ    گرافیس 

 حمل   نقل اس . سازی ر ان

دنیّ    زندگ  شهری ر، ر ان  حمل   نقل از الزامات ماز سوی دیگ 

اس    در ر ستاها موضوعیت  ندارد. بنابراین کنترل ترافیک، بُعدی از زندگ  

س  که از طریش همچنان که بُعد دیگر آن، سالم  شهر ندان ا ؛شهری اس 

شود تا مالحظات  م  ی علوم پزشک  کنترلها   دانشگاه ها بیمارستان

، اغریه، دار ها  ... رعای  شود. این بُعد هم دارای ها بهداشت  درباره بیماری

رزش، طور که دیگر ابعاد این نوع زندگ  مانند   ؛ همانی دیگری اس ها  ضع

رای . پس ما در اعتبارات   بدآموزش   پر رش  .... بر همین منوال هستن

یم که دارای ر ندهای تنیده ر بر  هست  ضع، با نظام  از موضوعات درهم

 ضع »ن از مفاهیم  چوای  تواند تصویر ا لیه م  این  اقعی ، خا  هستند  

ی  که در یک جلسه   به ها را سامان دهد؛  ضع « ضع اجتماع »  « سازمان 

یکدیگر هستند   از هماهنگ  میان  ند   بُعدِشو نم  صرف قیام   قعود انجام

 یک بخش آغازترِ  ی پایینها آیند. یعن  از قسم  م  اصناف مختلف پدید

 عرض، های هم   سپس با بخش هدش ی باالتر آن بهینهها شوند   در قسم  م 

جای  به شوند تا امکان طرح در جامعه را بیابند. در این صورت م  هماهنگ

شود، باید به موضوعات  م  طرح ات  که در مباحث اصولیونها   موضوع میال

گرشته از شنیدن لفظ های  چرا در سدهکه  این دیگری توجه کرد: میال

از شنیدن  شد   امر ز ااهان م  منصرف« بخور گرفتن»دخانیات، ااهان به 
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 شود؟ منصرف م « سیگار»به  این لفظ،

نیز بُعد هم هستند تا   اغراض  گردند ها باز م  به غرض ها پس  ضع 

در یک  ها  ضع   یک زندگ  شهری را سامان دهند. به همین دلیل دنیّ م

طور نیس  که  گیرند   ابداً این م  دار شکل ای   مدت ر ند مدیریت    برنامه

بالفاصله تبعی  کنند. گرچه ع   ضع مدنظر خود را بگوید   سایرین  اض

 ابا اجتماع  در قبل جود اس  اما رن موی طرح شده، مربوط به تمدّها میال

کنند، نبوده اس ؛ یعن   م  به شکل  که قوم تصویر از رنسانس نیز

بَری  بوده که حتما برای تحقش، به زماننظر سالطین مدّ ،از اغراضای  مجموعه

گاه  عه، نسب  بین اغراض مهم اس    هیچ. پس در جاماند توجه داشته ها آن

مواجهیم.  ها ما با نسب  بین  ضع ،گیرد   به تبع نم  مفرد، موضوع اعتبار قرار

بیند  م  لرا هرگاه به مفردات پرداخته شود، تنها به این دلیل اس  که  اضع

  نیاز دارند.« آموزش»مردم برای جریان  ضع   پریرش آن، به 

که بر اساس بحث فوق،  ضع مفردات از جمله  ضع  . گرشته از آن1

واهد بود، اشکال دیگری هم بر بحث رجوع قید به معنا خ ب  یا ماده هیأت

الزمه این که  این سقید  جوب  یا ماده سقید  اجب  قابل طرح اس    آن هیأت

اس  که این تفکیک در « فعل»از « طلب»بحث بر اساس تصویر قوم، تفکیک 

زیرا مواجهه با  ؛معناس  ب  عالم اعتباریات   ر ابا عقالی  بین عبد   موال

یا صرف فعل، باعث سلب امکان تحرک از عبد   عدم انتقال مراد  صرف طلب

همچنان که چنین تفکیک  در عالم امتیال نیز فاقد اثر  0موال به ا  خواهد بود.

                                                           
کیک سعدم تف« فعل خا »تفکیک طلب از توان این تفکیک را به  در بهترین حال  م  .0

طلب از فعل بنحو عام  تفسیر کرد؛ یعن  طلب  نسب  به فعل   جود دارد که آن فعل 

همان « هیأتقید »خواهد بود که تبیین نشده اس . اما الزمه این تفسیر چیزی جز آن ن
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بر  ا  اس ؛ زیرا فرض آن اس  که قبل از عالم امتیال، فهم از خطاب موال

ندارد محقش شده   دیگر شک  درباره تشریع  جود ا  اساس  ضع یا اطالق

 بلکه موضوع مهم در عالم امتیال، بررس  شرایا عبد برای تحقش اس .

تشخیص محل رجوع قید طبیعتاً با توجه به مقتضای  ضع که  این مضافاً 

که در هر علم   جود ا  شود   گرشته از موارد استینائ  م  یا اطالق انجام

اساس مبان  قوم،  بر عمالً  ا  نیس  ها دارند   مباحث اصل  علوم نارر به آن

طور که گرش  اگر  در این مساله نیس . البته همان« سیس اصلتأ»نیازی به 

استینائات، موارد زیادی پیدا کند   شکوک متعددی نسب  به مقتضای  ضع 

  نقص در ابزار فهم متن خواهد بود. ی دهنده   اطالق بوجود آید، نشان

 اجب مطلش اساسا تصویر . البته بنابر اشکال مطر حه در مباحث قبل، 7

عقالی  ندارد چون طلب موال از عبد نسب  به فعل  که شرایا آن حاصل 

إن جائک »نشده سمانند طلب اکرام بر فرض عدم مج ء زید براساس خطابِ 

بر مبنای رجوع قید به ماده  از نظر عقالی ، کاری عبث   لغو « زید فأکرمه

 اقد توانای  انجام فعل اس .عدم تحقش شرایا، فدلیل  به اس  زیرا عبد

بر اساس مراتب که  این احتمال دیگری نیز قابل طرح اس    آن 

چهارگانه حکم ساقتضاء، انشاء، فعلی    تنجز  به توضیح  اجب مطلش   

مشر ط پرداخته شود؛ یعن   جوب در مرحله انشاء به  اجدان شرایا عامه 

 گیرِ تنها در صورت  گردنگیرد اما  جوب در مرحله فعلی   م  تکلیف تعلش

شود که شر ط مدنظر موال سشرایا خاصه مانند استطاع  در حج   م  عبد

چه مطلش   چه ا  محقش شده باشد. اما باید توجه داش  که اعتبار موال

 
________________________________________________

 

 گیرد.  ها اساسا طلب  شکل نم  که بد ن آن یعن  شرایط ؛ باشد« شرایا عامه تکلیف»
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هیچ ا  دمقیّ ی همادّ سیله  به مقید   چه  سیله هیأت به مشر ط، چه

طالق تکلیف در همان مرحله موضوعیت  در مرتبه فعلی  ندارد   اشتراط   ا

 انشاء جعل شده   به مقتضای قواعد تفاهم بین موال   عبد مشخص گردیده

موال حرک   ؛ غایه االمر در مرتبه فعلی ، عبد بر اساس علم به انشاءِاس 

دخال  موال در تفهیم  کند. در  اقع م  آن کلیّ  عمل کرده   به مصادیشِ

حرف عقل عبد ندارد که چنین ر ندی معنای  جز تکلیف عبد در مصادیش، 

 ندارد. در ر ابا عقالی   جود

، آخوند قائل به اجرای هیأت. در مساله د ران رجوع قید به ماده یا 6

اصل عمل  اس  که اشکاالت ما درباره اصول عملیه قبال گرش    شیخ اعظم 

     تقیید ماده بر اساس قول به اطالق شمول  در ا ل  هیأتقائل به اطالق 

اطالق بدل  در د م  اس  که اشکاالت ما درباره اطالق   مقدمات حکم    

قبل  اکر  اساس کشف فرهنگ موال نیز در مباحثضر رت طرح این بحث بر 

شده اس . اما با صرف نظر از این اشکاالت به بحث   بررس  اطالق شمول    

 پردازیم. م  اطالق بدل 

الق شمول  را خطابات  مانند ا ال بر خالف برخ  شر ح که میال اط

، یا باید هر اند اکر کرده« اعتش رقبه»  میال اطالق بدل  را « احل اهلل البیع»

بحث ما که  اً اینمضاف .د  میال، تکلیف  باشند   یا هر د  میال توصیف  باشند

 یا ماده در صیغه امر اس    لرا اساسا تمییل به خطاباتِ هیأتدر قید 

 . توصیف  صحیح نیس 

گاه  آن باشد،« اکرم عالماً»  میال د م « اکرم العالم»اما اگر میال ا ل، 

در میال ا ل « تعدد حکم بحسب جمیع مصادیش مطلش»باید توجه داش  که 

در میال د م، « انطباق آن بر مصادیش به نحو عل  البدل  حدت حکم  »  
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در میال د م  راهرا ناش  از خاصی  الف   الم در میال ا ل   خاصی  تنوین

مباحث صرف    نحوی عنوان  به اس . یعن  اسم جنس بودن یا نکره بودن

اس  که چنین دالالت  به همراه دارد   اال ر ابا عقالی  بین عبد   موال   

مقدمات حکم ، چنین اقتضائ  ندارد   لرا اساسا حیث تقسیم اطالق به د  

     مربوط به مقتضای قسم بدل    شمول ، خارج از مباحث عقالی  ساصول

  0 ضع   یا تقسیمات صرف    نحوی اس .

طرح مباحث عقالی ِ رابطه بین عبد   موال   لوازمات مقام جای  به لرا اگر

بیان، مقتضای  ضع مورد نظر قرار گیرد، طرح مبحث اطالق بدل    شامول   

معناس ؛ زیرا این مبحث با فارض شاک در تعیاین مقاام      هیأت ب در ماده   

سام اطاالق،   ثبات   مقتضای قواعد عربیه بود   حال که طباش اشاکال، د  ق  ا

ماند   باید به مقتضای  ضع  نم  جای  برای شک باق  برخاسته از  ضع اس ،

عمل کرد. پس هم طرح بحث شایخ اعظام نادرسا  اسا    هام آخوناد در       

 اشکال به ایشان، راه نادرست  را ط  کرده اس . 

پریرند    نم  را «الفاظ مطلش»، اساس بحث لیونالبته برخ  دیگر از اصو

 اطالق   د  قسم بدل    شمول  آن را باه مادالیل عقلیاه   غیار  ضاع  بااز      

 خواهیم پرداخ . دانند که در ادامه به این مبنا نیزگر م 

. برخ  از قوم که اطالق   اقسام آن را  ابسته به  ضع ندانسته   منشأ 1

تا اطالق بدل     اند گردانند، سع  کرده م  ازآن را به مدالیل غیر  ضع  ب

                                                           
 در برخ  کلمات قوم، الفار  شود شود که مالحظه م  ت  تقوی  م این اشکال  ق .0

در های     جنسه  ...    رد   اثباتسما دل عل  شایع ف شده عنوان الفاظ مطلش طرح به

طرح بحث اطالق در  ضع   مباحث  ی دهنده د که این خود نشانشو باره بیان م  این

 ادب  اس .



112   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________  

باره چهار قول  اساس تحلیل کنند که حداقل در اینشمول  را نیز بر همین 

 طرح شده اس :

زیرا مقدمات حکم ، داللا    ؛داند م  قول ا ل، اصل در اطالق را بدلی  

شاود کاه    ما   بر طبیع  دارد   طبیع  نیز در ضمن ا لین فرد خود محقاش 

ن  باا اتیاان یاک فارد، حکام      در ضمن یک فرد، همان بدلی  اس  یعتحقش 

 شود. ساقا م 

پریرد که مقدمات حکم  دال بر طبیع  اس  اما طبیع  را  م  قول د م

شاود،   ما   داند   ر شن اس  که در خارج آنچه محقش م  بما هو مرآه للخارج

 س .همه افراد طبیع  اس  که در این صورت، اصل در اطالق، شمولی  ا

قول سوم قائل به تفصیل بین موضوعات   متعلقات اسا  کاه در ا لا ،    

 شمولی    در د م ، بدلی  اصل اس .

داند اما بدلی     م  قول چهارم، مقدمات حکم  را دال بر طبیع  صرفه

« احل اهلل البیع»داند. میال در  م  شمولی  را مستفاد از امری خارج از طبیع 

چند مصداق از هزاران مصداق بیع حاالل شاود، لغویا     اگر با این بیان، تنها 

دانایم باالعکس    م  آید   لرا به حکم عقل، آن را شامل همه مصادیش م  الزم

که اگر بر همه مصادیش آن صدق کند، موجب عسر   حارج بار   « لقم الصاله»

 کنیم. م  مکلفین خواهد بود   لرا آن را بر بدلی  حمل

ان اس  که در مباحث پیشین گرش : بحث باره هم . اشکال ا ل در این3

اطالق   مقام بیان، بحی  عقالی    اعتباری   نارر به ر ابا عبد   موالس    

در آن ا  مانند طبیع  صرفها  استفاده از مباحث حقیق ، فلسف    منطق 

هیچ تناسب  ندارد. اما با صرف نظر از این اشکال   بر فرض استفاده از مفهوم 

مدلول ِمقدمات حکم ، اشکال دیگری  ارد عنوان  به   آنطبیع    معرف
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 اس :

این طبیع  در نسبتش به موال، یک ماهی  اهن  اس  کاه ماوال آن را    

اعتبار کرده اما در نسبتش با عبد یک ماهی  خارج  اس  زیرا عبد همیشاه  

بدنبال تحقش خواس  موالی خود اس    در تحقاش، ماا باا ماهیا  خاارج ِ      

مواجهیم. پس الزمه بحث ماهی  در اینجا، تطابش ماهی  اهن  خواس  موال 

اما نکته آن اس  که از این مفهوم برابری   تطابش، هیچ  ؛با ماهی  عین  اس 

آید   نسب  باه هار د  ال اقتضااء اسا .      نم  داللت  بر بدلی  یا شمولی  بر

ش تطااب »مفهاومِ  « اتیان همه مصادیش طبیع »طور که در صورت  یعن  همان

اتیان فقا یکا  از  »در صورت  کند، م  صدق« ماهی  اهن  با ماهی  عین 

هم، مفهوم تطابش صادق اس . لرا بر فرض پریرش تنزیل این بحث « مصادیش

  0شود. نم  منطق  بر عالم تشریع   امتیال، باز هم مقصد بحث تامین

« تحقش ماهی  در ضمن یک فرد»به عبارت دیگر اگر میال در قول ا ل، 

ضمیمه یک ادراک عقالی  به دلیل  به معرف  شده، تنها« بدلی »متناسب با 

                                                           
در مباحث قبل  گرش  که سه منشأ برای تحلیل اطالق   مقدمات حکم  متصور  .0

اس : الف  مباحث عقل    منطق    فلسف  که اشکاالت مربوط به عدم تناسب استفاده 

مباحث  ضع    استعمال   اعتباری بر آن  ارد اس . ب  از مفاهیم حقیق  در مباحث

که اشکال عدم جریان شک برای عبد در فهم مراد موال بدلیل ضر رت عمل به مقتضای 

ج  مباحث عقالی  که ناش  از ر ابا بین اراده عبد   اراده  . ضع در آن طرح شد

ته گفته شد که موالس    عمل به مقتضای اطالق بدلیل تکیه به حکم  موالس . الب

حکم ، مختص موال  شرع  اس    در دیگر موال  مانند موالی کافر، مجازات عبدی 

که حت  بیش از مقتضای تقیید هم عمل کرده، امری طبیع  اس . عال ه بر این که 

    لرا رابطه عقالی  در بیان اس« کشف فرهنگ موال»تاکید شد اصل در رابطه عقالی ، 

 توصیف شده اس .، بسیار ناقص اصولیون
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؛   «لغوی  امتیال مجدد»این بحث منطق  اس    آن ادراک عبارت اس  از 

الّا این بحثِ منطق  به تنهای    بد ن ضمیمه آن ادراک عقالی ، هیچ داللت  

 بر بدلی  نداش . 

که بدلی    ا  ول چهارمشود که ق م  . بنابر آنچه گرش  ر شن01

 دانس  بلکه آن را به ادراکات عقالی  حواله نم  شمولی  را مدلول طبیع 

اما اشکال دیگری بر آن  ارد  ،اسلوب صحیح بحث را رعای  کردها  داد م 

 اس : 

این ادراک عقالی  به نحوی کل    مطلش اسا  کاه قابلیا  تطبیاش بار      

ارد؛ یعنا  ضاابطه خاصا  بار آن     مصادیش مختلف   تعیین تکلیف عبد را ناد 

طور که در امیله همین قول آمده، به تناسب هر خطاب    حاکم نیس    همان

شاود. بااه عباارت دیگاار    ماا  موضاوع آن، از ادراک عقالیا  خاصاا  اساتفاده   

پیشین گرش ، ر ابا عقالی  میان عباد   ماوال در    طور که در مباحث همان

در ر ابا عقالی ، امکان « اطالق»شود   لرا  م  مختلف محقشهای  «نسبی »

ا تحرک عبد در امتیال را خواهد گرف    تکالیف خا  برای صانوف خاا  ر  

سمانناد   عظام به افعال انبیاء شود تا ا لین اشکال نف  خواهد کرد   موجب م 

. لرا اساس مبنای مختار هم بر هماین نکتاه اساتوار    شود ابح فرزند  ...   ارد

 نسبی  ر ابا عقالی    انعکاس قیود در هم آغاز کرد. اس  که باید بحث را از

. پس با توجه به مباحث فوق باید گف  که در مباحث قوم، تصویر 00

عقالی  صحیح  از اطالق بدل    شمول  ارائه نشده   لرا نزاع آخوند   شیخ 

از ا    اثبات پیرامون اطالق بدل    شمول  شکل گرفته که با ردّا باره  ایندر 

 س، محل اشکال اس . اسا



 

  الغیری و النفسی إلى تقسیمه منها

. تقسیم بعدی  اجب،  اجب نفس     اجب غیری اس  که میال شرع  0

ال صاله اال »  « توضّأ»  « لقم الصاله»ی ها خطاب آن در مالحظه نسب  بین

بحث، صبغه عقالی    اصول  داشته  قابل اکر اس . اما برای آن که« بطهور

باشد، باید با صرف نظر از مقتضای خطابات شرعیه، به دنبال یک رابطه 

 چند فرض قابل تصور اس : باره اینعقالی  میان د   اجب بود که در 

یک فرض آن اس  که موال نسب  به هر یک از د  موضوع، یاک خطااب   

اله  که این صورت از محال بحاث   جداگانه داشته باشد سمانند توضّأ   لقم الص

د   اجب  این میانای  خارج اس  زیرا نه  ضعاً، نه عقالً   نه عقالءً هیچ رابطه

 قابل مالحظه نیس .

فرض دیگر آن اس  که موال هر د  موضوع را در یک خطاب مطرح کرده 
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اما  جوب را تنها بر  ضو بار کرده که در این صورت حتما از ترکیب یک امر   

 کند زیرا ترکیب د  امر، همان فرض ا ل را تشکیل م  وصیف استفادهیک ت

من اس   که طرح های  دهد سمیال:  ضو بگیر   صاله هم یک  از مطلوب م 

زن   محل تامل   گمانها  که  اجب شدها  موضوع د م در کنار موضوع ا ل

نفسی  گیرد تا بفهمد آیا موال از این معیّ ، مقصد خاص  مانند  م  عبد قرار

   غیری  داشته یا نه؟ 

فرض سوم هم آن اس  که موال هر د  موضوع را در یک خطاب مطرح 

کرده اما بر عکس فرض قبل،  جوب را بر موضوع د م بار کرده   میال گفته 

 ی من اس .ها اس : نماز بخوان    ضو هم یک  از مطلوب

مر   گرچه هر یک از د  موضوع، اکه  این فرض دیگری هم هس    آن

که ضر رتا توصیف  اس  مانند ال ا  خطاب  جداگانه دارند اما یک خطاب سوم

 ارتباط بین آن د  امر را بیان کند.ا  صاله اال بطهور

. حال بحث اصل  آن اس  که معلوم شود مناط این فر ض باه  ضاع     3

گردد یا به اطالق   مقدمات حکم    ر اباا عقالیا ِ عباد       م  استعمال باز

ر شن اس  که فارض چهاارم باه مقتضاای  ضاع   اساتعمال  کاه در         موال.

گردد   لرا از بحث اصول    عقالی  خارج اسا ؛   م  خطابات جریان یافته باز

چون فرض بر این بود که  ابساتگ    توقاف یکا  از د   اجاب باه دیگاری،       

 مقتضای کالم   خطاب سوم  اسا  کاه ارتبااط باین د   اجاب را توصایف      

 کند.  م 

درباره د  فرض دیگر باید دانس  که آیا عقالی حکیم برای نشان  اما

کنند یا از فرض  م  دادن توقف یک  اجب بر دیگری از فرض د م استفاده

رسد عقالء برای چنین ارتباط  معموال  جوبِ  اجب نفس   م  سوم؟ به نظر
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را محور کالم قرار داده   سپس در کنار آن، به  جوب  اجب غیری اشاره 

 نه بالعکس. یعن  در صورت  که نماز،  اجب نفس  باشد، گفتن ؛کنند م 

در محا رات « ی من اس ها  ضو بگیر   نماز هم یک  از مطلوب»که  این

عقالی ، جایگاه  ندارد. پس برای تشخیص  اجب نفس    غیری باید به 

پرداخ  که دالل  فرض سوم بر نفسی    غیری  را اثبات   ای  اصول عقالی 

  0.کیم کندتح

برای بیان  ابستگ  یاک  اجاب باه دیگاری در     »ممکن اس  گفته شود 

شود بلکاه بیاان عرفا      نم  عرف   استعمال، حت  از فرض سوم هم استفاده

اما باید توجه داشا  کاه اگار    « چنین مفهوم ، منحصر به فرض چهارم اس 

زنا    ناه   ارتباط میان حکم  ماوال   گما نفس رابطه عقالی  بین عبد   موال 

نخواهاد  ای   نهپیدا کند، قالب لفظ    عرف  آن مِعبد، در این فرض جریان 

اثبات نشود باید پریرف  که منشا تقسیم  اجب ای  داش ؛ اما اگر چنین رابطه

به نفس    غیری،  ضع   استعمال اس  نه مباحث عقالی  ساصاول  . پاس از   

یح عقالیا  از  اجاب   بین فر ض چهارگانه، تنها فرض  که امکان تصویر صاح 

کند، فرض سوم اس ؛ یعن  چنین ترکیب  از امر    م  نفس    غیری را فراهم

تواند معنادار   مطابش حکما  باشاد   قابلیا  داللا  بار       م  توصیف، عقالءً

 را حائز شود.« توقف  اجب  بر  اجب دیگر»

محباوب بماا   »   «محبوب بنفسه»تقسیم  اجب نفس  به  . اما پیرامون9

 اس : از آنجا که این اشکال مطرح« من الفائده المترتبه عل  الواجبله 

                                                           
ابتدائا امر اکر شود   سپس توصیف بیاید، امر محقش شده   ارتباط  ،البته اگر در کالم .0

توان گف  که این امر  اما اگر توصیف مقدم شود، م  ،توصیف با آن مشکل اس  عقالی ِ

 بر اساس این توصیف صادر شده اس .
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ا ال در عقل عمل    اعتبارات، حرف مقصد   غرض معنا نادارد   باعاث    

 لغوی  اعتبار اس   

 امر حتما متغایر اسا     حادت ایان د    « موضوعِ»امر با « غرضِ»ثانیا  

 ممکن نیس  سگرچه مالزم یکدیگرند ،

 بی  بنفسه داشته باشد قابل تصور نخواهد بود. اجب  که محبو 

معرفاه اهلل سباه عناوان میاال  بارای محباوب        باه « امر»به عبارت دیگر  

شود مگر هنگام  که غرض  بر آن مترتاب شاود   اال جعال     نم  معنا بنفسه 

 اجب نفسا  بار اسااس اقتضاائات عقال      این قسم از آن لغو خواهد بود   لرا 

 ابستگ  امر به غرض »معناس . اگر گفته شود که  ب  عمل    اعتبارات، امری

پریریم اما غرض در  اجبِ محبوب بنفسه، آخرین غرض اسا    بعاد از    م  را

که این ادعا مالزم با بساط    عادم ترکّاب انساان    « آن غرض دیگری نیس 

یک موجود مرکاب بعاد از دساتیاب  باه هادف        عنوان  به اس . یعن  انسان

 ،غارض قبلا    شود   برای بهینه شدنِ نم  مرتبه متوقف غرض خود در همان

شاود   فعال      م  پردازد. در غیر این صورت حرک  قفل م  به فعالی  مجدد

 معنا خواهد شد. ب  امر   اعتبار

اساسا مقصود از محبوبی  نفسا    ااتا ِ یاک    »ممکن اس  گفته شود  

  مانناد  ش ء آن اس  که غرض یا مصلح  در نفس آن ش ء   موضاوع اسا  

در پاسخ بایاد  « نفس عنوان عدل   رلم که باعث حکم به حسن   قبح اس .

