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 اشاره
خررااا مراس سرا     که از است از مجموعه مباحثی برگرفته نوشتار حاضر، 

ی علمی، توسط استاا معزز  جلسه 87ار قالب ماس همان سا   اسفندتا  9313

نقد و »االسالم و المسلمین صدوق با موضوع  و اانشمند گرانمایه، جناب 

ایرراا  « االصرو   کتاب از  ، مقصد ثالث و مقصد رابعمقصد ثانیبررسیِ 

ریری از متن کفایه شکل بحث نیز به این صورت بواس که ابتدائاً تقشدس است. 

های جناب استاا، ارتبرا  میران تعراری  و     شدس و بعد از آن با پرسش ارائه می

گرفته تا نظم  های طرح شدس ار متن مورا بررسی قرار می ها و استدال  تقسیم

جدیدی از مبحث مورا نظر ایجاا شوا و نقدهایی نسبت به مباحث قوم طرح 

ی علم اصو  فرراهم   رکت به سوی بهینهای برای ح گراا که ار نتیجه، زمینه

 آید.

ار تنظیم جلسات نیز تالش بر این بواس تا عرالوس برر ایجراز، جران کرالم      

استاا بدون اضافه یا نقیصه، ار متن منعکس شوا که این هدف با لط  ایشان 

بخشری محقرش شردس اسرت.      تصحیح متن حاضر، تا حدّ اطمینان ار بازبینی و

امید است که این تالش اولیره ر کره تکمیرل آن ار اسرتور کرار قررار اارا ر         

هرای علمیره    ای را برای حرکت به سوی تفاهم با علماء و فضالی حروزس  زمینه

فراهم کند و از این رهگررر، ررفیرت   پیرامون علم اصو  فقه احکام حکومتی 

ستان مقدس حضرات معصرومین  گزاری به آ ی شیعه ار خدمت عقالنی جامعه

 صلوات اهلل علیهم اجمعین ارتقاء یابد.
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 نواهی: دوممقصد 



 



 

 فصل: فی عدم دالله النهی الّا علی الطلب

. مرحوم آخوند ار ابتدای بحث نواهی، اشارس به اشتراکات بین بحث امر 9

و بحث نهی می کند و لرا ار اینجا همان اشکاالتی که ار معنای امر به طلب 

الزامی و اتحاا طلب و ارااس و ... ذکر شد، تکرار می شوا. یکی از این نکات ار 

اما اگر بین امر و نهری  است  «طلب»نظر آخوند، اشتراک امر و نهی ار معنای 

به این صورت، وجه اشتراک گیری شوا و این او از موضوع خوا )ایجاا فعرل  

شروا.   ار امر و ترک فعل ار نهی( منتزع شوند؛ تغایر این او مقوله منتفی می

ار واقع نمی توان ار امر، طلب را از فعرل و ار نهری، طلرب را از تررک فعرل      

اسرت و تعریر  نهری بره      «طلب فعل»ر به تفکیک نموا بلکه اساساً تعری  ام

است. ار غیر این صورت باید از امرر و نهری، یرک مفهروم      «طلب ترک فعل»

مشترک انتزاع کرا و عنروان جدیردی غیرر از امرر و نهری را ار نظرر گرفرت.        

همانند اینکه وقتی از سیب و پرتقا ، مفهوم مشترکی انتزاع می شروا، لغرت   

می شوا تا هر او را بره عنروان فررا، ار     برای آن جعل «میوس»جدیدی مثل 
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خوا مندرج کند. شاید بخاطر اوری از این اشکا  و ایجراا تغرایر برین امرر و     

 معنا کراس اند. «منع»نهی بواس که متاخرین، نهی را بجای طلب ترک، به 

بعنوان متعلش طلرب   «ترک»و  «ک ّ». ار ااامه، به اختالف قوم اربارة 1

غیرر مقردور بروان تررک     »اینجا باید گفت که ااعرای  پرااخته شدس است. ار 

بدلیل تنقیح علیّتی و عقلی و نظری از ترک مطرح  «بعنوان یک مقولة عدمی

)لره أن   «اختیرار »شدس است و ار مقابل، آخوند بحث را به او وجهری بروانِ   

یفعل و له أن ال یفعل( منتقل کراس و بجای بحث عقلی، به ترسیمی عقالئی و 

عملی از مساله روی آوراس است. به عبرارت ایگرر اشرکا  از سرنخ     اعتباری و 

عقل نظری است اما پاسخ مرحوم آخوند از سنخ روابط عقالئی اسرت و بره او   

طرفه بوانِ مقولة اختیار تمسّک می کند تا مساله بصورت یرک طرفره طررح    

نشوا. ار واقع مستشکل، ترک را بریدس از اختیار موال و اختیرار عبرد ار نظرر    

گرفته و لوازم این موضوع ذهنی را می شمارا ار حالی که باید اختیار عبرد و  

قدرت او و نسبت آن با اختیار موال مورا توجه قرار گیرا. مثالً موال ترک شرب 

خمر را طلب کراس اما می تواند ار آیندس، است از طلب خوا براارا همچنران  

 ز آن عصیان نماید.که عبد نیز می تواند طلب موال را محقش کند یا ا

پس این اوامر و نواهی هم از طررف مروال و هرم از طررف عبرد، امروری        

اختیاری هستند و نه جریان یک فعل جبری یا غریزی! به این ترتیرب، نحروة   

از یک فرض انتزاعی و علیتری و طررح آن    «ترک»پاسخ آخوند و خارج کران 

کمیرل شروا و بجرای    ار عقل عملی و اختیارات، کار صحیحی است اما باید ت

صرف توجه به اختیار عبد، اختیاری بوان نواهی مروال نیرز مرورا توجره قررار      

 گیرا. یعنی هم فعل عبد و هم جعل موال، ذو وجهین و اختیاری است. 

. البته طبش مباحث گرشته، روشن است که بایرد علرم و قردرت عبرد،     3
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ار شوا زیرا اوامرر و  توسط موال لحاظ شوا تا اساس رابطه بین عبد و موال برقر

هسرتند. برر همرین اسراس      –و نه علّیتی  –نواهی نارر به یک موجوا مختار 

به  «ترک»به نحو مطلش، صحیح است و نه قو  به  «ک ّ»است که نه قو  به 

نحو مطلش؛ زیرا عباا متنوع و مختل  هستند و مثالً عدس ای نسبت به ارتکاب 

نهی موال، میل اارند و عدس ای نسبت به تخطّی از آن میلی ندارند. به عبرارت  

روشن تر، نهی اگر بر اساس ک ّ مطرح شوا، برای عدس ای که میل به ارتکاب 

بدلیل قرار گرفتن ار شرایط نهی نداشته باشند؛ بی معناست مانند کسانی که 

پرورشی خاص و مررهبی، از ابتردا کششری بره نوشریدن مسرکرات ار خروا        

 احساس نمی کنند.

از سوی ایگر نهی اگر بر اساس ترک مطرح شوا، برای کسانی که نسبت  

به ارتکاب نهی بی میل هستند؛ تکلیفی فعلی را ایجاا نمی کند و انشاءً بره او  

که میل پیدا کرا، گرران گیرر او شروا کره ار ایرن      متوجه است تا ار زمانی 

« غیر عقالئی بروانِ تکرالی  انشرائی   »صورت، اشکالی که ار گرشته پیرامون 

 طرح شد، جریان می یابد.

. البته باید توجه ااشت که حاالت عباا تنها ار میل ااشتن و بی میرل  1

قسیمات بوان نسبت به تخل  از نواهی منحصر نمی شوا بلکه طبقه بندی و ت

زیاا ایگری قابل طرح است؛ زیرا با نفی مبنای مطلش نگری و بر اساس مبنای 

عبراا اسرت. اگرر موضروع      «تغییررات  »نسبیت، اوامر و نواهی اساساً نرارر برر   

باشد، آنگاس مفاهیمی مانند تقوّم و مشارکت طرح می شوا و  «تغییر»فرامین، 

برد  مری شروا زیررا ایگرر       «یاستگاس برنامه ریز»استگاس اوامر و نواهی، به 

مدنظر خواهد بوا تا با چشم اندازها و سیاست گراری ها  «جامعه»بجای عبد، 

و برنامه های خاصی، معین شوا که چگونه مرام را ار کانرا  اعمرا  و رفترار    
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، بررسری فررا برر مبنرای     «نسربیت »خاصی قرار ااا. ار واقع با طرح مبنرای  

ییر آن است که مورا لحاظ قررار گرفتره و   شوا بلکه تغ نگری انجام نمی مطلش

کنرد. ایرن بردان     را مطررح مری   «وحدت جامعه»برآیند تغییر افراا ار نهایت، 

نگری و وروا به نسبیت، روابط عقالئی موضروعاً   معناست که با خروج از مطلش

تغییر خواهد کرا و حتی بجای اوامر و نواهی، از گزارس های توصیفی اسرتفااس  

شررایط و  »ن نحوس از روابط عقالئی، موضروع تصررف حاکمران،    شوا. ار ای می

است که با تغییر آن، فرهنگ و رفتار مررام متحروّ  مری شروا و برر       «محیط

همین اساس، مفاهیمی مانند بهرس وری و راندمان و ... مورا توجره قررار مری    

 گیرا.

معرفی گراا، باید سوا  کرا کره   «نهی»بعنوان معنای  «منع». اما اگر 1

چیست؟آیا ار هنگام منع از سوی موال می  «منع»بیین علمی و تخصصی از ت

توان آن را بدون طلب ار نظر گرفت و گفت که طلبی ار این فعرلِ او وجروا   

ندارا؟! و آیا این طلب، چیزی غیر از انجام نداان کاری مشخص را انبا  مری  

 «ترک فعرل  طلب»کند؟! پس گرشته از معنای لغوی منع، این واژس به غیر از 

تحلیل می شد و تنها بره   «طلب فعل»قابل تحلیل نیست؛ همچنان که امر به 

 این صورت، ترسیمی علمی و تخصصی می یافت. 



 

 دالله النهی علی التکرارعدم 

ی امرر، وضرعاً برر     ی نهی بر خالف صیغه اند که صیغه . برخی ااعا کراس9

پرریرا بلکره    کند اما مرحوم آخونرد ایرن قرو  را نمری     اوام و تکرار االلت می

کنرد اعردام    معتقد است بجای االلت وضعی، این عقرل اسرت کره حکرم مری     

ی افرراا بصرورت    موال ار نهی، وابسته به ترک کلّیهطبیعت به عنوان مطلوب 

مداوم و مکرّر است. اما ار اوامر از آنجا که ایجاا طبیعت )بمثابه طلب موال( با 

 شوا.   شوا، این حکم عقلی جاری نمی وجوا یک فرا از آن هم محقش می

و تبعیرت از جعرل    «قواعد زبانی»رسد که این بحث یا باید به  به نظر می

مورا بررسی قرار گیرا  «روابط عقالئی»معطوف شوا و یا باید بر اساس واضع 

قروم ار  »نیست. ممکن است گفته شروا:   «عقلی»و ار هر صورت، یک بحث 

مبحث اوامر به این نکته اشارس اارند که متعلّش اوامر، طبایع اسرت و لررا اگرر    
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جعرل  اثبات شوا که واضع، صیغه را برای طلب طبیعت یا طلب ترک طبیعت 

اما باید توجه ااشت کره هرر جعلری بررای      «کراس، باید نظر آخوند را پریرفت.

شوا و غرض از جعل الفاظ نیز، استیابی بره   تحقش غرض و مقصدی انجام می

نظم ار تفاهم و تخاطب است که این امرور اعتبراری و عقالئری، ارتبراطی بره      

یعنری امرور    طبیعت، ماهیت، فرا، مصداق و سایر مباحث عقل نظرری نردارا.  

هستند که با  «عقل عملی»زبانی و عقالئی، فاقد ما به ازاء خارجی و از جنس 

ماهیتاً متباین است و موضوعات متعلّرش آن نیرز از سرنخ امرور      «عقل نظری»

قواعرد  »حقیقی و فلسفی نیستند. پس ار اینجا بایرد بره یکری از او مبحرث      

ازم و تناسربات ایرن او را   رجوع کرا و بررسری لرو   «روابط عقالئی»یا  «زبانی

جایگزین مباحث عقلری و فلسرفی و منطقری نمروا؛ زیررا تراکنون و از میران        

انرد کره ار علرم اصرو  از آنهرا       ، این او سرفصرل برواس  «عقل عملی»مباحث 

 استفااس شدس است.

اگر ارتکاز منطقیون از اصطالحاتی مانند کلّی ». ممکن است گفته شوا: 1

ر عرف نیز جاری شدس و عمومیت یافته باشد، آنگاس و فرا و مفهوم و مصداق ا

توانند این معانی را از الفاظ قصرد کننرد و عبراا و     موالی و ایگر متکلّمین می

امرا   «سایر مستعمین نیز به این معانی منتقل شدس و بر اساس آن عمل کنند.

قبالً گفته شد که این مساله بمعنای وروا اانش و تخصّصی به نام علم منطش 

و ااراکات تخصصی  «تخصّص»ه بحث اصو  لفظیه است. یعنی اگر قرار باشد ب

وارا زبان و اابیات شوا و تفاهم و تخاطرب ار سرطح عررف متوقر  نشردس و      

ارتبا  آن با علوم و اانشهای گوناگون به رسمیت شناخته شوا، باید از مبنای 

بنردی و   نگری ار زبان و اابیات اسرت برااشرت و بره نسربیّت و طبقره      مطلش

سطوح مختل  و صنوف متفاوت ار وضع و استعماالت اعتراف کرا و مباحرث  
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 پریرا. زبانی را بر این اساس استوار کرا که مبنای قوم چنین چیزی را نمی

ار هر صرورت، اوامرر مروالی نرارر بره افرراا       ». ممکن است گفته شوا: 3

از افراا صالس که خاصّی از موضوعات نیست و مثالً با امر به صالس رهر، هر یک 

گیرا. لرا سلوک  ما بین زوا  تا غروب آفتاب اتیان شوا، مورا پریرش قرار می

توان ار چارچوب مفهومی به  عقالء ار عدم توجه به فرا و مصداق خاصّ را می

اما سوا  اینجاسرت کره اگرر مرالک ار ایرن       «نام کلّی و طبیعت تحلیل کرا.

چگونه از  «فرا»و  «کلّی»ی عقالئی بین موال و عبد است، مفهوم  بحث، رابطه

ی  تروان رابطره   این رابطه قابل استخراج است؟! و با چه تبیین و استداللی مری 

های عقلری اانسرت؟! حتری اگرر      عقالئی را نارر به این نوع از تجزیه و تحلیل

د، به این الیل گرارن عباا ار انجام اوامر موال، بین افراا یک طبیعت فرقی نمی

کنند  ی او و روند معمو  زندگی او توجه می است که به خواست موال و سلیقه

نمایند که ایرن امرور متغرایر برا      های او استناا می و به خلش و خو و حساسیت

مفاهیم تخصصی و عقلی است. به عبارت ایگر خواست موال و تنبیه و تشویش 

گرراا و یرا بره     های زبانی باز می اللتاو و همچنین امتثا  و عمل عباا یا به ا

کند که این او خاستگاس ار مبنای قوم، از سرنخ امرور    روابط عقالئی رجوع می

 عقلی و حقیقی و فلسفی نیستند. 

ار این صورت حتی اگر اثبات شوا که ارتکازات علم منطش ار عرف رواج 

گاس بحث ار  پیدا کراس و مبنای تفاهم و تخاطبِ عموم مرام شدس، باز هم تکیه

است و نه ار مفاهیم منطقی! یعنی موالی از طریش توبیخ  «پریرش اجتماعی»

اند تا  اند و مرام را الزام کراس و تشویش، سعی ار ایجاا وجدان اجتماعی ااشته

این مطلب را ار تفاهم و تخاطب بپریرند و مرام نیز به آن ملتزم شدس و آن را 

 اند. پریرفته
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شروا و   ایرن نکتره، بحرث ار همرین جرا متوقر  نمری       البته با توجه به  

 «منطرش صروری  »توان الزام موالی را تنها ار اسرتفااس از برخری مفراهیم     نمی

منحصر نموا بلکه عقالء به تبع نیازها و مقاصد خوا ممکرن اسرت ار برخری    

عقالنیت »های ایگر،  و ار برخی عرصه «نگری منطش مجموعه»امور، عقالنیت 

به پریرش برسانند. ار این صرورت علرم ار جامعره تنروع      را ار جامعه «وحی

شوا و هر عرفی، روابط عقالئی  یابد و پریرش نیز به امری نسبی تبدیل می می

و اصو  زبانیِ مختصّ به خوا را خواهد ااشت که عمل آنها به شرکلی خراصّ   

اهد. این ار حالی است که بر اساس علم منطش، اندراج فرا ار کلّی  سامان می

شوا و طررح مبراحثی ماننرد تروبیخ، تشرویش،       ه نحو علّی و قهری حاصل میب

معناسرت. بره همرین     الزام، التزام، وجدان، پریرش و جریان نسبیت ار آنها بی

الیل طرح مباحث منطقی ار ما نحن فیه ناارست و غیر وارا است و ار واقع 

 اهد. ای نمی مسلک قوم مبنی بر تباین عقل نظری با عقل عملی، چنین اجازس

 «ی واضع از مفاهیم منطقی ار جعرل الفراظ   استفااس»بنابراین اوالً اثبات  

اارای مؤونه و محتاج استدال  است و ثانیاً بر فرض اثبات آن، باز هم خاستگاس 

گراا که  باز می «پریرش»استفااس از این مفاهیم ار وضع یا روابط عقالئی، به 

و الرزام و الترزام آنهاسرت و موجرب طررح       امری اعتباری و تابع تصمیم موالی

 نگری ناسازگار است.  خواهد شد که با مبنای قوم ار مطلش «نسبیّت»بحث 

ی بعدی پیرامون سقو  نهی ار صورت معصیت است که آخونرد   . نکته1

پریرا و استفااس از اطرالق صریغه را نیرز     االلت وضعی صیغه بر سقو  را نمی

اانرد. امرا بایرد     کمت و احراز مقام بیان میمشرو  به فراهم شدن مقدمات ح

و  «االلت عقلی نهی بر اوام و تکرار»توجه ااشت که آخوند ار بحث قبلی، به 

ی افراا  طبیعت منهیّه قائل شد و ار این صورت واضح  ضرورت اجتناب از همه
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شوا! زیرا استدال  آخوند به االلت عقلری   است که نهی با معصیت ساقط نمی

ع افراا به نحوی عامّ بوا که فارغ از اطاعت یا عصیان عبد، طلرب  بر ترک جمی

 کرا.  اائمی و مکرّر موال نسبت به ترک را به صورت مطلش اثبات می

شاید بتوان گفت که ار صورت معصیت عبد، ». ممکن است گفته شوا: 1

تواند باعث آن شوا  غرض موال ار ترک جمیع افراا نقض شدس و این مساله می

ی افراا نظری نداشته باشد و   ایگر نسبت به تحقش یا عدم تحقش بقیهکه موال

اما ار پاسرخ بایرد گفرت کره اساسراً اوامرر و        «فرمانی ار این بارس صاار نکند.

هستند که فرض عصیان همیشره ار مرورا او    «موجوا مختار»نواهی، نارر به 

فرمان اسرت.   وجوا اارا و این احتما ، یک امر مفروغٌ عنه ار صدور استور و

شوا و جعل و اعتبار او  پس وجوا این احتما ، باعث تغییر ار غرض موال نمی

اهد چون عصیان عبد بمثابه یک موجوا مختار همیشه  را تحت تاثیر قرار نمی

محتمل است و همین عبد با چنین توانایی و قدرتی است که موضوع خطابات 

گرفت و بر  جعل مد نظر قرار میقرار گرفته است. ار واقع اگر این احتما  ار 

غرض موال تاثیر ااشت، مالزم با آن بوا که موالی با توجه به امکان عدم تحقش 

غرض خوا بر اثر عصیان عباا، است از امر و نهی براارند و به صردور فرمران   

 مباارت نکنند.

پس عبد با اتیان یکی از افراا نهی ار خارج، میل موال نسربت بره تررک     

تواند موجرب انصرراف مروال از طلرب      کند و لرا نمی ا را منتفی نمیجمیع افرا

استمرار ترک شوا. چون روشن است که نقض غرض موال توسط عبد، موجب 

گیری موال نسبت به تحقش غرض خوا نیست و مخالفت عبد، خواست  عدم پی

رغرم وجروا    برا. لررا علری   موال نسبت به عملی شدنِ هدف خوا را از بین نمی

گراران است  از متخلّفین نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی، قانونارصدی 
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 اارند. از مجعوالت خوا ار این زمینه برنمی

ی عقالئری   از سوی ایگر و فارغ از این احتما  همیشرگی، وقتری رابطره    

ایجاا شوا و مولویت و عبوایتی شکل بگیرا، موال به صورت متداو  ار برابرر  

ا و عبد نیز به نحو معمو  عازم بر اطاعت است. یعنی یک عبد مطیع قرار اار

ی اجتماعی ار استگاس مولویرت، برر اطاعرت و امتثرا  ر و نره برر         بنای رابطه

عصیان و طغیان ر است و عبد پریرفته که ار اختیار موال باشد و ار اسرتگاس   

او زندگی کند. ار این صورت، این بحث نیز تابع اخالق موالی خواهد بوا و هر 

گیر و رحیم، منهجی مخصوص به خروا ار ایرن مسراله را     یک از موالی سخت

 کنند.  گیری می پی



 

 فصل: فی اجتماع االمر و النهی

. اولین مقدمة بحرث اجتمراع امرر و نهری ار کفایره، پیرامرون معنرای        9

 «واحد شخصری »است و مرحوم آخوند ار آن، اختصاص این لفظ به  «واحد»

نیرز،   –کره ذو وجهرین اسرت     –یرا جنسری را    «واحد نروعی »را نفی کراس و 

بره   «واحرد شخصری  »مشمو  آن اانسته است. اما باید توجه ااشت کره اگرر   

جزئی »نباشد، آنگاس یک  «کلّی»نحوی تفسیر شوا که خوا، مندرج تحت یک 

خواهد بوا که ار منطرش صروری، نره کاسرب اسرت و نره        «و خارجی حقیقی

مکتسب و بر اساس این منطش، نمی توان اربارة آن بحث علمی کرا و خروج 

موضوعی از این منطش خواهد ااشت. از نظر اصولی نیز، بردلیل تغییرر اائمریِ    

جزئی حقیقی، اساساً امکان جمع شدن او عنوان ار آن فراهم نمری شروا ترا    

 ن فرض صورت مساله اجتماع امر و نهی را ممکن اانست. بتوا

بنابراین حتماً واحد شخصی ار اینجا بعنوان مقوله ای است کره نراگزیر،    

کره یرک    - «جزئری اضرافی  »مندرج تحت یک کلی است و لرا خوا نیز یرک  



11   االصول کفايهنقد و بررسی _______________________________  

محسوب می شوا. به عبارت ایگر، واحرد شخصری ار اینجرا،     –است  «کلّی»

نیست؛  –که یک امر متغیر است  –شخصات خارجی آن مصداق با تعینات و ت

است که جزئی اضرافی نرام اارا و لررا قرو  بره واحرد        «کلّی»بلکه خوا یک 

شخصی، بر مبنای قوم تفاوتی با قو  به واحد نوعی از این جهت نردارا. پرس   

تنقیح شوا، حتماً ذو وجهین و منردرج تحرت یرک     «فرا»چه بحث از جهت 

آغاز شوا، حتماً افراای را شامل خواهد  «کلی»بحث از کلی خواهد بوا و چه 

سرخن گفتره؛ گرچره نرام آن،      «کلّی»شد و لرا صاحب فصو  هم اربارة یک 

 باشد. «واحد شخصی»

از طرف ایگر، اصرار به انحصار بحث به واحد شخصی و نفی موضروعیت   

 واحد نوعی برای بحث اجتماع امر و نهی نیز ناارست اسرت؛ زیررا برر مبنرای    

شکل می گیرا و فرقی نمی کند که آن کلّی،  «کلیات»منطش، بحث بر اساس 

جزئی اضافی باشد یا نباشد. پس از این جهت هم، تفاوتی بین کلّیرات وجروا   

 ندارا.

به این ترتیب، بحث از واحد شخصی و واحد نروعی، برک بحرث عقلری و     

ی کند، بایرد  منطقی است که باید به لوازم آن توجه نموا و اگر کسی آن را نف

بجای نگاس عقلی به این مسراله، بصرورت ارتکرازی و زبرانی یرا عقالئری، آن را       

بررسی کند و مقتضای وضع یا مقتضرای روابرط عقالئری را ار ایرن موضروع،      

 خواهد بوا. «پریرش»مدنظر قرار اهد که ار این صورت، محور استدال ، 



 

ی  ی اجتماع امر و نهی و نحوه پیرامون صورت مسالهبحثی الثانی: 

 ترسیم صحیح از آن

. اما برای وروا ار مقدمة اوم ابتدائاً باید مالحظه کرا که آیرا اجتمراع   9

امر و نهی چه تصویری اارا تا سپس بتوان به تفاوت آن با مسالة االلت نهری  

عرالمم  »بر فساا عبااات پرااخت. یک مقام از بحث ار ایرن اسرت کره آیرا ار     

عدا حیثیات وجوا و از طرف موال، امکان اجتماع امر و نهی بر اساس ت «جعل

و از سوی عبرد هرم بره     «عالمم امتثا »اارا یا خیر؟ همچنان که می توان ار 

 این بحث پرااخت و امکان آن را ار این وعاء هم بررسی کرا.

طرح می شوا،  «فرض مساله ار عالمم جعل»اولین سوالی که ار صورت  

ت یا عقالئی اس «حیثیت»آن است که آیا بحث از امر و نهی، عقلی و از جنس 

قوم برای امور عقالئی نیز، حیثیت های متعدا »است؟ ممکن است گفته شوا: 

می شمارند و بحث از حیثیت را ار مقوله های عقل عملی جاری می کننرد و  

فعل را نیز حیثیت براار می اانند و حیثیات را به مفاهیم نظری محدوا نمی 

 «کنند.

جعل موال جاری می شوا؟ ممکن اما باید اید که ااعای فوق چگونه ار  

موال، کون ار مکان را ار نظر می گیرا و به حیثیت صالتیِ »است گفته شوا: 
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که همران   –این عنوان، امر می کند و از حیثیت تصرف بدون اذنِ این عنوان 

 .«نهی می کند –غصب نام اارا 

اما به نظر می رسد که جعل شارع نسبت به صالس و غصب باید بره نحرو    

یحی توضیح اااس شوا: از نظر عقالئی، غرض موال علت جعل اوست و مثالً صح

اگر حرمت غصب را جعل می کند به این الیل است که بردنبا  ایجراا حرس    

احترام به حقوق ایگران ار عبد خوا است. یعنی مطلوبیت  ایجاا این اخرالق  

که بردون   هر گونه تصرف ار ما  غیر»ار عبد، باعث می شوا تا موال او را از 

، نهی کند. پس غرضی که گفته شد، «توجه به ارااس و اذنِ مالک  آن ما  باشد

خالصره مری    «غصرب »موضوعی متناسب با خوا را رقم می زند که ار عنوان 

شوا. عباا می توانند ار مکان های مباح )مانند ملک خوا( تصرف کننرد امرا   

، ممنروع شردس   تصرف بدون اذن ار اماکنی که ملک غیر محسوب مری شروند  

است. پس چیزی که خدا از عبد خواسته، ترک تصرف ار امراکنی اسرت کره    

عبد از مالک آنها برای اسرتفااس ذذن نگرفتره اسرت. حرا  عنروان مرورا نظرر        

)تصرف ار ما  ایگران بدون اذن آنان( که همان متعلش نهی است، مشرخص  

 شد و ارااة موال به موضوعی تعلش گرفت تا غایتی محقش شوا. 

اما از طرف امر به صالس نیز باید توجه ااشت که غرض ایگری، باعث امرر  

به موضوع ایگری شدس است. مثال غرض تهریب و پرورش روحی عبراا باعرث   

شدس تا موال به یک سلسله افعا  خاص با شرایط و قیوا معین فرمان اهد که 

 خالصه می شوند. «صالس»این افعا  ار عنوان 

اغراض موال از امر و نهی خوا ار عالم جعرل، باعرث   بر این اساس، تفاوت 

تباین موضوعات  اوامر و نواهی می شوند و این موضوعات از حیث جعل ر کره   

به نحو کلّی انجام شدس ر و بدون توجه به عالم امتثا ، هیچ وحدتی با یکدیگر  
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ندارند و نقطة اشتراکی میان این عناوین کلّیّة مجعوله یافت نمی شروا ترا ار   

 مرحلة بعد، اخر او یا چند حیثیت از آن نقطة اشتراک ممکن گراا!

پس مساله اجتماع امر و نهی ار عالم جعل و از طرف مروال، بری معنرا و     

ناارست است؛ زیرا ار مقام جعل، موضوعات و عناوین اوامر و نواهی متعدانرد  

را برر آن  و اساساً مقولة واحدی ار میان آنها وجوا ندارا تا بتوان او حیثیرت  

شوا، فقط از حیث أفراا   بار کرا و آنچه از نقطة وحدت این او عنوان تصور می

آن عناوین کلّیه است که مربو  به عالم امتثا  و شررایط عمرل عبرد )ماننرد     

 .9سوء اختیار مکل ( است و ربطی به اطالق و کلّیت  عالم جعل ندارا

از ار مکران غصربی   این اشکاالت به مثا  نم». ممکن است گفته شوا: 1

های ایگر چنین اشرکاالتی وارا نخواهرد بروا. مرثالً زن      وارا است اما به مثا 

حائض نمی تواند وارا مسجد شوا و از طرف ایگر، امر شدس تا هر کسری کره   

قصد وروا به مکه اارا؛ ار مسجد شجرس محرم شوا. امرا ار صرورتی کره زن    

ح است و هم معصریت  حائض، ار مسجد شجرس محرم شوا هم احرامش صحی
                                                           

 -و به تبع ار موضوعات امر و نهی  –حتی وقتی از اطالق و کلّیتی که قوم ار عالمم جعل  9

عناوین کلیه نظر کنیم و به مثا  صالس ار « مصاایش و افراا »بدان قائلند، خارج شویم و به 

اار مغصوبه توجه نماییم؛ روشن است که شارع انجام هرگونه فعلی ار مکان غصبی را 

ة این کارهای ممنوع کراس و هیچ کاری را نباید ار مکان غصبی انجام ااا که از جمل

افعالی است « افراا و مصاایشِ»ممنوع، خواندن نماز است. ار واقع خواندن نماز تنها یکی از 

که به مقتضای حرمت غصب، نباید ار آن مکان انجام بگیرا و لرا خواندن نماز ار مکان 

از سوی «! حیثیت»است و نه یک « یک مصداق از مصاایش حرمت غصب»غصبی تنها 

حتماً اارای قیوای است که این امر را تبیین می کند که یکی از آنها « لِّص»ایگر، امر 

مباح بوان مکان مصلّی است. پس اساساً صالس ار مکان مغصوب، از طرف موال امری ندارا 

 و صالس نیست تا اجتماع امر و نهی تصور شوا.
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 .«کراس که این نشان اهندة اجتماع امر و نهی است

اما باید توجه ااشت که مانند مثا  قبلی ار این مثا  هم، او حیثیت ار  

 «احرام ار مسجد شجرس»مقام جعل قابل تصویر نیست. یعنی موضوع وجوب، 

 «توق  ار مسرجد از سروی زن حرائض   »برای هر حاجّی است و موضوع نهی، 

ست. لرا از نظر جعل موال، او عنوان و او طبیعرت متبراین وجروا اارا و بره     ا

توقر  زن حرائضِ   »فرض ندارا. البته صحیح است که  «اجتماع»همین الیل 

حیثیت براار اسرت و مری تروان او حیرث       «حاجّ ار مسجد شجرس برای تلبیه

بره   را بر آن بار کرا؛ اما این فررض مربرو    «وجوب تلبیه»و  «حرمت توق »

عالمم امتثا  و شرایط عبد ار تحقش است که ضرورت تفکیک آن از مقام جعل 

 گرشت. 

. به نظر می رسد تنها راهی که برای تصویر اجتماع امر و نهی ار عالمم 3 

جعل وجوا اارا، فرض کران غرض واحد موال از او عنوان است که الزمة آن 

ر و موضروعات و اغرراض   نیز، خروج از مبنای قروم مبنری برر اطرالق ار اوامر     

آنهاست. به این صورت که فرض شوا موال بجای امر کلّی به طبیعت صالس برر  

اساس غرض کلّی و مطلش، نسبی گرایی را اصل قررار اااس و بردون توجره بره     

امر کراس و سرپس برر اسراس     «نماز ار مکان مباح»ماهیت صالس، به خصوصِ 

تصرف »ار عبد(، از خصوص  همان غرض نسبی و غیر مطلش )مثل ایجاا تقوا

به عنوان  «مکان»نهی نمواس که ار این صورت،  «ار مکانی که ملک غیر است

موضوع، مورا یک امر و یک نهی قرار گرفته است. البته روشرن اسرت کره ار    

این فرض، محروری به وجوا نمی آید اما این تنها صورت برای ترسیم عقالئی 

اجتمراع  »اسرت. پرس ایرن یرک      «احرد توجه امر و نهی به یک موضروع و »از 

که از راس حیثیات متعدا طرح می شروا   - «اجتماع عقلی»است؛ اما  «عقالئی
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 ممکن نیست. -و قوم بدنبا  ترسیم آن هستند 

به عبارت ایگر وقتی تصویر غرض کلّی و موضروع کلّری بررای امرر کنرار      

ه ار گراشته شوا، موال نسبت به شرایط خاص توجه کراس و امر مری کنرد کر   

مطررح مری شروا. ار واقرع بجرای       «نسربیت »، «حیثیرت »این صورت بجای 

طبیعت کلی صالس، آنچه مورا امر قرار می گیرا، یک موضروع متعریّن و یرک    

جزء از یک مجموعه )مانند قید مکان ار صالس( است که این جزء ار مجموعة 

جره  ایگری هم وجوا اارا )مانند قید مکان که ار موضوع غصب نیز مرورا تو 

است( و بر اساس وجوا این جزء ار مجموعة اوم است که مورا نهی قرار می 

گیرا. مبنای این نوع از امر و نهی نیز بجای غرض متعدا، غرض واحد نسربت  

به اجزاء  او مجموعه است. این تشریح از صورت مساله، عمرالً بردان معناسرت    

اسرتفااس شروا کره     «منطش مجموعره نگرری  »که از روابط عقالئیِ متناسب با 

 ممکن است به نحوی ار مباحث قوم پیرامون اعتباریات، جایگاس بیابد.  

طررح   «فرض اجتماع امر و نهری ار عرالمم امتثرا    ». اما ار صورتی که 1 

شوا و مربو  به شرایط عبد و تحقش فعل باشد: مرحلة او  این است که عبد، 

مکان مبراحی برروا و برین    از محیط غصبی خارج شوا و برای اقامه صالس، به 

انجام امر و ارتکاب نهی، جمع نکند. مرحلة اوم این است که عبد، اچار سروء  

اختیار است و ار عالمم امتثا ، به جمع بین امر و نهی مباارت نموا که ار این 

صورت، باید حکم این فعل عبد را از ایگر بیانات موال بدسرت آورا. یعنری ار   

رای شاخصه هایی از جمله اباحة مکان است کره  این فرض هم، صحت نماز اا

با عدم مراعات عمدی این شر ، بطرالن نمراز محرل ترایرد نیسرت و اساسراً       

 اجتماعی واقع نشدس است. 

شاید قوم ار ترسیم صرورت مسراله اجتمراع    ». ممکن است گفته شوا: 1
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ا کره  امر و نهی، ترکیبی از مقام جعل و امتثا  را ار نظر گرفته اند به این معن

اگر عبدی ار مقام امتثا  مباارت به جمع نموا، موال چره حکمری اربرارة او    

اما ار پاسخ باید گفت که چنین فرضی ار استگاس قروم قابرل    «خواهد ااشت

اسقاء نیست زیرا این فرض بمعنای توجه امرر و نهری بره مصراایش خاصری از      

و نهری و تلقّری    برخی امتثاالت است که با اطالق و کلیّت ااعائی قوم ار امرر 

را وارا امرر و   «نسربیت »کلّی از جعل موال سازگار نیست. ار واقع این فرض، 

یابرد: عقرل    نهی می کند زیرا بر اساس آن، چنین سواالتی قابلیرت طررح مری   

عبدی که به چنین جمعی مباارت نمواس، بر اساس ارتکرازات منطرش صروری    

ری؟ یرا برر اسراس    شکل گرفته؟ یا بر اسراس ارتکرازات منطرش مجموعره نگر     

ارتکازات وحیانی؟ ار هر یک از این فرضها، باید متناسب با ارتکازات خاص آن 

جامعه و عبدی که ار آن جامعه است، بحث کرا و امر و نهی را بر اساس هرر  

 یک از این ارتکازات خاص تصویر کرا که این روند، معنایی جز نسبیت ندارا.

ة اجتمراع امرر و نهری ار عرالمم     . ار ااامة بحث از ترسیم صرورت مسرال  6

اشکالی که بر این فرض طررح شرد، اشرکالی    »امتثا  ممکن است گفته شوا: 

فقهی بوا؛ زیرا گفته شد که صالس ار مکان مغصروب اساسراً امرری نردارا ترا      

اجتماعی ممکن گراا اما چنین اشرکالی ار مثرا  وجروب تلبیره ار مسرجد      

نیسرت. پرس بهترر اسرت      شجرس و حرمت توق  حائض ار مسجد قابل طررح 

فرض اجتماع امر و نهی ار عالمم امتثا  به صورت اصولی بررسی شوا. به ایرن  

معنا که ار صورت اجتماع امر و نهی ار امتثا ، آیا عقرل عبرد مری توانرد برا      

محاسباتی عقالئی، حکمی را به موال نسبت اهد؟ همران طرور کره ار بحرث     

بدون وجوا بیانی از شارع، وجوب  ی واجب، عقل عبد ار عالم امتثا  و مقدمه

مقدمه را به موال نسبت می ااا و خوا را ار مقابل ترک مقدمه، معاقمرب مری   
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 .«اید

باید توجه ااشت که ار عالمم امتثا ، اولین اصل عقالئی ایرن اسرت کره     

عبد ار حالت اختیار، بدنبا  تبعیت از امر موالست و لرا مرثالً بررای نمراز، از    

می شوا و به جمع مباارت نمری کنرد. یرا ار مثرا  اوم،      مکان غصبی خارج

حائض ار مدینه می ماند و به مسجد نمی آید تا پس از طهرارت وارا مسرجد   

انجام می  –و نه توق  ار آن  –شجرس شوا یا تلبیه را ار حا  عبور از مسجد 

 «امکان احرام ار خارج مسجد برای حائض»اهد یا به رخصت شارع مبنی بر 

 کند. عمل می 

مگر اینکه ار ضیش و شرایط اضطرار قرار گیرا که این فررض از صرورت    

مساله خارج می شوا زیرا طبش سنجش مصلحت اهرمّ، یکری از امرر یرا نهری      

ساقط می گراا. حا  تشخیص مصلحت اهمّ یا بر اساس بیان موال صورت می 

و قاعدس  گیرا و یا ار صورت فقدان بیان ار این مورا، عبد به محاسبة عقالئی

 مند پیرامون خواست موال می پراازا تا موضوع اهمّ را فهم کند.

تبعیت عبد و عدم جمع بین امر ». اما بعد از تبیین فرض او  مبنی بر 8 

)مثرا   « عمل به ایگر بیانات شرارع »و فرض اوم مبنی بر « و نهی ار امتثا 

، تنهرا  «اضرطرار »رخصت برای احرام ار خارج مسجد( و فرض سوم مبنی برر  

سوء اختیرار  »فرضی که می توان اجتماع امر و نهی را ار آن طرح کرا، فرض 

است که ار این صورت، او احتما  قابل طرح است: یا موال تکلی   سوء  «عبد

اختیار عبد را معین کراس و مثالً حکم به صحت احرام ار عرین عصریان عبرد    

 نه بیانی نداشته است.نمواس که ار این صورت، بحثی نیست و یا ار این زمی

ار صورت عدم بیان، ابتدائاً باید توجه ااشت که عبد ار ایرن فررض، بره     

نحوی به انبا  امتثا  است زیرا علی رغم ارتکاب نهری، ار جسرتجوی حکرم    
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احرامی است که با حا  حیض ار مسجد انجام اااس و مری خواهرد مقتضرای    

صحت آن مطمئن گراا و اال رضایت موال اربارة این عمل را بدست آورا و از 

اگر مطلقاً بدنبا  حکم فعل خوا نباشد، از رابطرة عبوایرت و مولویرت خرارج     

 شدس است و امتثا  برای او موضوعیتی ندارا.

به نظر ما ار این فرض، اجتماع امر و نهی ممکن است و لرا وریفة عبرد  

ارجرة  معرین مری گرراا؛ مرثالً اگرر       «محاسبة اغراض موال از امر و نهری »با 

مبغوضیت نهی موکد باشد، موال امر امتثا  شدس را نخواهد پریرفت. البته علت 

نیسرت   «تعردا حیثیرت  »امکان اجتماع امر و نهی ار اینجا بر خالف نظر قوم 

است؛ یعنی غرض مهمتر، موضوع خوا را مقدّم می کند و  «تعدا غرض»بلکه 

به عبارت ایگر، حکرم  موضوعِ ناشی از غرض کم اهمیت تر را کنار می گرارا. 

موال ار عالمم جعل مستقر شدس و فعل عبد، تغییری ار آن پدید نمری آورا ترا   

گفته شوا: ممکن است بخاطر اجتماع امر و نهی توسط عبد، موال نیز از یکری  

است برااشته باشرد؛ زیررا    –و بالتبع از اوامر و نواهی خوا  –از اغراض خوا  

ار این زمینه کامالً معین است و بیان ایگری  فرض ما این بوا که بیانات موال

 اربارة وجوا یا انتفاء غرض او طرح نشدس است. 

پس چون بحث ار عالمم امتثرا  اسرت، هرر گونره تغییرر ار عرالمم جعرل        

نیازمند اثبات است که با انتفاء بیان موال، چنین تغییری نیز منتفی است و لرا 

هرای   منطبش می یابرد و بایرد بیران    عبد، هم امر و هم نهی را بر وضعیت خوا

موجوا از شارع را به حالت خوا تسرّی اهد. حا  که اغراض شرارع بره قروت    

خوا باقی است، مجبور است تا به سنجش عرفی و عقالئی میان آنها بپراازا و 

موضوع مرجَّح عند الموال را تشخیص اهد و از جهت نحوة حل مساله، روشری  
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جرواز  ». بنابراین اسرتدال  مرا بررای    9ار مقابل اوست «تزاحم»همانند مسالة 

، نره تعردا   «اجتماع امر و نهی ار عالم امتثا  و ار فررض سروء اختیرار عبرد    

و ترجیح میران آنهاسرت. بره ایرن ترتیرب،       «تعدا اغراض موال»حیثیات بلکه 

گرچه تعدا اغراض موجب تعدا حیثیت شوا؛ اما فایردس ای بررای آن متصروَّر    

 اله بر اساس ااراکات عقالئی حل شدس است. نیست چون مس

  

                                                           
ر اصولی و از حیث ی بحث به این صورت تفصیل یافته است: از نظ البته این نکته ار ااامه 9

عبد با حا  توبه بدنبا  آن است که  -که عقل عبد ار حا  گمانه زنی است  -عالم امتثا  

عصیان انجام شدس را جبران کند و بخشش موال را جلب کند. اما اربارة امری که امتثا  

دی باشد کراس، به این فکر می افتد که آیا موال این فعل را از او قبو  می کند یا نه؟ اگر عب

که بر خوا سهل می گیرا و موالی آسان گیری نیز اارا که به بخشش او امید اارا، مساله 

را ذیل باب تزاحم قرا می اهد و اگر تشخیص ااا که غرض موال از امر بر غرض او از نهی، 

ترجیح اارا، عمل خوا را مقبو  تلقی می کند و اگر تشخیص ااا که غرض از نهی مرجّح 

ت به قضاء می کند. اما اگر عبدی باشد که به خوا سخت می گیرا یا موالی است، مباار

سخت گیری اارا، احتیا  کراس و بدون توجه به باب تزاحم )نسبت سنجی بین اغراض 

موال(، احتیا  نمواس و رأساً عمل خوا را اعااس می کند. بنابراین مساله اارای یک فرض 

واز یا امتناع طرح نمی شوا بلکه وابسته به حاالت نیست و ار پاسخ به آن، تنها قو  به ج

عبد و موالی اوست و طرح این فروض هم به این الیل است که بحث، مربو  به پس از 

 عالم امتثا  و حتی بعد از وقوع عصیان است.



 



 

 فی أن المساله اصولیه  :الثالث

. ار مقدمة سوم، آخوند به تنقیح اصولی بوان مساله می پراازا و علی 9

رغم پریرش امکان طرح مسالة اجتماع امر و نهی ار علروم ایگرر، برر تفراوت     

تمرایز علروم و   »غرض و جهت طرح آنها تاکید می کند؛ یعنی مبنای خوا ار 

را ار این بحث تطبیش می نماید. اگر جهت اصولی بوان مساله، قررار   «ائلمس

گرفتن ار کبرای قیاس استنبا  حکم شرعی است و قائلین به جواز اجتمراع،  

، آن را جائز می ااننرد و لررا حکرم فرعری     «صالس ار مکان مغصوب»ار مورا 

ه علّت  را بر مجمع عنوانین حمل می کنند؛ باید توجه ااشت ک «صحت»کلیِ 

 است. «فرض عقالئیِ آن»چنین حکمی، بدلیل عدم قبح آن و امکان 

اانسته اند کره بنرابر برخری     «مباای احکامیه». برخی این مساله را از 1

شروح بمعنای مالحظة لوازم و حاالت مترتب بر احکام است؛ به این معنا کره  

متضرااند یرا   آیا احکام اعم از وجوب و حرمت و کراهت و استحباب با یکدیگر 
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خیر؟ ار اینجا هم بحث از حکم صالس ار مکان مغصوب، ار واقع بحث از تضاا 

 حکم حرمت با حکم وجوب است.

اما باید توجه ااشت که چنین نگاهی به مساله، ار واقرع نگراس عبرد بره      

از  «لحراظ »لوازم جعل موال برای شکل ااان به امتثا  خوا است؛ یعنی ایرن  

هی، ار عالمم امتثا  اسرت کره قابلیرت طررح اارا ترا برا       مسالة اجتماع امر و ن

بررسی نسبت بین احکام خمسه، نحوة عمرل عبرد را معرین کنرد. پرس ایرن       

نیست؛ همچنان که لحاظ مد نظرر ار   «لحاظ عقالئی»لحاظ، چیزی جز یک 

 حیث اصولی مساله نیز، یک لحاظ عقالئی اربارة صحت بوا.

لحراظ آن اسرت کره ار مبراای      تفاوت این او»ممکن است گفته شوا:  

احکامیه، نتیجه گیری برای تعیین حکم شرعی کلی انبا  نمی شروا امرا ار   

. «اصو ، چینش یک قیاس برای استیابی به حکم کلی فرعری مردنظر اسرت   

چنین تفکیک هرا   «عقلی»ولی اشکا  این گفته ار آن است که گرچه از نظر 

و حیثیت هایی ممکن است؛ اما ار روابط و امور عقالئی راس ندارا. یعنی وقتی 

عبد ار مقام امتثا  به بررسی رابطة بین احکام می پراازا؛ برای آن است کره  

بتوان ایرن   «لحاظ عقلی»تکلی  عمل خوا ار قبا  موال را معین کند و لو از 

معنا نردارا و   «لحاظ عقالئی»داا. ار واقع از قسمت از کار او را مالحظه قرار ن

قبیح است که عبد بعد از چنین بررسی هایی، وریفره و حکرم عمرل خروا را     

معین ننماید. به این ترتیب، از آنجا که بحث از مباای احکامیه، یرک بحرث و   

حیث عقالئی است؛ جریان ااان لحاظ عقلی و کنار گراشتن لحاظ عقالئی ار 

که الزمة عقالئیِ  – «تعیین وریفة عملی عبد»نمی توان  آن ناارست است و

را از آن تفکیک نموا و لرا بحث مباای  –بررسی تضاا حرمت با وجوب است 

 احکامیه عقالءً تفاوتی با حیث اصولی بحث ندارا.
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. استدال  فوق ار قو  بعدی نیز جاری است؛ با توجه بره ایرن توضریحِ    3

و ، به التی یبتنی علیهرا مسرائله تعریر     مباای تصدیقی علم اص»شروح که: 

می شوا و ار اینجا نیز، وحدت حیثیت یا تعدا آن، جایگراس مسراله را از براب    

. یعنی ار بیان فروق، مبراای تصردیقیه    «تزاحم به باب تعارض تغییر می اهد

هم یک بحث عقالئی است تا معلوم شوا مساله از صغریات باب تزاحم )مربو  

ست یا از صغریات باب تعارض )مربو  به عالم جعرل(؟ پرس   به عالم امتثا ( ا

وقتی این لحاظ از مساله نیز، لحاظ و حیثیتی عقالئی بوا، نمی تروان آن را از  

که همان، تعیین تکلی  عبد بر اساس قواعد براب ترزاحم یرا برر      -الزمة خوا 

تفکیک نموا و لرا بحرث مبراای تصردیقی،     –اساس قواعد باب تعارض است 

 تفاوتی با حیث اصولی بحث ندارا. عقالءً

. فرض بعدی، آن است که اجتماع امر و نهی ار علم کالم طرح شروا و  1

اگر »از حیث فعل خداوند متعا  به آن نگریسته شوا. ممکن است گفته شوا: 

علم کالم، علمی باشد که به نحو عقل نظری بره بررسری افعرا  خداونرد مری      

به مباای احکامیه و مبراای تصردیقیه وارا   پراازا، ار این صورت اشکالی که 

شد؛ جریان نخواهد یافت. زیرا حیث عقل نظری از حیث عقرل عملری و امرور    

عقالئی جداست و می توان ار مباحث عقلی، به لحراظ حیثیرت هرای عقلری     

. اما باید توجه «روی آورا و بر اساس آن، موضوعات را از یکدیگر تفکیک کرا

کالمی مساله ار اینجا، قبح یرا عردم قربحِ جعرل     ااشت که بنابر شروح حیث 

شارع نسبت به مجمع العنوانین است که ار این تصویر، بحث از جعل تشریعی 

 –و نه فعل تکروینی و حقیقری حضررت حرش )خلقرت(       –و اعتباری خداوند 

مطرح است کره بحثری عقالئری محسروب مری شروا و ار آن، فعرل خداونرد         

. بنابراین تشریح، بررسی کالمی این مسراله  مصداقی از اعتبارات عقالئیه است
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نیز یک لحاظ عقالئی و غیر قابل تفکیک از عمل عبد اسرت و لررا تفراوتی برا     

 حیث اصولی بحث ندارا.

. حیثیت پنجمی که برای مسالة اجتماع امر و نهی طرح شدس، بررسری  1

فقهی آن است که به نظر می رسد ار آن، حکم عمل عبد نسربت بره مجمرع    

نین بوسیلة بیانات موال مشخص می شوا. البته می توان بیان موال اربارة العنوا

حکم مجمع العنوانین را عقالءً سنجید و تفراوت آن را مالحظره نمروا؛ یعنری     

بحث فقهی می تواند مورا تجزیه و تحلیل عقالئی قرار گیررا و ممکرن اسرت    

باشد. پرس اگرر    نظر عقالء با نظر موال ار مجمع العنوانین، متفاوت و یا متحد

اصرل قررار    «فهم بیان موال پیرامون حکرم مجمرع العنروانین   »ار مانحن فیه 

گرفت، بحثی فقهی انجام شدس اما اگر میزان سازگاری ایرن بیران برا ااراکرات     

عقالئی بررسی شوا، بحث اصولی انجرام شردس اسرت و رعایرت ایرن تفکیرک       

قهری را ار بحرث   تروان اسرتدالالت ف   ضروری است؛ یعنی بر مبنای قوم نمری 

 .9اصولی وارا نموا

                                                           
البته این نکته بر اساس مبنای قوم است اما ار مبنای مختار، می توان مباحرث فقهری را    9

 اصالح و بهینة ارتکازات عقالئی و اصولی قرار ااا. وسیله ای برای



 

الرابع و الخامس: فی أن المساله عقلیه و تعمّ جمیع اقسام االيجاب 

 و التحريم

. بر اساس مباحث قبلی اربرارة جرواز یرا امتنراع اجتمراع امرر و نهری،        9

است  «عقالئی»پیرامون مقدمة چهارم هم باید گفت که این مساله، مساله ای 

نظرر اقّری   »و لرا طرح آن بر اساس حیثیت واحد یرا متعردا و    «عقلی»و نه 

و  «جعرل »آن را ار او عرالم  ناارست است؛ بلکه ار نگاس عقالئی، باید  «عقلی

بررسی کرا. همچنان که با توجه به قولی بوان امر و نهی نیز، مری   «امتثا »

مالحظه نموا؛ امرا برا توجره بره      «استعما »و « وضع»توان آن را از او حیث 

تخال  معنای امر با نهی، طبیعتاً نمی توان یک لفرظ را بررای هرر اوی آنهرا     

 کرا.  «وضع»

ار ایرن بحرث، او معنرا     «عررف »البته باید توجه ااشت کره بررای لفرظ    

است و ایگری نرارر   «استعما »و  «وضع»محتمل است: یکی مربو  به عالم 

که ار آن، نوع عباا، رفتار واحردی اارنرد    «روابط عقالئی بین عبد و موال»به 
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یراا   «عررف عبیرد  »را شکل می اهد و می توان از آن، بره   «عالم امتثا »که 

 . 9کرا

ندارا بلکه بدلیل توجره   «نظر مسامحی». بر این اساس، عرف ار اینجا 1

است که این گونه نظرر مری اهرد زیررا عررف، نگراهی        «تعدا غرض موال»به 

عقالئی به مساله اارا و انبا  کرانِ غرض موال را اصل قرار می اهد و به این 

نمی کند. به ایرن   بمثابه یک بحث عقلی توجهی «حیثیت»الیل است که به 

ترتیب، بدلیل عقالئی بوان بحث، ااراکات مربو  به عقل عملی حراکم اسرت   

 است. «غرض از فعل»که بحث اساسی ار آن، 

. اما بر فرض بحث عقلی اربارة این مساله نیز، باید اید عرف مرد نظرر،   3

چه منطقی را پریرفته است؟ اگر منطش انتزاعی را پریرفته باشد، حتمرا از آن  

استفااس کراس و به حیثیات توجه می کند؛ گر چره نتوانرد بره عمرش تعراری       

، مصرف کنندة منطقی اسرت کره   «عرف»منطقی احاطه یابد. به عبارت ایگر 

آن را پریرفته است و اگر نگاس عقلی به مساله مدنظر باشد، نمی توان عمکررا  

نست. پس اگر عرف را ناسازگار و متعارض و بُریدس از منطش حاکم بر جامعه اا

ار  «عقل عمومی»منطقی خاص ار جامعه ای به تفاهم رسیدس است، یک نوع 

آن جامعه جاری است که با منطش حاکم هماهنگ است؛ گرچه عرف، ارکری  

گمانره هرا ار یرک    »عمیش و تخصصی از آن منطرش نداشرته باشرد. ار واقرع     

بر  اارای طبقه بندی و وص  حاکمیت و محکومیت است که مناصب «جامعه

 اساس آن، معین می گراا.

                                                           
« برر مبنرای قروم   »البته ار جلسات گرشته، به بررسی اجتماع امر و نهی ار مقام امتثا   9

پرااخته شد اما هنوز به طرح تقسیمات و حاالت و نسبیت های مختلر  عبراا ار مقرام    

 پرااخته نشدس است.« بر مبنای مختار»امتثا  
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. مقدمة پنجم اربارة تعمیم نزاع به همة انواع وجوب و حرمرت بردلیل   1

تعمیم مالک نزاع )وحدت یا حیثیت جهت( است. به نظر ما از آنجا که بحرث  

امر و نهی بحثی عقالئی و جعلی است، موونه ای برای تعمریم آن نسربت بره    

تابع جعل موال، بی اشکا  اسرت. بره    همة انواع وجوب و تحریم وجوا ندارا و

عبارت اقیش تر قبالً روشن شد که مالک نزاع، نه وحدت و تعدا حیثیت بلکه 

است که این مالک همانند مالک ااعایی آخونرد، ار   «وحدت و تعدا اغراض»

 همة اقسام وجوب و تحریم قابل جریان است.



 



 

السادس و السابع: فی اخذ قید المندوحه و عدم ابتناء النزااع علزی   

 القول بتعلق االحکام بالطبائع

. مرحوم آخوند ار مقدمة ششم، به تفکیک عالم جعرل از عرالم امتثرا     9

ار مساله را مختص به عالم  «اعتبار قید مندوحه»می پراازا و بر این اساس، 

امتثا  می ااند و طرح آن را برای اجتماع امر و نهی ار عالم جعرل، ناارسرت   

می شمارا. اما ار مباحث قبلی روشن شد که اساساً صورت مسالة اجتماع امر 

و نهی ار عالم جعل، قابلیت تصویر ندارا زیرا بر مبنای قوم، او غررض کلّری،   

ای او طبیعت کلّیه )مانند غصب و صالس( شدس موجب جعل وجوب و حرمت بر

و معلوم است که تباین طبایع ار عالم جعل، جایی برای اجتمراع براقی نمری    

 گرارا.

ابتناء نزاع بر قرو  بره تعلرش    ». ار مقدمة هفتم، مرحوم آخوند برای راّ 1

تبدیل  «جزئی اضافی»را به یک  «فرا»، ار واقع «امر و نهی به طبایع یا افراا

نیست و لرا قابلیت لحاظ حیثیات و  «کلّی»می کند که چیزی جز یک نوع از 
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جهات متعدا را می یابد؛ اما اگر فرا به جزئی حقیقری برا تمرامی تشخصرات     

 وجوای آن معنا شوا، ایگر لحاظ حیثیات متعدا ناممکن خواهد بوا.

کره ار   گفتره شرد   «تعلش اوامر به طبایع یا افراا»از سوی ایگر ار بحث 

اینجا مفاهیمی منطقی مانند کلی و فرا قابل طرح نیست زیرا امر و نهی یرک  

ای اعتبراری اسرت کره     مقولة جعلی است و موضوع آن نیز تابع جعل و مقولره 

برای آنهرا صردق نمری     -به معنای تخصصی و منطقی آن  -وص  کلی و فرا 

 کند.

صروری را   می توان فرض کرا که مروال، منطرش  »ممکن است گفته شوا: 

اما پاسرخ آن اسرت کره     «پریرفته و بر اساس آن، به امر و نهی پرااخته است

اخلری ار جعرل او    –بر فرض که اثبات شوا  –چنین پریرشی از سوی موال 

اعتبار مروال بررای تحقرش نظرم ار جامعره از      »ندارا زیرا ذات امر و نهی، تابع 

د ار انیرای امتثرا    است؛ بلکه این عقل عب «طریش اختراع موضوعات مختل 

است که بر اساس منطقی خاص، به گمانره زنری پیرامرون فررامین مروال مری       

پراازا و موال ار صورت پریرش این گمانه ها، به قبو  فعرل او مبراارت مری    

 .9کند

مقصوا قوم نیز از کلی و فرا ار اینجا، کلری و  »ممکن است گفته شوا:  

د و بر اساس آن بوجوا آمردس و  فرای است که از اعتبار و جعل تبعیت می کن

                                                           
و برخالف  « نسبیت»طرح مساله به این صورت، ار ااامه باعث توجه به  ضمن اینکه 9

مطلش نگری قوم خواهد بوا؛ زیرا رفتار موال با عرفهای مختل  برای قبو  یا را اطاعت آنها، 

به حسب پریرش آنان نسبت به منطقهای مختل  )منطش صوری، منطش مجموعه نگری و 

نکه معنای قدرت و علم عبد ار هر یک از منطقها ...(، متفاوت خواهد شد؛ با توجه به ای

  تفاوت اارا.
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اما باید توجه ااشت که ساخت مفهوم کلری ار علرم    «است «ما اام االعتبار»

منطش بر اساس جعل و اعتبار معنا ندارا بلکه امری ثابت و مطلش و حقیقی و 

علّیتی و غیر زمان اار است. عالوس بر این که ار صورت تناز  و تسامح، چنین 

براار نیست زیرا توجه به حیثیات هم باید بر اسراس   تصویری از کلّی، حیثیت

باشد و سپس با اابیات خاصی، آن را ار جامعه جریان اهرد ترا    «غرض موال»

 عباا بتوانند از تفکیک حیثیات، ارک و فهم پیدا کنند.

به عبارت ایگر، اگر هر یک از اغراض موال به یک حیرث خراص از یرک     

که مالحظة ایرن حیثیرات متعردا ناشری از      تعلش گیرا، از آنجا «کلّیِ جعلی»

غرض خاصی از طرف موال بواس؛ هر یک باعث امر جداگانه ای خواهد شد کره  

ار آن امر، باز هم تنها یک حیثیت مالحظه شدس است. ار واقع لحاظ حیثیات 

مختل  از نظر عقالئی لغو است مگر اینکه غرض خاصی از آن مدنظر باشرد و  

گیری امر جداگانه ای خواهد شد کره تنهرا برر    هر غرض خاص، موجب شکل 

اساس یک حیثیت جعل شدس است. یعنی تعدا حیثیت باید به تعدا غرض باز 

گراا و تعدا غرض، تعدا امر را به انبا  خوا خواهد آورا که ار هرر یرک از   

 امرها، یک حیثیت خاص لحاظ شدس است.



 



 

 الثامن و التاسع: فی مالک باب االجتماع

 

ناشری از روابرط    «تعارض». ار مورا مقدمة هشتم و نهم باید گفت که 9

عقالئی میان موال و عبد نیست بلکه صن  خاصی از عباا )یعنری متشررعین(   

بدلیل عدم استرسی به موالی خوا و گرر زمران و حرواام مختلر  ار فهرم     

خرروج   «تعرارض »انرد و لررا    نسبت به اسناا و االلتها اچار محردوایت شردس  

موضوعی از روابط عقالئی اارا. و اال موالی و عباا ار حا  زندگی برا یکردیگر   

هستند و ار صورت بروز چنین سواالتی، پرسش و پاسخ و تفاهم میان موال و 

عبد به راحتی مشکل را برطرف می کند و تعارض، مستقر نمی گراا. بر ایرن  

بنای بیانات شارع حل اساس است که مسالة تعارض باید بصورت فقهی و بر م

شوا زیرا چنین بحثی، فاقد حیثیت عامّ عقالئی است و اصولی نیسرت. حتری   

اگر این مساله از سنخ مسائل فقهی نباشد، از موارا استثنائی محسوب خواهد 

 توانند مبنایی برای استخراج قاعدس و اصل قرار گیرند.  شد و استثنائات نمی

ض و اجتماع ار عالم ثبوت مشخص ضمن اینکه تفاوت ماهوی میان تعار



16   االصول کفايهنقد و بررسی _______________________________  

است و طرح بحث برای تشخیص وضعیت مقام اثبرات اسرت کره ار آن هرم،     

برخی مثالها و نسبت آنها به باب تعارض یا باب اجتماع مورا شبهه واقرع مری   

 شوا و بحث کامالً مصداقی و مورای است.

عالوس بر این، وجوا شبهه ار مثالهای مطروحه هم مخدوش اسرت. مرثالً   

روشرن اسرت کره هرر او      «ال تکررم الفسراق  »و  «اکرم العلماء»ار او خطاب 

خطاب از طرف موال به ما رسیدس و فرض بر این است که حیث صردور احرراز   

آیا جائز است »شدس است ار حالی که باب اجتماع ار این بارس منعقد شدس که 

سربت بره   یعنی اربارة جواز عقالئی ن «که موال چنین نحوس جعلی ااشته باشد

 اصل جعل موال بحث می شوا و نه جواز مصداقی.

این تفاوت ارست است اما فرض آن اسرت کره   »ممکن است گفته شوا: 

بعد از اثبات عقالئی جواز اجتماع، ما قائل به جواز شدس ایم و می خرواهیم برا   

تطبیش آن مبنا ار این مورا، بدانیم که آیا این مصرداق، از صرغریات اجتمراع    

ار این صورت باید توجه ااشت که طبش نکتة قبلی پیرامون  «ارض؟است یا تع

شرعی بوان تعارض و عدم شمو  آن نسبت بره عقرالء، مروالیی کره ایرن او      

خطاب را انجام اااس شارع مقدس است که ار بیانات ایگر خوا، بر برخورا برا  

عالم فاسش تاکید کراس است و لرا تصااقی میان این او خطاب وجروا نردارا.   

امرا بحرث    «چنین اشکالی مختص ایرن مثرا  اسرت   »ممکن است گفته شوا: 

تفاوت باب تعارض با باب اجتماع اقیقاً ار عرالم اثبرات و ار شربهه پیرامرون     

 مثالهای خاص طرح شدس و لرا تبیین آن، وابسته به مثا  صحیح است. 



 

 مهاالعاشر: ثمره بحث االجتماع و احکا

. مرحوم آخوند ار مقدمة اهم بدنبا  تصحیح امتثا  برای جاهل قاصر 9

حتی بر مسلک تبعیت احکام از مالکات واقعیه هستند اما بایرد توجره ااشرت    

که اساساً تقسیم عباا به جاهل قاصر و جاهل مقصر، تقسیمی نیست که مورا 

را برر  تایید ااراکات عقالئی باشد تا طرح آن ار ایرن بحرث صرحیح باشرد. زیر     

اساس ااراکات عقالئی، عبدی که علم نسبت به اوامرر و خواسرته هرای مروال     

محسوب نمی گراا بلکه بالعکس ار فرهنگ اذا امر  «عبد»نداشته باشد، اصالً 

مولی بعبدس، عبد باید حتری قبرل از خواسرت مروال، اربرارة فرروض مختلر          

فتره باشرد. ار واقرع    خواست او به گمانه زنی پرااخته و بدنبا  برآوران آنها ر

قبالً هم گفته شد که تصویر قوم از ااراکات عقالئی، انتزاعی است و خشونت و 

تحکم و انتظارات خاصی که ار فرهنگ مولویت وجوا ااشته ار نظرر گرفتره   

 نمی شوا.

موالی مومن اهرل رحمرت و انصراف هسرتند و     »ممکن است گفته شوا:  
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بایرد گفرت چنرین فرهنگری      کره  «خشونت و تحکم را اصل قرار نمری اهنرد  

مخصوص استگاس الهی است که ار آن، عبد حتی می تواند به سرمت کفرر و   

عناا حرکت کند. مکرراً گفته شد که فرهنگ عقالئی ار سه استگاس مختلر ،  

سه شکل مختل  اارا: نظام کفر، نظام نفاق و نظام ایمان و ار هر یک از این 

ه نحوة عملکرا ار هر یک از ارجات نظامها نیز، ارجات مختلفی وجوا اارا ک

متفاوت است. مثالً کسی که ار ارجة اهم ایمان است، شربیه همران سرخت    

گیری هایی را بر خوا روا می اارا که ار استگاس عقالئی کفار جریان اارا؛ اما 

نه از این بابرت کره مروالی خشرنی اارا بلکره بره انبرا  رعایرت ررافتهرا و          

یشتری را نتیجره مری اهرد. همران طرور کره       حساسیتهایی است که تقرّب ب

خداوند متعا  نیز برای انبیاء و اولیاء خوا، تکالی  خاصری را ار نظرر گرفتره    

 است. 

پس ار روابط عقالئی معمو  ار فرهنگ مولویت، رابطة بین عبد و موال  

ار تمامی کارها و شئون زندگی بصورت کامالً شرفافی برقررار شردس و ابهرام و     

راس ندارا چون عبد برای فهرم و تحقرش خواسرت مروال مورر        اجمالی ار آن

است همة قوای خوا را ار همة وجوس بکار گیرا. حتی اگر ار مروارا خاصری،   

جهل نسبت به غرض و خواست موال پدید بیاید و مثالً فرماندة لشگر، اهداف و 

اوامر سلطان را بخوبی ارک نکراس باشد، فوراً عز  می گراا و منصب خوا را 

از است می اهد و به مقامی منتقل می شوا که کشش آن را ااشته باشد. ار 

 «تغییر منصب»واقع، بهینة خلل های این چنینی ار روابط عقالئی، از طریش 

انجام می شوا؛ زیرا موال بدنبا  نظم مورا نظر خوا ار جامعه با یرک سررعت   

اون نمی ماند معین است و برای تحقش آن ار زمان و مکان مطلوب، منتظر ما

 و به همین الیل موالی اائماً ار حا  پاالیش زیراستان خوا است.
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. بر اساس آنچه گرشت، تقسیم عباا به جاهرل مقصرر و جاهرل قاصرر،     1

تقسیمی مربو  به ااراکات عقالئی )اصولی( نیست بلکه ارتکازی شرعی است 

خداوند متعا  که ار فرهنگ اینداران پدید آمدس و از فقه اخر شدس است. زیرا 

بدنبا   -که بدنبا  نظم ار زندگی روزمرس خوا هستند  –برخالف ایگر موالی 

نظم ار رشد ارااس های عباا است و برای این مهم، مهلت می اهرد و ترا سرر    

حد امکان از برخورا حرفی با عباا اوری می کند چون ار این صورت، آنران  

و با اخراج از استگاس ایمان، امکان رشد و سعاات و قرب را از است می اهند 

اچار شقاوت و بُعد خواهند شد. پس تقسیم به جاهل قاصر و مقصر ار میران  

فرهنگهای عقالئی عمومیت ندارا و مختص بره صرن  خاصری از عقالسرت و     

محسوب می شروا؛ بردین معنرا کره مأخرر آن       -و نه اصولی –ااراکی فقهی 

 او استه طرح کراس اند. بیانات و تفصیالتی است که معصومین بین این 



 



 

 القول باالمتناع و دلیله

. مرحوم آخوند بعد از اس مقدمه، وارا استدال  بر مختار خوا ار موضع 9

نزاع می شوند اما قبل از هر چیز باید توجه ااشت که این بحث، از مقولة عقل 

عملی است که موضوع آن فعل است و فعل، یک امر متدرّج و اارای کشیدگی 

مل وحدت این امر کثیر و تدریجی، غرض عقالئری از  ار زمان است که تنها عا

آن است. ار واقع فعل بدون غرض لغو است و تنها توجره بره غررض و هردف     

است که مصحّح فعل و راهی برای تحلیل و تبیین آن است. لرا طرح مباحرث  

 عقل نظری و علیتی ار ما نحن فیه ناارست است. 

کرام بره فعرل مکلر  و نره      بعنوان نمونه ااعای آخوند مبنی بر تعلرش اح 

عناوین افعا  باید بر این اساس تبیین شوا که فعرل مقولره ای اارای کثررت    

است که ار روابط عقالئی، وحردت فعرل و تغرایر آن برا      «غرض»است و این، 

ایگر افعا  را تبیین می کند و مصلحت فعل و عدم لغویت آن را موجب مری  
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زیرا مکرراً گفته شرد کره فعرل     شوا؛ نه اینکه ذات فعل اارای مصلحتی باشد

منطقاً اارای ذات و وحدت و واجد قابلیت برای کلی گیری نیسرت ترا بتروان    

 مصلحتی را بر آن بار نموا.

. از سوی ایگر، گرچه ار روابط عقالئی و برای انتقا  اغراض، از زبان و 1

گراا؛ امرا حیرث مردنظر ار     تکلم استفااس شدس و از مقتضای وضع تبعیت می

که بحث آخوند از  افعا  و روابط عقالئی، وضع و زبان و اابیات نیست ار حالی

، مربو  به حیث وضع اسرت و نره حیرث روابرط     «مشیر و آلی بوان عناوین»

عقالئی. به عبارت ایگر، طرح مسألة وضع و زبان، موضوعیتی ار مرانحن فیره   

حلیرل روابرط   شوا، ت گیری می ندارا چون آنچه ار بحث اجتماع امر و نهی پی

عقالئی بین عبد و موال ار عالم جعل یا امتثا  است. بنابراین صحیح است که 

علت وحدت فعل ار عالم وضع، اسم و عنوانی است کره برر آن گراشرته مری     

شوا اما علت وحدت فعل ار روابط عقالئی، اسم گرراریِ واضرع نیسرت بلکره     

گراریِ قرارااای  سمغرض فاعل است. پس برای جعل عقالئی، نه عالم وضع و ا

قابل طرح است و نه مباحث عقلی و عناوین منطقی؛ گرچه ایرن او وعراء، ار   

 جعل عقالئی مورا استفااس قرار می گیرا. 

. اما اگر طرح بحث عناوین افعا ، از جهت نفی تعلش اوامر به آنهاسرت،  3

ار این صورت باید آن را به این صورت مستد ّ نمروا ترا چرارچوب اااراکرات     

عقالئی رعایت شدس باشد: موال بر اساس غرض خوا، اارای طلبی است که بره  

فعلی تعلش می گیرا و آن فعل بر موضوعی جاری می شوا. پرس اگرر طلرب،    

امری جعلی باشد، فعل و موضوع آن نیز اموری تابع جعرل و اارای وحردت و   

شروند ترا بتروان بررای آن،      کثرت اعتباری هستند و از حقائش محسروب نمری  

اند. پس  ماهیت یا وجوای ار نظر گرفت و اساساً از اایرة کلیات و طبایع خارج
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نیسرتند بلکره    –بعنوان ذات ذو مصلحت  -متعلش احکام نه طبایع و نه افعا  

شروند و لررا اسرتدال      این اغراض هستند که موجب تعلش طلب به فعرل مری  

یت ار اینجا، صحیح و مناسب با مبنای قوم برای نفی حیثیت و طبیعت و ماه

تمسک به غرض و فعل و لوازم عقالئی آن است زیرا افعرا  امروری از جرنس    

 کثرت هستند و علت وحدت شان، غرض است.

البته روشن است که وجوا حیثیت بررای افعرا  قابرل نفری نیسرت امرا        

حیثت فعل را نیز باید به حیثیت واحد  حاکم بازگرااند تا ایرن کثررات، قابرل    

طة وحدت باشند. ار واقع رابطة موال برا عبرد تنهرا از طریرش     ارجاع به یک نق

گیرا بلکه ار روز، هزاران کار از عبد می خواهد که  طلب یک فعل صورت نمی

ای اارا اما یک غرض غرایی برر همرة اغرراض      از هر یک از آنها غرض جداگانه

حاکم است که باعث شکل گیری یک نظام می شوا. یعنی با نسربت سرنجی   

ض و ارجاع آنها به غرض واحد است که افعا  موال معنااار می گرراا  بین اغرا

توان منطش صوری را ار روابط عقالئی بکار  شوا. پس می و از لغویّت خارج می

گرفت و بوسیلة آن، حیثیات را منظم نموا اما با این اصالح که کار به صرورت  

 «مقصرد »س و مااس ختم نمی شوا و حدِّ معقو  و حیثیت حاکمی که بر اسرا 

 ترسیم شوا، ضروری است.

اشکا  که سابقاً بر قوم مبنی بر عدم ترداخل  ». ممکن است گفته شوا: 1

او عنوان کلی مأمورٌ به و منهیٌ عنه و بالتبع عدم امکان طرح صرورت مسرالة   

که متعلش احکام را افعرا  مری    –اجتماع امر و نهی ذکر شد، بر مبنای آخوند 

نیست و وقتی امر به فعل صالس و نهی از فعرل غصرب   وارا  –ااند و نه طبایع 

 «انجام شد، این امر و نهی بر صالس مصلّی ار مکان مغصوب مجتمع می شوند

اما باید توجه ااشت که فعل صالس ار مکان مغصوب، مربو  بره عرالم امتثرا     
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است ولی ار عالم جعل، امر به فعل صالس و نهی از فعل غصب شدس که این او 

بر اساس غرض موال از توجه به آنهرا، برا    –و او عنوان کلی نیستند و ل –فعل 

یکدیگر متداخل نیستند و وجه اشتراکی ندارند. یعنی اختالف غرض از امر به 

فعل صالس با غرض از نهی از فعل غصب، علت تحدید این او فعرل از یکردیگر   

ر عرالم  می شوند و لرا تفاوت اغراض، موجب عدم امکان طرح مسالة اجتماع ا

 جعل می شوا.

تضاا احکام خمسره ار مرتبرة فعلیرت و تعلیرل آن بره اسرتحالة       ». اما 1

هنگامی صحیح است که امر و نهی و  «اجتماع ضدین یا نقیضین ار ارااة موال

طلب به حالت نفسانی حقیقی تعری  گراند که همانند وجوا و عدم، قابلیرت  

. اما از آنجا که این تحلیرل از  لحاظ عقلی ااشته باشند و نفی آنها ممکن باشد

و نه  -امر و نهی مورا نقد قرار گرفت و طلب از جنس اعتباریات و امور عقالئی

اانسته شد، امکان عقلی برای بعث و زجر نسبت به موضروع   -عقلی و علیتی 

واحد ار زمان واحد قابل نفی نیست اما صحیح آن است که گفته شوا چنین 

ا زیرا با غرض و حکمت موال ار تنرافی اسرت و ار   فرضی، امکان عقالئی ندار

صورت تحقش، ار واقع او را از مولویت خارج می کند. ار واقع تضاا احکرام از  

نظر عقلی، موضوعاً خارج از بحث است اما صحیح اسرت کره از نظرر عقالئری،     

 امری ممتنع محسوب می شوا.

وان برای . بر همین اساس روشن می شوا که بحث از موجبیت تعدا عن6

تعدا معنون نیز یک بحث عقلی است و ربطی به روابرط عقالئری نردارا زیررا     

برای هر عنوانی، غرض خاصی وجوا اارا: اگر شخصی فقیه است باید احتررام  

شوا و اگر همان شخص سید است، مستحش سهم سااات است و ... . ار واقرع  

ض نیرز موجرب   تعدا عنوان ما را به تعدا غرض رهنمون می شوا و تعدا غرر 
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تعدا حکم خواهد بوا؛ بدون فرق بین اینکه این حکم برر یرک فررا یرا افرراا      

متعدای بار شوا. یعنی صدق چند عنوان بر یک فرا از حیث انطباق عقلری و  

مجرّا از تعلش امر و نهی است اما ار صورت لحاظ امرر و نهری، بجرای صردق     

    عنوان، بحث از طلب فعل و جریان آن و رضایت موالست.

. ار مقدمة چهارم، آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهری، ابتنراء   8

مساله بر قو  به اصالت وجوا یا اصالت ماهیت را مراوا می شمارا و ار ایرن  

استناا می  «عدم امکان اتصاف یک وجوا واحد  شخصی به او ماهیت»بارس، به 

بحث از اجتماع امر و نهی و کند. البته اشکا  اصلی ما ار اینجا، عقالئی بوان 

بارس است اما بر فرض تناز ، به نظر  ضرورت کنار گراشتن مباحث عقلی اراین

بَراار اسرت؛ حتری اگرر     ، حیثیت«علم منطش»می رسد مجمع عنوانین از نظر 

وجوا واحد شخصیه باشد. یعنی منطقاً می توان از وجوا خرارجی عینری نیرز    

ر بحث ار اینجا پیرامون اصالت وجوا یرا  چند حیثیت اخر کرا. به عبارت ایگ

اسرتفااس  »اصالت ماهیت نیست زیرا هم اصالت وجوا و هم اصالت ماهیت، ار 

مشترکند؛ منطقی که هم برای وجروا و هرم بررای ماهیرت      «از منطش صوری

را پدید می آورا. پرس صرحیح اسرت کره یرک       «گیری وجه اشتراک»قابلیت 

وجوا واحد، تنها اارای یک ماهیت است اما بحث ار اینجا منطقی است و نره  

 فلسفی؛ زیرا منطش قوم است که به انتزاع حیثیت می پراازا.

به این ترتیب، ار کنار پاسخ مرحوم آخوند بره کسرانی کره مسراله را برر      

می توان این نکته را هرم گفرت کره:     اصالت وجوا یا ماهیت مبتنی کراس اند،

منطش ار هر صورت، به انتزاع از امرور حقیقری مری پرراازا و برر اسراس آن،       

هرم مری    «وجوا واحد شخصری »احکامی را نیز صاار می کند و لرا منطقاً از 

توان او حیث را انتزاع نموا؛ همچنان کره قرائلین بره اصرالت ماهیرت هرم از       
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 همین منطش استفااس می کنند.