توانند موضوع اعتبار قرار گیرند زیرا جبراً    نم  گف  چنین موضوعات  اساسا

به صورت فطری جاری هستند   ضر رت  تکوین  دارند   قابلی  امار   نها    

تواند قبیح نباشد.  نم  لمتواند حسن نباشد   ر نم  طور که عدل ندارند؛ همان

، نباید مصلح  در اات شا ء  «اعتبارات»پس برای حفظ موضوعِ بحث یعن  
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 اخر شود. 

. برای توضیح بیشتر، باید توجه داش  موضاوع  کاه  اجاب نفسا        4

اس  کاه اگار   « نسب  بین د  عنوان   د   اجب»شود،  م  غیری از آن متولد

آید. اما  م  اشد؛  اجب غیری بدس این نسب  به شکل مقدمی     ابستگ  ب

 اجب نفس  حاصل خواهد شد که  0،اگر چنین نسبت  بین آن د  برقرار نشود

 در این صورت بر مبنای قوم، توجه باه یاک موضاوع یاا عناوان   ایجااب آن      

اشکال اس . البته هم ایجاب یک موضوع   هام ایجااد  ابساتگ  میاان د       ب 

شوند چون اعتبارات بد ن غارض لغاو    م   اجب، هر د  بر اساس غرض انجام

توجه به یک موضوع یاا عناوان     »جای  به خواهند بود   لرا اگر  اجب نفس 

تعریف شاود، غلاا   « محبوبی  ف  نفسه ال بما له من الفائده»، به «ایجاب آن

خااطر  ه یک موضوع اعتبااری حتماا با   عنوان  به خواهد بود چون  اجب نفس 

 شود. م  غرض  جعل

ثانیا در اعتبار،  .باشدا    نه شرع ا  موضوع بحث باید عقالی  پس ا ال

ثالیا مالحظه یک موضوع    .غای  اصل اس    اال موجب لغوی  خواهد بود

یک امر طبیع  در دستگاه قوم مورد پریرش اس    رابعا عنوان  به ایجاب آن

  در ما نحن فیه، موضوع اصل  درباره  ابستگ  میان د   اجب اس .

ک احتمال در بحث قوم آن اس  که در  اجاب غیاری، ایان مساأله     ی. 1

توان  جاوب را از  اجاب د م باه     م  که با چه استدالل عقالئ  شود دنبال م 

 اجب ا ل سرای  داد که فر ض طرح شده از ترکیب یک امر   یاک توصایف   

                                                           
ب  اجب غیری تعریف شده که این البته در کالم آخوند،  اجب نفس  تنها بر اساس سل .0

تعریف ناقص اس    باید به تعریف اثبات  آن پرداخ  که برای این کار باید غرض از 

 اعتبار  اجب نفس  تشریح شود تا بتوان به تعریف اثبات  آن پرداخ . 
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 بر اساس این احتمال بود.

آن اس  ا  نگ اس هماهنیز که با راهر کلمات قوم ا  اما احتمال د م 

؛ در  اقع انواع اس  که این سرای  در عالم تشریع   با بیان موال انجام شده

مقتضای  به نه  بیان موالس  دلیل  به تشریع تقسیم شده    جوبِ  اجبِ ا ل

شرع   اجب صورت  به ارتکازات عقالی . یعن  بعض  موضوعات توسا موال  

آن موضوعات برای رسیدن به  اجب   عل  این  جوب،  سیله بودن  اند شده

 دیگری اس . در این صورت عمال یک  اجب، قید   شرطِ  اجب دیگری قرار

 گیرد که از موضوع بحث خارج اس . م 

چگونگ  »بر اساس احتمال د م، بحث عقالی    اصول  تنها در موضوعِ 

قابل طرح اس ؛ یعن  همان بحی  که « ثواب   عقاب نسب  به  اجب غیری

ند در ترنیب ا ل به آن اشاره کرده   تعدد ثواب   عقاب را برای یک امر آخو

  احد نف  کرده اس . 

: ا ال امر گردد تکرار مباحث گرشته باز م  به آخوند اجماالًبه پاسخ 

مشترک عقالی  در اینجا  جود ندارد   میال موال  کافر، عبد مطیع را هم به 

 عبدی که  اجب غیری را ترک کرده چه برسد به ،کنند نحو مکرر تنبیه م 

« نظم جامعه   مصلح  مجتمع انسان »تابع  اس . ثانیا رفتار موال  مومن نیز

  ثواب خود را بر اساس  اس  که غرض از این ا امر بوده اس    آنان عقاب

کنند. مقتضای این نظم هم، در  م  آن به تحقش این غرض معین میزان تأثیر

گاه تعدد عقاب، گاه  حدت عقاب   گاه یعن  ؛ موارد مختلف متعدد اس 

کند. به عبارت دیگر ر ابا عقالی ، ناش  از نسب  بین  م  بخشش را اقتضا

شاءِ موال    عبید اس  که این نسب  ابداً امر مطلق  نیس    بر اساس 

گیرد   بالتبع ثواب   عقاب نیز از فرهنگ حاکم  م  ی مختلف شکلها نسیب 
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 کند.  م  د تبعی بین موال    عبی

مستقیما  «توصیف»در یک کالم، از « امر»  « توصیف»در صورت اکر  .7

 ب  امری مرکّ شویم؛ زیرا توصیف در مبنای مختار، نم  منتقل «باید»به یک 

این توصیف برای حرکا  باه ساوی     دارای حرک  به سوی مقصد اس . یعن 

 شاکل « ظام خطاباات ن»اس  که در این صورت « باید»این مقصد، دارای این 

ب رکّدارای ت، اثبات شود که توصیف امری بسیا نیس گیرد. در  اقع اگر  م 

لارا   د ن تعلاش   مقصاد ممکان نیسا .    با نیز   حرک     حرک  خواهد بود

م به مقصد اس    برای رسیدن به مقصد، بایاد فعال خاصا  را    توصیف، متقوّ

 انجام داد.

غیری   نفس  در کالم قوم، تصویر آیا  اجب که  این . برای تبیین بیشتر6

عقالی  دارد یا خیر؛ بررس  اصل بحث مقدمه  اجب مفید اس . ر شن اس  

که دلیل ایجاب مقدمه  اجب، یک جعل جدید از جانب موال نیس  بلکه 

  بر تحقش المقدمه ایکنند که اگر تحقش موضوع  س م  دستگاه عقالء حکم

به مقدمه سرای     المقدمه ایموضوع دیگری سمقدمه  متوقف بود، حکم 

شود، ترکیب  م  کند. به عبارت دیگر آنچه باعث  جوب مقدمه م  ترشح پیدا

فعل الف بر فعل ب متوقف »که  این یک توصیف   یک امر اس ؛ توصیف

باید  جوب فعل »  این ادراک عقالی  که در صورت ثبوت این توقف، « اس 

مقدمه نه با یک اعتبار جدید   پس  جوب  «.الف را به فعل ب تسرّی داد

که متک  به یک ا  مستقل از سوی موال، بلکه بر اساس یک ادراک عقالی 

 شود. م  ، ثاب المقدمه ای  به تبع ایجاب ا  جمله توصیف  اس 

که  اجب نفس   ث فوق، این احتمال نیز قابل طرح اس . بر اساس بح1

م قوم، هم  اجب ا ل   هم زیرا طبش راهر کال ؛  غیری، تصویر عقالی  ندارد
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  ایجاب  اجب غیری مانند  اند  اجب د م از سوی موال   با کالم ا   اجب شده

ایجاب مقدمه  اجب از طریش ادراک عقالی  نبوده اس . به عبارت دیگر 

عقالء بلکه از طریش  سیله  به سرای   جوب از  اجب نفس  به  اجب غیری نه

که مبیّن این ا      کالم ا  س جب الوضوء یک اعتبار جدید سجعل ثان  موال

محقش گردیده اس . البته قاعدتا ارتباط    ابستگ  میان این  ا  اعتبار اس 

زیرا صرف امر به د   ؛آید م  د   اجب هم از طریش خطاب سوم  بدس 

عنوان مجزا س ضو   صاله  دالل  بر ارتباط میان آن د  ندارد   لرا به خطاب  

بنابراین  0.نیازمندیم تا  ابستگ  را اثبات کنیم« ه اال بطهورال صال»مانند 

آید که در  م   جوب  اجب نفس    غیری هر د  به مقتضای کالم موال بدس 

که این، خر ج از  3این صورت باید به بررس  فقه  خطابات موال پرداخ 

 بحث اصول  اس . 

 یا غیری. آخوند درصورت شک پیرامون یک  اجب که آیا نفس  اس  3

فرماید:  ضع صیغه که داللت  بر هیچ یک از نفس    غیری ندارد   در  م 

تمسک کرد. به نظر ما ا  که مقتض ِ نفس  بودن اس ا  اینجا باید به اطالق

به درست  تصویر شود که بنابر بحث جلسات  باره اینباید منشأ شک در 

                                                           
البته اثبات ارتباط میان نماز    ضو   ایجاب  ضو بر اساس ال صاله اال بطهور در این  .0

 موجود اس .  قشه اس  که تفصیل آن در متن مشر ح این مباحث،، قابل منامیال

که برای القاء  توان فرض  عقالی  برای بحث مطرح کرد   آن این در این صورت م  .3

عقالءً از چه اسلوب  ،ها ارتباط میان د   اجب   بیان سلسله اغراض   مجموعه  اجب

اس ؛ گرشته از  قوم خال  از توجه به این بحث اده کرد. اما راهرا کالمکالم  باید استف

 ها همیشه به د  عنوان ختم ها   ارتباط    ابستگ  میان آن که مجموعه  اجب این

 قابل فرض اس . شود   در بیش از د  عنوان نیز نم 
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ف   یک امر اس  گرشته، این شک ناش  از در کنار هم قرار گرفتن یک توصی

ا  که هر یک، موضوع  جداگانه دارندا    ما در ارتباط میان این د  جمله

کنیم که آیا  جوب در جمله امری، باعث سرای   جوب به موضوع   م  شک

شود یا خیر؟ لرا باید هر گونه مقتضای اطالق  م  که در جمله توصیف  آمده،

نوع از ترکیب کالم  مورد سمدعای آخوند  نیز در چارچوب اقتضائاتِ این 

بررس  قرار گیرد. اما در کلمات آخوند   شر ح نه به منشأ شک   نه به شکل 

   کالم  آن، اشاره نشده اس .

، هیأتجزئ  دانستن دلیل  به . شیخ در اینجا با آخوند مخالف  کرده  01

داند که در بحث  اجب مطلش   مشر ط به این مساله  م  اطالق را ممتنع

ته شد   هم اشکال شیخ   هم پاسخ آخوند مورد نقد قرار گرف . در پرداخ

هم،  باره اینادامه متن نیز بحث به طلب حقیق    انشای  کشیده شده که در

اش  از اسباب تکوینیه اس ؛ در مبحث تعریف طلب به موضوع  حقیق  که ن

یار   ، اخت«طلب»مورد نقد قرار گرف    ر شن شد که با این تعریف از  ا امر

 معنا خواهد شد.  ب  ر ابا عقالی    امر، غیر قابل تصویر  

عصیان اطاع  یا  عقابِ ناش  از . بحث بعدی درباره استحقاق ثواب  00

آخوند به حکم عقل مستقل، معتقد اس  که  اجب   اجب غیری اس . مرحوم

 ؛شود نم  غیری با قطع نظر از  اجب نفس ، باعث استحقاق ثواب   عقاب

بار ثواب  تنها یکا  کیرت مقدمات آن رغم عل ا  عقالء برای هر تکلیف  چون

 گیرند. م  در نظر را بار عقاب یا یک

که استحقاق ثواب   عقاب یا تعدد یا عدم تعدد آن، نه  اما قبال اشاره شد

میال در رفتار موال  کافر    بلکه تابع اخالق   فرهنگ موالس . ،تابع  از امر

شوند؛  م  تغییر داده مقنّن نیستند   قوانین دائماً ات اصالًمنافش، استحقاق
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اما در  0دانند. م  اصل در این ر ند نفس خود رااین موال ، مشتهیات چون 

بد ن  جود  که رغم آن ی عادل  عل فعل خدا ند متعال سبعنوان ا لین موال

باد دستور بلکه به صرف خالقی    ربوبی  خدا ند متعال، الزامات  برای ع

مطرح اس  سهمانند  جوب شکر منعم در بیان قوم   ل  غیرمعصومین معموال 

 کنند   با رسیدن به سن بلوغ، به دنبال شهوات خود نم  به این الزامات توجه

ر ند. لرا ابتدائا   حت  قبل از ابالغ ا امر، همگان، استحقاق عراب دارند اما  م 

آنان به   ترین حال ، عقاب قل شود   در حدا م  رحم  اله  شامل حال همه

 خیر ایمانعد از ارسال رسل، بهترین افراد نیز با تأافتد. حت  ب م  خیرتأ

در طول زمان    که جناب سلمان دچار فاصله از حش هستند؛ مانندآ رند    م 

حت  امیال این  گر د. در  اقع تمام  عباد تغییر چند دین، به اسالم م  بعد از

 کند. م  شرایا هدای  را فراهم ای متعال هستند کهر خدبزرگواران، بدهکا

زمان  استحقاق عقاب پایان یافته   ا لین استحقاق برای از سوی دیگر، 

گیرد که این فرد ایمان آ رده   ا لین عهد را ببندد. این ر ند تا  م  ثواب شکل

 یابد؛ یعن  در صورت حرک  به سوی درجات م  باالترین درجات ایمان ادامه

عراب مطرح اس    برای حرک  به سم  درجات باالتر رحم  اله  تر  پایین

                                                           
اما آن امور، خال  از  ،کنند ای به اموری تکیه م  نسب     هلهصورت  به البته .0

فلسفه دموکراس    حقوق ستند. حت  امر زه که کفار به استحقاق ه حقیق ِ

اند   برای  ادهای برای کنترل مردم عادی قرار د اند، استحقاق را  سیله دس  یافته

س ؛ بزرگ آنان هیچ خبری از این نوع استحقاقات نی ها   مفاسد حاکمان   دزدی

 هر د  گر ه، سم ، مافیاهای بزرگ  جود دارد  به نحوی که در موازات حکوم  ر

کنند! حش  تو در شورای امنی  هم نمونه  آمیز با هم زندگ  م  مسالم صورت  به

 دیگری از این ر ند اس .
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فاصله با مرتبه بعدی ایمان، دلیل  جریان دارد. به عبارت دیگر انسان مومن به

  بدهکار اس  اما با این  جود   با توجه به استحکام ا  بر عهد ا لیه  مقصر

اه تکوین    ربوبیت  سحفظ جه    درخواس  ارتقاء در آن ، موال همه دستگ

ا  را در رسیدن به مرحله بعدی یاری کند. کند تا  م    هدایت  خود را تدبیر

از جمله استحقاق یا عدم ا  انواع استحقاقات در دستگاه ایمان پس بر تمام 

اق اصل    محوری حاکم اس  که یک استحقا  آن نسب  به  اجب غیری

 لرا قضا ت درباره هر یک از موارد استحقاقات به تبع آن متغیر هستند. سایر

بر اساس نسبی  مربوطه ساستحقاق در دستگاه ایمان، استحقاق در  تنها

مرتبا با های    تفصیل ها دستگاه نفاق، استحقاق در دستگاه کفر    تقسیم

 آن معنا خواهد شد.

که ایمان ارتقاء یابد، زبان احتجاج اله   رسد هر میزان . به نظر م 03 

خطاب »یابد   دیگر بحث  م   حدت   کیرت بیشتری 0،محور  احدحول یک 

حجج  زیرا  حدت   کیرتِ ؛موضوعیت  ندارد« عقاب   ثواب  احد»یا «  احد

اقامه شده بر مومن، تابع  از میزان معرف  ا س . شاهد این مطلب، فرازهای 

در آن،  السالم علیهم چون دعای عرفه اس  که حضرات معصومینای  ادعیه

حب  از شهادت بر توحید با مخّ   عصب   پوس    مو   سایر اجزای بدن ص

اس  که ما غیرمعصومین نه تنها درک  از شهادت  در حال  . اینکنند م  خود

بر توحید از طریش این اعضاء را نداریم، بلکه حت  تسلا بر نفس این اعضاء 

نشده اس . در  حاصل برای انجام کارهای ر زمرّه نیز به صورت کامل برای ما

صورت  به ها   عقب افتادن عبد از مقتضای آن اله  حُجَج  اقع با  جود تعدّد
                                                           

ر آن،  جود مقدس ائمه معصومین تکیّ ی محور تمام  حجج اله  با همه در  اقع .0

 «.موالی ان  حجه اهلل البالغه»ه: که در برخ  زیارات  ارد شد طور همانهستند 
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همیشگ ، باز هم دستگاه خدای متعال با لطف   رحم  خود در حال 

در درجات ایمان اس . تنها اطالق  که در  ها گیری از عباد برای رشد آن دس 

برای ارتقاء به رتبه  ش ا توسا عبد   تال «حفظ جه »این میان  جود دارد، 

تواند با  حدت جه ، کیرات بیشتری را  م  باالتر اس  که در این صورت

 حول آن هماهنگ کند.

عناوان   به . در مورد اشکال  که به آخوند درباره عبادی  طهارات ثالث09

مقدمه صاله   منافات آن با مبنای مصنف در عدم استحقاق ثواب برای امتیال 

د شده، ر شن اس  که این اشکال ربط  به ر ابا عقالی    بنااء  امر غیری  ار

رات سبحث عقالء سبحث اصول   ندارد بلکه از اقتضای خطابات شارع درباره طها

لرا اشکال، خر ج موضاوع  از بحاث دارد   پاساخ     فقه   استفاده شده اس .

کاه   طاور  هماان آخوند در صورت  درس  اس  که به همین نکته اشاره کناد؛  

 رساند. م  کفایه ساستناد به امر استحباب  نفس   همین مضمون رامتن اهر ر

ا  در تعریف از بنای عقالء ه باید توجه داش  که بر مبنای اصولیونالبت

 س    به فطرت بازها در طول تاریخ ا بین تمام  انسانکه امری مشترک 

قالء در زیرا در صورت اثبات بنای ع ؛معناس  ب  چنین اشکال ا  گردد م 

یک  از مصادیش عقالء عنوان  به اب   عقاب برای امر غیری، شارع نیزعدم ثو

که بنای عقالء امری مطلش ا  کند. اما بنابر نظر مختار م  حتما به آن حکم

آن دسته از خطابات  سیله  به بنای عقالءا  نیس    مشر ط به تعبّد اس 

 توسعه   ضیش اس ،ها   ابزارهای فهم متن  شارع که موضوع آن، ر ش

باعث بهینه   اصالح نقش ر ابا « فقه االستنباط»یابد. به عبارت دیگر  م 

عقالی  در فهم از متن خواهد شد   چنین اشکاالت  در این مبنا قابلی  طرح 

   خواهند یاف ؛ بلکه از موضوعات اصل  تفقه خواهند شد.
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تابع طلب   امر طور که قبال به اختصار گرش ، ثواب   عقاب،  . همان04

نیس  بلکه ثواب   عقاب ا  چه نفس    چه غیری   چه دیگر اقسام امرا  موال

شود.  م  بعد از اعتبار موال   برای تحقش غرض از اعتبار اس  که قابل طرح

اد یعن  بعد از تحقش ارتباط بین عبد   موال   بعد از جعل اس  که نیاز به ایج

ثواب   عقاب    ،  به همین دلیل شود برای امر مطرح م «  جدان عموم »

برای پریرش ای  گیرد تا بعد از جعل نسب ، زمینه م  توبیخ   تشویش شکل

 آن فراهم آید. 

در  اقع بعد از مرحله جعل، مرحله به پریرش رساندن سالزام   التزام  

اس  تا عباد به دنبال تحقش نظم مورد نظر موال بر ند   لرا ثواب   عقاب  

گردد. گرچه در مقام اعتبار هم، طلب  م  خلف از اعتبار موال مشخصبرای ت

داشته باشد اما این غیر از ا  کند م  که افاده  جوبا  تواند قید الزام م  موال

مرحله تحقش امر   در مقام ایجاد  جدان   در آن اس  که عقاب   ثواب تنها 

« باید»ر مقام جعل هم شود. بنابراین گرچه د م  التزام عبید به امر موال جعل

 ؛اما ثواب   عقاب، موضوعیت  در نفس اعتبار   طلب موال ندارد ، جود دارد

بستن »میال مردم در فهم لز م  0بلکه تابع تحقش مقصد موال از امر اس .

سیا همان فهم جعل موال  مشکل  ندارند اما تا زمان  که « کمربند ایمن 

 به آن عمل آن قرارداده نشده بود،ای تخلف از تنابه  برعم جریمه نقدیِ

 کار به پریرش جامعه نرسیده بود   لراتر لز م این  به عبارت دقیش کردند. نم 

                                                           
عدم پریرش امر موال توسا  ته شد که عدم تحقش غرض موال لز ماً ناش  ازالبته قبال گف .0

تواند  نیز م « ها   شرایا خارج  عدم تناسب جعل موال با  اقعی » ؛ بلکهعبید نیس 

اصل جعل ا ، تناسب  با  دچار اشتباه شده   یعن  باعث عدم تحقش مقصد ا  گردد؛

 غرضش نداشته اس .
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 شد. جاد  جدان نسب  به این جعل، ثواب   عقاب تعیینبرای ای

حل ارائه شده برای حل اشکال که به د  راه  رسد نقدی . به نظر م 01

که  این اد آنها به شارع اس . یعن  برای ارد اس ، عدم استنعبادی  طهارات 

، یا باید ثاب  کرد «عنوان  اقع  طهارات اس  بهامر غیری، مشیر »اثبات شود 

یا باید آن ا  که چنین بنائ  اثبات نشدها  کند م  گونه حکم که بناء عقالء این

مصداق  از عقالء مستند کرد که در این صورت باید از عنوان  به را به شارع

کالم ا  سبحث فقه   استفاده کرد تا از آن، به نحوه های  ائات   قرینهاقتض

   جعل موال پ  برد که چنین بحی  هم در اینجا انجام نشده اس .

که بدنبال حل اشکال عبادی  طهارات اس    آن را  . راه حل چهارم ا07

 عال ه کند ا م  گیری امر که د م  متمم الجعل اس ، پ  از طریش تصویر د 

تری اس    آن  دارای اشکال مهم ،بر اشکال  که آخوند بر آن طرح کرده

که: امر د م سیا همان متمم الجعل  باعث شده که امر ا ل  مشر ط به  این

قصد قرب    عبادی  شود؛ چون حسب الفرض، امر د م، متمم جعل اس    

د. پس امکان تفکیک آن از امر ا ل   حفظ  حدت هر یک از د  امر  جود ندار

مالحظه نسب  بین د  امر ضر ری اس  که الزمه آن، عبادی شدن سغیر 

  توصل  شدنِ  امر غیری خواهد بود.



 

  التبعی و األصلی إلى تقسیمه منها و

ما کان مقصودا باإلفاده ». بر اساس نظر صاحب قوانین،  اجب اصل  به 0

شود اما با توجه به  م     اجب تبع  به خالف آن تعبیر« من الخطاب

ین بحث ارائه شده سمانند اقلّ الحمل سته اشهر که ی  که در تبیین اها میال

حمله   فصاله ثالثون »با « الوالدات یرضعن ا الدهن حولین»نتیجه انضمام 

در اینجا « غرض   مقصود از خطاب»شود که  م  اس   ر شن« شهرا

س . به ها موضوعیت  ندارد بلکه موضوع بحث، دالل  الفاظ   انصراف آن

ر نسب  بین د  شاء قابل ود در ر ابا عقالی    دعبارت دیگر غرض   مقص

مانند غرض از  ضع که نظم در تفاهم   تخاطب اس  یا غرض از طرح اس ؛ 
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که ا  اما در دالل  خطابات بر معان  اس .امر   طلب که نظم در معیش  

اغراض  اضع یا اغراض موال ، موضوعیت  ا  اس « استعمال»همان عالم 

شود که این دالل   م  جبری حاصلصورت  به ظ بر معناندارند بلکه دالل  لف

توان  اجب اصل  را به دالل  مطابق     اجب تبع   م  دارای اقسام  اس   

 را به دالل  التزام  رجوع داد.

. گرشته از نکته ا ل، سوال  که درباره این تعریف قابل طارح اسا  آن   3

اقلّ الحمل سته »فهوم شود که م م  اس  که به چه دلیل در میال فوق گفته

توان چند غرض از یک کاالم داشا ؟    نم  مقصود موال نبوده اس ؟ آیا« اشهر

چون عرف، در بسیاری از موارد از لوازم عقلیاه کاالم   »ممکن اس  گفته شود 

اما آیاا  « آن را قصد کندکه  این غافل اس    به آن توجه ندارد تا چه برسد به

تاوان   ما   س هم قابل جریان اسا ؟! آیاا  چنین استدالل  در مورد شارع مقد

 گف  خدا ند متعال بر لوازمات کالم خود، تسلا   حضور ندارد؟! 

طور  چرا همانکه  این تری رسید   آن توان به نکته مهم م  از این سوال

شکل خا   به معنایکه ا  جمله اسمیه   فعلیه  جود دارد هیأتکه  ضع 

توان قائل به  ضع  برای نسب  بین   نما  ترکیب  میان د  یا سه کلمه اس 

توان قائل به  ضع   نم  ها در یک قطعه از کالم سپاراگراف  شد؟ یا چرا جمله

ها در یک مقاله یا کتاب شد؟ آیا هنگام   برای نسب    ارتباط بین پاراگراف

از  ضع مفردات تر  که با مفاهیم پیچیده مواجهیم،  جود چنین  ضع  ضر ری

 نخواهد بود؟ 

  برای برقراری نسب  هیأتگیری جمله، به  له عبارت دیگر برای شکب

میان موضوع   حکم نیازمندیم که در شکل د  اسم مرفوع سمبتدا   خبر  

آید. حال اگر در  ضع، مالحظه  نم  شود   اال اساسا کالم  بوجود م  متجسّد
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 مله ج ستک نسب  ضر رت دارد، به چه دلیل حتما باید در این سطح از نسب 

 ها  یک نسب  عل  حده محسوب ها سجمله متوقف شد؟ آیا نسب  بین نسب 

ن ِ هر شود؟ یا آیا نسب  کل  در مقاله، هوی  متفا ت  از نسب  در  نم 

های پیچیده  ها در نسب  ترین  ضع حساس رسد پاراگراف ندارد؟ به نظر م 

عات   ها   مجموعه اطال چون سرنوش  جوامع به کتاب ؛یابند م  جریان

ها  ابسته اس    نه به جمالت  احده. لرا عقل    های شامل بین آن نسب 

 تا هرجا که مقصد تعریف ،ها ها    ضع برای آن عقالء در مالحظه نسب 

شود   نیاز  جود دارد، باید اجازه جوالن   حضور داشته باشند. اگر هم  م 

اتوان  منطق  اس  که رسد، ناش  از ن م  نوع  از دشواری در این فضا به نظر

 ضع را به نحو بسیط  تعریف کرده اس    اال در علوم دانشگاه  مربوط به 

 شود. م  فهم متن به چنین مباحی  پرداخته

مافوق خود های  اگر قرار اس  که عقل   عقالء به مجموعه ،در مرحله بعد

کشف ی  را هم از مافوق اخر کنند   به ها مرتبا   منسوب شوند، باید نسب 

شود بلکه باید  نم  ی خودشان منحصرها آن هم  گمارند؛ یعن  بحث به  ضع

ی  که در  ح  جریان یافته یک ها هم بپردازند. لرا بررس  نسب « تولّ »به 

 سیر ابدی اس  چون  ح ، مافوق ماس    مرتبا نیاز به ارتباط با آن بیشتر

   شود. م 

در این بحث، مناسب « الغرض از استعم» ی له. با توجه به طرح مسأ9

عنای  شود   آن، مبحث دالل     که قوم در این ارتباط دارند،اس  به بحی

تصدیقیه سلن المعن  مقصود للمتکلم   مراد له  در مقابل دالل  تصوریه 

 سدالل  اللفظ عل  المعن    إن لم یقصده الالفظ  اس . 

  مجااز     یک احتمال درباره دالل  تصدیقیه، رجوع باه بحاث حقیقا    
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 بررس  قرائن برای تشخیص اساتعمال حقیقا  از اساتعمال مجاازی اسا        

 آیا مراد متکلم، جریان  ضع اس  یا جریان مجاز؟که  این

معان  »رجوع به قواعد علم ا  از ا ّل  اس تر  که قویا  احتمال د م

 برای تشخیص مرادها اس . در  اقع مرادهای  که در علم صرف   نحو« بیان

تا کشف مراد انجام شود   شوند  م  نجند، تح  آن قواعد منظمگ نم 

رسد بررس   م  گردد. در این صورت به نظرمند  شناس ِ کالم قاعده زیبای 

 مراد متکلم در این علم نیز خارج از مباحث اصول    ر ابا عقالی  اس . 

اما احتمال سوم، مربوط به ر ابا اجتماع  اس ؛ یعن  آیا ادعای اراده 

شدن مند  شود یا خیر؟ که قاعده م  الن معنا از فالن لفظ، از متکلم پریرفتهف

اس  زیرا عقالء از هر لفظ ، اراده « حقوق   ر ابا اجتماع »این مساله در 

کشف »ما به  ،بنابر مباحث گرشته   پریرند. در این فرض نم  هر معنای  را

ن رتبهً  ....  هستیم که بین د  شاء سبین عبد   موال یا بین متسا یا« فرهنگ

رل شود   شود تا نظم در معیش  کنت م  بر اساس آن، قواعدی محکم معین

ی  جدی قرار ها ی  سنگین یا تشویشها مجازات برای جلوگیری از تخلف نیز

 شود. م  داده

شود، ضر ری اس  تاا   م  صحب « غرض از استعمال»پس هرگاه درباره 

ررس  غرض در ر ابا عقالی  توجه شاود؛  برای حفظ صبغه اصول ِ بحث، به ب

گرشته  چناین ر ابطا     قسیم صاحب قوانین سموضوع بحثدر حال  که در ت

 موضوع بحث نیس .

. برخالف صاحب قوانین   صاحب فصول، مرحوم آخوند به دنبال آن 4

  نه در ا  تا تقسیم  اجب به اصل    تبع  را در مقام ثبوت   جعل اند بوده

تبیین کنند: اگر التفات تفصیل  به مالک یک ا  الل  دلیلمقام اثبات   د
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موضوع پیدا شود، باعث آن خواهد شد که موال آن را مستقالً طلب کند 

س اجب اصل    ل  در صورت عدم التفات تفصیل  موال به مالک یک موضوع، 

 کند س اجب تبع  . م  آن را به تبع موضوع دیگری طلب

عدم التفات »در مقام جعل، فرضِ  اشکال این تعریف آن اس  که 

معناس  چه برسد به  ب  برای موال حت  در مورد موال  عرفیه هم« تفصیل 

موالی شرع  که علم مطلش دارد. به عبارت دیگر حت  عقالء هم به اندازه 

بر ا    نه مطلش   کما ه ا  نسب صورت  به ررفی  خود   کشش موضوع  

مورد نظر خود تسلا دارند. در غیر این  همه موضوعات الزم برای تحقش نظم

توانند غرض خود را  نم  شوند؛ یعن  نم  صورت اساساً جزء عقالء محسوب

  ا  محقش کنند. میال شهردار یک شهر باید بر تمام موضوعات زندگ  شهری

مسلا باشد   در همه ا  لو در طول زمان معین   با استفاده از کارشناسان

موضوعات را در نظر بگیرد   اال بعد از مدت   تصمیمات خود،  حدت این

 برکنار خواهد شد.

بنابراین، اجمال   تفصیل برای موال در مقام جعل فرض ندارد گرچه  

چنین فرض  برای عبد صحیح اس  چون  ریفه ا ، اطالع از همه ابعاد جعل 

 نیس .  ها   احاطه بر آن

م در مقام ثبوت   فرض دیگری که برخ  از شر ح برای تبیین این تقسی

ما ال ینشأ من اراده اخری بل »، تعریف  اجب اصل  به اند جعل طرح کرده

   اجب تبع  بر خالف آن اس . اشکال این تعریف هم « مرادٌ بإراده مستقله

موال، قابل تفکیک از یکدیگر نیستند بلکه « اراده»آن اس  که موضوعات مورد 

مواجهیم؛ موضوعات  « عات به یکدیگر ابستگ  موضو»ما در ر ابا عقالی  با 

به اصل    تبع    حاکم   محکوم هستند   در یک بندی  طبقه که دارای
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 .اند قابل مالحظه« نظام»

تر هیچ موضوع  نیس  که تعلش اراده به آن، به تبع  به عبارت  اضح 

 اجب »ورد تعلش اراده به موضوع دیگری نباشد؛ یعن  همان اشکال  که در م

البته  طرح شد، در اینجا نیز جاری اس .« هااتی ا له من محبوبیهنفس  بم

گرشته از اشکاالت  ارده بر اصل تعریف  اجب اصل    تبع ، بررس  نسب  

در شر ح   ثمره ی اکر شده برای آن ها آن با  اجب غیری   نفس    میال

مشر ح بحث، متن مورد اشکال اس  که در سنج  نیز  عقالی ِ این نسب 

 ات  به این مطلب شده اس .اشار



 

 : فی ما هو واجب فی باب المقدمهاالمر الرابع

 از مبحث مقدمه  اجب طرح« امر رابع». ا لین بحی  که آخوند در 0

اراده مکلف »به «  جوب مقدمه»معالم مبن  بر اشتراطِ کند، قول صاحب  م 

تبعی   جوب مقدمه از دلیل  به اس  که آخوند« المقدمه ایبرای انجام 

 کند. م  ، قول صاحب معالم را ردالمقدمه ای جوب 

برای آنکه بتوان قضا ت صحیح  درباره این ردّ   اثبات داش ، بایاد باه   

داخ : فرض بحث مقدمه  اجب در بیاان  مالک  جوب مقدمه نگاه  د باره ان

قوم در جای  اس  که جعل موال داللت  بر  جوب مقدمه نداشته باشد   تنهاا  

 المقدماه  ایپرداخته باشد. پاس تشاریع   ابعااد آن، در     المقدمه ایبه حکم 

بررسا   »اس  کاه باا   « عقل عبد»منحصر شده   به پایان رسیده اس    این 
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برد. بر هماین اسااس،    م  پ «  جوب مقدمه»، به «اقتضائات امتیال امر موال

 جاوب  »باه مقدماه صاحیح نیسا  زیارا       المقدمه ایادعای ترشح  جوب از 

تنهاا  «  جوب مقدمه»نشأت گرفته؛ اما « عالم جعل   اعتبار»از « المقدمه ای

عاالم  »شود که عباد باه دنباال انجاام امار موالسا    از        م  در زمان  مطرح

 د.شو م  ناش « امتیال

مکلف، حائز شرایا عامه تکلیف سیعن  علم که  این به توضیح دیگر بعد از

شود   باید به دنبال  م    قدرت  شد،  جوب برای ا  فعل    بر امه ا  مستقر

انجام  اجب بر د. سپس عقل عبد برای امتیال   تحقش امر موال، درگیر  اجب 

  ا  ید به افعال  که  اجبرسد که با م  شود   به این نتیجه م    لوازمات آن

 ابسته اس  بپردازد   اال  اجب محقش نخواهد شد. لرا  ها به آنا  نه  جوب

 مستقیماً باعث سرای   جوب به مقدمه«  جوب مجعول در عالم اعتبار»

اس  که عقل «  ابستگ   اجب به برخ  افعال در عالم امتیال»شود، بلکه  نم 

رک کرده   بعد از این مراحل، لز م آن آن را دا  یا عقل همه عبادا  عبد

البته نه از باب خطاب یا اعتبار ا  بلکه از  0کند؛ م  افعال را به موال منتسب

 . 3باب لوازمات امتیال

                                                           
« عالم امتیال»باید توجه داش  که نسب  دادن  جوب مقدمه که بنابر تبیین ما از البته  .0

، بر مبنای قوم ممکن نیس  زیرا این د  با یکدیگر متباین «عالم اعتبار»نشأت گرفته به 

 قوم تمام نشده اس . اما در مبنای مختار،ها در مباحث  هستند   ربا منطق  بین آن

ده نیستند زیرا نسب  بین د  شاء دائما در جریان اس ؛ هم این د  عالم از یکدیگر بری

 هم تحققاً.    هم تشریعاَ ،تکویناً

بعد از کوشش  عقالن ، فهم خود را به موال  نان که عبد در مقام فهم خطاب نیزهمچ .3

کند اما نه از این باب که لز ما خطاب موال برابر با فهم ا س  بلکه فهم ا  با  منتسب م 
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. اگر معلوم شد که مناط سرای   جوب به مقدمه، درک عبد نسب  به 3

د آخوند شود که استنا م  ر شنگاه  آن لوازم انجام  اجب   عالم امتیال اس ؛

برای ردّ قول صاحب « اراده عبد»به « المقدمه ای جوب »به عدم اشتراطِ 

  اشتراط یا اطالق آن، مربوط به  المقدمه ایمعالم صحیح نیس  زیرا  جوب 

 عالم اعتبار اس    دخل  به عالم امتیال ندارد.

همچنان که در این صورت، تفسیر صحیح  از سخن صاحب معالم به  

طبیعتا اهن ا   0،خواهد شد: اگر عبد به دنبال امتیال نباشد این نحو ممکن

درگیر بررس  لوازمات عالم امتیال نخواهد شد   لرا توجه  به مقدمات  اجب 

کند. پس اراده عبد برای تحقش  ها نخواهد داش  تا بخواهد حکم به لز م آن

اشد، نبای  در حکم به  جوب مقدمه سهیم اس    تا چنین اراده المقدمه ای

اهن ا   ارد بررس  عقالی  نسب  به انجام تکلیف نخواهد شد   مناط سرای  

یابد   لرا اگر مقصود صاحب معالم اشاره به این مطلب بوده،  نم  جریان

 سخن  قابل دفاع را طرح کرده اس .

مشر ط  «توصل». آخوند در ردّ شیخ که  اجب بودن مقدمه را به قصد 9

بر  جود خارج  متوقف اس    نه بر  المقدمه یافرماید: تحقش  م  کرده،

در عالم تر   جود قصدی مقدمه که این استدالل صحیح  اس . به بیان دقیش

خواهد شد    المقدمه ایامتیال، تحقش مقدمه به هر صورت ، باعث تحقش 

عقالءً به قید دیگری برای تحقش مقدمه نیاز نیس . در  اقع برای اثبات لز م 

 
________________________________________________

 

 از ابزارهای استنباط عقالی  بدس  آمده اس . استفاده

 ابه طغیان   عصیان ا  بازگرداند زیرنباید   به امتیال را گیری نکردن عبد نسب البته پ  .0

در این صورت نه تنها از فرض بحث مقدمه  اجب ا که عالم امتیال   تحقش امر موال 

 صل مقام مولوی  نیز هس .اس  ا خارج خواهیم شد بلکه طغیان   عصیان عبد، ناف ِ ا
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مانند اعتبار آن قید توسا موال ای  ه یک قید خا ، به مِ نهتقیید مقدمه ب

در  جوب تشریع  ا  نیازمندیم که این مساله هم خالف فرض بحث مقدمه 

 اجب اس  که در آن، بر لفظ  نبودن مساله   خر ج آن از خطابات موال 

 تاکید شده اس . 

عبادی     . در ادامه آخوند، قصد توصل در انجام مقدمه را تنها شرط در4

افضل االعمال »کند   عل  ترتب ثواب بر مقدمه را  م  ثواب داشتن آن معرف 

داند اما باید توجه داش  که چنین دلیل  از باب بناء عقالء، قابال   م  «احمزها

ضاوع ماورد   باا توجاه باه مو    بااره  ایان اثبات نیسا  زیارا فرهناگ عقاالء در     

وری  داشته باشاد سمانناد   شود: اگر موضوع طلب ف م  شان متفا ت درخواس 

ترین راه به  ترین   راح  خرید غرا برای مهمانان  از عبد انتظار دارند از سریع

 ساوی  باه ی عباد   این صورت سمانند حرکا  آهساته  امتیال بپردازد   در غیر 

 کنند. م  بازار  ا  را مواخره

برای توجیه ترتب ثواب بر مقدمه، توجه به این نکته لرا راه حل صحیح 

عدم ترتب ثواب بر مقدمه یا عدم مدخلی  قصد در  جوب مقدمه،  س  کها

که در شرع ا  یک بحث عقالی    اصول  اس    ترتب ثواب بر بعض  مقدمات

فقه    ناش  از خطابات شارع اس    از موضوع بحث ای  مسالها   ارد شده

ئ  در  جود برخ  موارد استیناکه  این اصول  خارج اس ؛ مخصوصا با توجه به

 همه علوم، رایج   پریرفته شده اس .

نظم معیش  خود، به دنبال جای  به البته اگر موال ، کسان  باشند که

از منظر این صنفِ خا  از عقالء سمانند گاه  آن پر رش اخالق  عباد باشند،

متشرعین ، قصد قرب  حت  برای مقدمه معنادار خواهد بود   در این صورت 

ی  اصول    عقالی  محسوب خواهد شد. به عبارت اس  که این بحث، بح
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عقالی خا    عرف تخصص  مدنظر قرار گیرد، اصول  مخصو  به  دیگر اگر

هم شکل خواهد گرف  که قواعدی تخصص  دارد گرچه ر شن اس  که  ها آن

 پریرد. نم  مبنای قوم، چنین تعریف  از عقالء را

یال دخول در ارض مغصوبه . آخوند در ادامه به اکر ثمره قول خود در م1

بحث بر  رسد پردازد که به نظر م  م  برای انقاا غریش   فر ض مختلف آن

که عدم التفات ا  این میال   فر ض آن قابل تطبیش نیس . میال در فرض ا ل

تصویر مطلب چگونه اس ؟ اگر منظور این باشد که ا  به مقدمی  اس 

نشده که انسان  در حال غرق شخص هنگام  ر د به زمین غصب  اصال متوجه 

شود، در این صورت   در هنگام  ر د  م  شدن اس    بعد از  ر د متوجه

سانقاا غریش  برای ا  طرح نشده تا درباره حکم مقدمه آن ای  المقدمه ایاساساً 

ابتدائا اعتنا نکرده   بحث شود. اگر هم منظور این اس  که متوجه غرق بوده   

در هنگام  عدم اعتناء ه؛ باید توجه کرد که بر فرضر کردش تغییسپس تصمیم

، اساسا  جوب  را نپریرفته تا بتوان در عالم امتیال،  ر د ا  به زمین  ر د

طور که گرش ، مقدمه  چون همان ؛توصیف کرد« مقدمی »غصب  را به 

 یابد. م   اجب در عالم امتیال قابلی  طرح

یع، به این دلیل  ارد زمین تر از آن، شخص مط گرشته از این بحث   مهم

   داند تر م  را از تحقش غصب مهم شود که نجات نفس محترمه م  غصب 

ر شن اس  که تشخیص اهمّ   مهمّ،  ابسته به خطاب موالس  که در آن، 

بندی  طبقه را ها موضوعات را با یکدیگر سنجیده   بر اساس مقصد خود، آن

  اال برای  0!فقه  اس  نه اصول ای  کرده اس . لرا اساس این بحث، مساله
                                                           

عین  نظری   غیرصورت   به ای در مبنای قوم ا که ر ابا عقالی  را البته چنین مساله .0

شناخت  به رابطه  عهاما اگر نگاه  عین    جام .کند ا فقه  محسوب میشود مالحظه م 
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ر خطاب موال گیری یک بحث اصول  که فارغ از موضوع اهمّ   مهمّ د شکل

ی    جوب دخول در ارض مغصوبه، امری غیرجا که  باشد، باید گف : از آن

زیرا  ؛اهمی  کمتری از حرم  غصب دارد برای توصل به انقاا غریش اس ،

 حرم  غصب،  اجب  نفس  اس .

  اال لما حصل اات الوجب   »دالل د م آخوند در ردّ نظر شیخ، . است7

اس . ممکن اس  در اشکال به این استدالل گفته شود: « لما سقا الوجوب به

 ما در امور معنوی مانند نماز، علم به تحقش اثرِ مدنظرِ موال از آن امور پیدا»

اما باید «. کنیم تا بتوانیم حکم به حصول  اجب   سقوط  جوب کنیم نم 

ا  چه معنوی   چه غیر معنویا  توجه داش  که شارع، شرایا تحقش  اجب

را در خطاب خود مشخص کرده   در صورت تحقش آن شرایا، حکم به 

سقوط  جوب   حصول  اجب صحیح اس    این حکم دائر مدارِ علم به تحقش 

فعل خود  نه فقا متشرعین بلکه همه عقالء، از اثرکه  این اثر نیس . عال ه بر

دارند؛ چون اگر درک  اجمال  از اثر فعل خود نداشته ا    لو اجمال ا  درک 

   باشند، آن را ادامه نخواهند داد.