نیرز بحثری    «وحدت یا تعدا خارجیِ جرنس و فصرل  ». ابتناء مساله بر 7

منطقی است و وحدت و کثرت ار آن، وحدت و کثرت مفهرومی اسرت. پرس    

هایی ذهنی هستند که از خارج  باید توجه ااشت که جنس و فصل هم ماهیت

منطبش می شوا  «جزئی اضافی»اند و هنگام تطبیش بر فرا، تنها بر  انتزاع شدس

متغیّر و متدرّج است و لرا نه کاسب است و نه مکتسب.  «جزئی حقیقی» و اال

حرکت زیرد  »ار واقع قوم با این مباحث بدنبا  تعیین حکم برای مثالی چون 

هستند و چنین موضوعی از نظر منطقی، حیثیت براار اسرت   «ار اار مغصوبه

ابلیرت  تا از این طریش، به موضوعی ذهنی )جزئری اضرافی( برد  شروا و اال ق    

تطابش و اندراج نخواهد ااشت. پس منطقاً موضوع بحث، جزئی اضافی اسرت و  

نه جزئی حقیقی خارجی و لرا بحث از وحدت یا تعدا وجوای جنس و فصل، 

 اثری ار ما نحن فیه و نگاس منطقی به آن نخواهد ااشت. 

به این ترتیب، اعتباری بوان عناوین صالس و غصب بررای حرکرت ار اار   

یا حتی جزئی حقیقی بوانِ این حرکت، مانعی بر سرر راس تبردیل آن   مغصوبه 

به مفهومی کلی و حیثیت براار، پدید نمی آورا به شر  آن که اعتبرارات یرا   

طبقه بندی گراند. پرس پاسرخ    «حد معقو »جزئیات حقیقیه، بر اساس یک 

ر مرحوم آخوند به ابتناء مساله بر وحدت یا تعدا وجوایِ جنس و فصل باید ب

این مبنا تصحیح شوا. البته همانطور که گفته شد با طی این طریش، تنها می 

توان حکمی عقلی و منطقی برای مساله ارائه کرا ار حالی که سرنخ بحرث از   

 .9ااراکات عقالئی است و اساساً طرح مباحث عقلی ار آن ناارست است

                                                           
نیز پرااخته « مباحث منطقی»، باید به  -و نه عالم جعل  ر گرچه ار بررسی عالم امتثا  9

شوا زیرا عقل عبد ار مقام گمانه زنی برای امتثا ، بر اساس منطقی که پریرفته، سیر 
 کند. می



 

 القول بالجواز و دلیله

تعلرش احکرام بره طبرایع و     ». اشکا  ما به نظر صاحب قوانین مبنی بر 9

بر اساس  «بالتبع عدم اجتماع امر و نهی؛ نه ار عالم جعل و نه ار عالم امتثا 

اصل هستند و برر   «اغراض»مباحث گرشته، روشن است؛ یعنی ار مجعوالت، 

اساس تعدا غرض است که تعدا موضوع امر و نهی معنرا مری یابرد و ار ایرن     

 . 9میان، طبیعت و ماهیت فاقد موضوعیت هستند

                                                           
های سه گانه، سه فرض قابل بحث است: بر اساس منطش عالوس بر اینکه بر اساس منطش  9

تعلش می گیرند؛ بر اساس منطش مجموعه نگری، اوامر به « طبایع»صوری، اوامر به 

تعلش می گیرند. « جهت ها»تعلش می گیرند و بر اساس منطش نظام، اوامر به « متغیرها»

ت بلکه علمی خطاناپریر است که تابع هیچ یک از این امور نیس« وحی»باالتر از این سه، 

 است که به تدریج ار عقل غیر معصوم تناز  می یابد.
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سوا  او  اربارة این نظر، آن است که امر به طبیعرت صرالس آیرا بردین      

جهت است که واضع یا واضعین، بجای معنایی خاص و جزئی، معنایی کلّی را 

انرد؟! اگرر پاسرخ ایرن سروا ، مثبرت باشرد،         ار نظر گرفته «لفظ صالس»برای 

ار آن،  «جعرل عقالئری  »بمعنای استعما ِ مقتضای وضع توسط موالست کره  

تنقیحری   «نسبت روابط عقالئی با وضرع »موضوعیتی ندارا؛ مگر اینکه قوم از 

 قاعدس مند ااشته باشند.

المم تکلّم و استعما  است به عبارت ایگر، تصویر روابط عقالئی، قبل از ع 

و  «عرالم وضرع  »و لزوماً منو  به لغات نیست و اال تکلّم موال بر اساس قوانینِ 

بکارگیری لغات توسط او، وابسته به عمل عقالئیِ موال و جعرل او نردارا. پرس    

پاسخ به سوا  فوق نباید منجر به این شوا که وجوا یک وعاء مسرتقل بررای   

ا و کار آنان ار ااارة جامعه و کنتر  عباا، ترابعی  عمل و جعل عقالء نفی گرا

 از جریان وضع قرار گیرا و به تکرار عمل واضع محدوا شوا.

بیان فوق صحیح است امرا مری تروان فررض     ». ممکن است گفته شوا: 1

کرا که عقالء ار عالم جعل و قبل از تکلم به آن، مطلوب خوا را به نحو کلّی 

ض ر همان طور که مکرّراً گرشت ر تناسربی برا     اما این فر «جعل کراس باشند

مملوکیت عبد و مالکیت »واقعیت خارجی ندارا. زیرا ااراکات عقالئی از تفهیمِ 

ر و نه از تکلّم ر آغاز می شوا تا ابتدائاً رابطة میران عبرد و مروال شرکل        «موال

گیرا. پرس امرر و نهری بردون چنرین بسرتری ممکرن نیسرت و لررا ترسریم           

 کّ از این بستر ممکن نیست.مجعوالت، منف

افعا  »ار واقع موال اارای نیازهایی است و برای تامین آن نیازهاست که  

مطرح می شوا و این حوائج و اغراض موالست که باعرث جعرل اوامرر و     «عبد

نواهی برای عبد می شوا. بر این اساس، موال با مفاهیم کلی انتزاعی که زمران  
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و مکان خاصی ندارند، سر و کار ندارا بلکه موضوعاتی که نیراز او را رفرع مری    

 کند ار نظر گرفته و با خصوصیات مشخص جعل می کند.

باالخرس مفهوم کلّی وقتی با اعتبار معتبِرر پدیرد   »گفته شوا:  ممکن است

اما باید توجه ااشت کره ایرن اعتبرار مرتبرا ار      «آید، مااام االعتبار کلّی است

حا  تغییر است؛ حتی زمانی که عبد، همة خصوصیات مدنظر موال را رعایرت  

یافتره   کند. زیرا موالی عرفیه حتی ار زمانی که نظم مورانظر خروا را تحقرش  

جویی می آورند تا عبرد، نره    می بینند، رو به تغییر جعل و اعتبار خوا و بهانه

تنها مملوکیت خوا را فراموش نکند بلکه ار این مملوکیت و عبوایرت مرتبراً   

تر شوا و شدت و سرعت بیشتری ار تحقش اهرداف مروال بیابرد و همرة      غلیظ

 وجوا خوا را تحت تسخیر او قرار اهد. 

ت را باید ار ارتبا  با اهداف و اغراض اعتبار مالحظه کرا و از پس اعتبارا

آنجا که اهداف اموری مشکک اند، موالی اائماً ار حا  ایجراا غلظرت بیشرتر    

برای عباا هستند. البته ار رابطة خدای متعا  با عباا، روند فوق جریان ندارا 

د کره اائمراً بره    بلکه ار اینجا بجای فشار مداوم موال به عبد، این عباا هسرتن 

انبا  موال برای ارتقاء ررفیت خوا و اعطاء او می باشند و بره همرین الیرل،    

ای اصرالً   مرتباً طلب جعل قانون جدید از موال اارنرد. بنرابراین، چنرین رابطره    

ایستا نیست و مفهومی کلی از آن بر نمی خیرزا بلکره هرر روز، هرم مروال ار      

تگاس موالی عرفیه و چه ار اسرتگاس  شأنی است و هم عبد ار شأنی؛ چه ار اس

شارع مقدس. چنین روندی، ربطی به کلیات نردارا بلکره متناسرب برا تغییرر      

 نگری است.  متغیرها و ارتقاء ررفیت و ااراکاتی از جنس منطش مجموعه

مقدمه بروان فررا مرورا    ». یکی ایگر از االیل قو  به جواز، استناا به 3

است که برای بررسری صرحیح آن بایرد بره      «تصااق برای تحقش طبیعی کلی



62   االصول کفايهنقد و بررسی _______________________________  

منشأ پیدایش این استدال  پرااخته شوا. به نظر می رسد منشأ پیدایش ایرن  

اسرت؛ یعنری    «حیثیرت عرالم امتثرا    »از  «حیثیت عالم جعل»قو ، تفکیک 

اوئیت و تغایر بین عالم جعل و عالم امتثا  و فاصلة زمانی میان آن او باعرث  

پدید آید و این تعردّا   «کلّی»و  «فرا»تعدّا نسبت به  شدس تا توهم اثنینیّت و

فرضی، موجب شدس تا قائرل بره ایرن قرو ، مسراله را ار بحرث مقدمره و ذی        

المقدمه مندرج کند. به عبارت ایگر بر اساس تفکیک میان عالم جعل و عالم 

هم تنها ار مقرام   «فرا»تنها ار مقام جعل قابل لحاظ است و  «کلّی»امتثا ، 

  قابل لحاظ است و حتی بعد از تحقش امتثا  نیز، این او حیثیت از بین امتثا

تعدا بین کلّی طبیعری و  »، باعث شدس تا «تباینِ این او حیث»نمی روا. پس 

 ای جا پیدا کند. ، فضایی برای طرح بیابد و چنین شبهه«فرا آن

و  لرا این طور نیست که کلّی و فرا ار اینجا مطلقاً اارای وحدت باشرند  

هیچ گونه تعدای قابل فرض نباشد و به همین الیل، پاسرخ آخونرد بره ایرن     

توهّم با توجه کامل به منشأ شبهه و از بین بران ریشة آن شکل نگرفته است. 

البته روشن است که بر فرض صحت چنین توهّمی نیز، نمی توان مساله را ار 

برا حیرث   بحث مقدمه و ذی المقدمه مندرج کررا زیررا تفراوت حیرث جعرل      

امتثا ، ارتباطی به بحث ذی المقدمه و مقدمه و سرایت حکم از اوّلی به اومی 

 ندارا. 



 

. پیرامون الیل اقامه شدس بر جواز که مبتنی بر وجوا عبااات مکروهره  9

ار شرعیات است، باید توجه ااشت که استدالالت قبلی مرا ار اجتمراع امرر و    

نهی، ار این مورا )اجتماع وجوب و کراهت و ...( نیز جاری است: یعنی تعردا  

و موضوع می شوا و لررا بره عنروان    غرض موجب تعدا طلب موال نسبت به ا

مثا ، عدم اقامة نماز ار اماکنی که ار عرف، شأن پایینی اارند موجب کراهت 

موال از اقامه نماز ار حمام شدس و باعث جعل کراهت برای این فعرل گرایردس   

است. همچنان که تقرب یافتن عبد باعث شدس تا موال به اقامه نمراز ار ایگرر   

امر کند. پس غرض موال موجب امر بره او فعلری شردس    اماکن مباح و مناسب 

است که با هم متباین اند و تباینِ میانِ این او فعل، به تعدا غرض مروال براز   

می گراا و به این ترتیب، اساساً اجتماعی حاصل نشدس تا مورا تمسک قائلین 

 به جواز شوا. 

؛ یعنری  اما ار عالم امتثا  نیز، همان فروض سابش الرکر مطرح می شروا 

اسرت   -و نه امتثا  از طریش عدم جعل یا اضطرار –تنها ار فرض سوء اختیار 
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که عقل عبد به گمانه زنی اربارة جعل موال پرااخته و بدلیل بقاء غرض مروال  

 از اوامرش، وجوب و کراهت را بر فعل خوا جاری می ااند. 

امر  تفاوت اجتماع وجوب و کراهت با اجتماع». ممکن است گفته شوا: 1

و نهی ار آن است که صالس ار حمام صحیح است ار حالی کره صرالس ار اار   

ار پاسرخ   «غصبی، به خوای خوا و بدلیل فقدان شر  اباحة مکان باطل بروا 

باید گفت که ار نگاس عامِّ عقالئی و ار تحلیرل روابرط عبراا و مروالیِ عرفیره،      

الی عرفیره بردنبا    اساساً چیزی بنام کراهت و استحباب وجوا ندارا زیررا مرو  

تحقش نظم ار زندگی روزمرة خوا هستند و لرا حتی اگر نسبت به موضوعاتی 

طلب و یا کراهت ضعیفه ااشته باشند؛ آن را بصورت اکید ابراز مری کننرد ترا    

 برای عبد، فرهنگ عدم توجه به خواسته های موال شکل نگیرا.

ی بدون ابالغ امرر  بلکه همانطور که مکرّرا گرشت، موالی رالم و کافر حت 

و نهی خوا، فضایی برای عباا خوا ایجاا می کنند تا او هر لحظره بره گمانره    

زنی اربارة حوائج موال مشغو  باشد و خواسرته هرای او را قبرل از ابرراز مروال      

آمااس کراس باشد. ایجاا چنین وجدانی برای عبد از این روست که او مرتبراً ار  

تر شوا و این هدف، موجب بی معنرا شردنِ   فرمانبَری و مملوکیت خوا غلیظ 

ای خواهد شرد کره عقراب و ثروابی ار پری آن نباشرد. ار واقرع         اوامر و نواهی

فرهنگ موالی عرفیة کافر و منافش، فرهنگ تحقیر و خشونت است تا سررعت  

برآوراس شدنِ حوائج خوا توسط عباا را حفظ کنند گرچه صرحیح اسرت کره    

ی که ار برابر تخلفات بکار می برند، ار همرة  بگوییم: عقاب و تحقیر و خشونت

موارا یکسان نیست زیرا این یکسانی، موجب شورش عباا و خلع او از قردرت  
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 . 9خواهد شد

. اما ار مقابل، خداوند متعا  به عنوان موالیی است که نیازی به افعرا   3

امین تر »عباا خوا ندارا و حاجتی ندارا تا مانند ایگر موالی، غرض از اوامر او 

باشد بلکه با فرامین خوا، بدنبا  رشد و ارتقاء عبد است و لررا   «حوائج روزانه

اهل رحمت و اکرام و بخشش اسرت. بره همرین الیرل، اسرتحباب و کراهرت       

بمعنای امر و نهیی که ترک یا ارتکاب آن، موجب عقراب نشروا؛ یرک رابطرة     

مخصوص ار استگاس شارع است که از بیانات موال استخراج شدس و فقهی است 

بسیار زیاای با ااراکات عام عقالئی از امر و نهی و ثواب و عقاب اارا.  و تفاوت

پس اجتماع وجوب و کراهت یا وجوب و استحباب و امثا  آن، ار واقع بحثی 

 فقهی، غیر اصولی است که ار روابط عقالئی عمومی قابل طرح نیست.

که  البته ار روابط بین عبد و موال ار شرع، حتی ار صورت ارتکاب فعلی 

نهی تحریمی از آن وارا شدس ر بر خالف عمل عقالء ر  باز هم عقاب بره نحرو     

فوری انجام نمی شوا بلکره حتری عبرد بره توبره فراخوانردس مری شروا. ایرن          

ها نشان می اهد که غررض مروالی شررعی بایرد بره نحرو        ها و مهلت بخشش

رع صحیحی تبیین شوا: رابطة موال و عبد ار این انیا برر اسراس اهرداف شرا    
                                                           

فشار ناشی از »یعنی پااشاهان مدبّر ار گرشته، رعایا را به نحوی مدیریت می کراند که  9

تفاوت « احتما  مرگ ار صورت شورش»برای رعایا با « محرومیت و فقر و گرسنگی

موت خوا را به هر سختی به است می آورند و ااشته باشد و احساس کنند که قوت الی

قاار به ااامة زندگی و لو ار حداقلی ترین وضعیت هستند. همچنان که نحوس برخورا 

پااشاهان با نزایکان خوا ار صورت تخل  حتماً به نحوی بواس است که گونه ای از 

یژس برای امنیت برای نرایکان شاس تضمین شدس باشد و اال کسی حاضر به خدمتگزاری و

سران حکومتی نمی شد. به همین الیل است که حکومت های رالمانه، همیشه 

 حکومت هایی طبقاتی بواس و هستند.
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شررکل مرری گیرررا کرره مبنررای آن، ارتقرراء ررفیررت عبررد و ایجرراا فرهنررگ   

خوانگهداری برای اوست تا او سریر او ار ارجرات قررب برا سرهولت و بردون       

تحقیر و توبیخ مداوم انجام شوا و لرا ار صورت تخل  عبد، عردم مجرازات او   

یک روند طبیعی است. یعنی عبد متخل  ار همان سطح ایمانی باقی ماندس و 

موال به انبا  تحقش غرض خوا ار سطوح ایگر و از طریش جماعت ایگری که 

روا. به همرین الیرل اسرت کره ار روایرات، بره        ار ارجات باالتر هستند، می

اند )و اصل رابطة خوا با موال را از ایرن   کسانی که والیت معصومین را پریرفته

س شردس اسرت. برر    طریش شکل اااس اند( وعدة رهایی از بسریاری از عررابها ااا  

همین اساس است که روشن می شوا تعری  حرمت به کراهت شدیدس ای که 

اثر آن، عقاب است؛ مربو  به همان موالی عرفیه است کره نیراز خروا و نظرم     

 زندگی روزمرة اش را اصل ار اوامرش قرار اااس است. 

بمعنای امر و نهیی که عقاب و مجازاتی ار  «کراهت و استحباب». پس 1

نداشته باشد، تنها مربو  به موالی شرعی و یک ااراک فقهری اسرت و اال   پی 

ااراکات عام عقالئی برای موالی عرفیه که به انبا  نظم روزمرة زنردگی خروا   

هستند، هیچ ترک امر و یا ارتکاب نهیی را بدون مجازات باقی نمی گرارند ترا  

از اجتمراعِ   فرهنگ تبعیت و اطاعت ار میان عباا، مخدوش نشوا. لررا بحرث  

یرک بحرث فقهری اسرت کره از       «کراهت و اسرتحباب »یا  «وجوب و کراهت»

بیانات و رفتار موالی شرعی به است آمدس و به همین الیل، مساله ای اصولی 

از طریش سوا  از موال یا بیانرات   «صحت صالس ار حمام»نیست. ار مثا  نیز، 

ر روابط عام عقالئی، متعلش ایگر او و اجماع اا ّ بر آن بدست آمدس و اال نهی ا

 خوا )صالس ار حمام( را به مقوله ای الزم الترک بد  می کند. 

بنابراین، مثالهایی مانند امر به صالس ار هر مکان غیر غصبی و غیر نجس  
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و نهی از صالس ار حمام، اگر قرار باشد به نحو اصولی )ااراک عام عقالئی( و ار 

جز ایرن نردارا کره صرالس ار حمرام ، الزم      عالمم جعل بررسی شوا؛ نتیجه ای 

کلّی »از  «حصّة صالس ار حمام»الترک است که ار این صورت، بمعنای خروج 

است و بحث را به مباحث اصولیِ ایگری مانند عام و خاص و  «صالس مامور به

مطلش و مقیّد سوق خواهد ااا. پس این موارا، مندرج ار بحث اجتماع امرر و  

که نهی، باعث شدس تا بعضی از افراا مامور به از شمو  امرر  نهی نخواهد بوا بل

 خارج شوند. 

از شمو  وجوب صالس، باعث  «صالس ار حمام»ار عالمم امتثا  نیز خروج  

می شوا تا عقالءً غرضی برای امر موال نسبت به صالس ار حمام براقی نمانرد و   

ید نماز خروا را ار  عبدی که به سوء اختیار خوا، چنین فعلی را انجام اااس؛ با

 مکان ایگری اعااس کند.

. اما وقتی قوم به نحو فقهی به این مثالها و نظائر آن نگاس کنند، اصرلی  1

عمومی قابل تحصیل نخواهد بوا بلکه ار هر مورا باید به کرالم مروال رجروع    

کرا و بر اساس مقتضای آن عمل کرا و مالحظه نموا کره مروال رخصرتی ار    

 ؟9نهی خاص اااس و حصّة منهیّه را می پریرا یا خیر جمع بین این امر و

. البته می توان این عمل موال را پس از تحقش آن، ار چارچوب ااراکات 6

عقالئی بررسی نموا؛ اما ااراکاتی عقالئی که به سه استة ایمان و کفر و نفاق 

                                                           
البته ار نظر مختار، فروع فقهیه می تواند وسیله ای برای ارزیابی و کنتر  فروض عقالئی  9

بنایی برای ما قرار بگیرا و اگر قابلیت استنبا  یک مبنا از این فروع بدست آمد، م

تصحیح فروض عقالئی و بهینة چارچوب علم اصو  خواهد بوا. یعنی بررسی موارا فقهی 

می تواند نشان اهندس یک فرهنگ شرعی باشد که مبنای اصالح مباحث عقالئی قرار 

 گیرا. 
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تقسیم می شوا و هر یک از آنها ار نسبیت خوا مالحظه می شوا. ار روابرط  

ئیِ ایمانی، موال نیازی به تحقش اوامر و نواهی خوا ندارا زیررا غررض او از   عقال

رحمرت  »بر اساس  «ارتقاء ررفیت عبد و تقرّب و عزّت او»جعل فرامین خوا، 

است و مجازات فوری عبد پس از تخل ، موجب فوت غررض مروال    «و تخفی 

 ار بسیاری از موارا می شوا.

بره عرالم امتثرا  عبرد و      «تعدا»حصار ار این مبنا، یک جعل واحد و ان 

که بدون توجه به اغرراض مروال صرورت     –ترساندن او از عقاب بصورت مطلش 

مطرح نیست؛ بلکه جعل متنوّع می شوا تا عبد ضعی ، میلیونهرا   -می گیرا 

راس برای ارتبا  با موال ااشته باشد زیرا موال به انبا  تحقیر عبد نیست بلکره  

ورتی شدس از وضعیت نامساعد روحی خرارج شردس و بره    می خواهد او به هر ص

استگاس موال تمایل پیدا کند و از این طریش، عزّت یابد. بنرابراین عرالم جعرل،    

اقیانوسی بیکران از رحمت و علم و بصیرت و حکمت است تا هر عبدی ار هر 

ررفیتی که هست، امکان حظّ و استفااس بیابد و به تدریج از آلواگی به هوای 

رها شدس و با تحمل و صبر از سروی مروال، بره سریر ار ارجرات ایمران        نفس

بپراازا. به همین الیل، عبدی که از این استگاس خرارج شردس و بره اسرتگاس     

طغیان بپیوندا، میلیونها نحوس از اتمام حجت بر او جاری است زیرا هریچ یرک   

یر ایگرری  از این همه راس  تقرّب را نخواسته و علی رغم تعردا آنهرا، وارا مسر   

شدس است. البته خداوند برای این صن  از عباا، علی رغم تحریر و تخویر  از  

عراب جهنم، باز هم آنها را به رحمت و مغفرت واسعة خوا ار این انیا اعوت 

 .9می کند

                                                           
ار طرف مقابل، موالی کافر و منافش، میلیونها رابطه برای سوء استفااس از عباا و تسخیر  9

 رند و برای آن وجدان ایجاا می کنند و بر اساس آن عمل می کنند.آنها اا
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از سوی ایگر، مراق فقه برای عباای که وارا استگاس ایمان شدس اند نیز،  

لرکر است و انواع و اقسام مراتب تکلی  متناسب با همان فضای عقالئی فوق ا

را قرار اااس تا ار صورت سختی و ناچاری و نااانی و ضع  و بی توجهی و بی 

مباالتی ...، عباا به مراتب بعردی روی بیاورنرد و حتری ار صرورت نراتوانی از      

پایین ترین مراتب تکلی ، تخفی  اااس و از طلب خوا اسرت کشریدس اسرت.    

کلی و اجمالی است و باید ابعاا این روابط عقالئی با توجه البته این یک نمای 

به شررایط مختلر  و تفراوت عبراا، بره اقرت تبیرین گرراا ترا از انحرراف و           

روشنفکری و .... احتراز شوا و هم زمان، استگاس والیت تکروینی و تراریخی و   

 اجتماعیِ خداوند متعا  ار آن، مغفو  نماند.

 –آخوند برای را الیل او ِ قائلین به جواز . بنابر آنچه گرشت، استدال  8

ناارست است زیرا  –تمسک می کند  «الظهور الیصاام البرهان»که ار آن به 

اجتماع وجوب و کراهت ار مورای مانند صالس ار حمام نیز، بر اساس رهوری 

است که از بیانات موال بدست آمردس اسرت. ار واقرع وارا کرران اسرتحباب و      

انجرام شردس و طررح     –و نره اصرولی    -کراهت به جرگة احکام بصورت فقهی 

فترار و گفترار شرارع    احکام خمسه )بجای انحصار بره حرمرت و وجروب(، از ر   

بدست آمدس و اصولی نیسرت ترا امتنراِع اجتمراع آنهرا ار کراهرت و وجروب،        

محسوب گراا. یعنی ار اینجا یک حکم از فقه )کراهت و اسرتحباب   «برهان»

و تضاا آنها( ار مقابل حکم ایگری از فقه )اجتمراع امرر و نهری برر صرالس ار      

بی بررسری شروا، بایرد ار براب     حمام( قرار گرفته است و اگر قرار باشد ار برا 

تعارض او رهور با هم و لوازمات آن او طرح گراا. عالوس بر آن که گفته شد 

بحث ار این مساله، بحثی عقالئی است و بحث عقالئری از سرنخ مشرهورات و    

بر این سنخ  «برهان»عقل عملی است که مواا رنی آن، مانع اطالق اصصالح 
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 مباحث است.

ی چهارم روشن  ی شمارس وند نیز از توجه به نکتهاشکا  استدال  اوم آخ

می شوا زیرا عنوان واحد ار اینجا، عقالءً از طریش تقیید امر صالتی به نهی از 

صالس ار حمام )و یا تخصیص عمومیت آن( از بین رفته و مساله اجتماع امر و 

توسط نهی، از  «صالس ار حمام»نهی بر عنوان واحد قابل طرح نیست و حصّة 

 خارج شدس است. «وجوب صالس»مو  ش



 

. استدال  ایگری که برای قو  به جواز اجتماع طرح شدس، اسرتناا بره   9

اهل عرف و تمثیل آن به اجتماع  خیاطت و کون فی مکران خراص اسرت. ار    

وجروا اارا:   «اهل عررف »این بارس باید توجه ااشت که او احتما  ار معنای 

یکی مربو  به عالم استعما  است و اینکه انصراف کالم موال بره چره مطلبری    

است و اوم اینکه مقصوا از عرف، عرف  عقرالء اسرت کره بمثابره یرک رابطرة       

عقالئی محسوب می شوا. با توجه به اینکه بحث اربارة اجتمراع امرر و نهری،    

و  ار اینجا مراا نیست و یک بحث عقلی ر و نه لفظی ر است؛ راهراً احتما  ا

احتما  اوم متعین است. لرا این نحوس وروا ار مساله از این جهت که بجرای  

برخورا عقلی با مساله، حفظ موضروع کرراس و بره تحلیرل عقالئری از مسراله       

 پرااخته است؛ مورا قبو  است.  

. بر این اساس، برای نقد این استدال  باید این سوا  مطررح شروا کره    1

قائلین به جواز، الیل خوا را بر عالم جعل استوار کراس اند یا بر عالم امتثرا ؟  
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قابرل   «فعرل »و  «کیر  »و  «ایرن »زیرا ار عالم جعل، مقوالتی فلسفی مانند 

کرراس، وارا  طرح نیست و اشکالی که آخوند با توجره بره ایرن مقروالت ذکرر      

نیست. ار واقع فعل بعنوان یک امر متدرّج ار زمان و مکان، اگر مرورا انترزاع   

خرارج   «فعل بوان»قرار گیرا و خصوصیت زمان و مکان از آن سلب شوا، از 

هستند، ارتباطی  «عقل نظری»شدس است. یعنی وقتی مقوالت فلسفی از سنخ 

اعتبارات است ر نخواهنرد    و مجعوالت و «عقل عملی»به بحث ما ر که از باب  

 ااشت.

. عالوس بر این که قبال گفته شد تعدا غرض، موجب جعل های جداگانه 3

ای خواهد شد که ار عالم جعل، هیچ تداخلی با هم ندارند و لرا با تغییر مثا  

یا استناا به عرف، تغییری ار این نکته ر که اساس اجتماع را نفی می کنرد ر    

 پدید نمی آید.

م امتثا  نیز، نظر ما ار ضمن فروض مساله مطررح شرد: یرا عبرد     ار عال 

مطیعی است که به جمع بین امر و نهی مباارت نمی کند؛ یرا عبرد ار حرا     

اضطرار است که بر اساس باب تزاحم رفتار می کند و یا سوء اختیار ااشته که 

یا ار حا  خروج از استگاس موالست و یا پشیمان شدس و بدنبا  تطبیش عمرل  

قبلی خوا با رضایت موالست و بحث تنها ار این حالرت آخرری جریران مری     

یابد. از نظر فقهی می توان حکم مساله را با استفااس از بیان موال بدسرت آورا  

که عقل عبرد ار حرا  گمانره زنری      -اما از نظر اصولی و از حیث عالم امتثا  

س را جبران کنرد  عبد با حا  توبه بدنبا  آن است که عصیان انجام شد -است 

 و بخشش موال را جلب کند.

اما اربارة امری که امتثا  کراس، به این فکر می افتد کره آیرا مروال ایرن      

فعل را از او قبو  می کند یا نه؟ اگر عبدی باشد که بر خوا سهل می گیرا و 
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موالی آسان گیری نیز اارا که به بخشش او امیرد اارا، مسراله را ذیرل براب     

اهد و اگر تشخیص ااا که غرض موال از امر بر غرض او از نهی،  تزاحم قرا می

ترجیح اارا، عمل خوا را مقبو  تلقی می کند و اگر تشخیص ااا که غررض  

از نهی مرجّح است، مباارت به قضاء می کند. اما اگر عبدی باشد که به خروا  

سخت می گیرا یا موالی سخت گیری اارا، احتیا  کراس و بدون توجره بره   

ب تزاحم )نسبت سنجی بین اغراض موال(، احتیا  نمواس و رأساً عمل خروا  با

را اعااس می کند. بنابراین مساله اارای یک فرض نیست و ار پاسخ به آن، تنها 

قو  به جواز یا امتناع طرح نمی شوا بلکه تابع حاالت عبد و موالی اوسرت و  

س از عالم امتثا  طرح این فروض هم به این الیل است که بحث، مربو  به پ

 و حتی بعد از وقوع عصیان است.

. اربارة قو  به تفصیل )امتناع عقالً و جواز عرفاً( بایرد گفرت عررف بره     1

هیچ وجه برخورا تسامحی با موضوعات ندارا زیررا ار ایرن صرورت، مشرمو      

توبیخ و مجازات خواهد شد؛ یعنی معنای صحیح از عرف ار اینجا، عرف  عبید 

راک عقالئی محسوب می شوا و ار رابطة عقالئی، عبراا اهرل   است که یک اا

تسامح نبواس و نیستند؛ بلکه اساساً عباا توسط موالی تربیت شردس و بره آااب   

خاصی متااّب می شوند و وجدانی عقالئی برای آنان ایجاا می شوا تا ار عالمم 

ی مانند خارج، عرف تسامحی اصالً بوجوا نیاید! مگر اینکه موالی از سنخ کسان

شاس سلطان حسین صفوی باشند که ار این صورت، بسرعت از اریکرة قردرت   

 به زیر کشیدس می شوند.

از سوی ایگر، بحث هم عقلی است و هرم عقالئری؛ زیررا عبرد ار رررف      

امتثا ، مرتباً ار حا  گمانه زنی است و عقل خوا را بکار می گیررا. ار واقرع   

موضوع بررسی، امرور عقالئری هسرتند و    کار با فعالیت عقلی آغاز می شوا اما 
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کار به یک ااراک عقالئی ختم می گراا تا ار پایان، رضایت موال جلب شوا و 

از مجازات رهایی یابد. پس نظر اقّیِ عقلی، ار ابتدای کرار مطررح اسرت کره     

البته همان هم بمعنای اقتهای فلسفی نیست؛ بلکه گمانه زنی برای تحصریل  

عرف ار این مساله، معتبر و غیر تسامحی اسرت و  رضایت موالست. پس حکم 

مالک عمل نیز قرار می گیرا؛ زیرا عرفی است که بدنبا  امتثا  است و بررای  

اطاعت، همة بضاعت روحی و عقلی و بدنی خوا را بکار می اندازا. لرا مرانحن  

 فیه، مساله ای عقالئی است؛ گرچه عقل نیز ار آن اارای جایگاس است.  



 

 تنبیهات مسأله االجتماع، االول

که اربارة اضطرار به سوء اختیراری   -. پیرامون تنبیهات مسالة اجتماع 9

باید توجه ااشرت   –است که مقدمة منحصرة تخلص از حرام قرار گرفته است 

که اوال این بحث ار عالمم جعل مطرح نیست بلکه مربو  به عالمم امتثا  است 

ی اینکره  که طبش مباحث گرشته ار امتثا ، چند فرض قابل تصور اسرت: یکر  

عبد مطیع باشد و به انبا  ارتکاب نهی نروا و ایگر این که اگر سروء اختیرار   

کرا، بخاطر تصمیم او بر عصیان و خرروج از اسرتگاس مروال و کنرار گراشرتن      
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اطاعت از اوست که از بحث خارج اسرت. فررض سروم ایرن اسرت کره بعرد از        

وا برا رضرایت   ارتکاب نهی، منفعل شدس و تصمیم به بازگشت و تطبیش فعل خ

 موال گرفته است که بحث تنها ار فرض سوم، قابل طرح است. 

ارتکراب  »بر اساس مقدمة فوق، اگر مثا  قوم ار این مسراله، مبتنری برر    

باشد، ایرن اشرکا  وجروا     «اطاعت از امر به خروج از غصب»و  «نهی از غصب

وا اارا: برای عبدی که تصمیم به بازگشت از عصیان گرفته، حتی بردون وجر  

امری از طرف موال مبنی بر خروج؛ خروج از غصب ضروری است و جعرل امرر   

ایگری مبنی بر ضرورت خروج از غصب بی معناست. یعنی ار روابط عقالئری  

این طور نیست که بعد از جعل نهی و بر فرض ارتکاب آن توسط عبد متخلّ ، 

یّ نیز جعرل  مجدااً امر ایگری بر خروج از عصیان و اوری از ارتکاب فعلِ منه

 شوا بلکه نفس نهی، اارای همین الزمه است. 

ار واقع عبدی کره حالرت توبره اارا و از وروا ار اار غصربی پشریمان       

است، حالت بدنی و وضعیت جسمی خوا را نیز با آن هماهنگ مری کنرد و از   

مکان مغصوب خارج می شوا؛ نه اینکه به حضور خوا ار آن ااامره اهرد. بره    

عقالئی نردارا کره مروال بررای شرخصِ وروا کننردس ار اار        این ترتیب، فرض

غصبی، امر به خروج را نیز جعل کند؛ با توجه به اینکره مفرروض مرا، عبردی     

است که از تخل  خوا منزجر شدس و می خواهد عبد  این موال باقی بماند. لررا  

 اساساً امری ار این صورت مساله وجوا ندارا تا ااامة بحث ممکن گراا.

مثا  ار فرض فوق نیست بلکه مفروض ایرن  »کن است گفته شوا: . مم1

است که عبد بعد از وروا به اار غصبی، مشمو  امر به نجرات نفرس محترمره    

شدس و برای حفظ جان غریش، مجبور و مضطرّ است تا به حرکت و تصررف ار  

اار غصبی )بمثابه مقدمه ای برای نجرات نفرس محترمره( ااامره اهرد؛ زیررا       
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لمقدمه به مقدمه سرایت می کند و به این صورت است که بخاطر وجوب ذی ا

سوء اختیار عبد ار وروا به اار غصبی، ااامة حرکت و تصرف ار آن، مامورٌ به 

 «می گراا.

پاسخ آن است که اگر عبد ار حا  استمرار سوء اختیار خوا است، کاری  

از اسرتگاس مولویرت   به اوامر موال از جمله انقاذ غریش نخواهد ااشت و ار واقع 

خارج شدس و لرا از موضوع بحث خارج است. اما اگر عبد نسربت بره فعرل او     

خوا )وروا ار اار غصبی( ار حا  بازگشت از عصیان و مصرمم برر اطاعرت از    

موالست، باید از زمین غصبی خارج شوا؛ چه امر ایگری متوجه او باشد و چه 

اامة عبوایت، الزام مری کنرد ترا    امر ایگری متوجه او نباشد. پس حا  او ار ا

 فرض ندارا. «اضطرار»خروج از مکان مغصوب را عملی کند که ار این صورت 

فرض می کنیم که قبل از توجه به امر به انقاذ، »ممکن است گفته شوا: 

عبد ار حا  خروج از زمین ایگران است اما نکته آن است که همین خرروج،  

است و لرا او بره سروء اختیرار     «مالک تصرف ار ما  غیر بدون اذن»مشمو ِ 

خوا )وروا به مکان غصبی( مضطر به خروج شردس کره آن خرروج نیرز حررام      

 .«است

و نه امر ایگر موال و یا  –اما باید توجه ااشت که حا  ارونی و طلب عبد 

است که موجب خروج او از اار غصبی مری شروا و ایرن     –اجبار مالک زمین 

محسوب نمی شوا.  «فعلی مضطر الیه»فعل ار ااراکات عقالئی، به هیچ وجه 

یعنی کسی که ار حا  ترک  فعلِ مجرمانه و غاصبانة خوا است، عقالء و عرف 

او را بخاطر این عمل مواخرس نمی کنند و آن را فعلی قبریح نمری شرمرند ترا     

تصویری پیدا کند. لرا مالک زمرین هرم، او را بخراطر     «ه فعل قبیحاضطرار ب»

ذم نمی کند و از او، انتظاری غیر از  «استدامه ار غصب»بمثابة  «فعل خروج»
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خروج بوسیلة حرکت ار زمین ندارا بلکه بدلیل وروا غاصب ار زمرین اسرت   

و صدمه به  که حش خوا را از او مطالبه می کند. اساساً تا وروا و بقاء غاصبانه

اموا  مالک وجوا اارا، انگیزس ای برای توبیخ مالک نسبت بره خرروج غاصرب    

 طرح نمی شوا.

خروج »بر  «تصرف ار ما  غیر بدون اذن مالک»ار واقع عمومیت عنوان 

از نظر فرض عقلی صحیح است اما عقرالء ایرن    «عبد توبه کار از زمین غصبی

را بررای خرروج چنرین عبردی،     فعل را مصداق چنان عنوانی نمری ااننرد و لر   

مجازات و توبیخ جداگانه ای ار نظر نمی گیرند. به عبارت ایگر، مروالی بررای   

ایجاا می کنند که بر اساس غرضِ  «وجدان»رابطة میان خوا و عباا، یک نوع 

شکل می گیرا و نمری تروان ار مباحرث اصرولی، بره ایرن        «نظم ار جامعه»

ربط و غیر عقالئی را مورا بررسی قررار   ااراکات عام بی توجه بوا و فروض بی

 ااا.

تصرف ». بر اساس آنچه گرشت، اشکا  نظر شیخ انصاری اربارة تفاوت 3

روشن می شوا؛ زیرا اساساً نبایرد فعرل    «تصرف وروای و بقائی»با  «خروجی

عبد را به وروا و خروج و بقاء تفکیک کرا بلکه همة این عنراوین، یرک فعرلِ    

عنوان غصب مربو  شدس اسرت. یعنری نفرس خرروج،      یک عبد هستند که به

نیسرت ترا شریخ برا اسرتدال  برر        «حرمت غصب»اساساً مشمو  حکم فقهیِ 

سعی کند ترا آن را از حکرم حرمرت     «مصداق بوانِ آن برای تخلص از حرام»

بعنروان یرک    -غصب، خارج کند. بلکه تصمیم عبد بر اطاعرت مجردا از مروال   

 ه به او را به خروج فرا می خواند.است ک -وجدان و رابطة عقالئی 

لرا برای استدال  بر عدم حرمت خروج، قبل از اسرتناا فقهری بایرد بره      

استدال  عقالئی و اصولی پرااخت و تبیین نمروا کره ااراک عقالئری ار ایرن     



  77 النهی و االمر اجتماع فی: فصل _______________________________________ 

بارس، جایی برای تمسک به حکم فقهری براقی نمری گررارا. ار واقرع قبرل از       

جداگانه برای هر یک، باید به ایرن نکتره    تفکیک وروا از خروج و اثبات حکم

توجه نموا که ااراکات عقالئی و عدم اعتناء موالی بره خرروج، مرانع از شرکل     

می شروا.   -و بالتبع جعل حکم برای آن  -گیریِ عنوان خاص برای این فعل 

چون احکام ار عالمم جعل مشخص و معین و محدَّا است و بره همرین الیرل،    

ت؛ بلکه همة بحث ها اربارة خروج، ناشی از گمانره  جعل جدیدی ار کار نیس

زنی عبد ار عالم امتثا  است که باعث می شوا نسبت به خروج، حکم خاصی 

 را برای خوا ار نظر بگیرا.

. منشأ این اشتباس قوم ار تصویر یک صورت مسالة غلط، آن اسرت کره   1

و متدرّج است  هستند و فعل نیز، امری اعتباری «فعل»متعلَّش اوامر و نواهی، 

های جدا از یکردیکر آن را تجزیره مری کننرد و      اما قوم با نگاس عقلی و حیثیت

باعث شکل گیری صورت مساله های ناارست می شوند. البته روشن است که 

شوا امرا ایرن گمانره زنری بایرد       زنیِ عقلی اربارة امور اعتباری نفی نمی گمانه

 متناسب با ارک عقالئی باشد.



 



 

 االمر الثانی: صغرويه الدلیلین لکبری التعارض او التااحم

ی اجتماع امر و نهی، مرحروم آخونرد برا     تنبیهات مساله. ار امر اوم از 9

تکیه بر تفاوت باب تعارض با باب ترزاحم از نظرر مرالک حکرم، سرخن شریخ       

بطالن نماز ار زمینی غصبی که ار حا  نسیان یا اضطرار »انصاری را مبنی بر 

شمارا و بر وجروا مرالک بررای امرر حتری ار صرورت        مراوا می «اقامه شدس

 کند. ی تاکید میترجیح جانب نه

رسد آنچه ار بررسی این صورت مساله ضروری است، توجه به  به نظر می 

این مطلب است که برای حلّ این مساله، آیا باید بره امرر بره صرالس و نهری از      

غصب رجوع کراس و به اقتضائات آنها اکتفاء کرا یرا امرر و نهری ایگرری الزم     

بیعی عبد است، اما عبرد اارای  است؟! گرچه امر و نهی، متوجه به احواالت ط
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احوا  مختلفی است؛ حا  آیا حکم متناسب با تنوّع حراالت عبرد، بره اسرت     

شوا یا این موالست که بایرد احرواالت مختلر  عبرد را بره       خوا او سپراس می

رسمیّت بشناسد و برای آنها جعل حکم کند؟! آیا اگرر مروال برخری از حراالت     

بخاطر قرار گرفتن ار چنان شررایطی تروبیخ   عبد را به رسمیّت نشناسد، او را 

نخواهد کرا؟! ار واقع حکم احواالت متنوّع عبد، تابع آن است که عقالء آن را 

پسند بپریرنرد و تکلیر  او را ار آن حالرت مشرخص      بعنوان موضوعی محکمه

کنند تا مبنای عمل قرار گیرا؛ اما ار صورت عدم پریرش این حاالت توسرط  

 هد شد.عقالء، مجازات خوا

به عبارت ایگر هنگامی که حالت عبد تغییر کند، امرر و نهری جدیردی     

یابد. ار واقع پس از عصیان عبد و وروا ار زمرین غصربی، تغییرر     ضرورت می

حاالتی ار عبد از قبیل توبه و نسیان و اضطرار پدید آمدس که ربطی به حالرت  

حکرم او ار حالرت جدیرد    قبلی او ندارا تا اوامر و نواهیِ قبلی قاار بر تعیرین  

باشند. از این رو، با اگرگونی حالت و تقلّب احوا  او او فررض مطررح اسرت:    

ال ( تعیین تکلی  برای حالت جدید، به است عبد سپراس شروا و اختیرار ار   

این بارس به او تفویض شوا ب( حکم حاالت متنوع عبد هم به اسرت عقرالء و   

 ااراکات آنان سپراس شوا.

سد فرض او  غلط است و حاکم ار ایرن فررض نیرز، عقرالء     ر به نظر می 

هستند زیرا عبد باالصاله اختیاری از خوا ندارا و باید تسلیم موالی خوا باشد 

و موالی هم نباید نظم مردنظر خروا را از برین رفتره ببیننرد. لررا ار صرورت        

احتیاج، امر جدیدی را جعل خواهند کرا چون احواالت عبد برای مروال اارای  

و ااراکات عقالئیِ ناشری از   «مولویت»همّیت است. به بیان ایگر، ار فرهنگ ا

شوا زیرا  بسیار مهم است و نسبت به آن کوتاهی نمی «تقلّب احوا ِ عبد»آن، 
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های عباا به نفع خوا و کاهش ااان  ی توانمندی ار این فرهنگ، تسخیر همه

شوا. به همین  میاحتما  تخل  و سرکشیِ عباا به کمترین حد ممکن انبا  

الیل است که سالطین و موالی حتی ار صورت اطاعرت عبراا، برا ابزارهرایی     

گیری و تحقیر و... آنان را همیشره ار حالرت بردهکاری و خروف و      مانند بهانه

ااشتند. بر این اساس، عقالء ار فرهنگ مولویت از حاالت متنوع  ترس نگه می

با جعل احکام جدیرد بررای    عبد نمی گررند و نسبت به آن حساس هستند و

 حاالت مختل ، او را ار عبوایّت و بندگی خوا تثبیت می کنند.

ار فرض مساله نیز همین رویّه جاری شدس و ». ممکن است گفته شوا: 1

قوم به مقتضای حدیث رفع، برای حاالت متنوعی مانند اضطرار یا نسریان، بره   

توجه ااشت که اوالً رفع . اما باید «سقو  فعلیّت  حرمت غصب حکم می کنند

حکم ار صورت نسیان و اضطرار و امثا  آن، مخصروص بره فرهنرگ اخالقری     

ی خدای متعا  است که بدنبا  ارتقراء ارجرات معنروی     این و رفتار کریمانه

طور کره   عباا و استگیری از آنان بر اساس رحمت و تخفی  است. و اال همان

نحو عرامّ، چنرین اخالقری وجروا      کراراً گرشت، ار فرهنگ عقالئیِ مولویت به

شروند ترا    ندارا بلکه ار حاالتی مانند نسیان و اضطرار هرم، عبراا تروبیخ مری    

بصورت مطلش تسلیم باشند و با همة وجوس ار خدمت موالی باشند و حتی بره  

 فکر تخل  نیفتند. 

مهرم   «تقلب احوا  عبرد »البته برای فرهنگ عقالئیِ اینی و ایمانی نیز، 

شوا؛ ولی نه از باب تحکّم و اسرتبداا و   ی حاالت عبد توجه می هاست و به هم

های عباا بلکه احکام جدید برای حاالت جدید جعل  به یغما بران تمام توانایی

شوا تا از میلیون ها طریش، عبراا   شوا و به اطالق اوامر عمومی اکتفاء نمی می

 ت برسند.از جهنم و عراب و شقاوت اور شوند و به رشد و تقرب و سعاا
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ی  . بر اساس آنچه گرشت، نه تنها ار این تنبیه بلکه برای حرلّ مسراله  3

توان به اطالق امر صالتی یرا اطرالق نهری از     تزاحم ار اجتماع امر و نهی، نمی

ی آن، وضعیت امتثا  عبد را معین نموا بلکره ار   غصب تمسک کرا و بوسیله

است که بایرد حکرم    این موضع، یک بحث عقالئی مطرح است و جعل عقالئی

مقام امتثا  را هم روشن کند. یعنی ار جایی که عقالء نسربت بره آن، بررای    

تأمین غرض مطلوب خوا نظر اارند و حساس هستند، اکتفاء بره امرر و نهری    

ااا، صحیح نیست؛ ار حرالی کره    مطلشِ اولیه که حاالت طبیعی را پوشش می

مر اولیه به حالت عصریان یرا   ی سرایت یا عدم سرایت منا  همان ا قوم اربارس

اند. ار واقع حکم تنوع احوا  عبد را باید ار بنراء   نسیان یا اضطرار بحث کراس

عقالء جستجو کرا و بناء عقالء ار اینجا یا  فرهنگ مولویت است و یا فرهنگ 

شارع مقدس که برای حل مساله ار هر او، به اطالق اوامر اولیه تکیه نشدس و 

 شوا.  نمی

اساساً فرض قوم این اسرت کره آنچره تشرریع     »ست گفته شوا: ممکن ا 

شدس، همان امر مطلش به صالس و نهی مطلش از غصب است و حکم جدیدی ار 

این بارس جعل نشدس و مدّعیِ جعل جدید برای حاالت مختل  عبد، باید وجوا 

اما ار پاسخ باید گفت توجه به تنوع حاالت عبرد و   «احکام جدید را ثابت کند

یرات آن مانند نسیان و اضطرار و حرج و ... ار تمامی ابواب فقه مورا توجه تغی

قرار گرفته و ار روایات متعدای به آن پرااخته شدس است و حتی محدوا بره  

ی اجتماع امر و نهی نیست و بسیار وسیع است. ار واقع مصاایش فقهی  مساله

بره حراالت   اهد که فرهنرگ شرارع مقردس هرم اهتمرام       متعدا نیز نشان می

مختل  عبد و وضع حکم جدید برای تقلّب احوا  اوست. عالوس بر ایرن کره از   

ابتدای مباحث الفاظ هم چندین بار به قوم بدلیل فقردان تحقیقرات میردانی،    
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اشکا  وارا شد و این نقص ار ممشای قوم ار مانحن فیه هرم جریران اارا و   

ونی حراالت عبرد و   ار صورت تفحّص، موارا زیاای از توجه شرارع بره اگرگر   

فرهنگ او ار جعل حکم برای آن حاالت یافرت خواهرد شرد. خصوصراً اینکره      

ی  مبانی اصولی قوم، کامالً از منطش صوری مترأثّر اسرت و اال امرروزس بوسریله    

نگری، کش  فرهنگ مولویت و اسرتیابی بره فرهنرگ مروالی      منطش مجموعه

 شناسی متکفّل آن است. سهولت یافته و علم باستان

پس عقالءً اینگونه است که موالی از حاالت مختل  عباا خوا، فرروض و   

صوَر مختل  اارند و نسبت به آنها حساس هسرتند و بررای آن، حکرم جعرل     

گرارند. این روند قبل از عالم امتثا   کنند و عباا را ار این موارا، آزاا نمی می

و عبراا برر   گیررا   است و سپس بر این اساس است که مقام امتثا  شکل مری 

اساس اختیاراتی که ار این وعاء به آنان تفویض شدس، به انبا  تحقش امر موال 

 روند. می

ی اجتمراع امرر و نهری،     ی حلّ مسراله  . ار مباحث گرشته و برای نحوس1

قرار گرفت و بر ایرن اسراس،    «تعدا عنوان و معنون»جایگزینِ  «تعدا غرض»

سرپس ار حرا  توبره قررار      فروض مختلفی برای عبدی که معصریت کرراس و  

گرفته طرح شد. اما باید توجه ااشت که تمامیِ آن مباحرث، برر اسراس ایرن     

مبنای قوم ارائه شد که تنوع حاالت عبد، حکم جدیدی ندارا و عبرد بایرد برا    

توجه به اطالق اوامر و نواهی موجوا، موضوع را عالج کنرد و ار ایرن صرورت    

ی جدیردی   امرا ار ایرن جلسره نکتره    است که باید به تعدا غرض توجه کرا. 

روشن شد: حتی ار فرهنگ مولویت نیز، تقلب احوا  عبد مورا توجه اسرت و  

متناسب با آن، اوامر و نواهی جدیدی وجروا اارا و بردلیل وحردت و کثررت     

خواست موال و وحدت و کثرت حاالت عبد و وحدت و کثرت شرایط و محیط 
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لش اکتفاء کررا. ار واقرع مروالی کرافر و     توان به اوامر و نواهی مط بیرونی، نمی

جانبه بر عباا خروا هسرتند ترا هرر چره       ی همه منافش بدنبا  تسلط و هیمنه

کشی از آنان فراهم گراا و این مهم نیز بدون توجه به تنوع  بیشتر، امکان بهرس

طور که خداوند متعا  نیز بدنبا  نجات عبراا   حاالت عبد ممکن نیست. همان

ی احروا  و از طریرش هرزاران زبران      خسران و عراب ار همهخوا از شقاوت و 

 است.

بنابراین توجه به فرهنگ عقالئی مولویت ار برخورا برا حراالت مختلر     

ی اجتمراع امرر و    ی طرح شدس توسط قوم ار مساله عباا، اساس صورت مساله

کشد؛  نهی و فروعات آن )از قبیل فرض اضطرار و نسیان و ...( را به چالش می

توان با اوامری که مربو  به حالت طبیعی عبد بواس، به حل مسراله   نمی یعنی

پرااخت بلکه باید به ااراکات عقالئی که نارر بره حراالت مختلر  هسرتند و     

کنند، توجه نموا. بر این اساس اسرت کره    برای آن احکامی متناسب جعل می

دت نظرر  توان اختالفات متعدا قوم ار ما نحن فیه را کاهش ااا و بره وحر   می

نزایک شد و البته این امر، بدون کش  فرهنگ موال نسبت به شرایط و احوا  

 مختل  ناممکن است.

 



 

 

 

 

 وجوه ترجیح النهی علی االمر

ی تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی، بحث وجوس ترجیح نهری   . ار ااامه9

طرح شدس که اولین استدال  بر آن، اقوائیّت نهی ار االلت بر شمو  است که 

کره بررای    مستند به االلت التزامی آن بر ترک جمیع افرراا اسرت؛ ار حرالی   

االلت امر بر شمو ، نیازمنرد احرراز مقردمات حکمرت و اطرالق هسرتیم. ار       

مقابل، گفته شدس که هم امر و هم نهی برای االلت بر شمو ، محتراج اثبرات   

اطالق ار متعلش خوا هستند و لرا تفاوتی ار نیاز به اطالق برای اثبات شمو  

اء عقلیِ نهی نسبت به انعدام و عموم ندارند. برای پاسخ به این اشکا ، به اقتض

کره آخونرد،    جمیع افراا تکیه شدس که این االلت، مانع اطالق است؛ همچنران 

 اهد. شمولیت ار نهی را به متفاهم عرفی ارجاع می

برای بررسی این مساله و اقوا  طرح شدس پیرامون آن باید به ایرن نکتره    

ها قابل مشاهدس است:  توجه ااشت که سه استه استدال  ار خال  راّ و اثبات

بنراء  »ی بین عبد و موال و مقرام بیران کره ار واقرع بره       ال ( استناا به رابطه

گراا. بررای   ر که بر اساس فرهنگ مولویت شکل گرفته است ر باز می   «عقالء

یابد.  ار این زمینه ضرورت می «کش  فرهنگ عقالئی»استناا به این مطلب، 
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کاش  از وضع هستند. ار ایرن صرورت،    ب( استناا به وضع یا استعماالت که

باید قوم به استقراء ار زبران عررب بپراازنرد و برر اسراس تحقیقرات میردانی        

پیرامون وضع و استعماالت و عالئمی مانند تباار و اطراا و...، شرمولیت امرر و   

نهی را اثبات کنند. ج( استناا به االلت عقلی که ار این صورت، یا تکیره بره   

هایی ار قالب صغری و کبری و نتیجه الزم است. پس یرا   ال بداهت و یا استد

استناا شدس که باید لوازمات  هر یک  «عقالء»و یا به  «عقل»، یا به «عرف»به 

 از فروض رعایت شوا.

 «االلرت وضرعی مطرابقی   ». اگر اقوائیّت نهی ار االلت بر شرمو ، بره   1

ذخبراری اطمینران    تمسک به عالئم وضع و یا»هایی مانند  مستند شوا، مؤونه

االلرت  »ار پی خواهد ااشت. امرا اگرر ایرن مطلرب بره       «آور از حقیقت وضع

مستند گراا، باید توجه ااشت که االلرت التزامری، خرارج از بحرث      «التزامی

شوا؛ یعنی ایرن   وضع است بلکه ار آن، به لوازم عقالئیِ کالم متکلّم توجه می

است که لوازمی را به کرالم مروال    عقل عبد ار مقام امتثا  و ار روابط عقالئی

، ار «اوات بیاور»ی موال به عبد که:  اهد. همچنان که از این جمله نسبت می

شوا و اینکه اگر عبد بعرد از ایرن امرر،     تمثیل برای االلت التزامی استفااس می

کاغر را هم به همراس اوات نیاورا؛ مورا عتاب موال قررار خواهرد گرفرت. زیررا     

ست که استفااس از اوات تنها با وجوا کاغر میسّر است. پرس  عقالءً مشخص ا

چنین االلتی از عقرل عبرد و ار جهرت اوری از مجرازات و تسرلیم بروانِ او       

گیرا. بر این اساس و ار توضیح االلت  نسبت به موال و فهم کالم او نشأت می

ای هر  ی آن او که ار زمان و مکران  التزامی باید به شرایط عبد و موال و رابطه

شوا، توجه کرا و خالفاً للقوم، طررح اسرتداللهای عقالئری     متفاوتی جاری می

الزم است؛ نه عناوینی عقلی و غیر عقالئی مانند کلّی و مصرداق و فررا. زیررا    
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اسرت کره بایرد     «نسبیت های مختل »قبالً هم گرشت که ار روابط عقالئی 

 اصل قرار گیرا.

نهی ر که توسرط مستشرکل طررح     ی اطالق یا تقیید ار متعلش  . اربارس3

شد ر هم باید گفت که قبل از توجه به این مهم، باید ایرن مطلرب را ار نظرر     

گرفت که از نظر فلسفی، ماهیرت نهری از سرنخ عردمی اسرت و از آنجرا کره        

ای سلبی است، اارای هیچ فرای ار خرارج نیسرت. امرا ار ضرمنِ امرر       مقوله

ا متعدای قابل فرض است کره بایرد   ی اثباتی و وجوای، افرا بمثابه یک مقوله

برای تعیین افراا مطلوب به بحث و بررسی پرااختره شروا. بنرابراین قروم ار     

اند ار حالی که نهی عرفی و غیرر فلسرفی،    اینجا به یک بحث فلسفی پرااخته

باشد و اارای موارا معرین اسرت. بره عبرارت ایگرر نرواهی ار        همانند امر می

ای وجوای هستند و متعلش اارند. لرا تکیه به  قولهشناسی، همانند اوامر م زبان

شروا   مفهومی فلسفی مانند عدم محض است که باعث راّ قو  مستشکل مری 

شناختی است که برر   اما مستشکل ار حا  استناا به یک مفهوم عرفی و زبان

اارای تعیّن خارجی هستند. پس از آنجا کره بحرث قروم،     «نواهی»اساس آن، 

  به تفراهم و تخاطرب و اعتبرارات اسرت، نبایرد از بحرث       بحثی زبانی و مربو

ی اختالفرات قروم معرین     فلسفی ار اینجا استفااس کرا. به این ترتیب، ریشره 

توان به وحدت نظرر   شوا و با مرزبندی میان وعاء حقیقت و وعاء اعتبار می می

 نزایک شد.

بره   . اگر مرحوم آخوند ار پایان و برای اثبات شمولیت نهی بردون نیراز  1

هرای   کند، بایرد بررای آن بره نمونره     اطالق، به متفاهم عرفی از آن استناا می

مشخص استعماالت عرفی تمسک کند و استقرائات و تحقیقات میردانی خروا   

ار این زمینه را به میان بیاورا. البته این اشکا  ار بحث مدلو  امر و مردلو   
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عینی از استعماالت اچار های  ی استداللی و نمونه نهی گرشت که قوم ار ارائه

ضع  هستند و اگر چنین کاری نیز انجرام گیررا، طررف مقابرل قراار اسرت       

های مخال  را طرح کند و احتماالت ایگری را ذکر کند. ار حرالی کره    نمونه

قطعاً ار هر عرف و زبان و اابیاتی، استعماالتی وجوا اارا که فصل الخطاب و 

ز آنجا که قوم به صورت نظری و حیثیتری  معتبر و غیرقابل اختالف باشند اما ا

ی متقن و مستدلّی از بحثهای  کنند، نتیجه به مباحث عینی و خارجی نگاس می

 شوا. آنان ار مورا وضع و استعما  اخر نمی

. البته ار بحث قبلی روشن شد که ار تعیین حکم برای تقلّرب احروا    1

نبایرد بره شرمو  یرا عردم      عبد، عقالءً به اوامر جدیدی نیاز است و لرا اساسراً  

ای پرااخت که منصرف به حالرت طبیعری عبرد اسرت.      شمو ِ امر و نهی اولیه

مخصوصاً با توجه به این که ار عالمم جعل، چنین اجتماعی وجروا نردارا و ار   

اغلب اوقات نیز، عباا ار شرایطی هستند که اصوالً ار معررض اجتمراع امرر و    

رای عبدی کره برا عصریان خروا ار حرا       گیرند و اجتماع تنها ب نهی قرار نمی

 .9شوا، مطرح است خروج از استگاس موالست و سپس پشیمان می

                                                           
ی عقلی و عرفی فرض شدس که ار  اما ار مباحث قوم برای همین وضعیت ناار، چندین الزمه 9

ی اقلیدسی  خارج مصداق ندارا! این نحوس از نگاس به مسائل همانند ریاضیات قدیم و هندسه

شوا و سپس به احکامِ این فرض عقلی   فرض میعقالً« نقطه و خط»است که ار آن وجوا 

 شوا؛ ار حالی که بحث اصولی، باید نارر به مقام عمل و اعتبارات باشد. پرااخته می



 

ی  اومی که برای ترجیح نهی بر امر ذکر شدس، استناا بره قاعردس  . وجه 9

است و با ترجیح جانب نهی است کره   «افع المفسدس أولی من جلب المنفعه»

شوا؛ نه با ترجیح امر که تنهرا موجرب جلرب     به اولویّت افع مفسدس عمل می

 منفعت است.

فعرت،  رسد که عکس این قاعدس، صحیح است و با جلب من اما به نظر می 

توان مفسدس را ار آن منحلّ نموا؛ یعنی حتی ار صورت انجام ااان افعالی  می

که موجب مفسدس است، می توان آثرار آن را برا انجرام افعرا  حَسرن و جلرب       

طور که ار معارف اینی هم افعا  خاصی وجوا اارا  منفعت از بین بُرا. همان

اوری از خطررات و  که بعنوان علّت بخشش گناهان و عفو الهی و یرا موجرب   

پیشگیری از حواام معرفی شدس است. لرا این افعا  اثبراتی و جلرب منفعرت    

است که اولویت اارا؛ خصوصاً ار انیایی که انسان اچار هوای نفرس اسرت و   

ار معرض گناس و مفسدس و ضرر است و تنها بعد از یک فرآیند طوالنی و عمل 

تواند آن را تحت تسخیر  ء الهی میی تربیتیِ معین شدس از سوی اولیا به برنامه

 خوا ارآورا. 
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ی ااّعا شردس را نپریرفتره و برر     البته فرهنگ عقالئیِ امروز هم این قاعدس

کند. یعنی ار تمدن مدرن، اصل بر ارضای شهوات است و  اساس آن عمل نمی

کشرند؛   اگر از این ارضاء، ضرری به انسان وارا شوا، باز هم از آن اسرت نمری  

شروا ترا عواقرب و مضررّات       های سنگین سعی مری  روت و خرج هزینهبلکه با ث

ها و رفاس کاهش یابد. مثالً واضح است که با ایرن سررعت    ناشی از خوشگررانی

ار حمل و نقل موتوری، ارصدی از تصاافات رانندگی و تلفات انسانی همیشه 

وجوا اارا و حتی روشن است که این حجم از مصرف سوخت، ترنفس هروای   

کنرد؛ امرا ایرن     ی انسانی اچار مشکالت بزرگری مری   را بعنوان نیاز اولیه سالم

هرا   ها و تولید اتومبیل شوا تا ساخت اتوبان مضرّات حتمی و روزمرس باعث نمی

شروا ترا    های اجرایی طراحی مری  ی تحقیقاتی و روش متوق  شوا بلکه برنامه

 عواقب ناشی از این نحوس زندگی کمتر گراا.

بر فرض پریرش اشکا  و قبرو  اولویّرت جلرب    »ممکن است گفته شوا: 

منفعت نسبت به افع مفسدس، این قاعدس ار ما نحن فیره جراری نیسرت زیررا     

ی غصب و تجاوز و تعدی به  هرگز با اتیان امر صالتی و انجام حشّ اهلل، مفسدس

گرچره   اما باید توجه ااشرت کره   «گراا حشّ الناس از بین نرفته و جبران نمی

اولویت جلب منفعت نسبت به افع مفسدس ار مثرا  صرالس ار زمرین غصربی     

ای وجوا اارا ر اما سخن بر سر  جاری نیست ر و البته که استثناء ار هر قاعدس

تأسیس اصل عقالئی ار این بارس و بررسی صحت و سقم آن است. لرا صرحیح  

فعرت و افرع   نیست که قبل از تشریح عینیِ فرهنگ عقالء نسبت به جلرب من 

هرای مختلر  پرااختره     مفسدس و طرح استدال  برای آن، به مصاایش و نمونه

 شوا.

. ار واقع اوامر و نواهی موال قبل از آن که ارگیر مصاایش مختل  باشد، 1
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بر اساس منافع و اغراض موال و نظم مدنظر او شکل گرفته است و ابتدائاً بایرد  

جلب منفعت و افع مفسدس مستند به  این مهم را تبیین نموا؛ زیرا نسبت بین

فرهنرگ  »ااراکات عقالئری و معطروف بره عقرل عملری اسرت و بایرد موضرع         

را نسبت به این مقوله تشریح کرا تا اسرلوب بحرث اصرولی و رونرد      «مولویت

 صحیح برای تأسیس اصل رعایت شدس باشد.

رسد ار فرهنگ سلطنت و مولویت، حتی پااشاس  بر این اساس به نظر می 

ااند که زیراستان او اهل چپراو  و اخرتالس و بریرز و بپراش و ازای      می هم

هستند و از این جهت، هموارس ار حا  وارا کران ضرر به مقدورات موجوا ار 

اربار و استگاس حکومتی هستند. به همین الیل است که با قبو  این فرهنگ 

لفین و برخورا ی متخ پراازا و هیچگاس بدنبا  ارو کران همه به امر و نهی می

با تمامی تخلّفات نیست زیرا ار این صورت و برای رسیدگی به حجم سرنگین  

ها، گراش کارها ار استگاس او اچار اخرتال  خواهرد شرد و     تخلفات و چپاو 

 شوا تا از اغراض و منافع خوا است بکشد. عمالً موال مجبور می

کند  ص نمیپریرا و از آن تفح پس سلطان این وضعیت را تا حدوای می 

هرای خروا    تا از طریش فرمان به همین زیراستان و بکارگیری آنها به مطلروب 

است پیدا کند و تأمین شهوات او به تأخیر نیفتد. ار واقع مروالیی کره خروا    

توانرد حردّی از تجراوز و تعردّی و      اهل تجاوز و تعدّی و انیاپرستی است، نمی

خوا به رسمیت نشناسد. به ایرن  مندی از لرائر انیوی را برای زیراستان  بهرس

ترتیب، حتی ار فرهنگ مولویت نیز، انجام امور اثباتی و تحقش منافع مردنظر  

کند؛ زیرا مبنا ار  موال بر جلوگیری از ضررها و مفاسد زیراستان تقدم پیدا می

این فرهنگ، جریان هوای نفس موال و زیراستان اوست که تعدّی و مفسدس و 

 کند.  ناپریر بد  می مری اجتنابازای و چپاو  را به ا
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. راهراً آنچه که باعث شدس تا این قاعدس علی رغم عدم تحقرش خرارجی   3

ی فطرت انسان به نحو  آن ار رفتار عقالء، مورا توجه قوم قرار بگیرا، مالحظه

علیّتی و تکوینی و طبیعی و انتزاعی است. یعنی وقتری فطرتری کره بره نحرو      

وین ترسیم شوا، روشن است که به صرف اوری از علّیتی و ار هماهنگی با تک

 افتد. مفسدس و با انبا  نکرانِ منفعت، اصل حیات انسانی به خطر نمی

ار واقع اگر انسان ار جامعه نباشد و به صورت ذهنری و ار خرف فررض     

شوا، چنین حکمی بی اشکا  است. مثالً انسانی کره ار جنگرل زنردگی مری     

استرسی به گوشت لریر، به خوران میروس از   کند، بجای جلب منفعتی مانند

ارختان اکتفاء می کند تا برا خطرر حملره از سروی حیوانرات وحشری ر کره         

ی امن و رفتن به شکار است ر روبرو نشوا. زیررا ار    ی خروج از محدواس نتیجه

گیرا و قاار است به  صورت نخوران گوشت، حیاتش ار معرض خطر قرار نمی

قع اولویت افع مفسدس نسبت به جلب منفعت، حکمی زندگی ااامه اهد. ار وا

است که با فطرت علیتی تناسب اارا و مربو  به جایی است که نظم تکوینی 

 طبیعت، بخاطر روابط انسانی به هم نخوراس باشد.

. میرزای قمی ار اشکا  به این وجه از ترجیح نهی، ترک واجرب را بره   1

را همانند ارتکراب نهری، اارای   کند بلکه آن  ترک مصلحت ملزمه خالصه نمی

مفسدس اانسته و از این جهت، قائل شدس به این که مانحن فیه از موارا اوران 

بین او مفسدس است و نه اوران بین جلب منفعت و افع مفسدس. آخونرد نیرز   

کند زیرا ار این صورت، عبد با ترک واجب باید او  نظر میرزای قمی را راّ می

ی تررک مصرلحت ملزمره و ایگرری بردلیل ارتکراب       بار عقاب شوا؛ یکی بررا 

 ی ملزمه. اما احدی به این الزمه ملتزم نیست. مفسدس

ار این بارس اواّلً باید گفت که ترک وجوب هنگامی اارای مفسدس است که 
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منفعت  ناشی از انجام آن، از جنس تشریع و برای نجات بشرر از عقراب الهری    

ی قبرل   هماننرد مثرالی کره ار نکتره     باشد و اال ار امور طبیعری و تکروینی ر   

گرشت ر ترک منفعتی مانند خوران گوشت، موجب مفسردس نخواهرد شرد و     

تواند با غرایی سااس سیر شدس و به حیات خوا ااامه اهد. برر ایرن    شخص می

ی ناشری از تررک آن    ی واجب، قابل تفکیک از مفسردس  اساس مصلحت ملزمه

شرعی، اثری برای عبد اارا که  واجب نیست زیرا مصلحت ملزمه ار هر واجب

اهد. مثالً اگر نماز برای ذکر و یراا   ی ترک  آن واجب نجات می او را از مفسدس

شوا تا ابلریس قردرتی بررای وروا بره      پروراگار جعل شدس، انجام آن باعث می

زندگی عباا پیدا نکند. به عبارت ایگر تحقش مصلحت است که افع مفسدس را 

ید مصلحت ملزمه ار فعل )یراا خداونرد( را از اثرر آن    کند و نبا هم محقش می

فعل ار از بین برانِ مفاسد  ناشی از ترک )وروا ابلیس( منفکّ نموا بلکه این 

او مقوله، اثر یک فعل هستند و وحدت اارنرد و ار واقرع او روی یرک سرکه     

به ی فاسد این قو ،  هستند. بنابراین بهتر بوا تا آخوند به جای اشارس به الزمه

کرا که امور اعتباری، غرض واحد و اثر واحرد اارنرد و لررا     این نکته توجه می

 عقاب و ثواب واحدی اارند.

افرع المفسردس أولری مرن جلرب      ». آخوند ار اشکا  او  بر استناا بره  1

برای اثبات ترجیح نهی بر امر، به ناسرازگاری آن برا برخری مروارا و      «المنفعه

این نحوس از بحث، اشکاالت صغروی محسوب کند که  مصاایش شرعی اشارس می

طور که گرشت، باید ار ابتدا فرهنگ عقرالء   شوا و کافی نیست. زیرا همان می

ار این موضوع کش  شوا و بنیان آن بصورت استداللی تحکیم گرراا و یرک   

ی شمو  آن و خروج برخی از  اصل به نحو علمی تأسیس گراا و سپس اامنه

 موارا از آن روشن شوا.  
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. اشکا  اوم مرحوم آخوند بر وجه اوم ترجیح نهی ار برخی شروح بره  6

ی قطعیه است  این صورت تصویر شدس که: قاعدس مختصّ به مصلحت و مفسدس

ار حالی که ار مانحن فیه، حرام یا واجب مسلّمی وجوا ندارا و فقرط اینکره   

که وجوب یکی از این او حکم فعلیّت اارند، محرز است. اما باید توجه ااشت 

بدلیل مصلحت قطعی و حرمت بدلیل مفسدس قطعی، توسط موال جعل شدس و 

شکّی ار آن نیست. یعنی پدید آمدن حالت اجتماع بر اثر سوء اختیرار عبرد و   

سقو  فعلیّت تکلی  بر اثر آن، از باب امتثا  و بعرد از تشرریع  اسرت و تنهرا     

ار جعرل مروال و رفرع     کند اما باعرث تغییرر و تبردّ     توبیخ عبد را منتفی می

شوا. ار واقع وضعیت پدید آمدس، نه همان شرایط قبل  مصلحت و مفسدس نمی

محاسبات عقلی »از اجتماع است و نه نافی امر و نهی و الزامات موالست و لرا 

حکم کراس که بخاطر اضطرار عبد و شرایط استثنایی او، موال  «عبد ار امتثا 

این بمعنای انتفاء قطعیت  مصلحت و مفسدس  اارا اما است از توبیخ عبد برمی

 نیست.  

 

ی بحث و ار تبیین اشکا  اوم مرحوم آخوند بر  . برخی شروح ار ااامه8

انرد کره اجنبری     ، مدعی شردس «افع المفسدس أولی من جلب المنفعه»ی  قاعدس

بوان قاعدس از محل بحث به ایرن الیرل اسرت کره مصرّب قاعردس، او واجرب        

شوا أولی از  یان آن او، واجبی که باعث افع مفسدس میتخییری است و ار م

 واجبی است که منفعت به همراس اارا.

ی  برای ممکن شدن بحث ار این بارس، باید منشأ طرح این قاعدس و االّره  

طور  قوم ار اثبات آن بعنوان یک بحث مستقل مورا بررسی قرار گیرا و همان

قوم که برای تأسیس ایرن اصرل بره     که قبالً هم اشارس شد، استدالالت عقالئی
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آن تمسک شدس روشن شوا تا بر اساس آن، مورا و مصبّ قاعدس واضح گرراا.  

ای از آخوند ار توضیح اشکا  نقل شدس کره بره ایرن قررار اسرت:       البته حاشیه

 هو بما الترک أو للفعل اختیارس و المکل  ترجیح یناسب انما به الترجیح فإن»

 ذال لریس  هنراک  المررجح  فران  األحکام جعل مقام هو و المقام ال بغرضه أوفش

یعنری  « تعررف  تأمرل  مخالفتها و األغراض موافقة ال العقلیان قبحها أو حسنها

ی این قاعدس، وصفی برای اختیارات مکل  اسرت ار حرالی کره     ترجیح بوسیله

 مانحن فیه پیرامون جعل احکام است.

ل ( اگر اوامر و نرواهی  رسد ار اینجا او حیثیت مطرح است: ا به نظر می 

هرای   ی مطلوب موال مد نظر است، بحث ار این بارس موضوعیت ندارا زیرا همه

ی مختار، اگر ضرورتی ایجراب کرراس باشرد،     موال مشخص است و بنا به نظریه

موال حتی برای حاالت جدید عبد و تقلب احوا  او )مانند سوء اختیار، نسیان، 

ی مبهمری   ا جعل کراس است. بنابراین مقولره اضطرار و ...( هم احکام خاصی ر

 وجوا ندارا تا برای حل آن، تمسک به اصل خاصی الزم گراا. 

ب( بدلیل تقلب احوا  عبد ار مقام امتثا ، اصلی همانند اصرو  عملیره   

آمدس ار مقام عمل به نحوی مرتفع گراا کره ار   تأسیس گراا تا بحران پیش

 اختیار مکل  است.این صورت، این قاعدس از عوارض 

پس بنابر حیثیت او ، طرح این قاعدس ربطی به بحث نردارا چرون اوامرر    

توان با رجوع به موالی عرفیه، بحران را رفع کرا. امرا   موال مشخص است و می

اگر عبد بر اساس اختیار خوا اچار بحران شدس باشد و موال نیز حاضر نباشرد،  

هنگام روبرو شردن برا مروال ار ایگرر     مجبور است به گمانه زنی بپراازا تا ار 

ی حجت ااشته باشد. بر این اساس و ار این فرض، سرخن   عوالم، امکان اقامه

ی قطعی ممکن نیست بلکه باید ابداع احتمرا  کنرد و برا     از منفعت و مفسدس
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بندی میان احتماالت، به حجّت است پیدا کند. لرا خاستگاس این قاعردس   جمع

بازگشت کند و از عروارض اختیرار عبرد قررار گیررا و       تواند به مقام امتثا  می

طرح آن ار این وعاء معنااار است؛ اما باید مورا بحث قرار گیررا ترا نفری یرا     

 اثبات این قاعدس مستد ّ شوا.   

ی فوق طرح شد، نقص اشکا  سوم آخونرد مبنری برر     . از آنچه ار نکته7

شوا زیرا قطعیت ار ی قطعیه روشن می  اختصاص قاعدس به منفعت و مفسدس

این بارس تنها آنگاس صحیح است که اوامر و نواهی مروال مطررح اسرت و رنّری     

ناپریر برای عبد ار مقام امتثا  اسرت.   بوان منفعت و مفسدس، عوارض اجتناب

تنها آنگاس که اوامر و نواهی موال مطرح است،   پس رنیّ بوانِ منفعت و مفسدس

زمانی که عبد ار مقام امتثا  اچار مشرکل و   ار «رنّ»شوا. اما  اعتبار می بی

حیرت شدس است ر که قبالً گفته شد اجتماع امر و نهری منحصرر بره همرین      

فرض است ر کامالً معتبر است. یعنی عبد ار چنین وضعیتی تنهرا ار مقابرل    

آغراز   «احتمراالت »گمانه و احتما  است و اساساً باید فعالیت عقلی خوا را از 

بنردی   تها باید آنها را به نحوی که حجیت ااشته باشد، جمرع کند؛ گرچه ار ان

 کند.

. اشکا  چهارم مرحوم آخوند به وجره اوم تررجیح نهری آن اسرت کره      1

قاعدس اولویت افع مفسدس ار صورتی جراری اسرت کره اجتمراع امرر و نهری،       

مجرایی برای جریان اصو  عملیه قرار نگیرا کره ار مرانحن فیره ایرن شرر       

 ت.رعایت نشدس اس

ار این بارس اشکاالتی که بر اصو  عملیه )ار بحث از تعری  علرم اصرو (   

، برخالف خاتمیرت نبروت و   «ی عقلیه اصو  عملیه»شوا:  طرح شد، تکرار می

نیز ار واقع مبراحثی فقهری    «ی شرعیه اصو  عملیه»تمامیت تشریع هستند. 
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زمینه نیرز بره   گراا؛ گرچه قوم ار این  هستند که به استنبا  از منابع باز می

انرد و آن را بره اصرولی ماننرد استصرحاب و برائرت و...        نحو ناقصی عمل کراس

اند و این بحث را بعنوان یک باب مستقل ار فقه )تحت عنروانی   محدوا نمواس

ی آن وارا   ( که خطابرات زیراای از شرارع اربرارس    «باب فقه االستنبا »مانند 

بروا و   «فقیه»صو  عملیه، مربو  به اند. این محاذیر اربارس ا شدس، طرح نکراس

هرم گفتره شرد کره منطرش       «مکلفرین »عالوس بر آن، ار عمل به احکام برای 

 یابد. ضرورت می «شناسی موضوع»ای برای  جداگانه

برای ترجیح جانب نهی، اچرار همران اشرکالی     «استقراء». استناا به 90

است که ار بیان آخوند به آن اشارس شدس است. یعنی با تمسک به او مرورای  

قابرل   «فرهنگ فقهراء ار تغلیرب جانرب نهری    »که ار متن به آن اشارس شدس، 

شوا. ار واقع چنین ااعایی از  ی آن، استقراء محقش نمی اثبات نیست و بوسیله

برا. عالوس بر این، اشارس بره حرمرت تشرریعی     یدانی رنج میفقدان تحقیقات م

نماز ار هنگام حیض و یا وضو با آب نجس توسط آخوند، مالزم با آن است که 

پیرامون این او فعلِ عبد، تنها یک نهی است و امری ار این بارس  «جعل موال»

 «ا  عبدمقام امتث»وارا نشدس است تا از اجتماع امر و نهی بحث شوا؛ بلکه ار 

 است که تحیّر پدید آمدس است. 