. شیخ در پاسخ به استدالل د م آخوند س  اال لما حصل اات الوجب   6

فرماید: درس  اس  که غرض موال سمانند انقاا  م  لما سقا الوجوب به 

تواند امر مباح یا حرام  باشد مانند  م  ما محصّل غرضغریش  حاصل شده ا

که به سوء اختیار مکلف از راه حرام انجام شده سمانند ای  مقدمه غیر منحصره

 
________________________________________________

 

رهنگ  بلکه دارای ف شود که این رابطه در خأل نیس  م بین عبد   موال بیندازیم، ر شن 

اس  که در آن فارغ از شرع، حتما نسب  به جان انسان   نسب  آن با دیگر موضوعات 

 ،احکام   جود دارد؛ گرچه حتما باید این فرهنگ را بر اساس بررس  مفاد خطابات

 د نمود.  اصالح   مقیّ
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مغصوبه  که عدم اتصاف مقدمه به  جوب در این میال قطع   دخول در ارض

اس    دلیل آن هم استفاده از راه حرام   عدم قصد قرب  بوده اس . پاسخ 

ند هم آن اس  که عل  عدم اتصاف مقدمه به  جوب، حرم  نفس  غصب آخو

بوده که جلوی تاثیر مالک امر مقدم  را گرفته   اال اگر این حرم  نفس  

  شد   لو قصد قربت  نسب  به آن نشده بود. م  نبود، مقدمه به  جوب متصف

نظر ما درباره اشکال شیخ   پاسخ آخوند آن اس  که  جوب مقدمه به 

ممکن اس  موال در »که  این حو عام، منشأی اصول    عقالی  دارد   لران

  مصادیش مختلف مقدمه، بیان  درباره تنوع مقدمات سحرام،  اجب    ها میال

بحی  فقه    خارج از مساله اس . به عبارت دیگر پاسخ « مباح  داشته باشد

، عدم اتصاف صحیح باید به این صورت مطرح شود که: اگر در میال طرح شده

ی  که مقدمه، حرام نیس  ها عدم قصد قرب  باشد، در میالدلیل  به به  جوب

حصول  ها گویید؟ آیا در آن میال م    به قصد توصل هم انجام نشده چه

 کنید؟! در  اقع از ارائه چند میال، م  غرض موال   تحقش امتیال را نف 

بات نمود که عدم توجه توان یک اصل عامّ اصول  درباره مقدمه را اث نم 

آخوند به این نکته در پاسخ به شیخ، ناش  از عدم تفکیک بین مساله اصول    

مصادیش فقه  اس ؛ البته فارغ از این تفکیک، به جریان مبنای بحث در 

 مصادیش هم توجه نشده اس .

. تفصیل دیگری که درباره  جوب مقدمه طرح شده، تفصیل بین مقدمه 1

باره باید دانس   اینیر موصله توسا صاحب فصول اس . در موصله   مقدمه غ

در اینجا بحی  اس  کبر ی یا صغر ی؟ زیرا اگار  اقعاا    که آیا بحث اصولیون

تعریف مقدمه سما یتوقف علیه الش ء یا ما لوالها لما امکن تحصیله  بر فعلا   

تطبیش کند، آن فعل حتما موصله خواهاد باود   اگار موصاله نباشاد، اساسااً       
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مقدمه نیس ؛ یعن  از نظر کبر ی چنین تقسیم  از مقدمه نادرس  اسا     

 در عالم امتیال، مقدمه غیر موصله، مقدمه نیس .

 ل  اگر قرار اس  از مصادیش سمانند انجام مقدمه توسا عبد   سپس  

سوء اختیار   یا حت  تشخیص اشتباه مقدمه  دلیل  المقدمه به ایرها کردن 

کاشف از فرهنگ عبید در امتیال  ها تنباط شود، باید میالاصل عام عقالی  اس

توانند میب  یک اصل عام  نم  استینائات  خواهند بود که ها، باشد   اال میال

سوء اختیار، معنای محصل  در دلیل  المقدمه به ایباشند. میال رهاکردن 

را مقدمه  ،گری فرهنگ عباد برای امتیال ندارد   اال چرا چنین شخص عصیان

 مقدمهعنوان  به اشتباهاً یک فعل گرچه ممکن اس  کهانجام داده اس ؟! یا 

تشخیص داده شود، اما این موارد نادر، اموری استینائ  در فرهنگ عباد 

 کند.  نم  را اثباتای  که قاعده شود محسوب م 

 برای امر مقدم « ترتب»بودن  . آخوند، نظر صاحب فصول درباره داع 3

که اگر این به معنای نف  انصراف فلسف  این  اژه باشد، صحیح پریرد  را نم 

در ادامه، صح  قول به  آخوند اما .اس  زیرا بحث در اصول باید عقالی  باشد

پریرد   آن را در  اجبات مباشری دارای  م  ترتب را تنها در  اجبات تسبیب 

ها به  اجبات داند. اما باید توجه داش  که اساسا امر موال تن م  الزمه فاسد

 قهرا محقش المقدمه ایزیرا در افعال تسبیب  که  ؛گیرد م  مباشری تعلش

شود، اختیاری  جود ندارد که مصحّح امر شود   اگر احیانا به چنین افعال   م 

. میال اگر موال به المقدمه ایبه، مقدمه اس    نه مأمورامر شود، در  اقع 

انداختن آن در آتش کرده   گرنه  سوزاندن چوب امر کند، در  اقع امر به

سوخته شدن چوب در آتش خارج از اختیار مکلف   یک امر تکوین  اس  که 

  معناس . ب  امر به آن



 

 فی بیان الثمره تذنیب

 مقدمه را آخوند در بحث ثمره مقدمه  اجب،  جوب شرع ِمرحوم  .0

با  المقدمه ایزیرا مالزمه بین  جوب  ؛کند م  ثمره این بحث معرف عنوان  به

این فعل، »ی  ضمیمه  جوب مقدمه، کبرای کل  یک قیاس اس  که به

 باعث استنباط حکم شرع ِ فرع  درباره مقدمه« برای  اجب اس ای  مقدمه

شود   لرا مواردی مانند برء نرر   حصول فسش   عدم جواز اخر اجرت بر  م 

طور که قبال گرش   مقدمه، ثمرات  فقه    غیر اصول  هستند. البته همان

حیث شارع بودن، هیچ حکم به  جوب مقدمه، حکم  عقالی  اس  که 

مدخلیت  در این حکم ندارد. در  اقع شارع هم تنها به این دلیل که یک  از 

کند   لرا انتساب آن به شارع    م  مصادیش عقالس ، به  جوب مقدمه حکم

 شرع  دانستن  جوب آن نادرس  اس .

قول به  جوب شرع  مقدمه با مبنای آخوند در عدم که  این عال ه بر 
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که  این عقاب برای عصیان امر غیری ناسازگار اس . یعن  با توجه بهاستحقاق 

 این  جوب عقالی  شرع  مقدمه،  جوب عقالی ِ آن اس ،منشأ  جوب 

 «قول به عدم عقاب برای عصیان امر غیری   انتساب آن به عقالء» سیله  به

د، هم که آخوند برای مقدمه  اجب طرح کرای  شود. لرا تنها ثمره م  معنا ب 

 مخد ش اس .

،  ل  اند . البته برخ  به نف  ثمره از بحث مقدمه  اجب اشاره کرده3

فایده این مبحث را در موضوعات  مانند شرط متاخر، مقدمات مفوته   

مقدمات مفوته   »؛ گرچه اشکاالت ما به بحث اند مقدمات عبادی دانسته

ی  که ها یال  اصول  نبودن طرح آن د  نیز گرش . همچنان که م« عبادی

مانند غسل مستحاضه برای صح  صوم ا  باعث طرح بحث شرط متاخر شده

نیز فقه    الزم العمل هستند   برای اصول  شدن مساله باید ا  ر ز قبل

 ی عرف    عقالی  توسا قوم طرح شود. ها میال

البته میال فوق الرکر هم از نظر عقالی  قابل فهم نیس ؛ یعن  با صرف 

میان شرط سغسل  با مشر ط ای  مولوی    حکم  شارع، رابطه نظر از مقام

قابل درک نیس    ا  که در تعریف آن، امساک اخر شده   نه غسلا  سصوم 

که بتوان  توان تعبداً   با تکیه به حکم  شارع آن را پریرف  بد ن آن م  تنها

ربا بین شرط   مشر ط را تصحیح کرد. ضمنا باید توجه داش  که  عقالءً

آخوند رابطه شرط   مشر ط را فلسف    بر اساس علی  توضیح داده اما 

صحیح آن اس  که برای بیان این ارتباط از ادراکات عقالی  استفاده کرد. لرا 

راه حل  که آخوند در آن بحث برای حل این میال ارائه کرده سمقارن  شرط 

خدای متعال  متاخر با مشر ط در لحاظ علم  توسا موال  تنها از باب حکم 

شرط  که در خارج متاخر  ءً قابل درک نیس قابل پریرش اس    الّا عقال
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که عبید در مقابل موال   ، در لحاظ موال با مشر ط مرتبا شود؛ در حال اس 

توانند رابطه خود با موال را برقرار کرده   به  م  عرفیه تنها از طریش عقل خود

عقل عبد قابل درک نباشد، قادر بر  یتیال بپردازند   اگر این رابطه براام

امتیال نخواهد بود. البته بنا بر هر د  مبنا راهرا میان شرط متاخر   مشر ط، 

 قابل تصویر نیس . ای  رابطه

  . ثمره پنجم  که برای بحث مقدمه  اجب ادعا شده، اجتماع امر   نه9

  نه  در  در مقام جعل، اجتماع امر رسد در مقدمه محرّمه اس . به نظر م 

یک عنوان از طرف موالی حکیم ممتنع اس    اجتماع امر   نه  در مصادیش 

خارج  نیز از اقتضائات عمل اس  که موال در آن دخالت  ندارد. پس در مقام 

امتیال، باید به تشخیص اهمّ   مهمّ در مساله پرداخ  که در این صورت نیز، 

جستجوی بیان یا مراد موال  مساله اصول  نخواهد بود بلکه با بحث فقه   

درباره مالک اقوی مواجه خواهیم شد؛ البته تفصیل مطلب به بحث اجتماع 

  امر   نه  موکول اس .

 



 



 

  هالمستل فی األصل تتسیس فی

اصل در مقدمه ». آخوند با طرح امر سادس از مقدمه  اجب پیرامون 0

ن رسد طرح چنی م  اما به نظر .کند م  ،  جود چنین اصل  را نف « اجب

از اساس نادرس  اس ؛ زیرا با توجه به حکم عقل   عقالء به مالزمه، ای  مساله

شک در  جوب مقدمه یا قطع به عدم آن موضوعاً معنا ندارد. البته نف   جوب 

اما از دیدگاه اصول  سعقالی   جای  برای  ،شرع  مقدمه، بحث دیگری اس 

در علم اصول قابل ی ا تردید در  جوب مقدمه نیس    لرا طرح چنین مساله

پریرش نیس . البته درباره  جوب شرع  مقدمه هم ر شن اس  که قرار 

یک  از مصادیش عقالء غیر قابل انکار اس    از این  عنوان بهگرفتن شارع 

  0حیث هم شک  قابل تصویر نیس .

                                                           
زیرا حیث شارع بودن  ؛توان شرع  دانس  چنین  جوب  را نم  گرچه قبال گرش  که .0
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 پس در  اقع موال ، عرر عباد در عادم ایجااب مقدماه در بیاان ماوال را      

 المقدمه ایکه عقالً حکم به مقدمی    توقف    ابستگ   پریرند همچنان نم 

به مقدمه تمام اس    عقالء با توجه باه ایان حکام عقلا  دربااره  ابساتگ ،       

کنند   لرا بر مبنای علم  م    مقدمه توسا عبد را پیگیری المقدمه ایتحقش 

اصول، شک در  جوب مقدمه فرض نادارد   طارح آن بارخالف قواعاد طارح      

طور که در مباحث دیگر گفته شد، همیشاه   البته همان 0.علوم اس مساله در 

 در امور عمل ، استینائات  در تطبیش  جود دارد کاه ر شان اسا  اساتینائات    

 توانند موضوع بحث اصل قرار گیرند. نم 

 
________________________________________________

 

  همچنان که گفته شد بررس به  جوب مقدمه هیچ مدخلیت  ندارد. در حکمموال 

امری ممکن   توجه به آن ضر ری اس   «فقه االستنباط» شرع  درباره حکم مقدمه در

   شاید نتایج آن، اخباریون را هم همراه کند.

 اما ،«توان قبح عقاب بالبیان را در این جا جاری کرد م » :ممکن اس  گفته شود .0

 جود دارد   آن، حکم  جوب  اس  که بر « بیان»باید توجه داش  که در اینجا 

بار شده اس . به عبارت دیگر در فرض مساله، ارتباط بین موال   عبد  المقدمه ای

 ای معین گردیده اس . برقرار شده    ریفه

 



 

 مساله مقدمه الواجب و االقوال فیها

 . آخوند در ادامه، بهترین دلیل بر  جوب مقدمه را حکم  جدان به آن0

برای تبیین این حکم  جدان  باید به رابطه میان عبد  رسد داند. به نظر م  م 

د در جامعه فراگیر شود ستبدیل به   موال بازگش ؛ یعن  اگر این رابطه بخواه

تا از آن تخلف نشود که این سازی کرد  برای آن  جدانعرف شود  باید 

شود   بر اساس آن، ارتکازات    م  سازی، از طریش ثواب   عقاب محقش  جدان

وال گیرد. پس موضوع، موضوع مولوی  اس    نظم  که م م  رفتارها شکل

این  کند که م  رای تحقش آن،  جدان ایجادب برای زندگ  خود مدنظر دارد  

گرچه  ؛شود م  قوم،  صف  برای عرف محسوب مهمّ در باالترین حال  در نظر

  0.ی آن منصرف به عبد یا موال   در سطح فردی اس ها برخ  میال

                                                           
 بار   جعلِاما اگر  جدان به فطرت   خاصی  عموم  عقل بازگردانده شود، اختیار   اعت .0

 معنا خواهد شد. نسب  ب 
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رسد؛  م  که به پریرش ای اس  مقوله«  جدان»البته در مبنای مختار، 

ی ها ثیر نسبی تأ جنس فرهنگ   تح شناخت  از  یعن  مفهوم  جامعه

ر ابا  ،یابد   بد ن آن م  مختلف اس  که توسا حاکمان در جامعه جریان

 گیرد. نم  اجتماع  شکل

. آخوند بعد از استدالل به  جدان برای  جوب مقدمه، به نقد   بررس  3

استدالل ابوالحسن بصری بر  جوب مقدمه سلو لم تجب المقدمه لجاز ترکها   

ر فإن بق  الواجب عل   جوبه یلزم التکلیف بما الیطاق   اال خرج حینئ

پردازد. گرچه اصالحیه د م آخوند به این  م  الواجب المطلش عن  جوبه 

استدالل صحیح اس ، اما اصالحیه ا ل ایشان سمبن  بر رد اباحه شرعیه  

وب   اساسا هر استدالل  درباره  جا  صحیح نیس ؛ زیرا راهر استدالل بصری

مانند ا  یک استدالل عقالی  اس  که در این صورت اصطالحات آنا  مقدمه

اساسا به معنای شرع ِ آن منصرف نیس  تا آخوند ا  جواز ترک    جوب

بخواهد این اصطالحات را به معان  شرع  حمل کند   بر اساس این حمل، 

استدالل ا ل   د م  که آخوند درباره   اشکال  طرح کند. نکته فوق بر اشکال

عدم منع شرع   طرح کرده نیز  ارد اس  زیرا  به معنایبصری سجواز ترک 

صورت   به در استدالل عقالی ، جواز ترک هم باید عقالی  معنا شود   نه

 شرع .

عقالی  پرداخا : اگار   صورت   به . حال باید به تصحیح استدالل بصری9

؛ الیطااق نیسا   ف بماباشد، مالزم با تکلیا « ء جعل عا»اجازه ترک مقدمه در 

گوی  موال   عدم توجه ا  به لوازم کالم خود اس . چون  بلکه الزمه آن، تناق 

به ترک کاری اجازه داده که با عدم انجام آن، تحقش فعل  که خاود ا  باه آن   

 شود؛ در حال  که چنین فرض  برای عقالء منتف  اس .  م  الزام کرده، ممتنع
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، عبد « عاء امتیال»جعل از این الزمه، در اما در صورت مبرا بودن مقام 

 یابد نم  هم تحقش المقدمه ایکند که اگر مقدمه،  اجب نباشد،  م  محاسبه

موال      این در حال  اس  کهبه مقدمه المقدمه ایبر اساس  ابستگ  سالبته 

برد که منتسب کردنِ  م  تحقش آن را خواسته اس . لرا عبد به این نکته پ 

مقدمه به موال، مالزم با نف  جعل موال نسب  به  جوب اجازه ترک 

 اس .  المقدمه ای

را بررس  کنیم، باید « ترک عمل  در امتیال»پس قبل از آن که 

جای  به را توضیح داد که در این صورت نیز« محاسبات عقل  در امتیال»

کاری ا  در فهم جعل موال س= نف   الیطاق، عصیان عبد   فریبتکلیف بما

  اثبات خواهد شد   لرا برای حرر از این خطر، عبد جواز المقدمه ایب  جو

صاحبان  عنوان بهکند. به عبارت دیگر در فرهنگ عبید  م  ترک مقدمه را ردّ

شود. پس برای  م  انجامهای   زن  عقل، قبل از ترک عمل ، چنین گمانه

در امتیال  تصحیح استدالل، باید  عاء جعل را از  عاء امتیال تفکیک کرد  

هم به د  مقام ترک عمل    محاسبات عقل  عباد توجه نمود تا این برهان 

 عقالی  جریان یابد.صورت   به خلف،

. استدالل ا ل آخوند در ردّ قول به تفصایل باین سابب   غیار سابب      4

 صحیح اس  چون بر اساس این قاول، صاورت مسااله مقدماه  اجاب از باین      

مواجهیم. استدالل د م ایشان سمبن  « به سببامر نفس  »ر د   ما با یک  م 

بر صح  تکلیف به مقد ر بالواسطه  نیز زمان  صحیح اس  که بنائ  از عموم 

اثبات گردد. به عبارت دیگر این « تکلیف به مقد ر بالواسطه»عقالء در پریرش 

تصاویر شاود تاا    « ادراک عقالی ِ به پریرش رسیده»یک صورت   به فرض باید

ط میان عبد   موال برای تحقش چنین تکلیف  فراهم شود که برای امکان ارتبا
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تاا عادم لغویا  در فعال      عل  معین گردداین مهم، باید مقصد   اثرِ چنین ج

 مراعات شود. 

که بر ا  شرع به تفصیل بین شرط شرع    شرط غیر. درباره قول 1

مه باید گف  که الزا  شرع ، عقل   عرف اس اساس آن، حاکم در شرط غیر

ی  صورت شرع  نبودنِ  جوب مقدمهآن اس  که حت  در  مبنای اصولیون

شده   چون حکم عقل بر  جوب آن مستقر  ؛شرع ، باید به آن عمل کردغیر

این تفصیل، اثر عمل  ندارد   در د  طرف آن باید  لرا الزم االتباع اس . پس

 فا ت باشد. مقدمه را اتیان کرد؛ گرچه حاکم به  جوب هر یک از مقدمات، مت

 



 

 ه: فی مقدمه المستحب و الحرام و المکروهتتم

. برای پرداختن به حکم مقدمه حرام   مستحب   مکر ه   مباح ابتدائاً 0

آیا احکام خمسه س اجب   که  این باید به منشأ این تقسیم از حکم پرداخ   

یر؟ مکر ه   مباح  از نظر عقالی  قابل تصویر هستند یا خ حرام   مستحب  

گانه در عرف خا  مانند عرف شارع    ر شن اس  که این تقسیمات پنج

در بناء عقالء به نحو ای  پیر انش جریان دارد؛ اما باید دید این تقسیم، پشتوانه

ابتدا  زیرا در ؛رسد پاسخ این سوال منف  اس  م  عام هم دارد یا خیر. به نظر

گیرد که: موال  عرفیه اگر ا امری را بد ن منع من  م  چنین گمان  شکل

الترک جعل کنند ساستحباب  یا نواه  را با ترخیص در انجام آن قرار دهند 

به مقصد خود از جعل که  د  نوع، عدم عقاب را ابراز کنند، سکراه     در هر

رسند. زیرا عباد در  نم  اس ، ا   لو از نوع اراده غیر اکیدها  تحقش اراده خود
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توسا موال،  ب بر ترک یا انجام فعل   ابراز این تصمیمصورت عدم عقا

بر امتیال نخواهند داش    طبیعتا به دنبال فرار از کار   زحم    ای  انگیزه

 محد دی  هستند.

که در آن به فرهنگ عباد توجه ا  فوق از استداللتر  تر   دقیش اما مهم

ا  اصل اس . یعن  موال « مولوی ِ»به فرهنگ موالس  که در آن توجه ا  شده

  شود   عبادش دچار سست موال در بین عنوان بهکند که پریرش ا   نم  کاری

زیرا به دنبال آن اس  که تمام  ؛آزادی آنان به صورت یک ر یّه در بیاید

گ آنچه از فرهندلیل  به هایش به سرع  محقش شود. به عبارت دیگر خواسته

توانند به دنبال راحت    فرار  نم  مولوی  در عینی  تحقش یافته، اساسا عباد

از کار یا آزادی باشند؛ چون موال برای گردش زندگ    نظم معیشتش، 

فرهنگ    جدان  ایجاد کرده تا عبید ا  همیشه در حال آمادگ  برای انجام 

ند. لرا اگر ندرتاً ر نکندستورات ا  باشند   فرض تخلف را هم برای خود تصوی

د، در اکیر موارد متخلف را بیشتر از  عیدهای  که قبال تخلف  نیز ر ی ده

کند تا جرلت تخلف به  جود نیاید. پس فرهنگ مولوی ، بر  م  داده، مجازات

سجعل نسب  الزام  ِ اعمّ از امر   نه   شکل گرفته اس    «  جوب»اساس 

 س .ابزار آن هم، ترساندن   تنبیه عباد ا

های  به هرحال ر شن اس  که همه اراده». ممکن اس  گفته شود 3

 غیر اکیده هم در انسان شکلهای  موال ، از نوع اراده اکیده نیس    اراده

اما باید توجه « گیرد که همین، منشأ حکم به استحباب یا کراه  اس  م 

اما  ،کنیم م ن ها را در نفس انسان نف  داش  که ما نیز  جود این نوع از اراده

الرکر    نه عقالی ؛ یعن  به دالیل فوق این مطلب، یک موضوع فلسف  اس 

غیر اکیده خود را های  عقالء   موال  در برابر عباد خود   در مقام جعل، اراده
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 ها آناز  «عباد متابع  فرهنگ»تا شکاف  در  کنند م  هم به نحو الزام  طرح

با سرع  محقش شود. در  اقع  ان نیزش غیر اکیدههای  حاصل نشود   اراده

شود چون در فرهنگ مولوی ، آزادی   رشد عباد  نم  اراده غیر اکیده، ابراز

ها   ضر رت سرع  عمل    مطرح نیس  بلکه تحقیر   پس  دانستن آن

که  این شود   م  شان مهم اس  که از طریش ترساندن   تنبیه عمل  شدّت

 دهند. م  جان خود را از دس  ،ف لّترین تخ همه احساس کنند با کوچک

 در فرهنگ مولوی  تنها برای اطرافیان   خوا  موال انجام تشویش نیز 

شود؛ آن هم نه به صورت  که فرهنگ تشویش   تطمیع بر فرهنگ تهدید    م 

در عقاب   مجازات به چنین فرهنگ   0.خوف غلبه کند   جسارت  ایجاد شود

که در بسیاری موارد خاندان   بستگان   بل ؛شود نم  محد د فرد متخلف

گیرد   در برخ  موارد بسیاری از رعایای خود  م  مرتبطان به ا  را هم در بر

 ی بزرگِ ناش  از سرکوب  تخلفات به دم تیاها را برای پیر زی در جنگ

  شوند  برگزار م صوری به نحو  ها، دهند. در این فرهنگ حت  دادگاه م 

گیرد   لرا در کل تاریخ، موال   م  تصمیم  اس  که موالدادگاه  اقع  همان 

به صف   کرده، م  برخ  حقوق، دادگاه  برگزار ی که برای تأدیه معد دی

 گردند!  م  شوند   به استینائ  در میان پادشاهان مبدل م  عادل متصف

. بر اساس آنچه گرش ، استحباب   کراه  تصویر عقالی  به نحو عاام  9

 ه یک فرهنگ   عرف خاا  یعنا  شاارع   پیار انش اختصاا      ندارد بلکه ب

تاوان   م  یابد که به دنبال رشد عباد   رحم    گرش  از آنان اس . آنچه م 

به بناء عقالء منتسب کرد،  جوب سجعل نسب  الزام   اس  که شامل جعال  

                                                           
اما در فرهنگ مشارک    آزادی، لوازمات عقالی  دیگری برای جریان فرمان مطرح  .0

 شود که الگوی آن، مدیری  شهوت اس . م 
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 نسب  الزام  به نحو اثبات  سامر    جعل نسب  الزام  به نحاو سالب  سنها     

 لرا اگر به دنبال حکم مقدماه مساتحب یاا مقدماه مکار ه هساتیم،       شود. م 

توان به یک ادراک عقالی  عام تمسک کرد   باید به سراغ حکام مقدماه    نم 

در همان عرف خاص  رف  که استحباب   کراه    اباحه را ابداع کرده اس  

که نتیجه آن در بحث ما، ضر رت توجه به بیانات موالی شرع    فرهناگ ا   

 باره مقدمه مستحب   مکر ه  ... اس .در

. آنچه آخوند درباره مقدمه حرام   تفصیل بین مقدمات مباشری حرام 4

محل اشکال اس ؛ زیرا استدالل  مقدمات تسبیب  حرام طرح کرده نیز  

ایشان عقل    بر اساس توجه به توقف یک فعل بر فعل دیگر اس  اما از نظر 

وضوع دیگری بود که همان مالک در اینجا عقالی ، مالک در  جوب مقدمه م

ا  باید جاری شود. در مقدمه  اجب گفته شد که در عالم امتیال، هیچ عرری

برای حرک  نکردن به سوی انجام ا  از جمله عدم ایجاب مقدمه در بیان موال

سوی انجام ه شود   در اینجا هم هیچ عرری برای حرک  ب نم   اجب پریرفته

شود. یعن  بر فرض که شرب خمر توسا موال  عرفیه منع  نم  حرام پریرفته

شده باشد، صرف خرید خمر یا  جود آن در خانه عبد   یا حت  عبور ا  از 

کنار مشر ب فر ش  هم، مجازات موال در پ  خواهد داش . چون بنابر 

توضیحات  که درباره فرهنگ مولوی  گرش ، موال  عرفیه به دنبال ترساندن 

  گرفتن جرلت از آنان   ایجاد فرهنگ متابع  مح    فکر   تنبیه عباد 

 نکردن به تخلف در بین عبید خود هستند. 

کند، باید توجه کرد  نم  اگر گفته شود که موالی شرع  این گونه رفتار

که در این صورت باید  ارد فرهنگ خاص  شد   دستگاه متفا ت  را توضیح 

داراس . یعن  در فرهنگ شارع    ر ابا مخصو  به خود را داد که فرهنگ
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، المقدمه ایعقاب فوری بر جای  به گرشته از مقدمه   حت  مقدّس،

یا نظم به  تعریف تکاملجای  به د  شو داده م  فینی تاریخ  به متخلّها مهل 

کند. در  م  ا امر موال، آنان را به خلود در بهش  دعوت اجرای سریع   فوریِ

رباره تقسیم ادراکات عقالی  به کفر   نفاق   اینجاس  که مدعای قبل  ما د

شود. لرا در صورت تفا ت  تر م  ایمان   نف  عمومی  این ادراکات ر شن

ی  غیر از مقدمه تسبیب    ها بحث ی شرع  با موال  عرفیه نیزرفتار موال

  مباشری طرح خواهد شد.

اکیاده   . اگر بخواهیم به بحث شوق   اراده   تقسیم آن به اکیده   غیر1

بپردازیم، باید توجه داش  که اگر شوق یک حال  نفسان    معلول از علا     

توان ارتباط آن را با جعل نساب      نم  ناش  از رابطه ضر رت   امتناع باشد،

 اراده که از جنس عقل عمل اسا    رابطاه ضار رت   امکاان در آن جریاان     

 یابد، تمام کرد.  م 

اهی  اس  که به د  جزئا  اضااف    شوق یک م»ممکن اس  گفته شود: 

د اس  که علی  در آن جاری اس    متعلاش  کّشود. ا ل ، شوق مِ م  تقسیم

د اس  که تنها رجحان کّل  د م ، شوق غیر مِ  .شود م  آن بالضر ره محقش

عناوان   باه  ارادهجاس  که برای تحقش امر راجح، باه  آ رد   در این م  را پدید

ا ال بایاد جانس   فصال آن ماهیا  سمقسام      اما «. جزء اخیر عل  نیازمندیم

اقسام شوق  مشخص شود اما گرشته از ایان، ضار رت دارد تاا معلاوم شاود      

چگونه در شوق غیر اکیده، رابطه ضر رت   امتناع به رابطه ضار رت   امکاان   

 سرجحان  مبدّل شد؟!

 ها به عبارت دیگر اگر شوق   اقسام آن، ماهی  هستند، رجحان در آن 

شود؛ یعن   نم  شود یا م  دیگر ترکیب هیأتندارد چون ماهی  یا با مامعنا 
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کند   علی  در آن  م  ماهی  در هر حال بر اساس قانون   ضر رت عمل

شود. در  اقع  صف رجحان، برای ماهیت  که از جنس ضر رت    م  جاری

جریان »چون  ؛معناس  آید، ب  نم  امتناع اس    تا  اجب نشود به  جود

اس    قوم « جعل نسب »نیست ، مغایر   مباین با  در هست   «  نسب

 رابطه بین این د  را تمام کنند. اند نتوانسته



 

 مستله الضدالخامس:  فصلال

بعد از فراغ از « ضد»صطالح . نکته ا ل درباره مساله ضد آن اس  که ا0

اگر سفیدی باشد، شود. میالً  م  اطالق«  جود   عدم کیفی »بر  ،اصل هست 

؛ اما در هر صورت رنگ سیاه  نیس    اگر سیاه  باشد، سفیدی نیس 

شود.  م  اطالق«  جود   عدم اصل هست »بر خالف نقیضین که بر  هس .

وط به عقل نظری   هست    که مربا  حال باید ر شن شود که این اصطالح

شود؛ یعن   م  در عقل عمل    مباحث اصول  چگونه تطبیشا  کیفی  آن بود

یک از اجزاء خود به  جعل نسب  که شامل طلب، فعل   موضوع بود، در کدام

شود؟ ر شن اس  که حسب الفرض، طلب هس    فرض عدم  م  ضد مرتبا

اس ، آیا به این معناس  « ضد فعل»طلب مورد نظر نیس . پس اگر بحث از 

که موال با طلب فعل خا  سمانند ازاله نجاس  از مسجد  طلب خود نسب  به 

 کند؟  م  باق  افعال را نف 

بر « لزل النجاسه عن المسجد». ر شن اس  که برای اثبات دالل ِ 3
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باید به عالم  ضع یا استعمال تمسک کرد   مُیبت  از آن « یحرم ترک االزاله»

مطرح نمود   الّا در مقام جعل موال   ابالغ آن به عبد، چیزی بیشتر از مقام را 

 جوب ازاله نجاس  از مسجد  جود ندارد   در مقام امتیال هم عبد باید به 

که ا  دنبال تحقش این امر موال بر د. در این میال اگر حرمت  برای افعال دیگر

س  که در جعل موال فوریت  ادلیل  به اثبات شود،ا  ضد خا  ازاله هستند

سازاله نجاس  از مسجد  اس ؛ یعن  اساسا مفهوم فوری  به این معناس  که 

بعد از ابالغ امر، مکلف باید فقا به مطلوب موال بپردازد   انجام کارهای دیگر 

خالف نفس قید فوری  اس    بخاطر قید فوری  در جعل موال، احتیاج  به 

ال ضد ازاله نیس . اگر هم امر مورد طرح مساله ضد برای اثبات حرم  افع

 ل  عبد در آخر  ق   ،بحث از ا امر فوری نباشد   سعه زمان  داشته باشد

فور خواهد بود   مانند قسم قبل  ی بدنبال امتیال بر د باز هم نازل منزله

اس ؛ چون میال در آخر  ق  نماز، فقا باید نماز خواندن انجام شود   موال 

هیچ کار دیگری را در پنج دقیقه مانده به طلوع خورشید در جعل خود انجام 

 تابد.  نم  بر

در ا امر غیر فوری که در آخر  ق  امتیال نشوند نیز باید توجه کرد کاه  

زمان ، کاار   ی بَر اس    ر شن اس  که نباید در آن حصّه هر امری زمانانجام 

و   غیار عقالیا    دیگری انجام داد   لرا نه  از ضد آن از طرف موال کاری لغا 

 اس .

اما اگر اثبات مالزمه امر به ش  با نه  از ضد آن به مقام امتیاال نساب    

تسالیم   باه معناای  داده شود، باید توجه داش  که مقام امتیال هم ف  نفساه  

بودن عبد در مقابل موال   تالش برای محقش کردن خواسته ا س    اساسا در 

به بررس  لوازم ترک امر پرداخته شود.  این مقام، ترک امر موال فرض ندارد تا
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 دهد تا چه برساد باه   نم  شخص  هم که عاص  باشد، اصال به امتیال اهمی 

بار اسااس    0عقل ا  درگیر محاسبه لوازم عقالن  امتیال   اطاع  شود.که  این

 آنچه گرش ، طرح مساله نه  از ضد از اساس  ارد نیس .

ر مساله باید به ثمره آن برای درک تصوی». ممکن اس  گفته شود 9

اما باید توجه داش  « توجه کرد که آن ثمره در اینجا بطالن ضد عبادی اس 

که این ثمره، مساله   اصل  فقه  اس  که به صرف اکر آن، تصویری عقالی  

شود. گرچه در عمل به این ثمره   مساله فقه ، درک  نم  از مساله ایجاد

از باب تعبد به شارع  اجب العمل اس ؛ اما عقالی  از ابعاد آن الزم نیس    

شود. البته در این صورت هم باید به  م  این مهم از طریش فهم خطاب محقش

پرداخ  تا بتوان ا  همانند باب صاله   صوم  ...ا  استقراء کامل از خطابات

اصل  فقه  را استخراج   به شارع منتسب کرد که قبال بر این اساس به 

التنق  الیقین »میال برای فهم  عنوان به 3.نباط اشاره شدضر رت فقه االست

باید همه بیانات موال درباره علم   یقین   شک را گردآ ری کرد   در « بالشک

 پرداخ . ها یک باب فقه  مستقل، به بررس  اجتهادی دالل  آن

                                                           
جز عقاب بر ترک  جوب صاله، ثمره اثبات بحث ضد، »ا شود که: اگر ادع .0

 در پاسخ باید گف « پ  دارد بر انجام افعال غیر صالت  نیز دراستحقاق عقاب 

طور که قبال گرش  منشأ اثبات عقاب نه در جعل   طلب اس    نه در  همان

امتیال؛ بلکه منشأ آن در حفظ دستگاه   نظام مولوی  اس  تا با مجازات، کس  

به طرف تخلف از انجام ا امر موال نر د   گرنه قوام رابطه عبد   موال فر  خواهد 

 پاشید.

توان بر اساس امر استنباط شده از نقل در فقه االستنباط، ادراکات  به نظر ما م البته  .3

 عقل    عقالی ِ ا لیه در فهم از خطابات را در مراحل بعدی بهینه کرد.
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. گر چه فرض مساله ضد، بررس  لوازم یک امر اس  اما به تبع مبحث 4

از افعال   ای  ث دیگری را طرح کرد   آن، توجه به مجموعهتوان بح م  ضد

س  که در این صورت تقدم   تاخر افعال در ها کیرت   توال    ترتب آن

شویم که  م  ریزی برای تحقش آن نیازمند ه برنامهمقصد موال موثر اس    ب

همین مطلب، باعث شکل گیری ر ابا عقالی  جدید بر اساس مشارک  

 خواهد شد. 

خود درباره جعال ماوال معماوال ا امار بریاده        های  رچه قوم در تبیینگ

از ا امر مرتبا به هام را در مقاام   ای  زنند   مجموعه م  منفک از هم را میال

اما بررس  عقالی  میال  جوب ازاله نجاس    ثماره   کنند، نم  جعل مالحظه

بحاث فاوق    تواند بستری برای  ر د باه  م  اثبات حرم  ضد در بطالن صاله،

فراهم کند. چون بر فرض عقالی  بودن امر   نه  در این میال، نه  از صااله  

بخاطر آن اس  که با تاخیر در ازاله، نجاس  باه کال مساجد سارای  کناد        

دیگر نماز در آن ممکن نباشد. لرا جلوگیری از نجاس  مسجد بر اقاماه نمااز   

 وال مطرح اس .ا لوی  دارد زیرا نظام  از افعال در مسجد برای م

مقاصد موال ، باعث شده به عبارت دیگر عدم توجه به تنقیح عقالی   

مجعول   موضوع امر توجه عنوان  به «مجموعه افعال»به  اس  تا اصولیون

مستقل به احکام مسجد  یک باب عنوان بهفقه    صورت  به نکنند. حت  اگر

افعال  ی مجموعه ممکن بود حکم این میال بر اساس توجه به شد، م  توجه

 استخراج شود. 

پیرامون چگونگ  تطبیش س یک ی ه. برای توضیح بیشتر نکته شمار1

ن اشکال  که باید گف  که هما  در امور عقالی « فعل»بر « ضد»اصطالح 

به  حدت رساندن  عقل نظری با عقل عمل    کردنِ ی مرتبا نسب  به نحوه
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. اگر گفته شود: در اصطالح بر این مساله هم  ارد اس  این د  طرح شد،

مطرح اس ؛ در امور مربوط به عقل عمل    « بود   نبودِ کیفی »منطق ِ ضد، 

بود   »ا ال صرفِ  مدنظر اس ؛ پاسخ آن اس  که« بود   نبودِ فعل»عقالء نیز 

نظر عقالء نیس  بلکه طلب فعل، جریان آن بر یک موضوع ، مدّ«نبود فعل

شخص دیگر سارتباط طرفین   هم مهم خا    ضر رت انجام آن توسا 

 اس .

به چه معناس ؟ اگار  « بودنِ فعل»ثانیا باید دق  کرد که از نظر فلسف  

فعل یک مقوله تدریج    زمان بَر اس ، یک  حدت حقیقیه در خارج نادارد؛  

کاه هار جازء از آن     چون  حدت فعل باید به  حدت اجزاءِ آن باشد در حاال  

ر د   ر شان   م  بعدی از بین« آنِ»شود   در  م  محقش« آن»خارجاً در یک 

اس  که فعل، تنها همان یک جزء نیس . لرا آنچه از عنا ین   اساام ِ افعاال   

یِ نشاات  گرار شود، تنها یک نام م  مانند خوردن، خوابیدن، راه رفتن  ... اکر

از آنات متباینه  اس  کاه ماا باه ازاء      جه اشتراک گرفته از انتزاع اهن ساخر

پس از آنجا که فعل، متدرّج اس    از جنس هست    کیفی   0.خارج  ندارد

نیس ، لرا بود   نبود سضد  آن از نظر فلسف  قابال تصاویر نیسا  تاا بتاوان      

 چنین اصطالحات  را بر آن تطبیش داد.

                                                           
رسد که به دلیل همین متکیر بودن   عدم  حدت خارج    حقیق  برای  به نظر م  .0

صول فلسفه   ر ش رئالیسم به بحث عالمه طباطبای  در کتاب امرحوم فعل اس  که 

پردازد تا بتواند ارتباط آن را با علم تمام کند که اشکاالت ما بر  اعتبار  جوب بر فعل م 

سیعن  « شدن»این نظریه در جای خود مفصال اکر شده اس . عال ه بر اینکه بحث 

ع  دارد خر ج موضو ی موجود،   از فلسفه«آن د م»به  «آن ا ل» تحلیل برهان  تبدیلِ

 پرداخته شده اس .« بودن ی فلسفه»  به نظر ما در آن تنها به 
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. با صرف نظر از اشکال فوق الرکر در تطبیش ضد بر فعل در عقل عمل  7

مساله ضد، درباره مسلک تالزم در اثبات حرم     اشکال گرشته بر اصل طرح

ضد باید دق  کرد که استدالل این مسلک، مالزم با آن اس  که همه اضاداد،  

حرام باشند   نه فقا یک یا چند مصداق از اضداد؛ چون استدالل  که دربااره  

تالزم  جوب ازاله با حرم  صاله طرح شده، در غیر صاله از افعاال دیگار نیاز    

صاورت    باه  ریان دارد. عال ه بر این، حرم  ضد در ایان بحاث بایاد   ضر رتا ج

عقالی  معنا شود چون حییی  شارع بودن، دخل  در حکم به ممنوعی  ضاد  

 طور که در  جوب مقدمه  اجب هم به این مطلب اشاره شد. ندارد؛ همان

. درباره مسلک مقدمی  در اثبات حرم  ضد هم باید توجاه کارد کاه    6

در اینجا چیس ؟ چون ر شن اس  که در اهن، تصور سایاه    منظور از مانع

  تصور سفیدی ممانعت  تضادی ندارند   لرا باید منظور از مانع، مانع تحقش   

در ررف خارج باشد. اما در خارج، سفیدی مانع سیاه  نیس  چاون تحقاش،   

سافیدی مبادل   دهد با کشف یک معادله، سیاه  به  م  زمان بَر اس    اجازه

، عر ض السواد بار  حین عر ض البیاض بر شیئگف   توان . پس تنها م گردد

  اضح اس ! نیز امری این قضیهکه  آن ممتنع اس 

حال در تطبیش این بحث بر فعل باید گفته شود در حین عر ض یک  

شود؛ یعن  همیشه انسان در زمان مشخص  نم  فعل، فعل دیگری عارض

 نیس    همواره از ا  فعل  صادرمبتال به عر ض یک فعل اس    در خأل 

که نکته  این گیرد؛ مگر نم  شود که در این صورت اساسا ضدی شکل م 

، موضوع بحث قرار گیرد که همان جعل موال نسب  به مجموعه چند چهارم

 بر هم بر اساس یک غرض  احد بود. ها فعل   توال    ترتب آن

 موال   عبد نشانبه عبارت دیگر توجه به فرهنگ عقالی  جاری میان 
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دهد که اصال افعال بریده از هم مدنظر نیستند؛ نه موال در جه  نظم  م 

کند   نه  م  توجه از ارتباط آن با دیگر افعال امر ب  معیش  خود به یک فعل

در مقام که  این کند؛ مگر م  عبد در امتیال بر اساس چنین تفکیک  عمل

ریم تا مقدمات امتیال را فرا گیرد آموزش به عبدی با قدرت عقل  کم قرار بگی

  تغایر افعال را فهم کند. در  اقع در ر ابا اجتماع  حت  بر مبنای مولوی ، 

شود  م  انجاما    نه افعال منفک از هما  «نسب  بین افعال»جعل بر اساس 

توجه موال  به نسب  بین افعال   جعل بر »  لرا تنها بررس  لوازم عقالی ِ 

 اس  که« ی مختلف آنها   نسبی  باره ایننگ  مواخره در اساس آن   چگو

تواند بحث عقالی  صحیح  را شکل دهد که بر اساس آن معلوم میشود  م 

 چه فعل  قابل جمع با چه فعل  اس    کدام دسته افعال با دسته دیگر جمع

   شوند. نم 

 



 



 

 الثالث: الضد العام و االقوال فیه األمر

برای « من الترکدالل  تضمن  امر بر منع ». آخوند در رد استدالل به 0

منع من التارک از لاوازم   آثاار  جاوب     »فرماید:  م  «حرم  ضد عام»اثبات 

اس  نه اجزاء آن؛ به این معنا که اگر آمر به تارک توجاه کناد، قطعاا باه آن      

گرشته از آن که چنین قول  به میبتا  از مقاام  ضاع      «. راض  نخواهد بود

شود فرض ترک مربوط باه مقاام    توجه باره باید اینعالئم آن محتاج اس ، در 

د   مولویا  ماوال را پریرفتاه، نیسا    لارا      امتیال   کس  که عبد بودن خو

برای پیشگیری از عصیان عباد ای   سیله« ترک امر استحقاق عقاب به خاطر»

  رابطه عبد   موالس  که در مباحاث گرشاته از آن باه      ممانع  از فر پاش

 تعبیر شد.« سازی  جدان»

از مالحظه امر یا ترک آن  ،رت دیگر استحقاق عقاب بر ترک امربه عبا 

رابطه عبد   موال   محیا »حفظِ  ی بلکه این استحقاق، الزمه ،گیرد نم  نشات
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محافظ  از پریرش  اس  که برای دلیل  به  « تشکیل دهنده آن در جامعه

 ی آنان محقش شدهها عباد نسب  به مولوی  موال    اجرای سریع درخواس 

اس . در  اقع موال   عبد به طور طبیع  در حال زندگ  کردن با یکدیگر 

که از محیا بیر ن،  طور همانهستند اما از در ن عبد، هوای نفس  جود دارد 

شود. لرا موال با توجه به خطر این  م   جود افراد خاط  موجب تحریک عبد

عبد بوجود د  عامل   برای جلوگیری از فر پاش  فرهنگِ تبعیت  که در 

 کند. م  آمده، به جعل عقاب مبادرت

فضای دیگری هم در این زمینه س  بد ن فرض تهدید مولوی   قابل طرح 

اس : اساسا در فرهنگ مولویا  بارای آن کاه عباد در تحقاش اغاراض ماوال        

اساس سرع  مادنظر   فر گراری نکند بلکه شدت به خرج دهد تا نظم امور بر

شاود کاه ایان ر ناد در      م  ارعاب   ترساندن استفادهاز ابزار  موال انجام شود،

 یابد. م  جعل عقاب   منع من الترک تجل 

عنوان  به بر اساس توضیحات فوق نظر آخوند درباره التفات آمر به ترک

توجه به ترک »جای  به زیرا از نظر عقالی  ؛عل  منع من الترک صحیح نیس 

سسنجش « تحقش غرض عدم»سسنجش  جوب با ترک آن  همیشه به «  جوب

شود که این غرض به یک  از د  فرض پیش  م   جوب با غرض آن  پرداخته

چه در ا  شود؛ یعن  موال برای آن که مانع  از تحقش غرضش م  گفته تعریف

پیش نیاید به منع من الترک   جعل ا  اثر فرض ا ل   چه در اثر فرض د م

آخوند مبنای منع از ترک قرار  که در کالما  البته ترک امر آ رد. م  عقاب ر 

فرض عقل  دارد اما این فرض عقل ، بد ن توجه به غرض در ادراکات ا  گرفته

توان حت  فقدان عبد را فرض کرد اما در  م  عقالی  جای  ندارد؛ همچنان که

ادراک عقالی ، عبد، هم  جود دارد   هم تسلیم در مقابل موال را پریرفته 
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 اس .

شود اما از طرف عبد  قتا  اگار باه     م  ف موال طرح. این فر ض از طر3

خواهاد از مقاام تسالیم       م  ترک امر مبادرت شود، به این معناس  که عبد

مانناد  ای  عبد بودن خارج شود که در این صورت برای شخص عاصا ، الزماه  

خواهاد   ما   منع من الترک معنا ندارد. عبدی هم که به دنبال امتیال اسا    

 شود. نم  ، فرض ترک برایش مطرحتسلیم موال باشد



 



 

 االمر الرابع: ثمره المستله

 که آخوند آن راا  ثمره بحثعنوان  به . اما درباره حرم  شرع  ضد0

باید گف  که اگر قول به ا اند  اکر نکرده اما برخ  شر ح به آن اشاره کرده

برخ  کلمات قوم که  این کماا  حرم  شرع  بر اساس منع عقالی ِ ضد نباشد

صورت  به در این صورت برای اثبات حرم  بایدا  چنین انصراف  دارد

فقه  مستقل در یک باب  باره ایناجتهادی همه کلمات شارع   خطابات ا  در 

 طرح شود.