  



 



 

 

 االمر الثالث: الحاق تعدد االضافات بتعدد العنوانات

. تنبیه سوم ار مساله اجتماع امر و نهی، پیرامون تعدّا اضافات و الحاق 9

آن به تعدّا عنوانات است؛ یعنی بجای تعلش امر به یک طبیعت )مانند صالس( و 

یعرت  تعلش نهی به طبیعتی ایگر )مانند غصب(، هم امر و هم نهی به یرک طب 

)مانند اکرام( تعلش گرفته است اما این طبیعت واحدس بحسرب اضرافات خروا،    

 «عرالم »تعدّا و تکثّر یافته است. به این ترتیب، اکرام به اعتبار اضافه شدن به 

مشمو  نهی شدس است. برر   «فاسش»تحت امر رفته و به اعتبار اضافه شدن به 

ر تعدا اضافات نیز، اجتماع امر اند که آیا ا این اساس قوم به این بحث پرااخته

شروا یرا    و نهی محقش شدس و بنابر قو  به امتناع، قواعد باب تزاحم جاری می

 مرجحات باب تعارض؟

رسد که این نحو از طرح مسراله از اسراس ناارسرت اسرت      اما به نظر می 

گیررا، امرر    زیرا اوالً هیچ موالیی، بدون موضوعی کره فعرل بره آن تعلرش مری     
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کند تا قاار به عمل باشد.  یچ عبدی هم چنین امری را ارک نمیکند و ه نمی

یا نهری از آن بردون تعیرین موضروع آن )شرخص       «اکرام»یعنی صدور امر به 

اکرام شوندس(، از سوی انسان عاقل معنا ندارا؛ چه برسرد بره مروالی عرفیره و     

موالی شرعی! به عبارت ایگر هر فعلی حتماً اارای موضروع اسرت و حتری از    

نیست.  «یصح السکوت علیها»ر علم اابیات، کالمی که فاقد این رکن باشد؛ نظ

ای که از سوی قوم مطرح شدس، امرر بره    این ار حالی است که ار فرض مساله

 اکرام و نهی از آن، فارغ و منفک از موضوع عالم یا فاسش لحاظ شدس است.

بصورت فرض این است که هم امر و هم نهی ». ممکن است گفته شوا: 1

ی   کامل و با تعیین متعلش فعل صاار شدس اما این ما هسرتیم کره برا مقایسره    

را فارغ از  «اکرام»ایم و  میان این او خطاب، وجه اشتراکی از آن او اخر کراس

ایم. علت اخر این وجه اشتراک هم آن است کره ایرن    موضوع آن لحاظ نمواس

و نهی است و باید از ایرن  اچار تصاام امر  «عالم فاسش»او خطاب ار مصداق 

 .«ای برای حل این ناسازگاری یافت طریش، چارس

پاسخ این است که گرچه از نظر عقلی، عنوان عالم حتی بر علمای فاسش  

کند اما بر اساس ااراکات عقالئی، امر به اکرام هیچ شمولی نسبت به  صدق می

گرر ار فرهنرگ   ا «فاسرش »عالم فاسش ندارا و از این مورا، منصرف است. زیرا 

موالی عرفیه و عموم عقالء لحراظ شروا، افرراا مُجرمری ار جامعره محسروب       

ر که رکن اصلی ار مباحث عقالئی  «حفظ نظم جامعه»شوند و عقالء برای  می

کنند و  است ر  هیچگاس استور اکرام و احترام نسبت به مجرمین را صاار نمی 

 «افراا مجررم ار هرر صرن    »ز اوامر مطلشِ موالی ار این بارس، کامالً منصرف ا

است. پس بر این اساس، این نهی از اکررام اسرت کره بصرورت قطعری شرامل       

شوا و به ایرن صرورت و برا توجره بره ااراکرات        ی اصناف می فاسقان ار همه
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 «فاسرش »آید. اما اگرر   عقالئی، تعارض و تزاحمی بین این او خطاب پدید نمی

کند زیررا   تصااق پیدا نمی «عالم»ار فرهنگ شارع هم لحاظ شوا، هیچگاس با 

عالم ار فرهنگ استگاس ایمان، اارای تعریر  خاصری اسرت و بنرابر تعراری       

هستند که اارای مقام خشیت و تقروا و عمرل بره     «عالم»شرعی، تنها کسانی 

علم خوا هستند. همچنان که اکرام فاسش بعنوان ناقض اوامرر شرارع، از نظرر    

 موالی شرعی نیز مورا قبو  نیست.

شروا کره بسریاری از     ار جامعره ایردس مری   ». ممکن است گفته شروا:  3

رغم عدم رعایت برخی احکام )مانند حرمت تراشریدن ریرش(    اانشمندان علی

گیرنرد. لررا    که موجب صدق عنوان فسش است؛ مورا اکرام و تقدیر قررار مری  

ثبرت  های زیاای مانند این روند ار رفتار عقالء وجروا اارا کره اتفاقراً مُ    نمونه

. اما باید توجره  «شوند اکرام کسانی است که از نظر شرعی، فاسش محسوب می

ی اصرولی تأسریس    توان قاعردس  ها نمی ها و مثا  ااشت که با ذکر برخی نمونه

 نموا.

ی بحث اصولی، بررسی ااراکات و فرهنگ عقالء است که  ار واقع ضابطه 

لرا حتی ار صرورت  ار نهایت موجب ایجاا نظم ار جامعه و حفظ آن است و 

 «تشتّت»ی  اهندس ها نباید به بخشی از آنها استناا کرا که نشان تکیه به مثا 

نظمی ار جامعه است! یعنی مثالی که به آن استناا شد، ار واقع شاهدی  و بی

بر سرارگمی و ناتوانی جامعه ار رعایت قواعدی اسرت کره عمرل بره آنهرا را      

ت شرعی تراشیدن ریش از سروی فقهراء   است و اال نه حرم ضروری اعالم کراس

ملغی شدس و نه ار میان متدیّنین و اهالی مساجد و هیئات، قربح ایرن کرار از    

بین رفته است و نه ترکر و استنکار نسبت به آن تعطیل شدس اسرت. بنرابراین   

کند که چرا برخورا با  چنین مثالی، طرح این سوا  را از مسئوالن ضروری می
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مینه )یا همان امر به معروف و نهی از منکر( کنرار گراشرته   قانونی ار این ز بی

ی عقالء  وحدت رویّه»شدس و به صورت متشتّت عمل شدس؛ نه اینکه مویّدی بر 

ای که وجوا آن بررای تأسریس    باشد؛ یعنی همان رویّه «ار حفظ نظم جامعه

ی اصولی الزم است. لرا آنچه ار این بحث الزم است، توجه بره سراخت    قاعدس

امعه و رفتار آن ار حفظ نظرم و تحلیرل مصراایش برر اسراس آن اسرت نره        ج

هرای عینری پیردا شروا،      بالعکس. ار این میان، حتی اگر استثنائاتی ار نمونه

ی اصرل جامعره اسرت؛     نباید آن را بعنوان ناقضِ اصل عقالئی که پدیدآورنردس 

موال و  محسوب کرا. خصوصاً با توجه به اینکه این مشکالت مصداقی، ناشی از

ابهام ار جعل او نیست بلکه ناشی از ضع  عبراا ار مقرام امتثرا  و ررفیرت     

 پایین آنان ار فهم یا عمل به خطاب موالست.



 

 

 ال؟ أم فساده يقتضی هل الشئ عن النهی أن فصل: فی

 بحثی پیرامون تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی

. فصل بعدی ار نواهی، پیرامون االلت نهی بر فساا معاملره یرا بطرالن    9

شوا  طرح می «حکم وضعی»عباات است و روشن است که این بحث از جهت 

و بنابراین باید منشأ تقسیم حکم به این او قسم تبیرین   «حکم تکلیفی»و نه 

 «لتخییرما یشتمل علی االقتضاء أو ا»به  «حکم تکلیفی»شوا. ار کلمات قوم، 

معرفی شدس که بمعنای طلب موال از عبد نسبت به فعلی خاصّ )اعم از وجوب 

و حرمت و استحباب و کراهت( و یا ترخیص )اباحه( نسبت بره آن اسرت و از   

گونه  به هر جعلی از طرف موال تعری  شدس که این «حکم وضعی»سوی ایگر، 

ت ایگرر حکرم وضرعی    نباشد؛ یعنی مشتمل بر اقتضاء و تخییر نباشد. به عبار

گیرا )ماننرد نجاسرت و طهرارت و زوجیرت(      مباشرتاً به فعل مکل  تعلّش نمی

اهد؛ برخالف حکرم   ی فعل مکل  را تشکیل می بلکه موضوع حکم موال اربارس

تکلیفی که مباشرتاً به فعل مکلّ  )مانند وجوب صالس و حرمت غصب( متوجّه 

کلیفی، هر او از مجعوالت شارع است. بنابراین هم احکام وضعی و هم احکام ت

هستند با این فرق که یکی از سنخ طلب اسرت و ایگرری از جرنس توصری      
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اند که حرداقل بخشری از احکرام وضرعی،      است؛ گرچه برخی از قوم قائل شدس

 مجعو  شارع نیستند بلکه منتزمع از مجعوالت شارع هستند.

نشأت گرفتره از  توان گفت که این تقسیم،  . با توجه به توضیح فوق می1

ی فرهنگ موالی شرعی  ااراکات عقالئیِ عامّ و یا حتی یک بحث اصولی اربارس

)بعنوان یک فرهنگ عقالئیِ خاص( نیست؛ بلکه حاصرل اسرتقرائی اسرت کره     

بنردیِ ایرن    انجام شدس و سپس بره اسرته   «مصاایش شرعی ار فقه»نسبت به 

ی عقلی  نه اارای ریشه استقراء پرااخته شدس است. به عبارت ایگر این تقسیم

است و نه اارای خاستگاهی عقالئی است بلکه بر اساس استقراء شکل گرفته و 

 موضوع این استقراء نیز مصاایش فقهی بواس است.

تواند منشأی ار ااراکات عقالئی  این تقسیم می»ممکن است گفته شوا: 

نهریِ مسرتقیم   گونه نیست که عقالء همیشه به امر و  عامّ ااشته باشد زیرا این

شروا کره ار    گراری هم ایردس مری   مباارت کنند بلکه حتی ار مجالس قانون

پراازند که حکم آنهرا   نگارش برخی قوانین، به توصی  و تبیین موضوعاتی می

. ار پاسخ باید ابتردائاً بره بررسری مفهروم     «ار قوانین ایگری معین شدس است

مباحث قوم ار این برارس ار  عقل عملی و اعتبارات پرااخت: قبالً گفته شد که 

بندی است و ناتوانی  قابل جمع «جعل نسبت»و  «قرار»، «اختیار»سه سرفصل 

به نحوی که بتواند تشرکیل جامعره و حفرظ     «قرار»و  «اختیار»تعری  قوم از 

به  «جعل نسبت»نظم ار آن را تبیین کند، بیان شد. سپس روشن گشت که 

، رکن اساسی ار تحلیل اعتبارات «ایجاا طریش بر مبنای غرض خاص»معنای 

ی  و امور عقالئی است. ار جعل نسربت نیرز، آنچره نقرش اساسری اارا، ارااس     

جاعل برای رسیدن به غررض خراص اسرت و موضروعات امرر و نهری )ماننرد        

نجاست و طهارت( نیز، تابع همین ارااس و طلب هسرتند و اسرتقاللی ار ایرن    
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نفرس حکررم  »ر اعتباریررات از ا «موضرروع حکرم »میران ندارنرد. لرررا تفکیرک    

و قسیم قرار ااانِ آن او، گرچره از نظرر عقلری بالمرانع اسرت؛ امرا        «اعتباری

 تصویر عقالئی ندارا.

ار هر صورت، احردام موضروع بررای حکرم     ». ممکن است گفته شوا: 3

ی جعل انجام گیرا و برا ایجراا نسربت  اعتبراری      تواند بوسیله اعتباری هم می

ی صحیح را به موضروعی بررای حکرمِ اباحره ار      معامله میان معامله و صحّت،

. اما باید توجه ااشت که این نوع از حکم اعتباری ر که از  «تصرف تبدیل نموا

جنس توصی  و خبر است ر اگر به حکمی اعتباری از جرنس بایرد و نبایرد و     

بره   «جعرل »انشاء ضمیمه نشوا، فعلی لغو خواهد بوا و مناسربتی برا تعریر     

. یعنری گرچره ار   9نخواهرد ااشرت   «یش برر مبنرای غررض خراص    ایجاا طر»

شوا و استغناء از آن ممکن نیست؛ ولری   اعتباریات به توصی  نیز پرااخته می

بایرد  »ی اعتبارات عقالئی را  غرض عقالئی ندارا بلکه شالواس «توصی »صرف  

 اهد. تشکیل می «و نباید

ر عقلری و بررای   لرا تفکیک حکرم از موضروع ار اعتباریرات تنهرا از نظر      

بندی انتزاعی و جلوگیری از خلط صحیح است و اال حکرم و موضروع ار    استه

رسند. بره عبرارت ایگرر طلرب      اعتبارات با هم ار یک مجموعه به وحدت می

بدون موضوع و یا موضوع بدون طلب قابلیت لحاظ عقالئی نردارا و هرر اوی   

حتی ار نظر موالی ر و  توان مالحظه نموا.  آنها را بدون غرض و هدف نیز نمی

خصوصاً موالی شرعی ر چنین تفکیکی وجوا ندارا و آنها ار مقام جعرل، برر    

                                                           
ای که اصطالحاً حاکی و کاش  از خرارج    ار واقع حتی توصیفات حقیقی و جمالت خبریه 9

جی قررار نگیرنرد، از   هستند نیز، اگر مستتبع حکم عملی نباشند و مبدئی برای فعل خار

 نظر عقالئی بی معنا و لغو هستند.
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ی  حکررم خرروا و موضرروع آن بوحدترره اشررراف اارنررد و تنهررا بخرراطر گسررترس 

های خوا و رعایت ررفیت عبد است که ممکن است حکم و موضوع  مطلوبیت

عینیرت و از نظرر    را ار خطابات مختلفی بیان کنند. پس چنرین تفکیکری ار  

عقالئی معنا ندارا و بالتبع قسیم قرار ااان این او و طررح تقسریم حکرم بره     

وضعی و تکلیفی بر اساس آن، فاقد منشأ عقالئی است بلکه از استقراء پیرامون 

 مصاایش فقهی حاصل شدس است.

ی چنین تفکیکی به اسرتگاس منطقری قروم براز      رسد ریشه . به نظر می1

ها( تفکیک شدس و عقرل   ها( از تکلی  )باید آن، توصی  )هستگراا که ار  می

شوا و به چگونگی ارتبا  میران ایرن او    به او قسم نظری و عملی تقسیم می

شروا. امرا ار مبنرای مخترار      قسم برای به وحدت رسراندن آن تروجهی نمری   

مرتبطنرد و   «ها ارزش»ها و  هستند و به مطلوبیت «جهت»اارای  «توصیفات»

)حکرم بره ایجراا راس( بررای      «تکلیر  »این ارتبا ، موجرب جعرل   ی  مالحظه

نه تنها  «توصی ، تکلی ، ارزش»شوا و به این ترتیب،  استرسی به غرض می

 رسد. از یکدیگر منفک نشدس بلکه ار یک مجموعه به وحدت می

. البته تاکید بر عقالئی و اصولی نبروانِ ایرن تقسریم بمعنرای راّ ایرن      1

نیست بلکه می توان پریرفت که قوم با توجره بره وجروا    تقسیم از نظر فقهی 

احکام مختل  ار فقه و تفاوت ار آثار آنها، به استقراء پرااخته و این او سنخ 

اند تا ترتیب آثار متفراوت ایرن او حکرم ممکرن شروا و       از حکم را طرح کراس

روشن شوا که بطالن یک فعل از نظر وضعی، لزوماً موجب حرمت آن نیسرت  

 شوا. رمت تکلیفی یک فعل، لزوماً موجب عدم ترتّب آثار وضعیِ آن نمیو یا ح

ولی همین نکته نیز باید منقح شوا و مورا بحرث و بررسری قررار گیررا.     

بعنوان مثا ، نماز بدون وضو باطل است اما اینکه چنین فعلی از نظر تکلیفری  
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ت و چرون روایر  »حرام نیست، می تواند به تحلیل عقلی و تخصصی برازگراا:  

الیل خاص بر حرمت تکلیفیِ اقامه ی نماز بردون وضرو یافرت نشردس، برائرت      

. این ار حالی اسرت کره ار مرورا اصرو  عرامّی      «شرعی ار اینجا حاکم است

مانند برائت شرعیه و استصرحاب شررعی قرباًل گفتره شرد کره قروم بصرورت         

ام اند و ار براب مسرتقلّ فقهری بنر     استقرائی و ناقص به این اصو  توجه کراس

ی تمامی خطابات شرارع ار ایرن برارس و نسربت      به مالحظه «فقه االستنبا »

 اند. سنجیِ میان آنها نپرااخته

توان احکام وضعی و تکلیفی را بصورت فقهی و به عنوان یرک   . پس می6

ی  فرهنگ خاص بررسی کرا اما ار صورتی که بعد از تفحص و گراآوریِ همه

طور که قبالً گفته شد ر به   ا  شوا و ر همان مصاایش، اصلی کلّی از آنها استنب

مورا تفقّه و اجتهاا قرار گیررا   «فقه االستنبا »عنوان یکی از ابواب فقه بنام 

 ی آن بمثابه مقیِّدی برای اصو  عامّ عقالئی تلقّی گراا. و نتیجه

توان به او شکل ایگر نیز با این مساله برخورا کرا: ار  از سوی ایگر می 

هنگ خاص، موارا مختل  ار این موضوع استقراء شوا اما کار به بستر یک فر

صرف استقراء ختم نشوا بلکه به انتزاع و اخر وجه اشتراک از موارا پرااخت و 

هایی را سامان ااا کره برر اسراس اوران     بندی از این طریش تقسیمات و طبقه

مبنرای   توان بر بین نفی و اثبات، حصری عقلی را نتیجه اهد. همچنان که می

تحقیقات میدانی و ریاضیات احتماالت اصولی را ار این زمینه استخراج کررا؛  

نگررری اسررت و ار  یعنرری همرران رونرردی کرره برخاسررته از منطررش مجموعرره  

شروا. امرا بره نظرر      ها انجام مری  ها و فرهنگ شناسی برای کش  تمدّن باستان

مصراایش و  ی  رسد قوم ار این رابطه یا به شکل اجتهاای )تفحص ار همه می

کننرد و یرا ار برخرورا     بندی بین آنها( با موضوع برخورا نمی تفقه برای جمع
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کند و اچار  اهند که حصر عقلی را تمام نمی هایی ارائه می بندی عقلی، تقسیم

نقص ار مقسم و حیثیت تقسیم است و ار آنها به ذوق یرا حیثیرات مختلر     

 کند. الطرفین می تکیه شدس و لرا بحث را جدلی

تقسریم حکرم بره وضرعی و تکلیفری را نیرز       ». ممکن است گفته شوا: 8

توان به نحو عقلی بیان کرا: حکم مجعو  یا حاوی طلب است و یا حراوی   می

اما گرشت که عقالء بررای حکرم )م مقسرم( بره      «طلبی از سوی موال نیست.

گیرنرد و   عنوان یک امر جعلری و اعتبراری، چنرین تقسریمی را ار نظرر نمری      

یان امور وضعی و تکلیفی قائل نیستند. ار واقع شارع به حکمِ تمام تفکیکی م

موضوعات جعلی )مانند معامله، طهارت و ...( علم ااشته و مثالً ار هنگام وضع 

را نیرز   «وجروب اجتنراب  »برای خون، حکم تکلیفریِ   «نجاست»حکم وضعیِ 

یکی طلب کراس و به آن توجه ااشته است. یعنی این عبد است که چنین تفک

را انجام اااس و این حیثیت را ار برخورا با احکام فقهی ار نظر گرفته: هرگاس 

مقدم شوا، حکم وضعی است و هرگاس  «توجه به حکم»بر  «توجه به موضوع»

. 9سبقت گرفت، حکرم تکلیفری اسرت    «توجه به موضوع»بر  «توجه به حکم»

نره از نظرر   پس این تقسیم تنها از نظر حیثیات عقلی قابرل پرریرش اسرت و    

 موالی عقالئی.

توان مقسم را خطابات موال قرار ااا تا حکم  می»ممکن است گفته شوا:  

اما ار این صورت  «به تعری  عقالئی آن طرح نشوا و اشکا  قبلی وارا نباشد.

                                                           
حتی اگر روایاتی وجوا ااشته باشد که االلت صریح بر این تقسریم ااشرته باشرند، بایرد      9

توجه ااشت که این نوع از بیان، نارر به سوا  راوی و تفصیالت او بواس یا خیر. ار واقرع  

غ احکام صاار شدس، تفاوت زیاای با بیرانی  بیانی که ابتدائاً از سوی خوا معصوم برای ابال

 اارا که ار پاسخ به سواالت ایگران بواس است.
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طلبری و غیرر   »نیز باید توجه ااشت که خطابرات مروال تنهرا اارای او قسرم     

نیز هستند و  «ارزش»و  «توصی »نیست بلکه خطابات شرعی حاوی  «طلبی

به تعبیر ایگر این تقسیم، روایات اعتقاای و اخالقی و تراریخی و قصرص و ...   

رسد مقسمی که مدّنظر قوم برواس، همران    گیرا. بنابراین به نظر می ار بر نمی

است اما آن را به فرهنگ خراص و احکرام    «حکم»تعری  عقالئی و اصولی از 

اهنرد،   جهت مری  «رفتار مکل »تنها به روایاتی که به اند و  فقهی تطبیش اااس

اند و از میان آنها نیز، او نوع حکم متغرایر )تکلیفری و وضرعی( را     توجه نمواس

اند که این روند، متناسب با تکیه به ااراکات عامّ عقالئی نیست و  استقراء کراس

 از چارچوب مباحث اصولی خارج است. 



 

 



 

 

 بیان نظر مختار پیرامون اقتضاء نهی نسبت به عبادات

ی اقتضاء نهی نسبت به عبااات اوال باید توجه ااشت که نهی از  . اربارس9

 ای عقلی است که عبد از امر مروال  عباات ار بسیاری از موارا، ناشی از مالزمه

نسبت به شرایط و اجزاء به است آوراس است. مثالً شارع ار مقام جعل صالس و 

با بیانی اثباتی، شرو  و اجزائی از قبیل طهارت و اسرتقبا  و لبراس و مکران    

مباح را الزم الرعایه شمراس است و این عبد است کره از اعتبرار ایرن اجرزاء و     

ا را ترک کنرد. پرس بحرث    رسد که نباید عمل به آنه شرایط، به این نتیجه می

باید به موارای منصرف شوا که واقعاً نهیی ار کرالم مروال نسربت بره انجرام      

برخی افعا  وجوا ااشته باشد. مثالً از آنجا که البسه از موااّ متنوعی اوختره  

شوا، معقو  نیست که شارع بره بیران اثبراتی تمسرک کنرد و ترک ترک         می

از این بیان، به حرمت اسرتفااس از لبراس    ی مُجاز را نام ببرا تا عقل عبد البسه

رسد این موارا، اندک هستند و اجرزاء   ابریشمی ار نماز پی ببرا اما به نظر می

 اند. و شرایط غالباً با بیان اثباتی ابالغ شدس

. از سوی ایگر صحیح است که ار صورت تخل  عبد و انجام عباات به 1

باات، موجرب تقررّب بره مروال     شوا تا ع نحو منهیّه، مبغوضیت عمل باعث می
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نشوا و باطل گراا اما این مطلب، مختصّ بره مروالی عرفیره اسرت کره اهرل       

گیری و غضب هستند. ولی موالی شرعی بر مبنای عفو و رحمت عمرل   سخت

ااند مقاومت عبد ار برابر هوای نفس و ابلیس و پیروز  کند و از آنجا که می می

و تفضّل برخورا کراس و چنین عبرااتی را  برا، با غفران  شدن بر آنها زمان می

 پریرا. نیز از عباا می

اگر این ااعا صحیح بوا، عردم رعایرت اجرزاء و    »ممکن است گفته شوا:  

کره تعرداا    شرد ار حرالی   شرایط نماز و سایر عبااات نباید موجب بطرالن مری  

زیاای از شرایط و اجزاء عبااات هستند که ار صورت تخلّ  از آنهرا، فتروا بره    

اما پاسخ آن است که مانحن فیره یرک بحرث     «بطالن عباات اااس شدس است.

فقهی نیست و گرنه روشن است که تفاصیل احکام وابسته به بیران معصروم و   

استنبا  فقهاء از آن است و بحث عقالئی ار این بارس معنرایی نردارا. موضرع    

یا بطرالن  ی فساا  بحث ار جایی است که بجز نهی، بیانی از سوی موال اربارس

نیامدس باشد و قرار است اصولی با تکیه به ااراکات عامّ عقالئی، تکلی  بحث را 

معین کند. ار این صورت باید توجه ااشت که فرهنگ موالی یکسان نیست و 

شارع مقدس برخالف موالی عرفیه، اهرل بخشرش و کررم و مغفررت اسرت و      

ست. ار واقع بررای تاسریس   کیفیت عامّ برخورا او با عباا بر این مبنا استوار ا

اصل ار مسأله باید به روند متداو  موالی رحیم و اخالق عمومی آنها تمسرک  

کرا و اال واضح است که موالی رحیم نیز ار برخی امور حسراس یرا ار مرورا    

گیرند  برخی عباا ر که ار شرایط خاصی هستند ر رفتار متفاوتی ار پیش می  

نمایند. لرا  ند و احکام متنوعی صاار میکن های مختلفی را لحاظ می و نسبیت

موضع بحث، تبیین اصل اصولی و ااراک عقالئی است کره برر طبرش مباحرث     

شوا. یعنی موالی کافر و منرافش و مرومن، هرر     پیشین به سه استه تقسیم می
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یک سلوک خاصّی اارند و مسلک موالی مومن، رحمت و عفو و ذمها  است و 

رهنگی، به نحو عامّ مقتضیِ بطالن نخواهد بروا؛  لرا نهی از عبااات ار چنین ف

 گرچه ار موضوعات خاص و اقشار خاص، موجب بطالن محسوب شوا.



 

 



 

 

 الثالث: دخول النهی التنايهی و الغیری فی محل البحث

اقتضراء نهری نسربت بره     »ی سروم پیرامرونِ    . مرحوم آخوند ار مقدمره 9

کنرد و   ار محل بحث تاکید می، بر اخو  نهی تنزیهی و غیری و تبعی «فساا

ااند؛ یعنی ار این سه  علت آن را وجوا مالک بحث ار این سه نوع از نهی می

صررحت و »بررا  «مرجوحیررت و مبغوضرریت»قسررم از نررواهی، منافررات میرران  

 قابل فرض است. «مطلوبیّت

تبیرین   «اقتضاء نهی نسبت به فساا»ی اصل بحث  بر اساس آنچه اربارس 

شوا: اگر وروا ار این  ی سوم نیز مشخص می ون مقدمهشد، نظر صحیح پیرام

ی بیان موال ار مروارا   بحث، بصورت فقهی باشد که وضعیت عمل عبد بوسیله

مختل  روشن شدس است. اما اگر بحثی اصولی و عقالئی ار ایرن برارس مطررح    

شوا، باید فرهنگ مولویت مااّی و فرهنگ عقالئی شارع را از یکدیگر تفکیک 

باید اید عبدی که مرتکب نهی شدس و حاال با محاسبات عقالئی ار  کرا. یعنی
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ی صرحت و فسراا    زنی نسبت به نظر مروال اربرارس   مقام امتثا ، ار حا  گمانه

 کند؟ است، ار چه استگاهی زندگی می

ار فرهنگ مولویت مااّی، نسبت به نواهی حتی ار جزئیات هم اغماضی  

شوا و منافات میان  یچ وجه پریرفته نمیشوا و مخالفت با آن، به ه انجام نمی

گراا؛ زیرا ار این فرهنگ  مبغوضیت و صحت مطلقاً موجب بطالن و فساا می

جانبه  برای جلوگیری از تزلز  استگاس موال، تسلیم و تسخیر عبد بصورت همه

شوا تا جرایی کره حتری     ی وجوس انبا  می و وااار کران او به اطاعت ار همه

ناایدس بگیرند و به اور نیازهرای مروال طرواف کننرد. برر ایرن       نیازهای خوا را 

اساس، تفاوتی میان انواع و اقسام نهی ار موجبیت آن بررای فسراا و بطرالن    

گیری و تحکّرم و اسرتبداا    نیست. یعنی عباا ار این استگاس با توجه به سخت

وا موالی و به صرف هر نوع نهیی، برای اوری از مجازات و توبیخ آنان، عمل خ

کنند  را باطل یا فاسد شمراس و سعی ار انجام مجدّا آن بدون ارتکاب نهی می

 تا رضایت موال را جلب کراس باشند.

اما ار صورتی که موال، شارع باشرد، اصرل برر تخفیر  و رحمرت بررای        

خورا،  پرورش عباا است و نظمی که از طریش عصیان ار برابر نواهی ضربه می

و از طریرش مالئکره و ... جبرران شردس و تردارک      ی الهری   توسط قدرت بالغره 

گراا. لرا ار فرهنگ عقالئی شارع هم، تفاوتی میان انواع نهی نیست و ار  می

شوا و ارتکاب نهی،  هر صورت، بر اساس رحمت و بخشش و مهلت برخورا می

موجب بطالن و فساا نیست. پس عباا ار این استگاس، با توجره بره فرهنرگ    

و رحمت، فعل خوا را مقبو  ارگاس او محسوب کرراس و   موالی شرعی ار عفو

علی رغم همراس کرراِن فعرل خروا برا عصریان، آن را باطرل یرا فاسرد تلقّری          

 کنند.  نمی



  227 ال؟ أم فساده يقتضی هل الشئ عن النهی أن فی: فصل _______________________ 

ی این او فرهنگ گرشت، تبیین حالت عمومی موالی ار  . آنچه اربارس1 

برخورا با موضوع بحث بوا و این وضعیت عمومی، نرافیِ امکران برخوراهرای    

بحسب موضوعات متفاوت نیست. به عبارت ایگر بعد از تبیرین اصرل   مختل  

اولیه، ممکن است با توجه به مصاایش فقهی و بیانات موال و بررسی علمیِ آن، 

بتوان استنبا  کرا که برخورا عمومی موال اارای قیواات خاصّی اسرت و ار  

خاصّ ی ایگری سلوک می کند. پس ار فرهنگ  برخی اوامر یا نواهی به شیوس

بندی نموا، تقیید سرلوک   نیز اگر بتوان تنوّع رفتارها را استنبا  کراس و استه

عمومی موال به آن موضوعات خاصّ بال اشرکا  اسرت؛ البتره ار صرورتی کره      

مستند آن، بیانات موال باشد. فرضاً ممکن است موالی شرعی پیرامون عصیان 

اشرد و ار آنهرا برر    نسبت به احکام اماء و اعراض، حساسیت خاصری ااشرته ب  

اساس عفو و گرشت برخورا نکند که چنین فرضی ار صرورت اثبرات اسرتناا    

 سازا. آن به بیانات موال به عنوان یک رویّه، اصل اولیّه را مقیّد می

. راّ و اثباتی که میان آخوند و میرزای قمی پیرامون وروا یا خروج نهی 3

ی واجرب   ار بحث مقدمره غیری از محل بحث طرح شدس، باید بر اساس آنچه 

گفته شد، مورا قضاوت قرار گیرا. ار آن بحث روشن شد که فررض برر عردم    

بیانی از سوی موال نسبت به حکم مقدمه است و ار این صورت، حکم مقدمره  

بر اساس محاسبات عقالئی عبد ار عالم امتثا  و کش  فرهنگ مروال توسرط   

ت مااّی مشغو  به خدمت شوا. لرا عبدی که ار استگاس مولوی عبد روشن می

است، حتماً برای ارتکاب نهی غیری هم منتظر عقاب است؛ زیررا کرراراً گفتره    

شد که موالی عرفیه بدنبا  منقطع نموان عباا نسبت به خوا هسرتند و لررا   

حتی ار موارای که امر و نهی نداشته باشرند، بره مواخررس و تروبیخ مبراارت      

ف و بدهکاری و تقصریر نگراس اارنرد و    کنند تا همیشه عبد را ار حالت خو می
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ی خوا را بر او حفظ کنند. البته اکثر عبراا نیرز از ایرن وضرع      تسلط و هیمنه

برند زیرا علی رغم تحمل چنین فشاری، اسیر ترأمین نیازهرای اولیره     لرت می

زنری بررای بررآوران     خوا نیستند و با اطاعت مطلش خروا از پااشراس و گمانره   

ل از اعالم آنهرا، امتیرازاتی ماننرد زنردگی ار قصرر و      های او حتی قب مطلوبیت

کننرد و بررخالف عمروم مررام، ار      فرماندهی بر چند زیراست را کسرب مری  

 گیرند. معرض فقر و گرسنگی و هالکت قرار نمی

بنابراین ار فرهنگ مولویرت، عمرل عبرد بایرد بسریار فراترر و اورترر از         

تر از آن، هم موجب  رقیش هایی شکل بگیرا و حتی نهی «نهی غیری»مرزهای 

عقاب است و هم مقتضیِ فساا و بطالن است و لرا ایرن نروع از نهری هماننرد     

طور که فرهنگ برخورا شرارع ار   ایگر انواع ااخل ار محل بحث است. همان

ی  کلّیت آن، مبتنی بر رحمت و بخشش و استگیری ر حتی نسربت بره ائمره    

شوا که  است و این روند باعث میکفر و نفاق تا آخرین لحظات زندگی آنان ر  

عباا مومن با وجوا ارتکاب نهی غیری و امثا  آن، صرحت و مقبولیرت عمرل    

هرای   ها نیز تابع ارجات ایمران و طیر    خوا را حدس بزنند. البته این تخمین

ی ایمرانی   متکثّر رابطه میان خدا و بندگان است؛ یعنی حائزین ارجات عالیره 

رین وجه، تمامی اعما  خوا را بخاطر وجوا هروای  علی رغم ااای اوامر به بهت

 کنند. محسوب می «باطل»نفس و تاثیرات آن 



 

 

 تعیین المراد من العباده فی المسأله: الرابع

ی چهارم پیرامون معنای عباات ار محرلّ نرزاع اسرت و منشرأ      . مقدمه9

یک اشکا  است به این بیان که: بین تعلش نهی و مقرِّب بروان  طرح آن، رفع 

توانرد یرک عبراات     متعلش نهی تهافت آشکاری وجوا اارا و متعلش نهی نمری 

فعلیّه باشد. یعنی چگونه ممکن است عملی که عباات محسوب شدس و موجب 

شوا، متعلش نهی قررار گیررا؟ آخونرد ار افرع ایرن شربهه،        قرب به مولی می

اانرد کره براتره و     ا به او قسم تقسیم کراس و قسم او  را افعالی میعبااات ر

شوند. بر این اساس و  بدون صدور امر، عباات محسوب شدس و موجب قرب می

ی عباایّت این افعا  به امر فعلی، تعلش نهی به این افعا  برال   بدلیل عدم اناطه

لیقری و نره ذاتری    اشکا  است. قسم اوم نیز افعالی هستند که عباایّت آنها تع

گرفت، از عبااات محسوب شدس و نیاز به قصرد   است و اگر امر به آنها تعلش می

قربت ااشتند. بنابر این تعری ، افعالی مانند صوم عیدین هم عباات محسوب 
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شوند اما چون به آنها امری تعلش نگرفته، تعلش نهی بره آنهرا فاقرد اشرکا       می

 خواهد بوا.

ی فوق، قسم او  عبااات ار بیان  رت مساله. حتی بر فرض پریرش صو1

آخوند محلّ تأمّل است زیرا امور ذاتی به حکم علّیت، ار عرالم خرارج جراری    

ای  اند و از جنس هستی هستند و هر چه غیرر و ضردّ آنهرا باشرد، مقولره      شدس

عدمی خواهد بوا. بنابراین تعلّش نهی و حتی امر به این امرور، فررض نردارا و    

ن مباحثی از قبیل ذات و علیت و عدم و وجوا، اساساً موضوع معناست؛ چو بی

بحث اعتباریات نیستند. به عبارت ایگر و بر فررض تنراز  و پرریرش تعریر      

عبااات به امور ذاتی، تعلّش امر یا نهی به چنین عبراااتی قابرل طررح نیسرت.     

ی اختیرار اسرت و بایرد برر اسراس       البته صحیح آن است که عباات از مقولره 

هیمی مانند امتحان و امکان عصیان و وجروا هروای نفرس و قررب و بعرد      مفا

نسبت به موال تعری  شوا که با این فرض، هم تعلش امر و هم تعلش نهری بره   

 آن ممکن است.

. ضمناً باید توجه ااشت که افعالی مانند سجوا فرقی با افعا  قسم اوم 3

است زیرا برای تعیین ندارند و ذاتی بوان وص  عباات برای آنها محل اشکا  

چگونگی سجدس نیز محتاج به بیان موال هستیم و اال ممکن اسرت هرر کسری    

 برای خضوع ار مقابل موال، افعا  ایگری را جعل کند.

ی عبراا قررار    ار واقع آنچه که بدون وجوا امر و تشریع موال، برر عهردس   

شرکر  »ننرد  ای را بر اوش آنان نهرااس، تنهرا عنراوینی کلّری ما     گرفته و وریفه

است که حکمی عقالئری اسرت و جزئیرات عمرل شرکر را نیرز معرین         «منعم

کند. بلکه تعیّن جزئیات آن بر اساس فرهنگ خاصّ هرر اسرته از مروالی     نمی

 «ذاتری »گیرا. بنابراین بجای استفااس از اصطالحاتی ماننرد عبرااات    شکل می
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صحیح آن است که گفته شوا این نوع افعا ، اموری هستند که به حکم عقالء 

شوند و ار صورت سرپیچی از آنها، ذم و توبیخ از سوی مروال و سرایر    ثابت می

ای غیرر از امرر    عقالء و حتی وجدان شخص عاصی را ار پی اارا و این، مقوله

 شوا.  فقهی است که به بیان موال مستند می

مثالً صوم »قسم اوم هم فرضی که طرح شدس ناارست است:  ی . اربارس1

گرفت، امری عبراای بره آن تعلرش     عیدین یا نماز حائض اگر مورا امر قرار می

اانیم چنرین افعرالی متعلرش نهری واقرع       این ار حالی است که می «گرفت می

ی شکل  اند و فرض تعلش امر به آنها فرضی ذهنی است که بر خالف رابطه شدس

میان موال و عبد ار مورا آنهاست. پس اگر قررار اسرت بحرث بصرورت      گرفته

ها همگری برر خرالف آن چیرزی      عقالئی طرح شوا، باید اانست که این مثا 

است که ار عالم خارج واقع شدس؛ زیرا نهی موال قطعاً به آنها تعلش گرفته و ار 

و فرض ی عقالئی بین عبد و موال، تکلی  این افعا  مشخص شدس است  رابطه

 عدم تعلش نهی، فرضی عقلی است که ربطی به ااراکات عقالئی ندارا.

ی  ی عبد و موال بعنروان مقولره   ار واقع برای بحث عقالئی، باید به رابطه 

جاری ار خارج توجه کرا که ار آن، حتماً نهی یا امری محقش شردس اسرت و   

ندارا که  «قالئیی ع فرضِ از بین رفتنِ رابطه»ای جز  لرا فرض عدم آن، الزمه

چنین فرضی، بحث عقالئی و وجوا موال و عبد و جامعره را از اسراس منتفری    

کند. پس تعری  عباات، بدون وجوا رابطه میان موال و عبد ممکن نیست  می

و این رابطه اگر ار ضمن طلب فعل باشد، واضح است که طلرب تررک ار آن   

که طلب فعل ار آن جاری نشدس و اگر ار ضمن طلب ترک باشد، روشن است 

 جاری نشدس است.

اما اگر قرار است بحث بصورت فقهی مطرح شوا، باز هم واضح است کره  
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امر به صالس مقیّد شدس و مثالً ار شرایط حیض، موال طلبی نسربت بره صرالس    

ندارا. سپس و با جعل ایگری، معیّن شدس که انجام چنین کاری، مورا غضب 

ت و ار اینجاست که باید اقتضراء ایرن نهری    موالست و لرا از آن نهی کراس اس

نسبت به بطالنِ چنین فعلی مورا بررسی قرار بگیرا و بر اساس فرهنگ موال، 

 زنی پیرامون صحت یا بطالن پرااخته شوا. به گمانه

ی اصلی ار ایرن   . بنابر آنچه گرشت، مراا از عباات و تعری  آن، مساله1

ی برخری   رسی امر و نهی شارع اربارسبحث نبواس است بلکه قوم ار واقع به بر

ی جمررع بررین امررر و نهرری و جلرروگیری از اجتمرراع آن او    عبررااات و نحرروس

ر که  «قصد قربت»اند و شاهد آن این است که ار او قسم از عبااات،  پرااخته

فصل ممیّز بین تعبدیات و توصلیات است ر تراثیری ار حرل مسراله نردارا و      

 مورا توجه قرار نگرفته است. 

. فارغ از نکات فوق، اشکالی که موجب طرح مساله و ترالش قروم بررای    6

رفع آن شدس، از اساس ناارست است. زیرا فرض این اشکا  آن است که: فعلی 

شدس و ایرن   اارای امر است و عباات محسوب می «صالس ار ایام حیض»مانند 

ه حتری ار  چگونه با تعلش نهی به آن قابل جمع است؟! امّا کامالً واضح است ک

نهری از صرالس   »صورت اطالق امر صالتی و شمو  آن نسبت بره ایرام عراات،    

کند. حتی ار  شوا و آن را از عباایّت ساقط می باعث تقیید آن امر می «حائض

موالی عرفیه، ممکن است که ابتدائاً اتیان این فررا هرم مقصروا مروال برواس و      

کند؛ چون موالی عرفیه سپس نظر موال بر اساس توجه مجدا به غرض، تغییر 

ی کامل علمی هستند. بنابراین اشکالی که موجب طرح این مقدمه  فاقد احاطه

ای از اسلوب علمی ندارا و قروم نیرز ار پاسرخ بره آن، بره       شدس، کمترین بهرس

 اند. بدیهیات فرهنگ عقالء توجه نداشته
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ی  ار صورت پریرش اشکا  مطروحه اربرارس ». ممکن است گفته شوا: 8

ت مساله )عدم صدور امر نسبت به متعلش نهی بدلیل تقییرد شرمو  امرر    صور

ی موال( ار عنوان بحث  نهی از عباات، مقتضی بطالن است؛ محرروری   بوسیله

آید و آن اینکه ار اینجا و بدلیل فقدان امر اساساً عبااتی وجوا ندارا  پیش می

بحث بر محل نزاع  تا به لوازم نهی از آن پرااخته شوا. پس برای آن که عنوان

قابل صدق باشد، آخوند تعری  جدیدی از عباات را ار قسم اوم طرح کرراس  

 «است: ما لو تعلّش االمر به لکان أمرس أمراً عباایاً

ار پاسخ باید گفت که این تعری  از عباات بر اساس فرض عقلی شرکل   

نشدس است ی واقعی میان موال و عبد، قطعاً محقش  گرفته که با توجه به رابطه

که ار  اهد ر ار حالی  ار عبارت، همین مطلب را نشان می «لو»ر که استعما  

شردس   تشریح عباات، حداقل مطلب آن است که یک موضوع اثبراتی و محقَّرش  

 بیان شوا و نه چیزی که واقع نشدس! 

مقصوا از این تعری ، مطلش هر فعلری اسرت   ». ممکن است گفته شوا: 7

تا متعلش امر عباای قرار گیرا و از عبااات ذاتیه )قسم که قابلیت ااشته باشد 

اما سوا  آن است که تفاوت قسرم اوم برا قسرم     «او  ار بیان آخوند( نباشد.

ضرورت انجرام قسرم او  )ماننرد خضروع ار     »او  چیست؟ اگر گفته شوا که 

برابر موال( برای همه روشن است امرا ار قسرم اوم، فقرط امرر موالسرت کره       

، «شروا  کند و خصوصیات آن با بیان موال روشرن مری   را اثبات میعباایّت آن 

این سوا  مطرح است که ارک همگان نسبت به ضرورت انجام قسرم او  بره   

برازگراا،   «فطررت »؟ اگرر بره   «ااراکات عقالئری »گراا یا به  باز می «فطرت»

انجام این عمل مستند به علّیت و جریان طبیعی خصوصیات ذاتری ار خرارج   

 شوا. ر این صورت، امر و نهی و ثواب و عقاب منتفی میاست که ا
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ارجراع اهریم، بایرد توجره کررا کره        «ااراکات عقالئی»اما اگر آن را به  

ی مروال و عبرد اسرت و مبنرای      ااراکات عقالئی ار نظر قروم، ناشری از رابطره   

است؛ گرچه لزوماً طلب خوا را بیان نکند.  «طلب موال»گیریِ این رابطه،  شکل

ی میران آنران    ار عباا نسبت به موالی، نفرس رابطره  « خضوع»قع منشأ ار وا

است؛ حتی اگر شکل لفظی به خوا نگیرا. بنرابراین فرقری میران قسرم او  و     

قسم اوم از این جهت نیست و هر او، متعلش طلب موال هستند. پس تقسریم  

تواند باعث صدق عنروان   طرح شدس توسط آخوند نیز محل اشکا  است و نمی

 بر محل نزاع شوا و عباات را ار آن تصحیح نماید. بحث

حتی اگر بپریریم که قوم ار تبیین اصولی از ». ممکن است گفته شوا: 1

عنوان بحث ناتوان بواس اند، قطع ااریم که با چنین صورت مساله ای ار علرم  

اما باید توجه ااشت که عبااات  «فقه مواجه هستیم و باید به حل آن بپراازیم

از مخترمعات شارع هستند و لرا اجزاء و شرو  و موانع و مربطالت آن مفصرالً   

ذکر شدس است و بیان موال ار این موضوعات، تکلی  بطالن و صحت را عموماً 

مشخص کراس است. یعنی ابتدائاً نباید از این نکته غافل شد که عباات و علرم  

سا  پیش از آن شروع  6700ت نبی اکرم آغاز نشدس بلکه به جزئیات آن با بعث

شدس و فرهنگی ار این بارس شکل گرفته و حیات ااشته و پرس از آن هرم، ار   

ی معصومین ااامه پیدا کراس است و ار واقع کامل  سا  توسط ائمه 110طو  

 بوانِ تشریع، امری قطعی است.

 «عررف، عقرل، عقرالء   »فارغ از فضای تشریع و فعل شارع نیز، سه وعراء   

شوا و برر اسراس    های یک علم به آنان عرضه می وجوا اارا که صورت مساله

شروا. لررا    ها پاالیش شدس و برخی از آنها حررف مری   حکم آنها، صورت مساله

ها مالزم با آن نیست که از نظر علمری و عقالئری    طرح برخی از صورت مساله
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حل آنها ضروری باشرد! پرس    قابل پریرش باشند و موضوع بحث قرار گیرند و

زننرد، اسرتیحاش از حررف     ای را خط می اگر ثابت شد که عقل یا عقالء مساله

 وجه است. آن بی

البته باید ار مجا  ایگری، بحوم فقهی ار این بارس را نیز بصورت مجرزا  

بررسی نموا؛ زیرا قوم ترابط علوم و ترأثیر و ترأثّر آنهرا از یکردیگر را بصرورت      

هایی فقهری   اند و لرا ممکن است بحث مند مورا توجه قرار ندااس اقیش و قاعدس

ار این بارس طرح شدس باشد که ربط آنها از علم اصو  منقطع باشرد و بررسری   

 آنها بصورت مستقل ضروری گراا. 



 

 



 

 

 تحرير محلّ النااع: الخامس

گرراا تنهرا    ی پنجم، محل نزاع تعیرین شردس و معلروم مری     . ار مقدمه9

گیرنرد. از   اموری که قابل اتصاف به صحت و فساا هستند؛ مورا بحث قرار می

ی اجزاء و شرایط معنرا شردس و    سوی ایگر صحیح به تامّ و کامل و اارای همه

 ست.فاسد نیز به ناقص و فاقد بعض اجزاء و شرایط معرفی شدس ا

معنرا   «جزء و کل»اگر صحت و فساا به این صورت و با تکیه بر بحث از  

ی عبرد و مروال    بصورت عقلی و مسرتقل از رابطره   «موضوعات»شوا، ار واقع 

اند که فعالً ار آن، اختیار و بالتبع قبو  عمل یرا راّ آن   مورا لحاظ قرار گرفته

رح است و بعد از این مدنظر نیست بلکه صرفاً تمامیت و یا نقص موضوعات مط

توان از قبرولی و صرحت عمرل یرا      مرحله و با طرح روابط عقالئی است که می

فساا و بطالن آن ار نظر موال بحث کرا. به عبارت ایگر صحت و تمامیت یرا  

فساا و نقص، اوصافی برای اوامر و نواهی نیستند بلکه فارغ از اوامرر و نرواهی،   
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 پراازند.  و اعتباری میبه توصی  موضوعات اعمّ از حقیقی 

با توجه به مباحث قبلی، اوامرر از سره جرزء     ». ممکن است گفته شوا: 1

تشکیل شدس و صحیح است که صحت و فساا، وصر    «طلب، فعل و موضوع»

تروان صرحت و    گیرند؛ اما نمی طلب نیستند و وصفی برای موضوع نیز قرار می

وصافی برای فعرل نیرز قررار    فساا را به موضوعات منحصر نموا بلکه این او، ا

گیرند. مثالً ار صورتی که موالیی عبد را به آوران آب برای میهمان خروا   می

تواند به تمامیرت یرا نقرص     فرمان اهد، غیر از موضوعِ آب، فعلِ آوران نیز می

ی آوران  متص  شوا و مثالً موال، عبد را بدلیل عدم رعایت احتررام ار نحروس  

 . «ندآب برای میهمان مواخرس ک

ار نظرر   «فعل»ها، بر تعری  و تحلیل علمی از  ار پاسخ باید فارغ از مثا 

قرار بگیرا و  «کلّ»تواند برابر با  قوم تمرکز کرا و مالحظه کرا که آیا فعل می

ی تمامیرت   توان اربارس باشد؟ ار این صورت است که می «ذو اجزاء»ای  مقوله

توانرد   است که جزء و شر  مری یا نقص فعل نیز بدرستی قضاوت کرا. روشن 

 «فعرل »قرار بگیرا اما ار مباحث قبلی گرشت کره   «موضوعات»وصفی برای 

بَر و جاری ار خارج، برر اسراس مبرانی     بعنوان یک امر متکثّر و متدرّج و زمان

رسد و قابل تعری   منطقی و فلسفی قوم تجزیه شدس و به وحدت حقیقی نمی

گراریِ عرفی خواهد شد کره توسرط    امنیست. پس تنها علت وحدت آن، یک ن

ی قهرریِ   شوا که نتیجره  عرف، بر یک عملِ جاری ار آنات متعداس اطالق می

 «جرزء »ناتوانی از تبیین وحدت حقیقی برای فعل، عدم امکان اتصاف فعل به 

 است. «کلّ»یا 

را نه از نظر عقلی، بلکه بر اساس ااراکرات عقالئری    «فعل»بنابراین باید  

فعرل ار ااراکرات عقالئری،    »حلیل نموا. ممکن است گفتره شروا:   تعری  و ت
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که ار این صورت باید به مباحث قبلری   «شوا همان مطلوب موال محسوب می

پیرامون اعتباری و غیر حقیقی بوان طلب و وابسته بوانِ آن به غرض و هدف 

ملتزم شد. بر این اساس باید گفت که هدف و غرض، اصل ار امر و نهی است 

به وحردت رسراندنِ تکثّرر و تردرّج ار     »تواند علتی برای  ض است که میو غر

 باشد. «فعل

گونه انجرام شروا: مروال از     تواند به این تطبیش این مطلب بر مثا  نیز می 

ی خوا، بدنبا  استیابی به عزت و آبررو ار   اعوت یک میهمان خاصّ به خانه

طریش این میهمان، کارهرا و  مقابل میهمان است تا با استفااس از این عزّت و از 

خواهرد ترا برا کمرا       اهداف ایگر خوا را به سامان برساند. لرا از عبد خوا می

ااب و احترام و خضوع به پریرایی از میهمان بپراازا: از ریختن آب ار رروف 

زیبا و قرار ااان آن ار سینی تزیینی تا حرکت آرام و موقّر عبد و خرم شردن   

رای تسهیل نوشیدن او از آب و اسرتفااس از تعارفرات   کامل ار مقابل میهمان ب

ی این افعا  متعدا و متدرج ار زمان را ر   کالمی ار آن هنگام. پس آنچه همه

گنجید ر به وحدت رساندس و آنها را با همردیگر    می «آوران آب»که ار ضمنِ 

کند، غرض موال ار کسب عزت و آبرومنردی   آهنگ و به یکدیگر متقوّم می هم

توان به ارونِ آن تعریر  کررا بلکره     ن مجلس است. ار واقع فعل را نمیاز ای

 نام اارا. «غرض»باید آن را بر اساس یک امر بیرونی تحلیل نموا که همان 

چگونره وصرفی    «نقصران »و یرا   «تمامیت». ار قدم بعدی باید اید که 1

 انرد؟  گیرا که از طریش غرض به هرم مررتبط شردس    برای چنین افعالی قرار می

ی ایرن افعرا  بره یکردیگر از سرنخ       برای این مهم باید توجه ااشت که رابطره 

نیست؛ یعنی همانند جمع اعداا یک و چهار و هفت نیست کره   «جمع کمّی»

شوا. بلکه هر یک  تقدم یا تاخر آنها ار عملیات جمع، موجب تغییر نتیجه نمی
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رار گیرنرد ترا   از افعا  باید با ترتیب و توالی و نظم خاصی ار پشت سر هرم قر  

غرض محقش گراا که ار این صورت، جمرع ایرن افعرا  برا یکردیگر از سرنخِ       

ی  جریران اارا، مالحظره   «جمرع کیفری  »است. حا  آنچه ار  «جمع کیفی»

ی  نسربت شرامل برر همره    »نسبت بین امور ار ترکیب است که بر اساس یک 

د. بره  ی مطلوب بوجوا نخواهد آمر  گیرا و اال آن مجموعه شکل می «ها نسبت

شروا کره ار آن،    نگری مطرح مری  عبارت ایگر ار اینجا قواعد منطش مجموعه

کنرد و لررا    گیری مجموعره ایفرا مری    نقش اساسی را ار شکل «متغیر اصلی»

ای اگرر نسربت شرامل یرا      شوا. ار هر مجموعه نسبت شامل به آن تعری  می

ن و متغیر اصلی بدسرت نیامردس و معرین نگرراا، آنگراس تنهرا برر سرر عنراوی         

، «فعرل »ها نزاع ار خواهد گرفت و عدم تحلیل منطقری و علمری از    نامگراری

 باعث بحثی شرح االسمی و تمثیلی خواهد شد!

. اقیقاً به همین الیل بوا که ار ابتدای بحث، تاکید شرد کره تشرریح    1

منصررف   «موضروعات »تمامیت و نقصان بر اساس جزء و کلّ، بحث را تنها به 

گفته  ار مبنای قوم، اچار مشکالت پیش «فعل»علمی از  کند؛ زیرا تحلیل می

است. یعنی مبنای قوم ار تعری  عقلی از فعل اچار مشکل است و ار تعری  

نگری است! بنابراین گرچه منحصرر   عقالئی از فعل نیز، محتاج منطش مجموعه

بسیاری از مصاایش صحت و فسراا را   «موضوعات»کرانِ تمامیت و نقصان به 

کند؛ اما این محرور ناشی از مبنای  شوند، حرف می منطبش می «فعا ا»که بر 

ی مختار. ار واقع هنگامی که تمامیت و نقصان بر اساس  قوم است و نه نظریه

کل و جزء تعری  شوا، تنها ار صورتی قابل انطباق بر فعرل خواهرد بروا کره     

از نظر عقالئی و به نحوی علمی تعری  گراا و بنا به سیر بحث، معلوم  «کلّ»

نگری و مفاهیمی چون  شد که تعری  علمی از کلّ، نیازمند به منطش مجموعه
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 است. «رابطه، جمع کیفی و متغیر اصلی و ...»

ار تحلیل عقالئری از کرلّ، ضررورتاً نیرازی بره      »ممکن است گفته شوا:  

تروان از   ر و بحث از متغیر اصلی و ... نیست؛ بلکره مری  استفااس از منطقی ایگ

اما سوا  این است که جزء رئیسه ار  «مفهومی مانند جزء رئیسه استفااس کرا

گراا؟! عالوس  افعا  کدام است و ار هر یک از افعا  چگونه این جزء معین می

، موضوع بحث منطش صروری  «موااّ»بمثابه  «تعری  از جزء و کلّ»بر این که 

برای موااّ بپراازا و نره   «بندی صورت»تواند به  نیست بلکه این منطش تنها می

پرراازا، منطرش    تعری  و ساخت آنها! ار واقع منطقی که به بحث از موااّ مری 

اصل اسرت و نره جرزء یرا کرلّ؛ بلکره        «رابطه»نگری است که ار آن  مجموعه

مدنظر است و  «لتبدی»شوا و ار تعری  از آن،  منحلّ می «رابطه»ار  «جزء»

. حتی اگر کسی حش طرح این منطش را به رسمیت نشناسرد،  «بوا و نبوا»نه 

 «کرلّ »و  «جرزء »و  «مروااّ »حداقل باید خوا به تحلیرل منطقری و علمری از    

 بپراازا! 

ار صورت فقدان آن، کلّ »به این تعری  شوا که  «جزء رئیسه»مثالً اگر  

قابل طرح است کره آنچره باعرث سرلب     ؛ آنگاس این سوا  «شوا نیز منتفی می

. «انتفراء جرزء خرارجی   »بوا و نه  «انتفاء وص  ذاتی و مقوّم»شد،  ماهیت می

بعنوان جزء رئیسه فرض شروا، برا انتفراء آن،     «صندلی»برای  «پایه»پس اگر 

بررای   «صرندلی »ی  ماهیت صندلی از بین نرفته بلکه تنها اطالق عرفی کلمره 

شد. پس تنها چیزی که موجب انتفاء ماهیرت  این شی خارجی منتفی خواهد 

 شوا، وص  مقوّم و اوصاف ذاتی است و نه اجزاء خارجی. می

ی پنجم، تقسیمی طرح شردس ترا امروری کره      . از سوی ایگر ار مقدمه6

قابلیت اتصاف به صحت و فساا را اارند، از اموری که ایرن قابلیرت را ندارنرد؛    
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ا که افعرالی کره فاقرد اثرر شررعی      شو تفکیک شوند و بر اساس آن معلوم می

هستند و یا اارای اثر شرعیِ غیر قابل انفکاک هسرتند، حرائز چنرین قرابلیتی     

 نیستند.

بررای اتصراف بره     «قابلیرت »برای تشریح این تقسیم ابتدائاً باید معنرای   

صحت و فساا معلوم شوا. ار این بارس باید توجه ااشت که مانحن فیره، یرک   

گیرا و لرا افعالی  ی میان موال و عبد شکل می رابطه بحث عقالئی است که ار

که موال نسبت به آن طلبی ندارا، از بحث عقالئی خارج است. ار واقع افعالی 

ی مروال و   اند و رابطره  که فاقد اثر شرعی هستند، متعلش طلب موال قرار نگرفته

از ساعت عبد اساساً شامل آنها نشدس است. مانند کارمندان و کارگرانی که بعد 

شوا که این نروع   کاری، امر و نهیی پیرامون ورای  محوّله به آنها متوجه نمی

خرروج  »نام اارند. بنابراین استدال  کامل برای  «مباحات»از افعا ، اصطالحاً 

، خروج این نروع  «قسم او  از محل نزاع و عدم قابلیت آن برای صحت و فساا

یت و مولویت است؛ گرچه این خرروج  ی عبوا ی عقالئی و اایرس افعا  از رابطه

ار اینجا، ترابعی از قررار    «قابلیت»ناشی از ترخیص موال باشد. به عبارت ایگر 

گرفتن فعل تحت شمو  روابط عقالئی و طلب موالست و اال فعلی وجوا ندارا 

 که ذاتاً مباح باشد و نتواند مورا امر و نهی قرار بگیرا.

که اثر شررعی قابرل انفکراک از آنهرا      . قسم اوم، به افعالی تعری  شدس8

نیست مانند غصب که همیشه مالزم با ضمان است. البته این قسم از اسرتقراء  

نسبت به جعل موالی شرعی بوجوا آمدس و اوست که بدلیل انصاف و عدالتش، 

این اثر را به نحو اائمی برای این فعل قرار اااس اسرت و اال اگرر مروال، شرارع     

ی انواع تعدی نسبت بره   را پیگیری کند و رالم باشد، همه نباشد و اهواء خوا

اهرد و نفرع خروا را ار ایرن برارس اصرل        ما  غیر را مالزم با این اثر قرار نمی
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ااند. پس عدم انفکاک این اثر از این فعل ار این مثا ، تابع جعرل مروال و    می

فعرا   غرض اوست. ار حالی که از بیان قوم این روند قابل برااشت است کره ا 

بصورت مستقلّ از موال مالحظه شدس و مقسم به نحرو ذاتری و فرارغ از روابرط     

عقالئی مد نظر قرار گرفته و سپس بر آن چیزی حمل شدس است. پرس قسرم   

ی میران مروال و    اوم بر خالف قسم او ، مشمو  روابط عقالئی است و رابطره 

راس و عالوس بر عبد ار مورا آن برقرار شدس و شکل گرفته و موال آن را طلب ک

این و بخاطر حساسیت موضوع، به کلیات اکتفاء نکراس بلکه ابعاا و قیروای را  

 شوا. نیز طرح نمواس که صحت و فساا بر این قیوا بار می

اما چنانچه ار مباحث قبلی گرشت نگاس اسرتقرائی و مصرداقی بره ایرن      

ی علمی ار پی نخواهد ااشرت و لررا بررای تبیرین ایرن قسرم و        بحث، نتیجه

بایرد بره همران بحرث پیشرین ار       «قابلیت اتصاف به صحت و فسراا »تشریحِ 

ضرورت تعری  علمی و تخصصی از صحت و فساا و جزء و کل توجه ااشرت.  

زیرا همان تعری  علمی که توسط یک استگاس منطقی ر اعم از منطش صوری،  

شروا، ار   و منطش نظام والیت ر از این عناوین ارائره مری    نگری منطش مجموعه

گیررا و   میان عقالء به پریرش رسیدس و مبنای عمل میان عبد و موال قرار می

منتفی خواهد شد یرا خیرر. ار    «کلّ»کند که با انتفاء جزء یا شر ،  معلوم می

صداق به واقع اگر این بحث به نحو عامّ و عقلی روشن نشوا، آنگاس باید ار هر م

سراغ بیان موال رفت تا االلت آن نسبت به انتفاء کل ار صورت انتفاء جرزء را  

هرای مختلر     ار خصوص آن مصداق به اسرت آورا و ار کشراکش حیثیرت   

 گرفتار شد و اائماً به بحثهای صغروی پرااخت!

توان صحت و فساا را از جهت مروال و طلرب او    . البته فارغ از اینکه می7

رار ااا، این امکان نیز وجوا اارا که صرحّت و فسراا از جهرت    مورا بررسی ق
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مختار بوان عبد و امکان تخل  او و مجازات  ناشی از این تخل  مدنظر و مورا 

بحث قرار گیرا. ار واقع عبد بردلیل اینکره موجروای مخترار اسرت، حراالت       

توانرد برا کنردی و لختری بره       مختل  و متعدای برای او قابل تصور است: می

اعت بپراازا یا با شدت و تالش فرمانبری کند و یا به موال خیانت کند و یرا  اط

تروان صرحت و فسراا را ار ارتبرا  برا       حتی به مقابله با او بپراازا. پرس مری  

های عباای بررسی کرا که هنوز خواهران بقراء ار اسرتگاس     ها و سستی لختی

 موال هستند. 



 

 

 المراد من الصحه و الفساد: السادس

کنررد کرره علرری رغررم  ی ششررم تاکیررد مرری ار مقدمرره. مرحرروم آخونررد 9

استعماالت مختل  برای صرحت و فسراا ار علروم، ایرن او اصرطالح معنرای       

واحدی اارند که همان معنای عرفی )تمامیّرت( اسرت و اخرتالف موجروا ار     

کنرد. ار واقرع آخونرد یرک معنرای       استعما  به تفاوت اغراض علوم رجوع می

تزاع کراس و این کلّیرت را بره عررف منتسرب     واحد را از استعماالت مختل  ان

 نمواس است.

البته صحیح است که ار این موضوع باید مبنای مشترکی ار میان علوم  

ی  وجوا ااشته باشد اما اگر این معنا اارای کلیت و عمومیت و جاری ار همه

علوم و استعماالت است، باید اذعان شوا که این اسرتناا بره عررف، کاشر  از     

ای عمرل   و واضع نیز ار این زمینه و بعنوان یکی از عقرالء، سرلیقه  وضع است 

نکراس بلکه یا تعریفی از این مقوله ارائه کراس و یا بر اساس یک تعری  موجوا 
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از آن، به وضع مباارت نمواس است. به عبارت ایگر تعریفی عقلی یا عقالئی از 

گرفتره و سرپس بره    صحت و فساا وجوا ااشته که مبنای جعل لفظ نیز قرار 

پریرش عرف نیز رسریدس اسرت و لررا عرفری بروان معنرای صرحت و فسراا،         

تواند خاستگاس عقلی و تخصصری آن را نفری کنرد. ار اینجاسرت کره اثرر        نمی

نگری یا منطش نظام والیرت ار بحرث معلروم     منطش صوری یا منطش مجموعه

 است.  شوا زیرا تعری  هر یک از این منطقها از جزء و کلّ متفاوت می

ی ششم مورا بحث قررار گرفتره، اضرافی     ی ایگری که ار مقدمه . نکته1

شروا کره از جمیرع     بوان وص  صحت و فساا است؛ یعنی عملی یافرت نمری  

ی آثار و ار همه حا ، صحیح یا فاسد باشد. مثالً نمراز   جهات و نسبت به همه

طالن آن چهار رکعتی تنها برای حاضر صحیح است اما برای مسافر، حکم به ب

 شوا. می

روشن است که عبااتی مانند صالس، اارای شرایطی کلّی و عمومی اسرت   

اما نماز تمام یا نماز شکسته مربو  به صالس مقیّرد اسرت. یعنری تنهرا وقتری      

توان نماز شکسته را برای شخص حاضر باطل اانست که صالس به نحو کلی  می

نمراز مرورا نظرر مروال     »که  و طبیعی ار نظر گرفته شوا و نه مقیّد؛ ار حالی

ی احوا  صحیح  همیشه او رکعتی است و با این وص ، ار همه «برای مسافر

 «نماز مورا نظر موال بررای حاضرر  »است و هیچگاس باطل نیست؛ همچنان که 

ی احوا  صحیح اسرت. پرس    همیشه چهاررکعتی است و با این وص ، ار همه

یرا طلرب مروال هرم برا توجره بره       باید طبیعت را به نحو مقیّد ار نظر گرفت ز

 «اضافی و نسبی»همین قید صاار شدس و ار این صورت، وص  صحت و فساا 

 نخواهد بوا.

نماز او رکعتی برای مسافر هم همیشه صحیح »ممکن است گفته شوا:  
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که ار پاسخ باید گفرت   «نیست چون ممکن است آن را بدون وضو بجا بیاورا

ن شرایط و اجزاء عام اسرت کره ار توصری     این بطالن، مستند به فقدان هما

نماز به نحو کلّی بیان شدس و مربو  به شرایط مسافر نیست تا با آن سرنجیدس  

گیرا و قید  شوا بلکه نماز مسافر با فرض تحقش شرو  عام مورا بحث قرار می

 طهارت اخلی ار نسبیّت مربو  به مسافر ندارا.



 

 



 

 

 حول مجعولیه الصحه و الفساد و عدمها: تنبیه

ی ششم بره بررسری ماهیرت صرحت و      . مرحوم آخوند ار تنبیه  مقدمه9

را اوصافی انتزاع شردس از   «صحت و فساا ار نظر متکلمین»پراازا و  فساا می

 «صحت و فسراا ار نظرر فقیره   »ااند اما پیرامون  مطابقت فعل با مأمور به می

شوا: حاکم به صرحت و فسراا ار اوامرر واقعری اختیراری،       قائل به تفصیل می

مستقلّات عقلیه است و ار برخی از اوامر اضطراری یا راهری، مجعو  به جعل 

 شارع است؛ اما صحت و فساا ار معامالت تماماً از مجعوالت شارع است.

 «کرالم  صحت و فساا ار علرم »اولین نکته ار این بارس، توجه به معنای  

 «صحت و فسراا از نظرر اصرولی و عقالئری    »است و اینکه آیا چنین عنوانی با 

 «مرتن و لروازم آن  »رسد که ار علرم کرالم،    متفاوت است یا خیر؟ به نظر می

گیرا اما علم اصو ، نارر به مرتن و بیران مروال و فهرم      مورا بررسی قرار نمی

صرحت و  »ه مقصوا از ریاضی از آن است. بر این اساس، کامالً محتمل است ک
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مطابقرت  »همان مباحث اصولی باشد زیرا هنگامی کره از   «فساا ار علم کالم

شوا، قبرل از آن قطعراً روابطری عقالئری شرکل       صحبت می «عمل با مأمور به

گرفته است و بنای فرماندهی و فرمانبَری میان موالیی و عبردی برقررار شردس    

اسرت؛ امرا علرم کرالم بررای      ی اولیره ار مباحرث اصرولی     است که این، پایره 

فرض نیست. پس مرتن یرا بایرد برر ایرن       های عقلی، نیازمند این پیش بررسی

اساس اصالح شوا و یا توضیحی ارائه شوا که کالمی بوانِ صرحت و فسراا را   

 روشن کند.

. بحث بعدی این است که آیا این تنبیه، مبحثی اصولی )عقالئی به نحو 1

ه فرهنگ عقالئی خاص(؟ البته قبالً گفتره شرد   عامّ( است و یا فقهی )مربو  ب

گیرا؛ یعنی صرحت   که بحث از صحت و فساا چگونه شکل اصولی به خوا می

و فساا ار نظر موالی شرعی با صحت و فساا ار نظر مروالی کرافر یرا منرافش     

ی موالی ار این بارس، تفاوت فرهنگری   متفاوت است و با راّ انتزاع از رفتار همه

الیِ مومن و کافر و منافش پیرامون نهی و اقتضاء آن نسبت بره  ار سه استه مو

صحت و فسراا تبیرین شرد. برا توجره بره آن مباحرث و همچنرین شرواهد و          

توان گفت که بحث طرح شدس ار  هایی که ار متن کفایه وجوا اارا، می مثا 

این تنبیه، مبحثی فقهی است و مختص به رفتار شارع مقدس و فرهنگ اینی 

تفکیک عبااات )که رکن آن، قصد تقرب الی اهلل است( از معامالت  است. مثالً

یا اشارس به اوامر اضطراری و راهری و اساس قرار گررفتنِ آنهرا بررای تفصریل     

بنردی نسربت بره مصراایش و      اهد که یک نوع اسرته  مدّنظرِ آخوند، نشان می

 .های شرعی انجام شدس تا تکلی  عبد با سهولت بیشتری معین شوا نمونه

. اگر این احتما  پیرامون فقهی بوانِ بحث پریرفته شروا، آنگراس بایرد    3

ها و موارا کافی نیست و برای بسط بحث، تحقیقات  گفت که ذکر برخی نمونه
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میدانی ار تمامی ابواب فقه و تقسیم و تشریح آنها ضروری است. ار غیر ایرن  

رامررون هررای شررامل و فراگیررر، اشررکاالتی صررغروی پی صررورت، بجررای بررسرری

 گراا. ای که توسط قوم ذکر شدس، طرح می های پراکندس نمونه

. اگر قرار است تا صحت و فساا ار یک فرهنرگ خراص تبیرین شروا،     1

ابتدائاً باید انتساب آن به صاحبان این فرهنگ و موالیِ آن تمام شوا و تعریر   

به شارع مقدس مستند گراا. تازس بعد از این مرحلره اسرت    «صحت و فساا»

گرراا ترا    بر اساس تعراری  شررعی قابرل طررح مری      «عمل عبد»ه بحث از ک

ی آن، ار امان ماندن از توبیخ و عقاب موال شوا. به عبارت ایگر حتری   نتیجه

اگر بحث مطروحه ار این تنبیه، بحثی فقهی باشرد، براز هرم بایرد تعریر  از      

رسرد کره    میصحت و فساا را به شارع بازگرااند و نه به عمل عبد؛ اما به نظر 

ار کلمات قوم، خلطی میان این او وعاء صورت گرفته اسرت. مرثالً حتری ار    

اوامر اختیاری واقعی هم، صحت و فساا توسط شارع معین شدس و قبو  عمل 

اهد. یعنی وقتی شررایطی بررای    و یا توبیخ نسبت به آن را نیز خوا انجام می

تعری  صحت نسربت بره   اوامر واقعی اختیاری توسط شارع ذکر شدس، ار واقع 

 این فعل توسط موال انجام شدس است.

بیانات شرعی معموالً به این صورت نیسرت کره   »ممکن است گفته شوا: 

ار آن گفته شدس باشد: من صحت ار صالس را به این صورت وضع نموام! بلکه 

صحت، از ذکر شرایط عمل توسط موال و امرر او بره اتیران آنهرا انترزاع شردس       

هرای متعردای    خ باید توجه ااشت که بیان موال قطعراً ار الیره  ار پاس «است.

اسرت: ابتردائاً طلرب خروا و شررایط آن را       «رونرد »شوا و اارای یک  القاء می

انرد و   تشریح کراس و عباا پس از فهم آن و ار وعاء عمل، اچار ابهاماتی شردس 

ریح انرد و او متناسرب برا سروا  بره تشر       ار این بارس از موالی خوا سوا  کراس



211   االصول کفايهنقد و بررسی ______________________________  

مجدا پرااخته است و عالوس بر این، رفتار عملی موال ار قبو  اعما  برخری و  

های موال ار قبا  عباا خوا نیز ار  توبیخ نسبت به بعضی ایگر و سایر واکنش

فهم عباا تاثیرگرار است. بنابراین گرچه ممکرن اسرت بیران شرارع پیرامرون      

ی  مجموعره »ت از صحت، به صورتی که ار اشکا  ذکر شدس، نباشد ولی صرحّ 

ی رفتار موالست کره    آید و اساساً مجموعه بدست می «رفتار موال ار یک روند

 ی صحت و فساا است و ال غیر! معیّن کنندس

به عبارت ایگر قبل از اینکره عقرل عبرد بره ایرن مطلرب بپرراازا کره:          

مطابقت عمل من با مامور به موجرب سرقو  اعرااس اسرت و امتثرا  عقیرب       »

؛ خوا  موال با القاء بیانات و اعما  خوا ار یرک رونرد،   «لی لغو استامتثا ، عم

به سقو  اعااس و قضاء حکم کراس و نوبت به محاسبات عقلی عبد ار این بارس 

رسد و نیازی به آن نیست. خصوصاً با توجه به اینکه موالی شررعی اارای   نمی

 و عبراا او  ای هزار و چهار صد ساله است و رفت و برگشرت میران مروال    سابقه

معنای »های موال و فهم از آن مکرّراً انجام شدس و ابهامی ار  ی مطلوبیت اربارس

نیست. پرس صرحت و فسراا نره تنهرا ار اوامرر        «صحت و فساا ار نزا شارع

اختیاری واقعی، بلکه ار تمامی عبااات و معامالت نیز توسط شارع بیان شردس  

را توضیح اااس و اائمراً   «خوا تطابش عمل با مطلوب»و مجعو  اوست و شارع 

 به عبد خوا توجه ااشته تا این تطابش را محقش کند.

ی صحت و فساا، قبل از  های عبد ار زمینه . از سوی ایگر، برخی گمانه1

عمل و پیرامون فهم از صحت و فساا ار بیانات موال بواس که سروا  از مروال و   

شردس و   «علرم و قردرت  »رفع ابهام توسط او، باعث تحصریل مقردماتی ماننرد    

کند. اما گاس بعد از تحصریل مقردمات و    ی عبد را ار این بارس روشن می وریفه

های عبد پیرامون صحت  علم به صحت و فساا ار نزا موال و انجام عمل، گمانه
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ی عبرد   و فساا نیست بلکه قبو  یا راّ عمل از سوی موالست که باعث اغدغه

را  «رشد»بیفتد که: آیا این عمل صحیح،  شوا تا به این فکر شدس و موجب می

 برای من نتیجه اااس است یا خیر؟

ار واقع عبد از عمل بر اساس فرهنگ انبیاء بدنبا  رشد و قرب اسرت و   

گونره   شوا. یعنی این انبا  می «ارتقاء منصب»از فعالیت ار استگاس کفار نیز، 

فررار از مجرازات و    ی تمامی عباا از عمل به استورات مروال،  نیست که انگیزس

ای از آنران بردنبا  ایرن هسرتند کره برا زا و بنرد و         توبیخ باشرد، بلکره عردس   

ی باالتری را بدسرت بیاورنرد و از ایرن طریرش بررای       های مختل ، رتبه فعالیت

خوا، راحتی و امکانات بیشتری فراهم آورند. پس برای تبیین صحت و فسراا  

وامر را مالحظه کرا که ار آن، عبرد  ار نزا عبد، باید وضعیت بعد از عمل به ا

کند و حراالت خروا را    خوا ار استگاس موال توجه می «رشد و ارتقاء»به لوازم 

 کند.        ار این زمینه وجدان می

توان کالم قوم ار این تنبیه را بره نحروی    می». ممکن است گفته شوا: 6

ارغ از ای اصرولی و غیرر فقهری بگیررا: عبرد فر       منصرف کرا که بحث، صربغه 

فرهنگ اینی یا غیر اینی و جدا از تفصیل برین عبرااات و معرامالت، بعرد از     

شرمرا و از ایرن    مطابقت عمل خوا با مامور به، امتثا  مجدّا خوا را لغو مری 

اما ار این فرض هرم   «گیرا. طریش، صحت فعل و عدم لزوم اعااس را نتیجه می

اثرر فعرل خروا، ایرن      ی عبرد نسربت بره    باید توجه ااشت که قبل از محاسبه

پریرا زیرا موال اوامر گوناگون و متعردای ار   موالست که امتثا  مجدّا را نمی

روز اارا که عبد باید به تمامیِ آنها عمل کند و تکرار یک عمل و امتثا   شبانه

مجدا آن قبل از هر چیزی، باعث تاخیر ار تحقش اغراضِ ایگرر مروال خواهرد    

ت خواست و چه از جهت عمرل عبرد، زمران و    چه از جه «فعل»شد. ار واقع 
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مکان بَراار است و مطلش نیست و لررا فررض طلرب فعرل بره نحرو اائمری و        

ضرورت امتثا  مجدّا، از نظر فرهنرگ عقالئریِ موجروا ار میران مروالی بری       

 معناست. 

به عبارت ایگر، ار تبیین از اوامر مروالی نبایرد آن را از عینیرت و عرالم      

ر یک فضای ذهنی و انتزاعی به آن پرااخت، چون برای خارج تفکیک کرا و ا

برخورا با اوامر موال، یک فرهنگ واضح وجوا اارا که اائماً ار جریان است و 

ی اطرافیان باید نسبت بره آن مسرلط باشرند. مرثالً یرک سرلطان اارای        همه

اند و او هم ار این فضا پرورش  کراس پدرانی بواس که به نحو خاصی سلطنت می

ته و با مشی و سلوک خاصّی بره ایرن مقرام رسریدس اسرت و کرارگزاران و       یاف

انرد و عمرل    اند و پرورش یافتره  ی قصر هم بر همین اساس پریرش شدس خدمه

 کنند. می

بنابر آنچه ار نکات فوق گرشت؛ هر نوع بحث از تعری  صرحت و فسراا،   

مروال براز   اعمّ از عبااات و معامالت، و چه ار اصو  و چره ار فقره، بره جعرل     

 گراا. می



 

 

 تحقیق حال االصل فی المسأله: السابع

پراازا که ار صورت شرکّ   ی هفنم، آخوند به این مطلب می ار مقدمه .9

توان اصلی اصولی و عقالئی تأسیس کرا تا مرجع  ار االلت نهی بر فساا، نمی

توان بصورت فقهی ار این زمینه  عمل ار حالت شک قرار بگیرا بلکه تنها می

سرابقه   نظر ااا. علت عدم امکان تاسیس اصل عقالئی نیز، عدم وجروا حالرت  

شروا مجررای استصرحاب فرراهم      برای االلت نهی بر فساا است که باعث می

 نگراا.

گراا که ار مباحرث گرشرته،    بحث اولیّه ار این بارس به اشکاالتی باز می

پیرامون اصو  عملیّه مطرح شد. ار آن مباحث مفصّالً روشن شرد کره طررح    

عتقاای مبنی برر خرتم   ی عقلیه ار فهم این برای فقیه، با اصل ا اصو  عملیّه

ی شرعیه، بصورت نراقص   نبوت و کما  تشریع ار تعارض است و اصو  عملیّه

منرد  تمرامی بیانرات شرارع ار ایرن       استنبا  شدس و تنها بعد از بررسی قاعردس 
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موضوع ار یک باب مستقلّ فقهی )با نامی مانند فقه االستنبا ( قابل اسرتناا  

شروا،   میان مربو  به عمرل مکلر  مری    برای فقهاء خواهد بوا و آنچه ار این

تطبیش احکام شرعی بر موضوعات عینی است که این تطبیش بر اساس مبنای 

مختار، محتاج به یک منطش جداگانه است. لرا قبل از طررح اصرو  عملیره و    

بررسی وجوا یا فقدان شرایط برای جریان آن، مبنا و خاستگاس اصرو  عملیره   

 محل اشکا  است.

ز این بحث باید توجه ااشت که شکّ ار االلت نهی بر فساا . اما فارغ ا1

و به نتیجه نرسیدنِ یک اصولی ار این بارس قابل قبو  اسرت؛ زیررا ار تمرامی    

علوم، مسائلی وجوا اارند که پاسخ آنها توسط اانشمندان ارائه و حرل نشردس   

ی مهم آن است که اانشمندان ار این صورت، بره جهرل خروا     است. اما نکته

پراازنرد و مسرئولیتی ار ایرن برارس      کنند و به تعیرین تکلیر  نمری    یه نمیتک

پریرند و لرا طرح اصل عملی ار اینجا بی معناست. به عبرارت ایگرر اگرر     نمی

مانحن فیه از  سنخ بحث عقالئی به نحو عامّ است و عقالء ار صورت ناتوانی از 

ش ار قبا  آنها پاسخ به برخی موضوعات، به انبا  حکم عمل و چگونگی واکن

اهند تا آن موضروع   روند؛ بلکه تا زمانی که مساله مجهو  است اجازس نمی نمی

های خوا برای حلّ مسأله  ار جامعه جریان پیدا کند و از سوی ایگر به تالش

اهند. پس ار صورت نراتوانی از پاسرخ، تأسریس اصرل عملری بررای        ااامه می

شروا بلکره جریران موضروع ار      تعیین تکلی  نسبت به آن موضوع انبا  نمی

افتد. به عبارت ایگرر عقرالء ار    جامعه تا زمان استیابی به پاسخ به تعویش می

اهنرد و   صورت مواجهه با چنین مسائلی، آن را جرزء غایرات خروا قررار نمری     

ی نظم مورا نظر و غایت مطلوب خوا  بدلیل جهل نسبت به آن، قاار بر بهینه

 کنند. را از استور کار و عمل خوا خارج میار این زمینه نیستند و لرا آن 
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ضمن اینکه اگر ما نحن فیه یک بحث عقالئیِ عامّ باشد، معنا نردارا کره    

عقالء بعنوان مسئولین جامعه و وضع کنندگانِ زبان، نسبت به االلت نهی برر  

فساا شک ااشته باشند و یا ار مورا آن به نتیجه نرسند! و اگر بردنبا  عمرل   

کننرد و آن را ار   چنین االلتی هستند، این االلت را جعل مری  عباا بر اساس

 اهند و لرا شک ار این مساله، خاستگاس عقالئی ندارا. جامعه جریان می

شکّ نسربت  »ی فوق، توجه به این مطلب ضروری است:  . عالوس بر نکته3

ار تعری  ذهنی و انتزاعی از آن، ار مقابل وهم و رن  «به االلت نهی بر فساا

یقین قرار می گیرا و به این معناست که یک اصولی بعد از بررسی ار مورا و 

این مساله، حکمی ار قبا  آن ندارا. اما فارغ از تعری  شک به نحو ذهنری و  

پرریرا   چنرین حرالتی را نمری    «هویت  عینیِ یک علم»تطبیش آن بر یک فرا، 

عدیِ اانشمندانِ ی نسل ب های تحقیقی ار این زمینه ر و لو بوسیله  بلکه تالش

کند تا پاسخ مسأله بدست بیاید. به عبارت ایگر توق   آن علم ر ااامه پیدا می 

 «شرکّ »های علمی ار حالت  مطلش ار هیچ یک از علوم وجوا ندارا و فعالیت

شوا بلکه تحرّک علمی پیرامون امور مشرکوک، ار تمرامی علروم     متوق  نمی

االیلری تررجیح اااس شردس و تقویرت     یابد. یعنی یکی از طررفین بره    ااامه می

شوا تا موفقیت  شوا و به مطالعه و بررسی مستمر پیرامون آن پرااخته می می

 علمی حاصل شوا.



 

 



 

 

 اقسام تعلق النهی بالعباده: الثامن

اقسرام تعلرش نهری بره     »ی هشتم، مرحوم آخونرد بره بیران     . ار مقدّمه9

بحث  کند که کدامیک از اقسام، ااخل ار محل پراازا و معین می می «عباات

 و کدامیک خارج از محل نزاع هستند.

روشن است که این تقسیم از موارا و مصاایش فقهی )اجزاء عباات مثل  

قرائت سور عزائم یا شرو  عباات مانند تطهیر ثوب با آب غصربی یرا اوصراف    

هرای   بنردی  عباات مثل جهر و اخفات و ...( استقراء و انتزاع شدس و بره اسرته  

لرا نباید حکم این اقسرام را برر اسراس بحرث عقلری       کلّی تبدیل شدس است و

معین کرا بلکه تکلی  هر قسمی باید برر اسراس بیران مروال مشرخص شروا.       

طور که پیرامون نهی از جزء گفته شدس که اگر بعد از اتیان جرزء فاسرد،    همان

تنها ار صورتی که جزء بصورت صحیح تدارک نشوا، نماز باطرل اسرت؛ زیررا    

رسرد چنرین حکمری     موجب بطالن نماز است. به نظر می، «ی عمدی نقیصه»



222   االصول کفايهنقد و بررسی ______________________________  

مستند به موالی شرعی و شارع مقدس است و نه مستند بره مروالی عرفیره و    

 ااراکات عقالئی ار شکل عمومیِ آن.

به عبارت ایگر اگر اقسام تعلش نهی به عبراات، از فرهنرگ خراص اخرر      

قرالء ار همران   شوا و بصورت عقالئی طرح نگراا، طبیعتاً حکرم آن نیرز از ع  

آید که ار ایرن صرورت، طررح بحرث ار      فرهنگ خاص و بیان موال بدست می

اقتضاء نهری  »قالب بحثی اصولی و غیر فقهی بی معناست؛ زیرا فرض بحث ار 

مربو  به زمانی اسرت کره بیرانی از مروال پیرامرون       «نسبت به فساا و بطالن

اسبات عقلی خوا ار بطالن و فساا نرسیدس باشد و مکل  مجبور شوا تا با مح

 زنی پیرامون نظر موال بپراازا.  این زمینه، به گمانه

. حتی اگر فرض کنیم که تقسیمات تعلش نهری بره عبراات از فرهنرگ     1

خاص اخر شوا ولی موال ار برخی از این موارا بیانی نداشته باشرد، أولری آن   

کره مروال   است که حکم این موارا نه بر اساس عقل، بلکه با توجه به مروارای  

ی آنها ارهار نظر کراس، تخمین زاس شوا. مثالً از بیانات مروال پیرامرون    اربارس

صالس و صوم و ... و موارا بطالن آن، فرهنگ  برخورا او نسبت به جزء و شر  

و وص  فاسد استنبا  شدس و به مواضعی که فاقرد نرص ار ایرن برارس اسرت،      

کامالً محتمل اسرت کره   »ا: سرایت اااس شوا. البته صحیح است که گفته شو

نظر شارع ار مورا اجزاء صالس با نظر شرارع ار مرورا اجرزاء عبراات  ایگرری      

تفاوت ااشته باشد و لرا ار صورت ضمیمه کرانِ این عباات به صالس از نظرر  

امرا بایرد توجره     «حکم اجزاء، احراز مطابقت قطعی با نظر شارع ممکن نیست

ساً از بیان شرارع و فرهنرگ او )بره نحرو     ااشت از آنجا که طرح تقسیمات اسا

ای شررعی اسرت و ار    فقهی و نه عقالئی( صورت گرفته، صورت مساله مقولره 

این صورت، تکیه به نظر شارع و ضمیمه کرانِ بحث به فرهنگ  احتمالی او ار 
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این زمینه، از تکیه به محاسبات عقلیِ صرف به صواب نزایکتر و اتفاقاً امکران  

 ر آن بیشتر است.اصابه به واقع ا

. ار واقع شارع پیرامون اجزاء نظرات متعدا و مفصرلی اااس و مرثالً ار   3

را معین کراس و تصریح نمواس که با انتفراء  ایرن نروع از     «ارکان»حج یا صالس، 

توان با این نگاس به بررسی ایگر ابرواب   شوا و می اجزاء، کلّ عباات منتفی می

ت و ارکان و اجزاء و احکام متنروع آنران را   فقهی ار عبااات و معامالت پرااخ

استنبا  کرا و از این طریش به فرهنگ او پیرامون اجزاء است یافت. این همه 

به الیل آن است کره شرارع بعنروان یکری از عقرالء حتمرًا ار هرر برابی، بره          

پرااختره و برر حسرب غررض خروا، نسربته بره آنهرا          9«بنردی اجرزاء   طبقه»

اصلی و یا فرعی را معین کراس است. یعنی عقالء ار  گراری کراس و اجزاء ارزش

بندی اجزاء آنها بر اساس اغرراض خروا    مورا افعا ِ مطلوب خوا قطعاً به طبقه

 ورزند. پراازند و به بیان آن برای عباا مباارت می می

بنردی توسرط    لرا روند متداو  و اصل موضوعه، تبیین این نوع از طبقره  

سواالت مکل  بدون نیاز به بحرث عقلری پاسرخ     موال است که ار این صورت،

شوا. حا  اگر بر اثر اوری از موالی شرعی و یا از برین رفرتن قررائن     اااس می

موجوا ار کالم او، ناتوانی از فهمِ این مهم ار برخی موارا ناار پدید آمد، آیرا  

صرفاً با حکم عقل و بدون توجه به فرهنگ موال، اتیان هر نوع جرزء  منهریّ را   

گراری میان آنها، مفسد بدانیم؟! یا بهتر آن اسرت کره ایرن حکرم      بدون ارزش

                                                           
علی رغم عدم انحصار بحث از تعلش نهی به عباات ار اجزاء منهیّه، « اجزاء»طرح بحث از  9

راهراً از موارای اسرت کره حکرم آن مرورا     « اصل عباات»به الیل آن است که نهی از 

ها بیشتر متوجه جزء و شر  و وص  منهیّه  ها و راّ و اثبات استدال اختالف قوم نباشد و 

 کند. ی هشتم، چنین ااعایی را تایید می طور که راهر مقدمه است؛ همان
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عقلی را بر اساس فرهنگ شارع ار مورا اجزاء  ایگر افعا  که نظر قطعی موال 

ی آنها روشن شدس، سامان اهیم؛ و لو چنین سرایتی بصورت غیر قطعی  اربارس

 و با احتما  خطا باشد؟! 



 

 

 المقام االول فی العبادات

ی هشتم، آخوند به استدال  پیرامون االلت نهی بر  . بعد از اتمام مقدمه9

ی ذاتری ار عمرل و    پرراازا زیررا نهری، کاشر  از مفسردس      بطالن عبااات مری 

توانرد   نمری  مبغوضیت آن ار نزا موالست و آنچره کره مبغروض مروال باشرد،     

محبوب او قرار گیرا و مطلقاً فاقد صالحیت برای مقرِّبیت است؛ ار حالی کره  

 صحّت عبااات به نحو کلّی، مشرو  به صالحیّت آن برای تقرّب است. 

البته باید توجه ااشت که بررای شرخصِ غافرل از نهری، عبراات منهیّره        

به نهی توجّه ندارا تواند اارای صالحیت تقرّب باشد، زیرا او حسب الفرض  می

ی خاص از عمل )ماننرد صرالس حرائض( نیرز،      و قبل از تعلّش نهی به این حصّه

اصل عمل فی ذاته )صالس( محبوب موال بواس و مورا امر او قرار گرفتره اسرت.   

بنابراین شخصِ غافل از نهی، ار واقع به امر مطلش و عام توجه کراس و بر ایرن  

 خواهد بوا. اساس، عمل او حائز صالحیت تقرب
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. اشکالی که به استدال  آخوند ار متن طرح شدس، مبتنی بر عدم امکانِ 1

گراس صروم    کند کره هریچ   است و بر این نکته تأکید می «نهی ذاتی از عبااات»

ی ذاتیّه باشد و اگر هم برخی  عیدین مانند شرب خمر نیست که اارای مفسدس

و حرمرت افترراء علری     «شریعینهی ت»اند، از باب  عبااات مورا نهی واقع شدس

 اهلل و بدعت است.

رسد باید این اشکا  را به این نحو پاسخ ااا که: نهری از صروم    به نظر می

)روزس ار  «صوم مقیّد»تعلش نگرفته بلکه این نهی مربو  به  «روزس»عیدین به 

صورت انجام آن ار روزهایی خراص( اسرت و اال و ار حرالتی کره ایرن نکتره       

ی ذاتیه نیز محل  یرا، شرب خمر بعنوان مثالی بارز برای مفسدسمدنظر قرار نگ

و رفرع   «شُررب »گیرا. زیرا قابل فرض است کره عنروان کلّری     اشکا  قرار می

کرانِ عطش، مورا امر موال قرار گرفته تا عبد قدرت خوا را برای انجام اوامرر  

ی خاص از شرب )شرب خمر( مرورا نهری مروال     حفظ کند و سپس یک حصّه

 ار گرفته است.قر

تواند مورا اشکا  باشد که موال  بنابراین هنگامی نهی ذاتی از عبااات می 

از اصل عباات )مانند کلّی صالس( نهی کراس باشد و اال نهری از طبیعرت مقیّرد    

نهری ذاتری و نهری    »بالاشکا  است. به عبرارت ایگرر اساسراً نهری نبایرد بره       

طبیعت کلّیره و نهری از طبیعرت    نهی از »تقسیم شوا بلکه باید به  «تشریعی

تقسیم شوا که ار این صورت، نهی از عبااات همگی از قسم نهری از   «مقیّدس

طبیعت مقیّدس و بالاشکا  هستند. زیرا بدون توجه به این نکته، اشکالی که بر 

ر و   «شرب خمرر »طرح شدس، نسبت به حرمت  «صوم عیدین و صالس حائض»

 رح است؛ به بیانی که ار باال گرشت.های ایگر ر هم قابل ط سایر مثا 

به صرورت تردریجی محقرش     «تفاهم»بر این اساس باید توجه ااشت که  
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ای، تمامی اوامر و نواهی موال  ای و لحظه تواند بصورت وهله شوا و عبد نمی می

را تلقّی کند بلکه بخاطر رعایت ررفیت عبد است که بیانات موال ابتدائاً به نحو 

وا و با گرشت زمران، قیروا آن ار ایگرر خطابرات مشرخص      ش مطلش القاء می

توان بر اطرالق کرالم مروال اصررار ورزیرد و تمرامی        گراا. پس نباید و نمی می

مصاایش آن را غیر قابل خروج از اطالق اانست. البتره فقرط ار مرورا خردای     

ای کره بره آن فرمران اااس، تبردّ  رأی      متعا  است که ار مورا طبیعت کلّیه

شوا و اال نظر موالی عرفیه، حتی ار مورا اصل مأمورٌ به یا منهری    حاصل نمی

کند و بحسب اغراض متغیّر و علرم نراقص خروا، طبیعتری کره       عنه تغییر می

گیرا. با این تشرریح ایگرر    مأمور به بواس بعد از مدتی مورا بغض آنها قرار می

نند اوامر شأنی الزم نیست همانند آخوند و برای پاسخ به اشکا ، به مباحثی ما

 و اوامر تنجیزی تمسک کرا.

ی ایگری که ار پاسخ به اشکا  مستشکل بایرد مرورا مالحظره     . نکته3

قرار بگیرا، خروج موضوعیِ فرضی است که توسط مستشکل ار ایرن عبرارت   

عردم   القربره و  بدون قصرد  بها العبااس لعدم الحرمه یتص  یکاا ال»طرح شدس: 

 بالحرمره  محرمره  تکرون  معره  تشرریعا و  ذال بهرا  هالقربر  قصد مع علیها القدرس

. زیرا اگر کسی با علم و آگراهی از نهری مروال نسربت بره      «محاله ال التشریعیه

کند و علی رغم بغض موال نسبت به این فعرل، چنرین    عباات، آن را اتیان می

اهرد؛ ار واقرع از    ااند و آن را به مروال نسربت مری    کاری را ااخل ار این می

وایّت خارج شدس و اصل پریرش فرمان را کنرار گراشرته و وضرعی    ی عب اایرس

ی عقالئیِ  رابطه»همانند یک عبد فراری اارا. به عبارت ایگر ار این وضعیت، 

اساساً از بین رفته است و بحث پیرامون این مورا ار فضای  «میان موال و عبد

نفراق  ی عقالئی ممکن نیست و ار واقع چنین شخصی به صفت کفر یا  رابطه
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به این ترتیب، فرض مورا نظرر تمامراً از چرارچوب بحرث       متص  شدس است.

ی آن و  اصولی خارج شدس و لرا نوبت بره بحرث از اجتمراع مثلرین و اسرتحاله     

سپس جواب آخوند مبنی بر تفاوت متعلش ار حرمت تشریعی و حرمت ذاتری  

و عبرد برر   گیرا که موال بر مولویت  رسد؛ زیرا بحث اصولی آنگاس شکل می نمی

ی تعیین تکلی  و تأسیس اصرل منتفری    عبوایت و تسلیم باقی باشد تا زمینه

 نشدس باشد.

بررای   «حرمرت تشرریعی  »شوا که طرح بحرث   . از این بیان روشن می1

اهد، خارج از ااراکات عقالئی و بحث  کسی که عمداً نسبت اروغی به موال می

قررار بگیررا بلکره     «اتری حرمرت ذ »تواند قسیمی برای  اصولی است و لرا نمی

طور که گرشت، باید حیثیت این تقسیم را تغییر ااا و نهری را برر ایرن     همان

اساس تقسیم کرا: یا به طبیعت مطلقه تعلش گرفته و یا به طبیعت مقیّدس. ار 

ی ذاتیّه است؛ بر  این صورت حتی قسم اوم )طبیعت مقیدّس( نیز اارای مفسدس

ی ذاتیره   آن )حرمت تشریعی( فاقد مفسدسخالف تقسیم پیشین که قسم اوم 

بوا. بر این اساس واضح شد که از همان ابتداء، آخوند نباید تقسریم نهری بره    

پررریرفت و آن را مبنررایی برررای پاسررخ برره اشررکاالت  ذاترری و تشررریعی را مرری

 ها بتوانند شکل صحیحی به خوا بگیرند. ااا تا پاسخ مستشکل قرار می

ر اسناا اروغین مطلبی به موال توسط عبد اگ». ممکن است گفته شوا: 1

بمعنای خرروج او از عبوایرت اسرت، پرس چررا او چنرین کراری را ار مرورا         

موضوعاتی انجام اااس که مخترمع موال و مربو  به او بواس است؟! اگر او چنرین  

شخصی به انبا  ایجاا استگاهی است که خوا ریاست آن را بر عهدس ااشته، 

ضوعاتی بپراازا کره توسرط مروالی ایگرری طررح شردس       چرا هنوز باید به مو

گراا کره شرخص    ار پاسخ باید گفت که بدعت به همین نکته باز می «بواس؟!
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کند که ار مورا آنها توسط ایگران فرهنگ ایجاا شدس  بر موضوعاتی تاکید می

و ار جامعه جراری گشرته اسرت و اال طررح موضروعات جدیرد و بره جریران         

بَرری اسرت. بره عبرارت ایگرر، کرار        عه کار سخت و زمانانداختنِ آنها ار جام

تواند  است زیرا قدرت نفاق ار این است که می «کافر»تر از کار  آسان «منافش»

ی اینی به راس افترااس و زحمرات تحقرش آن     سوار بر موجی شوا که ار جامعه

توسط ایگران انجام شدس تا از این طریش، با سرعت بیشتری به ریاست اسرت  

 ی جدیدی را بر محور مولویت خوا ایجاا کند.  و جامعهیابد 

. فارغ از نکات فوق، کلّیت استدال  آخوند برای اثبات االلرت نهری برر    6

فساا مورا قبو  است؛ اما مشرو  بر این که ار کلّیت خوا براقی بمانرد و ار   

تمامیِ فروع و مصاایش جاری نگراا. زیرا قربالً گرشرت کره فرهنرگ مروالی      

این بارس با فرهنگ موالیِ مااّی متفاوت است و موالی کافر و منرافش  شرعی ار 

گیر  ار برخورا خوا با عباا و از جمله ار مورا اتیان اجزاء به نحو فاسد، سخت

کنند اما رفتار  و اهل تحکّم و استبداا هستند و عباا را ار این بارس مواخرس می

ء به نحرو فاسرد، مبتنری برر     موالی شرعی با عباا از جمله ار مورا اتیان اجزا

 رحمت و تخفی  و گرشت است.

عالوس بر این، هم موالی مومن و هم موالی کافر و منافش، ار مورا تمامیِ  

کنند زیرا گرشت که عقالء برر حسرب اغرراض     اجزاء به نحو یکسان عمل نمی

پراازند و رفتار آنهرا ار مرورا    گراری می و ارزش« 9بندی اجزاء طبقه»خوا، به 

                                                           
علی رغم عدم انحصار بحث از تعلش نهی به عباات ار اجزاء منهیّه، « اجزاء»طرح بحث از  9

موارای اسرت کره حکرم آن مرورا      راهراً از« اصل عباات»به الیل آن است که نهی از 

ها بیشتر متوجه جزء و شر  و وص  منهیّه  ها و راّ و اثبات اختالف قوم نباشد و استدال 

 کند. ی هشتم، چنین ااعایی را تایید می طور که راهر مقدمه است؛ همان
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اجزاء اصلی با برخورا آنها ار مورا اجزاء فرعی یا تبعی متفاوت است. پس برا  

توان تمامی اقسام تعلش نهی به عباات )مانند تعلرش نهری    استدال  آخوند نمی

به جزء یا شر ( را باطل اانست و بطالن را ار تمامی مصاایش و فروع مسراله  

 بارس مباارت کرا. ار این «کش  فرهنگ موال»جریان ااا، بلکه باید به 



 

 

 المعامالت فی الثانی المقام

ااند و این نظر  . مرحوم آخوند نهی از معامالت را مقتضیِ فساا آنها نمی9

کند. اما اگر  مستند می «ی عرفی و لغوی میان نهی و فساا عدم مالزمه»را به 

و غیر لفظی باشد، عدم اقتضاء نهی نسبت به فساا به  بحث ار این بارس، عقلی

کند که ار معامالت بر خالف عبااات، قصد قربت مطرح  این نکته بازگشت می

نیست و لرا مقرّبیتی ار معامالت وجوا نردارا ترا تنرافی میران مبغوضریت و      

مقرّبیت ر که مالک ار اقتضاء نهی نسبت به بطالن بوا ر ار معامالت نیز قابل 

 ح باشد. طر

ار این بارس باید توجه ااشت کره صرحّت معرامالت و تشرریح شررایط و       

شوا، مورا تعلش موال قرار گرفتره و توسرط او    اجزائی که موجب صحت آن می

تعری  شدس است که عدم رعایت این تعری  توسط عبد، اثراتی ار پی اارا؛ از 

ئز نخواهرد بروا.   جمله این که بایع، مالک ثمن نشدس و تصرف او ار ثمن، جرا 
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شروند،   هایی کره از فسراا معاملره ناشری مری      ها و وجوب البته عالوس بر حرمت

آیند. حا  فارغ از  احکامی برای رفع اختالف )مانند راّ ما  و ...( نیز ار پی می

ی قصد قربت، و با توجه به این آثار و پیامدها ر که ار نظامِ مد نظر موال  مساله

توان گفت که موال طلبی نسربت بره معرامالت     میاارای موضوعیت هستند ر  

ندارا؟! به عبارت ایگر عدم توجه عبرد بره تعریر  صرحت معاملره و رعایرت       

نکرانِ شرو  آن، باعث خسارت هم برای عبد و هم برای موال خواهرد شرد و   

بعنوان مثا  اموا  عبد، مخلو  به حرام شدس و نظرم مطلروب مروال ار مرورا     

و عمالً ار موضوعاتی از این سنخ، به مولویرت مروال    معامالت نیز جاری نشدس

 ضربه خواهد خورا.

بنابراین توصیفی بوانِ خطابات شارع پیرامون بیع و شرایط صحت آن، به 

معنای عدم تعلش امر به آن نیست؛ زیرا مجرازات شردنِ عبرد توسرط مروال ار      

نسبت صورت عدم رعایت شرایط صحت )اثر(، اا ّ بر وجوا طلب از سوی موال 

کنرد کره بیانرات مروال      به انجام بیع بصورت صحیح )موث ّر( است و روشن مری 

اربارس معامله و شرو  صحت آن، صرفاً از سنخ توصری  نبرواس اسرت؛ یعنری     

شد اما اوامر و  «آثار مترتّبه بر موضوع»توان قائل به وجوا امر و نهی برای  نمی

تره روشرن اسرت کره امرر بره       )موث ّر( نفی کرا. الب «اصل موضوع»نواهی را از 

طور که ار اوامرر توصّرلی    معامالت، مشرو  به تحقش قصد قربت نیست؛ همان

 )مانند تطهیر ثوب از نجاست( چنین شرطی وجوا ندارا.

حتی اگر پریرفته شوا که انجام معاملره بره   ». ممکن است گفته شوا: 1

مورٌ بره  صورت صحیح مورا امر شارع قرار گرفته و از طرف موالی شررعی مرأ  

است، باز هم مقرِّبیتی ار آن وجوا نردارا ترا معرارض برا مبغوضریت باشرد و       

موجب االلت بر فساا معامله گراا زیرا چنین امری از توصّلیات است کره ار  
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اما باید توجه ااشت که این اشکا  صرفاً به  «آن، قصد قربت شر  نشدس است.

ت عبد نسبت به اتیان اجزاء بندی اوامر پرااخته، ار حالی که عدم رعای تقسیم

و شرایط مورا نظر موال ار معامله، هرم موجرب خسرارت عبرد )عردم امکران       

تصرف ار ثمن بدلیل عدم انتقا  ما ( و هم باعث اخال  ار نظمِ مدّنظر موال 

شوا و به همین الیل هم هست که مروال،   )هرج و مرج ار ارتباطات مالی( می

تابد و شخصِ عاصی نسبت به آن را مجرازات   مخالفت عبد با این امر را بر نمی

اهد و حرش را بره    کند و ار صورت فراهم شدن شرایط، اااگاس تشکیل می می

 سپارا. ذی حش می

 «تنافی مبغوضیت با قصد قربت»پس برای حکم به فساا لزوماً نیازی به  

و  «خسارت عبرد و اخرتال  ار نظرم مطلروبِ خروا     »نیست زیرا جلوگیری از 

آثار سوء آن نیز، برای موال اارای اهمیرت اسرت و نسربت بره عردم       احتراز از

، «تقررّب »طور که برای  هایی طلب و میل اارا. لرا همان تحقشِ چنین خسارت

نیرز چنرین احکرامی     «خسارت»شوا، برای  توبیخ و تشویش ار نظر گرفته می

اقع ی منهیّه شدس ار و گراا. به این ترتیب، عبدی که مرتکبِ معامله جعل می

هم به خوا خسارت زاس و با عدم رعایت اوامر موال، ما  خوا را )مثالً ار خرید 

تواند حقری را بررای خروا     و فروش لحم خنریر( تل  نمواس و ار مرافعات نمی

 اثبات کند و هم به نظم مطلوب موال برای جامعه ضربه زاس است.

ب و مبغوضریت  توان معامالت را خالی از طلر  بنابراین از نظر عقالئی نمی 

موال اانست؛ گرچه با طلب و مبغوضریت او ار عبرااات متفراوت باشرد. البتره      

تر است اما ار معامالت،  ای مانند تطهیر ثوب واضح محبوب بوانِ اوامر توصلیه

 «عدم رعایت شرایط صرحت »ی که بر «آثار»چنین محبوبیتی از راس توجه به 

بار شدس و همچنین با عنایت به ضرورت جلروگیری از خسرارت عبرد و مروال،     
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 قابل اثبات است. 

ی ششرم(   . ار بحث مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساا )مقدمه3

نیز گفته شد که مجعوالت اعتبراری )از جملره تبیرین شررایط صرحت بررای       

نباید به صورت  توانند به توصی  ختم شوند و ااراکات اعتباری معامالت( نمی

توصیفی تشریح شوند؛ مگر اینکه به طلب و امر و نهی موال متقوّم گرانرد. برر   

توان خطابات مروال پیرامرون معرامالت را صررف  توصری        این اساس نیز، نمی

اانست زیرا غرض عقالئیِ موالی تنها ذخبار به عبد ار این زمینه نیسرت بلکره   

شوا که منشأ عمل برای عبد باشد و بیان این توصیفات باید به نحوی تحلیل 

 به فعل او مرتبط گراا. 

. با توجه به مباحث فوق و فارغ از بررسی آثار معامالت و اوامر و نواهیِ 1

توان برا اقرت پیرامرون ماهیرت معرامالت، بره تکمیرل بحرث          نارر به آن، می

ار مقابرل   مرا   ی مباالره »بره   «بیرع »پرااخت. ار کتاب البیعِ مکاسب، لغت 

معنا شدس و سپس به اختالف فقهاء پیرامون ماهیت این معامله پرااخته «  ما

 علرى  مقدر بعوض غیرس ذلى شخص من عین انتقا »شدس و به اقوالی از قبیل 

اشرارس شردس    و ...« االنتقرا   علرى  الدالّین القبو  و اإلیجاب»یا « التراضی وجه

 است. 

عراری  مختلر  را بره    تروان ایرن ت   ار این زمینه باید توجه ااشت که می

وحدت رساند زیرا ار عالم اعتبار چه از حیث جعل موال و چه از حیرث عمرل   

شوا کره آن هرم بره یرک ماهیرت       عبد، ار مورا بیع تنها یک رابطه واقع می

شوا که موال  گراا. ار واقع با تحلیل اصولی از مطلب، روشن می جعلی باز می

ایجاا کراس و چه چیزی را جعل ار جهت استیابی به چه غرضی، چه راهی را 

شروا   کراس و آن مجعو  اارای چه آثاری است و این اقت و بررسی، باعث می
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ارجاع ااا. مثالً توجه به او  «یک نسبت واحد»که بتوان تعاری  مختل  را به 

اهد ار یکی از آنها به علّت )االیجراب و القبرو ( توجره     تعری  فوق نشان می

)انتقا  عین( مورا لحاظ قرار گرفته است که این او شدس و ار ایگری، معلو  

 بدون همدیگر و بصورت منفکّ از یکدیگر معنا ندارند.

شروا کره ار صرورت     . ار واقع ماهیت اعتباری از چند جزء تشکیل می1

گیرا و ار اینجا نیز، ایجاب و قبو  بدون تعلش  فقدان هر یک از آنها شکل نمی

تر،  جه به مقصد بی معناست. به عبارت اقیشبه یک موضوع و موضوع بدون تو

و جلوگیری از هررج و مررج ار ایرن زمینره      «نظم ار امور مالی»موال بدنبا  

است و برای این غرض، فعلی مانند ایجاب و قبو  یا قصد انشاء یا ... را جعرل  

است که اثر  «ما »گیرا،  کند و موضوعی که ایجاب و قبو  به آن تعلش می می

ه از غرض و فعل و موضوع، انتقا  اموا  است. ار این جا و بعرد از  این مجموع

تشریح ماهیت اعتباری است که موال از عباا طلب کراس و به آنان امر می کند 

تا ار مورا ما  )م موضوع( از ایجاب و قبو  )م فعل( استفااس کنند که ار این 

ث اسرتیابی بره   صورت، انتقا  اموا  به نحوی خاص )م اثر( محقش شدس و باع

 شوا. نظم ار امور مالی )م غرض( می

. پس امر موال به بیع تعلش گرفته و مأمورٌ به نیز، از توصی  موال نسبت 6

به بیع بدست آمدس است که ارکان این توصی  اعتبراری ار براال تبیرین شرد.     

ار اینجا شارع به کیفیت خاصی از بیع امرر کرراس و   »ممکن است گفته شوا: 

مر موال هم نبوا، عباا بخاطر نیاز خوا به اصل بیع و انتقا  اموا ، خوا اال اگر ا

اما ار مقابل این سوا  مطررح اسرت کره قبرل از      «رفتند. بدنبا  انجام آن می

تبیین کیفیت خاصی از بیع توسرط مروالی شررعی، مررام ار چره فرهنگری       

ارای ا «عررف جامعره  »کراند؟! آیا قبل از فرهنرگ شرارع،    مباارت به بیع می



261   االصول کفايهنقد و بررسی ______________________________  

اند؟! به  کراس مسئو  و صاحب نبواس و مرام، فارغ از احکام آن موالی عمل می

شوا که مررام   عبارت ایگر امضایی و غیرتأسیسی بوانِ بیع، الیل بر آن نمی

ار قبل از اسالم، بدون وجوا هیچ گونره از مولرویتی بره انجرام بیرع مبراارت       

 اند.  کراس می

هلیت نیز حتماً کیفیت خاصری از  ار فرهنگ جا»ممکن است گفته شوا: 

بیع، مورا نظر موالی بواس اما این بدان معنا نیست که مرام ار اصرل مباالره،   

نیازی به فرمان موالی و روابط عقالئی ااشته باشند؛ بلکه این نیرازی هماننرد   

 «خوران و خوابیدن است که انسان به صورت فطری بدنبا  تأمین آن اسرت. 

ااشت که آیا امور فطری بعنروان خصوصریات ذاتری     ار این صورت باید توجه

نیست؟! و ار صورت اثبات این مالزمه،  «جبر»برای تمامی ابناء بشر، مالزم با 

توان چنین فعلی را  توان آن را ار عالم اعتبارات طرح کرا؟! و حتی آیا می می

نسبت ااا؟! یا برای صدق مفهوم فعل ناچار از طررح آن ار روابرط    «فاعل»به 

ی خروا از سرنخ اوامرری     قالئی هستیم؛ و لو اینکه این روابط ار حالت اولیهع

باشد که فرا برای خوا وضع کراس و برای ایجاا نظم ار افعالش خوا را ملرزم  

ها و نسربت   به انجام آنها می کند؟! روشن است که پاسخ صحیح به این سوا 

 یرا.آن با مبنای قوم باید ار مجا  ایگری مورا بررسی قرار گ

ارتکاز قوم ر که بعد از بررسی روایرات شرکل    ». ممکن است گفته شوا: 8

گرفته ر مبتنی بر این است که ار خطابات شارع مقدس، امر به بیرع صرورت    

 «نگرفته و تنها به توصی  بیع با شرایط و اجزاء  مورا نظر  پرااخته شدس است

براتی ار بیران   اما پاسخ این است که حتی بر فرض پریرش فقدان چنین خطا

، حتمراً  «ایجراا نظرم ار امرور مرالی    »موال، بدلیل تعلش غرض موال نسبت بره  

نسبت به راهی که برای تحقش این غرض جعرل کرراس، طلرب اارا و از عبراا     
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خواهد تا برای انتقا  اموا  خوا، این راس )بیع با شرایط و اجرزاء خراص( را    می

وا چنرین اوامرری عقرالءً اثبرات     طی کنند و لرا فارغ از کیفیت بیانات او، وج

 شوا. می

، «نهری از ذات السربب  ». مرحوم آخوند نهی از معامالت را به سه قسم 7

تقسیم کراس است که بررای قسرم    «نهی از تسبّب»و  «نهی از ذات المسبّب»

سرببیت  »مثا  زاس شدس است که شارع ار آن، به  «ال تبع عند النداء»او  به 

 توجهی نداشته است.  «ملکیّت»نسبت به  «معامله ار روز جمعه

روشن است که شارع ار این مثرا ، بره نمراز جمعره توجره ااشرته و برا        

فرارسیدن وقت آن راضی به این نبواس که عباا به کار ایگری مشغو  باشند و 

ار این میان، بیع از جمله افعالی است که بسیاری از عبراا برا آن ارگیرنرد و    

که بیع را ار نهی خوا اخیل کراس اسرت و اال ار ایرن   تنها به این الیل است 

مورا توجه نبواس است. ار واقع طلب واقعیِ موال ار این بیران،   «معامله»بیان 

نبواس بلکه غرض او، جمع کرانِ عباا برای شرکت ار نمراز   «ترک»نسبت به 

ی تحقش این غرض ار وقت معرین ایرن اسرت کره افعرا        جمعه است و الزمه

طور که ار تمامی اوامرر چنرین اسرت.     آن زمان انجام نشوا؛ همانایگری ار 

 بنابراین، این قسم اساساً از موضوع بحث خارج است!

اما ار نهی از ذات المسبّب )مانند بیع مصح  به کافر(، ار واقرع برخری    

موضوعات  معامله مانند قرآن از حلّیت بیع استثناء شدس و ممنوع گشته اسرت  

اخرل ار بحرث اسرت زیررا بنرابر مباحرث گرشرته پیرامرون         و لرا این قسم، ا

اعتبارات، طلب از فعل و فعل از موضوع و تمرامیِ اینهرا از غررض و اثرر قابرل      

 انفکاک نیست.

. مرحوم آخوند ار ااامه این نکته را طرح می کند که اگر ارشاای بوانِ 1
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افقرت یرا   نهی از معامالت اثبات شوا، حتماً اا  بر فساا خواهرد بروا زیررا مو   

مخالفت با اوامر ارشاای، موجب ثواب و عقاب نیست و ار ایرن صرورت، تنهرا    

غرضی که از بیان آن قابل تصور است، ارشاا به صحت یا بطرالن اسرت. مرثالً    

ار حا  ارشاا به این نکته اسرت کره    «ال تبع ما لیس عندک»شارع با خطاب 

شوا  امله منعقد نمیار صورت فروش مالی که ار نزا مکل  نیست، معموالً مع

 که این همان معنای فساا است. 

حا  اگر اوامر ارشاای به این معنا باشند که نیازی بره ذکرر آنهرا توسرط     

شوا  کند، این سوا  مطرح می شارع نبواس و عقل نیز به مضمون آنها حکم می

که حکم عقل ار اینجا به چه معناست؟ قاعدتاً مقصروا از حکرم عقرل ار مرا     

اراکاتی عقالئی است که بدون نیاز موال به صحت یا بطالن معاملره  نحن فیه، ا

کند. ار این صورت روشن می شوا که سابش بر ارشاا و تأکید موالی  حکم می

شرعی بر این نکته، موالیی عرفی وجوا ااشته که ار این برارس حکمری صراار    

ست. زاس ا کراس و جعلی ااشته است و بر اساس آن، به عقاب و ثواب است می

ی مولروی   ی یک موضوع، بمعنای وجوا اوامر عرفیه ار واقع حکم عقالء اربارس

ار این بارس است؛ و لو آن که موالی خاص )شارع مقدس( ار ایرن زمینره بره    

 تأکید حکم موالیِ عرفیه اکتفاء کراس باشد.

ارس را نره بره عقرالء    توان حکم عقل ار این ب می»ممکن است گفته شوا: 

جامعه بلکه به فطرت  تک تک افراا باز گرااند که ار این صرورت، وجروا امرر    

. ار پاسخ به این مطلب قبالً گفته شد که «مولویِ عرفی نیز منتفی خواهد شد

ی جبر و اختیار را سنجید که به نظر ما  باید نسبت بین احکام فطری با مسأله

شد. اما برای تحلیل ما نحن فیه بر اسراس  چنان احکامی، موجب جبر خواهد 

توانرد بررای    اختیار، باید به این نکته توجه کرا که آیا یک فررا از انسران مری   
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خواش به جعل امر مباارت کند؟ یعنی برای عمل به علمِ خوا حکمری اارا؟  

اعتبرار عمرل بره    »و این حکم، امری اعتباری است؟ آیا چنین حکمی از سنخ 

عالمه طباطبایی ار کتاب اصو  فلسفه و روش رئالیسم  است که مرحوم «علم

طلبررد. انررد؟ کرره بررسرری ایررن مباحررث، مجررا  ایگررری مرری برره آن پرااخترره



 

 



 

 

 مفاهیم: سوممقصد 



 

 



 

 

 مقدمه: تعريف المفهوم 

 و اسرت  «مفراهیم » از بحرث  کفایره،  کتراب  ار ثالث مقصد موضوع. 9

 او تراکنون  کره  ااا قررار  مالحظره  مرورا  را مهرم  این باید آن تبیین برای

 ارتکراز  پیرامون او، این از یکی شد؛ می ایدس قوم مباحث ار اساسی ی پایه

 اوم ی پایره . گرایرد  مری  طررح  عررف  و اسرتعما   و وضع قالب ار که بوا

 و اطرالق  مانند عناوینی ار که بوا عبد و موال میان جاری روابط به مربو 

 و بیران  ار طبعراً  و بوا مالحظه قابل حکمت مقدمات و بیان مقام و تقیید

 ،«مفراهیم » بررسری  که رسد می نظر به اما. کرا می پیدا نموا نیز موال لفظ

 یعنری  کنرد؛  ایجراا  قوم مباحث ار را سومی ی پایه که اارا را قابلیت این

 اضافه توان می آیا که است نکته این گرفته قرار موضوع بحث، این ار آنچه

 آن منشرأ   کره  کررا  اخرر  کالم از را ایگری خصوصیت قبلی، ی پایه او بر

 کره  نردارا  تفراوتی  هرم  بارس این ار باشد؟ «کالم عقلی لوازم» خصوصیت،

 کره  شویم قائل یا و کنند مطالبه را خوا کالم از بیش چیزی موالی بگوییم
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 اسرتعماالت  از بریش  مطلبری  امتثرا ،  مقرام  ار رر  عاقل یک بعنوان ر عبد

 .اهد نسبت او به را موال کالم و عرفی

 و وضرع  مقتضرای  برر  زائرد  امرری  بعنوان «مفهوم» خاستگاس  واقع ار 

 بره  اینجرا،  ار عقرل  گرچره  اسرت؛  «عقلری  لوازم» عقالئی، روابط مقتضای

 آن منطقری  معنرای  به مفاهیم عالم ار سیر و تصدیقات و تصورات بررسی

 «مروال  و عبرد  ی رابطه» و «ارتکاز» بسترِ او ار فعالیت با بلکه پراازا؛ نمی

 کره  اسرت  روشرن  البتره . بگیرا کالم از را ایگری معانی تواند می که است

 زنری  گمانه به و اارا آمد و رفت مقوله این ار و اارا کارکرای چنین عقل

 بحثری  چنرین  بره  قروم  کره  اسرت  الیل همین به و پراازا می بارس این ار

 و اخرر  مطلرب  این به توان می آیا که است این سر بر بحث اما اند؛ پرااخته

 الیرل  بره  را عبد تواند می موال آیا ااا؟ قرار استناا مورا را آن و کرا الزام

 صرورت  ار عبرد  آیرا  و کنرد؟  مواخررس  برارس  ایرن  ار خوا عقل بکارنگرفتن

 بره  شروا؟  مری  توبیخ آن، اساس بر عمل و بارس این ار خوا عقل بکارگیری

 کره  است آن آید، می بدست قوم نزا ار مفهوم تعری  از آنچه ایگر عبارت

 جهرت  از کرالم » نره  و گرفته؛ شکل «کالم عقلیِ لوازم» پیرامون بحث این

 و موال ی رابطه به آن ارجاع جهت از کالم» نه و «عرف و وضع به آن ارجاع

 .«عبد

 و الفراظ  اساس بر تخاطب و تفاهم آن، ار که است بستری کالم، پس

 پرراازا  می زنی گمانه به عقل که است بستر این ار و گیرا می شکل ارتکاز

 گرچره . نیست حقائش پیرامون عقل زنی گمانه اینجا، ار بحث موضوع لرا و

 رر  عقلری  و طبعری  و وضرعی  هرای  االلت برای مقسمی بعنوان ر «االلت»
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 آن تقسریم  برا  امرا  نیسرت  «ایگر چیز به چیزی از عقل انتقا » جز چیزی

 یعنری  گیرا؛ می قرار وضعی االالت ی استه ار «کالم» که شوا می روشن

 بره  «مفاهیم» مبحث ترتیب، این به. کند نمی عمل علّیت تحت که االلتی

 االلرت  آن برر  عقالئری  روابرط  و الفراظ  کره  آنچره  پیرامون عقل زنیِ گمانه

 ار( عرفری  یرا  عقالئری  نره  و) عقلی ااراکات آیا اینکه و پراازا می کند، می

   خیر؟ یا شدس اخر کالم

 اسرت  ضروری نیز نکته این به توجه بحث، این بیشتر توضیح برای. 1

 ،«عرف» و «عقالئی ی رابطه» و «مفاهیم» وعاء سه میان مشترک وجه که

 جمله از شوا می تقسیم مختلفی اقسام به که است «االلت» بنام ای مقوله

 برر  کره  «وضرعی  االلرت » و کنرد  می عمل علّیت تحت که «عقلی االلت»

 عقرل  تفکیک، این رغم علی. گراا می باز جاعل جعل به قبلی، قسم خالف

 و تصرورات  از بحث بجای اما اارا جوالن نیز «وضعیه االالت» ار منطش و

 آن لروازم  و مروال  یرا  متکلّم کالم مورا ار آن، منطقیِ معنای ار تصدیقات

 لوازم پیرامون اقّت به نسبت موالی آیا که شوا روشن تا کند می زنی گمانه

 یرا  اانند می حجت را لوازم آن و اارند خوا عباا  از طلبی موال، کالم عقلیِ

 مروالی  طلب مورا کالم عقلیِ لوازم ی مالحظه که شوا ثابت اگر پس خیر؟

 بره  باید جامعه روسای هم و مرام هم و بوا خواهند حجت لوازم این باشد،

 چنرین  زیررا  کنند رعایت را آن مقتضیات و باشند ااشته توجه مطلب این

 .بوا خواهند عقالئی اغراض تحقش ار موثّر لوازمی،

 ی جملره  ار «منحصررس  علیرت » ماننرد  مفهرومی  منشأ اساس، این بر 

 اسرت  تخاطب و تفاهم ار نظم بدنبا  که ر است «واضع وضع» نه شرطیه
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 بلکه ر کند می احراز موال برای را بیان مقام که ر «حکمت مقدمات» نه و ر

 ار مفهروم  این پس. است «منطقی و عقلی مباحث» منحصرس، علیت منشأ 

 هرر  ار کره  آنجرا  از امرا  اارا موال ی ارااس یا و وضع از غیر خاستگاهی ابتدا

 پریرش به( سیستمی منطش یا صوری منطش از اعم) منطش یک ای، جامعه

 جسرتجو  کرالم  بسرتر  ار را خصوصریت  این توان می انتها ار است، رسیدس

 اگر یعنی نموا؛ منتسب موال و عبد میان ی رابطه یا و وضع به را آن و کرا

 حتری  و عبد هم موال، هم قطعاً است، رسیدس پریرش به جامعه ار منطقی

 بررای  مفهروم  اثبرات  فررض  بر بنابراین. اارند توجه آن مقتضیات به واضع

 خاستگاس اما گیرا می تعلش منحصرس علّیت به موال ی ارااس شرطیه، جمالت

 عقالئری  روابرط  یا وضع انیای از مستقلّ که است عقلی ااراکات روند، این

 امرا  شروند،  مری  ترکیب یکدیگر با وعاء سه این گرچه ایگر عبارت به. است

 و «عقلری  ااراکرات  بروانِ  مسرتقل » بتواند کسی که نیست معنا بدان این

 بستر و عقلی اقّت موضوع اگر حتی کند؛ نفی را ایگر وعاء او با آن تباین

 .حقیقی امور نه و باشد اابیات و سخن و کالم آن،

 سرنخ  از شرر   مفهوم مانند مفاهیمی» که مطلب این شواهد از یکی 

 کره  اسرت  ای نکتره  ،«هسرتند  کرالم  از مسرتقل  و منطقی و عقلی مباحث

 ما: »گوید می و کند می اشارس آن به شر  مفهوم از بحث ابتدای ار آخوند

 یرا  وضرع  کره  هسرتیم  مواضرعی  ار شرطیه ی جمله تکلی  تعیین بدنبا 

 کره  معناسرت  بردان  این.« باشد نداشته االلت مفهوم وجوا بر ایگر قرائن

 شرر   مفهوم به مربو  چیزی کالم راهر ار که است جایی ار بحث طرح

 رراهر  ار کره  بوا اموری از «انحصاری علیت» مفهوم اگر اال و باشد نیامدس
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 و بروا  مشرخص  و واضرح  مسراله  کررا،  می االلت آن بر وضع و آمدس کالم

 مباحرث  ار بایرد  بلکه نبوا؛ مفاهیم برای جدید بحثی عقد به نیازی اساساً

 مردلو   کنرار  ار و مرکبرات  وضرع  باب ار مثالً و شد می بحث آن از الفاظ

 بر آن االلت و شرطیه جمالت ار وضع مقتضای انشائیه، و خبریه جمالت

 .گرفت می قرار تنقیح مورا نیز انحصاری علیت

 کره  ااا نسبت آخوند مرحوم به توان نمی: »شوا گفته است ممکن. 3

 ، شرروح  برخری  تصرریح  بره   زیررا  ااند می عقلی لوازم ی مقوله از را مفهوم

 یرا  اخبراری  حکرم : شروا  مری  تبیین صورت این به مفهوم از آخوند تعری 

 ناشی معنا ار خصوصیت این و معناست ار خصوصیت از تابعی که انشائی

 لفظری  االلرت  یرک  مردلو ِ  خصوصیت، این اگر زیرا. است لفظی االلت از

 محسروب  التزامیره  مردالیل  از و شردس  خرارج  مفاهیم از بحث آنگاس نباشد،

 لفرظ  از خرارج  امروری  طریرش  از آن ار معنرا  خصوصریت  کره  شد خواهد

 از آخونرد  توصری  . ضردّ  حرمرت  و مقدمره  وجروب  مانند شوا؛ می فهمیدس

 که است مطلب همین مویّد نیز اللفظ من ارید الری به المعنی خصوصیت

 .«است لفظ سنخ از مفهوم، بر اا ّ

 و لفظری  مردلولی  عنوان به منحصرس علّیت اگر که گفت باید پاسخ ار

 بررسری  بررای  ای جداگانره  بحث طرح گاس آن باشد، وضع مقتضای با مطابش

 برین   از «منطوق» و «مفهوم» بین تفاوت زیرا شد خواهد معنا بی مفاهیم

 نیرز  انحصراری  علیرت  و شوا می محتاج ایگری تبیین به حداقل یا و رفته

 معنرای  و شردس  جعرل  واضرع  حکم به که شد خواهد الفاظ مدالیل از یکی

 و طلرب  برر  انشرائیه  جمرالت  کره  طرور  همان کند؛ می منتقل را نظر مورا
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 اگرر  حتری . کررا  مری  االلت موضوع برای محمو  ثبوت بر خبریه جمالت

 مباحرث  بره  باید بحثی چنین هم باز کند، تشکیک وضعی چنین ار کسی

 ایجراا  اصرو   علرم  ار آن بررای  جدیدی باب که این نه شوا؛ منتقل الفاظ

 «بیران  مقام» به «وضع» جای به انحصاری علّیت بر االلت اگر حتی! گراا

 از بحرث  نیرز  صرورت  ایرن  ار زیررا  شد نخواهد برطرف اشکا  شوا، احاله

 و شوا منتقل موال و عبد بین روابط و عقالئی روابط مبحث به باید مفاهیم

 آن بررای  مستقل عنوانی طرح و گیرا قرار بررسی مورا عنوانی چنان ذیل

 عقلری  لوازمرات  بره  مفراهیم  بحث که شوا می ااعا اگر پس. است وجه بی

 صرحیح  نحرو  بره  مسرأله  صورت که است الیل این به کند، می رجوع کالم

 اشرکا   اچرار  بحرث  ایرن  طررح  و کنرد  پیدا معقولی فرض و شدس ترسیم

 !  نگراا مخدوش ای ریشه شکل به قوم مباحث و نگراا اساسی

 علومی ار ،(تخاطب و تفاهم) آن او  سطح ار کالم االلت بنابراین. 1

 مانند مختلفی های بندی تقسیم و بدیع و بیان و معانی و نحو و صرف مانند

 کره  هنگامی. شوا می مشخص و شدس تبیین...  و کتاب مقاله، جمله، مفرا،

 معرانی  و مفراات وضع از بحث شد، مشخص چارچوب این ار کالم االلت

 از بحرث  بردون  قوم اما رسد؛ می مقاالت و جمالت به و کند می عبور آنان

 عقالئری  ی رابطره  بررسری  وارا مستقیماً بدیع و بیان و معانی مانند علومی

 فرهنرگ » قالرب  ار «ارتبراطی  هرای  حجرت » بره  اسرتیابی  بدنبا  و شدس

 مباحرث  ار االلتری  پایگاس او ثالث، مقصد از قبل تا پس. هستند «مولویت

 ی رابطره » ایگرری  و «اسرتعما   و وضرع » یکری  است؛ گیری پی قابل قوم

 ایرن  ار البتره  و شوا می بحث آن از مولویت فرهنگ قالب ار که «عقالئی
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 .است شدس غفلت بدیع و بیان و معانی مباحث از میان،

 زیررا  گیررا؛  می قرار اقت مورا شر  مفهوم مانند مفاهیمی ااامه، ار 

. آیرد  می بدست استعماالت و جمالت برخی از معنایی چنین صورت هر ار

 ررواهر  االلرت  از غیرر  کره  باشرد  نکته این باید قوم برای مهم ی مسأله اما

 اثبرات  قابرل  نیرز  ر باشد عقلی لوازم سنخ از که ر آن از بیش چیزی کالم،

 .کرا بحث آن حجیت پیرامون توان می و است

 و علّیرت  ترتّرب،  مالزمه،» یعنی مطلب چهار اثبات ااامه، ار آخوند. 1

 بایرد  برارس  ایرن  ار. ااند می شر  مفهوم اثبات برای نیازی پیش را «انحصار

 نره  و رر  شرطیه ی جمله بوانِ لزومیه یعنی او  شر  اگر که ااشت توجه

 آنگراس  شوا، تبیین اصطالح این منطقیِ معنای اساس بر ر آن بوانِ اتفاقیه

 ار لزومیه ی شرطیه ی جمله زیرا بوا؛ نخواهد الزم( علّیت) سوم شر  ذکر

 «علّیرت  اسراس  برر  جرزاء  و شر  بین حقیقی اتصا » بمعنای منطش علم

 معنرای  از غیر ایگری معنای «لزومیه ی شرطیه ی جمله» از اگر اما.  است

 .  بگیرا قرار بحث مورا تا شوا تبیین باید شدس، ارائه آن منطقی

 



 

 



 

 

 الشرطیه الجمله مدلول: فصل

 «الشرر   ثبروت  عنرد  الجزاء ثبوت» به «شرطیه ی جمله مدلو . »9

 خاسرتگاهی  چره  بره  معنا این که ااشت توجه باید اما است شدس معرّفی

 و منطقری  مباحرث  و «علّیرت » به معنا این تحلیل ار گاس. کند می رجوع

 مشررو   خرارج  ار حقیقیره  قضایای برخی اینکه و شوا می استناا عقلی

 اسراس  برر  را شرر   تحقرش  به جزاء تحقش وابستگی توان می گاس. هستند

 توصری   چنرین  مروال  اینکره  و ااا توضریح  معتبِرر  اعتبرار  و موال ی ارااس

 اسراس  برر  کره  کنرد  محقرش  خارج ار را غرضی تا اااس انجام را اعتباری

 گاس. بوا خواهد موال طلب به متقوّم حتماً توصیفی چنین گرشته مباحث

 اااس توضریح  اسرتعماالت  و عررف  اسراس  برر  شرطیه ی جمله مدلو  نیز

 و شردس  ذکرر  بیران  و معانی و نحو علم ار توضیح این قاعدتاً که شوا می

 برر  آنهرا  االلرت  حیرث  از شرر   ااات برین  تفاوت مانند مباحثی احتماالً

 یرا  حتمری  تحقرش  حیث از یا و آیندس یا و حا  یا گرشته ار جزاء تحقش
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 .گیرا می بر ار را جزاء حتمی غیر

 وروا علّرت  کره  شوا مطرح نحوی به باید بارس این ار بحث بنابراین 

 از یرک  هرر  برا  اصرولی  بحث اشتراک یا و تفاوت و بحث این به اصولیون

 نیاید پدید مختل  های وعاء این بین خلطی تا چیست فوق های خاستگاس

 یا منطش مانند علومی ار زیرا شوا؛ روشن اقیش بصورت بحث خاستگاس و

 .شوا نمی انبا  «عقالئی حجیت» بیان، و معانی و نحو



 

 

 العلّه انحصار علی الشرطیه الجمله دالله نفی

 اسرتناا  تبراار  بره  شرطیه ی جمله برای مفهوم اثبات برای برخی. 9

 علیرت  بررای  شررطیه  ی جملره  وضرع  ااعای بمعنای واقع ار که اند کراس

 کثررت  اسراس  برر  کره  رر  ااعا این به آخوند پاسخ از فارغ. است منحصرس

 قائل که ااشت توجه باید ر گرفته شکل منحصرس غیر علیت ار استعما 

 منحصررس،  علیرت  بر االلت تا کند معیّن را لفظی است ناگزیر ااعا این به

 برر  «لفرظ » یرک  االلرت  وضرع،  ار رکرن  زیررا  گرراا  مستند لفظ آن به

 بعنروان  را شرطیه ی جمله هیأت قو ، این به قائل است ممکن. معناست

 برر  واراس اشرکاالت  صرورت،  ایرن  ار کره  کند معرفی انحصار بر اا ّ لفظ

 ایرن  برر  تخاطب و تفاهم ار مرج و هرج بر مبنی «لفظی اشتراک» بحث

 هیرأت  برا  شررطیه  ی جملره  الفرض، حسب زیرا شد خواهد وارا نیز قو 

 معنای مدّعی، و اارا االلت الشر  ثبوت عند الجزاء ثبوت بر ابتدائاً خوا
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 همرین  بره  رر  اسرت  الشرر   انتفاء عند الجزاء انتفاء همان که ر را اومی

 .است کراس مستند هیأت

 معرانی  برر  کره  رر  «عرین » لفظ معنای تشخیص همانند اینکه مگر 

 قرائن به نیز شرطیه ی جمله معنای تعیین برای ر ااشت االلت متعدای

 بحرث  طرح زیرا است؛ بحث موضوع از خروج بمعنای این که شوا رجوع

 «مفهروم » برر  اا ّ ای قرینره  کالم، ار که است فرضی به مربو  مفاهیم،

 .باشد نداشته وجوا

 مستند «انصراف» به منحصرس علّیت بر شرطیه ی جمله االلت اگر. 1

 ار مختار نظر طبش زیرا است؛ وضع انیای به بحث ارجاع معنای به شوا،

 وضرع  انیرای  برا  منردی  قاعردس  ارتبرا   باید حتماً استعماالت او ، مقصد

 «لره  موضروعٌ  افرراا   از یکی ار لفظ استعما  کثرت» یعنی. باشند ااشته

 مَجرازات  هماننرد  باشرد،  له موضوعٌ معنای از آن کران خارج بمعنای اگر

 شرد  ایرن  بره  قائل آن تحلیل ار باید یا و باشد واضع طرف از مأذون باید

 .است بواس خاص فرا برای لفظ این واضعِ عرف، که

 شرکل  «واضرع  و وضرع » از فرارغ  تواننرد  نمی عرفی استعماالت پس 

 از تجسّرد  یرک  و لغرت  و لفرظ  از منفکّ توانند نمی نیز واضعین و بگیرند

 بره  اسرتناا  مفهروم،  اثبرات  برای لرا. بپراازند وضع به صوت، و آوا جنس

 پایگراهی  فقردان  حیرث  از اشرکا   اچار وضع، به استناا همانند انصراف

 .است آن برای لفظی

 وضرع  رغم علی یعنی انصراف به تمسّک: »شوا گفته است ممکن. 3

 افرراا   اکمرل  به جمالت این لزومیه، ی عالقه مطلش برای شرطیه ی جمله
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 امرا .« اسرت  منصررف  است، ر منحصرس علّیت همان که ر لزومیه ی عالقه

 رجروع  آن، ار و شرد  انجرام  اسرتدال   این به نسبت ار که نقدی از فارغ

 علّیت که ااشت توجه باید گرفت؛ قرار تاکید مورا «وضع» به «انصراف»

 «افرراا » بمثابره  لزومیره  ی عالقره  بررای  منحصررس،  غیر علّیت و منحصرس

 منشرأی  کره  هسرتند  لزومیره  ی عالقه برای «اقسام» بمثابه بلکه نیستند

 بازگشرت  عقلری  تقسریمِ  حیثیرت  و مقسم به و اارند تخصصی و فلسفی

 نسربت  ارکری  عرف، و ندارند عرفی استعماالت با ارتباطی لرا و کنند می

 قررار  خروا  ی مالحظره  مرورا  را امروری  چنرین  نیز واضع و ندارا آنها به

 .اهد نمی

 وضرع  کره  شروا  پریرفتره  ابتردا  ار اگرر : »شروا  گفتره  است ممکن 

 گرفتنِ نظر ار از مانعی آنگاس است، علّیت بر االلت برای شرطیه ی جمله

 گفرت  بایرد  پاسخ ار.« ااشت نخواهد وجوا نیز واضع توسط علّیت اقسام

 امرا  اسرت  فلسرفی  مفهرومی  اینجا ار علّیت «اقسامِ» از مقصوا راهراً که

 کره  اسرت  «آن مصراایش  ی همه به نسبت لفظ شمو » به اشارس «افراا»

 آن از عرفی معنایی منطقی، مباحث ار «مصداق» ی واژس رهور رغم علی

 عبرارت  بره . اسرت  محراورس  اهل استعماالت به مربو  که است شدس ارااس

 کره  اسرت  عرفی استعماالت اساس بر استداللی انصراف، به تمسک ایگر

 .شوا مخلو  فلسفی امور به نباید

 نیرز  فلسرفی  معرانی  بره  توانرد  می واضع: »شوا گفته است ممکن. 1

 توجره  باید اما «کند معانی این برای الفاظ وضع به مباارت و کراس توجه

 و اعتبرارات  انیرای  از خرروج  ی مؤونره  اارای ااعرایی،  چنرین  که ااشت
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 بحررث هررای پایرره ار بایررد آن، برره التررزام صررورت ار و اسررت مجعرروالت

 معرانی » با «فلسفی مفاهیم» سنخ واقع ار. کرا نظر تجدید شناسی زبان

 چره  بره  کره  شروا  روشرن  بایرد  و است متغایر «الفاظ از حاصل ارتکازیِ

 و کررا  تبردیل  عرفری  ارتکرازات  بره  را حقیقی مفاهیم توان می استداللی

 برر  الفاظ االلت ایگر عبارت به! نموا؟ اثبات واضع برای را امکانی چنین

 و کنرد  نمری  عمرل  حقائش و علّیت تحت که است وضعی االالت از معانی

 استیابی هدف  با جعل این انجام و است واضع ی ارااس و جاعل جعل تابع

 .است خاصّ غرضی به

 واضرع  نظرر  مرد  الفراظ  جعل از که غرضی: » شوا گفته است ممکن

 توانرد  مری  مفاهیم این و است یکدیگر به مفاهیم انتقا  ار تسهیل است،

 آیرا  باشرد،  مطلبری  چنرین  واضرع  غرض اگر اما «باشد فلسفی مفاهیمی

 وجروا  آنهرا  معرانی  و الفراظ  از قطرور  کترابی  که بوا نخواهد آن با مالزم

 خوا، نظر مورا مفهوم انتقا  برای تا باشند مجبور همگان و باشد ااشته

 صررورت ایرن  ار آیررا! بپراازنرد؟  لفرظ  هررا میلیرون  میرران ار جسرتجو  بره 

 ای الزمره  چنرین  شروا  گفته است ممکن»! است؟ شدس محقّش «تسهیل»

 کره  کسرانی  اال و نباشند خاص زبانِ این به عالم که است کسانی مختصّ

 از عررف،  استعماالت شنیدن اثر بر اند، شدس بزرگ زبان عرب ی جامعه ار

 واضرع  وضرع  نیز، عرف استعماالت منشأ و نیازند بی لغت کتب به مراجعه

 منشرأ  توان می استداللی چه به که است این سر بر بحث تمام اما.« است

 بره  نیراز  یرا ! اانسرت؟  «مفراهیم  بررای  واضرع  گراری اسم» را استعماالت

 و تفراهم » سروی  بره  را هرا  انسران  که است «مختل  های رابطه برقراری»
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 کرره اسررت خررارج ار تخاطررب و تفرراهم و اهررد مرری سرروق «تخاطررب

 اهرد؟  مری  شرکل  صررف  و نحو و بیان و معانی طریش از را «استعماالت»

 برر  رر  کننرد  مری  آغاز را گفتن سخن که هنگامی ر نیز اطفا  تکلّم حتی

 نیست شدس، وضع مختل  معانی برای که اصواتی تک  تک آموزش اساس

 کره  طرور  همان پراازا؛ می جمالت ساخت به فطری صورتی به طفل بلکه

 .اهد می انجام اساس این بر را ماار ی سینه از شیر خوران

 را آن بایرد  تحلیرل،  ایرن  پرریرش  فرض بر: »شوا گفته است ممکن

 بره  قررن  چند از پس که بشر ابناء بین ار متأخّرس استعماالت به مختص

 و اولیره  منشرأ  وضرع،  بحرث  موضروع  که حالی ار اانست؛ رسیدس، اینجا

 هرا  تکلّرم  اولرین  بررسریِ  به باید صورت این ار که.« است زبان از ابتدائی

 اند نداشته مااری و پدر السالم علیه آام حضرت مثا ، عنوان به. پرااخت

 شردس  امیدس ایشان ار روحی سپس و اند بواس گل از تجسّدی ابتدائاً بلکه

 ترابع  شرایطی، چنین ار ایشان تکلّم آیا. اند پرااخته تکلّم به آن از پس و

 آام علّرم » کره  کرا اثبات توان می مثالً یا و ؟!است؟ بواس واضع یک وضعِ

 معانیِ و الفاظ تک تک متعا ، خداوند که بواس نحو این به «کلّها االسماء

 عبرارت   تروان  مری  آیرا ! است؟ اااس آموزش ایشان به مفرا بصورت را آنها

 جعرل  و! کررا؟  تطبیرش  شررایط  آن بر را «بالمعنی للّفظ اختصاص نحو»

 !اانست؟ زبان و اابیات پیدایش علّت را الفاظ تک تک به نسبت واضع

 پرااختره  آن به نیز کفایه ی مقدمه از بحث ار و ر گرشت آنچه بنابر

 ااان قررار » مبنرای  بر شناسی زبان و اابیات و وضع از تعری  ر بوا شدس

 فرروع  ار لرا و است قبو  قابل غیر اساس از «معانی برای الفاظ تک تک
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 .راند سخن فلسفی معانی برای الفاظ ااان قرار از توان نمی نیز

 اثبرات  بررای  انصراف به تمسک» به نسبت که اشکالی به توجه با. 1

 اقسرام » ماننرد  حقیقری  مفراهیم  از استفااس)م  شد مطرح «شر  مفهوم

 و اعتبررارات سرنخ  از کره  انصرراف  همچرون  بحثری  ار «منحصررس  علّیرت 

 بره  «علّیرت  اقسام» پایگاس  اگر که شوا می روشن( است عرفی استعماالت

 قائلین استدال ِ بر نقصی گراا، باز فقهی های نمونه بندی استه و استقراء

 بحرث  موااّ صورت، این ار زیرا شد؛ نخواهد وارا جهت این از انصراف به

 صرورت  و مرواا  ایرن  به نسبت انتزاع ار تنها عقل و شدس اخر اعتبارات از

 هرم  و صرورتاً  هرم  تقسریمی  چنرین  اگر اما. است ااشته نقش آنها بندی

 الررکر  سرابش  اشرکا   همان باشد، شدس اخر فلسفه علم و حقائش از مااّتاً

 . بوا خواهد وارا

 غیرر  شر  اکملیّت به تمسک بر آخوند نقد پیرامون قضاوت برای. 6

 اگرر . شروا  مشرخص  افرراا  اکمرل  بره  انصراف ااعای منشأ باید منحصرس

 عقلری  منشأی مقابل، طرف نظر ار آن افراا اکمل به کالم شدن منصرف

 ار اسرتعما   کثررت  ماننرد  اموری از آن نقد برای توان نمی باشد، ااشته

 بره  مربرو   اکمرل،  به انصراف منشأ اگر ولی برا بهرس منحصرس غیر شر 

 البتره . است شدس رعایت آخوند پاسخ ار سنخیّت آنگاس باشد؛ استعماالت

 بحثری  اکمرل،  فررا  سروی  به انصراف به قو  منشأ اگر گفت بتوان شاید

 آن برا  متناسرب  پاسرخ ( آخونرد  صغروی بحث) اکملیت منع باشد، عقلی

 منحصررس  غیر شر  ار استعما  کثرت باشد، لفظی آن منشأ اگر و است

 .است آن با متناسب پاسخ( آخوند کبروی بحث)
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 غیرر  و حقیقری  نحو به معنا و لفظ میان ی علقه اگر ایگر سوی از. 8

 برا  واقع ار بلکه ااشت نخواهد مدخلیتی «واضع» ایگر شوا، معنا جعلی

 زبران  و اابیرات  و بوا خواهیم روبرو طبیعی و قهری نحو به علّیت جریان

 بین علقه ایجاا» به قو  از ناگزیر لرا و بوا خواهد جاری خارج ار بنفسه

 جاعرل  جعرل  البته. بوا خواهند «جاعل جعل از تابعی بعنوان معنا و لفظ

 اسراس  برر  کسری  هر و بوا خواهد متفاوت افراا ی ارااس به توجه با به هم

 کره  کررا  خواهد ایگران مجعوالت از متفاوت جعلی خوا، امیا  و غرض

 اسرت،  ثبات و قانونمندی امکان عدم و نسبیت قوم، مبنای بر آن ی الزمه

 .گراا می باز علّیت به تنها مبنا این ار ثبات و قانونمندی زیرا

 بره  جامعره  ار کره  هسرتند  ها جعل از برخی تنها بگوییم اینکه مگر 

 خراص  هرای  جعل برخی به نسبت مرام پریرش علّت و رسند می پریرش

 آن بره  رسریدن  خوا، جعل از جاعل هدف که است ی«غایت» قبو  نیز،

 خروا  نفع به را غایت آن به استیابی نیز مرام و است بواس غرض و غایت

 ار یعنری  است؛ «غایات» مجعوالت، به نسبت پریرش علّت لرا. اانند می

. اسرت  «فعرل  ار لغویرت » برا  مرالزم  غررض،  به توجه عدم اعتباری، امور

 ار علّیرت  جریران  بمثابره  و بخشرد  می نظم اعتبارات به که آنچه بنابراین

 . است «غایت و غرض» است، عملی عقل

 تخاطب، و تفاهم همانند اعتباری اموری ار «علّیت» از بحث پس. 7

 «فعل ار لغویّت از جلوگیری» ار آن نقش و «غرض» اساس بر تنها باید

 موضروع ) خرارجی  جزئیرات  از اعتبراری،  امور ار توان نمی و شوا تحلیل

 ایرن  بر تاکید گرچه. نموا استفااس( فلسفه موضوع) ذهنی حقائش و( علوم



288   االصول کفايهنقد و بررسی ______________________________  

 اهرالی  و جزئیره  علروم  اصرحاب  میان تخاطب و تفاهم نفی بمعنای نکته

 از یرک  هرر  میران  ار خراص  عرفی طبیعتاً و نیست فلسفی و عقلی علوم

 زیربنرای  از تبیرین  ار تروان  نمری  اما است؛ یافته جریان علوم این علمای

 اساسری  اصرو   یافتن و شناسی زبان علم تاسیس برای و تخاطب و تفاهم

 .کرا تکیه خاص عرف به آن،

 نیرز،  افعرا   از بسریاری  میان ار حا  بهر: »شوا گفته است ممکن 

 امرر  ایرن  برا  روزمرس زندگی ار نیز عام عرف و است جاری علّیت ی رابطه

 ضرورت و افعا  میان علّی ی رابطه تببین به نیاز بدلیل لرا و است مواجه

 ایرن  ار توانرد  نمی زبان و اابیات آن، نامطلوب عواقب برخی از جلوگیری

 است آن پاسخ اما.« کند اختیار سکوت آن به نسبت و نشوا وارا موضوع

 از و مفهرومی  و ذهنری  علّیرت  بره  مربو  علّیت، پیرامون قوم مباحث که

 افعرا   ار علّیرت  یرا  جزئیرات  ار علّیرت  اما است وجوای یا ماهوی سنخ

 فلسرفی  بحثری  قروم  نظرر  ار رر  اسرت  عررف  احتیاج مورا که ر خارجی

 آن پیرامون تخاطب و تفاهم به عرف که علّیتی یعنی. شوا نمی محسوب

 رر  اسرت  فلسرفه  بحرث  موضروع  کره  ر مفهومی و ذهنی علّیت اارا، نیاز

 ایرن  بره . اسرت  جاری عمل ار و افعا  میان که است علّیتی بلکه نیست،

 باشرند؛  حقیقی غیر و اعتباری مفاهیمی باید اعتبارات، بحث موااّ ترتیب،

 .باشد ااشته حقیقی سنخی تواند می ها آن صورت گرچه

 پیرامرون  قروم  مباحرث  بره  نسربت  قبالً که استقرائی اساس بر ضمناً

 سره  بعنروان  «اعتبرار  و قرار اختیار،» مفهومِ سه شد، انجام «عملی عقل»

 بر افعا  میان ار علّیت ترتیب، این به و گراید طرح عملی عقل از شعبه
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: شروا  گفتره  اسرت  ممکرن . اسرت  توضریح  قابرل  «اعتبار» مفهوم مبنای

 از شروا،  می حاصل بکر صورت بر زید ی ضربه از که ارای مثا  بعنوان»

 و حقیقری  اثرر  یرک  ضربه از ناشی ارا  همانند اثری و نیست اعتبار سنخ

 و مصراایش  سرر  برر  بحرث   ااشرت  توجره  بایرد  امرا  «اسرت  مجعو  غیر

 نیسرت  اارا، جریان مجعوالت از کنندگان تبعیت میان ار که هایی نمونه

 جملره  از رر  افعا  از بسیاری اهند، می انجام که هایی جعل با عقالء بلکه

 برا  و کننرد  می طرا جامعه از را ر است فوق مثا  شامل که جرح و ضرب

 مررام  میران  ار آنهرا  جریران  از خراصّ،  افعا  به نسبت مجازات و توبیخ

 زیررا  نماینرد؛  مری  مباارت رفتارها این کنیِ ریشه به و کنند می جلوگیری

 و بخشررها ار را افعررا  کرره اسررت صرراحبانی و مسررئوالن اارای جامعرره

 و بهداشرت  و مسرکن  و نقل و حمل تا قضا و حقوق از مختل  موضوعات

 .کنند می کنتر ...  و تغریه

 



 

 



 

 

 باالطالق التمسک نفی

 بره  اسرتناا » شدس، اقامه شر  مفهوم اثبات برای که سومی الیل. 9

 آخونرد  او  اشرکا   و است «شرطیه جمالت هیأت یا شر  ااوات اطالق

 شرر   ااوات)م  حرفیه معانی ار اطالق به اخر امکان عدم آن، به نسبت

 ااشرت  توجره  باید اما. آنهاست ار استقال  عدم لحاظ به( آن هیأت یا و

 مختلر   تراکیرب  ار و گیررا  مری  قررار  جملره  ار کره  آنگاس «حرف» که

 . بوا خواهد معنا اارای حتماً شوا، می استعما 

 امرا  کند نمی نفی را حرف معناااریِ کسی: »شوا گفته است ممکن 

 از منع باعث نکته این و است استقاللی غیر و تبعی امر یک حرف معنای

 معرانی  قبیل از را حرفیه معانی قوم، ایگر عبارت به. است اطالق به اخر

 معنای که است مشخص و اانند می( خاص له موضوع و عام وضع) جزئیه

 پاسرخ .« است گیری اطالق قابلیت فاقد ر ندارا متعدای افراا که ر جزئی
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 بره  تبردیل  قابلیرت  نیرز  جزئیه علوم ار ها گزارس برخی حتی که است آن

 ار آب جوش ی  نقطه که آن مانند اارند را عمومی قوانین و کلّی مفاهیم

 ار حروف استعما  از توان می لرا. است ارجه صد امای طبیعی، شرایط

 مصراایش  برر  را کلّری  آن حکرم  و کرا انتزاع کلّی معانی مختل ، جمالت

 .نموا جاری

 ندارا را کلّی ار اندراج قابلیت صورتی ار تنها جزئی ایگر عبارت به 

 باشد، مطرح «اضافی جزئی» اگر اما باشد «حقیقی جزئی» آن از مراا که

 است اصولی بحثی اینجا ار بحث سنخ ایگر سوی از. است قطعی اندراج

 و است مطرح عمومی قواعد و کلّیات استخراج و اصل تأسیس آن، ار که

 ترک  ترک  به مربو  نیز حقیقی جزئی و استعماالت تک تک به توجه نه

 از بحرث  تروان  نمری  بنرابراین . اارا جریان خارج ار که است استعماالتی

 از بحرث  جهت بلکه کرا لحاظ حقیقی جزئی حیث از را اینجا ار حروف

 و متعردا  افرراا  اارای حتمراً  کره  است اضافی نحو به آن جزئیت حروف،

 .است گیری اشتراک وجه قابلیت حائز

 و چهرارم  و سوم استدال  اینکه به توجه با و فوق مباحث از فارغ. 1

 است؛ اطالق و حکمت مقدمات بر مبتنی شر ، مفهوم اثبات برای پنجم

. پرااخرت  زمینره  ایرن  ار مروال  و عبد میان عقالئی روابط بررسی به باید

 اصرل  لفظ االلت استعما ، و وضع عالم ار که شد گفته بارس این ار قبالً

 مقرام  و اطالق از بحث ار اما گیرا می قرار آن فرعِ عقالئی، روابط و است

 از ترابعی  و فررع  لفظ، و است اصل عبد با او ی رابطه و موال ی ارااس بیان،

 ای مسرأله  «مروال  فرهنرگ  کشر  » وعراء،  این ار لرا و گیرا می قرار آن
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 ااراکرات  بنام چیزی که شد تبیین این، بر عالوس. روا می شمار به اساسی