عدم توجه به ضر رت این نکته اس  که باعث شده شیخ بهای ، نماز در  

قائل به اطالق امر ای  هنگام  جوب ازاله را دارای امر فعل  نداند اما عده

در صورت  اس  که ازاله فوری  . تازه این اند صالت  نسب  به همه ازمنه شده

فوری   شدنِ ل  به فرض  همچون جمعداشته   صاله فوری  نداشته باشد،  

  نسب  بندی  طبقه به بررس  ،ازاله با فوری  انقاا غریش توجه نشده   به تبع

که هم باید به  در حال ؛ اس  بین افعال در بیان شارع یا عقالء پرداخته نشده
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جدل در موارد مصداق ، به بررس  جای  به فر ض توجه شود   هم تمام 

 آن هم در یک باب مستقل پرداخته شود. ،ت مرتبااجتهادی تمام خطابا

 رغم عل صاله  مصلح ِ . اشکال آخوند به شیخ بهای  مبن  بر فعلی 3ِ

زمان ِ  ی زیرا مصلح  صاله در قطعه ؛عدم فعلی  امر صالت  صحیح نیس 

فوری   جوب ازاله از بین رفته اس  دلیل  به ،«ا لین زمان امکان  جوب ازاله»

از آن صحب  کرده   به آن استناد نموده، در  اقع مصلح  عام   آنچه آخوند 

صاله اس  که در غیر از زمانِ فوق الرکر جاری اس    به عبارت دیگر امر 

 قابل تفکیک از مصلح  فعل  آن نیس . ،فعل 

البته درباره قول به کفای  مصلح    رجحان برای تصحیح عبادت   عدم 

  که عقالء در صورت مالحظه مصلح  عام، لز م امر برای آن باید توجه داش

کنند   در غیر این صورت، حکیم نیستند   از حش  م  طبیعتا نسب  به آن امر

چون با  جود مالحظه مصلح  عام به آن امر  ؛شوند م  مولوی  ساقا

   که این کار باعث فساد جامعه اس . اند نکرده



 

 مساله الترتّب

. درباره مسلک ترتّب برای تصحیح امر به ضد عبادی باید توجه داش  0

 که ا ال بر اساس راهر این قول   توضیحات برخ  شر ح، د  امر مطلش تصویر

باید کنار  ها شرایا خا  در خارج، عمل به یک  از آندلیل  به شود که م 

مشر ط به ترک اهم شده که در این صورت،  ،اما انجام مهمّ .دگراشته شو

؛ زیرا در مساله ضد تنها با یک امر   اس  بحث از فرض مساله ضد خارج شده

. اما گرشته ها اقتضاء آن نسب  به نه  مواجهیم   نه با د  امر   نسب  بین آن

ه تنقیحِ بررس  نسب  بین د  امر، ابتدائاً باید بجای  به از این اشکال،

شکل گرفته، « از مقاصدای  مجموعه»موال که بر اساس « مجموعه ا امر»

ا امر   مقاصد توجه نمود   فر ض عقالی  سرابطه بندی  طبقه پرداخ    به

را تصویر کرد. با گرر از این  ها عبد   موال    عقل  سفهم عبد  هر یک از آن
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در چارچوب  علم  بررس  توان ترتب افعال بر یکدیگر را  م  مراحل اس  که

از این افعال را محقش کند که  مقصد  احد ها کرد به نحوی که این ترتّب

 .اند اساسا به این مباحث نپرداخته اصولیون

زمان با امر به مهم   مالزمه آن با  هم ،. پاسخ آخوند سفعلی  امر اهم3ّ

لی  امر به اصرار بر فعجای  به طلب ضدین  هم به این مسلک ناتمام اس  زیرا

اهم، اشکال  که قبال در تصویر مساله ضد گفته شد، در اینجا نیز جاری اس : 

در ادراک عقالی ، برای شخص  که بنا را بر معصی  گراشته، محاسبه لوازم 

به دنبال امتیال   تسلیم  معناس  همچنان که برای عبدی که ب  ترک امر

یک عنوان  به این موضوع اگر شود. البته نم  فرض ترک امر مطرح اس  نیز

تالش برای استنباط حکم فرد عاص  نسب  به گاه  آن مساله فقه  طرح شده،

باید از مقتضای  این مطلب اما ؛، تصویری صحیح   معنادار خواهد بودامر اهمّ

 خطابات   بیانات موال بدس  بیاید. 

گیرد که چون  م  طرح مساله از اینجا شکل»ممکن اس  گفته شود: 

ضدین بر موالی حکیم قبیح اس ، پس عبد در مقام امتیال به این طلب 

رسد که باید در یک  از د  امر تصرف کرده   آن را از اطالق  م  نتیجه

دهد که اساسا طلب  م  اما توجه به میال ازاله نجاس    صاله نشان« بیندازد

 اجب  زیرا ازاله،  اجب فوری اس  اما صاله، ؛گیرد نم  ضدین در اینجا شکل

موسّع اس . البته فر ض دیگری هم قابل طرح اس  که به آن توجه نشده 

اس ؛ مانند امر به د   اجب موسع که در این صورت عبد به حکم عقالء در 

از بیانات موال ترجیح  به دس  بیاید. که  این انتخاب فعل ا ل مخیر اس  مگر

  انقاا غریش  در همچنان که اگر د  امر فوری مطلش سمانند ازاله نجاس  

میان باشد، به حکم اطالق، عبد مخیر اس  اما توجه به مقاصد موال، ترجیح 
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دهنده  دهد که حکم این فر ض، نشان م  یک  بر دیگری ساهم   مهم  را نشان

 بازگش  بحث به همان نکته عقالی  اس  که ابتدائا اشاره شد: ضر رت

به نحو  باره این مولوی  در ا امر   مقاصد موال    کشف فرهنگبندی  طبقه

 عام؛ برای تبیین صحیح مساله ترتّب.

. مصداق  که آخوند برای تصحیح امر به ضد عبادی بد ن استفاده از 9

مسلک ترتّب سانطباق قهری طبیع  صاله بر فردی از آن که به تزاحم با انقاا 

ی زیرا این انطباق قهر ؛کند نیز نادرس  اس  م  غریش مبتال شده  مطرح

گاه مورد پریرش   اعتناء ادراک  یک مقوله عقل    علیّت  هیچ عنوان به

فعل بر اساس غرض  گیرد؛ چون لغوی    عدم لغوی ِ نم  عقالی ِ موال  قرار

دلیل  به علی    تطابش آن. به عبارت دیگر موال گیرد   نه بر اساس م  شکل

ین فرد از صاله را از این فرد از صاله نکرده   تزاحم، اراده خود را متوجه ا

له ، مسأ«انطباق طبیع  بر مصداق»با  مامور به بودن خارج کرده اس    لرا

 شود. نم  حل« عدم طلب موال نسب  به فرد خا »



 



 

  شرطه بانتفاء العلم مع مراال فی عدم جواز  الفصل السادس:

، باید توجاه داشا    «عدم جواز االمر مع العلم بانتفاء شرطه». در بحث 0

د ر چنین دستوری، یک امر عقل  نیس ؛ بلکه عقاالً امکاان   که عدم امکان ص

دارد که موالی  در شرایا خاص ، با علم به انتفاء شرط، از عبد خاود چیازی   

بخواهد   امتناع عقل  برای  قوع این کار  جود نادارد. بلکاه آنچاه در اینجاا     

صد ر چنین دساتوری از طارف موالسا  کاه     « امکان عقالئ ِ»ممتنع اس ، 

 اس .« لغوی  در فعل»آن با  ی هن نیز، مالزمعل  آ

که بر تخلف ا  اما استدالل آخوند در ردّ امکان این نوع از ا امر نیز 

نادرس  اس  گرچه شاید ف  نفسه، تصویر عقل ِ ا  معلول از عل  استوار شده

اما ربط  به ما نحن فیه ندارد. زیرا موضوع بحث ما  ظر آید،مطلوب  به ن

لکه بحث در دنیای اعتبارات   جعل نسب    قرار   اراده   نیس  ب« علی »

خاطر این جزء شر ط تکلیف قرار گرفته که حاکم ه فعل اس    اساساً قدرت ب
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به ضر رت آن، یک ادراک عقالئ  اس . یعن  موال حتماً به لوازم کالم خود، 

 لوازم موضوع، لوازم فعل   شرایا عبد خود توجه دارد. 

مانند قدرت عبد، ای  باید به این نکته اشاره کرد که مقوله. از همین جا 3

عبد   موالس    در صورت  که عبد فاقاد   ی هبمیابه خاصیت  اات  برای رابط

شود تاا صاد ر امار     نم  میان   موال   عبد برقرارای  قدرت باشد، اساساً رابطه

تطبیاش   موضوعیت  بیابد. به عبارت دیگر عنوان عبد تنها بارای انساان  قابال   

اس  که دارای قدرت برای انجام ا امار   اغاراض ماوال باشاد   در غیار ایان       

قابل اطالق بر ا  نخواهد بود. بر این اساس، اطالق « عبد»صورت، نفس عنوان 

بر اموری مانند علم   قدرت تنها زمان  صحیح خواهد بود که مقصود « شرط»

باودنِ امار در   « مشار ط » فوق باشد   اال اگر مقصاود از  ی هاز آن، همین نکت

بودنِ آن باشاد، نادرسا  اسا ؛ زیارا باد ن  جاود       « مطلش»اینجا، در مقابل 

 قدرت، اساسا تکلیف   امری قابل جعال نخواهاد باود   دساتوری باه  جاود      

«  مقوّمات تکلیف»آید تا بخواهد مشر ط شود. لرا تعبیر از علم   قدرت به  نم 

 اس  تا چنین توهم  پیش نیاید.« لیفشر ط تک»بهتر از تعبیر از این د  به 

شاود کاه    م  میان عبد   موال تنها زمان  برقرار ی هبه عبارت دیگر رابط 

موال طلب  نسب  به فعل  داشته باشد   عبد هم بتواند با عقال خاود از ایان    

طلب، فهم پیدا کند   با قدرت خود به دنباال تحقاش آن بار د؛ در غیار ایان      

نفاس  »شود. ایان ر ناد،    نم  برای امر ایجادای  گیزهصورت اس  که داع    ان

عدم امکاان جاواز امار ماع     »دهد   به این ترتیب، تبیین  م  را توضیح« جعل

نیز باید بر اسااس تشاریح فاوق الارکر از ادراک عقالئا       « العلم بانتفاء شرطه

 مقوّمات تکلیف انجام شود. ی هدربار

امر انشائ  در مقابل امر  ی هبحث قوم دربار». ممکن اس  گفته شود: 9
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عدم قدرت عبد، تکلیف  غیر منجّز جعل  رغم عل فعل  به این معناس  که 

های   گیر ا  شود که نمونه ه مح  دستیاب  عبد به قدرت، گردنشده تا ب

مانند اشتراط  جوب حج به استطاع  یا مشر ط شدن خمس به کسب   کار 

در پاسخ باید گف  که در «. اس   اضافه مال بر نیاز ساالنه، از همین سنخ 

ی فوق، استطاع  یا کسب   کار، مربوط به توصیف اصل موضوع ها میال

شود؛  نم  محسوب« شرط»گاه  خمس یا حج اس    توصیف موضوع، هیچ

بلکه حکم  جوب خمس یا حج برای شخص متموّل یا مستطیع، مطلش اس . 

غیر متموّل، منصرف   اس    به غیر مستطیع یا « مال»اساساً موضوع خمس، 

 ها شود   اال تمام   اجبات، مشر ط به توصیفات شارع از اجزاء آن نم  متوجه

 ی مختلف، طرح بحثها گرشته از این که قبل از طرح مصداق 0.هستند

 علم  الزم اس . ی هقاعد ی هتعریف    ارائ صورت به

قدرت نسب  عدم »مانند های   عال ه بر این، باید ر شن شود که آیا نمونه

 عدم قدرت نسب  به خمس به دلیل»یا « عدم استطاع  ه دلیلبه حج ب

« تکلیف ی هشرایا عام»تواند تح  بحث  م  «مال ی هناتوان  از کسب اضاف

شر ط  برای ا  شان بر فرض پریرش مشر ط بودنا ها  قرار گیرد یا این میال

  3؟!برخ  تکالیف خا  هستند

                                                           
های    همچنین نقد   بررس  میال« عدم معقولی  ا امر انشائ »البته مباحث مربوط به  .0

 فوق، ضمن بحث از  اجب مطلش   مشر ط    اجب معلش   منجز گرش .

تنها شرط  برای حج «  استطاع  مال»حت  اگر دق  شود، معلوم خواهد شد که  .3

 تواند موجبات ناتوان  عبد در انجام بسیاری از تکالیف م  نیس  زیرا سلب مطلش مال،

در شرایا عامه تکلیف، باید به دق     ضوح « قدرت»شود. به عبارت دیگر معنای 

 تعریف گردد تا موضوع اشکال   جواب فوق معین شود.
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 تکلیف طرح ی هفاهیم  مانند شرایا عام. البته در مبنای مختار، م4

شود؛ بلکه مبدل تکلیف   مورد خطاب، پرچمداران توحید هستند   از  نم 

شود. در این صورت  حدت   کیرت   م  س  که تکلیف بر دیگران جاریها آن

فرهنگ   »گیرد که در مراتب پایین آن،  م  شکل« نظام ا امر»از تکالیف   

 به معنایقابل طرح اس  که آن هم « عموم تکالیف   حقوق   خدمات 

به یک  یس . در  اقع مکلّف در مباحث اصولیون،اطالق   عموم در لسان قوم ن

که در خارج، نسبیت  از زمان   مکان    شود در حال  م  مفهوم اهن  محد د

اگر   »محیا برای مکلف  جود دارد که برای تعیین تکلیف ا  باید به 

    ود.توجه نم« ها گاه آن

شرط قدرت از آنجا »ا ل، ممکن اس  گفته شود:  ی ه. در اشکال به نکت1

تواند از عبد یا  نم  شود که بعض  از امور تکویناً م  به مباحث عقل  مرتبا

اما باید توجه داش  که تحقش یک موضوع در خارج در « مکلف صادر شود

عبد  ی هاز اراد چند فرض قابل بررس  اس : موضوعات  مانند باران که خارج

کند که این فرض، خارج از  م  تعبیر« خارج  هیأتما»به  ها اس    قوم از آن

 موضوع بحث اس .

تواند تحا    م  یعن  موضوعات  مورد بحث اس  که مقد ر عباد اس    

در خاارج  « قادرت »بد ن « عبد بودن»بندگان قرار گیرد. اساساً فرضِ  ی هاراد

گیارد. باه    نم  میان موال   عبد فارغ از آن شکل ی هقابل تحقش نیس    رابط

جاری اس    در صاورت فقادان   « عبد»در اات عنوانِ « قدرت»عبارت دیگر 

در حقیقا ، بعاد از   « امار »آن، امر   جعل موال موضوعیت  نخواهد داشا     

 اس .« بین موال   عبد ی هتصور رابط»

تند که محتاج هس« ساخ  سدّ»از موضوعات خارج  مانند ای  اما دسته 
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تاج سدّ   جریان آب   انحراف مسیر ر دخانه  ی هاس ؛ از محاسب« محاسبات»

سان    ابزار آالت مورد نیاز   سد تا مقدار هزینه   نیر ی ان ی ه  ابعاد دریاچ

گردد بلکه هزاران  نم  .  قوع این دسته از موضوعات، صرفاً به امر موال بازغیره

تحقش پریر نخواهد بود. به  ها د ن تامین آندارد که ب«  قوع  ی هالزم»

ا  عبد اس  ی هکه خارج از ارادا  عبارت دیگر  قوع در اینجا نه تکوین  اس 

بلکه  قوع جزئ ِ ا  که قدرت عبد بر موضوعات اس ا    نه  قوع فعل  اس 

 شود. م  خارج    علم    غیر ماهیت  اس  که ساخ  بشر محسوب

کوین  خارج از بحث اس ، قادرت عباد قبال از    بنابر تقسیم فوق،  قوع ت

گیریِ امر اس    در  قوع جزئ  خارج  نیز باید تناسابات آن   ی شکل همرحل

رعای  شود   لرا در اشکال مطر حه باید بر اساس این تقسیم مش  کرد   باا  

 توجه به آن، طرح بحث نمود.

، آخوند برای «عدم جواز االمر مع العلم بانتفاء شرطه»بحثِ  ی ه. در ادام7

فقدان شرط  رغم عل جواز امر انشائ  »تصالح بین قول اشاعره با دیگران، 

 کند   به تحقش آن در ا امر عرف    شرع  استناد م  را پیشنهاد« فعلی  امر

عنوان  به را« ادخل النار»کند. البته برخ  شر ح، امر موال به عبد مبن  بر  م 

خدا ند به ابراهیم برای ابح اسماعیل    امر میال  برای این ا امر عرف 

کنند. اما این  م  میال  برای ا امر شرع  اکرعنوان  به راالسالم   علیهما نبینا آله عل 

، چیزی جز امور استینائ  نیستند   موال  عرفیه معموالً به عباد خود ها میال

رای دهند؛ بلکه ر ند معمول   عقالئ  آن اس  که ب نم  دستور  ر د در آتش

کنند. لرا در مباحث قبل  هم  م  امر ها خود به آن ی هتأمین حوائج ر زان

ریزی  اصول  را بر اساس استینائات پایهتوان قواعد عقالئ     نم  گرش  که

را مبنای  برای استخراج قوانین عرف  قرار داد. گرشته از آن،  ها کرد   آن
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 قد تصویری عقالئ  هستند.ر شن شد که ا امر انشائ ، فا بحث از  اجب معلّش

ا امر انشائ  که با  جود فقدان شرط های  . در متن کفایه، یک  از نمونه6

اکار شاده کاه بایاد     « ا امر امتحان »گیرند،  م  فعلی ، مورد طلب موال قرار

این نوع از ا امر نیز  جود  ی هتوجه داش  عرف   فرهنگ عقالئ ِ خاصّ  دربار

. در  اقع امر به ابح فرزند، اگر امتحاان  باشاد؛ بایاد    دارد تا لغویّ  الزم نیاید

نباوده بلکاه   « تحقش اباح »تأ یل شود زیرا مقصود  اقع  موال از این تکلیف، 

میالً قرار گرفتن چاقو بر گلوی فرزند بوده که در این صاورت، شارایا علام      

قدرت  جود دارد   امر   مطلوب موال در این جاا، فعلا  باوده   ناه انشاائ .      

بعث   تحریاک   ی هکالم آخوند در ایل این بحث دربار ی هتتم ی هضمناً دربار

معناسا    امار    ب  علیت    فلسف  به معنایحقیق ، گرش  که امر حقیق  

 حقیق ، همان طلب عقالئ    عرف  اس .



 

 فصل السابع: فی متعلق االوامر و النواهیال

باید توجه داش  که « تعلش ا امر   نواه  به طبایع». پیرامون بحثِ 0

تنها یک تصور « طبیع  محد ده   مقیده»  تفکیک آن از « صرف االیجاد»

قطع نظر از  عقل  اس    ربط  به ادراک عقالئ  ندارد؛ زیرا صرف االیجاد با

موضوع آن جایگاه  در مقصد عقالء ندارد. در  اقع امر ا الً بد ن غرض   

گیرد   اال مالزم با لغوی  اس    این غای ، موضوع را  نم  غای  شکل

 ها کند. لرا امر   غرض   موضوع به یکدیگر متقوّمند   تفکیک آن م  مشخص

 ؛ گرچه این تفکیک در معنا   غیر قابل توضیح اس ب  از یکدیگر، عقالءً

صرف »اشکال اس . به این ترتیب  ب  مباحث فلسف    منطق    عقل 

 «ایجاد الموضوع»آن باید از جای  به تنها یک فرض عقل  اس   « االیجاد
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 متعلش امر سخن گف . عنوان  به

عقالئ  شد، باید لجزاء آن از جمله متعلش   ای  . اگر تصویر از امر، مقوله3

کل  »قالئ  باشند   نه عقل ؛ به همین دلیل اصطالحات  مانند موضوع هم ع

ا  که اصطالحات  عقل    منطق  هستندا  «طبیع    فرد»یا «   مصداق

نباید موضوعیت  در تبیین متعلش امر داشته باشد بلکه متعلش   موضوع   

غای  نیز باید به نحو عقالئ  تشریح شود؛ یعن  عرف   عقالء توانای  لحاظ 

یک « متعلش امر»را داشته باشند   به آن اعتناء کنند. به عبارت دیگر  آن

فلسف  نیس    همین نکته هم باعث شده تا آخوند، بحث  ی هموضوع   مقول

را نف  کنند   ماهی ِ محصل غرض   دارای « ماهی  من حیث ه  ه »از 

 موضوع بحث معرف  کنند. عنوان  به مفسده یا مصلح  را

توانند عمل خود را بر اساس برخ   م  عقالء»شود:  ممکن اس  گفته

مباحث عقل  سامان دهند   بر اساس پریرش بعض  ارتکازات عقل    منطق  

در پاسخ باید گف  که این مساله امکان دارد اما محتاج اثبات « عمل کنند.

اس . یعن  باید ثاب  شود که عرف به مفاهیم تخصص ِ منطش سمانند طبیع  

کند   ادراک   فهم از این اصطالحات در عرف جاری  م    اعتناء  فرد  ...

قدرت تشخیص دارد؛ در حال  که عرف معموالً  ارد  ها شده   نسب  به آن

 شود.  نم  چنین فضاهای 

جای  به ا امر   متعلش آن، ی هلرا برای تحلیل از عمل عرف دربار 

عرف   عقالء های  هی عقل ، باید به استخراج فرهنگ   مالک   شاخصها بحث

کرد   مبنای حقوق   جرم   تر  پرداخ    تشریح از ر ابا عبد   موال را دقیش



  121 النواهی و االوامر متعلآ فی: السابع الفصل               ________________________ 

 

فرهنگ  0.توبیخ   تشویش را تنقیح نمود که این مباحث، امور عقل  نیستند

 یک کشور اس  که در آن، موضوعات ی هعقالء در حقیق ، فرهنگ ادار

باالتر با ابزارهای سیاس ، شود    ر د مردم به موضوعات  بندی م  طبقه

ها    جاده ها توانند از راه م  شود. میالً مردم م  فرهنگ    اقتصادی کنترل

برای عبور   مر ر استفاده کنند اما تا شعاع چند کیلومتریِ مراکز حساس 

به  ر د در آن  ای برای رف    آمد  جود ندارد؛ چه برسد کشور، اساساً اجازه

. پس برخ  موضوعات، عموم  موضوعات مرتبا با آن شدن با مراکز   درگیر

فرد جای  به   برخ  موضوعات، صنف    برخ  موضوعات، حکومت  هستند  

اس  که تکالیف مختلف را « ی مختلف در عینی ها جریان نسب »  طبیع ، 

شناس ، مبنای آن  ی جامعه هحقوق   فلسف ی هکند که فلسف م  مشخص

شود که تخلف از آن،  م  « جدان عموم »د یک اس . این ر ند، باعث ایجا

برای ای  شود    سیله م  برای متخلفین« حیات اجتماع »باعث محد دی ِ 

 هاس . استحکام   د ام حکوم    نظام

زند تا بحث به امور عقالئ   م  البته آخوند، قیدهای  به مباحث فلسف 

تعلش امر یا اشاره معنوان  به نزدیک شود؛ سمانند ردّ ماهی  من حیث ه  ه 

به لغوی  تحصیل حاصل  اما در هر صورت، استفاده از منطش   مباحث عقل  

 برای تبیین متعلش امر، نادرس  اس .