 و کافر و مومن ی استه سه به موالی بلکه ندارا وجوا عامّ نحو به عقالئی

 عقالئیِ رفتار و اخالق و فرهنگ اارای یک هر که شوند می تقسیم منافش

 و تحکّرم  و اسرتبداا  اهرل  منرافش،  و کرافر  موالیِ: هستند خوا به مختصّ

 گرشرت  و بخشرش  عدم و خوا نفع به عبد ی جانبه همه تسخیر و تحقیر

 تحمّرل  و انصاف و تخفی  و رحمت و عفو اهل شرعی، موالی اما هستند

 پرس . اسرت  آنران  ارتقراء  و رشرد  بردنبا   و عبراا  از استگیری و امها  و

 بحرث  طررح  از قبرل  ترا  و بوا «روحی حالت» عقالئی، روابط ار گاس تکیه

 مروال  و عبرد  روابرط  ار منحصرس غیر و منحصرس علّیت از سخنی مفاهیم،

 .نبوا مطرح

 غیرر  و منحصررس  علّیرت  ماننرد  مفراهیمی  که است قرار که حا  اما 

 به «منطش» یک تا است ضروری و الزم شوا، وارا رابطه این ار   منحصرس

 ترتیرب  این به. باشد مفهوم این برای گاهی تکیه که باشد رسیدس پریرش

 ی رابطه از نوع این ار منطش یک غضب، یا رحمت روحی حالت از پس و

 کشر   بره  مبراارت  تا افتد می کار به عقل و است جاری موال و عبد بین

 طررح  قابلیرت  نیرز  ایگرری  معانی منشأ، این از لرا و نماید معلو  و علت

 .یابد می

 کره  شرد  تأکیرد  و طررح  ابتردا  ار که است بحثی همان معنای این 

 کره  اسرت  عقلی ااراکات از سنخ آن و «عقل» مفاهیم، از بحث خاستگاس

 بنرابراین . اسرت  اااس قررار  ر حقائش نه و ر «کالم» را خوا بررسی موضوع

 این به شوا، می بحث منحصرس علّیت و شر  مفهوم مانند مفهومی از اگر
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 پرریرش  بره  مروال  و عبرد  میان ار و جامعه ار منطش یک که است الیل

. گرراا  می بررسی بیان مقام یا وضع لوازمِ منطش، آن اساس بر که رسیدس

 رسریدس،  پرریرش  بره  جامعره  ار کره  منطقری  به را عبد توجه موال یعنی

 کالمیِ و بیانی بستر ار را منطش این تا خواهد می او از و کند می معطوف

 .کند فهم را ای اضافه امور تا اهد اخالت موال

 ااا را نسربت  ایرن  منافش و کافر موالی به توان نمی اساس، این بر. 3

 زیررا  «کررا  نخواهنرد  مطالبره  را آن کرالم،  ار قیرد  ترک صورت ار» که

 بردنبا   همیشه و نیست رحمت و انصاف بر مبتنی آنان فرهنگ و اخالق

 راحتری  به و هستند تخلّ  احساس و بدهکاری حالت ار عبد ااشتن نگه

 تنهرا  اطرالق  بره  اخرر  لررا . گرارنرد  مری  پا زیر را خوا عمل و کالم لوازم

 مروالی  همران  کره  اسرت  آنران  خراص  فرهنگ و عقالء برخی به مختص

 بره  الترزام  و عهرد  رعایرت  و انصراف  اهل که باشند می او پیروان و شرعی

 .هستند خوا عمل و کالم لوازم

 شردس  نقل اطالق به تمسک ار که بیانی سه هم گرشت، آنچه بنابر 

 ار زیررا  اسرت،  شردس  انجرام  ناتمرامی  پایگاس از آنها به آخوند پاسخ هم و

 علّیرت  ماننرد  مفهرومی  خاسرتگاس  کره  شرد  روشرن  مفاهیم بحث ابتدای

 تضرییش  یا توسعه و زنی گمانه به کالم پیرامون که است «عقل» منحصرس

 تروان  نمری  نحرو،  این به مسأله صورت گرفتنِ نظر ار با لرا و پرااخته آن

. نموا اثبات( بیان مقام و وضع) قبلی پایگاس او با را عقلی ی مقوله چنین

 برا  ااشرته،  عقالئری  روابرط  یرا  وضرع  کره  مرؤاّایی  و مقتضی هر واقع ار

 نموا اثبات توان نمی را آن از بیش چیزی و شدس روشن گرشته های بحث



  212 الشرطیه الجمله مدلول: فصل                  _____________________________ 

 

 اثبرات  برای( عقالئی روابط)م  اطالق یا وضع به تمسک الیل همین به و

 بایرد  نیز ها استدال  نوع این به پاسخ و است ناوارا اساس از شر  مفهوم

 علّیرت  انتسراب  بررای  تالشری  اگرر  ترتیرب،  این به. باشد منظر همین از

 انجرام  اسراس  ایرن  برر  باید گیرا، می صورت شرطیه جمالت به منحصرس

 را «خراص  منطرش » یرک  جامعره،  افرراا  ایگرر  برالتبع  و مروالی  که شوا

 بار جامعه آن اابیات بر را منطش آن لوازم توان می رو این از و اند پریرفته

 کالم به نسبت منطش این زنی گمانه برای مربوطه قواعد تأسیس به و کرا

 .نموا مباارت

 گیررا؛  مری  شکل «مختل  های قرائت» بحث که جاست همین از. 1

 ذهنری  فضرای  آنگراس  نموا، منتسب موال به را منطش این نتوان اگر یعنی

 برر  اگرر  ایگرر  عبرارت  بره . است شدس تحمیل موال بیان بر که است عباا

 کرالم  به عباا عقلی احکام آنگاس شوا، برخورا موال بیان با «هوی» اساس

 نکران تعطیل با همزمان باشد، معیار «تقوا» اگر اما شوا می تحمیل موال

 «مروال  سروی  بره  تقرّب» به را فعالیتی چنین زمینه، این ار عقل فعالیت

 از مروال  غررض  و اسرت  محردوا  عبد، ررفیت زیرا. کرا خواهیم مشرو 

 تمرام  کره  کسی تنها واقع ار. است نشدس منعکس عبد ار بوحدته بیانش

 مروال  خواسرت  با برابر نحو به اغراض از او فهم و کراس تلقّی را موال غرض

 پرس . هسرتند  السالم علیهم معصومین ی ائمه و اکرم پیامبر شدس، محقش

 اهلل مشریت  محرا ّ  که ر خاصی افراا برای تنها ای رابطه چنین که آنجا از

 مروال  غررض  به نسبت عباا ایگر وضعیت از توصی  شدس، واقع ر هستند

 آنان ایمان ارجات تابع که شوا می انجام «تقرّب عدم و تقرّب» اساس بر
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 تقرّب میزان از تابعی شوا، می حاصل فرا هر برای که فهمی یعنی. است

 علرم  موضروع  ایمرانی،  مختلر   های نسبیت این کران مند قاعدس و اوست

 مروال  کرالم  راهر از اخر قابل ای مقوله چنین که بوا خواهد جدید اصو 

 .  نیست( بیان مقام و وضع شامل)

 مروال  بیران  کره  کررا  توجه مطلب این به باید بیشتر تشریح برای. 1

 شرارع  زیرا است عوامانه غیر و تخصصی امری آن، از فهم و( کریم قرآن)

 همچنرین  و متعردا  قیروا  نیرز  جامعره  ار و برواس  جامعره  ی ااارس بدنبا 

 ررفیرت  و آنهرا  تمامی ی مالحظه با موال که اارا جریان متفاوتی سطوح

 سرطوح،  ی همره  ترا  اسرت  کراس احدام را کلمات از خاصی ترکیب عباا،

 سروی  از.  برسرانند  سرامان  بره  واحد غرض یک اساس بر را قیوا تمامی

 آن مفهروم  ر نیست بسیط و سااس امری شارع کالم که طور همان و ایگر

 مرورا  که است کسانی مخصوص آن کامل فهم و شوا نمی الهام ما به نیز

 عالوس که است اساسی حقیقت او این به توجه با. گیرند می قرار «وحی»

 شرارع  کرالم  برا  تا یابد می اجازس نیز عقل بیان، مقام و وضع از استفااس بر

 ترا  گیررا  انجرام  منطرش  بردون  نبایرد  کرار  ایرن  کره  کنرد  برقررار  ارتبا 

 هرای  پیچیردگی  به استیابی و تقرّب و تعبّد سمت به عقل های زنی گمانه

 .باشد موال تراکیب

 نیسرت،  ممکرن  ااعا با تقرب به استیابی که آنجا از ایگر عبارت به 

 افرراا  کره  اسرت  منطرش  طریرش  از زیررا  شوا می ضروری منطش به توجه

 و کننرد  منتقرل  ایگرران  بره  و کرراس  «اار زبران » را خوا فهم توانند می

 بره  مروال  کرالم  فهم ار همگان یعنی. برسانند اثبات به را آن مندی قاعدس
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 خررا  بره  مروال  کرالم  از فهرم  صورت، این ار که کنند می کمک یکدیگر

 خررا  و تقوا ترتیب، این به. گراا می مقیّد تعبّد به و شدس مشرو  جمعی

 فهرم  که است یکدیگر ار جامعه های زنی گمانه نموان منعکس و جمعی

 کره  اسرت  مراحرل  ایرن  تحقرش  برا  تنها. سازا می ممکن را شارع کالم از

 بررای  فعلری  مکران  و زمان) نسبیت این ار موال غرض کرا ااعا توان می

 بمعنای این و است گرفته تعلش همگانی تالش این حاصل به( جامعه این

 ایرن  رسرد  می نظر به. است امروز تکلی  با آیندس و گرشته تکلی  تفاوت

 را «القمر و الشمس مجری یجری القرآن» همچون روایاتی که است روند

 .کند می تبیین حدوای تا

 اسرت  عقرل  موال، غرض و خواست به نزایکی و تقرب ی وسیله پس 

 تعبّرد  موال با خوا ی رابطه ار تا است ایمان تابع بلکه ندارا استقاللی که

 ممکرن  ها عقل و ها ایمان ایگر به توجه بدون نیز کار این که کند تمام را

 هسرتند،  نقرص  بری  و جانبره  همره  علرم  اارای که کسانی تنها زیرا نیست

 عقرو ،  براقی  و باشرند  می اجمعین علیهم اهلل صلوات معصومین حضرات

 وحری  برا  برابری نیز ایمان ارجات اعلی ار که هستند معصوم غیر عقو 

 بره  را فقهراء  ایگرر  عقالنیت باید که است الیل همین به. کنند نمی پیدا

 کراری  چنرین  کره  کرا ضرب خوا عقالنیت ار را آن و شناخت رسمیت

 را کراری  چنرین  معصرومین  غیرر  ما برای موال کالم و اارا منطش به نیاز

 کره  اسرت  نحروی  بره  قررآن،  برا  معصروم  ی رابطره  گرچه اهد؛ نمی انجام

 بطرون  ررفیرت  ار هرم  آن یکردیگر،  ار آیرات  تمرامی  انعکراس  تواند می

 امرا ! باشرد  ااشرته  اشرراف  آن بره  نسبت و کراس ارک را آن ی هفتااگانه
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 بضراعت  بایرد  نور این از شعاعی به استرسی برای شیعه فقهای ی جامعه

 منطرش،  یرک  ی بوسریله  را آن و گیرنرد  بکار تقوا اساس بر را جمعی خرا

 برا  و باشرند  براس حظّی تا نمایند ملکه و ارتکاز به تبدیل و کنند اار زبان

 بره  «جامعره » ترولّی  برای زمینه جامعه، قیوا کثرت و وحدت ی مالحظه

 .شوا فراهم «تاریخ»

 ی بوسریله  بایرد  مختار نظر ار کالم عقلی لوازم ی مالحظه رو، این از

 اسراس  بر حسینی علّامه مرحوم مباحث ار که گیرا انجام منطقی چنین

 .  است شدس استوار «اجتماعی تفاهم تقنین، تعبّد،» رکن سه

 بروانِ  اصرل  رغرم  علری  که است الزم هم نکته این به توجه البته. 6

 ار مفراهیم  بررسری  از ای نشرانه  چرا نواهی، و اوامر بحث ار موال ی ارااس

 جمرالت  ار تنهرا  مروالی  آیرا  یعنی خورا؟ نمی چشم به کفایه اوم مقصد

 قررار  توجه مورا را «جامعه ار رسیدس پریرش به منطشِ» خوا، ی شرطیه

 شررطیه  جمرالت  بره  تنهرا  عقلیره،  لوازم به موالی توجه چرا و! اهند؟ می

 و نشروا  پرااخته نواهی و اوامر باب ار مهم این جریان به و شوا منحصر

 بره  را تفکیکی چنین قوم اینکه مگر! نگراا؟ بررسی باب آن ار آن لوازم

 «وضرع » بین جمع به ایگر، مبحثی ار و باشند اااس انجام موقّت صورت

 .باشند کراس مباارت «عقلی ااراکات» و «عقالئی روابط» و

 وضع» شوا، می محقش خارج ار که آنچه و عمل ار ایگر عبارت به 

 «عقلری  ااراکرات » از را «عقالئری  روابرط » و «عقالئی روابط» از «عرف و

 وجروا  مستقلّ و شدس تجزیه بصورت ها وعاء این از یک هر و نیست بُریدس

  هسرتند  آن ار جراری  نظم و جامعه از بُعد سه وعاء، سه این بلکه ندارند؛
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 بحث ی ااامه ار که اارا ضرورت آنها، ی اولیه ی تجزیه صورت ار حتی و

 ار عمومراً  که رسد می نظر به. رساند وحدت به را آنها علمی، تبیینی با و

 حیرث  بره  ثرانی  مقصد ار عرفی، استعماالت و وضع حیث به او ، مقصد

 عقلری  ااراکات حیث به سوم، مقصد ار و موال و عبد میان عقالئی روابط

 اشرکا   بری  علمی بحث ابتداء ار ای تجزیه چنین که است شدس پرااخته

 وحردت  بره  و مانرد  متوقر   شردس  انترزاع  حیثیرات   این ار نباید اما است

 .بوا خواهد ضروری امری آنها رساندنِ

 



 

 



 

 

 باالطالق للتمسک الثالث و الثانی االستدالل

 اطرالق  بره  شر  ااوات اطالق به تمسک بجای اوم، استدال  ار. 9

 استدال  این نقد برای آخوند مقابل، ار و است شدس استناا شر  احوالی

 و است مشکل بارس این ار بیان مقام احراز که کند می تاکید نکته این به

 بیان مقام ار احوالی اطالق نظر از موال که کرا حکم توان نمی سااگی به

 .است

 هرم  برا  زنردگی  حرا   ار مروال  و عبرد  که آنجا از رسد می نظر به اما

 محراورات  ار اسرت،  شردس  مشرخص  و واضح آنها میان ی رابطه و هستند

 با و کنند می اکتفاء کالمی غیر های اشارس حتی و تلخیص و ایجاز به خوا

 زیررا  نردارا؛  وجوا او بیان و موال مراا ی اربارس ترایدی و شک حا ، این

 ار عبرد  برای که است گرفته شکل آنها بین ار معیّن باور و فرهنگ یک

 کرراس  ایجاا ملکه( آن عدم یا علت ار انحصار جمله از) موضوعات تمامی
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 برای که استداللی سه هر ار) مستشکل چه و مستد ّ چه بنابراین. است

 و بیران  مقرام  از بحث نباید( شدس استناا بیان مقام به شر  مفهوم اثبات

 خرارج  ار عبرد  و مروال  کره  وضرعیتی  از بریدس و انتزاعی نحو به را اطالق

 ار موال مراا وضوح است، جاری عینیت ار آنچه اال و کنند مطرح اارند،

 و مروالی  میران  فرهنرگ  یک گیریِ شکل آن، الیل که اوست بیانات تمام

 بررای  ترالش  از قبل لرا. است اساس این بر آنان ی روزمرس زندگی و عبید

 نکتره  ایرن  بره  بایرد  آن انکار ار استدال  یا و موال برای بیان مقام اثبات

 .کند می منتفی اساساً را بعدی نزاع و موضوع طرح زیرا کرا توجه

 و نداشرته  سرابقه  مروال  و عبرد  میان ی رابطه ار که اموری برای! بله

 پررورش  و تربیرت  تحت عبد که است الزم شوا، می مطرح بار اولین برای

 «آمروزش  و تربیرت  مقام» ار عمل، به توجه بجای موال یعنی. گیرا قرار

 بیران  مروجز  و پیچیردس  بصرورت  نظر مورا فعل صورت، این ار که است

 جداگانره  بصورت حتی و شدس ذکر نظر مورا قیوا تک تک بلکه شوا نمی

 جداگانره  بصرورت  آنهرا  از یرک  هرر  صرحیح  انجام برای عبد و شدس گفته

 جداگانره  تمررین  هنگام ار و فضایی چنین ار پس. شوا می اااس تمرین

 تنهرا  یعنی کند؛ جاری اطالق تواند می که است قیوا از یک هر به نسبت

 و کند عمل اارا، قرار آموزش برای کار استور ار الحا  فی که قیدی به

 تسلط و فهم از پس عبد تا شوا می انجام روند این. نپراازا قیوا ایگر به

 برا  را قیوا تمامی جدید، موضوع ار موال طلب زوایای تمامی به نسبت او

 ایرن  تحقرش  برا . اهد انجام کامل بصورت را موال مراا و کراس ترکیب هم

 توانرد  مری  مروال  اوبرارس  کره  است عبد برای تربیت شدن حاصل و حالت
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 عبرد  از اشرارس،  یرک  با یا و کلمه یک با حتی را آنها قیوا و فعل چندین

 عمرل  سرراغ  بره  بیران،  از فهرم  ار ترایدی هیچ بدون نیز او و کند طلب

 . رفت خواهد

 اطرالق  بره  شرر   مفهروم  اثبرات  برای آن ار که آخری استدال . 1

 و کرراس  قیراس  تخییری و تعیینی وجوب بر را فیه نحن ما کراس، استناا

 اثبات و اطالق به تمسک موجب را «ذمّا» و «أو» بیان عدم که طور همان

 ی جمله ار جزاء تحقش برای ایگر علّت  ذکر عدم اانسته، تعیینی وجوب

 آن انحصرار  برا  مرالزم  و مررکور  شرر   برای ع د  نفی موجب را شرطیه

 میران  ثبروتی  مغرایرت  برر  تاکید با پاسخ، ار آخوند. است کراس محسوب

 بره  را او آن القراء  ی نحروس  ار مغایرت تخییری، وجوب و تعیینی وجوب

 ثبروتی  مغرایرت  راّ برا  اما ااند می ضروری «ثبوت از اثبات تبعیت» حکمِ

 از قسرم  او هرر  تفراوت  عدم)م  منحصرس غیر علّت و منحصرس علّت میان

 شرمراس  وجه بی نیز را اثباتی مغایرت ،(جزاء تحقّش و معلو  بر تأثیر نظر

 .  ااند می منتفی را اطالق به اخر امکان اساس، این بر و

 فروق  ی نکتره  ار اطرالق  بره  تمسرک  بر که اشکالی که است روشن 

 باید آخوند پاسخ پیرامون اما. است جاری هم استدال  این بر شد، مطرح

 اینجرا،  ار «ثبروت  عرالم » از مقصروا  قاعدتاً که ااشت توجه نکته این به

 تفاوت آنگاس که است «عبد برای آن بیان از قبل و او نفس ار موال طلب»

 اارا وجوا موال نزا ار منحصرس غیر علّت و منحصرس علّت میان آشکاری

 زید اکرام موجب عامل، یک تنها که این موال میل و طلب اساس بر یعنی

. اارنرد  مغایرت شوا؛ زید اکرام موجب عامل، یک از بیش که این با شوا
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 علّرت  او بره  مسرتند  زید اکرام موال بیان ار اگر که است الیل همین به

 و کند مباارت زید اکرام به آنها از یکی تحقش صورت ار تنها عبد و شوا

 خواهرد  مجرازات  مروال  سروی  از نکند؛ اکرام به اقدام ایگر، علّت تحقش با

 معلّرش  «زیرد  مجریء » صورت به فقط و فقط اکرام اگر که طور همان. شد

 را او مروال  کنرد،  زیرد  اکرام به اقدام نیز، ایگری صورت ار عبد اما گراا

 اثرری  لرا و ندارا کار این به نسبت طلبی حداقل یا و کرا خواهد مواخرس

 مروال،  طلب و میل نظر از بنابراین. شد نخواهد محقش خارج ار اکرام بنام

 وجروا  آشرکاری  اخرتالف  تعیینری  و تخییری وجوب میان که طور همان

 ار و اارا وجروا  نیرز  شرر   از نروع  او ایرن  میان واضحی تفاوت ااشت،

 یرا  اثرر  مروال،  توسرط  خراص  موضروع  یک به علت کران منحصر صورت

 میان تفاوت عدم ااعای لرا. شد نخواهد حاصل آن غیر ار جزاء یا معلو 

 .گراا می باز سنخ او این بین ذهنی انتزاع به علّت از سنخ او این

 منحصررس  غیرر  علّت و منحصرس علّت میان اشتراک» ایگر عبارت به 

 صرحیح  وقتری  «معلرو   تحقش حیث از آنها تفاوت عدم و تأثیرگراری ار

 از نروع  او این ی مقایسه بجای و شوا پوشی چشم موال طلب از که است

 انترزاع  و امتثرا   عالمم ار یکدیگر با آنها ی مقایسه به ثبوت، عالم ار علّت

 نروع  هرر  تحقش که است روشن فرض، این ار که شوا پرااخته آنها میان

 اتیران  بره  را مطیرع  عبرد  کراس، جعل شر  بعنوان را آن موال که شرطی

 .اهد می سوق جزاء

 شد، طرح شرطیه های جمله اطالق به تمسک بر که اشکالی البته. 3

 جراری  نیرز  وجوب بوانِ تخییری یا تعیینی اثبات برای اطالق به اخر ار
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 فرهنرگ  یک و اارا جریان روزمرس صورت به موال و عبد روابط زیرا است

 معنرای  به نسبت شکّی ترتیب، این به و گرفته شکل آنان میان ار معین

 ایرن : »شروا  گفتره  است ممکن. آید نمی پیش افعل ی صیغه و موال طلب

 مروالی  مرورا  ار اما است صحیح آنها عباا و عرفیه موالی مورا ار بحث

 زیررا . اسرت  قبرو   قابل او بیانات به نسبت شک و کند نمی صدق شرعی

 بسریاری  شدس موجب نص عصر از ما ی فاصله و است غائب شرعی موالی

 مرا  برای را موال مراا به نسبت شک منشأ و بروا بین از شواهد و قرائن از

 قروم  منطرش  بلکه نیست شک منشأ فاصله، این ما نظر به اما.« آورا پدید

 هرای  حیثیت بین جمع از ناتوانی تا شدس باعث پراازا، می حیثیات به که

 میران  «رابطره » بره  اگرر  امرا . کند مبتال تراید و شک به را عقل مختل ،

 ایرن  تفصریلِ  کره  آمرد  نخواهد پیش مسائلی چنین شوا، توجه حیثیات

 . گرشت اوامر فصل ار مباحث



 

 



 

 

 حالیه قرائن پیرامون بحثی

 وجروا  بره  شرر   مفهروم  برر  جمالت برخی االلت که شدس گفته. 9

 بره  بیشرتری  اقرت  باید بارس این ار اما گراا می باز کالم آن ار «قرینه»

 افرراا  که شوا می تعری  محیطی و شرایط به گاس «قرینه» زیرا ااا خرج

 لفرظ  مانند شوا می ارجاع لفظی های االلت به گاس و اند گرفته قرار آن ار

 غیر معنایی ی ارااس بر االلت که «یرمی اسداً رأیت» ی جمله ار« یرمی»

 اسراس  برر  و اوم فررض  ار. کنرد  مری  شدس، وضع اسد لفظ برای آنچه از

 و کرالم  بره  چیرز  همره  شد، طرح مَجاز و حقیقت پیرامون که هایی بحث

 برا  منرد  قاعردس  ارتبرا   بدون نیز مَجازات حتی و گراا می باز واضع وضع

 .نیست تصحیح قابل واضع

 تعریر   محریط  و شررایط  اسراس  برر  قرینره  کره  او  فررض  ار اما 
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 «محریط  و شررایط  برر  مبتنری  های قرینه» که است آن مشکل گراا، می

 بره  اینجرا  ار شررایط  از بحرث  واقع ار. است نشدس مند قاعدس قوم توسط

 عبرد  و موال که مختلفی های نسبیت یعنی گراا؛ می باز عقالئی های بحث

 و زمران  به و نیست مطلش ای مقوله ها نسبیت این و گیرند می قرار آنها ار

 کره  «حالیره  قررائن » پیرامون بحثی راهراً ولی. است وابسته خاص مکان

 و شروا  نمی ایدس قوم کلمات ار باشد، کراس تبیین مقنّن صورت به را آن

 ایرن  ار نیرز  انتزاعی و حداقلی های بندی استه که رسد نمی نظر به حتی

 .کند پیدا ای اولیه نظم قرائن، این تنوّعِ تا باشد شدس انجام زمینه

 کنرد  می اثبات شر ، مفهوم به قائلین ی  االه نقد با آخوند مرحوم. 1

 مفهروم  بره  قرو   و نیسرت  صرحیح  شر  مفهوم برای کلّیت و اطالق که

 از برخری  کره  پرریرا  مری  امرا  اسرت  مرراوا  کلّیه ی موجبه نحو به شر 

 برای بحثی اما هستند مفهوم اارای قرائنی، وجوا بدلیل شرطیه جمالت

 ارائره  رر  نیسرتند  هرم  محردوا  و معردوا  رر  مروارا  ایرن  کرانِ مند قاعدس

 ار «اارا؟ ضررورتی  چره  کاری چنین: »شوا گفته است ممکن. اهد نمی

 عبرد  بره  شرر ،  مفهوم بر اا ّ موارا  کران مند قاعدس که گفت باید پاسخ

 شرر   مفهروم  کره  ای محدواس ار و باشد ااشته انضبا  تا کند می کمک

 هرر  ار: »شروا  گفته است ممکن. کند رعایت را آن مقتضای شدس، اثبات

 صرورت  بره  عبرد  باشد، ااشته وجوا شر  مفهوم بر ای قرینه که مورای

 ار که ااشت توجه باید اما «کند می عمل آن به و فهمد می را آن طبیعی

 نیستند اساسی جایگاهی اارای اابیات و کالم و «قرینه» عقالئی، مباحث

 بایرد  کره  اسرت  «عقرالء  اغرراض » اصرولی،  و عقالئی روابط ار اصل بلکه
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 برر  نیرز  قرائن  و اابیات و کالم مانند مقوالتی جایگاس تا شوا بندی استه

 .شوا معین اغراض بندیِ استه اساس

)م  اسرت  رؤسرایی  و حقوقردانان  و مسرئوالن  اارای جامعره  واقع ار 

 ایرن  از کسری  اگرر  و هستند خوا نظر مورا نظم تحقش بدنبا  که( عقالء

 ایرن  برر . کننرد  مری  مبراارت  متخلّ  توبیخ و مجازات به کند، تخل  راس

 همرین  برر  ر گراا نمی باز کالمی های االلت به که ر حالیه قرائن اساس،

 روابرط  همرین  تبیین برای اصو  علم اگر و شوا می مبتنی عقالئی روابط

 از فیه نحن ما ار توان نمی است، شدس تأسیس آن قواعد تشریح و عقالئی

 الیرل  بره . راند سخن مندی قاعدس به احتیاج عدم و بدیهی و طبیعی فهم

 امرروزس،  کره  اسرت  عقالئری  روابرط  ار برداهت  عردم  و پیچیردگی  همین

... و مطبوعات و ها رسانه و سازی فرهنگ و تربیت و آموزش چون مقوالتی

 ممکرن . یابرد  ارتقراء  مرام فهم و عمومی فرهنگ ررفیت تا گرفته شکل

 جوامرع  امرا  است صحیح امروزی جوامع ار مطلب این: »شوا گفته است

 لررا  و انرد  برواس  امرروزین  هرای  پیچیردگی  فاقد و بسیط جوامعی گرشته،

 و سرازی  منرد  قاعردس  و کرران  مقرنّن  بره  نیراز  بدون نیز عقالئی ااراکات

 .«است شدس می فهم و بواس جاری...  و سازی فرهنگ و آموزش

 از پریش  اوران هرای  واقعیرت  برا  حتی برااشت، این رسد می نظر به

 جوامرع  آن پیچیردگی  که است روشن گرچه ندارا؛ تناسبی هم رنسانس

 روابط که نیست معنا بدان این اما اارا فعلی وضعیت با بسیاری ی فاصله

 ار وقتری . است نبواس مختل  و متنوع کثرات فاقد اوران، آن ار عقالئی

 و قدرت مبدأ و ااشته وجوا بت هزار چهار از بیش عرب جاهلی ی جامعه
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 جرای  برر  پریش  سرا   هرزاران  از عظیمی های معماری یا و بواس مدیریت

 تامین مورا ار فقط یا و اارا قرار علمی مطالعات موضوع هنوز که ماندس

 طربخ  بررای  قصر ار طویلی و عریض استگاس پااشاس، بهداشت یا خوراک

 تالش به احتیاج عدم و بداهت به حکم توان نمی شدس، می ایجاا طبابت یا

 .کرا عقالئی روابط تشریح و تبیین برای علمی

 روابرط  نیرز  گرشرته  ار و باشرد  چنرین  ایرن  اگر: »شوا گفته اگر اما

 پرس  ااشرته،  مندی قاعدس و سازی فرهنگ و آموزش و علم به نیاز عقالئی

 فاقرد  اسرت،  جوامرع  همران  و اوران همران  به مربو  که اصو  علم چرا

 امرور  بره  توجهی شیعه، علمای که است آن پاسخ ؛!«است؟ بحثی چنین

 اند اانسته نمی خوا شئون از را عمل مقتضیات و اند نداشته ااری حکومت

 اسرت  الیل همین به. بواند کراس منحصر این از فهم به را خوا تالش و

 براالترین  تشریّع،  بره  آن انتسراب  و صرفویه  ی  سلسله رهور رغم علی که

 رونرش  و علمیره  های حوزس اندازی راس مانند اموری ار شیعه علماء ررفیت 

 ی عرصره  ار خاصری  تغییر و یافته بروز و رهور آن امثا  و علمی مباحث

 روند همین ی ااامه ار. کرا منتسب آنان به توان نمی را حکومت و قدرت

 چنردانی  ارزش کره  اارا وجروا  علمیره  های حوزس ار هایی مراق که است

 و فقره  علم بر را خوا توجه و نیستند قائل عقالئی و اصولی مباحث برای

 .   اند کراس متمرکز روایات با انس

 ار مفهروم  بره  اخرر  عدم به آخوند استناا گرشت، آنچه اساس بر. 1

 کره  اسرت  هرایی  نمونره  طررح  شر ، مفهوم راّ برای محاکم و مخاصمات

 برا  اطرالق  راّ ار نیز ما و کند منتفی را شر  مفهوم برای کلّیت و اطالق
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 ذهنی امر یک اساساً اطالق که تفاوت این با. هستیم همراس کفایه صاحب

 واقرع  ار. اسرت  «نسربیت » اارا، جریران  خرارج  ار آنچره  تمامیِ و است

 و «اسرتقراء » اسراس  برر  صروری،  منطرش  ار استعماالت کران مند قاعدس

 سرعت ار آن ی فایدس و شوا می انجام آنها «انتزاعی بندی استه» سپس

 متبراین  موضروعات  برین  خلط از جلوگیری و صحیح نحو به ذهن انتقا 

 و گیاهان ااان جای و خوا ی مغازس بندیِ قفسه با که عطاری مانند است؛

 مرورا  جنس یافتن خاص، نظم یک اساس بر ها قفسه ار مختل  عرقیات

 .کند می تسهیل را مشتری نظر

 اثرر  ارزیرابی  و معاالره  کش » به نسبیت، مبنای ار  مندی قاعدس اما

 کرالم  نفوذ افزایش اابیات، ار  مدنظر اثر که شوا می معنا «خارج ار آن

 شروا  می معلوم انحصاری های االلت بندی استه با مثالً. است مخاطب بر

 ااامره  ار و کرا استفااس هایی ترکیب چه از باید مختل ، اغراض برای که

 جدیردی  هرای  کش  بلکه شوا نمی اکتفاء شدس، انجام های بندی استه به

 ایرن  ار نروینی  های تنوع و گیرا می صورت انحصاری های االلت پیرامون

 اصرناف  و اارا وجروا  بیشتری شرایط و ها محیط زیرا آید؛ می بدست بارس

 ایردس  مخراطبین  ار متفراوتی  روحیات و اارند حضور جامعه ار مختلفی

 تمامی. شوا می رهنمون جدیدتری های سازی ترکیب به را ما که شوا می

 نروع  ایرن  ترکیرب  صرورت  ار و بروا  شررطیه  جمالت مختصّ روند، این

 مباحرث  کتراب،  یرا  مقاله یک ار استفهامیه یا خبریه جمالت با جمالت

 لرا. گراا می استیابی قابل ایگری آثار و شوا می طرح قابل تری پیچیدس

 و اسررت طررراوت اارای و نرروآوری ی صررحنه همیشرره مبرراحثی چنررین
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 اختیرار  ار را خروا  جدیرد  هرای  فعالیرت  ی نتیجره  وقرت،  تمام مشاورانی

 تاثیرگرراری  ترا  اهنرد  مری  قررار  جهانی قدرت اصحاب و سیاسی رهبران

 و گرراا  تسرهیل  رقبرا  کنترر   و شروا  محقرش  کشورها ایگر بر بیشتری

. یابرد  افرزایش  هرا  ابرقردرت   تصرمیمات  بره  نسربت  آنان پریرش سرعت

 هماننرد  آن آثرار  و اجتمراعی  روابط ار کالم مختل  های نسبیت بنابراین

 .   است صنعت ار مختل  آلیاژهای به استیابی



 

 

 فیها المناقشه و المفهوم منکری ادله تقرير

 منسروب  مرتضری  سید به شر  مفهوم انکار برای استدال  اولین. 9

 یکردیگر  برا  شررو   جرایگزینی  عرفری  و عقلی امکان به آن، ار که است

 یجرری  آخر شر  منابه ینوب و یخلفه أن بممتنع لیس و: »شدس تمسک

 مقصروا  اگرر  گوید می پاسخ ار آخوند. «شرطاً کونه عن یخرج ال و مجراس

 بحرث  است، شرو  جایگزینی ار وقوعی امکان بر تأکید استدال ، این از

 بره  مربرو   که شرطیه ی قضیه االلت از و شدس منصرف «ثبوت عالم» به

 بررای  وقروع  احتمرا   مقصروا  اگرر  اما. شوا می خارج است «اثبات عالم»

 چنرین  نمروانِ  الغراء  لفظیره  ی االّره  نقش اساساً است، شرو  جایگزینی

 مثبترین  ی االه تواند نمی وقوع احتما  وجوا صرف لرا و است احتماالتی

 .کند راّ را

 امرور  بره  تنهرا  اگرر  وقروعی  امکان که ااشت توجه باید بارس این ار 

 امرا  اسرت  صحیح آخوند پاسخ شوا، منحصر اشیاء طبیعی آثار و تکوینی
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 تکروینی  امور و خارجی واقیعت به تنها ثبوت، عالم ار ها اثرگراری و آثار

 و هسرتند  آثراری  و علرل  حامرل  نیرز  اجتماعی روابط بلکه شوا نمی ختم

 تأثّرهرا  و ترأثیر  سنخ این از حاکی تواند می استعماالت و تخاطب و تفاهم

 بکاربران از ناچار ما که است اجتماعی روابط برقراری برای واقع ار. باشد

 خرارج  باشد، اجتماعی روابط جنس از اگر خارج عالم لرا و هستیم الفاظ

. اسرت  مبراحثی  چنین موضوعِ بلکه نیست استعمالی و زبانی های بحث از

 تکمیرل  بمعنای بلکه نیست خاصی مدّعای اثبات انبا  به نکته این البته

 ترأثیر  و اجتماعی روابط که اارا اشارس مطلب این به و است موضوع طرح

 قررار  لفظی های االلت و اثبات عالم برای منشأی توانند می آن تأثّرهای و

 حقیقری  و خارجی امور لزوماً اینجا ار ثبوت عالم ایگر عبارت به. بگیرند

 بلکره  باشرد  قطرع  لفظری  اعتبارات و اثبات عالمم به شان ارتبا  تا نیستند

 ار عقالئری  روابرط ) اعتبراری  امرور  جنس از تواند می اینجا ار ثبوت عالم

 .اارا تناسب( شرطیه جمالت االلت) اثبات عالم با که باشد( اجتماع

 بایرد  نیرز ( وقوع احتما ) مرتضی سید کالم از اوم احتما  پیرامون 

 باشرد،  لفظیره  ی االّره  تنهرا  مفاهیم از بحث گاس تکیه اگر که ااشت توجه

 منتفری  ای االره  چنین وجوا با وقوع احتما  شوا گفته که است صحیح

 عقلری  لروازم » بره  مربرو   مفراهیم  از بحث که گرشت مکرّراً اما شوا می

 وجروا  صرف به آن از برخاسته احتماالت  و لوازمی چنین که است «کالم

 شردس  طررح  مفاهیم از بحث اساساً یعنی. نیست راّ قابل لفظی های نشانه

 باشرد  قررار  اگرر  حتری  لرا و شوا معین کالم و عقلی لوازم بین نسبت تا

 خاسرتگاس  اساس بر کار این باید شوا، راّ کالم به عقلی لوازم این انتساب
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 . شوا انجام جدیدی االئل و ایگری

 ثالم االالت نفی بر مبتنی نیز شر  مفهوم نفی بر اوم استدال . 1

 اشرکا   بره  مبرتال  هم استدال  این که است( التزامی تضمّنی، مطابقی،)

 لفظری  هرای  االلرت  بره  تنهرا  کرالم  از عقلی لوازم نفی یعنی است؛ قبلی

 از یکری  و اسرت  اثبرات  بره  محتراج  ااّعرایی  چنین اصل و نیست وابسته

 بجرز  آیرا  که است مسأله همین اثبات و بررسی بحثی چنین عقد اغراض

 کرالم  از فهرم  بررای  هرم  ایگری خاستگاس عقالئی، روابط و وضعی االلت

 .خیر یا اارا وجوا

 تأکیرد  شرر ،  مفهوم انکار برای سوم استدال  به پاسخ ار آخوند. 3

 یرا  نفی بر ای قرینه که است مواضعی ار شر  مفهوم از بحث که کند می

 اگر قرینه که شد گفته قبالً هم بارس این ار. باشد نداشته وجوا آن اثبات

 حرالی  قرینه اگر و گشت بازخواهد واضع ترخیص و وضع به باشد، مقالی

 مشراهدس  آن از نیرز  ای اولیره  بنردی  اسرته  حتری  قروم  مباحرث  ار باشد،

 .اند نشدس مند قاعدس و هستند مقنّن غیر هنوز قرائن از نوع این و شوا نمی



 

 



 

 

 المفهوم اخذ ضابط :األول االمر

 و ااند می حکم سنخ انتفاء را کمح انتفاء از مقصوا آخوند مرحوم. 9

 رهرور  و االلرت  به ربطی حکم، شخص انتفاء زیرا حکم؛ شخص انتفاء نه

 از و عقلری  حکرم  یک بلکه بگیرا قرار نزاع مورا تا ندارا شرطیه جمالت

( شر )م  موضوع قیوا برخی انتفاء طریش از( جزاء)م  موضوع انتفاء قبیل

 .است

 از را مبحرث  او این باید حکم سنخ و حکم شخص بحث تبیین برای

 حکم، شخص انتفاء بر شرطیه ی جمله االلت سنخ( ال : کرا تفکیک هم

 مطلرش » با «جزا و شر » میان ی رابطه( ب وضعی؟ یا است عقلی االلت

 کره  اسرت  ایرن  انرد،  کرراس  تأکیرد  آن بر قوم آنچه است؟ چگونه «مقیّد و

 اارنرد  االلت شر  بر جزاء نموانِ معلّش بر لفظی نظر از شرطیه جمالت

 ار تواند نمی عقل صورت، این ار که گراا می باز واضع وضع به امر این و
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 منتسب کالم به را وضع مقتضای از بیش چیزی و کند اخالت واضع کار

 .کند

 و قیرد » بره  جرزاء  و شرر   برین  ی رابطه از تحلیل نیز، اوم قدم ار 

 شررطیه  جمرالت  وضعی االلت مقتضای آنچه و نیست قبو  قابل «مقیّد

 مستقلّی هویت اارای که نیست «شر  بر جزاء تعلیش» جز چیزی است،

 اا ّ تنهرا  و نیسرت  مطرح اطالق فرض آن، برای و است مقیّد و مطلش از

 اعرالم  بررای  مروال  ایگرر  عبارت به. است ایگر چیز بر چیز یک تعلیش بر

 جمالتری  از بلکه کند نمی استفااس شرطیه جمالت از مقیّد یا مطلش طلب

 الجائی زیدٌ» یا «الجائی زیداً أکرم» یا «زیداً أکرم» مانند انشائی یا خبری

 ار. نیسرت  مطررح  آن ار تعلیقی هیچ که کند می استفااس «ذکرامه یجب

  او ، قسرم  مضرمون  کره  شروا  مری  تقسیم قسم او به ابتدا از قضیه واقع

 بین تعلیش» اوم، قسم مضمون و است «محمو  و موضوع بین ی رابطه»

 اساسراً  یعنی است؛ مشرو  ذاتاً آن ار حکمیه نسبت که است «جمله او

 ی جمله توان نمی لرا. است شدس انجام معنا نوع او این برای وضع نوع او

 را یرک  ای تجزیره  چنرین  اسراس  برر  و کرا تجزیه جمله او به را شرطیه

 .پنداشت آن قید را ایگری و مطلش

 جمرالت  وضرعی  االلت که است صحیح: »شوا گفته است ممکن. 1

 ذن مانند جمالتی از عقالنی تحلیل اما است شر  بر جزاء تعلیش شرطیه،

 یا الجائی زیداً أکرم: سازا می رهنمون معنا این به را ما فأکرمه زیدٌ جائک

 یجرب  زیردٌ  جائرک  ذن مانند جمالتی که همچنان مجیئه؛ عند زیداً أکرم

 بحرا   مخرتص   لزیرد   اإلکررام  وجروب : کره  نردارا  این جز تحلیلی ذکرامه
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 و شرر   تحلیرل  بعنوان که جمالتی ار که ااشت توجه باید اما.« مجیئه

 نیست «زید مجیئ بوانِ الوقوع محتمل» بر االلتی هیچ شدس، ذکر جزاء

 جمالتی مضمون که حالی ار است؛ شدس حرف تحلیل این ار معنا این و

 شرر   وقوع ار قطعیت عدم بر اا  شوا، می استفااس «ذن» از آنها ار که

 شررطیه  جمالت تحلیل عنوان به که چیزی واقع ار. است گویندس نظر از

 و اارا مغرایرت  شررطیه  جمرالت  االلرت  برا  معنرایی  نظر از شدس، عنوان

 ااّعرای  و انشرائی  یرا  خبرری  جمرالت  بره  شرطیه جمالت معنای تبدیل

 کره  خیزا می بر او آن بین ذهنیِ انتزاع از تنها مضمون، او این یکسانیِ

 بره  را آن تروان  نمری  و نردارا  خرارج  عالم ار جاری استعماالت با نسبتی

 و شررطیه  جمرالت  از تحلیلری  چنین واقع ار! ااا نسبت موال یا گویندس

 متبراین  که کند می بازگشت «عقلی االلت» به آن، معانی از برخی حرف

 .آنهاست وضع از واضع غرض و شرطیه جمالت وضعیِ االلت با

 مهرم  ایرن  بر نیز مفاهیم از بحث ابتدای ار و ر است روشن البته. 3

 قروم  مبنای بر اما است عقلی لوازم ها اس اارای کالمی هر که ر شد تأکید

 از او هرر  تفکیرک  و بیران  مقرام  از وضرع  عرالم  برین  تفکیک به قائل که

 وضع عالم ار نباید کالم پیرامون عقلیِ احتماالت هستند، عقلی مالزمات

 ار ترا  برواس  ناچرار  واضع قوم، مبنای بر واقع ار. کند اخالت واضع کار و

 ماننرد  معنرایی  بررای ( وضرع  از غررض ) تخاطب و تفاهم ار نظم راستای

 کره  کنرد  وضع را( شرطیه جمالت هیأت) الفاری جمله، او میان تعلیش

( خبریه جمالت هیأت) موضوع و محمو  بین نسبت بر اا ّ الفاظ  از غیر

 و نشروا  مخلو  هم با مرام استعماالت ار متباین معنای او این تا باشد
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 تمرامیِ  عامدانره  واضرع  پس. نیاید پیش تخاطب و تفاهم ار مرج و هرج

 را لفظری  و پرااختره  وضرع  بره  یک هر برای و گرفته نظر ار را ها تفاوت

 شردس،  وضرع  تعلیرش  برای که ای جمله از توان نمی لرا و است کراس جعل

 و بروز انشائیه یا خبریه جمالت ار که کرا استفااس مقیّدی و مطلش برای

 غیرر  ای مقولره  انشائیه و خیریه جمالت واضع، نظر ار زیرا یابد؛ می رهور

 او غررض  ار آنها اخل و ها تفاوت این لحاظ و هستند شرطیه جمالت از

 .است اااس سوق یک هر برای جداگانه وضعی به را واضع که بواس

 اسرت  صحیحی کار عقلی االالت و لفظی االالت بین تفکیک گرچه

 ایرن  میران  ترکیربِ  قواعرد  بره  و انرد  مانردس  متوق  مرحله این ار قوم اما

 عرفری  اسرتعماالت  و جامعره  ار آنچره  کره  حالی ار اند نپرااخته االالت

 بررای . اسرت  «عقالئی» و «عقلی» ،«لفظی» ابعاا  از ترکیبی است، جاری

 و الفراظ  بررسری ) آمروزش  وعراء  از بایرد  «ترکیرب  قواعد» از اولّیه ارک

 کره  تخصصری  مباحثی به و شد خارج( جمله تک یا مفرا بصورت هیئات

 و نموا توجه پراازا، می مقاله یک یا کتاب یک کلّیت از تحلیل به امروزس

 یرا  و بوحدتره  کتراب  یرک  االلت که کرا معطوف نکته این به را ذهن به

 ایرن . آید می بدست صورت چه به و چیست رسانه یک یا فیلم یک حتی

 به ابتداء از قوم، نظر ار واضع که گراا می باز آنجا به قوم مباحث ار خف

 نمایرد  می مباارت وضع به و کند می توجه آنها میان اختالفات و مفراات

 مرکّبرات  وضرع  بره  واضرع : اارا وجروا  نیرز  ایگرری  فررض  که حالی ار

 یرک  وحردت  و شروا  گرفتره  نظرر  ار ترکیرب  ابترداء  از یعنی پراازا؛ می

 . گیرا قرار بررسی مورا کتاب و مقاله یک وحدت یا پاراگراف
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 قبرو   و اشرکا   پرریرش  صرورت  ار: »شروا  گفتره  اسرت  ممکن. 1

 کره  شرد  خرواهیم  قائرل  این به مقیّد، و قید با جزاء و شر  بین تفکیک

 مالزمرات  و عقلری  االلرت  براب  از جرزاء  و شرر   برر  مقیّد و قید تطبیش

 ی نظریّه با موافش این و شوا می مطرح کلمات پیرامون که است ای  عقلیه

 ایرن  ار اوالً کره  اسرت  آن پاسرخ .« اسرت  مفراهیم  بحرث  ار شما مختارِ

 از خراص  ی اسرته  یک نه و ر بارس این ار عقلی احتماالت تمامیِ صورت،

 نمروانِ  مقرنّن  بره  رهگررر  ایرن  از ترا  است بررسی قابل ر احتماالت این

 و عرررف و زبرران برره را نتیجرره بترروان و شرروا مبرراارت عقلرری احتمرراالت

 . ااا نسبت استعماالت

 و قیرد  برر  آن تطبیرش  و جرزاء  و شر  پیرامون عقلی بررسیِ با ثانیاً

 انجرام  و فعل مبدأ کند می حکم عقل که آید می بدست مطلب این مقیّد،

 جمرالت  تمرامیِ  برای مطلب این که موالست نظر مورا قید تحقش عمل،

 قابل جمالت این ی همه بر که چیزی تنها یعنی است؛ یکسان بحث مورا

 جمرالت  عملریِ  اثرر  کره  کنرد  مری  حکم عقل: است چیز یک است صدق

 وجروب ) مقیّرد  ی خبریه جمالت همانند( فأکرمه زیدٌ جائک ذن) شرطیه

 زیرداً  أکررم ) مقیّد ی انشائیه جمالت و( مجیئه بحا  مختصٌ لزید االکرام

 است عبد که است زید مجیئ تحقش صورت ار تنها یعنی است؛( الجائی

 از تنهرا  اشرتراک،  ایرن  البتره . نماید می اقدام او اکرام به و زند می عمل به

 کرار  اشرتراکی،  چنرین  بره  تکیه با توان نمی اال و است معنااار عملی نظر

 معرانیِ  و نگرفرت  نظرر  ار را معرانی  این برای مختل  های وضع ار واضع

 هرر  انصرراف   و لفظری  اثر ندارا حش عقل و کرا تحمیل واضع بر را عقلی
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 وضرعی  االالت مقتضریات  ار و بدانرد  یکسران  هم را جمالت این از یک

 .کند اخالت

 کرانِ منحصر که است ای سااس و بسیط ی مسأله عملی، اثر این ثالثاً

 قبرو   غیرقابرل  واضرحی  مطلرب  چنین ار کلمات عقلیِ لوازم ی مالحظه

 توجره  پرثمرتری و بیشتر های گمانه و احتماالت به توان می حداقل. است

 که پرااخت الزمه این بررسی به شر ، به بیشتر بهای ااان با مثالً: کرا

 ایرن  بره  را اکررام  وجروب  هم باز آیا آمد، او نائب یا معاون زید، بجای اگر

 ااان رخ بخراطر  بیایرد،  خروا  که آن بجای زید اگر یا ااا؟ نسبت جمله

 اسرت؟  واجب اکرام هم باز شوا، آوراس ایگری شخص توسط و ای حااثه

 اما نیامد زید اگر که پرااخت گمانه این به جزاء به بیشتر بهای ااان با یا

 او کمرک  بره  نبایرد  و کرا توجه او به نباید هم باز شد، جانی خطر اچار

 نکتره  ایرن  بره  اشارس جزاء به یا شر  به بیشتر بهای ااان البته شتافت؟

 کررانِ  فرعی و اصلی به نگری، مجموعه منطش اساس بر توان می که اارا

 طررفینِ  جزاء، و شر  صوری منطش اساس بر اما. پرااخت متغیرها میان

 .کرا اکتفاء طرفین از یکی به فقط توان نمی و هستند تعلیش

 ار اال و است موضوع از ای اولیه ااراک نیز ها مثا  این صورت، هر ار

 پیرامرون  عقلری  احتمرا   صردها  زمینره،  ایرن  ار مسرتوفی  بحث صورت

 هرای  نسبیّت به وابسته جمالت معنای تعیّن چون شوا می مطرح جمالت

 کمری  احتمراالت  علمی، متون ار شرطیه جمالت پیرامون مثالً است آن

 یرا  هرا  رمان ار شدس استعما  ی شرطیه جمالت برای اما است طرح قابل

 نسربیّت  البته. بوا خواهد طرح قابل احتما  اهها تلویزیونی، اجراهای ار
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 باشد؛ تراید و تلوّن آن ی پایه که نیست ماای نسبیّتی مختار، مبنای ار

. کنرد  مری  تبیین را باطل و حش که است حاکم آن بر واحدی جهت بلکه

 گیررا،  می قرار اابیات و کالم پیرامون قضاوت مبنای که معیاری واقع ار

 سرقمِ  و صرحت  کره  اسرت  ای پایره  آن، بره  بُعد و قرب که خداست کالم

 عقرل  هرم  لررا  و کند می تعیین را «زبان» و «عقالئی روابط» و «فلسفه»

 اقررار  متعا  خدای به تولّی ضرورت و خوا عجز به عرف، هم و عقالء هم

 .   کنند می

 بره  مقیّرد  و قید بر جزاء و شر  تطبیش: »شوا گفته است ممکن. 1

 طلرب  قیرد،  انتفراء  برا  موال نظر از زیرا شوا نمی محدوا مرکور عملیِ اثر

 اسرت؛  براقی  مروال  خواسرت  که است قید وجوا با تنها و شوا می منتفی

.« ااشت نخواهد حکمی موال نظر ار قید، بدون مقیّد  صورت هر ار یعنی

 ار مقیّرد  انتفاء» به حاکم که است این احتما  یک که ااشت توجه باید

 چنرین  زیررا  است؛ ناارست احتما  این اما باشد عقل «قید انتفاء صورت

 هلیّرات  ار اما است مرکّبه هلیّات به مختصّ منطش علم اساس بر انتفائی

 اصرل  از بحرث  قضایایی، چنین ار زیرا نیست مطرح بحثی چنین بسیطه

 .است هستی

 عبرد  و مروال  میران  عقالئری  روابط از بحث به را حکم این باید پس 

 مروال  طلرب  بره  را «قیرد  انتفراء  صورت ار مقیّد حکم انتفاء» و بازگرااند

 کشر  » عقالئری  روابرط  ار کره  گرشت مکرّراً نیز بارس این ار. ااا ارجاع

 اسراس  برر  مروالی  از یرک  هرر  زیررا  اسرت  بحرث  اسراس  «مروال  فرهنگ

 هسرتند  خوا به مختص فرهنگ اارای مومن، و منافش و کافر بندی طبقه
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 یرک  بره  مروالی  ی همره  قیرد  انتفراء  صورت ار که نیست گونه این لرا و

 و تحقیرر  و اسرتبداا  و تحکّرم  اهرل  کره  موالیی بلکه. کنند عمل صورت

 مؤاخررس  عمل ترک بر را عبد نیز قید انتفاء صورت ار حتی است، ارعاب

 .  نماید می

 و شرر  » برر  را «مقیّرد  و قیرد » توان نمی که شد روشن جا این تا. 6

 واضرع  کرار  و وضرع  عملیرات  ار عقلی، لوازم طرح با و ااا تطبیش «جزاء

 پیرامرون  را متکثّرری  و متنروع  عقلریِ  احتماالت توان می اما کرا؛ اخالت

 کرالم  بره  را آنهرا  انتساب و کرا طرح ایگری ی جمله هر و جزاء و شر 

 .نموا مقنّن

 مبنرایی  تواند نمی نیز «شرطیه جمالت لفظیِ االلت» ایگر سوی از 

 مقتضرای  که است این بر فرض زیرا بگیرا قرار «حکم انتفاء» اثبات برای

 حامرل  و اسرت  «شرر   برر  جرزاء  تعلیرش » ار منحصر جمالت، این وضع

 تنهرا . کننرد  مری  تبعیرت  وضرع  از نیز استعماالت و نیست ایگری معنای

 بره  نسربت  عبد عقلی محاسبات کرا، ااعا توان می بارس این ار که چیزی

 انتفراء  نیرز،  مطلب این مقتضای البته که است امتثا  مقام ار جمله این

 طلرب  کره  کند می توجه نکته این به عبد بلکه! نیست موال طلب و حکم

 و فرمران  انجرام  انتظرار  ار تحقرش،  مقرام  ار عبرد  لررا  و است معلّش موال

 ماننرد ) مقدّماتی افعا  انجام به الیل همین به و است عمل برای مترصّد

...( و شریرینی  و گرل  خریرد  قبیل از استقبا  مراسم برای الزم تمهیدات

 ار. نشروا  مروال  امر به عمل از ناتوان شر ، تحقش هنگام ار تا پراازا می

 تعلیقری  ی بهانره  بره  عبد و شوا محقش «زید مجیئ» اگر صورت این غیر
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 زید آمدنِ از قبل را «اکرام» انجام برای الزم های آمااگی موال طلب بوانِ

 . گیرا می قرار مواخرس مورا قطعاً باشد، نکراس کسب

 بره ( حکم انتفاء مانند) شرطیه جمالت برای ایگری معانی اگر پس 

 حرداقل  بلکره  نیسرت؛  جمالت این لفظیِ االلت به مربو  رسد، می ذهن

 کره  اسرت  آن از ناشریِ  لوازم و عبد و موال میان عقالئیِ روابط به مستند

 روابرط  اسراس  برر  واقرع  ار. است «موال فرهنگ کش » تابع نیز امر این

 زیررا  شرد  قائرل  «حکرم  انتفاء» به مطلش صورت به توان نمی نیز، عقالئی

 این از یک هر حکم و یابد می تعیّن مختلفی های نسبیت ار موال فرهنگ

 تربیرت  امرور  ایرن  ارک برای چون است روشن عبد نزا ار نیز ها نسبیت

 آن مقتضرای  بره  نیرز  روزمرّس صورت به و گرفته قرار آموزش مورا و شدس

 . کند می عمل

 پیرامون که است عقلی احتماالتی اینجا ار بحث موضوع بنابراین. 8

 عرامّ  نحو به مفاهیم بحث ابتدای ار البته. گیرا می شکل عقالئی ی رابطه

 اما پراازا می «کالم» بستر ار عقلی احتماالت به فصل این که شد گفته

 این قوم، مبنای بر که کرا تاکید باید مباحث بیشتر تفصیل با و اینجا ار

 بسرتر  ار بلکره  گیررا  نمری  شکل نیز وضعی معنای حو  حتی احتماالت

 هرایی  زنری  گمانره  چنرین  که موالست بیان مقام و عقالئی روابط به توجه

 مطلرش  وضرع  عرالمم  قروم،  مبنرای  بر واقع ار. گراا می مطرح عقل توسط

 ای زمینره  لررا  و اسرت  شرایط تابع و بَراار نسبیّت عقالئی روابط اما است

 تروان  مری  صرورت  یک ار البته. کند می فراهم را مختل  احتماالت برای

 زمرانی  آن و ااا نسربت  نیز لفظی های االلت به را عقلی احتماالت بستر



116   االصول کفايهنقد و بررسی ______________________________  

 رر  وضرع  حیرث  از نره  و رر  اسرتعما   حیث از لفظی های االلت که است

 خرالف  برر  هستند نسبیّت تابع استعماالت ما نظر ار زیرا شوند؛ مالحظه

 . کنند می معرفی آن از کاش  و وضع تابع را استعماالت که قوم

 بحرث  مخترار،  مبنای ار اما است قوم مبنای ی الزمه نکته، این البته

 ترکیرب  از مباحرث  بلکره  شروا  نمی شروع ها خاستگاس این بین تفکیک از

 جاری آنچه یعنی. شوا می آغاز آنها وحدت ی نقطه و ها خاستگاس این بین

 و عقالئری  روابط و «طاغوت پرستش» یا و است «خدا پرستش» یا است،

 والیرت  نظرام  و پرستش از بُعدی ایگر، مقوالت تمامی و ارتکازات و زبان

 کره  هسرتند  «فرهنگ» ی مقوله از اصولی مباحث ترتیب، این به. هستند

 کره  اسرت  صورت این ار و است «اقتصاا» و «سیاست» از بُعدی نیز آن

 اارای کره  رر  جامعره  تروان  نمری  چون شوا ناز  «کتاب» یک باید حتماً

 .کرا ااارس مقاالت حتی و جمالت و مفراات با را ر است تاریخی هویتی

 سرنخ » ار «بروان  کلّری » از قوم مقصوا که شوا معلوم باید حا . 7

 ایرن  لروازم  آیرا  و چیسرت  «حکرم  شرخص » ار «بروان  جزئی» و «حکم

 منطررش علررم جررنس از بحثرری برره و انررد گرفترره نظررر ار را اصررطالحات

 اگرر  انرد؟  نکرراس  لحراظ  را کلمرات  ایرن  تخصصیِ انصراف یا اند؟ پرااخته

 منطرش  علرم  ار آنچه با که اند کراس قصد را اصطالحات این برای معنایی

 ترا  شروا  تبیرین  جدیرد  معنرای  این از قوم مقصوا باید است، مغایر آمدس

 تخصصی غیر و عرفی معنایی اینکه مگر پرااخت بررسی و بحث به بتوان

 طررح  قابرل  اینجرا  ار علمری  بحثری  صورت، این ار که باشد شدس لحاظ

 !بوا نخواهد
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 بره  بایرد  شوند، حمل خوا منطقیِ معنای به اصطالحات این اگر اما 

 جمرالت  کره  شرد  گفتره  صوری منطش نقد ار که ااشت توجه نکته این

 این بحث  موضوع از و نیست طرح قابل صوری منطش استگاس ار شرطیه

 اخرر  برا  منطرش  ایرن  چون کند؛ مقنّن را آن تواند نمی و است خارج علم

 منطبرش  افرراا  برر  تا سازا می را کلّی موااّی افتراق، وجه و اشتراک وجه

 رسراند  می را «تعلیش» شرطیه، ی جمله ذات که است حالی ار این. نماید

 ار. بگیررا  قررار  سازی کلّی مبدأ تواند نمی متغیّر امر یک بعنوان تعلیش و

 منطررش) مرروااّ منطررش برره مربررو  شرررطیه، جمررالت از بحررث واقررع

 صورت بندیِ طبقه به تنها که منطقی به مربو  نه و است( نگری مجموعه

 .نیست موااّ متکفّل و پراازا می

 و شرر   برین  «وابستگی» شرطیه، جمالت حقیقت ایگر عبارت به 

 و شروا  نمری  محسروب  ذات یا «ماهیت» یک وابستگی، این و است جزاء

 فررض  آن بررای  را انترزاع  قابلیت بتوان تا نیست خارجی ازاء به ما اارای

 بصرورت  و آن هرای  نمونره  از فرارغ  را ها وابستگی تمامیِ اینکه مگر نموا؛

 ی رابطه و پرااخت «اعتباری موااّ» بندیِ صورت به و گرفت نظر ار کلی

 از خرارج  هرم  ایرن  کره  برشمرا آن مصاایش از یکی را جزاء و شر  بین

 و کلّری  بصورت وابستگی مفهوم سر بر ما بحث چون است؛ بحث موضوع

 .جزاست و شر  بین خاصّ ی رابطه بحث، موضوع بلکه نیست فلسفی

 کره  گیررا  مری  انجرام  صرورتی  ار تنها فیه مانحن ار سازی کلّی لرا 

 و شروند  تفکیرک  یکردیگر  از( وابسرتگی  طررفینِ  بعنروان ) جرزاء  و شر 

 برا  متبراین  نیرز،  کرار  این که نگیرا قرار توجه مورا هم به شان وابستگی
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 که فرض بر یعنی. است بحث موضوع از خروج و شرطیه جمالت مضمون

 اصرلیِ  بخرش  بره  نسبت باید کار این باشد، صحیح اینجا ار کلّی ساخت

( جرزاء  یا شر )م  آن اجزاء از نه و شوا انجام( تعلیش)م  شرطیه جمالت

 شروا  نمری  تعری  بخش او این به شرطیه ی جمله چون مستقل؛ نحو به

 او ایرن  میران  که است «تعلیقی و رابطه» جمالت، از نوع این رکن بلکه

 و اسرت  بواس معنا این متوجه اساساً واضع جعل و است شدس برقرار بخش

 اسرت  جعلری  و وضع با ناسازگار جزاء، یا شر  به نسبت استقاللی لحاظ

 ! گرفته قرار بحث موضوع که

 اعتبراری  امرور  از یکری  بعنوان اابیات و کالم نفس ایگر سوی از. 1

 بررای  را لفرظ  واضع که شوا ااعا اگر حتی و نیست کلّیات جنس از نیز،

 تحلیرل  ار کره  طرور  همران  رر  رونرد  این ی ااامه کراس، جعل کلّی معنای

 صرورت  ار جعل تغییر و اثر کنتر  و التزام و الزام به ر گرشت اعتباریات

 کلّری  و عقلری  امرور  جنس از یک هیچ که انجامد می غرض تحصیل عدم

 نفرس  کره  ایرن  بر عالوس. هستند جاعل ی ارااس تابع و متغیّر بلکه نیستند

 سراخت  و آن منطقریِ  معنای به تصدیش و تصور جنس از نیز واضع جعل

 لفرظ  بین رابطه یک ایجاا سنخ از بلکه نیست گیری اشتراک وجه و کلّی

 ار. واقرع  از کشر   نره  و اسرت  جاعل ی ارااس به آن قوام که است معنا و

 شوا، می جعل آن برای لفظ که معنایی که گرشت هم وضع بحث ابتدای

 ار آن منشأ که است معنایی بلکه نیست عقلی و منطقی مفاهیم سنخ از

 . است اعتباری امور و عرفی ارتکازات

 بایرد  شردس  مطررح  اشکاالت از نظر صرف با و فوق نکات از فارغ. 90
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 کلّری  سراخت  ی نحوس «فأکرمه زیدٌ جائک ذن» ی جمله ار که کرا سوا 

 اسرت؟  چگونره ( جرزاء ) «اکررام » معنای و( شر ) «مجیئ» معنای برای

 زید مجیئ و زید اکرام به باید کلّی ساخت برای: »شوا گفته است ممکن

 صرورت،  ایرن  غیرر  ار زیرا مجیئ؛ صرف و اکرام صرف به نه و کرا توجه

 نحرن  ما ار و رفت خواهد بین از خاص شخص اکرام بر مبنی موال غرض

 توجه باید اما.« اکرام صرف نه و هستیم زید اکرام حکم بدنبا  اساساً فیه

 حقیقرت  آن، ار کره  شوا می انجام انتزاع طریش از کلّی ساخت که ااشت

 برین  از موجرب  منطقی، عملیات این اگر حا  ندارا؛ موضوعیت خارجیه

 احترراز  آن از بایرد  شروا،  می اصولی حکم تببین عدم و موال غرض رفتن

 ار بحث فرض واقع ار. کرا مباارت کلّی ساخت به اینجا ار نباید و کرا

 جمرالت  ار جرزاء  بخش یا شر  بخش برای اشتراک وجه اخر چگونگی

 شردس،  زاس جرزاء  و شرر   بررای  که هایی مثا  و بوا کلّی نحو به شرطیه

 .  باشد ااشته مدخلیتی کبروی بحث یک ار نباید

 توان نمی( جزاء) «اکرام» از کلّی یک ساختن برای این، بر عالوس. 99

 تشرریح  بره  باید بلکه کرا اکتفاء آنها بداهت و عناوین این بوانِ عرفی به

 علمی بحث اال و پرااخت عامیانه غیر و عقالئی و علمی نحو به آن معنای

 لررا  و اسرت  ایگر فعل چند از متشکل فعلی هر البته. بوا نخواهد ممکن

 انترزاع  به ایگر ماهیات همانند بتوان تا نیست خارجی وحدت اارای فعل

 انترزاع  اعتباری مواا از و کرا تناز  قوم مبنای از باید لرا. پرااخت آن از

 مرثالً  و کررا  تعریر   عقالئری  بصرورت  را آن باید صورت این ار که کرا

 ار طررف  یرک  و اهد می رخ انسان او میان ی رابطه ار تنها اکرام: گفت
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. شروا  می مقابل طرف برای عزّت ایجاا باعث...  و آبرو و پو  صرف با آن،

 وجروس  بایرد  آنگراس  باشرد،  اکررام  فعرل  از عقالئی تعریفی این که فرض بر

 سراخت  از ای نحروس  بتروان  تا کرا الغاء را مختل  های اکرام بین اختالف

 .  نموا منتسب قوم به را مقوالت این ار کلّی

 بره  تروان  نمری  «مجیرئ » مفهروم  از کلّی ساخت برای ایگر سوی از

 آمرد  و رفرت  شرامل  معنرایی  چنرین  زیررا  کرا اکتفاء آن عمومیِ معنای

 از نراگزیر  بنرابراین . است گویندس غرض از خارج که شوا می نیز حیوانات

 بعنروان ) اکرام به مجیئ تا بوا خواهیم اکرام با مجیئ ی رابطه ی مالحظه

 مخرتص  انسرانها  آمد و رفت به و شوا مقیّد( انسانها به مختص فعل یک

 بررای  زیررا  اسرت  کلّری  سراخت  قواعد خالف بر نیز، لحاظ این که گراا

 مفراهیمِ  بره  توجره  بردون  مفهروم  یک نفس باید منطقی، عملیات چنین

 و کلّری  معنرای  ار هرم  اکررام  حتری . گیرا قرار توجه مورا آن با متباین

 کره  کالمری  هر زیرا است؛ اشکا  اچار نیز خوا مصاایش تمامیِ بر شامل

 مصراایش  برخی که است خاصّ تعیّن یک اارای شدس، صاار ای گویندس از

 بر ها اکرام از خاصّی ی حصّه فقط گویندس، نظر از یعنی شوا؛ نمی شامل را

 ترا  نکرراس  طلب موال مثالً و است شدس معلّش ها مجیئ از خاصّی ی حصّه

 لررا . شروا  انجرام  نیرز  زیرد  بررای  است الزم پااشاس مقابل ار که اکرامی

 کره  تعلیقری » و «جرزاء  و شرر   از گیرری  کلّری » میان معناااری ارتبا 

 .ندارا وجوا «است متکلّم مدنظر

 جرزاء  و شرر   از( کلّی ساخت) اشتراک وجه اخر اگر حتی واقع ار 

 جرزای  و شرر   میران  سرنجی  نسبت شوا، انجام علمی و صحیح نحو به
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 زیررا  شروا  نمی برقرار بخش او این میان ارتباطی که اهد می نشان کلّی

 هسرتند؛  مربو  یکدیگر به اکرام از خاصی تعیّن و مجیئ از خاصّی تعیّن

 ترتیب، این به. باشند معلّش هم بر اکرام و مجیئ مصاایش تمامی اینکه نه

 شر  از مرکّب) شرطیه ی جمله ی مجموعه جزاء، و شر  از کلّی ساخت

 مجرزّا  مطلبِ سه بلکه اهد نمی توضیح را( او آن میان ی رابطه و جزاء و

 گویندس نظر ار اکرام، و مجیئ از کلّیت این چون اهد می نتیجه را هم از

 .اند نبواس مرتبط هم به

 صرحیح  نحو به را شرطیه جمالت تواند می آنچه رسد می نظر به. 91

 از بحرث  بررای  آن ااانِ قررار  مبنرا  و «رابطه» از بحث شروع کند، تببین

 تعریّنِ  و جزاء و شر  حدوا و حد صورت، این ار که است رابطه طرفینِ

 ایرن  بره  قوم که حالی ار گراا؛ می مشخص نیز بخش او این ار نظر مد

 آن تبعیت و رابطه بوانِ جعلی امر، این علت راهراً که پراازند نمی بحث

 از بحرث  متکفّرل  را خروا  نیرز  صروری  منطرش  و اسرت  گویندس ی ارااس از

 . ااند نمی اعتبارات

 



 

 



 

 

 مفاهیم در «مطلق سلب» پیرامون بحثی

 هرر  بررای  کره  نمروا  توجره  نکتره  ایرن  به باید «مفهوم» پیرامون. 9

 جمرالت  ماننرد  رر  جمالت مفهوم اما اارا وجوا «سلب» فرض ای، جمله

 لررا . شروا  نمری  تعری ( شر  مطلش نفی)م  «سلب» اساس بر ر شرطیه

 مطلش سلب به «فأکرمه زیدٌ جائک ذن» مانند  ای جمله مفهوم برای نباید

 اکرامش نیاید، زید اگر: »گفت آن مفهوم توضیح ار نباید و کرا تکیه آن

 احتمراالتی  بره  مفراهیم  بحرث  کره  شرد  گفته قبالً یعنی. «نیست واجب

 امرا  اسرت؛  عقرل  احتمراالت،  آن خاسرتگاس  که گراا می باز کالم پیرامون

 .نیست احتماالت این سنخ از مطلش نحو به شر  سلب

 قرار نظر مدّ جمله این معنای ار «منحصرس علّیت» که هنگامی! بله 

 ایرن  که شوا نمی اکرام باعث ایگری، علّت هیچ که گفت توان می بگیرا،

 علّرت  کره  معناست این به انحصار واقع ار. نیست «مطلش سلب» بمعنای

 ایگری اثباتیِ احتماالت باید یعنی شد؛ نخواهد جزاء تحقش باعث ایگری

 باعرث  اسرت  ممکرن  کره  را( ایگر شخص توسط زید شدنِ آوراس مانند)
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 نبایرد  اینجرا  ار سرلب  پس. نموا نفی را آنها و گرفت نظر ار شوا اکرام

 بمعنای بلکه باشد، «مطلش بصورت کالم ار موجوا شر   سلب» بمعنای

 سرلب  سپس و جزاء تحقش برای( شر  نسبی عدم) ایگر احتماالت طرح

 ی جملره  بررای  مفهروم  اثبرات  اساس بر سلب این که است احتماالت آن

 .شوا می انجام( منحصرس علّیت) شرطیه

 علّیرت  مفهروم  طریقری  هرر  بره  وقتری : »شروا  گفته است ممکن. 1

 همرراس  بره  هرم  را الزمره  ایرن  شرد،  ثابت شرطیه جمالت برای منحصرس

 جرزاء  مطلش، بصورت شر  تحقش عدم صورت ار حتی که ااشت خواهد

 شررو   بره  کره  آن بدون ر شر  مطلش سلب یعنی. شوا نمی محقش نیز

 اارای و فررض  قابرل  نیز آن تحقش عدم و ر شوا توجه نیز ایگر محتملِ

 کره  ااشرت  توجره  بایرد  امرا .« شوا می جزاء تحقش عدم باعث و است اثر

 ی اربارس بلکه نیست آن تحقّش وعاء پیرامون فیه نحن ما ار شر  بررسی

 شر  تحقش به کاری که شوا می بحث کالم ار آن االلت جهت از شر 

 تعلیرش  برر  شررطیه  ی جملره  که است روشن وضعی لحاظ از یعنی. ندارا

 این سلب معنا، این برای هیأت این وضعِ حین ار واضع و کند می االلت

 جمالت که کرا طرح را احتما  این توان نمی و است نگرفته نظر ار معنا

 ی جمله» یک وقتی که طور همان. اارند االلت «تعلیش سلب» بر شرطیه

 االلرت  «محمرو   و موضروع  بین نسبت» بر شوا، گرفته نظر ار «خبریه

 لفظری  وضرع  کره  طور همان یا نیست نظر مد نسبت این سلب و کند می

 «مفتررس  حیروان  غیررِ » برر  ،«مفتررس  حیوان» برای «اسد» مانند مفرا

 .ندارا االلت
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 مضرمونی  بره  همیشره  کرالم  کره  است واضح بسیار ایگر عبارت به 

 مقتضرای  اال و نیسرت  منصررف  مضمون آن ضد ّ به و اارا انصراف خاصّ

 ایرن  مطلرش  سلب به مفهوم اگر حا . شد خواهد نقض واضع نظر و وضع

 سلب این بر کالم آن االلت عدم برای تا نیست نیاز شوا، تعری  مضمون

 برر  کرالم  ایرن  االلرت  عردم  زیرا شوا پرااخته بررسی و بحث به مطلش،

 بره  نسربت  زنی گمانه به عقل و است وضع مقتضای و بدیهی امری سلب،

 مطلرش  سرلب  پرس . پرراازا  نمری  اسرت  وضع مقتضای ضد ّ بر که معنایی

 جمرالت  مفهروم  اگرر  یعنری  گیررا؛  قررار  مفاهیم بحث موضوع تواند نمی

 اینجرا  ار انتفراء  شوا، تعری  «الشر  انتفاء عند الجزاء انتفاء» به شرطیه

 توسرط  ایگرر  خصوصریات  ی مالحظره  بمعنای بلکه نیست سلب بمعنای

 نهایرت،  ار کره  اسرت  جرزاء  برا  آنهرا  ی رابطره  پیرامون زنی گمانه و عقل

 برا  «کرالم  ار موجروا  شرر    از غیرر  ایگرری  خصوصیات» میان ی رابطه

 .شوا می اانسته منتفی «جزاء»

 لره،  موضروعٌ  معنرای  با متضاا معنایی بر لفظ االلت عدم واقع ار. 3

 مکررّراً  کره  حرالی  ار عقرل؛  حکم نه و است واضع حکم و وضع مقتضای

 عقرل  حکرم  سرنخ  از( منحصررس  علّیت مانند) مفاهیم بحث که شد گفته

 توجره  باید رو این از. وضعی االلت سنخ از نه و است کالم لوازم پیرامون

 روابرط  پایگراس  و اسرت «  وضرع » لفرظ  پایگراس  قروم،  مبنای ار که ااشت

 موضروع  پیرامون احتماالت پایگاس و است «موالی فرهنگ کش » عقالئی

 هرم  برا  نبایرد  وعراء  سره  این که کرا مراقبت باید هموارس و است «عقل»

 ایگرری  ی حروزس  ار اخالرت  و ایگرری  نفی به یک هیچ و شوند مخلو 
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 االلرت  عردم  کره  شوا می روشن مهم، ی نکته این اساس بر. نشوا منجر

 چنین توان نمی لرا و است واضع حکم شان، معنای مطلش سلب بر کلمات

 احتمراالت  و عقرل  از ناشری  مفراهیم،  زیررا  اانست جمله مفهوم را سلبی

. هستند استعماالت بر حاکم عقالئیِ روابط یا و استعماالت پیرامون عقلی

 خراص  انصرراف  استعمالی نظر از« فأکرمه زیدٌ جائک ذن» ترتیب، این به

 ی اربرارس  عبرد  و مروال  برین  رابطره  نیرز  عقالئی نظر از و ااراست را خوا

 ار و مراحرل  ایرن  از بعرد  تنها عقل و است شدس برقرار زید اکرام ضرورت

 آمردن  فررضِ  ماننرد ) بپرراازا  زنری  گمانره  به تواند می که است بستر این

 احتمراالتی  اینکه نه( ایگر شخص توسط او شدنِ آوراس یا زید ی نمایندس

 .باشد عقالئی روابط و استعماالت مقتضای خالف بر که کند مطرح را

 از بعرد  ترازس  و شوا حفظ ها تفاوت این باید مفهوم از تعری  ار پس

 ار کره  رسرد  مری  آن اثبرات  و مفهروم  برر  استدال  به نوبت که است آن

 و عقالئری  روابرط  و اسرتعماالت  به را لوازم این توان می آن، اثبات صورت

 چنرین  ی اجازس اگر. نموا ملتزم آن به را همگی و ااا نسبت عرفیه موالی

 بره  بایرد  آنگاس شد، اقامه مطلب این بر ای االّه و شد اااس عقل به فعالیتی

 را آن قواعرد  و پرااخرت  موضروعات  این ار عقل احتماالت نموانِ مقنّن

 فرهنرگ  و عرفری  اسرتعماالت  بره  عقلری  لوازم این انتساب تا کرا تبیین

 بره  تمسرک  اسراس  بر انتسابی چنین که آن لو و باشد؛ قبو  قابل عقالئی

 .  نباشد عقالئی روابط یا وضع

 جمرالت  االلرت  عردم  کره  است صحیح: »شوا گفته است ممکن. 1

 جمرالت  ایرن  بره  نسربت  واضع جعل مقتضای ،«تعلیش سلب» بر شرطیه
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 نره  و شرد  مطررح  شر  پیرامون مطلش، سلب مورا ار ما ااعای اما است

 تعلیرش  سرلب  برا  متغایر مطلش، نحو به شر  سلب یعنی تعلیش؛ پیرامون

 و اسرت  تحقش عالم به مربو  شر  سلب که ااشت توجه باید اما.« است

 معنرای  بره  اینجا ار تحقش آیا. ندارا موال بیان یا وضعی مباحث به ربطی

 شروا  مشرخص  عبد تکلی  آن، به توجه با است قرار و است امتثا  عالم

 قائرل  توان می آیا! است؟ اصولی عامّ قواعد استخراج بحث، این از هدف یا

 تکلیر   بایرد  ابتدائاً اینکه یا است امتثا  عالم ار مفاهیم از بحث که شد

( مفهروم )م  عقلری  لوازمرات  به او التزام عدم یا التزام و مفهوم اربارس موال

 ! پرااخت؟ بارس این ار عبد تکلی  به سپس و شوا معلوم

 اارا قرار عقل مقابل ار «کالم بستر» بعنوان که آنچه ایگر سوی از 

 شر  تحقش عدم و تحقش نه و است تعلیش کند، زنی گمانه آن پیرامون تا

 و عقلری  مبراحثی  و انحصرار  عردم  یرا  انحصاری علیت صورت ار جزاء یا

 بره  عقلری  احتمراالت  فیه، نحن ما ار ایگر عبارت به. آن همانند فلسفی

 و اابیات و کالم به باید احتماالت این بلکه شوا مطرح نباید مستقلّ نحو

 یرا  اسرتعما   لوازمرات  پیرامرون  تعقّل به تنها و شوند مقیّد اعتباری امور

 ار صرحیح  قضراوت  بررای  که آن بر عالوس. شوا پرااخته عقالئی فرهنگ

 مباارت «فرهنگ کش » به باید نیز موال و عبد میان عقالئی روابط مورا

 و فلسرفه  سرنخ  از عبیرد  و مروالی  میران  ار جاری فرهنگ قطعاً که شوا

 یا و مجازات تعیین برای و عرفی امور جنس از بلکه نیست عقلی مباحث

 .است خوا اغراض به موالی استرسی و( ثواب و عقاب) آن از تخلّص



 

 



 

 

 الجااء وحده و الشرط تعدّد :الثانی االمر

 موضروع  کره  است جزاء وحدت و شر  تعدّا پیرامون بعدی بحث. 9

 برا  هرا  شررطیه  از یک هر منطوقِ میان تعارض حل چگونگی آن، ار نزاع

 شدس طرح تعارض این حل برای احتما  پنج و است ایگر ی جمله مفهومِ

 اذا و فقصّرر  األذان خفری  اذا: »اسرت  معرروف  نیرز  مساله این مثا . است

 .«فقصّر الجدران خفی

 صرحیحی  نحرو  بره  بحث این ار مسأله طرح که رسد می نظر به اما 

 و اسرت  مسرأله  طرح بیان از ناتوان مثا ، این حداقل یا است نشدس انجام

 بنراء  کران  ذن و: »اسرت  بحرث  این ار آخوند پایانیِ ی جمله نیز آن علت

 بعنوانره  شرر   کرلّ  ترأثیر  و الشرر   تعردّا  على العامیه األذهان و العرف

 است آن جمالتی، چنین ار عرفی فهم مقتضای ایگر عبارت به. « الخاص

 روشن و هستند جزاء تحقش باعث مستقلّ بصورت شر  او از یک هر که
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 عبرد  تکلیر   و کراس ذکر شر  او صالس، قصر وجوب برای موال که است

 نمازش باید شرو  از یک هر تحقش صورت ار که است واضح بارس این ار

 نروع  ایرن  معنرای  عرفری،  ارتکرازات  اسراس  بر پس. کند اقامه شکسته را

 .است وجه بی شدس، ااعا که تعارضی و است مشخص جمالت

 شرک  اچرار  جمالت این فهم ار عرف! بله: »شوا گفته است ممکن

 برا  جرزاء،  اتحراا  و شر  تعدّا صورت ار که اینجاست سوا  اما شوا نمی

 کره  اسرت  این نکته اما «کرا؟ باید چه شرطیه ی جمله مفهوم مقتضیات 

 ی نتیجره  و لفظری  االلرت  مقتضای باید ابتدائاً موال بیان با مواجهه از بعد

 پیرامرون  سروا   و مسراله  طرح به سپس و کرا معین را حکمت مقدمات

 هرر  کره  کنرد  می حکم لفظی ارتکازات نیز، مثا  این ار. پرااخت مفهوم

 برا  نیرز،  بیران  مقرام  نظرر  از و هستند صالس قصر موجب شر ، او از یک

 نردارا؛  طلبری  ارتکراز،  مقتضرای  از بیش که هستیم روبرو منص  موالیی

 امتثا  موجب که تخییری واجب ار بد  چند از یکی به عبد عمل مانند

 . است

 نیرز،  اطالق و وضع مقتضای تبیین از بعد: »شوا گفته است ممکن 

 از غیرر  گویرد  مری  او  ی جملره  مفهوم که است مشاهدس قابل مشکل این

 ی جملره  منطروق  امرا  شوا نمی قصر موجب ایگری عامل هیچ اذان خفاء

 قصرر  وجروب  عامرل  بعنروان  را جردران  خفاء زیرا است آن خالف بر اوم

 تعارضری  چنرین  امرا .« اسرت  صرااق  نیرز  ایرن  عکس که کند می معرّفی

 حسب که حالی ار است اوم ی جمله از او  ی جمله تفکیک از برخاسته

 کراس بیان هم کنار ار را جمله او این موال شروح، توضیح طبش و الفرض
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 . است

 و هرم  از جملره  او ایرن  کرانِ جدا اثر بر ااّعایی تعارض واقع ار. 1

 کرار  ایرن . اسرت  شردس  تفکیرک  جمرالت   این از یک هر لوازم ی مالحظه

 تخییر و یکدیگر برای ثالم کفّارات از یک هر بدلیّت  که است آن همانند

 بصرورت  آنهرا  از یرک  هرر  بلکره  نشوا گرفته نظر ار آنها به نسبت مکل 

 ایرن  لروازم  ی مالحظه با سپس و شوا اانسته موال مطلوب بعنوان مطلش

 یعنی! شوا مطرح تخییری واجب اطراف میان تعارض ااعای نگری، مطلش

 او بره  رساند می را تخییر ارتکاز، مقتضای به که را آنچه ندارا حش کسی

 از خرروج  کراری  چنین زیرا بپراازا آن لوازم به و کراس تبدیل مطلش امر

 .است بحث فرض

 و کررا  مالحظره  هرم  کنار ار را جمله او هر باید مثا  این ار پس 

 بحرث  موضوع از خروج اچار اال و سنجید را جمله او این همراهیِ لوازم

 بصرورت  جملره  یرک  مفهروم  پیرامون قبلی مباحث واقع ار. شد خواهیم

 وحردت  و جزاء تعدا) بحث این و شد معین نیز آن تکلی  و بوا مستقل

 ار شر  او بوان همراس» که بپراازا جدید فرضی به تا شدس طرح( شر 

 شرر   بره  را مسراله  صرورت  توان نمی و شدس اخر آن ذات ار «موال بیان

 اارای شررطیه  ی جملره  هرر » اینکره  ایگرر  عبرارت  به. کرا تبدیل واحد

 فررض  به مربو  و شد مطرح شرطیه ی جمله یک پیرامون «است مفهوم

 جدیردی  نحرو  بره  باید شرو  تعدا ااشتنِ مفهوم لرا و نبوا شر  تعدا

 تحلیرل  هرا  جملره  تک ااشتنِ مفهوم به را آن اوبارس اینکه نه شوا؛ بحث

 .کرا
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 ایرن  از است، مطرح شر  تعدا پیرامون که عقلی احتماالت مثالً. 3

 شرهر  ایوارهرای  هنوز ولی نشنید را شهر اذان کسی اگر: »که است سنخ

 ار مفهوم از بحث برای یعنی ؛«کند؟ چه باید اارا، قرار او اید میدان ار

 بحرث  به را آن لوازم و پرااخت «شرو  بین سنجیِ نسبت» به باید اینجا

 ار البتره . شوا روشن آن اثبات عدم یا و مفهومی چنین اثبات تا گراشت

 اعتنراء  قابرل  و معنرااار  را سروالی  چنین ارتکاز مقتضای خاص، مثا  این

 ایرن  تکلیر   بیان، این نفس که کند می حکم عرفی فهم چون) ااند نمی

 برا  شراید  اما( است ثابت فرض این ار قصر وجوب و کراس معین را سوا 

 برا  متناسرب  کره  را عقلری  احتماالتی بتوان ایگر، های مثا  کرانِ مطرح

 .نموا تبیین گیرا، می قرار اعتناء مورا و است شر  تعدا

 بگیرند، قرار بررسی مورا صحیح نحو به عقالئی عناوین اگر اساساً. 1

 ار بلکره  کننرد  نمری  صردق  ماهیرت  یرک  برر  تنهرا  که شد خواهد معلوم

 اگرر  مثرا   بعنروان . کننرد  مری  پیردا  مختلفی معانی مختل ، های نسبیت

 اتومبیرل  یرک  فرروش  و خرید و شوا گرفته نظر ار «بیع» مانند عنوانی

 و محضرر  به مراجعه که شد خواهیم مواجه وضعیت این با شوا، مالحظه

 ضرروری   ای صرفحه  چنردین  اسرناا  امضاء و پالک تعویض و ثبت مراکز

...  و خرمرا  و نران  ماننرد  اجناسی فروش و خرید برای که حالی ار است؛

 شرهروند  یرک  فضرایی  چنرین  ار. ندارا وجوا مرام برای الزاماتی چنین

 را آن سرند،  جزئیرات  ی مطالعره  بره  نسربت  حوصله بدون و سریعاً عاای

 امرا  اارا فرروش  و خریرد  ایرن  از بسریط  و سااس تصوری و کند می امضاء

 این از را او اسناا، این از پیچیدس و تخصصی ارک بخاطر اار بنگاس شخصِ
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 حقوقی لوازم به و است «بیع» از ایگری فهم اارای زیرا کند می منع کار

 ایرن  از براالتر . کنرد  می بینی پیش را احتمالی مشکالت و اارا اشراف آن

 از را امروا   آن، اسراس  بر و اارا بیع از «قاضی» یک که است ارکی او،

 حکرم  اختالفرات،  ار و سرپارا  می ایگری کسان به و کراس سلب کسانی

 .کند می

 هرای  نسربیت  ار عقالئری،  روابط تمامیِ اساساً و نکاح و بیع بنابراین 

 که نیست طور این لرا و اارا مختلفی معانی مختل ، افراا برای و مختل 

 ایگر و شرطیه جمالت واقع ار. باشد شدس جعل معنا یک برای لفظ یک

 بره  بایرد  ابتردائاً  که اارا مختلفی معانی مختل ، های نسبیت ار جمالت

 بررسی مورا ابعاا همین امروزین، شناسی زبان ار که پرااخت آنها تنقیح

 مهم این بررسی به توان می که است مرحله این از پس تازس. گیرا می قرار

 نروع  چره  عقالئری،  روابرط  از کثررت  و وحدت این بستر ار که کرا توجه

 است؟ طرح قابل عقلی لوازم

 ی ااعیره  ار شررطیه  جمالت مثالً. اارا را حکم همین نیز «شر » 

 هماننرد  نسربیت،  ایرن  ار جمرالت  ایرن  آیا اارا؟ معنایی چه معصومین،

 ضرروری  اسرناا  ثبرت  مراکرز  بره  مراجعه آن، انعقاا برای که نیست بیعی

 آیرا  اسرت؟  آن ی پشرتوانه  نامره،  بیع ار تخصصی و طوالنی متون و است

 هرایی   «آنگراس  و اگر» از ارک باالترین ااعیه، ار شرطیه جمالت موضوع

 جمرالت  تروان  مری  آیرا  نیسرت؟  است، خلقت نظام مدیریت ار جاری که

 ارهرار  و عجرز  یرا  جهرل  مقرام  بره  مربرو   را غیرمعصومین برای شرطیه

 نروع  چره  بررای  سیاسری  رهبرران  یرا  اانسرت؟  مرافوق  بره  نسبت خضوع
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 یرا  کننرد؟  می استفااس شرطیه جمالت از که است جامعه ار تأثیرگراری

 لررا  اارا؟ جایگاهی چه تعالی و تبارک اهلل الی اعوت ار شرطیه جمالت

 و مفراهیم  شروند،  مری  صررف  لغات و الفاظ» صرف، علم ار که طور همان

 .  شوا صرف باید نیز ر شر  معنای جمله از ر معانی

 اساساً و شرطیه جمالت که شوا می روشن فوق ی نکته اساس بر. 1 

 آنهرا  از حراکی  و عقالئری  روابرط  و اعتبراری  امور به نارر اابیات، و کالم

 ار بیرع  کره  طور همان هستند؛ متعدای آثار اارای وعاء این ار و هستند

 موجررب ازاواج یررا اارا پرری ار را امرروا  انتقررا  ماننررد اثررری جامعرره

 کره  البتره  و گرراا  مری  جامعره  یک ار مراان و زنان ی رابطه گیریِ شکل

 آن به مخصوص های سازمان و قوانین و ها نامه آیین بدون آثار این تحقش

 .نیست ممکن

 بحرث  یرا  وصر   مفهوم یا شرطیه جمالت مفهوم مانند مباحثی لرا 

 ار آنهرا  جایگراس  و گیرنرد  قررار  اقرت  مورا منظر این از باید خاص و عام

 ی هندسره  صرورت،  ایرن  ار کره  گیررا  قررار  توجه مورا اجتماعی روابط

 گراس  نیز اجتماعی روابط زیرا. گرفت خواهد شکل مباحث این ار ایگری

 بررای  گاس و شوا می منجر کفر به و شدس ایجاا شهروندان مااّیِ نفع برای

 ترتیرب،  ایرن  بره  و آورا مری  بوجروا  را ایمران  نظام که گرفته شکل ایثار

 ار ایرن . کررا  خواهرد  پیردا  مااّی و الهی تقسیم نیز اابیات ار ارتکازات

 آمروزش  انیای منظر از موضوعات، این ار قوم بحث طرح که است حالی

 اسرت  کسرانی  بره  مختص اما نیست انکار قابل آموزش انیای البته است؛

 یرک  ار زنردگی  آغاز حا  ار و باشند خاص قوم یک اابیات از بیگانه که
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  .هستند ایگر ی جامعه

 بایرد  نیرز  بحرث  ار مطرح احتماالت ی اربارس آخوند نظر پیرامون. 6

 از شرطیه، جمالت ار تعلیش و جزاء و شر  بین ی رابطه که ااشت توجه

 وقتری  آیرا  اسرت؟  حقیقی یا عقلی امور جنس از یا است عرفی امور سنخ

 سرنخ  از بیانرات  ایرن  نیرز  قوم نظر ار و است شارع بیانات بحث، موضوع

 بحرث  این ار آخوند آنچه قبیل از مباحثی توان می هستند، اعتباری امور

 و معلرو   و علت بین سنخیت مانند مقوالتی به و کرا طرح کراس، مطرح

 تاکیرد  ایرن  برر  خروا  مصنّ  آیا! پرااخت؟...  و الواحد قاعدس و العله جزء

 !ندارا؟ ااراکاتی چنین و پراازا نمی امور این به عرف که نکراس

 بشرر   امرا  کررا  مطررح  تخصصی مباحثی بارس این ار توان می! بله 

 بحررث موضرروع فلسررفی، و منطقرری مباحررث برره پرررااختن بجررای آنکرره

 به اساس این بر و شوا کش  آن، فرهنگ و گیرا قرار «عرفی عقالنیت»

 ماننرد  امروری  عرفری،  ارتکازات از اگر حتی. گراا مباارت اصل استخراج

 وارا آن برر  اشرکالی  شروا،  اسرتخراج  اعتبراری  کلّیت یا اعتباری جزئیت

 آن تعریر   و باشرد  عررف  بره  اسرتناا  قابرل  اینکه بر مشرو  اما نیست؛

 .شوا روشن عقلیات ار کلّی و جزئی با آن تفاوت و گراا مشخص



 

 



 

 

 المسبّبات تداخل: الثالث االمر

 بره  باید مسبّبات، تداخل پیرامون  اصولی بحثی گیریِ شکل برای. 9

 براز  وضرع  بره  ترداخل  عدم یا تداخل موضوع طرح که پرااخت نکته این

 حردوم » برر  شررطیه  جمرالت  آخونرد  نظر ار موال؟ بیان به یا گراا می

 این اقیش معنای رسد می نظر به. اارند االلت «الشر  حدوم عند الجزاء

 مقتضرای  یرا  و رر  شررطیه  جمرالت  وضرع  مقتضرای  کره  اسرت  آن کالم

 ترداخل  عردم  رر  باشند می وضع از کاش  که شرطیه ی جمله استعماالت

 .است مسبّبات

 از بعد که است مستقلّ تخاطبی و تفاهم شرطیه، ی جمله هر یعنی 

 اسرتقال   لررا  و شروا  محقرش  خارج عالم ار باید آن به نسبت موال طلب

 حکرم  ترداخل  عردم  بره  کره  اسرت  شرطیه ی جمله استعماالت  و ها وضع

 مخصروص  االلت نیز انشائیه یا خبریه ی جمله هر که طور همان. کند می
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 یرا  مسرند  تغییرر  و انشرائی  یرا  خبرری  قالرب  تکررار  و ااراست را خوا به

 برواس  آن بررای  زمانی، مقطع یک ار جمله چند گفتن و آن ار مسندٌالیه

 پرس . اند بواس اارا را خوا خاص اثر گویندس، نظر ار جمالت از یک هر که

 انرواع  تمرامی  ار بلکره  نردارا  موضوع این ار تأثیری جزائیّت یا شرطیّت

 بره  مخصروص  اثر باید شوا می صاار ای گویندس از که کالمی هر جمالت،

 اسرتعما   کره  ای جملره  هرر  یعنری  باشرد؛  ااشرته  خارج عالم ار را خوا

 .اارا انبا  به را خاص اثری و اارا حدس علی غرضی خوا برای شوا، می

 متمراثلین  حکمرین  ی اسرتحاله  بحرث  به آخوند مرحوم ااامه، ار. 1

 اسرتحاله  ایرن  آیرا  کره  است این سوا  اما پراازا می واحدس حقیقت برای

 چنرین  بره  تروان  مری  هرم  اعتبرارات  ار یرا  اسرت  حقیقی امور به مربو 

 حکرم  تکررار  با موالی که ندارا فرض مطلب این آیا شد؟ قائل ای استحاله

 عمرومی  وجردان  و فرهنگ یک ایجاا بدنبا  طبیعت، یک به نسبت خوا

 ار «اکررام » خُلرش  ایجاا بدنبا  مثالً یعنی! هستند؟ موضوع آن به نسبت

 بدنبا  نیز مختل  راههای از آن، بر تاکید و تکرار بر عالوس و است جامعه

 از مختلر ،  راههای و حاالت و فروض گرفتن نظر ار با و است آن تحقش

 اکررام  بره  فرروض،  ایرن  از یرک  هرر  تحقش صورت ار تا خواهد می مرام

 اعتبارات عالم ار را حقائش عالم به مربو  احکام نباید پس. کنند مباارت

 .کرا خلط هم با را وعاء او این و نموا جاری

 کره  نیست معنا این به قطعاً گرشت آنچه: »شوا گفته است ممکن 

 نسربت  موال میل و باشد شدس انجام بار او طبیعت یک برای وجوب جعل

 موال مختل  تدابیر واقع ار. باشد شدس محقش بار او خاص عمل تحقش به
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 طبیعرت  بره  نسبت او که نیست معنا این به نیز خوا مطلوب تحقش برای

 همران  بلکره  است کراس جعل آن برای وجوب او و ااشته میل او واحدس

 ترا  بزنرد  است مختلفی کارهای به تا شدس موجب او ، جعل و واحد میل

 از تصرویر  ایرن  کره  است آن پاسخ.« کنند محقش را او خواست بندگانش،

 و مروال  امیرا   نظرام  بره  کره  اسرت  صرحیح  آنگراس  تنها او خواست و موال

 انتزاعری  نحو به عبید و موالی ی رابطه و نشوا توجه او اغراض ی مجموعه

 یکدیگر به که او های میل تک تک اساس بر موال و گراا تحلیل ذهنی و

 آنچره  ایگر عبارت به! شوا ترسیم ندارند، هم با نسبتی و نیستند مرتبط

 میرل  یرک  پیونردا  مری  وقروع  بره  اعتباری و عقالئی روابط ار و عمل ار

 گرچره  که است موال «میلِ جریان» بلکه نیست واحد ماهیت یک بعنوان

 ی تجزیره  امرا  نیسرت؛  مراهوی  وحدت سنخ از آن وحدت اما اارا وحدت

 ار. اهرد  می نتیجه را میل ها میلیون قوم، مبنای اساس بر «میل جریان»

 او مجعروالت  و مروال  احکرام  گرشرت  اوامرر  بحرث  ار که طور همان واقع

 و مراهوی  ی فلسرفه   اسراس  برر  نباید که هستند متغیر و اعتباری اموری

 .شوند تحلیل نگر کلّی منطش

 که کنند می تغییر زمانی تنها نیز مجعوالت: »شوا گفته است ممکن

 یک توسط جعل از غرض اگر اال و نشوا محقش آنها ی بوسیله جعل غرض

 همران  نردارا؛  وجروا  آن تغییر برای الیلی شوا، محقش اعتباری ی مقوله

 واضع غرض مفترس، حیوان معنای تفهیم برای اسد لفظ جعل با که طور

 این ار تغییری کنون تا زمان آن از لرا و شدس محقش تخاطب و تفاهم ار

 ار کره  ااشت توجه باید اما.« است نشدس اااس معنا آن رساندنِ برای لفظ
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 و عررف  امرا  نکرراس،  مبراارت  خروا  جعل تغییر به واضع گرچه مثا  این

 عرالم  ار مستشرکل  ااّعراییِ  ثبرات  و انرد  کراس تغییر به اقدام اائماً موالی

 اقتردار  بررای  مظهری «شیر» گرشته، ار مثا  بعنوان. ندارا وجوا خارج

 بررای  حیوان این از سالطین و بواس عرف ار ترس و رعب ایجاا و پااشاس

 وروای هرای  اروازس ار را آنهرا  و کرانرد  مری  اسرتفااس  خروا  امنیت حفظ

 از پرس . کننرد  سرلب  رعایرا  از را جسارت و جرأت تا گماشتند می شهرها

 اما بواس اقتدار و ترس و امنیت مانند مقوالتی یااآور شیر لفظ عینی، نظر

 و سرالح  ماننرد  الفاری با ترس و قدرت و امنیت امروز عینیِ وضعیت ار

 براغ  ار که است حیوانی یااآور شیر لفظ و شوا می منتقل ای هسته بمب

 شناسری،  زبران  علرم  ار امرروزس  ایگرر  عبارت به! شوا می نگهداری وحش

 ندارنرد  مهمّری  منزلرت  لره  موضوعٌ معنای برای لفظ جعل مانند مباحثی

 توجه «الفاظ تاثیرِ نقطه» به و است مطرح «گشتاوری زبان استور» بلکه

 .شوا می

 غیرر  و واقعری  بصرورت  «مروال  منزلت» اگر فوق، بحث از گرشته. 3

 جریران  یرا  و آن تعردا  یرا  میل وحدت بررسی آنگاس شوا، تبیین انتزاعی

 بردنبا   کره  اسرت  سرلطانی  یرا  پااشاس موال: شد خواهد تر واضح هم میل

 و خواهرد  مری  تبعیت زیراستان، ی همه از و است خوا اوامر شدنِ جاری

 شرکل  او بررای  جایگراهی  هریچ  نشوا، موفش اساسی ی مسأله این ار اگر

 و صرفت  نروکر  که کسانی از اارند تنوّع نیز او استان زیر. گرفت نخواهد

 زنری  گمانه حا  ار اائماً بلکه مانند نمی او اوامر منتظر و هستند چاپلوس

 توجره  و موال رضایت که هستند ها گمانه آن به عمل و موال میل پیرامون
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 منزلرت  و جایگراس  به رسیدن فکر ار احیاناً که کسانی تا کنند؛ جلب را او

 .هستند سلطان

 میرل  صدور بدون که کنند می عمل ای گونه به او  ی استه بنابراین 

 «میرل » مروال  بررای  خروا،  هرای  ترالش  اساس بر و پایین از بلکه موال، از

 ایرن  مرتبراً  و اهنرد  می قرار او معرض ار را جدید موضوعات و سازند می

 اسرتکباری  خُلرش  اسراس  بر و مدتی از پس موال تا کنند می تکرار را روند

 تحقیرآمیزی و ضمنی نحو به را آنها کار ای اشارس و چشمی گوشه با خوا،

 فررض  این مجعوالت، و اعتباری امور از قوم تصویر ار آیا حا . کند تایید

 کرار  ایرن  بره  نسربت  براال  از و شروا  تولیرد  پایین از میل که شدس مطرح

 بره  نسربت  نروکری  و طرواف  حالت ار زیراستان تا شوا ورزیدس استکبار

 نیرز  زیراسرتان  و ارباریران  از ای عردّس  ایگرر  سروی  از! بمانند؟ باقی موال

 از اطرالع  رغرم  علری  پااشاس و کنند می عمل او نظر خالف بر که هستند

 شوا نمی آنها متعرّض و کند می حفظ خوا استگاس ار را آنان مطلب، این

 .  پراازا می آنها کنتر  به حا  عین ار و

 به ارتبا  بی و واحد میل یک که اوامری صدور تصویر، این اساس بر

( آن امثرا   و «بیراور  آب» ماننرد ) کنرد  می متباار ذهن به را امیا  ایگر

 فرهنرگ  ار معمرو   رونرد  آنچره  امرا  افترد  مری  اتفاق ندرت به و استثنائاً

 یرک  بعنروان  طلرب  و میل و نیست اوامر این اهد، می تشکیل را مولویت

 جریان سلطنت، شأن بلکه نیست؛ مطرح آن به نسبت ی استدامه و شیئ

 بسرتر  او بررای  پرایین  از ترا  اارا مری  وا را ایگرران  که است پااشاس میل

 و فرهنرگ  یرک  بره  زیراسرتان  بررای  را کرار  این او و کنند ایجاا شهوت
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 آن، و اارا وحردت  پااشاس، غرض واقع ار. کند می تبدیل عمومی وجدان

 فعرلِ  هرا  میلیرون  غررض،  ایرن  تحقش برای که است سلطنت بقاء و حفظ

 کنرد  مری  طلب همگان از استکباری خُلقی با را ر فعل یک نه و ر مرتبط

 و عقلری  مباحرث  و ماهیرت  یرک  بمثابره  واحد میل چارچوب، این ار که

 قابرل  «اغرراض  با متناسب افعا » و «اغراض» تنها بلکه ندارا راس حقیقی

 و ماهیرت » بره  تبردیل  قابلیرت  «فعرل » که گرشت قبالً زیرا است؛ طرح

 .ندارا را «کلّیت

 ار کره  بروا  عقالئری  روابرط  و اعتبرارات  عالم از تصویری این، البته 

 کره  کررا  ابداع توان می هم را ایگری ذهنیِ فروض اما بواس جاری خارج

 بره  توانرد  مری  عقرل  گرچره . ااشرت  نخواهنرد  واقعیت این به ربطی البته

 بره  را شدس تجزیه امور باید پایان ار اما بپراازا موال میل جریان ی تجزیه

 زیررا . اهرد  سرامان  را اعتبرارات  عرالم  با متناسب بحثی تا برساند وحدت

 «موضوع یک به نسبت طلب و میل یک» اساس بر اعتبارات عالم تحلیل

 اخرالق  و فرهنگ یک تحقش بدنبا  موالی و سالطین بلکه است ناارست

 فعرلِ  هرا  میلیرون  انجام با جز اجتماع ار آن جریان که هستند جامعه ار

 اختیرارات  کره  موالهرایی  ار روند این و بوا نخواهد پریر امکان هماهنگ

 یرک  یرا  قبیلره  یک مانند) اارند کوچکتری فرماندهی ی محدواس و کمتر

 .  است جاری نیز( خاندان

 ترداخل  بحرث  بررای  کره  عرفی های مثا  گرشت، آنچه مبنای بر. 1

 روابرط  از خراص  تعیّنری  ار و شروند  ترر  اقیرش  بایرد  شدس، طرح مسببات

 صرورت  ار و گرفتره  نظر ار را شرطی موال اگر مثالً. شوند معنا اجتماعی
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 اارای که است شخصی زید کند، می امر زید اکرام به را ایگران آن تحقش

 شروکت  بره  توانرد  مری  خروا  اانش و علم با مثالً و است اجتماعی منزلت

 مروالی،  از ترری  پرایین  ی راس ار یرا . بیفزاید آن اعتبار و سلطنت استگاس

 رئیس) موال تا شوا می باعث او اکرام که است موال صنفانِ هم از یکی زید

 تبیرین  با. یابد است تری افزون مااّیِ منافع به( خاندان یک ولیّ یا قبیله

 تنها زید اکرام شوا می روشن که است آن به مربو  تعیّنِ ار اغراض این

 باعرث  آن، کررانِ  محقش بار یک با و شر  یک ثبوت با و صورت یک ار

 ایرن  بلکره  شرد  نخواهرد  زیرد  با روابط از تر افزون منافع به موال استیابی

 انجرام  مکررّر  بصرورت  و مختلر   شرو  با و مختل  حاالت ار باید اکرام

 از کره  هرایی  اکررام  این جبران برای و خوا بعدیِ حرکات ار زید تا شوا

 ار کراس، مشاهدس مختل  مواقع ار و خاندان یک از متعدای افراا سوی

 مسربوق  قربالً  که اهد نشان هایی نرمش خوا از موال با خوا کاری روابط

 خروا  غرض به تا اارا محاسباتی حکیم موالی پس. است نبواس سابقه به

 شررو   لررا  و کنرد  پیردا  اسرت ( صرنفی  و کراری  روابط ار زید نرمش)

 اتفراق  مکررّر  نحرو  به زید اکرام تا گیرا می نظر ار اکرام برای را مختلفی

 برار  یک تحقش و مسبّبات تداخل با تناسبی غرض، آن تحقش لرا و بیفتد

 .ندارا مختل  شرو  حدوم رغم علی اکرام

 ترداخل  بره  قرو   راّ بررای  مبنرایی  توانرد  می آنچه ترتیب، این به. 1

 ار کره  است خارج عالم ار «عقالئی روابط» به توجه گیرا، قرار مسبّبات

 ای مجموعه با بلکه شوند نمی محقش فعل یک با معموالً موالی اغراض آن،

. گرراا  مری  ممکن غرض به استیابی که است هماهنگ و متعدّا افعا  از
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 و مثلرین  اجتمراع  ماننرد  عقلی اموری به را مساله این نباید که همچنان

 به نسبت واحد میل یک اعتبارات، عالم ار زیرا کرا مرتبط آن ی استحاله

 جریران  باعث که است غایات از نظامی بلکه نیست مطرح واحد فعل یک

 هم اگر. شوا می موضوعات و افعا  از نظامی به نسبت متغیّر نحو به میل

 شروا،  می مشاهدس ها طلب ایگر به مرتبط غیر و واحد های میل و ها طلب

 مفرراات  جعرل  منشرأ  قروم،  مبنرای  برر  کره  است واضع وضع سنخ از یا

 کره  اسرت  عبد تربیت عالمم به مربو  یا و است( تک تک نحو به کلمات)

 .  شوا می گیری پی «عباا پرورش برای فعل یک تکرار» آن، ار



 

 

 التداخل علی بناءً الشرط فی التصرف وجوه

 بنرام  مسرتحیلی  امرر  با مالزم را تداخل به قو  آخوند که آنجا از. 9

 سه از یکی انتخاب به ملزم را تداخل به قائلین اانست، «مثلین اجتماع»

 یرا  «جرزاء  حردوم  بره  نسربت  شرطیه ی جمله رهور ار تصرف» حلِ راس

 ار تصررف » یرا  و «طبیعرت  وحردت  بره  نسربت  جرزاء  رهور ار تصرّف»

 و اانرد  مری  «تأکیرد  برر  آن حمرل  و اوم ی جمله ار جزاء بوانِ تأسیسی

 کره  رر  رراهر  خرالف  ارتکراب  زیررا  کنرد  می را را حلّ راس سه هر سپس

 حرلّ  راس کره  است صحیح صورتی ار تنها ر است حلّ راس سه هر ی الزمه

 ی جملره  اطرالق  از ید رفع امکان اینجا ار اما باشد نداشته وجوا ایگری

 وجروا  رر  جرزاء  طبیعت نه و ر جزاء افراا به آن کرانِ منصرف و شرطیه

 . اارا
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 ار تصررف  بحرث،  ایرن  ار آخونرد  که ااشت توجه باید بارس این ار 

 اسرت،  ممتنع عقلی نظر از که اموری بر آنها االلت صورت ار را رهورات

 برر  را اسرتعماالت  تروان  می آیا که است مطرح سوا  این حا . پریرا می

 ید رفع رهورات از آن، با تعارض صورت ار و سنجید عقلیه احکام اساس

 مبحرث » ار عقالئری،  و اصرولی  اصل یک بعنوان مبنایی چنین آیا! کرا؟

 احکرام  از مقصروا  گاس البته! است؟ شدس تنقیح و اثبات «استعما  و وضع

 یرد  رفع صورت، این ار که است عقالئی و عرفی عقالنیت اینجا ار عقلیه

 عقرل  احکرام  از منظور اگر اما است؛ اشکا  بی آن با متناقض رهورات  از

 از یرد  رفرع  اهد، می قرار اصل را تطابش و علّیت که باشد عقلی اینجا، ار

 را اصرل  این توان نمی یعنی. است قبو  قابل غیر و اشکا  محلّ رهورات

 برهرانیِ  و قطعی احکام با باید تخاطبات و تفاهمات ی کلّیه: »که پریرفت

 .«نباشند آن خالف  بر تا شوند سنجیدس عقل

 و گرراا  می باز حقیقی امور به یا ااراک پیدایش تر اقیش تعبیر به. 1

 مشررو   ارتکراز  کره  معناسرت  بردین  اصلی چنین اما ارتکازی؛ امور به یا

 آنها حقیقی امور که یابند می جریان صورتی ار تنها ارتکازی امور و است

 نظرری  عقل» مانند مهمّی تقسیمات اساس مبنایی، چنین. کنند تأیید را

 و بررا  مری  برین  از را «وضرعی  و طبعی و عقلی االلت» یا «عملی عقل و

. کنرد  مری  نفی را آنها ار عقلی حصر جریان و تقسیمات این بوانِ برهانی

 و نظرری  عقل تقسیم مبنای باید که ر قوم مباحث ترین ای ریشه از یعنی

 و قرانون  و علّیرت  بره  یرا  «نسربت » کره  است آن ر گیرا قرار عملی عقل

 بره  یرا  و شروا  می کش  و است جاری خارج ار که گراا می باز ضرورت
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 اگرر  حرا  . اوسرت  ی ارااس و جاعل جعل از ناشی که کند می رجوع اعتبار

 قسم او این خلط بمعنای شوند مشرو  علّیتی امور به جعلیات از برخی

 براز  عقلری  حصرر  بره  تقسریم  ایرن  کره  گفرت  باید صورت این ار و است

 کره  معناسرت  بردان  نیرز  الزمه این. است استقراء از ناشی بلکه گراا نمی

 حقیقری  امرور  اساس بر را فلسفه و منطش مانند علومی ی ریشه توان نمی

 حرکت باب انسداا جز معنایی قوم، مبنای ار ای نتیجه چنین که کرا بنا

 عقلری  امور به رهورات کران مشرو  عملیِ اثر این، بر عالوس! ندارا عقل

 هرای  قرائرت » مبنرای  کره  اسرت  آن اساس این بر کالم تأویل و برهانی و

 .شوند شناخته رسمیت به «کالم از مختل 

 کره  اسرت  بحثری  است، طرح قابل مبنا این بر که ایگری اشکا . 3

 نسربت » پیرامرون  خروا  اصرولی  مباحرث  ار( رس) حسینی عالمه مرحوم

 ار هرم  و صرورت  ار هم که هایی نسبت یعنی. اند کراس ایراا «استنتاجی

 واقرع  ارک بره  را ذهرن  کنند، می عمل علّیت تحت و هستند عقلی مااّس،

 لررا . شروند  می امور تمامیِ به نسبت انسان فهم باعث و شوند می رهنمون

 زنرد  می عمل به است خوا فطرت مقتضای و عقل حکم اساس بر انسان

 ار. ااشت نخواهد تخاطب و تفاهم و اابیات و زبان و نطش به احتیاجی و

 منحرلّ  اسرتنتاج  از نحرو  ایرن  ار صورتاً و مااّتاً ها نسبت تمامیِ اگر واقع

 ار زیرا. روا می بین از تکلّم و نطش و ارتبا  به نیاز بازگراا، آن به و شوا

 برا  ارتبرا   بره  نیراز  و فهمنرد  مری  را چیز همه ها انسان تمامی فرض این

 قبیل از یکدیگر با ها انسان ارتبا  بلکه ندارند مفهوم انتقا  برای یکدیگر

 و گرانرد  مری  ترکیرب  هرم  برا  که شوا می چوب و سنگ با انسان ارتبا 
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 امررا. شروند  مری  برطرررف جبرری  و فطرری  بصررورت وعراء  ایرن  ار نیازهرا 

 بره  استرسری  بررای  راس ایجاا و طریش جعل سنخ از اعتباری، های نسبت

 ی نحروس  و انرد  متبراین  اسرتنتاجی  هرای  نسربت  با ماهیتاً و هستند غرض

 ایرن  کرران  مشررو   پرس . نیسرت  تصردیش  و تصرور  سنخ از آنها ااراک

 سرنخ  او این میان تباین نفی بمعنای استنتاجی، های نسبت به ها نسبت

 .است نسبت از

 یکدیگر ار اقسام تداخل که است روشن: »شوا گفته است ممکن. 1

 امرور  ترداخل  بمعنرای  برهان با رهور تصاام عدم اصل اما است ناارست

 ایرن  بره  بلکره  نیسرت  اعتباریات ار علّیت جریان و اعتباری امور با عقلی

 حکرم  نراقض  و برهران  خرالف  بر که را جعلی جاعلی، هیچ: که معناست

 کره  ااشرت  توجره  بایرد  امرا .« اهد نمی انجام باشد، علّیت جریان و عقل

 گرراس هرریچ زیرررا نرردارا طرررح قابلیررت اساسرراً مسرراله از ترسرریمی چنررین

 هرایی  نسبت و علّیتی های نسبت)م  متباین امر او به نسبت «هماهنگی»

 موضروع  او یعنی شوا؛ نمی طرح( کنند نمی عمل علّیت جریان تحت که

 بحث ها آن تعارض یا هماهنگی پیرامون تا ندارند اشتراکی اساساً متباین،

 و ترکیرب  نه و است «انفصا » است، اصل ماهیات ار آنچه واقع ار. شوا

 بحرث  پیراز  ماهیرت  برا  سیب ماهیت ی رابطه از هیچگاس مثا  بعنوان لرا

 .اارند استقال  ماهیات از یک هر و شوا نمی

 و بخشرید  نظرم  اعتباری موااّ به صورت، نظر از توان می تنها بنابراین

 و هسرتند  علّیرت  نقریضِ  اعتبراری،  موااّ نفس اما کرا بندی طبقه را آنها

 بردلیل  و شروا  نمری  جاری آنها ار مفاهیم بین علّیت و نیستند پریر نظم
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 آنهرا  تعرارض  یا هماهنگی از سخن لرا و ندارند ثابتی ی پایه بوان، جعلی

 .آنهاست میان تباین نفی به منجرّ و معناست بی علّیتی امور با

 و شرر   تعدا ار مثلین اجتماع از جلوگیری برای حلّ راس آخوند. 1

 تعرارض  حرا   عین ار و ااند می جزاء افراا به حکم تعلش را جزاء وحدت

 جرزاء  تعدّا ار شرطیه ی جمله رهور زیرا کند می راّ را جزاء اطالق با آن

 .است اطالق انعقاا از مانع که ااند می ای قرینه را

 مجلرس  یرک  ار مروال  ی جمله او هر که این فرض بر و بارس این ار 

 و عاقل فرا یک بعنوان موال چرا که است طرح قابل سوا  این شدس، بیان

 و بگیرر  وضوء کرای بو  اگر: »که کند صحبت صورت این به باید حکیم

 قواعرد  رعایرت  و حرا   مقتضرای  با تناسب آیا! ؟«بگیر وضو خوابیدی اگر

 را هرا  شر  تمامی که کند نمی حکم آن امثا  و ایجاز مانند بیان و معانی

 آیرا ! کنرد؟  ذکرر  جرزاء  یرک  آنها ی همه برای و کراس بیان هم سر پشت

 تفکیرک  بصورت را مطالب تک تک باید که است طفل یک موال مخاطب

 اعمرا   کرالم  ار تجزیره  از حرد  ایرن  تا و کرا بیان او برای بُریدس و شدس

 وجروا  معمرو   اسرتعماالت  ار نره  کالم، از فروضی چنین واقع ار! کرا؟

 .شوا می یافت موال و عبد میان عقالئی روابط ار نه و اارا

 بررای  تقییرد  و اطرالق  بحرث  طررح  شد گفته قبالً که این بر عالوس 

 و است تعلیش بر اا ّ جمالت این ذات زیرا است ناارست شرطیه جمالت

 جرزاء  بررای  تقییردی  و اطرالق  اگر و پریرا نمی را تقیید و اطالق تعلیش،

 این ار واضع زیرا است شرطیه جمالت وضع مقتضای خالف شوا، تصور

 مرورا  تنهرایی  بره  را جزاء نه و کراس لحاظ تنهایی به را شر  نه جمالت
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. اسرت  اااس قررار  نظرر  مدّ را شر  به جزاء وابستگی بلکه اااس قرار توجه

 مسرتقلّ،  بصرورت  وابسرتگی  طررفینِ  از یکری  بررای  فرضی گونه هر پس

 . بوا خواهد بحث موضوع از خروج

 او و زمران  او ار را جملره  او ایرن  مروال  کره  شروا  فرض اگر اما. 6

 روابرط  ار بحرث  اساس که شد تبیین مکرّراً است، گفته جداگانه مجلس

 لررا . اوسرت  اغرراض  پیرامرون  زنی گمانه و «موال فرهنگ کش » عقالئی،

 این به وابسته او بیانات ار تداخل عدم و تداخل و تقیید و اطالق بررسی

 و رحیم و منص  یا باشد تحقیر اهل و مستبد و گیر سخت موال که است

 و عمرل  تکررار  حتی است، او  نوع از که موالیی عباا؛ از استگیری اهل

 حالرت  ار را عبرد  همیشه و پریرا نمی هم را تداخل عدم ااانِ قرار مبنا

 بررخالف  است، اوم سنخ از که موالیی  و اارا می نگه بدهکاری و تقصیر

 .کند می برخورا رویّه این

 کره  هنگرامی  اال و اسرت  مروالی  فرهنگ از عمومی فضای این البته 

 بره  کنرد،  برخرورا  مختلر   موضروعات  به تحقیر اخالق یا رحمت اخالق

 و زیراسرتان  منزلرت  حسرب  و کررا  نخواهد گیری موضع یکسان صورت

 اصو  علم لرا. ااا خواهد بروز خوا از متفاوت رفتاری موضوعات، جایگاس

 تنقریح  بره  بایرد  و یافرت  خواهرد  تفصریل  و تبیرین  فقره،  با اصطکاک ار

 مباحث ار نیز قوم البته. بپراازا «مدیریت انواع ار حجّت اتمام کیفیت»

 پاسرخگوی  بتواننرد  ترا  انرد  بواس حجت یه استیابی انبا  به خوا اصولی

 تشرریح  نظرری  صرورت  بره  را هرا  حجرت  غالرب  امرا  باشند متعا  خدای

 عمل و نظر از نظامی ار باید حجت رسد می نظر به که حالی ار اند؛ کراس

 . شوا تبیین بیرون و ارون و



 

 

 علیه الرّد و الشرعیه االسباب بین التفصیل

 معررِّف  بر را تداخل عدم یا تداخل به قو  تا اند کراس سعی برخی. 9

 راّ را نظرر  ایرن  آخونرد  امرا  کننرد  مبتنری  شرعی اسباب بوان مؤث ّر یا و

 بلکره  باشند معرِّف شرعی، اسباب تمامیِ که نیست طور این زیرا کند می

 محقش اگر بلکه ندارند أماریّت تنها نه که هستند نیز شرعی اسباب برخی

 .شوا نمی یافت شرعی حکم ثبوت برای نیز ایگری علّت هیچ نشوند،

 برر  جرزاء  تعلیرش » کره  شروا  مشرخص  باید فوق مطلب تبیین برای 

 شرر ،  بر جزاء تعلیش آیا اارا؟ معرِّفیت یا مؤث ّریت با تناسبی چه «شر 

 هرر  و موالسرت  جعرل  ترابع  کره  اعتباری ای مقوله یا است حقیقی امری

 معلّرش  یکردیگر  برر  را خاصّری  امرور  خوا، نظر مدّ غرض اساس بر موالیی

 او بره  عبرد،  جنابرت  صرورت  ار عرفری،  موالی است ممکن مثالً کند؟ می

 از خاصّی ی نحوس شرعی، موالی اما بشوید را هایش است تا اهند استور
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 .است کراس معلّش جنابت بر را( غسل) بدن تمام شستشوی

 معرِّف، سبب و موث ّر سبب از قوم مقصوا: »شوا گفته است ممکن. 1

 مرورا  واقعاً آنچه بلکه نیست اعتباری امور مقابل ار علّیتی و حقیقی امور

 برر  ای نشانه و امارس که آنچه به و شدس نامیدس موث ّر سبب باشد، موال طلب

 مروال  واقعری  طلب مثالً. شوا می گفته معرِّف سبب موالست، واقعی طلب

 یرا  اذان خفراء  و برواس  خراص  میزان به وطن از بُعد صورت ار صالس قصر

 خاص میزان آن ی اهندس نشان بلکه ندارند موضوعیتی بارس این ار جدران

 ار چررا  کره  است این سوا  ولی.« باشند می بواس، موال مدنظر که بُعد از

 آیرا ! انرد؟  شدس معرفی نشانه و امارس بعنوان جدران یا اذان خفاء مثا ، این

 وحردت  آن برا  و نیستند «خاص میزان به بُعد» کلّیِ از مصاایقی او این

 با برابر مصداقی نه و اند امارس او این که پریرفت باید الیل چه به! ندارند؟

 قابرل  شرارع  از بیرانی  هر ی اربارس فروضی چنین ایگر عبارت به! کلّیت؟

 برای آمدس، موال بیان ار آنچه از غیر ایگری مقصوا توان می و است طرح

 .باشد واقعی طلب آن از ای امارس موال بیان که کرا ترسیم آن

 چره  بره  اقیقراً  معررِّف  اسرباب  کره  شروا  معلوم باید ایگر سوی از 

 مروال  واقعری  خواسرت  برر  ای نشرانه  و «عالمت» به معرِّفات اگر. معناست

 ایرن  از عالمتری  و نشرانه  که شوا می طرح سوا  این آنگاس شوند، تعری 

( طبعری  یرا  وضرعی  یرا  عقلری ) ثالثره  االالت همان از یکی واقع ار سنخ

 بلکره  نردارا  وجهی «معرِّفات» مانند جدیدی اصطالح جعل لرا و هستند

 االلرت  مروال  واقعری  طلب بر وضعی االلت به اسباب، از برخی گفت باید

 .اارند



 

 

 جمالت ساير و شرطیه جمالت در مادّه و هیأت پیرامون بحثی

 پیرامرون  آنهرا  بره  پاسرخ  و سواالت برخی طرح از بعد که ای نکته. 9

 االلرت  برخری  کره  اسرت  آن گرفرت،  قررار  بررسی مورا شرطیه جمالت

 اسرت  روشن و اند کراس مستند شر  ااات به را تعلیش بر شرطیه جمالت

 انجرام  مفرراات  بره  نسبت که هایی جعل ایگر همانند صورت، این ار که

 ار کره  ایگری قو  اما. است شدس وضع معنا یک برای لفظ یک شوا، می

 ار. اسرت  تعلیش بر شرطیه جمالت «هیأت » االلت شدس، مطرح بارس این

 آیرا  چیست؟ اینجا ار هیأت از مقصوا که است مطرح سوا  این بارس این

 صرورت  این ار است؟ شدس ذکر مااّس برای قسیمی بعنوان اینجا ار هیأت

 «مقسرم » اساسراً  و باشرد؟  تواند می چه شرطیه جمالت ی مااّس از مقصوا

 واقرع  ار چیست؟ تقسیم این ار «حیثیت» و مااّس و هیأت به تقسیم ار

 ار صرورت  و مرااس  برین  تفکیرک  به مفاهیم، باب ار قوم رسد می نظر به

 .اند نپرااخته شرطیه جمالت

 برر  تروان  مری  را اینجرا  ار هیرأت  از مقصوا: »شوا گفته است ممکن
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 ار کره  کرا تبیین( وضع بحث ار سااس امر) مرکّبات وضع بحث اساس

 معرفری  اسرمیه  ی جملره  هیرأت  بعنوان اسم او گرفتنِ قرار هم کنار آن،

 کره  را جمله او گرفتنِ قرار هم کنار توان می نیز اینجا ار لرا. است شدس

 بعنروان  شردس،  وارا( فاء و ذن مانند) شر  ااات نیز آنها از یک هر سر بر

 مرکّرب  ای مقولره  صورت، این ار که کرا محسوب شرطیه ی جمله هیأت

 جمرالت  مروااّ . کنرد  مری  االلرت  تعلیرش  معنرای  بر که است چیز چند از

 واضرع  توسرط  قبالًً آنها الفاظ که هستند هایی جزاء و ها شر  نیز شرطیه

 ماننرد ) آنهرا  از برخری  خروا،  غررض  بحسب نیز مستعملین و شدس وضع

 .«کنند می معلّش( مجیئ مانند) ایگر برخی بر را( اکرام

 پیرامرون  اصرولی  بحرث  آیرا  که ااشت توجه باید بارس این ار اوالً. 1

 انجرام  مرااس  و هیرأت  ی اربرارس  صررف  علرم  کره  بحثری  با مااس، و هیأت

 قررار » که شد گفته گرشته مباحث ار ثانیاً خیر؟ یا اارا تفاوتی اهد، می

 ناارستی تعری  «معنا یک برای( لفظ چند از ترکیبی یا) لفظ یک ااانِ

 و زبران  «آمروزشِ » مقرام  ار کره  اسرت  حالتی به مربو  و است وضع از

 ایجراا  و معنرا  و لفرظ  برین  وحردت  از اابیات و زبان اال و. باشیم اابیات

 و لفرظ  برین  ی علقه به واضع اصلی توجه و شوا می آغاز آنها میانِ رابطه

 از بایرد  زبران  از تحلیرل  برای پس. رابطه این طرفین به نه و که معناست

 جعرل  مقرام  ار واضرع  زیرا مفراات؛ از نه و کرا شروع مقاالت و جمالت

 کره  اسرت  عقالئری  غرضری  ترابع  جعل، این و آموزش مقام ار نه و است

. اسرت  آن ار مررج  و هرج از جلوگیری و تخاطب و تفاهم ار نظم همان

 جمرالت  مضرمون  بعنوان) ذخبار از گویندس غرض ابتدائاً باید نیز اینجا ار
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 مقوله او این معنای و( شرطیه جمالت مضمون بعنوان) تعلیش یا( اسمیه

 یصررح» کرره ای جملرره بیرران ار حررداقل را آن انعکرراس و کرررا تبیررین را

 مراحل ار که است اساس این بر تازس و ااا توضیح باشد، «علیها السکوت

 . پرااخت مفراات به توان می بعد

 خاص ای رابطه و علقه به وضع، تعری  ار آخوند همانند برخی البته 

 اما شوا اابیات و زبان ار وحدت موضع تا اند کراس توجه معنا و لفظ بین

 کننرد  تحلیرل  علّیتی و حقیقی امور اساس بر را رابطه این اند کراس سعی

 .شد تبیین موضع همان ار مسلک این نقد که

 بحرث  فقردان  و شررطیه  جمرالت  ار مروااّ  به قوم نپرااختنِ ثالثاً. 3

 از اسرتفااس  کره  باشرد  مطلرب  ایرن  نشرانگر  تواند می رابطه این ار اصولی

 اال و اسرت  نبرواس  مرااس  برا  آن تقابرل  بمعنرای  اینجرا  ار هیرات  اصطالح

 بره  و گفرت  سخن تقسیم طرف یک از تنها علمی بحث یک ار توان نمی

! نپرااخرت  اقسرام  ایگرر  و تقسریم  حیثیت و مقسم پیرامون بحث تنقیح

 جمرالت  و اوامر بحث ار قوم شوا می مالحظه اینکه به توجه با مخصوصاً

 بحرث  امرر  ی مرااّس  از هرم  و اند پرااخته امر هیأت بررسی به هم انشائیه،

 .اند کراس

 از مقصروا  کره  کررا  منتسرب  قروم  بره  را نتیجره  ایرن  توان می پس 

 ایرن  و اسرت  نبرواس  آن معهروا  معنرای  فیره  نحرن  ما ار هیأت اصطالح

 لفرظ   کره  معناسرت  ایرن  به مرکّبات ار هیأت که کرا مطرح را پیشنهاا

 ی جملره » لفرظ  یرا  شردس  وضرع  تعلیرش  معنرای  برای «شرطیه ی جمله»

 وضرع  ماهیت یک به وص  یک ااان نسبت و اخبار معنای برای «اسمیه
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 و اسرت  گرراری  نرام  یرک  صرفاً کار این که است روشن گرچه. است شدس

 همین بر. ندارا...  و مااس و هیات به تقسیم مانند علمی مباحث به ربطی

 ار و اسرت  «ذخبرار » اسرمیه،  جمرالت  ار مرااّس  که گفت توان می اساس

 و مسرتوفا  اصولیِ بحث نیز جا این ار که است «تعلیش» شرطیه، جمالت

 ار جرزاء  نفرس  و شرر   نفرس  و تعلیرش  نفرس  از تحلیرل  برای مستقلّی

 را مفهوم این اند کراس سعی برخی گرچه. خورا نمی چشم به قوم مباحث

 پیرامرون  قبلری  سرواالت  ترا  اسرت  الزم اما اهند، توضیح علّیت اساس بر

 را حقیقری  علّیرت  از آن تفکیرک  ی نحروس  و «اعتبارات ار علّیت» معنای

 . اهند پاسخ

 بخش ار مااّس از قوم بحث که است توجه قابل هم نکته این البته. 1

 مرواا  ایگرر  از بحرث  بره  و اسرت  «ر م أ» ی مرااّس  بره  منحصر تنها اوامر

 منحصر مااس، پیرامون قوم بحث اهد می نشان مطلب این که اند نپرااخته

 چره  انشرائیه،  جمالت چه ر مرکّبات ار مااّس پیرامون و است مفراات ار

 معنرا  بری  برا  مساوی عمالً این که اند نکراس بحثی ر شرطیه چه و خبریه

 تروان  نمری  گرشت که طور همان زیرا است؛ مااّس و هیأت به تقسیم بوانِ

 علرم  ار مرثالً ! شوا بررسی آن از قسم یک تنها که کرا طرح را تقسیمی

 همران  کره  اارا وجوا هیأت و مااس به تقسیم با متنارر تقسیمی منطش،

 به علم این اصلی بحث که آن وجوا با و است «صورت و مااس» به تقسیم

 نیرز  قیراس  مرواا  بنردی  اسرته  بره  منطقیرون  اما اارا، اختصاص صورت

 و باشرند  اااس تقسریم  ایرن  قسرمِ  او هرر  بره  علمی نظمی تا اند پرااخته

 . شوا حفظ تقسیم این ار علمی بحث جریان
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 گرفتنِ قرار هم کنار به اسمیه جمالت هیأت اگر که این بر عالوس. 1

 توان می آیا که بوا خواهد طرح قابل سوا  این آنگاس شوا، تعری  اسم او

 آن میران  نسربت  مدّعیِ و ااا قرار «حجر» مانند لفظی کنار ار را «زید»

 چنرین » کره  شوا اااس جواب اگر و ااشت؟ را ایگری بر یکی حمل و او

 خرارج،  ار و اهرد  خبرر  خارج از باید اسمیه جمله زیرا است، غلط کاری

 از بحرث  گونره  هرر  کره  شوا می روشن آنگاس «ندارا وجوا نسبتی چنین

 و تفراهم  ار اسرمیه  جمرالت  مقتضرای » بره  توجره  بدون مااّس، یا هیأت

 تبیرین  از بایرد  تقسریمی  حیثیت و تقسیم هر و است ناارست «تخاطب

 غررض » برر  اعتبرارات  و مجعروالت  اسراس  زیرا. شوا منشعب مطلب این

 و زبران  ار کره  آنچره  بنرابراین  و شدس بنا «فعل ار لغویت عدم و عقالئی

 و مرج و هرج از جلوگیری گیرا، می قرار تحلیل مبدأ و است اصل اابیات

 مباحرث  الیرل  همرین  بره  و اسرت  «تخاطرب  و تفراهم  ار نظم جریان»

 بررای  الفراظ  تک تک وضع از نه و شوا آغاز جمالت از باید شناختی زبان

 مقسرم  از سوا  نیز امر ی مااّس و هیأت از بحث هنگام لرا! معانی تک تک

 .نیافت روشنی پاسخ و شد طرح مااس و هیأت به تقسیم حیثیت و

 



 

 



 

 

 الوصف مفهوم فی: فصل

 با آخوند و است وص  مفهوم پیرامون ثالث مقصد ار بعدی بحث. 9

 عقالئری  روابط یا وضع به وص  مفهوم اثبات برای آنها ار که االئلی نقد

 از. شرمارا  مری  مرراوا  را مفهومی چنین وجوا شدس، تمسک بیان مقام و

 مفراهیم،  بحث خاستگاس که شد روشن مختار نظر اساس بر و ایگر سوی

 مقرام  و وضرع  بحرث  از مرؤخّر  مفهوم، اثبات لرا و است کالم عقلیِ لوازم

 برا  وصر   نسبت تا است الزم ابتدائاً بنابراین. ندارا استقاللی و است بیان

 تا گراا معین وعاء او این مقتضیات و شوا روشن بیان مقام و وضع وعاء

. ااا انجرام  وصر   پیرامرون  عقرل  حکرم  مورا ار صحیحی قضاوت بتوان

 آن از بعرد  و گرراا  مری  براز  وضرع  به اوالً کالم منشأ قوم، مبنای بر یعنی

 . گراا می استخدام عبید و موالی بین روابط ار وضع، مقتضای که است

 ار البتره  چیسرت؟  وصر   بره  نسبت واضع نظر که اید باید حا . 1

 برر  و اسرت  گیری پی قابل زیاای بسیار حد ار وص  کاربرا استعماالت،

 بیشرتر  اساسراً  انرد،  اااس انجرام  وصر   معنرای  ار قوم که تعمیمی مبنای
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 موضروع  اگرر  خصوصراً  وصر ؛  بردون  و مطلرش  نه و هستند مقیّد ها کالم

 ار کره  کسانی بیانات  تمامیِ زیرا. باشد مکتب یک صاحبان کالمِ بررسی،

 که شوند مالحظه واحد ی مجموعه یک بعنوان باید هستند، شأنی چنین

 ایرن  بره . شروا  مری  مقیّرد  یکدیگر به آنان مختل  بیانات صورت، این ار

 زمینره  ایرن  ار وضع نوع یک از کاش  را استعماالت بتوان شاید ترتیب،

 نظرر  از وص  مفهوم اثبات که ااشت توجه باید ایگر سوی از اما اانست

 قروم  بحرث  کره  ارحالی. است بحث قابل «مرکبات وضع» ار تنها وضعی

 بحثری  بره  اگرر  و است «مفراات وضع» به منصرف بیشتر وضع، پیرامون

 بصرورت  غالباً اند، پرااخته شرطیه یا انشائیه یا اسمیه جمالت وضع مانند

 هرای  بررسری  جرنس  از نره  و برواس  اولیره  بندی تقسیم سنخ از و اجمالی

 آن زمینره  این ار بینانه خوش ایدگاس البته. تحلیلی و مفصل شناسیِ زبان

 کنرد  مری  رجروع  خبریه جمالت به وصفیه جمالت: »شوا گفته که است

 قبالً ولی «است مبتدا بر خبر حمل سنخ از موصوف با وص  ی رابطه زیرا

 پیرامرون  شرناختی  زبران  تحلیلریِ  بررسری  قوم، مباحث ار که شد گفته

 ایردس  نیرز  باشرد  اعتبرارات  وعراء  با متناسب که نحوی به خبریه جمالت

 و وضرع  کره  کرا بندی جمع قوم ممشای از چنین توان می پس. شوا نمی

 .است ساکت وص  ی مسأله به نسبت واضع

 بحرث  بره  خبریره  جمرالت  پیرامرون  قروم : »شروا  گفته است ممکن

 امثا  و حمل مالک و موضوع بر محمو  حمل آن، و اند پرااخته تحلیلی

 علرم  بره  اینجرا  ار آن مرالک  و حمرل  اگر که است آن پاسخ.« است آن

 جمرالت ) اعتباریرات  ترکیب ی نحوس پیرامون ما اشکاالت بازگراا، منطش
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 حقررائش بررا( هسررتند اابیررات و زبرران ار وضررعی االلررت سررنخ از خبریرره

 تحلیل از مقصوا بنابراین. شد خواهد مطرح( علّیتی و منطقی های بحث)

 جرنس  از کره  اسرت  تحلیلی قوم، مباحث ار آن فقدان و خبریه جمالت

 .باشد ارتکازی و اعتباری و عقالئی امور

 مفهروم  بحرث » برا  «عبیرد  و موالی بین عقالئی روابط» نسبت اما. 3

 امرر  یرک  عقالئری  روابط که شد گفته مکرّراً زیرا است روشن نیز «وص 

 اسراس  برر  یرا  عقالئری  روابط که است این حداقل و نیست انتزاعی و عامّ

 رحمرت  اساس بر یا و است گیری سخت و غضب و تحکّم و استکبار خلش

 مبنا این بر. بندگان تبعیت به موال احتیاج عدم و گیری است و تخفی  و

 مسرتکبر  مروالی  از وصرفی  بدون و مطلش بیان اگر حتی که است روشن

 مری  مروال  غررض  و نظرر  پیرامون زنی گمانه و تخمین به عبد شوا، صاار

 نظرر  ار نیرز  را نردارا  کرالم  برا  نسربتی  کره  ای بعیدس احتماالت و پراازا

 .باشد کراس فرار مجازات از تا کند می عمل آنها به وسواس با و گیرا می

 مروال  و عبرد  میران  ی رابطه چنین برای تنهایی، به کالم انصراف لرا 

 از و کنرد  مری  فهم مقیّد بصورت را موال کالم اائماً عبد و کند نمی کفایت

 و کنرد  می ارک را اموری مختل  مسائل پیرامون موال رفتارهای ی سابقه

 به اساس این بر و نماید می منصرف ها خُُلش و ها رویّه همان به را او بیانات

 موالی رفتار از باید همیشه عبد تر اقیش عبارت به. کند می مباارت عمل

 فرهنرگ  و کند عمل آن اساس بر و بپراازا «فرهنگ کش » به مستکبر

 پرس . نیسرت  مطلش گاس هیچ و است فراوان قیوا اارای نیز موالی رفتاریِ

 عبرد  امرا  کنرد  بیران  مطلرش  نحو به را خوا کالم موال است ممکن گرچه
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 مجازات تا کند منصرف آن قیوا و فرهنگ این به را کالم تا است مور 

 و مروال  ی گیرانره  سرخت  و اسرتکباری  خُلرش  از ناشی نیز روند این. نشوا

 . است استگاس این ار زندگی و خُلش این به نسبت عبد پریرش

 کره  اسرت  جراری  عبدی و موال بین ارتبا  ار روند این خالف اقیقاً

 نیازی و آنهاست به رحمت و عباا از گیری است رابطه، این از موال هدف

 گیرری  آسان و تخفی  او رفتار ار اصل الیل همین به و ندارا بندگان به

 و رشرد  میدان وارا نحوی به و بزند عمل به است عبد تا است اغماض و

 بره  اسرتگاس،  ایرن  ار خاص اوصاف  ارخواست و تقیید پس. شوا پرورش

 برر  مبتنری  عمرومی  ی رویّره  و شوا می بد  غیرمعمو  و استثنائی امری

 نشردس  رعایرت  آنهرا  ار نظرر  مورا اوصاف که است اعمالی قبو  و اطالق

 کره  این مگر. باشد شدس وارا موال بیان ار اوصافی چنین اینکه لو و است؛

 اما شوا؛ می مقیّد اساس این بر کالم که باشد موال به تقرّب انبا  به عبد

 .معنوی کما  جهت ار

 از عقرل  آیرا  کررا  روشن باید که است مقوله او این تبیین از بعد. 1

 یرا  کنرد  مری  ارک بیران  مقام و وضع مقتضای از بیشتر چیزی کالم، این

 ار عقرل  کره  اسرت  نکتره  این به توجه است مهم بارس این ار آنچه خیر؟

 بره  یرا  واحرد  ی  جملره  چرون  نیسرت  واحرد  ی جملره  یک با مواجه اینجا

 فرهنرگ  و عبرد  و مروال  میران  ی رابطره  یرا  و اارا انصراف وضع مقتضای

 توانرد  نمری  عقرل  و کنرد  می مشخص را کالم انصراف آنان، بین ار جاری

 کرار  موضروع  یعنری . کنرد  اضافه اطالقی یا وضعی انصراف این به چیزی

 و نیسرت  بیان مقام یا وضع مجرّا کالم، به ایگر معانی استناا برای عقل
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 .عقالئی روابط و موالی یا و واضع یا وعاء، او این ار حاکم

 بررسری،  موضوع که است جایی ار تنها عقل جوالن امکان واقع ار 

 تعیرین  بره  و باشرد  آنهرا  از بنردی  جمرع  ی نحروس  و ها کالم از ای مجموعه

 ی نحوس تا شوا پرااخته آنها کرانِ فرعی و اصلی و بیانات میان از اولویت

 .گراا روشن آنها تکلی  و عباا عمل

 ی ارائرره» کررالم، برا  عقلرری برخرورا  برررای کررار تررین  سررااس البتره . 1

 برر  آنهرا  از برخری  مثالً که است «موال بیانات از مختل  های بندی استه

 مثرا   عنروان  بره . باشرد  حکرم  اسراس  برر  آنها از برخی و موضوع اساس

 اسرته  یرک  ار را اکررام  وجروب  پیرامرون  مروال  بیانرات  تمرامی  توان می

 مررام  از گروس و صن  اس اکرامِ به موال که نموا روشن و کرا آوری جمع

 تروان  مری  کره  طرور  همان. هستند علماء آنها از یکی که است اااس فرمان

 مجموعره  یرک  ار را آنران  توصی  و علماء موضوع ار موال بیانات تمامی

 اسرت  انتزاع اساس بر بندی استه عقل، های فعالیت از یکی پس. گراآورا

 بره  مختلر   هرای  اسرته  تقیید برای بستری تواند می نهایت ار کار این و

 بمعنرای  بیانرات،  از انترزاع  کره  اسرت  آن نکته اما. آورا فراهم را یکدیگر

 و شردس  جراری  آن ار کالم که است نسبیتی و شرایط از آن کران خارج

 ار جملره  ایرن  زیرا. شوا نمی معلوم کالم واقعی معنای نسبیت، آن بدون

 جمرالت  آن تمرامیِ  و برواس  ایگر ی جمله اهها کنار ار استعما ، هنگام

 و افعرا   آن برا  ترکیرب  ار و شردس  گفتره  فعرل  اهها تحقش با همراس نیز

 بره  وابسرته  آن از صحیح فهم و یافته تعیّن که بواس آنها بر حاکم محیط

 .فضاست این
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 منحصرر  انتزاعی بندیِ استه ار نباید کالم پیرامون عقلی کار پس. 6

 موضروع  عقرل،  کرار  موضروع  زیررا  شوا متوق  سطحی چنین ار و شدس

 فقرط  نره  کره  اسرت  «محریط  و کرالم  و فعل از ترکیبی» بنام ای پیچیدس

. اوسرت  بیانرات  تمامی به مربو  بلکه موالست بیانات از بخشی به مربو 

 عقل از او و موالست سوی از طلب مورا موضوعی، چنین از فهم واقع ار

 ار مروال  مقیّرد   بیانات و مطلش بیانات میان سنجی نسبت به تا خواهد می

 «نظرام » موال های سازی ترکیب تنوّعِ به و بپراازا آن مختل  های نسبیت

 مروال  متعدا کلمات برای عقل یعنی. نکند اکتفاء «بندی استه» به و اهد

 از یک هر که کند می طرح مختلفی احتماالت آن، مختل  های نسبیت و

 کرالم  چرون  اهد؛ می قرار عبد مقابل ار را خاصّی تکلی  احتماالت، این

 از بخشری  کره  اسرت  مقامی ار شرعی موالی. نیست بسیط و سااس موال

 آن، از ایگرری  بخرش  و کنرد  می بیان را پیش سا  صد حکم کلماتش،

 ایررن از ناصررحیح فهررم و کنررد مرری معرریّن را آینرردس سررا  پانصررد حکررم

 .  است زاس رقم را مشکالت از بسیاری که هاست پیچیدگی

 محقش نبوّت ختم و است واحد موال کالم و این اینکه رغم علی لرا 

 مالحظره  اسرت،  شردس  معرین  تراریخ  پایران  ترا  همه تکلی  و است شدس

 نسبت این به مختل  های خاستگاس سوی از مختلفی تکالی  که شوا می

 برر  نیت وجوا با ر نیز متدینین رفتارهای الیل، همین به و شوا می اااس

 هرای  نحلره  و کنرد  مری  پیدا یکدیگر از زیاای ی فاصله ر تسلیم و اطاعت

 فهرم  از ناشری  مشرکل  این آیا. است آمدس پدید آنان میان ار را مختلفی

 بره  و عقرل  به یا! است؟ موال و عبد بین روابط مقتضای ار تراید یا وضع
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 ی مالحظره  آیرا  گرراا؟  مری  براز  «منطرش  ررفیرت » بره  ترر  اقیرش  تعبیر

 منطشِ و عقل کار موضوع آن، از سازی ترکیب و کالم مختل  های نسبیت

 ! نیست؟ جامعه ار شدس پریرفته

 و هرا  تحلیل و عقل فعالیت به مساله این که شوا معلوم باید اوالً پس

 معلروم  باید ثانیاً و گراا می باز آن توسط مختل  های سازی ترکیب امکان

 جراری  آن ار چگونره ( نفراق  و کفرر  از اوری)م  مروال  بره  تعبّد که شوا

 چره  آنران،  میران  اخرتالف  حرل  برای و متعبّدین میان ار ثالثاً و شوا می

 ی مجموعره  از بنردی  جمرع  ار عقل فعالیت که هستند قواعدی و قوانین

 تعیرین  کره  زمانی تا ترتیب، این به ؟  کنند می مقنّن و منضبط را بیانات

 شروا،  مری  انجرام  صروری  منطرش  توسط شیعه امروز شرایط برای تکلی 

 ی وریفره  از منردی  قاعردس  ارک و ااشرت  خواهرد  ااامه اختالفاتی چنین

 قبلری  اورانِ بره  مربرو   کره  ای وریفره  تنهرا  و آمد نخواهد بدست امروز

 ایمرانی  ی جامعره  برای که فضایی زیرا شد خواهد تکرار مرام برای است،

 و برواس  «صروری  منطش» ررفیت  از فراتر بسیار شدس، فراهم عصر این ار

 . است «مند نظام منطش» سطح ار

 مفهروم  برالتبع  و مفراهیم  بحرث  تبیرین  برای که شد روشن پس. 8

 از را «عقلری  لوازمات» و «عقالئی روابط» ،«وضع» مبحث سه باید وص ،

 از آنهرا  تفکیرک  و خاستگاس سه این از یک هر البته. کرا تفکیک یکدیگر

 مخترار،  مبنرای  ار اال و گرفتره  قرار مالحظه مورا قوم مبنای بر یکدیگر

 از تفکیرک  بجرای  کره  اارا وجروا  خاسرتگاس  سره  این از جدیدی تعری 

 .رسند می وحدت به هم با یکدیگر،
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 مباحث ار عقالئی روابط مقتضای و وضع مقتضای که گرشت ضمناً 

 ااا نسربت  کالم به آن بر اضافه مطلبی توان نمی و شدس روشن قوم قبلیِ

 بره  تمسرک  گرچره  بنرابراین . شوا تکیه جدیدی خاستگاس به که آن مگر

 قوم وروا اما است؛ ناارست منحصرس، علّیت اثبات برای بیان مقام یا وضع

 ای مقولره  از بحث طرح و شدس انجام صحیحی نحو به «مفاهیم» بحث ار

 ار علّیت طرح واقع ار. است گرفته شکل «منحصرس علّیت» بنام «عقلی»

 مروال  کالم ار قوانینی و روابط وجوا یعنی) آن عام بمعنای مفاهیم بحث

 «عبیرد  و مروالی  روابط» و «وضع» ورای و شوا می انجام عقل توسط که

 علّیت» سطح سه ار علّیت ااشت توجه باید اما است صحیحی کار( است

 کره ) «ترکیبری  علّیرت ( »اسرت  صروری  منطرش  به مربو  که) «مفهومی

 بره  مربو  که) «مند نظام علّیت» و( است نگری مجموعه منطش به مربو 

 چنرین  بره  قائل قوم که آنجا از و است بحث قابل( باشد می مختار مبنای

 نمی گیری پی نیز را اابیات و ارتکاز انیای ار آن لوازم نیستند، تقسیمی

 .کنند



 

 

 علیه الردّ و الوصف مفهوم علی االستدالل

 شردس،  طررح  وصر   مفهروم  اثبرات  بررای  کره  استدالالتی از یکی. 9

 آن ذکر نباشد مفهوم اارای وص  اگر یعنی است؛ لغویّت لزوم به تمسک

 مروالی  از عبرث  کرالم  که است حالی ار این و بوا خواهد عبث کالم ار

 غرض انحصار استدال ، این به پاسخ ار نیز آخوند. شوا نمی صاار حکیم

 .کند می راّ را مفهوم به وص  از

 کلمرات  خراصّ  ترکیرب  از غررض  کره  ااشت توجه باید بارس این ار 

 و زمان اسم یا مفعو  اسم و فاعل اسم و فعل یا خبر و مبتدا ذکر مانند)

 کالمی ترکیب هر و است مخاطب به خاصّ مطلبی انتقا ( وص  یا مکان

 و کنرد  نمری  گرویی  مهمرل  انسان پس. اارا آثاری ها انسان بین ارتبا  ار

 وضرعی  و اسرت  معنرااار  «عسرل » مانند ای کلمه مثالً زند نمی حرف لغواً
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 بره  اما شوا می استعما  صبحانه خوران هنگام ار و شدس انجام آن برای

 و علمری  مباحرث  میران  ار را ای کلمره  چنرین  کسی معموالً مثا  عنوان

 وصر   بررای  غررض  بحث طرح اساس، این بر. آورا نمی زبان به پژوهشی

 و فاعرل  اسرم  و حرروف  و افعرا   بکارگیریِ بلکه نیست صحیح بخصوصه

 انجرام  لغرواً  نیرز ...  و مکان و زمان اسم و مبالغه ی صیغه و مشبّهه صفت

 برا  باید نیز حکیم موالی کالم گفت کلّی طور به توان می یعنی. شوا نمی

 تفهریم  زبرانی،  تناسربات  رعایرت  بردون  و باشرد  ااشرته  تناسرب  او طلب

 بره  نرارر  اسرتدال   این پس. بوا نخواهد پریر امکان عبد به موال خواست

 برین  ارتبا  آن، ار که اصولی بحث یک نه و است زبانی بحث مقتضیات

 .باشد شدس تبیین موال طلب و وص 

 و زبرانی  مباحرث  برا  بحرث  ایرن  تفراوت : »شوا گفته است ممکن. 1

 بر االلتی قائمٌ، زیدٌ مانند ای جمله وضع، اساس بر که است آن ار وضعی

 به استناا طریش از وص  مفهوم اثبات صورت ار اما ندارا قائمٌ عمروٌ نفیِ

 توجره  بایرد  اوالً ولری .« شرد  خواهرد  نفی وص  مورا غیر از حکم غرض،

 از خرارج  موضوعاً «خوا عدای ما بر وضع االلت عدم» از بحث که ااشت

 واضرع  یعنری . نردارا  موضروعیت  اساسراً  فرضی چنین و است وضع بحث

 کرار،  ایرن  ار و کرراس  جعرل  آن برای را لفظی و گرفته نظر ار را معنایی

 االلرت   عردم  یرا  االلت تا است نداشته ایگر معانی به نسبت نظری هیچ

 از بحرث  زمرانی  ثانیراً . باشرد  ااشته طرح قابلیت ایگر معانیِ بر لفظ این

 بره  که بوا خواهد موال و عبد بین روابط به مربو  و اصولی بحثی غرض،

 مقصروا  امرا  شروا  پرااختره  نرواهی  و اوامرر  صدور ار موال غرض بررسی
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 به «عالماً» لفظ کرانِ اضافه از متکلّم هدف اینجا، ار غرض از مستشکل

 و اسرتعما   از غررض  بررسی بمعنای این که است «انساناً أکرم» ی جمله

 .اارا عمومیّت کلمات ی همه به نسبت و است زبانی بحثی و است وضع

 برین  سرنجیِ  نسربت  و مقایسه که است آن اینجا ار مهم ی نکته. 3

 اسراس  برر  ای جمله هر و نیست قبو  قابل زبانی و وضعی بحث ار کالم

 ایرن  به شوا می جاری استعما  ار که است اثر یک اارای ارتکاز، و وضع

 شدس گفته موال توسط «عالماً انساناً أکرم» مانند ای جمله ابتدا از: که معنا

 بتوان تا نشدس گفته «انساناً أکرم» مانند ای جمله و شدس منعقد او کالم و

 «عالمراً » ی کلمه شدن اضافه از و زا است مقایسه به جمله او این میان

 یک مقیاس ار تکلّم ااریِ هدف ایگر عبارت به. کرا اخر خاصی ی نتیجه

 اثبرات  را آن ارتکرازی  و وضرعی  مضرمون  از بریش  چیزی واحد، ی جمله

 برین  روابرط  و بیان مقام خاستگاس از بحث این تبیین برای پس. کند نمی

 آنهرا  و گرفت نظر ار را رابطه او حداقل باید ،(اصولی بحث)م موال و عبد

 ار پرااخرت؛  مقایسره  این لوازمات بررسیِ به و کرا مقایسه یکدیگر با را

 و عبد بین رابطه یک تنها «عالماً انساناً أکرم» مانند ای جمله ار که حالی

 وصر ،  مفهروم  اثبرات  برای غرض به استدال  لرا. است شدس برقرار موال

 مرورا  مروال  بیانرات  از ای مجموعره  کره  اسرت  بررسی قابل جایی ار تنها

 .گیرا قرار بررسی

 نیرز،  مروال  و عبرد  برین  روابرط  بررسی برای که گرشت قبالً البته. 1

 روابط بلکه کرا استناا عقالء رفتار از شدس انتزاع عامِّ امر یک به توان نمی

 شکل طلب منفعت و زورگو موالیِ ار استکباری خُلش اساس بر یا عقالئی
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 بره  نیرازی  کره  منصرفی  مروالی  ار رحمرت  خُلش مبنای بر یا و گیرا می

 طریرش  از مروال  که است ای واسطه اینجا ار کالم پس. ندارا عباا تسخیر

 ار. کنرد  مری  محقّش را...( و قبیله یا جامعه ار نظم ایجاا) خوا غرض آن،

 و منرافش  و کافر موالی غرض که کرا بحث مطلب این از باید صورت این

 عبراا  برا  کره  متنوّعی روابط ار اوصاف ذکر از رحیم و مومن موالی غرض

 عقالئی روابط این بین نسبت» از و اارا پی ار تبعاتی چه کند، می برقرار

 .نموا مستند آنان به را اموری چه توان می «کالم ار وص  بکارگیری با

 مالحظره  روابرط  ار تنروّع  قروم،  مبنرای  برر  کره  اسرت  روشن البته 

 گرفتره  نظرر  ار( عالمراً  انسراناً  أکرم مانند) رابطه یک تنها بلکه شوا نمی

 و ها طلب ایگر از منقطع بصورت هم آن ر موال طلب یک تنها و شوا می

 قربالً  کره  حرالی  ار. گیرا می قرار لحاظ مورا ر آن غرض از تحلیل بدون

 اسراس  برر  کره  اارا متکثر امیا  و ها طلب از جریانی موال که شد تبیین

 .است گرفته شکل اغراض از نظامی

 پایگراس  از نبایرد  مفراهیم  از بحث که شوا می روشن ترتیب این به. 1

 بره  منجررّ  وعراء،  او ایرن  از یرک  هرر  زیرا شوا مطرح بیان مقام یا وضع

 علّیرت  ماننرد  مقروالتی  و اارا واضرحی  ی محدواس که شوند می ااراکاتی

 بحرث  بررای  صرحیح  منشرأ  پرس . گنجرد  نمری  محردواس  آن ار منحصرس

 بره  آن ار نبایرد  امرا  اسرت  کرالم  پیرامرون  عقرل  های زنی گمانه مفاهیم،

 طررح  زیررا . کررا  اکتفراء  کنرد،  می انتزاع عقل که گوناگونی های حیثیت

 علمی بحث ار مرج و هرج و حاصل بی کشمکش باعث گوناگون حیثیات

 مرورا  و شروا  سنجیدس «حیثیات بین نسبت» که زمانی ار مگر شوند می
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 احکرام  و صروری  منطرش  بجرای  صرورت  این ار که گیرا قرار بندی جمع