                                                           
   نس، متناسب با منطش صوری بودهاز رنسا ر ابا عقالئ ِ پیش البته صحیح اس  که .0

اما این نکته ربط   ،اند ن د ران، تناسب  با یکدیگر داشتهعقل نظری   عقل عمل  در آ

 به ما نحن فیه ساستخراج قواعد در عقل عمل   ندارد.



 



 

 فصل الثامن: فی نسخ الوجوبال

 به میان« استصحاب جواز»،  قت  سخن از «نسخ  جوب». در بحث 0

مبنای این استصحاب، ترکیب  جوب از  آید، یک احتمال این اس  که م 

باشد   بر این اساس، ادعا شود که با نسخ  جوب، « جواز   منع من الترک»

باق  اس . اما « جواز»رفع شده   جزءِ « منع من الترک»تنها جزءِ د م یعن  

بر فرض پریرش این تعریف از  جوب، باید توجه داش  که نسخ بر  جوب  که 

توان بقای جواز را اثبات کرد که  نم  شود   لرا م  دارای د  جزء اس ، عارض

« المرکّب قد ینتف  بإنتفاء بع  لجزائه»در کلمات قوم، از این مطلب به 

  تعبیر شده اس .

شاود:   ما   مطارح نیز اصول عملیه  ی هدربار عال ه بر این، اشکاالت قبل  

 اگراری حکم به عقل   در تعاارض باا اصال     به معنایعقلیه،  ی هاصول عملی

ماوردی   اساتقرائ     صاورت  باه  شرعیه نیز نباید ی هنبوّت اس    اصول عملی

کامال   صورت به «فقه االستنباط»بلکه باید در باب  فقه  با عنوان  ،طرح شود
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خطابات شارع پیراماون قواعاد عقلا    عقالئا       ی هطرح شود که در آن، هم

 بررس  گردد.

 



 

 الفصل التاسع: فی واجب التخییری

ا لین نکته آن اس  که تفا ت  میان  ،« اجب تخییری». اما در بحث 0

شود. البته در  نم  قول ا ل   قول اشاعره در تعریف  اجب تخییری دیده

 اجب، متعدد اس    در قول د م،  ،در قول ا ل»برخ  شر ح گفته شده که: 

قول ا ل داده  ی هاما این ادعا با نفس توضیح  که دربار«  اجب  احد اس 

شده، ناسازگار اس ؛ زیرا  اجب تخییری در قول ا ل،  اجب عل  البدل اس  

 . اطراف هم جایز نیس ی هاطراف  اجب نیس  گرچه ترک هم ی ه  انجام هم

ر د   در  م  تنها به سراغ یک  از اطراف گرشته از این، عبد در عمل نیز

ر د. لرا اساساً عبد  م  صورت  جود مشکل در انجام آن، به سراغ فعل بعدی

کند که: هر سه کار بر  نم  این گونه فکر گاه هیچدر برخورد با  اجب تخییری 

 جوب »را انجام دهم! لرا  ها آن ی همن قرار گرفته   من باید هم ی هعهد

 جوب یک  »عمل، همان در  در قول ا ل، چه در تعریف   چه« جمیع اطراف

 اس ؛ گرچه در عبارت لفظ  با قول اشاعره، متفا ت باشد. « بعینهاز اطراف ال
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قدر »اطراف،  احد باشد، آخوند ضر رت  ی ه. در جای  که غرض از هم3

را طرح کرده اس  اما سوال این اس  که این قدر جامع چیس    « جامع

قدر عنوان  به را« حدهما یا احدهاا»شود؟ برخ  شر ح، عنوان  م  چگونه اخر

اما ر شن اس  که چنین  اند؛ طرح کرده« عتش   صیام   اطعام»مشترک میان 

 جه اشتراک »نیس . اگر هم مقصود، « منطق »عنوان ، یک  جه مشترکِ 

باشد، چنین  جه اشتراک  باید تعریف شود که برای این کار ابتدائاً « عقالئ 

ر میال، ایجاد یک حال  برای عبدی اس  که باید غرض را تصویر کرد. د

 ی هعصیان از  جوب ر زه کرده؛ یعن  عبد عاص  بفهمد که سرپیچ  ا ، هزین

  زحم  جسم  سصیام  برای ا  در پ   هاقتصادی ساطعام یا عتش  یا هزین

دارد. سپس بر اساس این غرض اس  که باید موضوع   قدر جامع را معین 

قدر  طور خالصه، مبادرت نکرده اس . پس بهمهم  نمود که آخوند به چنین 

ا نیز  جامع عقل    منطق  در اینجا غیرقابل اخر اس    قدر جامع عقالئ 

 ارائه نشده اس .ا  که اصل در تبیین   تصویر آن، غرض اس 

، عدم امکان صد ر  احد از «قدر جامع». آخوند در استدالل بر ضر رت 9

سنخی  بین »کند   این نکته را به ضر رت  م  کییر بما هو کییر را طرح

به میان آید، « علّی »نماید. در  اقع  قت  بحث از  م  مستند« عل    معلول

کیرت اطراف، موجب کیرت اغراض   به تبع کیرت  جوب خواهد شد که با 

«  جوب تخییری عل  البدل»  «  حدت غرض از اطراف»فرض ا لیه مبن  بر 

« عقل نظری»  اس  که این مباحث، مربوط به متعارض اس . این در حال

مطرح نیس   ها علّ ِ میان آن ی هها   رابط ، ماهی «عقل عمل »اس  اما در 

امر، موضوع امر   غرض »اصل اس    به همین دلیل، به « قرار   اعتبار»بلکه 

 شود. م  به نحو عقالئ    عرف  نگریسته« امر



  121 التخههری واجب فی: التاسع الفصل               ____________________________ 

 

 حدت »ل نظری در اعتباریات، گرفتن عقبه عبارت دیگر در صورت بکار 

قابل تصویر نخواهد بود چون به حکمِ سنخی  بین عل    معلول، هر « غرض

غرض  تنها موجب یک جعل نسب  خواهد شد   لرا در صورت کیرت 

موضوعات امر، چند غرض طرح خواهد شد. لرا  جوب تخییری بر مبنای 

گیرد که  م  نجا نشاتعلی ، قابلی  فرض در خارج را ندارد   این مشکل از آ

تالش شده مباحث عقل نظری   علیت ، در امور اعتباری  ارد گردد   اال در 

  نگاه عقالئ ، قدر جامع الزم نیس .

در ا    نه شرع ا  بنابر آنچه گرش ، ادعای آخوند مبن  بر تخییر عقل 

قدر  ی هزیرا اساس این ادعا به ضر رت ارائ ،فرض  حدت غرض، نادرس  اس 

 گردد که حاکم به این ضر رت، سنخی  در علی  بود. در م  ع کل  بازجام

فیه باعث شده تا آخوند ناچار شود   اقع،  ارد کردن بحث علی  در مانحن

خطاب شارع را از راهر خود منصرف کند   اال راهر خطاب شارع، دالل  بر 

 کند. م  کیرت موضوعات

دارای غرض  ،. فرض د م آخوند آن اس  که هر یک از اطراف4

اما عدم امکان جمع  ؛شود نم  هستند که با انجام دیگری حاصلای  جداگانه

در صورت انجام یک  از  ها این اغراض با یکدیگر توسا مکلف   فوت محل آن

شود تا تخییر شرع  شکل بگیرد. اما سوال این اس  که در  م  اطراف، باعث

عا نمود که جمع بین صیام   توان اد م  میال تخییر در کفارات ثالث، چگونه

عرفاً یا عقالً یا عقالءً موجب  ها اطعام   عتش، ممکن نیس    انجام یک  از آن

 شود؟!؟ م  فوت دیگری

پردازد    م  « اجب تخییری بین اقل   اکیر». آخوند در ادامه به 1

اقل    ی هکه مبن  بر حصول غرض بوسیلا  آن ی هاشکال طرح شده دربار

کند. برای بررس  این مساله باید به غرض  م  را ردّا  اکیر اس  اجب نبودن 

موال از تخییر میان اقل   اکیر پرداخ    توجه داش  که تحصیل یک غرض 
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اشکال اس     ب  از چند راه سموضوعات متعدد برای امر ، از نظر عقالئ 

  سنخی  میان عل»شد که در بحث قبل ،  م  از آنجا آغاز باره اینمشکل در 

توسا آخوند مطرح شد که یک بحث «   معلول   عدم صد ر  احد از کییر

عقل  اس . اما  قت  از نظر عقالئ ، چنین محر ری برای تخییر در تباین 

ماهوی سمانند عتش   صیام   جود ندارد، تخییر در تغایر کمّ ، حتماً   به 

 اشکال اس . ب  طریش ل ل 

تصویر تخییر میان اقل   اکیر طرح  ی هبه عبارت دیگر، اشکال  که دربار

منتقل شده؛ در حال  « عالم امتیال»گیرد که بحث به  م  شده، از آنجا نشات

که مانحن فیه سصد ر  اجب تخییری   ترسیم صحیح آن  شأن موال   مربوط 

طور که اگر کس  برای امتیال امر  در  اقع همان 0.اس « عالم تشریع»به 

دیگر به سراغ صیام    را انتخاب کرد،« عتش»وم ی ص هکفار ی هشارع دربار

ر د؛ شخص  هم که برای انجام تسبیحات اربعه، سه بار اکر را  نم  اطعام

برگزید، توجه  به اقلّ ندارد تا گفته شود با انجام یک اکر، غرض موال حاصل 

شده اس . پس در هر صورت، موال هر د  کمّیّ  را محصّل غرض خود معرف  

 جود دارد که ناف ِ یکدیگر  ها میان این کمیّ ای  در خارج، رابطه کرده   اگر

که این شرایا، قدح  به تشریع  اجب  شود شرایا امتیال ناش  م اس ،  از 

کند. به این ترتیب، اشکال از اساس  ارد  نم    اکیر  ارد تخییری بین اقلّ

یر عالم تشریع با نیس  اما آخوند در پاسخ به آن، اصل اشکال را پریرفته   تغا

 عالم امتیال را مدنظر قرار نداده اس .

                                                           
ت علم   قدرت   شرایا عبد   شود، جزئیا اما  قت  حاالت مختلف عباد مطرح م  .0

بحث اس  مگر اینکه قوم، این گیرد که این، خر ج از  مورد نظر قرار م  ها بندی آن طبقه

قرار دهند که راهراً چنین قصدی « امر   نه »بندی را مبنای توسعه   ضیشِ  طبقه

 ندارند.



 

 الفصل العاشر: فی وجوب الکفائی

توان از دق  در میال نماز می     م  « اجب کفای ». برای تبیین 0

تجهیز آن آغاز کرد: آیا با مرگ یک مسلمان، خطاب  اجب کفای  در این 

شود؟! یا این می  در عالم خارج، دارای کسان  م  ام  متوجه ی همورد به هم

  ارتباط دارند؟! بر فرض منز ی بودن این شخص یا    ابستگان  اس  که با ا

دیگر شرایا خا  هم، باالخره با د ل  اسالم    شهرداری   ... مرتبا اس . 

این سواالت برای آن اس  که موضوع این  اجب کفای  معلوم شده   ر شن 

اسالم   جاری اس    اال اگر  ی هشود که این امر در ر ابا خاص  سجامع

دفن خواهد شد   با توجه به  ها در کشور کفر بمیرد، با آداب آنمیّ  مسلمان 

 در دسترس نبودنِ مسلمانان، خطاب  متوجه هم آنان نخواهد بود. 

اما در جامعه اسالم ، این فرهنگ  جود دارد که میّ  باید با آداب  

خاص  دفن شود   این تکلیف تنها بد ش کسان  اس  که از مرگ میّ  
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س ؛ بلکه خطاب خطاب مانند نماز، متوجهِ جمیع مسلمین نی   اند مطلع شده

قیدی برای این « رابطه»ردار   به تبع محیا اس . یعن  بَ در اینجا، شرایا

 جوب اس    بستگان   نزدیکان   مطلعین از میّ  که درگیر حیات   ممات 

تعلش نگرفته؛ بلکه « ام »امر به  ،، مشمول آن هستند   از اصلاند ا  بوده

موضوع امر، کسان  اس  که دارای رابطه با میّ  هستند. به عبارت دیگر، 

اس    طرف خطاب، یک « ر ابا اجتماع »از سنخ « موضوع  اجب کفای »

 ی هازال»طور که موضوع امر به  ند؛ همانا هستند که با موضوع مرتبا« جمع»

 سجد، تنها اهال  مسجد هستند   کسان  که گررشان به م«نجاس  از مسجد

 افتد   اهل نماز جماع  نیستند، اساساً مورد نظر نخواهند بود. نم 

 به معنایپس مقصود از اطالع از موضوع   درگیر بودنِ با آن، علم  

دار شدن از مرگ میّ  یا نجاس  ی تکلیف نیس  چون خبر هشرایا عام

 مسجد، با علم به احکام متفا ت اس    لرا عالم به  جوب تجهیز می 

اند هیچگاه به انجام آن مبتال نگردد   در معرض آن قرار نگیرد. پس تنها تو م 

شوند، موضوع  م  کسان  که از نجاس  مسجد یا مرگ میّ   ... خبردار

س  له تعلش  قومراهر عبارت خطاب در  جوب کفای  هستند. لرا بر خالف 

عدی الزم داد تا در مراحل ب از ابتدا خطاب را به کل تعمیمبکل  احد  نباید 

بلکه خطاب در  اجبات کفای  از  ؛اطالع   علم   ... را قید آن قرار دهیمنباشد 

ابتدا دارای حد   حد د اس    تنها مربوط به کسان  اس  که زماناً   مکاناً 

اطالق « گر ه»یا « صنف»توان به آن،  م  مبتال   درگیر موضوع هستند که

  0.«امّ »کرد   نه 
                                                           

خطاب در برخ   اجبات کفای  مانند جهاد، مربوط به »ممکن اس  گفته شود:  .0

لب، مربوط به خاصی    اهمی  این اما باید توجه داش  که این مط« عموم اس 
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 اجب کفای  نیز باید بر اساس تبیین عقالئ  از  . عقاب   ثواب بر3

 اجبات کفائ  انجام شود؛ چون عصیان از  اجب کفای  تنها زمان  « موضوعِ»

فرد، یک جای  به تلقّ  گردد. یعن  اگر« فرد»فرض دارد که موضوع آن، 

 ی هیا رابط ، موضوع  اجب قرار گرفته، د  فرض قابل طرح اس . الف «جمع»

سدرک عقالئ   « فرهنگ»موال   این جمع برقرار شده   یک عقالئ  میان 

 به  جوب اهال  مسجد اعتنای ِ ب میان آنان شکل گرفته اس    لرا میالً 

سطح باالی  این جمعی  دریابد؛ زیرا  ی نجاس  از مسجد، تحقش نم  هازال

ر زانه سه بار به برای انجام عبادت،  اطاع  از موال قرار دارند به نحوی که

که ی اسالم  ا  هعدم تجهیز می  در جامع همچنان که .آیند م  محل  خا 

فرض ندارد تا در برابر آن،  یان یافته افرهنگ کفن   دفن خاص  در آن جر

 عقاب طرح شود.

فقدان علم   ادراکات   ارتکاز عباد نسب  به این حکم، دچاز  ب  یا

دنبال ایجاد  جدان   عقاب، بجای  به که در این صورت، موال  عرفیه هستند

 فرهنگ برای آن جمع خواهند رف .

نف  عقاب در صورت عصیان جمیع از امتیاال   به معنایالبته این کالم،  

صاورت    به عقاب ،ید بر آن اس  که در این بحثبلکه تاک ؛ اجب کفای  نیس 

عقالئ    به تبعِ تشریح صحیح از موضوع  اجبات کفای  انجاام گیارد. یعنا     

 
________________________________________________

 

ای د ردس  از  پریرد که حمله به نقطه موضوع خا  اس    درک عقالئ  نم 

فردا نوب  »گویند:  بلکه عرف م  ؛کشور، موجبات تهدید نقاط دیگر را پدید نیا رد

  بحث  گرچه کفای  بودن جهاد نیز محل تأمّل«  .ما   دیگر شهرهای کشور اس

بهتر آن اس  که بر  وب جهاد هم بعید نیس    لرا ج اس    عین  بودن

 های غیر اختالف  مانند تجهیز می  یا ازاله نجاس  از مسجد تمرکز شود. میال
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موال  عرفیه، ملکات خاص  برای جمع شاکل گرفا       ی هه بوسیلهنگام  ک

دیگاران را باه هماین     جمعیت  بدنبال مقاصد موال به راه افتاد، بارای آن کاه  

 شود.  م  عقاب داده ی ه عد مسیر بیا رند،

بمیابه ا  «جمع». بنابر آنچه گرش ، تکلیف در  اجبات کفائ  به 9

گیرد   اقدام نسب  به  اجب،  صف  برای   م تعلشا  متغایر با افرادای  مقوله

 قاب نیزنسب  دارد   ع« جمع»خواهد بود   رفع تکلیف هم به « جمع»

مطرح نیس . « جمع کمّ ِ افراد»خواهد بود   در اینجا « جمع »ای  مقوله

« منزل  اجتماع »پریرفته شده   « مسئولیت  اجتماع »یعن  در اینجا 

 نیز در این قالب قرار« افراد»کند؛ گرچه  م  رتپدید آمده که به امتیال مباد

 گیرند. در غیر این صورت   با متوجه دانستن  اجب کفای  به افراد، م 

عقاب  ر امتیال  اجب کفای  شرک  ندارند،د گاه هیچتوان برای کسان  که  م 

تراشید! به عبارت دیگر، ام ، جمع، صنف   امیال آن، حقیقت  در خارج دارد 

آن قائل نیستند   لرا موضوع  اجبات کفائ  را به حقیق  بودنِ ه که قوم ب

 کنند.  م  افراد منصرف

  « جمع»تخصص  از علم    تعریف  ی اس ،به این ترتیب، آنچه ضر ر

توجه به لوازمات   ابعاد آن اس ؛ از فردی نبودن امتیال   ضر رت اطالعات 

  تقسیم کار   نسبی  در بودن آن  بموضوعات   مرکّبندی  طبقه سازمان  تا

... . میالً در ها به حسب مناصب   توبیخ   تشویش ی همعنای امر   تفا ت نحو

توان ادعای منصب فرمانده  را از همه پریرف  بلکه تجارب    نم  جهاد،

شود    م  در موضوع تکلیف   علم   قدرت ا  اخر ،ی هر شخصها مهارت

ای  معنای پیچیده« کفای »   شود م  برای جنگیدن الزم« سازمانده »

خواهد یاف . گرچه این ر ند تا تعیین حد د  رائف   اختیارات برای هر فرد 
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 اما مبنای جریان آن، فرد نیس ؛ بلکه مدیری    ،نیز ادامه خواهد یاف 

 ی آن در مبنای اله    الحادی مطرح خواهد بود.ها   تفا تشناس   جامعه

ز حرک  از تکلیف فرد به ساوی تکلیاف   در  اقع بحث  جوب کفائ ، آغا 

متوجه آن دسته خواهد شد که  نیز صنف   گر ه   جامعه اس . حت  تکالیف 

تواند به فرمانبَرانِ موجود  نم  زیرا موال ؛در امتیال  اجبات کفائ  حضور ندارند

؛ بلکه عموم  شدن این فرهنگ   آمادگ  دیگران را در نظر نگیرد اکتفاء کند

داند تا در زمان   با مرگ   میرِ افاراد مطیاع، تحقاش غارض ا       م  را ضر ری

 مختل نگردد. 

 



 



 

 عشر: فی الواجب الموقت و الموسع الحادی الفصل

 

. مبحث بعدی پیرامون  اجب موقّا     اجاب غیار موقّا  اسا  کاه       0

در قسم ا ل، توسا شارع در متعلّش حکم اخار شاده   آن را از نظار    « زمان»

ن به  جوب سالم یا  جوب کمّ  بیان کرده اس . اما در قسم د م ا که برای آ 

« زماان »تجهیز میّ  یا  جوب انقاا غریش میال زده شده ا متعلاش حکام باه     

های  کاه بارای  اجاب     باید توجه داش  که میال باره اینمقیّد نشده اس . در 

غیر موقّ  اکر شده، همگ  از قبیل افعال  هستند که  جوب اتیان آنها تاابع  

لّف خارج اس . میالً  جوب سالم  ابسته باه  های  اس  که از اختیار مک پدیده

ارتباط د  نفر   سالم کردنِ طرف مقابل اس  یاا  جاوب تجهیاز  ابساته باه      

مرگ یک شخص یا در معرض غرق قرار گرفتنِ شخص  دیگر اس  اما اتیاان  

 اجب  که زمان در آن اخر شده، تاابع اختیاار خاود مکلّاف     عنوان  به «صاله»

تری از حییی  تقسایمِ ایان د  قسام     به تحلیل دقیش توان اس    از اینجا م 
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 دس  یاف .

های طارح شاده بارای     درس  اس  که میال». ممکن اس  گفته شود: 3

 اجب غیر موق ، تابع اختیار مکلّف نبود اما ا امری نیز  جود دارد که با  جود 

آن،  هاای    از نمونهباشند که یک عدم تقیّد آنها به زمان، تابع اختیار مکلف م 

اس  که بر اساس آن، زمان خاصا  در آن   امر شارع به اکر اهلل عل  کلّ حال

تواناد   اخر نشده   برای همیشه مطلوب موالس  اما از سوی دیگر، مکلّف ما  

هر گاه که اراده کرد، بدان عمل نماید   تنها بر مبناای اراده   تصامیم خاود،    

ن سوال را طرح کارد کاه   برای پاسخ به این مطلب باید ای« مشغول اکر شود.

باالخره منشأ این تقسیم، ادراکات عقالئ  به نحو عامّ اس    یا منشأ آن، یک 

فرهنگ عقالئ ِ خا ّ یعن  رفتار شارع مقدّس اس ؟ پاسخ به ایان ساوال از   

یااک »آنجاا اهمّیاا  دارد کااه در صاورت د م، ایاان تقساایم چیازی باایش از    

، «هاای فقها  انجاام شاده     نمونه بندی نسب  به استقرائات  که بر ر ی دسته

 شود. نخواهد بود   از سنخ مباحث اصول  خارج م 

شاود کاه ماوال  عرفیاه،      تأیید این مطلب با توجه به این نکته راهر م  

کنند؛ زیرا غارض ا    گاه ا امر خود را خال  از قید زمان   مکان صادر نم  هیچ

اس  که بریده از زمان « دستیاب  به منافع  خا ّ   رشدی خا ّ»از ا امرش 

  مکان نیس    برای تحقش آنها در زمان   مکان  خا  به شدت پیگیر اس  

داند. همچناان کاه بار     ی زمان   مکان ممکن نم  را بد ن مالحظه« رشد»  

ی بکاارگیری عباد در    کند   نحوه های  که برای ا  م  ر ی توان عبد   هزینه

نسب  به این امور اهل محاسابه   حوائج مختلف   مدا م خود، حساس اس   

اس . به عبارت دیگر آنچه در عینی    در زندگ  موال    عباد جریاان دارد،  

ی امور ر زمرّه اس    فرهنگ ر شان     داری نسب  به همه داری   مکان زمان
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ی موال ایجااد    اضح  برای عباد در جه  انجام دقیش هر یک از حوائج ر زانه

س  عین    غیر انتزاع  پیرامون ادراکات عامّ عقالئا ،  شده اس . بنابراین برر

نشان از دخال  زمان   مکان در تمام  ا امر موال  دارد   لرا اگر ر نادی بار   

 خالف آن  جود داشته باشد، مختصّ شارع مقدس اس .