 البتره . شوا می مطرح اابیات ار معااله کش  و نسبیت منطش آن، مطلش

 اطالعات بندیِ طبقه آن از هدف که صورتی ار «گوناگون حیثیات طرح»

 امری علمی، فعالیت ی اولیه مراحل ار بلکه و اشکا  بی باشد، ااراکات و

 . است ضروری

 و مرومن  بره  مروالی  تقسیم از نظر صرف: »شوا گفته است ممکن. 6

 را وصر   مفهوم توان می عامّ، نحو به عقالئی روابط وجوا فرض ار و کافر

 ایرن  القراء  العلمراء،  أکررم  خطراب  از موال غرض: کرا تصویر گونه این به

 قررار  احتررام  مورا آنان عرف ار باید اانشمندان که است عباا به مطلب

 احتررام  بری  و تحقیرر  ار مروال  غرض سکّه، این ایگر روی طبعاً و گیرند

 ای رابطره  ار موال غرض به توجه با پس. است عرف میان ار جهّا  شدن

 حکرم  کره  کررا  فهم خطاب این از توان می کراس، برقرار خوا عبید با که

 وص  مفهوم مقتضای همان این که شوا می نفی اانشمندان غیر از اکرام

 افرراا  کره  ااشرت  توجره  باید فرض، این به نسبت تناز  فرض بر.« است

 وجروا  نیرز  ای میانره  گروس بلکه شوند نمی تقسیم جاهل و عالم به جامعه

 محسروب  نیرز  اانشرمندان  جزء جهل، به اتصاف عدم رغم علی که اارند

 از بدنبا  که عبدی آیا حا . ندارا آنان تحقیر به رغبتی موال و شوند نمی

 اارا، نظر ار را شتم و ضرب و مجازات از اوری و موالست فرمان اطاعت

 آیا! یابد؟ رهایی تنبیه از تا اهد انجام عملی چه باید استه این به نسبت

 ی اسرته  اکرام ترک بخاطر را او گیرش سخت موالی که ترسد نمی این از

 نحروی  بره  را جامعره  ار اانشرمندان  شمرانِ محترم و کند مواخرس سوم
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 احتمراالتی  آیا! باشد؟ نیز سوم ی  استه اکرام آن، ی الزمه که کند تعری 

 اکررام  بره  مجبور را او ها، گمانه این از ناشی عقابِ از ترس و قبیل این از

 از اکرام نفی) وص  مفهوم مقتضای خالف بر اکرام این و! کند؟ نمی آنان

 که است این سوم ی استه طرح از مقصوا البته! نیست؟( اانشمندان غیر

 از مجمل غیر و مفصّل توضیح به وابسته فرضی چنین تبیین شوا معلوم

 و تنبیره  ماننرد  ابزارهرایی  از آن، تحقرش  برای که غرضی موالست؛ غرض

 بررای  وجردانی  امرر  به موال نظر مورا فرهنگ تا شوا می استفااس مجازات

 .شوا تبدیل عباا

 وحردت  ی نقطره  ار عرفیره  موالی غرض شد گفته نیز زمینه این ار 

 بره  نسربت  جامعره  بررای  عمرومی  وجدان از نوعی و فرهنگ ایجاا خوا،

 از منرافش،  و کافر موالی نظر ار مهم این که است خوا ریاست و سلطنت

 و توضیح پس. شوا می محقش مجازات و شکنجه و ارعاب و تهدید طریش

 و مروالی  روابرط  ار جاری عینیت به توجه بدون نهایت، ار غرض تفصیل

 اسرت  مطلرب  همین حتی و نیست ممکن آنان متفاوت های خُلش و عبید

. کنرد  می بهینه و اااس تغییر نیز را استعماالت ی نحوس و واضعین وضع که

 کفر از فارغ عقالئیِ روابط بر مبتنی که ر را مستشکل فرض توان نمی لرا

 . ااا قرار وص  مفهوم اثبات برای مبنایی را آن و پریرفت ر بوا ایمان و

 بروانِ  اصرل  بره  تمسّرک  وص ، مفهوم اثبات برای ایگر استدال . 8

 بررای  مضریِّقی  و موضروع  قید را وص  آخوند اما است قیوا ار احترازیت

 انتفراء  صرورت  ار مقیّرد  بررای  حکم انتفاء صورت، این ار که ااند می آن

 .ندارا مفاهیم باب به ربطی و است عقلی ای مقوله قید،
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 امرا  کررا  اثبات را وص  مفهوم توان نمی قیوا ار احترازیت از گرچه

 سرنخ  از قیرد،  انتفاء صورت ار مقیّد برای حکم انتفاء که رسد می نظر به

 مقرام  از ناشری  یا و وضع از ناشی یا انتفائی چنین بلکه نیست عقلی امور

 فیره،  نحرن  مرا  ار حکم انتفاء اثبات برای زیرا. است عقالئی روابط و بیان

 و وصر   از حقیقری  و فلسرفی  تبیینری  و نشردس  انجرام  تحلیلری  و تجزیه

 و آن ذاتری  وصر   برا  آن ی رابطه و ماهیت از مثالً و نشدس طرح موصوف

 .است نشدس بحث ذاتی وص  انعدام صورت ار ماهیت انتفاء

 وضع به را مقیّد غیر از آن نفی و مقیّد به حکم اختصاص باید یا پس

 کنرد  نمری  تجزیره  را مقیّد و قید واضع، که شد قائل و کرا مستند واضع

 و وصر   مجمروع )م  مقیّردات  بررای  وحردت  و اسرتقال   نروعی  بره  بلکه

 بره  تروان  مری  نشروا،  اثبرات  وضعی چنین اگر حتی. است قائل( موصوف

 موضروع  کره  ای جملره  یعنری  کررا؛  استدال  استعماالت عملیِ ی نتیجه

 چند به و است واحد اثر اارای ارتکازات نظر از اارا، وجوا آن ار مقیّدی

 نسبت به و کند می اثبات مقیّد برای تنها را حکم بلکه ندارا انصراف معنا

 .پراازا نمی «تقیید عدم فرض ار موضوع» با «حکم» بین

 مرتکلّم  یرا  مروال  طلب و عقالئی روابط که کرا توجه نکته این به یا 

 و گیررا  می تعلش مقیّد به تنها کالم ار مرکور حکم که است آن مقتضی

 روشرن  البتره . نردارا  قیرد  بدون موضوعِ به نسبت خواستی متکلّم یا موال

 آن عرامّ  بمعنای تواند نمی بحث، این ار عقالئی روابط به استناا که است

 وجروا  بسریاری  تفاوت موضوع این ار مومن و کافر موالی بین بلکه باشد

 .اارا
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 کره  اسرت  مهم نیز نکته این به توجه بحث، این تنقیح برای البته. 7

 روابرط  بره  مسرتند  اصل این آیا چیست؟ قیوا ار احترازیت به قو  منشأ

 آیرا  کنرد؟  می رجوع زبانی های بحث و واضعین وضع به یا و است عقالئی

 آن به حقوقی متون و مخاصمات و محاکم ار که است اموری از اصل این

 و اُابراء  یرا  اسرت  اجتمراع  نظرم  حفظ برای ای وسیله و شوا می استدال 

 آن اثبررات برره اسررتعماالت و وضررع مقتضرریات اسرراس بررر شناسرران زبرران

 قوم، نظر ار که شوا روشن اقیقاً باید بحث تبیین برای پس اند؟ پرااخته

 روابرط  بره  اصرل  این اگر. چیست قیوا ار احترازیت بوانِ اصل خاستگاس

 ثابرت  و مطلرش  و عرام  روابرط،  ایرن  کره  شرد  گفته قبالً بازگراا، عقالئی

 روابرط  برا ( ایمران  یرا  کفرر ) عقالء فرهنگ نسبیت حسب به بلکه نیستند

 ایرن  از یک هر ار نیز اصل این لرا و بوا خواهیم مواجه مختلفی عقالئیِ

 .گرفت خواهد شکل متفاوتی نحو به ها فرهنگ

 آن، اسراس  کره  رر  وصر   مفهوم بر بهایی شیخ استدال  پیرامون. 1

 ایرن  کره  ااشرت  توجره  بایرد  اوالً ر است آن لوازم و مقیّد بر مطلش حمل

 ترا  کره  حالی ار کند می مالحظه جمله او بین نسبت ار را وص  الیل،

 امرا . شد می بحث جمله یک قالب ار آن ااریِ مفهوم و وص  این، از قبل

 کره  شروا  روشرن  ابتردائاً  باید بهایی شیخ استدال  مورا ار قضاوت برای

( مومنره  رقبره  أعتش مانند) مقید بر( رقبه أعتش مانند) مطلش حمل الیل

 ترا  شوا تشریح مقید و مطلش فصل مباحث باید مورا این ار که چیست

 ایگری فروض جمله، او این با برخورا برای زیرا گیرا؛ قرار بررسی مورا

 .اارا وجوا حمل نوع این از غیر
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 که کرا محسوب متفاوت ی جمله او را گزارس او این توان می یعنی 

 و اارا ای جداگانره  غررض  یک هر از موال و ندارند تعارضی و تنافی هم با

 ایرن  هرم  پس. شد نخواهد مطرح مقیّد بر مطلش حمل برای ضرورتی لرا

 و «شروا  حفرظ  جملره  او این بین مغایرت: »که است طرح قابل احتما 

 ایگرری،  بر یکی حمل طریش از: »نموا مطرح را احتما  این توان می هم

 او هرر  از مروال  غررض  زیررا  رسرند  می وحدت به یکدیگر با جمله او این

 یکی توان می زمانی ایگر عبارت به.« است بواس مومنه ی رقبه عتش بیان،

 اثبات جمله او این بین تنافی که کرا حمل ایگری بر را جمله او این از

 ار تنهرا ( مقیرد  و مطلرش  بحرث  ار) قوم مبنای بنابر تنافی اثبات و شوا

 انبرا   بره  تنهرا  خطاب، او این بیان از موال شوا معلوم که است صورتی

 اسرتظهار » به مشرو  مقیّد بر مطلش حمل واقع ار. است بواس حکم یک

 جملره،  او ایرن  از مروال  مقصروا  که صورتی ار لرا و است «تکلی  اتّحاا

 ترا  ااشرت  نخواهرد  وجروا  تعارضری  و تنافی آنگاس باشد، تکلی  او اثبات

 .باشد طرح قابل ایگری بر یکی حمل

 الفراظ  االلرت  طریش از بهایی شیخ ااّعای مورا تنافیِ اساس، این بر

 زنرد  می حدس امتثا ، مقام ار که است عبد این بلکه نیست؛ اثبات قابل

 پرس . کنرد  مری  انبا  را تنافی حلّ لرا و است تکلی  وحدت بر موال نظر

 ی جملره  به مربو  مطلش، ی جمله منطوقِ با مقید ی جمله مفهومِ تنافیِ

 قرینره،  آن بره  توجه با عبد که است ای قرینه از ناشی بلکه نیست وصفیه

 از عبرد  اطرالع  نیرز  قرینره  آن. اسرت  کرراس  اسرتنبا   را تکلیر   وحدت

 را خروا  نظرر  و کرراس  نهااینره  خوا عباا میان ار موال که است فرهنگی
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 معنرای  بره  ایرن  کره  اسرت  کراس بیان آنان برای مختل  افعا  به نسبت

 از بحرث  این لرا. است تکلی  تعدّا یا وحدت فهم ار خاصّ عرف اخالت

 بررای  مفهروم  ایجراا  باعرث  خرارجی،  هرای  قرینه که است مواضعی سنخ

 . است واضح فیه مانحن از سنخ این خروج که شوند می وصفیه ی جمله

 نیرز  بهرایی  شریخ  ااعرای  بره  آخونرد  پاسرخ  گرشت، آنچه بنابر. 90

 اقتضرای  کره  اسرت  مردّعی  آخوند اگر زیرا. است تکمیل و تنقیح نیازمند

 اسرت،  برواس  ابتردا  همان از مقیّد به موال مراا تعلّش مقیّد، بر مطلش حمل

 چره ( رقبه أعتش) مطلش ی جمله بیان از غرض که اهد توضیح باید آنگاس

 یعنری  است؛ نکراس بیان مقیّد صورت به را جمله ابتدا از چرا و است بواس

 او او ِ خطراب  بررای  متعیّنری  عقالئری  غرض باید است حکیم موال چون

 مرثالً  و اسرت  مجمرل  او  خطراب : »شروا  گفتره  اسرت  ممکن. کرا ذکر

 کره  اانسرت  رقبره  اعتاق ی نحوس با عبد ناآشنایی را اجما  علّت توان می

 ایرن  با عبد تا کند بیان مطلش بصورت ابتدائاً را امر موال تا شدس باعث این

 مومنره  ی رقبره  اعتراق  کره  ر را خوا واقعی مراا سپس و شوا آشنا فعل

 .«کند بیان اوم خطاب قالب ار ر است

)م  کرالم  ار مررکور  بره  مأمور او ، امر از موال غرض صورت این ار 

 این از بعد و است بواس خوا عبد  پرورش و تربیت بلکه نبواس( رقبه اعتاق

 را مومنره  ی رقبه تا خواهد می او از یافت، پرورش موضوع این ار عبد که

 کره  شوا می روشن جمله او این از عقالئی غرض تبیین با پس. کند آزاا

 و برواس  یکدیگر از متباین و جداگانه شرایط او به مربو  خطاب، او این

 ار مقیّرد  و مطلرش  ی رابطره  و معناسرت  بی کاری اومی بر اولی حمل لرا
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 حرا   ار فررا   بررای  که اوامری بین نسبت مانند. نیست برقرار آنها میان

 از بعرد  شرخص،  همین به که اوامری با شوا می صاار استخدام و گزینش

 .گیرا می تعلّش مأموریت انجام حین و استخدام

 مواجه را خوا عبد اساساً شد، ترسیم که فضایی ار و ترتیب این به 

 او ایرن  برین  سرنجیِ  نسربت  و بیند نمی رقبه اعتاق پیرامون جمله او با

 بره  مربرو   او ایرن  از یکری  چون ندارا؛ موضوعیت او برای عقالءً خطاب

 مأموریرت  و وریفره  انجرام  محریط  ار ایگری و بواس او تربیت و آموزش

 نسربت  ایرن  کره  کننرد  مطرح را مثالی قوم اینکه مگر. است گرفته شکل

 .باشد طرح قابل عقالءً آن، ار سنجی

 



 

 

 



 

 

 النااع محلّ تحرير :تذنیب

 وصر   مفهروم  ار نزاع محل تبیین به «ترنیب» ار آخوند مرحوم. 9

 کره  اسرت  آن اجماالً بحث این اشکا  اما پراازا می اربعه نسب اساس بر

 آن بسرتر  کره  اسرت  طررح  قابرل  اینجا ار عقلی مباحث از سنخ آن تنها

 امرا  گرراا؛  مقیّد وعاء او این به و باشد عقالئی روابط یا و وضع مباحث،

 از اسرته  آن بره  و رفتره  فراترر  محردواس  ایرن  از تررنیب  ار آخوند بحث

 بلکره  ندارند عقالئی روابط و ارتکازات به ربطی که پرااخته عقلی مباحث

 اسرت  قررار  اگر واقع ار. هستند تطابش و علّیت بر مبتنی و منطقی کامالً

 و کالمی های االلت باید گراا، تحریر نزاع محل و شوا منقح بحث طرح

 باشد آنها به نارر عقلی مباحث و گیرا قرار بحث موضوع عقالئی روابطی

 .شوا استوار بستر و زمینه این بر تنها عقل های زنی گمانه و

 بره  تنها که است آن فوق ی نکته برای او  ی الزمه که شد گفته قبالً
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 که ایگری اثباتیِ فروض بلکه نشوا اکتفاء آمدس کالم ار که وصفی سلب

 طررح  باشرند،  کرالم  ار مررکور  وص ِ  جایگزین توانند می عقالئی نظر از

 بررای  مرثالً . گیرا قرار بررسی مورا اثباتی فروض بر حکم جریان و شوند

 جریران  نبایرد  «زکراسٌ  السرائمه  الغنم فی» ی جمله ار وص  مفهوم طرح

 سرلب  زیررا  ااا قررار  بحرث  موضوع را «سائمه غیر غنم» به نسبت حکم

 روابرط  مقتضرای  یرا  وضع مقتضای توسط «سائمه غنم» به نسبت مطلش

 بایرد  «معلوفره  غرنم » ماننرد  اثبراتی  فرضی بلکه است شدس انجام عقالئی

 و عقالئری  امرور  بسرتر  برر  عقلری،  ی گمانره  ایرن  ترا  بگیرا قرار نظر مورا

 بررای  کره  «مطلرش  سرلب » هماننرد  فروضی ار نه و شوا جاری اعتباری

 .نیست طرح قابل عقالء

 کرالم  و است «کالم» بحث، موضوع اگر که است آن اوم ی الزمه. 1

 آن برر  نیرز  مروال  و عبد بین عقالئی روابط که است اعتباری امور سنخ از

 جریران  بایرد  چررا  کره  اسرت  طررح  قابل سوا  این آنگاس شوا، می جاری

 حقیقری  مفراهیم  بره  نرارر  که منطقی بحث یک بعنوان ر «اربعه نسب»

 آیرا ! شروا؟  انبرا  ( کرالم ) ارتکازی و عقالئی و اعتباری امری ار ر است

 اگرر  پرس ! اسرت؟  حقیقی امور تقسیمات سنخ از ارتکازی امور تقسیمات

 آن عقلریِ  لروازم  ی مالحظره  حتی است، اعتبارات به مربو  موضوع طرح

 وصر ،  و ذات برین  نسربت  که حالی ار. باشد اعتبارات جنس از باید نیز

 انتفراء  همچرون  منطقری  و فلسرفی  لروازمی  و است حقائش سنخ از بحثی

 وعراء  بره  ربطی که اارا پی ار را مقوّم وص  انتفاء صورت ار آن ماهیت

 .  ندارا اعتبارات
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 اسرت  الزم اعتباریرات  از حقائش تفکیک: »شوا گفته است ممکن. 3

 از برخری  از بحرث  تا کند کمک ما به حقائش که ندارا این با منافاتی ولی

 سرر  بر بحث اینکه با نیز اینجا ار. شوا گراشته کنار اعتباریات ار فروض

 برخی گوید می ما به عقل اما است؛ زکاس السائمه الغنم فی مانند جمالتی

 باعرث  فرروض،  آن چون ندارند بررسی قابلیت جمله، این پیرامون فروضِ

 اعتبرارات،  ار کره  ااشت توجه باید اما.« شوند می موصوف انعدام و انتفاء

 امروری  برا  همروارس  بلکره  نردارا  موضروعیت  «نیسرتی  و هستی» از بحث

 برر  عرالوس  بلکره  نیسرت  مدّنظر آنها نیستی و هستی تنها نه که مواجهیم

 قررار  توجره  مرورا  آنهرا  مرداوم  تغییرات آنها، ار هستی بوانِ عنه مفروغٌ

 یرا  هسرتی  فررض  ماننرد  مبراحثی  عقرالء،  برای ایگر عبارت به. گیرا می

 از بتروان  ترا  نیسرت  مطرح عرضی یا مقوّم اوصاف و موصوف برای نیستی

 ! کرا استفااس اعتبارات ار امور، این احکامِ

 ماننرد  اوصرافی  و غرنم  برین  نسربت  اساساً: »شوا گفته است ممکن

 و اارا جریران  نیرز  خارج ار بلکه نیست اعتباری امور از معلوفه یا سائمه

 آن پاسرخ .« است سائمه غنم برای زکاس وجوب حکم است، اعتباری آنچه

 و( زکراسٌ  السلئمه الغنم فی همانند) مواجهیم کالم با اینجا ار ما که است

 ارتکراز  بنام منشأی شوا، می متباار سائمه لفظ یا غنم لفظ از که معنایی

 برا  متبراین  و متغرایر  معنرا  ایرن  کره  گرشت قبالً و اارا وضعی االلت و

 بره  آن اساس بر و کند می انتزاع خارجی واقعیت از عقل که است معنایی

 عقلری  مفراهیم  ار کره  احکامی بنابراین. پراازا می ماهوی کلّیات ساخت

 بره  و شروا  جراری  ارتکرازی  معرانی  ار نباید است، جاری انتزاعی و کلّی
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 از کره  معنرایی  زیرا شوا اااس نسبت شوا، می حاصل کالم از که االالتی

 عقلری  انتزاعری  کلّیرات  برا  ماهیتاً شوا می منتقل انسان به الفاظ شنیدن

 و گراا می باز تصدیقات و تصورات ار عقل حرکت به یکی است؛ متفاوت

 . کند می رجوع جاعل جعل و واضع وضع به ایگری

 بإنسرانٍ  جئنری » یرا  «ماشٍ بإنسان جئنی» مانند هایی مثا  البته. 1

 نزاع محل از خارج که باشد موارای ی اهندس نشان تا شدس طرح «متعجّبٍ

 نیرز  موصروف  وصر ،  انتفراء  با ها مثا  این ار زیرا است وص  مفهوم ار

 یرا  حکرم  جریان به نسبت تا ماند نمی باقی موضوعی و شد خواهد منتفی

 ار استعماالتی چنین که ااشت توجه باید اما. شوا بحث آن جریان عدم

 فلسرفی  اصرطالحات  اسرتعما ِ  بره  اساسراً  عررف  و ندارا وجوا محاورات

 ار بلکره . گیررا  قررار  بررسری  مرورا  آن عدم یا ااری مفهوم تا پراازا نمی

...«  و کرن  صردا  را مرن  اوست یا بیاور را من براار» مانند جمالتی عرف،

 اابیرات،  ار کره  اسرت  انتزاعری  فروضری  ها مثا  این یعنی. شوا می گفته

 و نطرش  هماننرد  اوصافی به عرفی تخاطب و تفاهم و ندارا خارجی وجوا

 تروجهی  االخرص  بالمعنی بیّن الزم یا مقوّم وص  بمثابه ضحک و تعجب

 ار تا نیستند عقالئی یا وضعی غرض اارای حقیقی های نسبت زیرا ندارا

 برر  کره  چیرزی  تنهرا  بلکره  شروند  اسرتعما   اعتبراری  هرای  نسبت میان

 خصوصیات تبیین مانند) حقیقی اغراض است، مترتب حقیقی های نسبت

 .است( آن اوصاف و ماهیت

 علّیرت  جریان افتد، می اتفاق اربعه نسب ار که آنچه این، بر عالوس. 1

 یرا  نمک برای شوری) است تخل  غیرقابل که است نسبت طرف  او بین
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 یرک  ااانِ نسربت  مفراهیم،  ار مرا  بحرث  موضوع اما( انسان برای تعجب

 بررای  ایگرر  اعتبراری  حکم سپس و موصوف و وص  برای اعتباری حکم

 و وصر   بره  اعتبراری  حکرم  ایرن  تعلّش ار که است موصوف بدون وص 

 جعرل  از ناشری  حکرم  این تعلّش بلکه ندارا؛ اخالتی هیچ علّیت موصوف،

 شروا،  مری  بحث اربعه نسب ار آنچه ایگر عبارت به. اوست ی ارااس و موال

 حکمری  تعلرشِ  منطقی، بحث این ار و است متعجب و انسان بین نسبت

 طررح  قابلیت و نیست بحث مورا اساساً متعجب انسان به «جئنی» مانند

 وجوا «اربعه نسب» بنام منطقی بحث ار که ای جمله تنها واقع ار. ندارا

 .«متعجب بإنسان جئنی» نه و است «متعجبٌ االنسان» اارا،

 موضروعی  بعنروان  متعجرب  انسران  وقتری : »شوا گفته است ممکن 

 حکرم  کرالم،  وعراء  ار و شردس  اعتبرارات  وارا سپس شد، ساخته منطقی

 از باید کالم وعاء ار که ااشت توجه باید اما «گیرا می تعلش آن به جئنی

 را «متعجرب » لفرظ  معنای و کرا تبعیت ارتکازات و استعماالت مقتضای

 ارتکرازات  و اصرطالحات  اسراس  برر  نه و کرا تبیین واضع جعل اساس بر

 منتفی انسان انسان، از تعجّب انتفاء فرض با و اساس این بر حا . فلسفی

 یرا  ذاتری  وصر   معنرای  «تعجب» استعماالت، ار زیرا شوا نمی معدوم و

 کره  کررا  فرض توان می محاورات ار و عرفاً و ندارا انسان برای بیّن الزم

 بره  بحرث  ابتردای  ار کره  است ای نکته همان این. نباشد متعجب انسانی

 ار عقلی احکام از استفااس و عقل های گمانه یعنی شد؛ طرح اجمالی نحو

 ار تنهرا  و باشرد  عقالئی روابط و وضع و اابیات به مقیّد باید فیه نحن ما

 نکرراس  رعایرت  خروا  بحث ار را قید این آخوند اما کند حرکت بستر این
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 . است

 را عقلری  ی نکته این عقالء هم و واضع هم: »شوا گفته است ممکن

 مرورا  ار و شروا  مری  ذات انعدام موجب ذاتی، وص  انتفاء که پریرند می

 عقالئری  یرا  وضرعی  عمرل  ار و زا است فعلی به توان نمی نیز عدمی امر

 ار کره  اسرت  الیرل  همرین  بره . هسرتند  ملتزم ضروری امر این به خوا،

 مغرازس  ار نظرر  مرورا  ی میروس  اگر فروش، و خرید مانند عقالئی ای رابطه

 عردمی  امرر  زیررا  پرراازا  نمی آن خرید بر اصرار به خریداری هیچ نباشد،

 کراری،  چنرین  بره  عقالء اقدام عدم علت اما.« نیست فروش و خرید قابل

 کره  اسرت  عقالئری  غررض  یک بلکه نیست نظری و عقلی بدیهی امر یک

 آنها از اصراری چنین تنها نه لرا و است وقت کرانِ ضایع از احتراز همان

 ار موجوا اجناس به نسبت تلفنی، تماس طریش از قبالً بلکه زند نمی سر

 ی مغرازس  سرمت  بره  ابتردا  از آنها فقدان صورت ار تا گیرند می خبر مغازس

 تحلیرل  و تجزیره  بره  مررام  لررا . نیاینرد  مغرازس  ایرن  بره  و بروند ایگری

 توجه آنها لوازم و خوا عقالئی اغراض بلکه پراازند نمی نظری های بداهت

 .اارند



 

 

 الغايه مفهوم فی :فصل

 آن بدون و شدس قائل تفصیل به «غایت مفهوم»از بحث ار آخوند. 9

 بره  را حکم غایت ار ااری مفهوم بپریرا، موضوع غایت برای را مفهوم که

 .ااند می مستند تباار

 یرک  ااریِ حردّ » بمعنرای  رراهراً  غایرت  کره  گفرت  باید بارس این ار

 آیرا  کره  شروا  می بررسی سپس و است...  و مکان و زمان از اعم «کیفیت

 اسرت  روشرن  خیر؟ یا کند می سرایت نیز «حدّ این سلب» فرض به حکم

 مغیّا ی جمله ار مرکور حکم کالم، منطوق و وضع مقتضای اساس بر که

 که ر مفهوم از سخن صورت این ار. اهد می پوشش را ای محدواس چه تا

 کره  شد گفته مکرّراً چون نیست طرح قابل ر است غایت سلب بر مبتنی

 از غیرر  چیرزی  اساساً و ندارا نظری خوا عدای ما به قوم مبنای بر وضع

 لررا  و اهرد  نمری  قررار  لحاظ مورا را خاص معنای با خاص لفظ ی رابطه

 بره  قائرل  که) آخوند نظر برخالف پس. ندارا غایت سلب پیرامون حکمی
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 تروان  نمی که گفت باید( است حکم قید غایت، که است جایی ار مفهوم

 اسرتوار  تبراار  و وضرع  اسراس  بر را غایت مفهوم جمله از و مفاهیم بحث

 . کرا

 حتری  حرال   لرک  شریء  کرل » مانند هایی مثا  ار ایگر سوی از. 1

 ار حکرم  که رسد می نظر به مطلب این آنها توضیحات و «حرام أنه تعلم

( انتهراء  و پایران  بمعنرای ) غایت بحث از و است «مقیّد» اساساً موارا این

 «مطلرش  تقییرد  » جرز  معنرایی  «حکرم  بررای  ااری حدّ» زیرا است خارج

 تغییرر  را معنرا  «حتری » و «الری » لفرظ  برر  تأکید و اصرار واقع ار. ندارا

 ایجراا  جرز  معنرایی  باشند، حکم به نارر الفاری چنین وقتی و اهد نمی

 حلّیرت  حکرم  کره  شردس  گفتره  مثا  این ار کأنّ. ندارند مطلش برای قید

 بره  علرم  همران  کره  اارا وجروا  حکم این برای قیدی بلکه نیست مطلش

 که است معلّش امری اساساً حکم اینچنینی جمالت ار پس. است حرمت

 .است «غایت» عنوان محتوای با متباین معنا این

 حروفی از متکلّم چرا پس باشد، چنین اگر: »شوا گفته است ممکن 

 صرورتی  ار یعنی! است؟ غایت بر اا ّ که کراس استفااس الی و حتی مانند

 کنرد  مری  استفااس سیاقی از باشد، تقیید معنای ی افااس بدنبا  متکلم که

 مشرکل  ایرن  کره  ااشرت  توجه باید اما «اارا وجوا مقیّد جمالت ار که

 بررای  غایت ااات گرفتنِ قرار قید پیرامون که است توضیحی از برخاسته

 و مقیّد جمالت بین واضحی مرز توضیح، این ار اگر اال و شدس اااس حکم

 عبرارت  بره . یافت نخواهد جریان نیز ما اشکا  گراا، معین مغیّا جمالت

 بررای  آنچره  بلکره  گیرا نمی تعلّش حکم به ااری، حدّ بمعنای غایت ایگر
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 .است تقیید یا اطالق است، طرح قابل حکم

 و اسرت  جاری نیز موضوع ار سخن این: »شوا گفته است ممکن. 3

 موضروع  تقییرد  و اطرالق  بره  توانرد  مری  نیرز  موضروعات  بررای  ااری حدّ

 کره  اسرت  ایرن  اشکا  از مقصوا اقیقاً که گفت باید پاسخ ار.« بازگراا

 حردوا   غایرت،  یعنری  کررا؛  توجه آن های ریشه به باید بحث تنقیح برای

 یرک  نیرز  «ااری حردّ » و کنرد  مری  معرین  را موضروعات  مکانیِ یا زمانی

 ایرن  اسرت،  طررح  قابرل  «کیفیرت » برای که تقسیمی و است «کیفیت»

 معنرای  بره  «ااری حردّ » واقرع  ار. مقیّرد  یا است مطلش یا کیفیت: است

 غایرت  که است مکان یا زمان جنس از گاهی نیز قید و است قید ااشتنِ

 را مقیّردات  سرایر  کره  اسرت  ایگری امور سنخ از گاس و اهد می نتیجه را

 این که هایی بنیان به توجه بدون «غایت» از بحث بنابراین. آورا می پدید

 زمرانی  غایرت  از بحرث  بلکره  اسرت  ناقص کامالً اهد، می شکل را مفهوم

 قررار  مقیرد  و مطلرش  بررسری  از ترابعی  که شوا طرح ارستی به تواند می

 غایت، موصوف، و وص  تقیید، و اطالق مانند تقسیماتی ی فلسفه و گیرا

 عررف  با آن نسبت به سپس و شوا بیان » کیفیت» اقسام ایگر و استثناء

 .شوا پرااخته عقالء و

 از بایرد  بگیررا،  شرکل  بحثری  زمینه این ار است قرار اگر رو این از 

 قوم که چنان هم کرا؛ آغاز «مقیّد و مطلش مفهومِ» مانند عناوینی بررسی

 شرررطیه جمررالت مفهرروم از بحررث برره مررثالً جداگانرره عنرروان یررک ار

 طرح آن اساسِ از را بحث که آن بدون قوم گفت توان می لرا. اند پرااخته

 بره  بپراازنرد،  مقیّرد  و مطلرش  ماننرد  مفاهیمی ی ریشه به ابتدا از و کنند
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 مصراایش  ار اصرل  اسرتخراج  انبرا   بره  و اند رفته مختل  مصاایش سراغ

 .  اند بواس

 چررا  پس اارند، وحدت معنا او این اگر: »شوا گفته است ممکن. 1

 اسرتفااس  آنها از یک هر برای ای جداگانه های قالب از استعما  و وضع ار

 بلکره  نیسرت  اصولی به مربو  سوا  این که است آن پاسخ «است؟ شدس

 وضرع  از تروان  مری  زمرانی  ار تنهرا  پرس . بپراازا سوا  این به باید واضع

 یک هر برای حدس علی غرضی که کرا صحبت مغیّا و مقیّد برای جداگانه

 غایت به اعتباری امور ایگر مانند وضع اساس زیرا شوا؛ تبیین او این از

 غررض  او تبیرین  بررای  قوم رسد می نظر به البته. گراا می باز آن جاعل

 جرا  بردین  تا قوم کالم از آنچه زیرا باشند، مشکل اچار اینجا ار متفاوت

 بره  مفهروم  انتقا ) کلّی بسیار بصورت وضع مندیِ غایت ذکر شدس، معلوم

 هر جعل از خاص غایت توضیح به آنها مباحث ار اساساً و است( مخاطب

 از وضرع  غررض » تفراوت  ار بتروان  تا است نشدس پرااخته کلمات از یک

 آنران  بره  کالمری  «تقییرد  یرا  اطالق ااات از وضع غرض» با «غایت ااات

 و قیرد  برین  تفراوت  عردم » برر  تاکید که شوا اقت باید پس. ااا نسبت

 ایرن  و بروا  اصرولی  بحرث  یرک  بمثابه و «مفاهیم» بحث جهت از «غایت

 اشکالی تا نیست استعما  و وضع ار مغیّا و مقیّد بین تغایر نفی با مالزم

 .شوا وارا مختار بیان بر جهت این از

 شردس  مطررح  مغیا ار غایت خوا اخو  یا خروج مورا ار اشاراتی. 1

 بحرث  مرورا  توانرد  می منظر سه از غایت از بحث که ااشت توجه باید اما

 بحرث  ایرن  از عقرل . «عقرالء » و «منطرش  و عقرل » ،«عررف : »بگیرا قرار
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 ار اس تا صفر تعری  مثالً) انتهاء و ابتدا و نقطه و خط تعری  که کند می

 اگرر  نیز عرف ار. است ریاضی کامالً بحث یک این که چیست( خط یک

 «بسرپار  شخص فالن به را بسته این و برو تهران تا قم از» که شوا گفته

 آارس حتی بلکه نیست( حکم) مغیّا از( تهران) غایت خروج منظور قطعاً

 ترا  کننرد  مری  مشخص نیز را تهران های کوچه و ها خیابان میان ار اقیش

 عرفری  اسرتعماالت  یعنری  شروا؛  سرپراس  صراحبش  به نظر مورا ی بسته

 از ترابعی  بلکره  شروا  اکتفراء  کلّیات به آن ار که نیست نحوی به معموالً

 مرن  سرر » مانند هایی مثا  ار اما اارا قرار آن ار متکلّم که است تعیّنی

 .است نشدس توجه نکته این به «الکوفه الی البصرس

 میران  ار کره  گراا می باز فرهنگی کش  به نیز عقالء نزا ار غایت 

 مغیا ی جمله یک از عبد است ممکن لرا و است شدس نهااینه عبد و موال

 از بسرتری  ار را جملره  ایرن  زیررا  کند؛ عمل آنها به و بفهمد حکم اهها

 تفکیکری  چنرین . کند می مالحظه او امیا  و اغراض و موال رفتار و اخالق

 نحرو  بره  غایرت  بررای  مفهروم  بحرث  طررح  ترا  گیرا قرار توجه مورا باید

 مخلرو   عقالئری  روابرط  یرا  منطروقی  االالت برا  و گیرا انجام مند قاعدس

 .نگراا



 

 



 

 

 االستثناء ادوات مفاد فی :فصل
 برا  و اسرت  اسرتثنائیه  جمالت ااریِ مفهوم به قائل آخوند مرحوم. 9

 منره  مستثنی به حکم انحصار بر اا ّ را استثنائیه جمالت تباار، بر تکیه

 . است مستثنی از حکم نفی با مالزم انحصار، این که ااند می

 منه مستثنی حکم بخشِ او به کالم ی تجزیه که رسد می نظر به اما

 استثنائیه جمالت راهر واقع ار. است ناارست اساس از مستثنی حکم و

 منه مستثنی تکلی  هم و مستثنی تکلی  هم جمله، یک با که است آن

 اسرتعماالتی  و وضرع  مقتضای خالف بر ای تجزیه چنان و گراا می معیّن

 وضرعی،  نظر از ایگر عبارت به. اارا وجوا جمالت این پیرامون که است

 یکردیگر  بره  مسرتثنی  و منره  مسرتثنی  یعنری  جملره  ایرن  طررف   او هر

 اساسراً  و اسرت  شردس  انجرام  جملره  یرک  بیان با او هر حکم و اند وابسته

 تروان  نمی لرا. است شدس وضع معنا همین ی افااس برای استثنائیه ی جمله

 نظرر  ار او  بخش برای جداگانه معنایی و کرا تجزیه بخش او به را آن

 تعیرین  او  بخرش  ی الزمره  اساس بر را اوم بخش حکم سپس و گرفت

 . کرا
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 تروان  نمری  هرم  براز  شوا، پریرفته کالم ار ای تجزیه چنین اگر حتی

 جمرالت  وضرعیِ  مردلو   کره  پریرا می آخوند زیرا پریرفت را آخوند نظر

 نیرز  انحصرار  معنرای . اسرت  «منره  مسرتثنی  به حکم انحصار» استثنائیه،

 نه است؛ «موضوعات ایگر از آن نفی و خاص موضوع به حکم اختصاص»

 بتوان تا باشد انحصار معنای ی الزمه موضوعات، ایگر از حکم نفی که این

 پس. است شدس حاصل عقلی لوازم به توجه اساس بر مستثنی حکم گفت

 اگرر  لررا  و شدس اخر انحصار معنای ذات ار موضوعات ایگر از حکم نفی

 مسرتثنی  از حکرم  نفی شوا، پریرفته انحصار بر استثنائیه جمالت االلت

 بره ! مفهرومی  االلرت  به نه و است شدس پریرفته منطوقی االلت حکم به

 انحصرار  معنای استثنائیه، جمالت ار تجزیه بر عالوس آخوند ایگر عبارت

 او شرامل  انحصار نفس که حالی ار است کراس تجزیه بخش او به هم را

 ایگرر  از حکرم  نفری  ایگری و موضوع برای حکم اثبات یکی است؛ حکم

 شدس انجام وضع اساس بر مستثنی از حکم نفی اساس، این بر. موضوعات

 .مفهومی مالزمات و عقل اساس بر نه و

 ابوحنیفره  کرالم  اسرتثنائیه،  جمالت مفهوم راّ برای االئل از یکی. 1

 جملره  ایرن  اگرر  که بیان این به است «بطهور اال صالس ال» به تمسک ار

: شرد  خواهرد  این نتیجه باشد، معلوم مستثنی حکم و باشد ااشته مفهوم

 صررف  به که است روشن و «شد خواهد محقش هم صالس طهور، تحقش با

 آن اجرزاء  سرایز  به عمل ایگر نیازمند و نشدس محقش صالس طهور، تحقش

 .هستیم نیز

 جملره  این که است این گیرا، قرار توجه مورا بارس این ار باید آنچه
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 آن صردا  ار موال یعنی حکمی؛ ذخراج نه و است موضوعی ذخراج بر اا ّ

 محسروب  صرالس  اساسراً  مرن،  نظرر  ار طهرور  بدون صالس بگوید که است

 مخترمع که ر حکم موضوع طهارت، بدون صالس اتیان فرض ار و شوا نمی

 خراص  عررف  یرک  ار کالم این واقع ار. است نشدس محقش ر است شارع

 وضروء  عررف،  ایرن  ار. گرفرت  ناایردس  را عرف این توان نمی و شدس صاار

 بردون  کره  نمرازی  شررعی،  مروالی  جعل اساس بر و است نماز ی مقدمه

 ر عقلی علّت نه ر شرعی علّت وضوء، پس. ندارا تحقش امکان باشد وضوء

 جملره  این ار که استثنائی اساس، این بر. است صالس موضوعِ تحقش برای

 خراص  عررف  ایرن  نزا ار که است معنایی همین به منصرف شدس، انجام

 است تشریع و جعل و اختراع حا  ار بیان این با شارع یعنی اارا؛ وجوا

 موضروع  از را مصراایش  از برخی صالس، موضوع از خوا تعری  اساس بر و

 صالس موضوع اساساً نشدس، انجام طهارت که جایی ار: کند می خارج صالس

 ترتیرب  ایرن  بره . اسرت  نشدس انجام آن ی  مقدمه چون است نیافته تحقش

 کرالم  لررا  و کرراس  جعرل  را طهرور  بره  صالس وابستگی بیان، این با شارع

 وضرو،  وجروا  صرف به صالس وجوا بر جمله این االلت بر مبنی ابوحنیفه

 . است غلط و وجه بی

 اثبرات  بررای  «اهلل اال الره  ال» به استدال  ااامه، ار آخوند مرحوم. 3

 این االلت که اارا امکان زیرا کند می راّ نیز را استثنائیه جمالت مفهومِ

. باشرد  خاصّه قرائن از ناشی( اهلل وجوا به اقرار)م  مستثنی حکم بر جمله

 از فرارغ  گراس  هریچ  اسرتعماالت  زیرا است ناارست اساس از سخن این اما

 ار. باشرند  مری  قررائن  به محفوف و خاص تعیّن اارای بلکه نیستند قرائن
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 وضع بر عالمتی بعنوان عرفی استعماالت به وضع اثبات برای هرگاس واقع

 قررائن  از خرالی  کره  یافت توان نمی را استعمالی هیچ شوا، تمسک واضع

 هرر  ار و نیسرت  بحرث  این به مختص تنها اشکا  این البته. باشد خاصّه

 بروانِ  متعریّن  اسراس  برر  پرس . اسرت  اشکا  محل شوا، ذکر که بحثی

 خلروّ  ضررورت  ار قوم مبنای و متعدّا قرائن با آنها همراهی و استعماالت

 تروان  مری  صورتی ار تنها وضعی، معنای به استرسی برای قرینه از کالم

 روشرن  و برسرد  مرا  بره  واضع وضع از خبری که برا پی وضعی معنای به

 گرفتره  نظرر  ار لفرظ  این برای را معنایی چه جعل، هنگام واضع که کند

 و نیسرت  ممکرن  الفراظ  اتفاق به قریب اکثر ار آن به استرسی که است

 معنرایی  از نره  و اند اااس خبر استعماالت از غالباً نیز لغت علم اهالی حتی

 .است بواس واضع ذهن ار الوضع حین که

 را مسرتثنی  حکرم  برر  مفهومی االلت خوا، بحث پایان ار آخوند. 1

 اگرر  امرا  باشرند،  استثنائیه جمالت آن بر اا ّ که ااند می این به مشرو 

 اال ماننرد  اااتری  و حرروف  اسرتثناء،  برر  اا ّ: »که شوا طرح احتما  این

 خواهرد  منطروقی  االلرت  از ناشی مستثنی حکم بر االلت آنگاس «هستند

 او  ی نکتره  ار بحرث  ایرن  اشرکا  . نیسرت  بعید نیز احتما  این که بوا

 حکرم  برر  اا ّ اسرتثنائیه  جمرالت  اگرر  حتری  کره  شرد  روشن و گرشت

 را مفهروم  که حالی ار شدس اااس توضیح منطوقی االلتی باشند، مستثنی

 بر االلت آخوند اما. بازگراا وضع ذات به که ااا توضیح ای گونه به نباید

 ار کرا مستند( وضع عالمت)م  تباار به را منه مستثنی به حکم انحصار

 نره  و ر خوا ذات به استثنائیه جمالت مدلو  بعنوان «انحصار» که حالی
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 .هست نیز مورا غیر از حکم نفی شامل ر مالزمه حکم به

 حتمراً  مفراهیم  از بحرث  چره  گرر  که شد گفته نیز مختار مبنای ار 

 کرالم  ی پایره  برر  و است عقالئی روابط و وضع جنس از ای زمینه نیازمند

 این ار. باشند آن بر اا ّ و مفاهیم منشأ نباید او این اما شوا، می استوار

 و اسررتعماالت نسرربیّت و تنرروّع وعرراء ار بایررد مفرراهیم از بحررث صررورت،

 وعراء  ایرن  ار قروم  از بحثی که شوا طرح ها نسبیت این کرانِ مند قاعدس

 .شوا نمی ایدس

 کره  اشرکالی  بره  اسرتثناء،  مفهروم  از بحث ذیل ار آخوند مرحوم. 1

 برر  و کرراس  اشرارس  شردس،  طررح  توحید بر «اهلل اال اله ال» االلت ی اربارس

 آن بره  فلسرفی،  بحرث  یرک  طررح  با و الوجوا واجب به اله تعری  اساس

 . اهد می پاسخ

 مفهروم  چره  و «وجروا » مفهوم چه که ااشت توجه باید بارس این ار

 او هرر  رر  انرد  شردس  مطرح جنس نفی الی خبر عنوان به که ر «ممکن»

 مُدرَک متعا  خداوند که است حالی ار این و شوند می ارک عقل توسط

 پاسرخ  ار آخوند مرحوم هم و مستشکل هم واقع ار. گیرا نمی قرار عقل

 اسرتوار  مبنرا  ایرن  برر  توحیرد  بحرث  امرا  اند کراس تکیه «مفهوم» به خوا

 شردس،  گفتره  مخترار  فلسرفی  مباحرث  ار کره  طرور  همان بلکه. شوا نمی

 «ایمران  استگاس با نفاق و کفر نظامات ارگیری» توحید از بحث ی زمینه

 ارگیرری،  این ار و آورند فراهم خوا برای را شهوات به استیابی تا است

 با متعا  خداوند و یابد می بروز و رهور خوا انبیاء نصرت ار الهی ی ارااس

 رخ به آیات و معجزات طریش از را خوا قدرت خوا، رسوالن اعای اجابت
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 رشد و تکامل تا کشاند می انفعا  به را طغیان نظامات و ابلیس و کشد می

 .یابد تحقش خالص بندگان برای

 و ارااس و قدرت شوا، می نفی «اهلل اال اله ال» ار آنچه ترتیب، این به 

 مقابرل  ار توانرد  نمری  چیرزی  هریچ  کره  این و خداست غیر برای فاعلیت

 مفراهیمی  کره  این نه بگیرا؛ قرار سجدس طرف و کند اندام عرض او قدرت

 و «عقلی تصور» سنخ از اساساً توحید زیرا شوا نفی امکان و وجوا مانند

 مبنرای  ار خداشناسری  و توحیرد  ایگرر  عبارت به. نیست ذهنی مفاهیم

 افعرا   اسراس  برر  و شردس  خارج «ذات» پیرامون بررسی و بحث از مختار

 کره  کنرد  می اقرار عقل زیرا. گیرا می شکل ما بر آن آثار و متعا  خداوند

 ی اربرارس  حکم صدور و الجهات جمیع من بسیط ار خروج و وروا قدرت

 ااا قررار  بحرث  موضوع را الهی فعل باید خداشناسی برای پس. ندارا آن

 بره  کره  صورت این به بلکه بیابیم؛ احاطه آن بر که معنا این به نه هم آن

 . کنیم استضائه آن از و شویم متولّی آن

 و «برل » ،«ذنّمرا » ماننرد  حروفی برای مفهومی االلت به ااامه، ار. 6

 شردس  ااعرا  «انّما» مورا ار. شوا می پرااخته «بالالم الیه المسند تعری »

 ار آن بررای  معاا  وجوا عدم و مختل  موارا ار آن استعما  بدلیل که

 شرروح،  برخری  ار که شوا نمی حاصل آن به نسبت تبااری فارسی، زبان

 حصرر  و حقیقری  حصرر  شدس، طرح ذنّما ار مختل  معانی برای که مثالی

 .است اضافی

 اسرتعماالت  باب از اضافی و حقیقی حصر که گفت باید بارس این ار 

 ذنّمرا  از فلسفی تحلیلی به حصر نوع او این از بحث بلکه نیستند مختل 
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 ار نیرز  عمررو  زید؛ از غیر شخصی واقع عالم ار گرچه یعنی. گراا می باز

 ار بکر هم و زید هم کراس گمان که کسی مقابل ار اما اارا، وجوا خانه

 بکرر  وجروا  به نسبت تا «الدار فی زید ذنّما: »شوا می گفته هستند؛ خانه

 اضرافی  حصرر  آنجرا  از حصرر  ایرن . شوا اثبات زید برای انحصار خانه، ار

 ار بکرر  وجوا)م  متوهم فرض با آن نسبت بر عالوس که شوا می محسوب

 سرنجیدس  نیرز ( خانره  ار عمررو  وجروا )م  واقرع  عرالم  با آن نسبت( خانه

 مفهوم از بحث اگر بنابراین. شد می محسوب حقیقی حصری اال و شوا می

 پرااخرت  عقلی های گمانه همین به توان می اتفاقاً شوا، می انبا  ذنّما ار

 طررح  قابلیرت  جمرالت  ایرن  بسرتر  ار و اارنرد  کرالم  این با ای رابطه که

 .یابند می

 صرورت  بره  انحصرار  برر ...  و برل  و انّمرا  االلت اگر نکته، این از فارغ

 مفراهیم  بحرث  از خرروج  برر  مبنی قبلی اشکا  همان شوا، ثابت وضعی

 غیرر  از حکرم  نفری » معنای به ،«انحصار» نفس زیرا یافت خواهد جریان

 معنرای  بررای  ای الزمره  مرورا،  غیرر  از حکرم  نفری  اینکه نه است؛ «مورا

 برر  اا ّ «ذنّمرا » لفرظ  آخونرد  تصریح به وقتی اساس این بر. باشد انحصار

 و کنرد  مری  رجروع  منطروق  به کامالً مورا غیر از حکم نفی باشد، انحصار

 نفری » معرفری  لرا. بوا نخواهد میان ار وضعی االلت از غیر چیزی هیچ

 ار تجزیره » موجرب  ،«انحصرار  ی   الزمره » عنروان  بره  «مورا غیر از حکم

 شدس تجزیه انحصارِ برای را لفظ واضع، که حالی ار است «انحصار معنای

 . است وضع مقتضای خالف ای تجزیه چنین و است ندااس قرار

 االلرت  ،«برل » بررای  معنا چند شمران بر از بعد آخوند ااامه، ار. 8
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 ابطا  و راع مقام ار آن استعما » به را اختصاص و انحصار بر حرف این

 وضع به اعتقاا بارس، این ار احتما  یک که ااند می منحصر «اوالً أثبت ما

 روابرط  به انحصار معنای ارجاع ایگر، احتما  و معناست چند برای «بل»

 ایرن  شراهد  کره  اسرت  شردس  اسرتعما   آن ار «بل» که است ای عقالئی

 .است «راع مقام» تعبیرِ از آخوند ی استفااس احتما ،

 به مختص را انحصار بر «بالالم الیه المسند تعری » االلت آخوند. 7

 و اسرت  جرنس  برر  االلرت  الم، و الر   ار اصل زیرا ااند می خاصه قرائن

 او ایرن  از یرک  هریچ  که است شایع حمل نیز متعارفه قضایای ار حمل

 .شوند نمی اختصاص و انحصار به منجرّ

 تواند نمی منطقی، و فلسفی مباحث که ااشت توجه باید بارس این ار

 عقلریِ  بحث به اینجا ار نباید لرا و کند اثبات یا نفی را عرفی استعماالت

 مباحرث  بره  ربطری  اساساً شایع حمل و ذاتی حمل یعنی. پرااخت صرف

 عقلری  معرانی  ایرن  از فرارغ  محاورات، ار عرف و ندارا استعمالی و زبانی

 ایرن  بلکره  کنرد  نمری  اسرتعما   اسراس  ایرن  برر  را خروا  جمالت و است

 .شوا می انجام عقلی علوم عرف ار تنها استعماالت

 



 

 

 العدد و اللقب مفهوم فی: فصل

 غایرت  و شمارا می مراوا را «لقب مفهوم» به قو  آخوند مرحوم. 9

. است مفهوم ی اایرس از خارج که ااند می حکم شخص انتفاء را آن االلت

 لقرب  از آنهرا  ار کره  جمالتری  از برخری  که ااشت توجه باید بارس این ار

 عرف ار استعماالت بعضی و است مفهوم اارای قطعاً است، شدس استفااس

: شروا  گفتره  اسرت  ممکرن . کند می لقب مورا غیر از حکم نفی بر االلت

 خاصّره  قررائن  بره  امرا  اارنرد  وجروا  استعماالتی چنین که است روشن»

 قررائن  از فرارغ  و عرامّ  ی قاعردس  بدنبا  مفاهیم بحث ار و هستند مستند

 هریچ  اساسراً  کره  گرشرت  قربالً  امرا .« هسرتیم  مفهوم اثبات برای خاصّه

 بمعنایی قرائن به توجه عدم و ندارا وجوا خاصّه قرائن از فارغ استعمالی

 واضع لحاظ است، قرینه از فارغ آنچه زیرا. است استعماالت عالم از خروج

 بحث که حالی ار. است وضع حین ار هم آن له موضوعٌ معنای به نسبت

 شرکل  لفرظ  و کرالم  از بسرتری  بر تنها و است استعما  بر فرع مفهوم از
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 و اسرتعماالت  از انترزاع  معنرای  بره  خاصّه قرائن حرف فرضِ اما گیرا می

 . است ذهنی فرضی

 و فروق  اشرکا   پریرش صورت ار حتی: »شوا گفته است ممکن. 1

 لقبیره  جمالت از برخی تنها هم باز خارج، ار جاری استعماالت به توجه

 ای قاعدس و کلّی ای ضابطه مطلب، این و اارند االلت مفهوم بر که هستند

 ار اساسرراً کرره اسررت آن پاسررخ.« ااا نخواهررد تحویررل مررا برره عمررومی

 کلّری  ای قاعردس  بتروان  تا ندارا وجوا کلّی و ثابت معنای یک استعماالت

 است؛ «معااله» است، استعماالت از استخراج قابل آنچه بلکه آورا بدست

 ایرن  البتره . اسرت  مکان و زمان و شرایط به مستند کامالً که امری یعنی

! بله. است وارا آن غیر و مفاهیم بحث تمامی بر که است عمومی اشکالی

 وعاء با مغایر که است قبو  قابل «وضع وعاء» ار معنا برای اطالق اثبات

 اسراس  برر  تنها نیز وضعی معنای برای اطالق اینکه ضمن است استعما 

 ارائره ( معنرایی  بررای  لفظری  جعرل ) وضرع  وعاء از قوم که است تصویری

 .شد ذکر قبالً آن اشکاالت که اند اااس

 ار حتری  کره  هسرتند  الفاظ برخی حداقل: »شوا گفته است ممکن

 ارصد است ممکن گرچه روند می بکار ثابتی معنای ار نیز استعما  وعاء

 ایرن  امرا  شروند  اسرتعما   ایگری معانی ار الفاظ همین از پایینی بسیار

.« گیرنرد  مری  قرار توجه مورا ها استعما  غالب و نیست اعتناء قابل نُدرت

 فیره  مسرتعملٌ » به نسبت میدانی تحقیقات از بعد تنها ااعایی چنین اما

 عدایِ مقدار عینی، های بررسی صورت ار فقط و است قبو  قابل «الفاظ

 انجرام  برا  رسرد  مری  نظرر  بره  که شد خواهد روشن استعماالت از یک هر
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 ارصرد  یرک  هر که شد خواهیم مواجه متنوعی معانی با تحقیقاتی چنین

 .کنند می کسب را استعما  از توجهی قابل

 عینری  ی س پدیرد  عنروان  به استعماالت با جدید شناسیِ زبان واقع ار 

 بررسری  از و کنرد  می مالحظه مختل  شرایط ار را آن و کند می برخورا

 و کمّری  بیران  قابلیرت  کره  آورا مری  بدست ای معااله مختل ، های نمونه

 قروم  ذهنریِ  و انتزاعری  برخرورا  این و ااراست را وقوع ارصد ی محاسبه

 اال و! اهرد  مری  نتیجره  را غرالبی  یا کلّی احکامی که است زبان به نسبت

 ازاء بره  مرا  وقتری  اسرت،  قوم نزا ار مفهوم ترین بدیهی که وجوا مفهوم

 اارای فالسرفه  تصرریح  بره  شروا،  می استعماالت وارا و کراس پیدا لفظی

 ار «الهری  نسربیّت » کره  شروا  تصور نباید البته. است شدس معنا چندین

 تعریّن  به توجه باعث بلکه شد خواهد مرج و هرج به منجر اابیات و زبان

 شرایط ار او قرارگرفتنِ با انسان وزن که طور همان شوا؛ می مختل  های

 متغیّرر ....(  یرا  هواپیمرا  ار یرا  کروس  ی قلّره  ار یرا  اریا سطح هم) مختل 

 . شوا می

 مرحروم  کره  اسرت  «عردا  مفهروم » مفاهیم، باب ار بحث آخرین. 3

 بره  نیرز  را «عردا  مرااون  بر اقتصار جواز عدم» و کند می راّ را آن آخوند

 مقیّرد  و خاصّ عدا، ذکر با کالم زیرا ااند می مستند جمالت این منطوق

 اخرر  منطروق  ار کره  باشرد  چیزی همان بر منطبش باید نیز عمل و شدس

 . است شدس

 کمترر  به وضعی نظر از شوا، ذکر کالم ار عدای هر که است روشن

 یرا  اقرلّ  طرف از تحدید مانند فروضی لرا و ندارا االلت خوا از بیشتر یا
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 عبرد  و موال میان ی رابطه از ناشی طرف، او به نسبت تقیید عدم یا اکثر

 حمرل  ایرن  بره  شدس، ذکر کفایه متن ار که مختلفی فروض یعنی. است

 چگونره  یابرد،  مری  جریان «عدا» پیرامون که عقالئی ی رابطه که شوا می

 بررای  مبنرایی  عقالئری  روابرط  و وضرع  گرشرت،  آنچره  بنرابر  البته. است

 بره  و اسرت  روشرن  آنهرا  از یک هر مقتضای و نیستند مفهوم گیری شکل

 عقلری  های گمانه اساس بر باید آن اثبات یا راّ و عدا مفهوم الیل همین

 .شوا طرح آن پیرامون



 

 

 وخاصّ عامّ: چهارممقصد 

 



 

 



 

 

 العامّ تعريف

 ار و اسرت  «خراصّ  و عرامّ » پیرامرون  کفایه کتاب ار رابع مقصد. 9

 هرای  نرزاع  و عرام  بررای  شدس ارائه تعاری  ار وروا آخوند آن، بحث اولین

 حقیقری  غیرر  و لفظری  را تعراری   ایرن  زیرا ااند می نامناسب را آن حو 

 کره  شرمارا  مری  تعراری   این از تر واضح را عامّ از مرتکز معنای و ااند می

 . است عامّ معنای بوانِ بدیهی آن ی الزمه

 رر  ارتکاز و زبان که کرا توجه نکته این به باید آخوند نظر تبیین ار 

 از بلکره  نیسرتند  حقائش جنس از ر است آن های نمونه از یکی «عامّ» که

 جریران  آنهرا  ار ثبراتی  و ضرورت لرا و اند جاعل ی  ارااس تابع و مجعوالت

 ارتکاز از حقیقی تعری : شوا گفته که است صحیح الیل همین به. ندارا

 از غفلرت  بره  منجرّ نباید نکته این اما معناست؛ بی زبانی امور و اابیات و

 و اعتبرارات  ایگرر  عبرارت  به. شوا «اعتباریات و ارتکازات به بخشی نظم»
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 بلکره  نیستند مالک فاقد اموری و اارند بخشی نظم قابلیت نیز مجعوالت

 صرورت  ار کره  شروند  مری  تعریر   «فعرل  از غرض» و «غایت» اساس بر

. بروا  نخواهرد  «غیرمعتبررس  اوهرام » جز چیزی «نسبت جعل» آن، فقدان

 اسرت؛  مرااّس  حیرث  از اعتباریرات  تبیین برای مبنایی «مندی غایت» پس

 نیرز  مندی غایت است، جاری حقیقی مفاهیم ار علّیت که طور همان زیرا

 جرردا معتبرررس غیررر اوهررام از را آنهررا و اارا جریرران اعتبرراری مفرراهیم ار

 .  کند می

 مجعروالت  ار «تعریر   بروانِ  االسمی شرح» به اکتفاء اساس این بر

 غرض اساس بر اعتباری مواا از عقالئی تبیینی از پس زیرا نیست صحیح

 لحراظ  از و نمروا  مرنظم  صوری منطش ی بوسیله را آنها توان می غایت، و

 را یقینری  امرورِ  کرار  ایرن  گرچره . کرا مباارت آنها بندیِ طبقه به صورت

 منطرش،  هرای  ی بنرد  صرورت  که نیست معنا بدان این اما اهد، نمی نتیجه

 .  9باشند حقیقی غیر موااّ به بخشی نظم از ناتوان

 احتیراج  عدم» است، بدیهی امر یک عامّ معنای که شوا ثابت اگر. 1

 امور نیز صوری منطش اساس بر زیرا است پریرش قابل «عام از تعری  به

 به مشرو  عامّ، معنای بوانِ بدیهی اما. نیستند تعری  نیازمند به بدیهی

                                                           
نگری که پس از رنسانس پدید آمردس، متکفّرل بحرث عقلری      البته منطش مجموعه .9

است و همانند منطش صوری به تبیین صورت اکتفاء نکراس است امرا از   پیرامون موااّ

تروان تنراز  کررا و بره      آنجا که مباحث قوم قبل از تولید این منطش انجام شدس، می

نظرم  »بررای  « هرای ذکرر شردس ار منطرش صروری      بندی ضرورت استفااس از صورت»

 اکتفا نموا.   « بخشی به اعتباریات



  127 العامّ تعريف          _____________________________________________ 

 

 پیرامرون  اختالفات بتواند فیه نحن ما ار آخوند مرحوم بیان که است آن

 اگرر  امرا . برسراند  وحردت  به را مختل  اقوا  و براس بین از را عامّ تعری 

 بره  را «عرامّ  معنرای  برداهت  » به قو  نشوا، حل وسیله این به اختالفات

 .کرا خواهد بد  وجه بی ااّعایی

 و شدس تعری  وارا بحث ی ااامه ار آخوند مرحوم که آنجا از البته. 3

 تعریر   «علیره  ینطبرش  أن یصرلح  مرا  لجمیع المفهوم شمو » به را عامّ

 ی مقایسره  به و ااا قرار اقت مورا نیز را عام از مشهور تعری  باید کراس،

 گرچه. شوا مشخص عام از صحیح تعری  تا پرااخت آخوند تعری  با آن

 طررح  عرامّ  اقسرام  بحرث  ذیرل  را عرام  معنای تبیین ار جمله این آخوند

 «تقسریم » گرشرت  منطرش  علم بررسی ار که ااشت توجه باید اما کراس،

 کثررت  از اصرطالحی  تعری  ار که تفاوت این با است «تعری » از نوعی

 ار امرا  رسریم  مری ( فصرل  و جرنس ) وحدت به( آنها از انتزاع و مصاایش)

 . رسیم می «اقسام) کثرت به( مقسم) وحدت از تقسیم

 «علیه ینطبش أن یصلح ما لجمیع المفهوم شمو » به عامّ تعری . 1

 قررار  اصل آن ار منطقی معنای به تطابش و اندراج که است این ار راهر

 کره  اسرت  شردس  استفااس اموری از ارتکازی امر یک تعری  برای و گرفته

 امرور  از تعریر ،  این پس. روا می بکار حقیقی امور تعری  و تحلیل برای

 سراخته  منطش علم ار که است «کلّی» به منصرف و شدس خارج ارتکازی

 سرنجیدس  «مطلرش » از تعری  با «عامّ» از فوق تعری  باید ضمناً. شوا می

 .شوا روشن «مطلش مفهوم» با «عام مفهوم» بین وحدت یا تغایر تا شوا

 عرامّ  اگرر  یعنی. شوا معیّن نیز «خاصّ» از تعری  باید اساس این بر
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 ار شخصری  و حقیقری  وحردت  به باید نیز خاصّ شوا، تعری  «کلّی» به

 همران  منطرش  علرم  ار کره  شروا   تعریر  ...(  و بکرر  و زیرد  مانند) خارج

 ار شمولیت اخر به توجه با: »شوا گفته است ممکن. اارا نام «مصداق»

 کره  اارا نرام  خراص  نباشد خوا افراا بر شامل که چیزی هر عام، معنای

 خراص  اصرطالح  لررا  و گیررا  مری  برر  ار نیرز  را اضافی جزئی مطلب این

 به عاا  ی کلمه کران اضافه با زیرا. شوا نمی خارجی مصداق به منحصر

 عمومیرت  و روا می بین از افراا ی همه به نسبت رجل لفظ شمو  رجل،

 فررق  کره  اسرت  آن برر  فرع اشکا  این اما.« است نشدس محقش شمو  و

 ار عراا   که کرا ااعا توان می چون شوا؛ روشن تخصیص و تقیید میان

 «خراص » اسراس  این بر که آن مخصصِ نه و است رجل مقیّد  فوق، مثا 

 ی نکتره  ار که بوا الیل همین به. شد خواهد منحصر خارجی مصداق به

 . شد تاکید اطالق و عموم بین تفاوت از تبیین ضرورت بر نیز قبلی

 شوا گراشته کنار تخصیص و تقیید بین تفاوت از سوا  اگر حتی. 1

 هرم  براز  اسرت،  «خراص » مصاایشِ از یکی اضافی جزئی که شوا فرض و

 و اضافی جزئی عقلی، نظر از که این آن و است طرح قابل ایگری اشکا 

 ار کره  حالی ار شوند می منطبش هم بر و رسند می وحدت به هم با کلّی

 ایگر عبارت به. شوا نمی انبا  وحدتی چنین «عامّ» به شناسی زبان نگاس

 نیرز  اضرافی  جزئی بر شوا اااس توضیح عقلی و منطقی صورت به عامّ اگر

 خراص  شناسی، زبان ار که آنجا از لرا اارا؛ وحدت آن با و است منطبش

 را خراص  توان نمی است، متباین آن با و است خارج عامّ تحت از همیشه

 ار منردرج  عقرل،  حکم به اضافی جزئی زیرا کرا تفسیر اضافی جزئی به



  121 العامّ تعريف          _____________________________________________ 

 

 .است فوقانی کلّی مفهوم

 آن برر  را «خراصّ » اصرطالح  تروان  می که چیزی تنها اساس این بر 

 و است تغییر حا  ار اائماً که است عینی و خارجی مصداق کرا، اطالق

 هرم  صرورت  ایرن  ار البته. است شامل و ثابت و کلّی مفهومی نیز «عامّ»

 سنخ از و متغیر ماهیتاً یکی زیرا بوا خواهند متباین موضوعاً عامّ و خاصّ

 وجره  لررا  و اسرت  مفهروم  سرنخ  از و ثابت ماهیتاً ایگری و است عینیت

 . کرا خارج ایگری تحت از را یکی بتوان تا ندارند هم با اشتراکی

 شروا  روشرن  و شوا سنجیدس استعماالت با باید نتیجه این سپس. 6

 یرا  تغییر و ثبات حیث عام تحت از خاص کران خارج هنگام عرف آیا که

 نشران  هرا  سنجش این!! گیرا؟ می نظر ار را خارجی مصداق و کلّی حیث

 اشرکاالتی  ایجراا  باعرث  ارتکرازی  معرانی  از عقلری  تبیرین  که ااا خواهد

 شناختی زبان نحو به را ارتکازی معانی باید آنها رفع برای که شد خواهد

 .کرا تحلیل عقالئی و

 کلّری  تعریر   برا  عرامّ  از آخونرد  تعری : »شوا گفته است ممکن. 8

 اخرر  کثیرین بر صدق قابلیت  منطقی، کلّی ار زیرا است متفاوت منطقی

 حیثری  پرس . اسرت  نظر مد افراا تمامی بر شیوع فعلیت  عام، ار اما شدس

 اخرر  کلّی تعری  ار که حیثی با گرفته، قرار نظر مورا عامّ تعری  ار که

 «صدق قابلیت» که ااشت توجه باید صورت این ار.« است متفاوت شدس

 اسرت  «مفهوم یک برای متعدا افراا عقلیِ فرض امکان» بمعنای واقع ار

 آن ار افرراا  پیرامرون  عقلری  فررض  که است استعماالت به نارر عامّ، اما

 و افرراا  برر  انطبراق  حیرث  از کلّری  و عرامّ  ترتیرب،  این به. نیست مطرح
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 کلّری  برا  عام تفاوت بلکه ندارند یکدیگر با تفاوتی آنها به نسبت شمولیت

 ار کره  اسرت  «ارتکرازی  امرور » با «عقلی معانی» بین تفاوت از برخاسته

 تا شدس باعث «شمولیت و عمومیت» معنای انتقا  برای لفظ وضع اومی،

 بره  بلکره  نشروا  گرفتره  نظرر  ار عامّ افراا به نسبت عقلی فروض آن، ار

 .شوا توجه مفهوم یک عرفیِ مصاایش

 منطبرش  خروا  افرراا  برر  اینکه ار کلّی هم و عامّ هم ایگر عبارت به

 کره  گیررا  مری  برر  ار را متعیّنری  افرراا  عرامّ،  اما ندارند تفاوتی شوند، می

 بر است؛ الفاظ االلت و عرفی استعماالت از ناشی آنها به نسبت شمولش

 احتما  و فرض از ناشی که شوا شامل را افراای تواند می که کلّی خالف

. است عقلی االلت ی بوسیله نیز آنها به نسبت شمولیتش و هستند عقلی

 شرکل  عقلری  فروض طرح و زنی گمانه اساس بر توانند می کلّی افراا پس

 از بلکره  گیرنرد  نمری  شرکل  عقلری  احتما  اساس بر عامّ، افراا اما بگیرند

 همرین  بره  نرارر  تنهرا  استعماالت و هستند تعیّن اارای و ارتکازات سنخ

 متنرارری  شناسری،  زبران  علرم  ار «عامّ» اساس این بر. است متعیّن امور

 همران  آنهرا  میران  تفراوت  و اسرت  منطرش  علم ار «کلّی» اصطالح برای

 و( اسرت  علیت جریان آن ار اا ّ که) عقلی االلت میان که است تفاوتی

 غرض اساس بر که است جعلی و فاعل فعل آن ار اا ّ که) وضعی االلت

 . اارا وجوا( اااس انجام

 و زبان از نیز علوم سایر و فلسفه و منطش ار که است روشن البته. 7

 امرا  اارا جریران  آنهرا  ار ارتکازی امور و شوا می استفااس الفاظ و اابیات

 ارتکرازات  برا  عمومی ارتکازات بین تفاوت که شوا باعث نباید مطلب این
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 محراورات  و اابیرات  ار عمروم  الفاظ یعنی. نشوا گرفته نظر ار تخصصی

 از نیرز ...  و فیزیکری  و فلسرفی  و منطقی ارتکازات ار سپس و اارا وجوا

 یا «خاص و عامّ» مانند اصطالحاتی رو این از. شوا می استفااس الفاظ این

 برا  اصرطالحی  چنین و است شناسی زبان علم به مربو  «مقیّد و مطلش»

 آن از بلکره  نگرفتره  قررار  علروم  سرایر  ار بحث موضوع آن، خاص معنای

 علم ار قضیه سور بعنوان کلّ لفظ از استفااس همانند است؛ شدس استفااس

 و فلسفه و منطش جمله از علوم تمامی باید مختار مبنای ار البته. منطش

 ار کره  شوند هماهنگ یکدیگر با شامل مبنای یک اساس بر شناسی زبان

 برا  بتواننرد  ترا  کنند می پیدا جدیدی قیدهای تعاری  تمامی صورت، این

 . ندارا قوم مبنای به ربطی مهم، این امّا شوند هماهنگ هم

 نهایره » ار کره  اسرت  تعریفی عامّ، برای شدس ارائه تعاری  از یکی. 1

 شردس  اسرتفااس  تقسریم  از مطلب طرح برای آن، ار و شدس ذکر «االصو 

 ذمرا  الکلّی ثم کلّی، ذما و جزئی ذما الرهن فی المتصور المفهوم أن: »است

 أن ذما و المنطقی، العام فهو نفسه فی ینظر بل ألفرااس، مرآسً یجعل ال أن

 اصرولی  عرامّ  همران  اخیر قسم این که «للحارها وسیلة و لها مرآسً یجعل

 ممکرن  منطقی کلّی ار «افراا لحاظ عدم» که ااشت توجه باید اما. است

 طرفره  او امری نیز انطباق و است شدس اخر «انطباق» آن ار زیرا نیست

 توانرد  مری  صورتی ار تنها کلّی. شوا می حاصل افراا و کلّی بین که است

 توجره  مرورا  محض فلسفی ماهیت یک بعنوان که نباشد افراا بر منطبش

 اسرت،  «افرراا  لحراظ  عدم» آن قسم یک که اوم تقسیم پس. بگیرا قرار

 تقسیم که حالی ار است فلسفی بحث یک طرح و منطقی بحث از خروج
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 .بوا گرفته شکل منطش علم اساس بر ابتدا از

 نهایه» نشد، ولی مشاهدس «خاصّ» اصطالح از تعریفی کفایه، ار. 90

 و نیست عام مقابل ار خاص: »کند آن را به صراحت تعری  می« االصو 

 قوم کلمات و کند خاص بر االلت تا ندارا وجوا ااواتی عام، خالف بر لرا

 از مقصروا  و مخصَّرص  غیرر  عرام  همران  عامّ، از مقصوا که اهد می نشان

 لفرظ  و وضرع  از بحثری  صورت این ار.« است مخصَّص عام همان خاص،

 کراس استعما  را کلمه او موال یا گویندس تخصیص، ار بلکه نیست مطرح

 واقرع  آنچه حالت، این ار هستیم. کلمه او این میان جمع از ناگزیر ما و

 و یرک کلمره بره عنروان    « مقیّرد »یک کلمه به عنوان  که است این شدس

. تخصریص  نه و مواجهیم «تقیید» با و نهایتاً ما شدس ذکر کالم ار «قید»

 مثرا   بعنروان  کره  «عراا   رجرل  کرل  أکررم » ماننرد  مثرالی  حتی یعنی

 حکرم  آن، معنرای  کره  است تقیید یک واقع ار شوا می مطرح تخصیص

 خروا  مصراایش  تمامیِ بر شامل و است( عاا  مراان) جمع یک ی اربارس

 .است «عامّ» اصطالح مصاایش از یکی خوا جمله، این لرا و است

 کره  گیررا  می شکل نکته این به توجه اساس بر «خاصّ» تعری  اما 

 ار بلکره  شوا نمی صحبت جمع یک پیرامون همیشه تخاطب و تفاهم ار

 صراار  حکرم  و شدس صحبت خاص شخص یک ی اربارس موارا از بسیاری

 بره  بایرد  «خاص» اصطالح شد، گفته این از قبل که طور همان و شوا می

 رر  نردارا  اومری  که ر شخص یک پیرامون آن ار که شوا حمل ای جمله

 .است شدس صحبت

 شرخص  ی اربرارس  کره  کالمری  بررای  قروم : »شوا گفته است ممکن 
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 کنند می استفااس ر خاصّ نه و ر مقیّد یا مطلش وص  از شدس، صاار خاص

 اینکره  و شروا  می گرفته نظر ار زید احوالیِ اطالق صورتی چنین ار زیرا

 کره  حالتی ار فقط یا اوست حاالت ی همه به مربو  او اکرام به امر مثالً

 آن از ناشی کار این که ااشت توجه باید ولی «است...  یا ضاحک یا جائی

 صورت به را چیز همه و پراازند می نظری مباحث به معموالً قوم که است

 حقیقری،  جزئری  از تروان  مری  صرورت  این ار که گیرند می نظر ار ذهنی

 ار. ااا قررار  مردنظر  ذهرن  ار را اطالقراتی  چنین و ساخت اضافی جزئی

 آنهرا  موضوع و هستند عینی امور به نارر استعماالت از بسیاری که حالی

 برر  عالوس. است حقیقی جزئی یک اصطالح به و مکانی و زمانی تعیّن یک

 ارتکاز به باید حقیقی جزئی برای أزمانی یا احوالی شمولیت فرض که این

 چنرین  آن، عقلری  فررض  نبروانِ  محا  صرف به توان نمی و باشد مستند

 بحرث  رراهر  اینکره  به توجه با خصوصاً. کرا مستند کالم به را شمولیتی

 ار احروا   و مکران  و زمران  که بواس چنین تاکنون هم وضع پیرامون قوم

 .است ساکت مقوالت این به نسبت وضع و نشدس لحاظ وضع

 بحرث  قوم، فقهی یا اصولی مباحث ار که است روشن صورت هر ار

 قروم  بره  را آن تروان  مری  و اارا وجروا  ارتکرازی  بصورت حداقل خاصّ از

 باشند ندااس ارائه آن از اصو  ار مستقلّی تعری  قوم گرچه کرا؛ منتسب

 آن بره  خراص  از تعریر   که ر حقیقی جزئی مورا ار را اصطالح این یا و

 .باشند نبراس بکار ر شد منصرف

 



 

 



 

 

بززا  «تقییززد» و «عمززوم» بزا  «اطززالق» تفززاوت پیرامززون بحثزی 

 «تخصیص»

 اارا تفراوتی  چه «تقیید» با «تخصیص» شوا روشن که آن برای. 9

 فررق  بررسری  بره  بایرد  شوا، تر واضح شد، طرح بارس این ار که اشکالی و

: کره  اسرت  آن برارس  ایرن  ار معمرو   بیران . پرااخت عموم و اطالق میان

 ناشی عموم بر االلت اما است حکمت مقدمات از ناشی اطالق بر االلت»

 مصبّ بعنوان ر اجناس اسماء تر اقیش عبارت به. است عموم ااات  وضع از

 آن افرراا  برر  االلتری  لررا  و انرد  شردس  وضرع  مبهمه ماهیت برای ر اطالق

 که عموم الفاظ خالف بر است؛ نشدس لحاظ آنها ار کثرت و ندارا ماهیت

 بره  نسربت  کره  صرورتی  ار حرا  . ااشتند افراا شمو  و کثرت بر االلت

 ااشرته  شرک  حکم ار آن اخالت و ماهیت این برای ای اضافه قید وجوا

 تمام بیان مقام ار موال اگر شوا می گفته موال حکمت مقتضای به باشیم،

 او غررض  ار نیرز  قیرد  ایرن  و نبوا میان ار متیقنی قدر و بواس خوا مراا

 ذکرر  کرالم  ار قیدی که حا  و کرا نمی ترک را آن ذکر ااشت، اخالتی
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 زائرد  قید وجوا احتما  و کرا تمسک کالم این اطالق به توان می نشدس،