یه دارد   لارا  . از سوی دیگر موالی شرع  تفا ت بسیاری با موال  عرف9

توجه  به اصل ا امر موال ندارند تاا    رزند   دشمن  م ای از عباد، با ا   دسته

شان موضوعیت  بیابد. اما بنادگان ماومن ا  نیاز     زمان   مکانِ طلب موال برای

شوند که  بندی م  بندی هستند   در درجات مختلف ایمان  دسته دارای طبقه

به آن درجه  جود دارد. میالً موالی شرع  در برای هر یک، تناسبات مختصّ 

گیاری   هادای       فاصاله باه دسا    ی ایماان، بال  اهال  باالترین درجاه  قبال

با ایان هادف کاه     کند مبادرت م گیری از آن  کردن آنها از لغزش   پیشد ر

های نادرس  در اهن آنها نیز جلوگیری کناد؛ ناه اینکاه     حت  از خطور گمانه

تازه دس   های ناصحیح س  تحقش باصطالح موضوع تکلیف  از خطور گمانه بعد

بالفاصاله   الساالم  علیاه که امیرالمِمنین    نه  بپردازد! چنان به کار شود   به امر

خواناد   باه    بعد از جنگ   بد ن استراح  دادن به مالک اشتر، ا  را فارا ما   

اند با کسان  که مالک اشاتر   تفا ت کیف ِ کسان  که خود به درک  اصل کرده

، باه  ند تا ا  از تسا یِ کمّا  ایان د  طیاف   ک آنها را به قتل رسانده، اشاره م 

د. ر شن اس  که چناین برخاوردی، تنهاا   تنهاا مخاتصّ      خیاالت غلا نغلت

برند    ی دهم از ایمان به سر م  ای از شیعیان خالص اس  که در درجه دسته

 اصالً در مورد دیگران موضوعی  ندارد.

کاافرین ا    بنابراین برای درجات مختلاف ایماان ا   ساپس مناافقین        

شود که مبناای آن   احکام مختلف  به حسب زمان   مکان سنسبی   جعل م 
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نیازی اس ؛ بر خالف موال  عرفیاه کاه باا تحکّام، باه       رحم    تخفیف   ب 

خود هستند. به  دنبال تسخیر همگان در جه  تحقش نظم مادی برای زندگ 

های  م ِ دستگاهی موضوعات   در تما دخال  زمان   مکان در همهاین ترتیب، 

ای عماوم  اسا    حارف زماان        مدیریت  ا اعمّ از اله    الحادی ا مقولاه   

مکان هیج تناسب  با  الی    سرپرست  ندارد   ادعاای عادم دخالا  زماان     

ماوال    تار از  ، مالزم با تنزّل منزل  ا  به سطح  پایین برای برخ  ا امر شارع

 عرفیه   رالم اس .

ای صحیح نیس  زیرا غرض شارع  چنین مالزمه»ممکن اس  گفته شود:  

تواند به حرف زمان خا  تعلش گیرد. میالً غرض شاارع   به نحوی اس  که م 

اس    برای مقرّبین خاود ا امار خاصا  را صاادر      رشد معنوی عبادمقدس 

کند اما برای کسان  کاه حاائز درجاات بااالی ایماان نیساتند   باه ایان          م 

عقول اس  که ا امری کلّ    باد ن تقیّاد سمانناد    موضوعات اشتغال ندارند، م

استحباب کلّ  برای اکر خدا در هر زمان   را طرح کند تا آنان را نیز به حظّ  

در پاسخ باید گف  که تبیین   تشاریح  ضاعی    ررفیا  چناین     « برساند.

اشخاص  ضر ری اس  تا  ضعی  امر شارع به آنان نیاز ر شان گاردد. مایالً     

اعتقادات صحیحه معموالً مشاغول باه    رغم عل نین اشخاص  توان گف  چ م 

دنیا   شهوات خود هستند که در این صورت، دعوت آنان به یاد الها  در هار   

زمان ممکن در  اقع برای بازگرداندن آنان به دستگاه اله    توفیش توبه اس . 

نیستند تا حکم  برای آنان جعل گاردد؛  « رشد»یعن  این اشخا  به دنبال 

 بود.« رشد   احکام آن»ر حال  که رعای  زمان   مکان از لوازم د

. بنابر آنچه گرش ، مطلب  که در ابتدای بحث پیراماون حیییا  ایان    4

شاود کاه شاارع     شود؛ یعن  اگر مواردی دیده ما   تقسیم گفته شد ر شن م 
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مقدس زمان را در یک  اجب دخیل نکرده، بدلیل آن اس  کاه موضاوع ایان    

از اختیار مکلف بوده اس  مانند مرگ میّ  برای تجهیز یا خطار   اجب، خارج 

غرق برای غریش در  جوب انقاا یا ابتداء به سالم از سوی دیگری برای  جوب 

ردّ سالم. بر فرض هم که مواردی غیر از این حال  یاف  شود، این سوال قابل 

کاه   ای طرح خواهد بود که شرایا صد ر چنین ا امری از معصاوم یاا حادثاه   

باعث این فرمان شده، مورد بررس  قرار گرفتاه اسا ؟ یاا معماوالً در چناین      

 مواردی، ادعای عمومی    الغاء شرایا شده اس ؟!

ی  یابد که معلوم شود مقوله پاسخ به این سوال آنگاه اهمی  بیشتری م  

 الی    سرپرست  سبعنوان اساس دین ، زمان بَردار   نسب  اس  یا عمومی  

های مختلاف از   آیا قائل شدن به چنین عمومیت ، زمینه را برای قرائ دارد؟! 

کند؟!   آیا بدین معناا نیسا  کاه شاارع بارای عاالَم تحقاش         دین آماده نم 

ی عین  نیس    تنها التزامات  کلّ  را بیان   ای ندارد    اجد هیچ نسخه برنامه

تاوان   ؟! آیاا ما   اشکال اس  سازی از آن در عینی  ب  وع ترکیبکرده که هر ن

نادارد   در  « رشاد »دخاالت  در  « سازی عین  از التزامات کلّ  ترکیب»گف  

بستر پر رش »ی این قول به معنای  اگراری  این زمینه موثّر نیس ؟! آیا الزمه

به ابلیس   سپس تالش برای دفع مفاساد آن  « ر زمرّه   بیس    چهارساعته

 ،جمله از ادعیه نخواهد بود؟! اگر دیان   چند  ر زانه با ر زانه چند رکع  نماز

ِ مسئول هدای   منین باشاد، مگار ممکان    کفار   منافقین   ارتقاء درجات ما

های خود مالحظه نکند؟! آیا ا امر  اس  که زمان   مکان را در تمام  مطلوبی 

هاا نادارد یاا    ابلیس به نحو کلّ    عماوم  اسا    نظاماات  بارای تحقاش آن     

 دار اس ؟ ار   مکاند سرپرست  ا  نیز زمان

ی میان موال   عبد حتماً دارای زماان   مکاان    پس باید دانس  که رابطه
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اس    برای تحقش نظم مورد نظر خاود، زماان   مکاان را در افعاال دخالا       

شاود، یاا ناشا  از فقادان      دهند   اگر مواردی بر خالف این اصل دیده م  م 

ای فهم از خطاباات  که مبنقدرت عبد اس    یا منبعث از ضعف منطق  اس  

خاصّا  از  اال در صورت حضور امام معصاوم، قطعااً میازان       قرار گرفته اس .

رجیح برخ  عبادات بر   ت برای هر مکلّف درنظر گرفته شده مناسک اعمال   

 شد.   هر فرد معین م  بعض  دیگر به نسب 

تخییار  کند کاه   م  بحث  اجب موق ، به این اشاره ی ه. آخوند در ادام1

، تخییری عقل  اس    نه شرع ؛ به ایان معناا کاه    « اجب موسّع»بین افرادِ 

 اجب موسّع یک کل  اس    عقل، انسان را در انتخاب هر یک از افارادِ ایان   

قابل اکر اس ، آن اس  کاه در تخییار    باره اینآنچه در  0.سازد م  کلّ  مخیّر

  مایالً عتاش   صایام       بین اطراف  اجب  جود دارد« تباین ماهوی»شرع ، 

اطعام با یکدیگر متباینند؛ در حال  که افرادِ  اجب موسع سمانند نماز  بمیاباه  

د   لارا تخییار در آنهاا اساسااً     یک امر کل ، تباین مااهوی باا یکادیگر ندارنا    

 معناس . ب 

تر، آزاد بودن مکلف در انتخاب هار یاک از    از جه  دیگر   به بیان دقیش

عاالم  »کل    فرد   در  ی هرابط ی هز، از باب حکم عقل دربارافرادِ طبیع  نما

ی    صاف  بارا  « عالم تشریع»مربوط به « تخییر»که  اس ؛ در حال « امتیال

                                                           
البته باید توجه داش  که تخییر میان افراد از این منظر اس  که با انجام هر یک از آنها،  .0

زیادی میان نماز ا ل  ق    شود اما از جه  ثواب، تفا ت  عقاب   مجازات مرتفع م 

دیگر افراد نماز  جود دارد   لرا غرض خا  موال از تحقش نماز ا ل  ق ، باعث جعل امر 

دد امر د م شده اس . پس از این منظر، هم تعدد غرض نسب  به برخ  افراد   هم تع

 نسب  به آنها  جود دارد.
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باودنِ تخییار در اینجاا معناای  نادارد.       جعل شارع اس    لارا تاوهّم شارع    

بارای ماا نحان فیاه، خاال  از      « تخییر عقل »همچنان که بکاربردن اصطالح 

آزادی  ی هنف   جود بیان  از شاارع درباار   گرچه غرض قوم نیزنیس ؛  اشکال

در انتخاب افراد  اجب باشد. در  اقع تفا ت  جوب تخییری با  جوب تعیینا   

آن اس  که شارع به موضوعات  جوب تخییری، تنوع بخشیده اماا در  جاوب   

« عمصادیشِ موضاو »تعیین ، موضوع  احد اس ؛ گرچه هر د  از نظر تنوع در 

 مشترکند.

 . فرض  که آخوند بارای تعادد مطلاوب در تبعیا  قضااء از اداء طارح      7

کند، اطالق دلیل  اجب   اهمال یا اجمال دلیل توقی  منفصل اسا . اماا    م 

هنگام  که دلیل توقی  مجمل یا مهمل باشد، اثر عمل ِ آن بارای عباد ایان    

مبادرت کند   اطاالق   نماز ی هتواند به اقام م  ا قات ی هخواهد بود که در هم

 سازد. م  را منتف «  ق »دلیل  اجب، قید 

سایال بحاث از   « اجماال »از سوی دیگر   بر اساس آنچه در نقد فارض   

تصاویر عقالئا    « میان عبد   ماوال  ی هاجمال در رابط»مقام بیان  گفته شد، 

د دّتعا » ه شود. لرا در فرض ارائه شده نیزاراد« اطالق»ندارد؛ مگر اینکه از آن 

 جاری اس . ،منتف  اس  بلکه  حدت مطلوب «مطلوب



 



 

 عشر: فی االمر باالمر بالشیء الثانی الفصل

 ، سه صورت را برای مساله تصاویر «االمر باالمر بشیئٍ». آخوند در بحث 0

 کند:  م 

س حصاول فعال تعلاش    صورت ا ل این اس  که غرض موال مطلقاً به نفا 

 گرفته    اسطه در این فرض، مبلّا   طریش مح  اس    نه آمر. 

صورت د م این اس  که امر به  اسطه، موضوعی  دارد   از ساوی ماوال   

 هیچ غرض  نسب  به تحقش فعل، تعلش نگرفته اس . 

صورت سوم این اس  که غرض موال به حصول فعل تعلش گرفتاه اماا باه    

ش  اسطه به ا  ابالغ شود   طریقی   اسطه، بمیابه شارط  این شرط که از طری

  جوب فعل باشد. 

 حال باید دید این سه صورت، با کدام تحلیل عقالئ  قابل توضیح اس :
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در دستگاه موال « گری  اسطه»ض ا ل، باید توجه داش  که . در فر3

یک ر ند همیشگ   جود دارد   منشیان   معا نان دربار   دیگر  عنوان به

عقالئ ، مشغول رساندن  ی همناصب موجود در دستگاه موال در یک ر ی

تشکیالت   سازمان »دستورات پادشاه به مامورین هستند. به عبارت دیگر 

ی  هاساساً به همین نحو اس    از ملکه    لیعهد تا فرماند« مدیریت  موال

ای  هکنند    اسط م    مسئول خزانه   ... در موضوعات مشخص   ر د سپاه

 شوند. م  برای جریان فرمان سلطان

پس تشکیالت   جود دارد که در آن، تقسیم کار انجام شده   اختیارات  

پادشاه  صب  داده شده اس ؛ چون  حدت   کیرتِ موضوعاتخاص  به هر من

ستقیم را ندارد   لرا به حدی زیاد اس  که امکان ابالغ فرامین خود به نحو م

دارای حجی    ضر رت اتباع اس .  ،رای زیردستانمستقیم هم بفرامین غیر

امر به  اسطه توسا » به این ترتیب، تبیین عقالئ  از این فرض، علّ ِ عقالئ ِ

را معین کرد   ر شن شد که چنین کاری، کاشف از  جود یک دستگاه « موال

  تشکیالت مدیریت  برای موالس    عل   جوب امتیال در این فرض، 

 الت    ر ند مدیریت ِ سلطان اس .طبیع ِ کار تشکی

شود؛ یعن  برخا    م  . با توضیح فوق،  ضعی  فرض سوم هم مشخص9

مناصب  جود دارند که زیردستان در امتیال خود، فقا باید دستور ماوال را از  

آنان اخر کنند   این سلسله مراتب  اس  که توسا خود سالطان بارای نظام    

ای  حاده  س، فارض ساوم، فارض علا     . بر این اساا تشکیالت  معین شده اس 

 شود. م  نیس    به فرض ا ل ملحش

کاری سری یا که  این البته تشکیالت موال، دارای استینائات  اس ، مانند 

در دستگاه مدیریت   ای در حال انجام اس  که این حال  نیز بازرس   یژه
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م سلطان جایگاه دارد. در  اقع خود تشکیالت، از این نوع دستورات هم فه

دانند که دستورات سرّی   امور امنیت     یژه را فقا در  م  دارند   میالً

ابالغ شد، باید انجام دهند   اال اگر  ها صورت  که از فالن مقام خا  به آن

برسد، معلوم نیس  که دستور  اقع   ها چنین ا امری از مجرای دیگری به آن

زیرا  ؛کنند نم  بحث ایجاد، تغییری در پادشاه باشد. پس ا امر سرّی   خا ّ

هم در این دستگاه، تعریف شده هستند اما رهور   بر ز علن  ندارند    ها آن

زیردستان ندارند تا محرمانه  ی هحالت  مخفیانه دارند   تعمیم  نسب  به هم

 حفظ شود. ها بودنِ آن

دار بوده   عل  باید معنا«  اسطه در ا امر موال موضوعیّ »به بیان دیگر،  

بُعدی  ا از آن، ر شن شد که این کار نیزعقالئ ِ آن تبیین شود که در تبیین م

 شود.  م  از لبعادِ دستگاه مدیریت  پادشاه اس    در فرض ا ل، منحلّ

. یک تصویر برای فرض د م آن اس  که پادشااه  بارای تمارین دادنِ    4

ال، مسائولی   طور میه سپارد   ب م   لیّعهد خود، اختیارات  حکومت  را به ا 

دهد. در اینجا گرچه غرض موال، تمرین دادن به  م  ا  قرار ی هارتش را بر عهد

زمان با این تمرین، کشور نیز باید اداره شود   لارا   جانشین خود اس   ل  هم

زماان  کاه اماور     ی هاگر سربازان امتیال نکنند،  ضعی  نظام  کشور در برها 

ریزد. به عبارت دیگر، حین العمال   در   م  لشگر به  لیّعهد تفوی  شده؛ بهم

طور نیسا  کاه    آموزد   این م  آزمون   خطاس  که  لیّعهد ر ش سلطن  را

بَارانِ   برای این غرض، یک محیا آزمایشگاه  فراهم شده باشد؛ بلکاه فرماان  

بارای ماامور   « عدم  جوب امتیال» لیعهد، درگیر عمل هستند! پس حکم به 

تعطیل  امور حکوم  شده   غیر عقالئ  اسا .  ثان  در چنین فرض ، موجب 

معناسا    با   برای  اسطه« موضوعی  مح »به بیان دیگر در چنین فرض ، 
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 کشور نیز حتماً بر آن مترتّب اس . ی هبلکه غرض ادار

طبش برخ  شر ح، میال متناسب با ایان فارض   »ممکن اس  گفته شود: 

دهد تاا ا  نیاز باه زیار      م  آن اس  که سلطان به فرزند خردسالِ خود دستور

کاه   ایان  دستان دستور دهد   از این طریش، راه   ر ش امارت را بیااموزد؛ ناه  

در ایان  «. اختیارات حکومت    مهمّ  را باه  لیعهادی عاقال   باالا بساپارد     

مطرح اس    اطاع  زیردستان از « آموزش»اعطای اختیارات، جای  به صورت،

د. میالً اگار پادشااه باه فرزناد خاود      این کودک نیز، اطاعت  صوری خواهد بو

جلّاد با علم به غرض موال  ،«ه جالد بگو که فالن شخص را بکشدب»بگوید که: 

محقش نخواهد کرد بلکه بصاورت  غیار    آموزش، قطعاً چنین کاری را مبن  بر

 ی هدهد تا ا  با تجرب م   اقع ، خود را نسب  به امر این کودک، ممتیل نشان

مواجاه  « رام»شنا شود   آموزش ببیند. در این صورت، ما با امر   نه  کردن آ

 جادی  ی هسازی ر بر  هستیم. به عبارت دیگار اراد  نیستیم بلکه با یک صحنه

شرط دالل ، در اینجا مفقود اس    پادشاه، طلب  حقیق  ندارد بلکه عنوان  به

سا .  ا  از باب آموزش اس    تحقش موضوع امر، اصالً مطلوب ا  نی ی هخواست

جدی، دالل  را از بین برده   بحث را موضوعاً از  ی هبه این ترتیب، فقدان اراد

 کند.  م  خارج« امر»

.  قت  صح  فرض د م نف  شد   فرض سوم نیز به فرض ا ل ملحش 1

شود که طرح سه فرض برای مساله از سوی آخوند نادرس   م  گش ، ر شن

: موال هس    تشکیالت اس ؛ بلکه ما با یک فرض  احد ر بر  هستیم

به  ها کند   انتساب آن م  ها جاری  اسطه ی همدیریت  ا  که فرمان را بوسیل

 موال   منزل  آنان در دستگاه نیز، یا علن  اس    یا سرّی. 



 

 مرتین عشر: فی االمر بالشیء لثالثا الفصل

اطاالق  »باید گف  که ابتنای بحث بر « االمر بالش ء مرّتین». پیرامون 0

« عالَم  ضع»در  هیأت جه  ندارد زیرا دالل  ماده   « هیأتاطالق »  « ماده

عقالئ  میان موال  ی هبطمشخص شده؛ اما آنچه در اینجا مهم اس  مقتضایِ را

  عبد اس    نه مقتضای  ضع. به عبارت دیگر ما در اینجا باه دنباال نظار      

امر نیستیم بلکه  جدان   ارتکازِ بین موال  ی ه  ماد هیأت ی ه ضع  اضع دربار

تکرار امر د م قبل از امتیاال  »  عبد، مدنظر اس . حت  فرض مساله مبن  بر 

اس    بحث  ضع « بودنِ موال در مقام بیان»بحث د ده م  نیز نشان« امر ا ل

ما در مباحث گرشته مقاام  ضاع را از مقاام    که  این مطرح نیس ؛ با توجه به

بحث از  ضع، باید از اساتعماالت   جای  به بیان تفکیک کردیم. به عبارت دیگر

طلاب   ، بحث کرد   در ر ابا عقالئا  نیاز  شود م  که در ر ابا عقالئ  انجام

 ، موضوعاً نادرس  اس .هیأتدارد   تفکیک آن به ماده    « حدت»

پس برای تشخیص مقصود از طلب بوحدته، باید به استعماالت عقالئ   

کید، انحصار در تأسیس یا تأجای  به پرداخ  که در این صورت ممکن اس 
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طور که قبالً گرش ، باید به  زیرا همان ؛معان  دیگری نیز قابل طرح شود

ها را در تعیّنات  ان  از استعماالت همّ  گماش    آنتحقیقات مید

مال  مورد مالحظه شان سدستیاب  به معنا بر اساس زمان   مکان استع مختلف

 ندارند.ای  ، چنین ر یهقرار داد که اصولیون

، هم از طرف موال   هم از طرف عبد باره ایندر  اقع فر ض مختلف  در  

ار داشته تا با گرش  مقدار خاص  از زمان، قابل تصویر اس . میالً موال انتظ

دستورش محقش شود   لرا با گرش  آن زمان   عدم تحقش آن فرمان، د باره 

کند؛ گرچه  م  کند   حت  تکلیف را به عبد دیگری متوجه م  امر را تکرار

تالش، قادر  رغم عل ممکن اس  برآ رد زمان  موال صحیح نباشد   عباد 

ن مدنظر ا ، کار را انجام دهند. لرا تالش عبد بر امتیال بوده تا در زما اند نبوده

رهنمون « عدم امتیال»اما تخمین غیر دقیش موال از زمان الزم، ا  را به تلقّ ِ 

کرده اس . همچنان که فر ض مختلف  برای عبد هم قابل تصور اس  که 

 دهد. م  را تغییر ها دالل 

این بحث، از اصطالح اطالق   آخوند هم در ». ممکن اس  گفته شود: 3 

بر ایان   تقیید استفاده کرده   بحث را در عالم  ضع طرح نکرده   شاهد دیگر

، مفاهیم  چون تاکید   تاسایس  هیأتلهِ ماده    نکته آن اس  که در موضوعٌ

اما باید توجه داش  که اگر مقام بیاان   اطاالق   تقییاد، باه     « مطرح نیس 

 تکارار  بااره  ایان وال بااز گاردد، مباحاث قبلا  در     ر ابا عقالئ  میان عبد   م

 مختلف زمان    مکان  شکلهای  شود: ر ابا میان موال    عباد در نسبی  م 

انتزاعا    بریاده از شارایا   باه نحاو کلّا         صورت به گیرد   نباید آن را م 

 توصیف کرد.

ر انتزاع  تشریح شود   ب صورت یید نیز بهدر  اقع حت  اگر اطالق   تق 
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تواند بر خارج تطبیش شود    س آن، حکم  کل    عموم  صادر شود، نم اسا

بیانگر ر ابا عین    عقالئ  میان عبد   موال باشد. یعن  منشأ انتزاع در اینجا 

اس ؛ در حال  که شرایا در خارج متنوع اس . به عبارت دیگر « شرایا»

تواند ر ابا عقالئ    نم چنین انتزاع ، فرض عقل    اهن  دارد اما این فرض،

جاری در خارج را توضیح دهد؛ همچنان که برای خرید اشیاء مورد نیاز کس  

توجه  ندارد بلکه کیفی  خا    « ها انتزاع یک کیفی  از تمام کیفی »به 

 متعین  را در نظر دارد.

شود که در بحث آخوند، نه به بُعد عقل  بحث سانتزاع  م  بنابراین مالحظه

که به تنوع ا  در اینجا  اشاره شده   نه به بُعد عقالئ  بحث  منشأ آن 

توجه شده اس . به دلیل ا  ها نارر اس  ها   تشویش ها، ر ابا، مجازات طلب

همین عدم تنقیح از ر ابا عقالئ  اس  که شاید بهتر باشد متن را به عالم 

   ضع منصرف نمود.

 