 .« نموا الغاء را

 اجناس اسماء وضع» بر استدال  که است آن بارس این ار او  اشکا 

 شروا،  گرفتره  نظر ار استعماالت عالمم اگر چیست؟ «مبهمه ماهیت برای

 معرانی  و هسرتند  قررائن  برا  همراس همیشه استعماالت که شد گفته قبالً

 و عینری  بحرث  بره  نیرز  قروم  و اارا راس آنهرا  ار نسبیت و اارند متنوّعی

 برارس  ایرن  ار قروم  مسرتند  اگر. پراازند نمی بارس این ار میدانی تحقیقات

 رسریدس  مرا  به الوضع حین واضع لحاظ از خبری باید که باشد وضع عالم

 گرچره ) است نشدس ایدس قوم سوی از ااعایی چنین جا این به تا اما باشد

 هرا  زبان و ها خط برخی منشأ تاریخ، ی فلسفه پیرامون ها غربی مباحث ار

 (شوا می ذکر

 و انررد پرااخترره اسررتعماالت نقررل برره خرروا کتررب ار نیررز لغویررون 

 لرا و نیست مبهمه ماهیت همچون فلسفی معانی به نارر نیز استعماالت

 ایردس  اجنراس  اسرماء  مقابرل  ار فلسرفی  هرای  تحلیل این لغت کتب ار

 آن اسرتعماالت  از مختلفری  های مثا  معموالً کتب این ار بلکه شوا نمی

 ار پس. گراا می منطبش افراا بر که شوا می مشاهدس عرف میان ار لفظ

 اثبرات  بررای  قبولی قابل الیل توان نمی استعما  و وضع به تکیه صورت

 مباحرث  خلرط  از ناشی ااعا این بلکه کرا طرح اجناس اسماء له موضوعٌ

 . است عرفی استعماالت و ارتکازات با فلسفی

 ار تقییرد  و اطرالق  تبیرین  ار فروق  بیران  پیرامون بعدی اشکا . 1

 جمالتری  تقییرد،  و اطرالق  موضروع  که شد گفته و طرح گرشته مباحث
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 قرینه اهها به محفوف همیشه استعماالت و اند شدس استعما  که هستند

 ار اجمرالی  و ابهرام  و ترایرد  معموالً و کنند می معین را مراا که هستند

 عبرد،  و مروال  برین  جاری عقالئیِ روابط ار زیرا. گیرا نمی شکل آنها فهم

 بنردگان  برا  روزمررس  زندگی حا  ار موالی و است اصل «فرهنگ کش »

 عمومی وجدان خوا، غرض و خواست به نسبت عبید برای و هستند خوا

 ایجراا  مروال  کرالم  فهم ار عباا برای ترایدی عموماً لرا و اند کراس ایجاا

 به بلکه. باشند حکمت مقدمات جریان انبا  به آن رفع برای تا شوا نمی

 مطلش کالم از حتی عبد موال، گفتاری و رفتاری فرهنگ بوان معیّن الیل

 .کند می عمل آن به و شدس منتقل موال مدنظر قیواات تمامی به نیز او

 تربیرت  و آموزش مقام ار یا موال مراا ار عبد تراید و شک واقع ار 

 مروارای  چنرین  که استثنائی و خاص موارا ار یا و آید می وجوا به عبد

 روابرط  ار بنرابراین . بگیررا  قرار عامّ عقالئی اصل تأسیس منشأ تواند نمی

 ترا  نیسرت  مجمرل  و مربهم  عبراا  برای آن کش  و موال فرهنگ عقالئی،

 . کرا تصویر موال مراا ار شک برای عقالئی منشأی بتوان

 ار را مطلرش  و عرام  برین  تفراوت  که بیانی: »شوا گفته است ممکن

 حکمرت  مقردمات  به را اومی و وضع به را اولی و اانست می االلت منشأ

 عقالئی روابط زیرا شد واقع اشکا  مورا قبلی مباحث ار کرا، می مستند

 ار آن، بره  اسرتناا  ترا  نیست عامّ امر یک بوا، اطالق بر االلت مبنای که

 مروال  رفتاری فرهنگ تابع بلکه بیاورا پی ار را یکسان ای نتیجه جا همه

 اسراس  برر  تواند می اشکا  این به پاسخ حا . اوست خشونت یا رحمت و

 مطررح  اطالق به اخر امکان برای قوم که باشد مقدماتی از یکی به توجه
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 خشرونت  واقع ار. است تخاطب مقام ار متیقن قدر انتفاء آن، و اند کراس

 تررک  وجروا  با است ممکن موارای ار که ر موال گیری سخت و تحکّم و

 ار متریقن  قردر  بمثابه ر کند مواخرس آن اتیان عدم الیل به را عبد قید،

 قبرو   قابرل  قید الغاء و اطالق به اخر آن، وجوا با که است تخاطب مقام

 سرابش  اشرکا   وروا حکمرت،  مقدمات از مقدمه این به توجه پس. نیست

 بره  قائرل  مواضرعی  چنین ار هم قوم زیرا کند می منتفی قوم بر را الرکر

 .«  نیستند کالم اطالق

 شرد  بیان قبالً که است اشکالی از ناقص تقریر از ناشی پاسخ این اما

 بوا این حکمت مقدمات و بیان مقام و اطالق به تمسک بر ما اشکا  زیرا

 و میل و خواست وضوح و او عباا میان ار موال فرهنگ جریان بدلیل که

 عبراا  بررای  بره  مبرتال  امری به گاس هیچ اطالق به اخر آنها، برای او طلب

 واقع ار. باشد گیر سخت چه و باشد رحمت اهل موال چه شوا؛ نمی مبدّ 

 خراص  شرایط و نسبیت ار موالی استعماالت جمله از استعماالت تمامی

 قروم  کالم پس. هستند قرینه ها اس به محفوف همیشه لرا و اهند می رخ

 فررض  یرک  ،«متریقن  قردر  انتفاء» به «اطالق به اخر» کرانِ مشرو  ار

 اطرالق  بره  اخرر  گاس هیچ لرا و ندارا خارج ار ازائی به ما که است ذهنی

 برای و است جاری عباا زندگی ار موال فرهنگ یعنی! بوا نخواهد ممکن

 هرر  ار را قیروا  و جزئیرات  تمرامی  و شردس  برد   وجردانی  امرری  به آنها

 .است کراس مشخص موضوعی

 مروال  نیست الزم که است این ایگر ی نکته فوق، اشکاالت از فارغ. 3

 را قید بر اا ّ لفظ  فقدان تا کند استفااس لفظ از حتماً مقصوا تفهیم برای
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 و اشرارس  مانند ایگری وسائط از است ممکن بلکه اانست اطالق بر الیلی

: شروا  گفتره  اسرت  ممکرن . کند استفااس خوا کالم تقیید برای آن امثا 

 جریران  مقردس  شرارع  کرالم  فهرم  بررای  امرا  اارا وجوا فرضی چنین»

 سرا ،  هرزار  از بریش  مقیراس  ار زمرانی  ی فاصرله  وجروا  زیررا  یابرد  نمی

 بایرد  امرا .« سازا می ناممکن را اشارس مانند کالمی غیر قرائن به استیابی

 فرهنرگ  بنرام  تر مهم ای مقوله آن، امثا  و اشارس کنار ار که ااشت توجه

 عنروان  بره  بایرد  بلکره  گرفرت  ناایدس را آن توان نمی که اارا وجوا شارع

 اارا، قررار  مرا  مقابرل  ار آنچره  واقع ار. گیرا قرار او کلمات برای قیدی

 یافتره  ااامره  و کرراس  ایجاا او که فرهنگی و نیست موال الفاظ به منحصر

 . شوا تمسک آن به باید که است چیزی آن از بخشی نیز

 لفظری  قیرد  بره  منحصرر  قوم، نظر ار قید: »شوا گفته است ممکن 

 روشرن  صرورت  ایرن  ار.« شروا  مری  تقیید باعث نیز لبّی قید بلکه نیست

 را خروا  بحث گاس تکیه و اارند توجه نیز شارع فرهنگ به قوم که شوا می

 همران  توانرد  می این: »شوا گفته است ممکن. اند نکراس منحصر الفاظ به

 از یکری  بمثابره  و کرالم  ار متریقن  قردر  انتفاء عنوان به که باشد مطلبی

 بره  اطرالق  بره  اخرر  امکان آن، اساس بر و شوا می ذکر حکمت مقدمات

 نسربت  متیقّنری  قدر مخاطب، و متکلّم میان که شوا می منحصر صورتی

 قیرد  وجروا  فررض  کره  گرشت اما.« باشد نداشته وجوا مشکوک قید به

 اینکره  بره  توجه با مخصوصاً ندارا عقالئی تصویر آن، از سوا  و مشکوک

 اصرل  یک وحی، مترجمان توسط سا  110 ار این تبیین و نبوّت ختم

 آنهرا  میان سنجیِ نسبت و موال بیانات ی همه از تفحص و است اعتقاای
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 و اجمرا   و ابهام وجوا راّ) بحث این البته. است ضروری امری افتاء برای

 اصرو   برا  آن برا  نسبت و اصو  علم تعری  بحث ذیل( تشریع ار اهما 

 .گراید طرح مفصاّلً عملیه

 و اطرالق » برا  «خراصّ  و عرامّ » برین  تفراوت  ار کره  ایگری بیان. 1

 و هستند لفظ تقسیمات  از خاص و عام: »که است این 9شدس ذکر «تقیید

 تقسریمات   از تقییرد  و اطرالق  اما تصورند؛ قابل آنها به حکم تعلش از قبل

 صرورت  ایرن  بره  هستند طرح قابل حکم تعلش از بعد تنها و هستند معنا

 و گیررا  می قرار حکم موضوع یا و گیرا نمی قرار حکم موضوع یا معنا: که

 شردس  منضمّ آن به ایگری حیثیت یا گرفته قرار حکم موضوع که معنایی

 بره  بلکه نشدس منضمّ آن به ایگری حیثیت یا و است مقیّد همان این که

 ایرن  بر. است مطلش همان این که است حکم برای الموضوع تمام تنهایی

 گراند می متّص  تقیید یا اطالق به الفاظ برخی که شوا می روشن اساس

 ی جملره  ار لفرظ  همران  و باشد مطلش تواند می جمله یک ار لفظ یک و

 ی همه ار و همیشه که عموم ااات خالف بر باشد؛ مقیّد تواند می ایگری

 .«اارند شمو  بر االلت جمالت

 سرنخ  از معنرایی  فوق، تقسیم ار «معنا» راهراً که ااشت توجه باید

 و منطقری  معرانی  سرنخ  از و است الفاظ شنیدن آن منشأ که است ارتکاز

 از شروا،  مری  منتقل معنا به لفظ از ذهن که طور همان لرا و نیست عقلی

 این بر. اند سکه یک رویِ او معنا و لفظ و شوا می منتقل لفظ به نیز معنا

                                                           
 380و صفحه  391. نهایه االصو  صفحه 9
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 مقیرد  و مطلش و لفظ اوصاف از خاص و عام» که شدس گفته گرچه اساس

 بررای  وصرفی  او هرر  کره  ااشرت  توجره  باید اما «هستند معنا اوصاف از

 .ندارند تفاوتی حیث این از و هستند «ارتکازات»

 را مقولره  او ایرن  میان تفاوت تقسیم، این: »شوا گفته است ممکن 

 قابرل  آنها به حکم تعلش بدون و نفسه فی خاصّ و عامّ مثالً. کند می بیان

 امرا . اسرت  کراس لحاظ مفرا بصورت را ها آن الوضع حین واضع و تصورند

 جمرالت  ار شدن واقع و آنها به حکم تعلش صورت ار تنها مقید و مطلش

 ی بقیرره هماننررد موضرروع ایررن ار واضررع لرررا و یابنررد مرری طرررح قابلیررت

 انجرام  تقییرد  و اطرالق  معنرای  بررای  خاصّی وضع زیرا. است مستعملین

 ار شردس  استفااس معانیِ بندیِ تقسیم و بررسی از وص  او این بلکه نشدس

 لفرظ  یرک  کره  است الیل همین به. است آمدس بدست عرفی استعماالت

 هرم  و( رقبرهً  أعترش  مثرا   ار رقبره  مانند) اطالق به متص  هم تواند می

 خرالف  برر  شوا؛( مومنهً رقبهً أعتش مثا  ار رقبه مانند) تقیید به متص 

 شرمو   و عمومیرت  بره  متصر   همیشره  وضرع،  بردلیل  کره  عموم الفاظ

 اسرماء » وضعِ از غیر واضع که ااشت توجه باید اوالً بارس این ار.« هستند

 ایمران،  ماننرد ) «اوصراف » برای وضع به...(  و حجر رقبه، مانند) «اجناس

 خبریره  مانند جمالت انواع تا او وضع و کند می مباارت هم...(  و سیاهی

 ترا  پرراازا  می لفظ جعل به معانی تمامی برای و یابد می امتداا انشائیه و

 لررا . کند پیدا است است، مقاصد تفهیم و ارتکاز ایجاا که خوا غرض به

 و هسرتند  وضرع  از کاشر   اسرت،  جراری  خرارج  ار نیرز  استعماالت اگر

 الیرل  چره  بره  و چررا  صرورت  ایرن  ار. شوند می محسوب آن بر عالمتی
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 اسرتثناء  را آن و کررا  خرارج  چرارچوب  ایرن  از را مقیّد و مطلش توان می

 !نموا؟

 هرایی  وضع تمامی که علت این به شاید: »شوا گفته است ممکن. 1

 ار کره  آن از فرارغ  و تصورند قابل حکم تعلش بدون شد، اشارس آنها به که

 تقییرد  و اطالق که حالی ار هستند، لحاظ قابل شوند، استعما  ای جمله

 یرا  اطرالق  اصرطالح  لرا. یابند می تصور قابلیت حکم تعلش صورت ار تنها

 اااس توضریح  اسرتعماالت  اسراس  برر  تنهرا  و وضرع  انیرای  از فارغ تقیید

 عردم  و حکم تعلش» تقسیم این ار نظر مورا حیثیت وقتی اما.« شوند می

 وضرع  که الفاری برای واضع آیا: که شوا مطرح سوا  این باید است «آن

 آیرا  نردارا؟  حکمری  الفراظ  ایرن  بره  نسبت یا اارا نظر ار حکمی کراس،

 را آن و نردارا  نظرری  موضوع به حکم تعلش برای واضع که گفت توان می

 واضرع  شرأن  کره  اسرت  صرحیح  البته! است؟ نمواس واگرار مستعملین به

 ار و اهنرد  می انجام مستعملین را کار این و نیست «مصداق به تطبیش»

 بررای  کلّری  احکرام  وضرعِ  امرا  کنند می مراعات را واضع حکم خوا، تکلم

 احکرام  این جعل و است واضع شئون از قطعاً 9تراکیب و جمالت و الفاظ

 .ندارا استعما  عالم به ربطی

 نیرز  موضروع  یرک  برر  حکم یک کرانِ بار برای لفظی قالب واقع ار 

 اسرتعما   عرالم  از ناشی موضوع به حکم تعلّش و شدس معین واضع توسط

                                                           
شوا بلکه تا امور مرکبی مانند پراراگراف   . البته وضع مرکبات به جمله منحصر نمی9

 یابد که ار مباحث قوم به آن توجهی نشدس است. و مقاله و کتاب ااامه می
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 جمرالت  هیأت و شکل به نسبت وضعی وجوا بدون توان نمی لرا. نیست

 چره  بره  حا . نموا مباارت تکلم به( مرکبات وضع... ) و انشائیه و خبریه

 مفعو  و فاعل و خبر و مبتدا پیرامون واضع شوا می گفته که است الیل

 و مطلرش  و موصروف  و وصر   خصوص ار اما کراس مباارت جعل به...  و

 حکمری  واضع نظر از «اوصاف» که شوا می ااعا چرا! ندارا؟ وضعی مقیّد

 ابتردای  ار کره  تقسریمی  آیا! است؟ نشدس انجام آنها برای جعلی و ندارند

 توانرد  مری  شردس،  پرااختره  استعماالت بررسی به آن ار و شدس نقل بحث

 و وضررع از اسررتعماالت تبعیررت ضرررورت و وضررع بررا اسررتعما  ی رابطرره

 اطالق معنای تفهیم که کند ااعا و بگیرا ناایدس را آن به نسبت کاشفیت

 پرس ! اسرت؟  شردس  انجرام  وضعی و لفظی ازای به ما وجوا بدون تقیید و

 شروا،  مالحظره  آنهرا  ار وضرع  از تبعیت که آن بدون استعماالت بررسی

 و بگیررا  قررار  شناسری  زبران  علم ار اصل تأسیس برای مبنایی تواند نمی

 اصرطالحات  تعریر   بررای  ای زمینه و شوا اابیات و کالم از تحلیل باعث

 و معنرا  و مقیرد  و مطلش ترتیب این به. گراا تقیید و اطالق مانند جدید

 مصراایش  بررسری  امکان تا شوا تبیین واضع نزا ار ابتدائاً باید آن احکام

 تنهرا   9موالی و عقالء زیرا. شوا فراهم عقالء میان ار و استعماالت ار آن

 القراء  بره  تواننرد  مری  شردس،  فراهم وضعی بصورت که ای زمینه و بستر ار

                                                           
اصل اسرت  « کش  فرهنگ». البته ار مباحث قبلی گرشت که ار امور عقالئی نیز 9

های ذهنی است و اال ار خارج، اطالق  برخاسته از انتزاعو یک رفتار عام عقالئی تنها 

 گیری و تحکّم است. و تقیید تابع اخالق موال ار رحمت و یا سخت



111   االصول کفايهنقد و بررسی ______________________________  

 .  بیفزایند آن بر چیزی و بپراازند معانی

 موصوف و وص  برای واضع که شد این به قائل توان نمی بنابراین. 6

 کره  طور همان است؛ نداشته جعلی الیه مضاف و مضاف و مقید و مطلش و

 غررض  اسراس  برر  بایرد  مربوطره  معرانی  بررای  الفاظ این از یک هر جعل

 از غررض  برا  اوصراف  جعل از غرض یعنی. شوا تبیین متفاوتی و  جداگانه

 شررح  حردس  علری  نحرو  به باید مقید و مطلش یا الیه مضاف و مضاف جعل

 جعرل  وجروا  اال و شروا  روشن یکدیگر با آنها معنای تفاوت تا شوا اااس

 .بوا خواهد لغو آنها از یک هر برای جداگانه

 و مقیّرد  و مطلش با موصوف و وص  معنای تفاوت اگر اساس این بر 

 تروان  می نشوا؛ روشن گیرا، می تعلش یک هر بیان به که غرضی اختالف 

 هریچ  و اسرت  موصروف  و وصر   اقسرام  از یکری  مقید و مطلش که گفت

 نخواهد اقامه قابل «مقیّد و مطلش برای وضع عدم» ااعایِ برای استداللی

 نرزا  ار وصرفیه  جمالت و اوصاف وضع از که غایتی که آنجا از یعنی. بوا

 معلروم  مقیرد  و مطلرش  با آن تفاوت است، نشدس اااس توضیح بواس، واضع

 مقید، و مطلش که پریرفت توان نمی نشوا روشن تفاوت این تا و شوا نمی

 نشروا  اثبرات  تبراین  این وقتی تا و است موصوف و وص  با متباین امری

 .است نقض قابل غیر موصوف، و وص  ار تقیید و اطالق اندراج ااعای

 وصرفیه  جمرالت  و موصوف و وص  برای وضعی اگر ترتیب، این به 

 بررای  و اسرت  مقیّردات  بررای  وضرع  پرریرش  برا  مالزم شوا، می پریرفته

 اسرت؛  شردس  انجرام  وضرعی  «قیرد  فقردان » لحراظ  اساس بر نیز مطلقات

 بحرث  ار موصوف و وص  از که وسیعی بسیار تعری  به توجه با خصوصاً
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 أم حراال  أم نعتراً  کان سواء للموضوع قیداً یکون ما کل: »شد ذکر مفاهیم

 ایرن  ار کره  اسرت  صرحیح  البتره «. 9االسرتثناء  و الغایه عدا مما غیرهما،

 اثبرات  بره  باید قوم اما شدس عنوان وص  با مغایر استثناء و غایت تعری ،

 و بپراازنرد  وصر   شرمو   از غایت و استثناء خروج بر مبنی خوا مدعای

 .شوا انجام آنها از یک هر غرض از متفاوت تبیین اساس بر باید کار این

 وص : »شوا گفته است ممکن موصوف و وص  معنای تعری  برای 

 اگرر  که «کند می افااس را اولی بر اومی جری و حمل معنای موصوف، و

 کره  کررا  روشرن  بایرد  باشد، مدنظر آن منطقیِ معنای به اینجا ار حمل

 امرور  برر  تطبیش قابلیت است، حقائش به مربو  که  منطقی حمل چگونه

 از ایگری معنی اگر اما! ااراست؟ را گرایدس جعل موال توسط که اعتباری

 . شوا تبیین باید است، نظر مورا آن منطقی اصطالح از غیر حمل

 و هسرتند  وضرع  برای معلولی بمثابه استعماالت اینکه به توجه با. 8

 تبعیرت  وضرع  از «تقییرد » کره  شد روشن باشند، آن از کاش  توانند می

 و وص » هیأت  آن، معنای تفهیم برای واضع که گفت توان می و کند می

 آن، اساس بر که نشدس ارائه توضیحی چون است؛ کراس جعل را «موصوف

 گفتره  اسرت  ممکن اما. گراا معلوم موصوف و وص  با تقیید بین تفاوت

 شمولیت نحوی به موصوف و وص  از قوم تعری  که است ارست: »شوا

 غایرت  و استثناء تعری ، همان ار اما گیرا می بر ار نیز را تقیید که اارا

 حکرم،  موضروع  بررای  بروان  قیرد  رغم علی که اند شدس شمراس اموری از

                                                           
 318صفحه  3. منتهی الدرایه، جلد 9
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 قیرد  هرم  که شد یافت موارای پس. آیند نمی حساب به موصوف و وص 

 تروان  مری  مروارا  این به توجه با و نیستند موصوف و وص  هم و هستند

 موصروف  و وصر   با آن تفاوت که ااا توضیح نحوی به را تقیید اصطالح

 .«شوا معین

 مرن  سرر » ماننرد  مثرالی  ار غایرت  که ااشت توجه باید بارس این ار

 الکوفره  الری  البصرس من بکونه المتص  السیر به که ر «الکوفه الی البصرس

 سریر  زیررا  نیسرت ( سریر ) موضروع  بررای  قیدی ر شوا می تحلیل واجبٌ

 بر تنها الفاظ، از فارغ و خوا ذات ار معنا این و است «جابجایی» بمعنای

 قابل آن بدون و است توضیح قابل «ایگر مکان به مکانی از رفتن» اساس

 انجام آنها به و آنها از و آنها ار سیر که هایی مکان گاس حا . نیست تصور

 بیران  را مطلرب  ایرن  مرتکلّم  گراس  و( تفصیل) شوا می ذکر کالم ار شدس

 بیران  ار «تفصریل  و اجمرا  » برا  اینجرا  ار مرا  پرس (. اجمرا  ) کند نمی

 بره  امرر  وقتری  حتری  واقع ار. بیان ار «تقیید و اطالق» با نه و مواجهیم

 نیسرت  معنا بدین شوا، می اااس سیر مطلش از خبر یا شوا می سیر مطلشِ

 ار هرا  مکران  ایرن  ذکر و است نبواس ایگر مکان به مکانی از سیر این که

 بره  مقیّرد  سریر،  معنای ذات اال و شوا می مطلب تفصیل باعث تنها کالم

 .است «مکان»

 و بروا  مثرا   خاصیت از ناشی فوق ی نکته: »شوا گفته است ممکن

 ی صرفحه  کن، مطالعه را کتاب این آخرِ ی صفحه تا مانند ای جمله ار اال

 افعرا   تمرامیِ  کره  است آن پاسخ.« است مطالعه برای قیدی بمثابه آخر

 نظرر  از «غایرت » و هسرتند  غایت اارای خارج ار...  و مطالعه سیر، مانند
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 ذکرر  کرالم  ار و شردس  تبیرین  گاس که است فعل ذات برای قیدی معنوی

 بره . شروا  نمری  آوراس کرالم  ار و شروا  مری  اکتفا اجما  به گاس و شوا می

 فعلری  بتوان که شوا نمی آن موجب کالم ار غایت ذکر عدم ایگر عبارت

 شروا؛  مری  ارک آن معنای ذات از فعل بوانِ مقیّد و اانست قید بدون را

 «مومنره » قیرد  ذکرر  بردون  ،«رقبه أعتش» مانند جمالتی ار که حالی ار

 غایرت  بنابراین. برا پی کالم این ار ایمان مانند قیدی وجوا به توان نمی

 و وصر   مصراایش  از اساساً و آن تقیید نه و است کالم ار تفصیل موجب

 .شوا نمی محسوب مقیّد و مطلش یا موصوف

 یرا  استثنائیه جمالت ار که ااشت توجه باید نیز استثناء پیرامون. 7

 و( زیداً اال القوم أکرم) شوند می خارج منه مستثنی حکم از خاصّ افراای

 شروند  می خارج منه مستثنی حکم از افراای وص ، یک ذکر اساس بر یا

 نظرر  از اسرتثنائیه  جمرالت  اوم، صرورت  ار(. منهم العلماء اال القوم جاء)

 لفظری،  نظرر  از گرچره  گیرند می قرار موصوف و وص  شمو  تحت معنا،

 ار. اارنرد  وصرفیه  جمرالت  یرا  موصروف  و وص  هیأت با متفاوتی شکل

)م  حقیقری  جزئری  یرک  کره  مواجهیم عامّ یک با واقع ار نیز او  صورت

 صرورت  ار استثنائیه جمالت یعنی. است شدس خارج آن شمو  از( خاصّ

 کلّری  حکم یک استثناء بنابراین. گیرند می قرار خاصّ و عامّ اقسام از او 

 گراس  و گیرا می قرار مقید و مطلش تحت گاس آن، معنای به وابسته و ندارا

 .شوا می محسوب خاص و عام مصاایش از

 ار اوم، صرورت  ار اسرتثنائیه  جمالت اگر: »شوا گفته است ممکن

 موصروف  و وص  هیأت از آن ار چرا پس هستند، موصوف و وص  واقع
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 آن هماننرد  ذعرراب  نظرر  از کره  حکم موضوع از بعد اسم یک ذکر مانند)

 برا  استثناء تفاوت ی اهندس نشان مهم این آیا است؟ نشدس استفااس(  باشد

 و لفرظ  ار تفراوت  این که گفت باید پاسخ ار!« نیست؟ موصوف و وص 

 تعریر ،  حسرب  کره  باشد آن نافیِ تواند نمی اما نیست تراید قابل گفتار

 منردرج  آن تحرت  و است موصوف و وص  اقسامِ از قسم یک هم استثناء

 از یرک  هرر  بررای  ای جداگانه غرض بیان، معانی علم ار باید یعنی. است

 روشن یکدیگر با آنها معنوی تفاوت و شوا معین توصی  لفظیِ های قالب

 موصروف،  و وص  از قوم تعری  لوازمِ اساس بر و صورت هر ار اما گراا؛

 است الزم! بله. است «توصی » آنها مقسم که هستند اقسامی آنها تمامی

 اقسرامِ  از یرک  هرر  تا شوا منقّح قوم توسط مختلفی های تقسیم حیث  تا

 قررار  یکردیگر  قسیمِ و شدس جدا ایگری از اقیش و علمی نحو به توصی 

 .گیرند

 موصوف و وص  به تقیید ی مقوله گرچه: »شوا گفته است ممکن. 1

 بر توان نمی را اطالق اصطالح اما شد، محسوب آن مصاایش از و بازگشت

 ایرن  برر  فررع  موصروف،  و وصر   زیرا ااا توضیح موصوف و وص  اساس

 گیرا، قرار آن کنار ار( صفت)م  ایگری لفظ حکم، موضوع بجز که است

 را مطلرش  توان نمی ایگر عبارت به. نیست چنین مطلش لفظ که حالی ار

 وجروا  برر  فررع  موصروف،  اصطالحِ از استفااس زیرا اانست موصوف همان

 مطلرش،  ی جملره  ار الفررض  حسرب  کره  حرالی  ار است؛ کالم ار وص 
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 «  9.است نشدس ذکر کالم ار وصفی

 نیسرت  اسرماء  بررای  وصرفی  تنها اطالق که ااشت توجه باید ابتدائاً

 رهایی» معنای به مطلش زیرا شوند متّص  آن به توانند می نیز افعا  بلکه

 و ااا توضریح  سلبی صورت به تنها را مطلش وضع نباید اما است «قید از

 رسراندن  بررای  واضرع  جعرل  و کرا اکتفاء «قید نفی» به آن تبیین ار به

 «قیرد  بردون  کرالم  ار اسرم  یرک  ذکرر » مانند هیأتی به را اطالق معنای

 برا . است مهم نیز مطلب برای اثباتی بیان نفی، بر عالوس بلکه کرا معرفی

 کره  اسرت  وقتری  بره  مربو  مطلش وضع گفت توان می نکته این به توجه

 و «اسرماء » معنرای  نفرسِ  خصوصیات، و حاالت و عوارض به توجه بجای

: شروا  گفتره  اسرت  ممکرن . شوا می گرفته نظر ار واضع توسط «افعا »

 امرا  کرانرد  ذکرر  اجنراس  اسرماء  بررای  قوم که است معنایی همان این»

 گفرت  بایرد  پاسخ ار «گرفت قرار اشکا  و نقد مورا بوان فلسفی بدلیل

( مبهمره  ماهیت همانند) فلسفه ار متنارری لحاری، چنین است ممکن

 بلکره  ااا توضریح  فلسرفه  اسراس  برر  را ارتکرازات  نبایرد  اما باشد ااشته

 .بگیرند قرار توضیح این برای مبنایی باید عقالئی ااراکات

 نقصران  از ناشری  ندارا، وجوا مطلب این از عقالئی تبیینی اگر البته

 امرا  است قوم مبنای بر مشی اینجا ار نیز ما اأب و است قوم مباحث ار

 کره  کررا  توجره  «مفرراات » وضع به مطلقات وضع توضیح برای توان می
                                                           

البته این اشکا ، به قوم متوجه است زیرا بدون توجه به لوازم تعراری  خروا و شرمو  و     .9

تروان   اند؛ اما با این حا  مری  مختل  به بحث مشغو  شدسعدم شمو  آن نسبت به مقوالت 

 ار تبیین این بحث به کمک آنان شتافت.
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 و حراالت  بره  نره  و رر  معنرا  نفرسِ  بره  را خروا  توجره  تمرام  آن ار واضع

 که کند می جعل آن برای را لفظی و کراس معطوف ر مختل  خصوصیات

 از ایگرری  ی اسرته  امرا . شوا می نیز...( و نشستن خوران،) مصاار شامل

 میان ار اضافی ترکیبات برای هیئت وضع قبیل از اارا وجوا نیز ها وضع

 ار کره ( موصوف و وص  هیأت و الیه مضاف و مضاف هیأت مانند) اسماء

 ار «تقییرد » و هسرتند  تصرور  قابل جمالت هیأت وضع از قبل ای مرحله

 خبریه مانند) مختل  جمالت برای هیئات وضع البته. گیرا می شکل آنها

 به توجه با بندی استه یک این.  9اارا وجوا نیز...(  و شرطیه و انشائیه و

 بره  را مقیّرد  وضرع  و مطلش وضع تواند می حدوای تا که است قوم مبنای

 .اهد توضیح فلسفی غیر و وضعی و اعتباری نحو

 براز  وضرع  بره  او هرر  «مطلش» و «عامّ» گرشت، آنچه اساس بر. 90

                                                           
. قبالً هم گفته شد که بر اساس مبنای قوم ار توضیح وضع، بحرث بایرد ترا وضرع     9

پاراگراف و مقاله و کتاب امتداا یابد و تکلیر  ایرن امرور را از حیرث مرااس و هیرات       

ه پاراگراف و مقاله و امثا  آن بعرد از رنسرانس پدیرد آمردس،     تعیین کند اما از آنجا ک

تواند به تحلیل صحیحی از این موضوعات جدید بپرراازا و لررا وروا    منطش قوم نمی

رسد وضع جمالت نیز  ار این مباحث از طرف قوم ایدس نمی شوا و حتی به نظر می

ی و علیتری  توسط قوم منقح نشدس است و ار توضیح آن به مباحرث منطقری و عقلر   

)مانند حمل و مالک آن و ...( تمسک شدس است. فارغ از این مباحث، مبنای قروم ار  

توضیح وضع هم ربطی به تفاهم و تخاطب ندارا بلکه مربو  به مقرام آمروزش زبران    

است که ار آن برای تسهیل یااگیری به تفکیک و پرااخت به تک تک جزئیات لفظ 

اهم و تخاطب، ترکیب و وحدت کالم مردنظر اسرت   شوا اما ار تف و معنا پرااخته می

 شناسی ار غرب بر این اساس شکل گرفته است. که زبان
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 کره  کرا توجه نکته این به او این میان تفاوت ار بتوان شاید و گراا می

 وارا ایگرر  کلمرات  سرر  برر  کره  شردس  وضع «کلّ» مانند اااتی عموم، ار

 وضرع  مفرراات  اطرالق،  ار اما برساند را افراا بر شمو  معنای تا شوا می

 9.کنند تفهیم را نفسه فی معنای تا اند شدس

 کرل  أکررم » ماننرد  هایی مثا  ار «مقیّد» و «خاصّ» میان تفاوت اما

 را خوا موصوف که است وصفی عاا  زیرا شوا نمی مشخص «عاا  رجل

 برا  تفراوتی  و اسرت  منردرج  موصروف  و وص  هیأت تحت و اااس توضیح

 هرم  اگرر . اسرت  نشردس  تعریر   «خاص» صورت این ار لرا و ندارا تقیید

 اسرت  نسربی  امرر  یرک  بدلیل شوا می اطالق مثا  این بر خاص اصطالح

 امرا  گیرا می بر ار را کمتری افراا «رجل» به نسبت «عاا  رجل» یعنی

 آن برر  عرام  تعریر   و اسرت  شرامل  را خروا  افرراا ِ  تمامی صورت هر ار

 برر  بایرد  «خراص » گرشرت،  کره  طور همان و اساس این بر. است منطبش

 پیرامرون  آن ار که کالمی هر یعنی شوا؛ تعری  «حقیقی جزئی» اساس

 .است شدس صحبت خاص حالت یک حیث از هم آن خارجی تعیّن یک

 حیثری  از را حقیقری  جزئری  هرر  تروان  مری : »شوا گفته است ممکن

 بره  کرالم  اوبرارس  صورت این ار و شوا خارج جزئیت از که کرا مالحظه

 ار کره  ااشرت  توجره  بایرد  اما.« شد خواهد متص  تقیید و اطالق وص 

                                                           
مطلش و »با « عامّ و خاصّ». البته پیشنهاا ایگری نیز برای تبیین تفاوت بین 9

و ار پایان « اوران االمر بین النسخ و التخصیص»ارائه شدس که ار بحث « مقیّد

 گیری است. ابل پیی او ِ این مبحث ق نکته
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 ایرن  از و شروا  مری  الزم کرالم  ار قیروا  ذکر حیثی، چنین لحاظ صورت

 میرز  این» ی جمله ار مثالً. برا پی مقید و خاص تفاوت به توان می نشانه

 قررار  لحراظ  مرورا  آن تعریّن  حیرث  از خاصری  میز «براارید جا این از را

 ایرن » شروا  گفتره  وقتی اما مواجهیم «خاصّ» ی  جمله یک با ما و گرفته

 ایرن  بررای  مختلفری  حاالت «براارید جا این از آمد، مهمان وقتی را میز

 مقیّرد  حراالت  ایرن  از یکری  به برااشتن سپس و شدس گرفته نظر ار میز

 چنرین  ار کره  اسرت  روشرن . خاصّ نه و است مقیّد کالم این لرا و شدس

 از را موضروع  ترا  کنرد  اضرافه  را قیروای  ترا  است مجبور گویندس جمالتی

 میرز  بررای  ای اضرافه  قیرد  او ، ی جمله ار اما کند خارج حقیقی جزئیت

 نظرر  ار آن بررای  خرارجی  تعریّن  از غیرر  لحاری چون است؛ نشدس ذکر

 .است نشدس گرفته

 زمرانی  بره  مربرو   تنهرا  «مخص ّص» اصطالح گفت بتوان شاید البته

 اسرتعما   جرایی  ار و مرواجهیم  مروال  از جمله او از بیش با ما که است

 از واحرد  ی نتیجره  به رسیدن برای مختل  بیانات میان جمع که شوا می

 مصرداقی  و مقیّد و مطلش مشمو  هم صورت این اما. شوا انبا   بیانات

 شردس  اضافه کالم به ایگری جمالت ار قید که تفاوت این با است؛ آن از

 .است

 اسراس  برر  اصرولی  مباحرث  که بوا آن فوق نکات بیان از غرض. 99

 مباحرث  ایرن  از افراع  قابلیرت  ترا  شوند مند قاعدس و منظم صوری منطش

 کره  شروا  مری  محقرش  زمانی مبحث این با ای ریشه برخورا اما یابد ارتقاء

 علروم  ایگرر  و فلسفه ار تقیید و اطالق با شناسی زبان ار تقیید و اطالق



  111 العامّ تعريف          _____________________________________________ 

 

 تعراری   نشوا، توجه هماهنگی این به ها ریشه ار اگر اال و شوا هماهنگ

 ناسرازگاری  اچرار  و کرا خواهند نفی را همدیگر علوم روبنای ار مختل 

 و هسرتند  اثرپرریر  و اثرگرار یکدیگر به نسبت علوم واقع ار. شد خواهند

 از تعریر   ی بهینره  باعرث  توانرد  می فلسفه ار اطالق تعری  به توجه لرا

 .بالعکس و شوا شناسی زبان ار اطالق

 او  ی مرتبره  ار مطلرش  مخترار،  فلسرفیِ  مباحث ار و اساس این بر 

 و کیفیرت  هیچ اارای یعنی است؛ مطلش نیز کیفیت اصل به نسبت حتی

 نتیجره  را الجهرات  جمیرع  مرن  بسریط  و «نهایرت  بری » که نیست حدّی

 و وروا نحروس  هریچ  قردرت   که کند می حکم عقل ترتیب، این به. اهد می

 ار تغرایری  و تغییرر  نحروس  هریچ  زیرا ندارا مطلش از نوع این ار خروجی

 لررا  و اسرت  شدس سلب آن از کیفیات تمامی و ندارا وجوا محض مطلشِ

 مطلرش » از عقالنری  حرکرت  اسراس،  ایرن  برر . نیست ممکن آن از ااراک

 ایگرر  از فرارغ  و «ااری حردّ  مطلشِ» معنای به که شوا می آغاز «الکیفیه

 روشرن  فلسرفی  هرای  اسرتدال   برا  و خروا  جای ار اما. است خصوصیات

 قرار فکری استگاس یک ی حدّاولیه تواند نمی «الکیفیه مطلش» که شوا می

 حرکرت  توقر   و سرکون  با مالزم حدّااری، و کیفیت به تعلش زیرا بگیرا

 ی توسرعه  ار تعلّرش  آن که باشد ایگری تعلّش باید تعلّش طرف پس. است

 مخلوقات، تمامیِ لرا. شوا ممکن حرکت تا کند تصرف تعلّش این ررفیت 

 طریش از او و هستند او ذات نه و متعا  خدای «فعلِ» به متقوّم و متعلّش

 .کند می تصرف مخلوقات فاعلیت ی توسعه ار خوا فعل

 کره  اسرت ( ترولّی ) براالتر  فاعل به تعلش ار اولیه، حدّ این اساسِ بر 
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( والیرت ) ترر  پرایین  فاعرل  ار تصررف  برای و شوا می «وص » ارخواست 

 محقّررش خرروا ی  ارااس برره ایگررران کررران ضررمیمه و «اضررافه» کرره اسررت

 واقرع  ار که شوا می مطرح «اضافه و وص  بین نسبت» سپس. گراا می

 ایرن  و اسرت  «هرا  خواست میان ترکیب» و «خواست و ارااس او برخورا»

 بره  توجره  کره  زمرانی  بررخالف . کند می تعیین را «حدّ» که است مطلب

 ایرن  کره  شروا  نسربت  تعریر   برای مبنایی وزن، او یا حجم او برخورا

 شرد؛  خواهرد  باعرث  را شناخت و نسبیت و نسبت از مااّی تعریفی روند،

 و زبران » مبنا این ار لرا. است شدس توجه تبعی های فاعل به آن ار چون

 متعلَّرشِ  و شوا می تعری  اختیار از نموای و «ارااس مُبرِز» به نیز «اابیات

 ترتیب، این به و گیرا می قرار متعا  خداوند «هدایت و ربوبیت و خلقت»

 واقع ار. شد خواهد تقسیم «الحاای و التقاطی الهی،» نوع سه به «زبان»

 طور همان بوا خواهند یکدیگر بُعد ،«ارتکاز عمل، نظر،» مبنایی چنین ار

 .ندارا وجوا ها ساحت این بین تفکیکی عینیت، ار که

 آنها انعکاس با که بوا فلسفی هایی ریشه به اجمالی بسیار اشارس این 

 بررای  یعنری . کررا  بهینه را آن تعاری  و شناسی زبان توان می اابیات، ار

 کیفیرت  و اطالق های ریشه به باید مند قاعدس صورت به بحث گیری شکل

 سرازی  هماهنرگ  امکران  ترا  کررا  آغاز فوق نقا  از را بحث و نموا توجه

 سازگار و صحیح تعری  برای زمینه و شوا ممکن علوم ی همه ار تعاری 

 غیرر  ار. شوا فراهم نیز زبان ار...  و موصوف و وص  و تقیید و اطالق از

 و شردس  توجه استعماالت به علمی چارچوب یک وجوا بدون صورت، این

 کره  آیرد  مری  پدیرد  اختالفاتی و شوا می جعل آنان از مختلفی های حیث

 وحردت  بره  و بندی جمع قابلیت گاس هیچ و شدس گم آنها ار بحث ی ریشه

 !یافت نخواهد را رساندن



 

 

 العامّ اقسام

 «عرامّ  اقسرام » ذکرر  بره  آخونرد  مرحوم عامّ، از تعری  بحث ذیل. 9

. بردلی  عرامّ  و مجموعی عامّ استغراقی؛ عامّ: هستند قسم سه که پرااخته

 و هسرتند  حکرم  موضوع تنهایی به عامّ افراا از یک هر استغراقی، عامّ ار

 تعداا به لرا و شوا می منحلّ مصاایش تمامی به حقیقت، ار واحد خطاب

 مجمروعی،  عرامّ  ار امرا . ااشت خواهد فرض عصیان یا امتثا  تعدّا افراا،

 شرناخته  حکرم  موضروع  بمثابه ایگران از مستقلّ نحو به افراا از یک هر

 لررا  و موالسرت  مردّنظر  «المجمروع  حیرث  مرن  مجمروع » بلکه شوا نمی

 ار. اسرت  واحد حکم موضوع چون شوا؛ نمی منحلّ افراا تعداا به خطاب

 موضروع  که تفاوت این با هستند حکم موضوع افراا، تمامی نیز بدلی عامّ

 امتثرا   قابرل  االفرراا  برین  التخییرر  و البد  علی و است تعیّن فاقد حکم،

 ترک  ترک ) متعریّن  آن ار حکرم  موضوع که استغراقی عامّ برخالف است؛

 عبارتی که شوا می ناشی این از بدلی عامّ ار عمومیت واقع ار. بوا( افراا
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 و اسرت  انطباق قابل «عبد» افراا ی همه بر ،«شئت عبد أیّ أعتش» مانند

 المفهروم  شمو » عنوانِ ذیلِ و اارا شمو  آن مصاایش تمامی به نسبت

 .گیرا می قرار «علیه ینطبش أن یصلح ما لجمیع

 تقسریم  حیثیرت  و مقسم تقسیم، این ار که شوا روشن باید اوالً اما

 ایرن  یا بواس مدنظر اینجا ار آن شرایط رعایت با تقسیم یک آیا چیست؟

 مطررح  شردس،  انجرام  اسرتعماالت  بره  نسبت که استقرائی اساس بر اقسام

 انطبراق » عرامّ  تعری  مالک اگر که ااشت توجه باید ثانیاً است؟ گرایدس

 گیررا  می قرار عامّ اقسام از آن انواع و ها حکم تمامی باشد، «افراا بر کلّی

 مصداق بر مفهوم انطباق زیرا ندارا؛ «عامّ» به اختصاصی مرکور، مالک و

 حتری  یعنری . اسرت  ضرروری  و عقلری  و قهرری  امری عناوین، تمامی ار

 رر  شوا نمی محسوب عامّ لفظ یک قطعاً که ر «عاا  رجل» مانند عنوانی

. اارا صرالحیت  خروا،  مصراایش  تمرامی  بر انطباق برای که است عنوانی

 معنای: است بدلی عامّ یعنی سوم قسم پیرامون ایگر سوا  این، بر عالوس

 تعریر   آیرا ! اارا؟ شمولیت و «عمومیت» معنای با نسبتی چه «تخییر»

 انرواع  و امتثا  کیفیت به نارر شدس، استوار «شمولیت» ی پایه بر که عامّ

 آیرا ! باشرد؟  طررح  قابل عامّ اقسام عنوان به تقسیماتی چنین تا است آن

 منجررّ  که را شمولیتی تواند می بدلی، عامّ ار «التعیّن علی ال» قید صرف 

 صرورت،  ایرن  ار آیرا ! کنرد؟  اثبرات  شروا،  «عامّ» تعری  مالک تحقش به

 ذیرل  کنرد،  مری  االلت تعیین عدم و ابهام بر قوم، قو  طبش که «مطلش»

 مثرا ،  ار «شرئت  عبد أیّ أعتش» آیا! شد؟ نخواهد مندرج «عامّ» تعری 

 از یرک  هرر  کرران  آزاا» معنرای  بره  کره  شدس محسوب عامّ الیل این به
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 این ار! است؟ شدس استفااس( أیّ) «هر» ی کلمه از آن، ار و است «عبدها

 9گرراا  می باز «کالم ار عموم الفاظ از استفااس» به عامّ تعری  آیا صورت

 !اارا؟ مشابه اصطالحات ایگر و مطلش با تحلیلی و معنوی فارقی یا

 ار «کلّی» اساس بر را عامّ از تعری  قوم، که آنجا از رسد می نظر به 

 و انرد  کرراس  اسرتوار ( کثیرین بر صدق قابلیت) آن عقلی و منطقی معنای

 ار را بحث با غیرمرتبط مصاایش از بسیاری که اند نمواس مطرح را مالکی

 از بحث و اند شدس اشتباس اچار عامّ برای سوم قسم تعیین ار گیرا، می بر

 خلرط  شرمولیت  و عمومیرت  معنرای  برا  را تعیرین  عردم  و برد   و تخییر

 قبال عامّ از غیرعقالئی و منطقی تعری  بر ما اشکا  که حالی ار اند؛ کراس

 نظرر  از «التعرین  علری  ال فرا» که است صحیح ایگر عبارت به. شد بیان

 ایرن  بحرث،  مرورا  استعماالت  ار اما اارا کثیرین بر صدق قابلیت عقلی،

 افرراا  فروق،  هرای  مثرا   از تنهرا  نره  و نیست متکلم مدنظر عقلی حیثیت

 است خاصّ فرا یک و نفر یک گویندس، مقصوا بلکه شوا نمی قصد کثیرس

 ارتکراز  حتری . اسرت  مکل  توسط شدس انتخاب عبد  اولین آن، ویژگی که

 خواهد می عبد از موال که است آن به نارر ها مثا  این از برخی ار عرفی

 ار که را فرای اولین و نکند توجه خصوصیات و مصاایش کثرت به اساساً

 بررای  هزینره  صرف و وقت فوت بدون و کند آزاا گرفت، قرار او استرس

                                                           
ار این جمله به معنای شمولیت و عمروم نیسرت   « هر»رسد لفظ  . البته به نظر می9

کند و توجه موال به یرک فررا خراص از مفهروم      بلکه االلت بر تخییر برای مکلّ  می

 اهد که توضیح آن، ار سطور بعدی خواهد آمد. عبد را نشان می
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 بره  تنهرا  نره  یعنری  نماید؛ مباارت عتش به سریعاً ،... و مقایسه و جستجو

 آن خالف اقیقاً بلکه نداشته توجه عمومیت و شمولیت قبیل از مفاهیمی

 .  است بواس نفر یک آزاایِ انبا  به و کراس طلب را

 کره  است این اارا، اشعار آن به آخوند مرحوم عبارت که ای نکته. 1

 و بواس «عامّ به حکم تعلش کیفیت» اساس بر فوق قسم سه به عامّ تقسیم

 از عرامّ  کره  معناسرت  بردان  این. «نفسه حدّ فی عامّ» معنای اساس بر نه

 چگررونگی و اسررت واحررد حکمرری و مطلررش معنررایی اارای وضررعی نظررر

 واضرعین  وضرع  بره  منرو   و شدس واگرار عرف به آن، تنوّع و استعماالت

 با مالزم زیرا نیست قبو  قابل نظریه این پیشین، مباحث بنابه اما. نیست

 و فرارغ  هرویتی  و نکننرد  پیرروی  قانون و نظم از استعماالت که است آن

 و تکلّرم  ار مررج  و هررج  آن، ی نتیجره  که  باشند ااشته وضع از مستقلّ

 و اارنرد  اخالرت  «مفرراات » وضرعِ  ار تنهرا  واضرعین  یعنی گفتگوست؛

 سرپراس  عررف  بره  باشرند،  ااشته ای قاعدس که آن بدون «ها سازی ترکیب»

 و واضرعین  اختیرار  ار «زبران  آمروزش » وعراء  ایگر، تعبیر به! است شدس

 را محراورات  واقعریِ  و عینی صورت که «استعماالت» وعاء اما است عقالء

 طرح که است حالی ار این! است مرام عموم اختیار ار اهد، می تشکیل

 و علمری  کرار  یرک  انجام معنای به ،«عامّ» برای اقسام و مقسم و تقسیم

. نموا محوّ  عرف به یکسرس توان نمی را موضوعی چنین و است تخصصی

 و موالی کار آن، مختل  های کیفیت و عامّ به حکم تعلّش: »شوا گفته اگر

 و وضرع  وعراء  از بحرث  صرورت،  این ار «مرام عموم کار نه و است عقالء

 و شروا  مری  منتقرل  عقالئری  روابط و بیان مقام به و شدس خارج استعما 
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 ار بگیرا؛ قرار تقسیم مبنای باید که بوا خواهد موال فرهنگ کش  این،

 و شروا  نمری  ایردس  قوم کلمات ار مطلبی چنین فیه، مانحن ار که حالی

 .است استعماالت به نارر آنان، بحث

 برا  کره  کنرد  می اشارس نکته این به بحث ی ااامه ار آخوند مرحوم. 3

 بره  نسربت  اعرداا  اسرماء  شرمو   کره  شروا  مری  اثبرات  شدس، ارائه تعری 

 مثرا   عنروان  به گرچه نیست عموم باب از آنها ذیل ار مندرج واحدهای

 برر  انطباق صالحیت اعداا اسماء زیرا. باشد واحد اس بر مشتمل ،90 عدا

 .است او اس، یا است یک اس،: گفت توان نمی و ندارند را خوا واحدهای

 مسرتقلّ  نحرو  بره  عردای  هرر  وضع که ااشت توجه باید بارس این ار 

 و عدا این گیری شکل ی نحوس به نظری خوا، وضع ار واضع و شدس انجام

 مسرتقالً  سریب  لفرظ  که طور همان است؛ نداشته اعداا سایر با آن نسبت

 جعل هنگام ار نیز ریاضیدانان حتی. است شدس جعل خاص ی میوس برای

 توجره  مفهروم  آن سراخت  مراحرل  بره  ریاضی، مفهوم یک برای اصطالح

 آن تولیرد  بره  منجرر  کره  پژوهشری  سیر بر االلتی اصطالح، آن و ندارند

 یرا  کرامپیوتر  هماننرد  شریئی  زبران،  عرالم  ار یعنری . ندارا شدس، مبحث

 آن، ایجراا  رونرد  از فرارغ  و شروا  می گرفته نظر ار عدا همانند مفهومی

 از غیر عدا، یک برای لفظ وضع پس. شوا می جعل شیء آن برای اسمی

 بره  توجره  واقرع  ار. اسرت  ریاضی علم ار عدا آن تولید چگونگی توضیح

 است ریاضی بحث یک عدا، یک ایجاا برای آنها نسبت و تعداا و واحدها

 ایرن  لررا  و ندارا موضوعیتی اابیات، و وضع و شناسی زبان ار آن طرح و

 پریرفتره  آن طررح  که این نه است؛ بحث از موضوعی خروج اچار اشکا ،
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 منطبرش  آن بر عموم تعری  که شوا گفته اشکا  رفع برای سپس و شدس

 اآلحراا » واحردها  آخونرد،  تعبیرر  خرالف  برر  و ایگرر  عبرارت  بره . نیست

 محسروب  90 عردا  افرراا   از ،1 عردا  و نیستند «العشرس تحت المندرجه

 اس میروس،  اس انسران،  اس» قبیرل  از امروری  ،90 عدا افراا  بلکه. شوا نمی

 هسرتند  انردراج  قابل «عشرس» عنوان تحت همگی که هستند... و «کتاب

 «معدوا » عدا، یک افراا  یعنی آید؛ می حساب به «مطلش» عنوان یک که

 ! آن قبلی اعداا  نه و هستند عدا آن

 خراصّ  باید و شوا می تعری  خاصّ مقابل ار هموارس عامّ واقع ار. 1

 ،«خاصّ» لحاظ عدم اال و شوا طرح قابل عامّ از بحث تا گرفت نظر ار را

 ایرن  میران  تفاوت و شد خواهد «مطلش» به «عامّ» تبدیلِ موجب همیشه

 نحروی  بره  را «شرمولیت » بایرد  رسرد  می نظر به. برا خواهد بین از را او

 تفراوت،  ایرن  تبیرین  برای لرا و نباشد یکسان «اطالق» با که کرا تعری 

 حکرم  بره  و است «گسترس» مفهومِ بر اا ّ ،«عمومیت» گفت بتوان شاید

 اسرت؛  تغییر قابل و بَراار نسبیت ذاتاً و اارا «شمولیت از ی اایرس» واضع،

 و اارا توجره  خروا  مردخو   شرمولیت   ی اایررس  بره  «عموم ااات» یعنی

 بره  کره  اهرد  مری  اجرازس  مستعم ل به بلکه کند می نفی را آن بوانِ مطلش

 امرا .  9اسرت  «گسرترس » همران  قیرد،  ایرن  که بزند اجمالی قیدی مطلش،

 نفس» به بلکه نیست شمولیت ی اایرس و گسترس به نارر «اطالق» مفهوم

                                                           
ر و نه به نحو استقرائی ر  « مفهوم گسترس»س توان، عامّ را بر اسا صورت می ار این .9

 ی کیفی و ... را مطرح نموا. ی کمی، گسترس تقسیم کرا و اقسامی از قبیل گسترس
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 پوشش تحت را افراا تمام استثناء بدون واضع، حکم به و اارا نظر «معنا

 از آن، ی توسرعه  و تضیش برای تا است الزم الیل همین به و اهد می قرار

 بره  بحرث  این ار قوم خروج و وروا که آنجا از البته. شوا استفااس «قید»

 ار قروم  بره  کمرک  بررای  گمانره  یک تنها این شدس، انجام ضعی  نحوی

 و زبرانی  مسرتند  و اسرت  «اطرالق » و «عمروم » بین تفاوت تبیین جهت

 .است نشدس ذکر آن برای عینی

 



 

 



 

 

 العموم الفاظ

 اخروات  و کلّ مانند الفاری االلت ااعای بحث، ی ااامه ار آخوند. 9

 ااعرای  بررای  کره  هرایی  استدال  جمله از. کند می نفی را خصوص بر آن

 قطعراً  کره  اسرت  الرجرل  کرل  جرائنی  مانند استعماالتی شدس، طرح فوق

 استعمالی را آن پاسخ، ار آخوند و است خاص شخص یک آن، از مقصوا

 البتره . نیست خصوص بر وضعی االلت ی کنندس اثبات که ااند می مجازی

 خصروص  معنای اثبات برای استعماالت برخی به تمسک که است روشن

 چنرد  کره  صرورتی  ار مخصوصراً  اسرت؛  وجره  بری  کرامالً  عموم ااوات ار

 زبان یک اصلیِ های چارچوب و ها بنیان نقضِ برای مستمسکی استعما ،

 .    بکشد تراید به اابیات ار را عموم الفاظ وجوا و بگیرا قرار

 السررالم علریهم  معصررومین ی ائمره  مررورا ار جملره  ایررن اگرر  البتره 

 شردس  انجام مجازی غیر و حقیقی استعمالی که گفت باید شوا، استعما 

 اسرتفااس  مصداق و کلّی مانند مقوالتی از مختار، ی فلسفه بنابر زیرا است
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 االلرت  متعردای  مصاایش بر «رجل کل» ی کلمه گفت بتوان تا شوا نمی

 محسروب  مجازی استعمالی آن، از خاص شخص یک ی ارااس آنگاس و اارا

 ی همره  خلقرت  ار «ریشره » بمثابره  السرالم  علیهم معصومین بلکه شوا؛

 آنهرا  رشد و مخلوقات ابعاا تمامی ار و هستند مراان جمله از موجواات

 .  اارند حضور

 توجره  با که است این شدس، طرح بارس این ار که ایگری استدال . 3

 برای است، عموم ار مجازیت موجب تخصیص اینکه و تخصیص شیوع به

 ار. شد خصوص معنای برای عموم ااات وضع به قائل باید مجازات تقلیل

 از صرحیحی  تعریفری  گرشته، مباحث بنابر که ااشت توجه باید بارس این

 مروجّهی  معنرای  عمومات تخصیص لرا و نشد ارائه خاصّ برای قوم سوی

 بره  آن، تحرت  از عمروم  افرراا  از بخشری  خرروج  الیل، همین به و نیافت

 .شد اااس بازگشت «تقیید» معنای

 و زبران  شروا،  نمی القاء ما بر افعتاً علم که طور همان ایگر، سوی از

 «تردریج » ار اابیرات،  طریرش  از مقصوا القاء و است طور همین نیز کالم

 «کلمرات  برین  زان جمع» به باید همیشه الیل همین به و شوا می واقع

 قررار  ترکیرب  ار کلمرات  اکثرر  کره  آنجا از ایگر عبارت به. کرا مباارت

 ایرن  بره  مقیّد کالم ار مجازیت ااعای واقع ار. شوند می مقیّد گیرند، می

 کرالم،  ار اصرل  آیرا  کره  گرراا  مری  براز  شناسری  زبران  ار مبنایی ی نکته

 اصل ما نظر به مفراات؟ به توجه و «اطالق و بساطت» یا است «ترکیب»

 جمرالت  و کلمات میان ترکیب به متکلم مقصوا و است ترکیب کالم، ار

 اخرتال   اچرار  ایگرران،  برا  رابطره  برقرراری  ار شخص اال و گراا می باز
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 جمرالت  و کلمرات  پوشرانی  هرم  و قیردبَرااری  و «تقیید» لرا. شد خواهد

 بر. شوا می تلقّی تخاطب و تفاهم ار معمو  روند یک یکدیگر، به نسبت

 مربرو  ...  و االطرالق  اصاله یا الحقیقه اصاله مانند قواعدی اساس، همین

 آن، ترکیبرات  بره  توجره  بدون و مفراات ار تنها زبان که است زمانی به

 نفری  قابرل  مطلش صورت به مفراات، به صرف توجه البته. 9شوا مالحظه

 توانرد  نمری  امرا  اسرت  مهرم  بسیار «زبان آموزش» وعاء ار حتی و نیست

 .باشد استعماالت وعاء تحلیل برای مبنایی

 برر  نهری  و نفی سیاق ار نکرس االلت عموم، الفاظ بحث ار آخوند. 1

 االلتری  عمروم،  برر  را آن االلرت  بلکره  کند نمی مستند وضع به را عموم

 ار. کنرد  می مشرو  نکرس ار اطالق احراز به را آن سپس و اانسته عقلی

 واحد لفظ یک راهراً نهی یا نفی سیاق ار نکرس که گفت باید صورت این

 شوا می استفااس عرفی استعماالت ار که است «ترکیب» یک بلکه نیست

 وضرع  بره  استعمالی چنین اگر اما. شوا می فهمیدس عموم معنای آن، از و

 افرراا  بره  زبران  کرانِ واگرار بر مبنی الرکر سابش اشکاالت نشوا، مستند

 .بوا خواهد وارا تخاطب و تفاهم ار مرج و هرج و جامعه عاای

 وضرعی  االلرت  فاقرد  نفری  سریاق  ار نکرس تا شدس باعث آنچه شاید 

 توجره  گرراا،  مسرتند  عقل به تنها آن ار عمومیت معنای و شوا اانسته

 کره  حرالی  ار است؛ وضع تحلیل ار آنها ااان قرار مبنا و مفراات به قوم

                                                           
هرایی، امروری نباشرد کره اسراس و ریشره ار        . مگر اینکه مقصوا از چنرین اصرل  9

 شناسی واابیات را تشکیل اهند و منحصر به مواقع شک ار مراا باشند. زبان
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 انجرام  جعرل  آنهرا  برای و باشند ااشته نظر نیز ترکیبات به باید واضعین

 نکررس » االلرت  بنابراین. شد خواهد معنا بی جعل و وضع عملِ اال و اهند

 ار که تفاوت این با گراا می باز وضعی االلت به عموم بر «نفی سیاق ار

 . است شدس وضع «ترکیب» یک اینجا

 لروازم  یا وضع عقلیِ لوازم ااعا، مورا عقلیِ االلت که این بر عالوس. 1

 روابرط  یرا  وضرع  وعراء  واقرع  ار. نیسرت  عقالئی روابط و بیان مقام عقلیِ

 صحیح اسلوب بلکه نیست افراا و ماهیت و طبیعت به نارر اساساً عقالئی

 لروازم  بررسری  بره  وعراء،  او این مقتضای تبیین از بعد تنها که است این

 نکررس  عقلریِ  االلت پیرامون آخوند بحث اما. پرااخت بستر این ار عقلی

 آن ار بلکه نشدس استوار عقالئی یا و وضعی االلت بستر بر نفی، سیاق ار

 .   است شدس پرااخته عقلی بحث یک به مستقیماً

 بره  نرارر  را عقلی االلت آخوند که بستری: »شوا گفته است ممکن

 االلت بستر واقع ار. شوا می مشخص کالمش ی ااامه ار کراس، طرح آن

 بردون  ی نکررس  حکمرت،  مقدمات اساس بر که است عقالئی روابط عقلی،

 را آن نبروا،  فرراهم  حکمرت  مقردمات  اگرر  لرا و شمارا می مطلش را قید

 ایرن  ار.« کنرد  مری  نفی آن از را عموم بر االلت و ااند می مبهمه ی نکرس

 اسرت؛  طررح  قابرل  اوبرارس  اطالق به اخر پیرامون قبلی اشکاالت صورت،

 نفری  سریاق  ار نکررس  اسرتعما   بره  نسبت موالی فرهنگ اید باید یعنی

 و اخرالق  بره  بلکه نیست یکسان و عامّ امر یک فرهنگ، این زیرا چیست

 آنهرا  از گیرری  است و رحمت یا عباا استثمار و استبداا ار موالی اغراض

 .گراا می باز
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 جائنی ما» مانند ای خبریه ی جمله از موال یک مقصوا مثا ، بعنوان 

 بواس قرار که کنیم فرض اگر است؟ عقالئی االلت از نحو چه اارای «احدٌ

 آنهرا  از پرریرایی  بررای  را خروا  عبد و بیایند موال ی خانه به هایی مهمان

 معنرای  به فوق ی جمله است، شدس لغو میهمانی این سپس و کراس آمااس

 آمرااس  هرای  میروس  و غراها سریع آوری جمع بر مبنی موال طرف از هشدار

 ایرن  و آنهاسرت  شردن  فاسرد  یرا  شردن  خروراس  از جلروگیری  برای شدس

 آمروزش  عبرد  بره  مروال  توسط قبالً که باشد نحوی به باید نیز آوری جمع

 چره  ار نفی سیاق ار نکرس که کرا مالحظه باید واقع ار! است شدس اااس

 از اوامرری  چه شوا معلوم تا شدس گفته قرائنی چه با و شرایطی و نسبیت

 بره  اخر جایگزین باید «موال فرهنگ کش » لرا و است استنبا  قابل آن

 .شوا ر است یکسان و عمومی امر یک که ر اطالق

 برر  آن االلرت  و پراازا می «کلّ» لفظ از بحث به آخوند ااامه، ار. 6

 رابطه این ار تر اقیش تعبیر. ااند می آن مدخو  از مراا حسب به را عموم

 آن اسرتعما   حسرب  بره  عمروم  بر «کلّ» االلت: شوا گفته که است آن

 خصوصریات  و متعردّا  قیروا  اارای همگری  عقالئی قوانین واقع ار. است

 است مختل  قیوا و قانونی ضوابط آن ی همه شامل کلّ، و هستند خاص

 ضروابطی  انتخابرات  ار ااان رأی برای مثالً. گیرا می فرا را آنها ی همه و

 از اسرتفااس  و...( و خراص  مدارک خاص، تابعیت خاص، سن) شدس تعیین

 گرفتره  بر ار را باشند ضوابط آن حائز این که افراای تمامیِ ،«کلّ» لفظ

 هرای  نسربیت  ار «کرلّ » پرس . شمرا می مجاز را آنها تمامی ااان رأی و

 برایشان و شدس توجه آنها به که است قیوای تمامیِ شامل آن، استعمالی
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 .شوند محقش خارج ار قیدها آن ی همه تا است شدس جعل قانونی

 الفراظ  ایگرر  و کرلّ  و ندارا فلسفی معنایی «عموم» ایگر عبارت به

 بره  نرارر  عمروم  معنرای  بلکره  شوا منصرف معنایی چنان به نباید عموم

 ابتردا  از آخونرد  امرا . اارا جریان جامعه ار که است اعتباری های نسبیت

 کرار  این که ااا سوق...  و انطباق قبیل از عقلی مباحث به را عام تعری 

 عقرل  بره  مربو  و اعتباری امور سنخ از زبان و اابیات زیرا است ناارست

 .نظری عقل و حقیقی امور سنخ از نه و هستند عملی

 را آن االلرت  و پراازا می «بالالم محلّی» از بحث به آخوند سپس. 8

 را معنرا  ایرن  بررای  آن وضرع  و اانرد  می خاصّه قرائن به مستند عموم بر

 بررای  بایرد  او این ترکیب یا و آن مدخو  یا الم و ال  یا زیرا پریرا؛ نمی

 نشردس  ثابرت  فرض سه این از یک هیچ که باشند شدس وضع عموم معنای

 و الر   برای...  و عهد و جنس جمله از مختلفی معانی که خصوصاً است؛

 .است شدس ذکر الم

 معرانی  اسراس  برر  که است شدس توجه استعماالت به صورت این ار 

 اسرتعماالت  ایرن  منشرأ  اما. است متعدای های بندی استه قابل مختل ،

 یرک  البته! باشند؟ وضع از کاش  نباید آنها از برخی حداقل آیا! چیست؟

 متعردا  وضرع  ی اهنردس  نشان استعماالت، از تنوع این که است این فرض

 اشکا  که اهد سوق الم و ال  بوانِ «لفظی مشترک» به را بحث و باشد

 تعرردّا کرره اسررت آن ایگررر فرررض امررا. گرشررت مقدمرره بخررش ار آن

 کررا  مالحظه باید یعنی است؛ «ترکیبات برای وضع» بر اا ّ استعماالت،

 معلروم  تا شدس استفااس ای جمله نوع چه ار لغات سایر و بالالم محلّی که
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 را «مختلر   جمرالت » بایرد  ایگرر  عبرارت  بره . اارا معنایی چه که شوا

 .کرا «معااله کش » آنها از و ااا قرار بحث موضوع

 عردم  کند، می اشارس آن به بحث همین ذیل ار آخوند که ای نکته. 7

 برر  و است «عموم معنای ی افااس» با «عموم الفاظ مدخو ِ تقیید» تنافی

 اطالقری  را مروارای  چنرین  برای تخصیص اصطالح بکاربران اساس، این

 تعریر   عردم  پیرامرون  مرا  قبلی بحث مویّد اشارس، این. ااند می مسامحی

 اسرت؛  تقییرد  بره  تخصریص  ارجاع ضرورت و قوم توسط خاص از روشن

 از غیرر  ازائری  مابره  علمری،  نظر از که است اصطالحی «تخصیص» یعنی

 .ندارا «تقیید مفهوم»

 هنگرام  ار بلکره  ندارا معنا جمله یک ی اربارس «تخصیص» واقع ار 

 نیرز  مقرام  آن ار کره  شروا  مری  مطررح  جمله چند یا او میان زان جمع

 برر  کره  گرشرت  قربالً  و اند افزواس عامّ ی جمله به را قیدی بعدی جمالت

 کره  اسرت  تصرویر  قابرل  جمالتی ار تنها «تخصیص» عامّ، تعری  حسب

 تقییرد،  و اطرالق  ار ایگرر  عبرارت  بره . باشرند  «حقیقی جزئی» به نارر

 «کلّی» خاص، و عام ار اما است «بعض» معنای مقابل ار «همه» معنای

 .است «حقیقی جزئی» مقابل ار

 الفراظ  ترک  ترک  جمالت، به تکلّم هنگام ار عرف آیا این، بر عالوس 

 و کننرد  می لحاظ آنها برای را عمومیت و گیرند می نظر ار را آن ار مفرا

 ار مفررا  الفراظ  بررای  که عمومیتی این! زنند؟ می تخصیص را آن سپس

 مبنرایی  به تصوری چنین واقع ار! اارا؟ منشأی چه شوا، می گرفته نظر

 وقتری  امرا  ااند می مفراات و «بساطت» را کالم ار اصل که گراا می باز
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 قالرب  ار یکردیگر  بره  نسبت الفاظ پوشانیِ هم و «ترکیب» بر زبان اساس

 . شوا می مرتفع اساس از سواالتی چنین شوا، بنا جمله

 



 

 

 الباقی فی المخصّص العامّ حجیه

 افرراا  ار مخصَّص عامِّ حجیت پیرامون مقصد، این ار بعدی بحث. 9

 مخصِّرص  چه باشند؛ خاصّ مصاایش از روا می احتما  که است مشکوکی

 صرورت  او هر ار عامّ به تمسّک آخوند،. باشد منفصل چه و باشد متصل

 مخصَّرص  عامِّ ار مجازیت بر مبتنی که ر را خصم استدال  و پریرا می را

 مخصِّرص  ار زیررا . کنرد  می راّ ر است مجازی معنای تعیین ار اجما  و

 اااس رخ «مدلو  و اا  تعدّا» بلکه نشدس محقّش تخصیصی اساساً متصل،

 امرا . کننرد  می عمومیت ی افااس خوا، مدخو ِ بحسب عموم ااوات و است

 خطراب  ار زیرا نیست مجازیت موجب تخصیص هم منفصل مخصِّص ار

 افااس را معنا همین استعمالی ی ارااس و شدس منعقد عموم برای رهور او ،

 بلکره  بررا  نمری  برین  از را عمروم  ار «رهور اصل» اوم، خطاب و کند می

 مطلب، این که کند می ساقط تخصیص مورا ار فقط را «رهور حجیت»
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 .او  خطاب ار او مجازگویی نه و موالست جدّی ی ارااس از ناشی

 اصرل  بررای  حکمری  مگرر : که است طرح قابل سوا  این بارس این ار

 اگر یعنی! است؟ شدس مطرح رهور حجیت از بحث که ندارا وجوا رهور

 واقرع  ار. آورا می همراس به را خوا با متناسب حکم قطعاً شد، ثابت رهور

 قواعرد  تمامی به نسبت «وضع» شد گفته قبلی مباحث ار که طور همان

 کره  اسرت  کراس صاار حکم آنها ی همه برای و اارا نظر تخاطب و تفاهم

 رهورات قوم، کلمات ار: »شوا گفته است ممکن. شوا تبعیت آن از باید

 برابرر  ار کره  اسرت  ای مقوله بلکه شوا نمی مستند جاعل جعل و وضع به

 ار اشرتباس  احتمرا   آن، ار و شردس  مطررح ( متکلّم مراا قطعی فهم) نصّ

 ی مسرتمرّس  ی سریرس  اسراس  برر  کره  اارا وجروا  متکلّم مقصوا تشخیص

 بره  تخاصرمات،  و محراکم  ار و شروا  نمی توجه احتمالی چنین به عقالء،

 و اارا عقالئری  پایگراهی  رهورات، حکم لرا. شوا می اخر رهور مقتضای

 مفصّرالً ( أمرارات ) خوا جای ار بحث این باید صورت این ار.« وضعی نه

 .بپراازیم آن بررسی به تا شوا طرح

 اخو  ار «شکّ خاستگاس» پیرامون بحث، این ار اصلی سوا  اما. 1

 مصاایش برخی به مربو  بارس، این ار شک آیا. است خاص ضمن ار افراا

 مردلو   فهرم » از بحرث  باشرد،  گونه این اگر است؟ صغروی و است خاصّ

 این که شدس مشکل اچار مصاایش به تطبیش ار عبد و شدس خارج «کالم

 و عمرومی  ارتکراز  به ربطی و است امتثا  و عمل وعاء به مربو  وضعیت،

 از پرسرش  و بررسری  و تحقیرش  برا  بایرد  صورت این ار. ندارا عرفی فهم

 بره  تطبیش لرا. کرا برطرف را آنها پیرامون شک و مصاایش از ابهام عرف،
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 وضرعیت  بره  نارر بلکه نیست آن فهم و مدلو  از بحث ار ااخل مصداق

 محقرش  غالبراً  وضرعیتی  چنرین  البتره  کره  اسرت  افرراا  تشخیص ار عبد

 ار مروال  فرهنرگ  چرون  شروا؛  می محسوب استثنائی موارا از و شوا نمی

 برد   او بررای  وجردانی  امرری  بره  و شردس  مشخص عبد برای امور تمامی

 .است گشته

 شردس،  طررح  «خطراب  مردلو   از فهرم  ار شرک » برای که مثالی اما

 شرک  ایرن  فرضراً  برارس  ایرن  ار و است «منهم الفاسقین اال العلماء أکرم»

 و شروا  می محسوب فاسقین از جزئی «صغیرس مرتکب» آیا که آمدس پدید

 شک به شکّی چنین که است روشن خیر؟ یا است فسش عنوان ار ااخل

 فسرش  از شرعی تعری  صورت، این ار که گراا می باز فسش از تعری  ار

 تعریر    به عباا ااری این زیرا ندارا؛ راس آن ار شکی و است واضح کامالً

 موضروع  ایرن  بره  نسربت  را عبیرد  مروال،  خروا  و گراا می باز امور همین

 ارائره  موضروع  ایرن  ابعراا  ی اربرارس  را آنان سواالت پاسخ و کراس حسّاس

 .است کراس

 تعریر   فروق،  مثرا   ار کره  است صحیح: »شوا گفته است ممکن 

 فاسرش  صرغیرس،  مرتکرب  اساس این بر و است معیّن کامالً فسش از شرعی

 قروم  کره  ااشته وجوا فقه ار شکوکی چنین یقیناً اما شوا نمی محسوب

 نظرر  از را بحرث  تکلیر   ترا  انرد  پرااختره  آن پیرامون بحث به اصو ، ار

 با که نیست امری «فرهنگ» که گفت باید پاسخ ار.« کنند معین اصولی

 از تعراری   وضروح  از گرشرته  زیررا  شروا  مشکوک و مخدوش ااّعا صرف

 و اسرت  رسریدس  جامعره  یرک  پرریرش  به عمالً تعاری  این نظری، حیث
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 برا  مروالی  و عبراا  واقرع  ار. اسرت  اااس شرکل  را عمومی و عملی ای رویّه

 میان ار عرف و فرهنگ یک و کنند می زندگی روزمرس صورت به یکدیگر

 آموزش هنگام ار گرچه عقالئی روابط ار شک لرا. است شدس جاری آنان

 بررای  مبنایی تواند نمی اما آید، می پدید استثنائی موارای بصورت یا عباا

 طررح  فقه ار ااعایی های مثا  باید پس. بگیرا قرار عقالئی اصل تاسیس

 خیر؟ یا است افاع قابل شکوکی چنین شوا معلوم تا شوا

 نیرز،  خروراس  تخصیص که عامّی بوانِ مجازی یا حقیقی پیرامون. 3

 باشرد،  متصل مخص ّص اگر. کرا رجوع آن مقتضیات و واضع وضع به باید

 و وصر   ماننرد ) تقییرد  انرواع  پیرامرون  واضع حکم که کرا مالحظه باید

 اسرت  روشرن . چیست...(  و استثناء غایت، الیه، مضاف و مضاف موصوف،

 مجرازی  «عراا ٍ  رجرلٍ  کرل  أکرم» مانند هایی مثا  ار اساس، این بر که

 کرالم  تقییرد  بررای  واضرع  که ای طریقه مبنای بر بلکه است نشدس محقش

 همران  کره  مقیّرد  ی کلمره  از بعرد  اسم یک از استفااس مانند) کراس جعل

 .است شدس سلوک( باشد ااشته را اعراب

 جعلری  واضرع،  آیا که است مطرح سوا  این منفصل مخص ّص ار اما

 خیرر؟  یرا  اارا جمرالت  ایگرر  توسرط   جمله یک تقیید ی نحوس ی اربارس

 وضرع  قروم  کره  حرالی  ار گرراا  می باز مرکّبات وضع به بحث این راهراً

 هیرأت  یرا  اسرمیه  هیرأت  وضرع ) واحردس  ی جمله یک ار تنها را مرکبات

 «جمالت بین ارتبا  ی نحوس وضع» به را آن و اند کراس طرح...( و شرطیه

 کره  کننرد  تنقریح  منطرش  اسراس  بر باید صورت، این ار. اند ندااس تسرّی

 به قو  که گرشت قبالً البته. شوا می انجام چگونه کیفیت او میان جمع
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 منتفری  اساسراً  را شناسری  زبران  علرم  از بحرث  ترکیبرات،  ار وضع فقدان

 القاء و جمله تجزیه که کند می منحصر آموزش وعاء به را بحث و کند می

 مبنرایی  توانرد  نمری  مفرراات  از بحث واقع ار. است اصل آن، ار مفراات

 گیرررا؛ قرررار تخاطررب و تفرراهم ار جرراری اسررتعماالت از تحلیررل برررای

 . است متعدّا و مختل  تراکیب آنها، ار اصل که استعماالتی

 از بحرث  عقرالء،  بنراء  اسراس  برر  قوم شاید: »شوا گفته است ممکن

 کره  «کنند تنقیح را ر جمله او میان جمع ی نحوس جمله از و ر ترکیبات

 مبراارت  موضروع  ایرن  ار «عقالء فرهنگ کش » به باید صورت، این ار

 و ااا نسبت عقالء تمام به را انتزاعی عامّ و یکسان امر یک اینکه نه کرا؛

 خاسرتگاس  ارجراع  که این بر عالوس. نموا حرف را عقالئی روابط ار نسبیت

 بحث زیرا ندارا سازگاری قوم ی رویّه با عقالء بناء به شناسی زبان مباحث

 اساس بر را آن و اند کراس تفکیک مباحث ایگر از را الفاظ و زبان پیرامون

 تقروا  از ااشت امکان که حالی ار. اند کراس تبیین استعما  و وضع تعری 

 ایرن  برر  اابیرات  از تحلیرل  و شوا بحث عقالء و عرف و انسان ار هوی و

 .گراا استوار زمینه

 



 

 



 

 

 مفهوماً المجمل اللفظی المخصّص

 یرا  سرایت و مخص ّص اجما  پیرامون خاص، و عام ار پنجم فصل. 9

 متّصرل  نروع  از مجمرل  مخص ّص اگر. است عامّ به آن اجما  سرایت عدم

 رهروری  هم عامّ برای حتی لرا و شدس اجما  به محفوف کالم کلّ باشد،

 سرایت عامّ به خاصّ اجما  قسم، این ار یعنی شوا؛ نمی منعقد عموم ار

 .  کند می

 قرائنری  برا  کره  صرورتی  ار خطابات که ااشت توجه باید بارس این ار

 و شوا نمی صاار عاقلی هیچ از کنند، می معیَّن را مقصوا که نباشد همراس

 لررا . شرد  نخواهرد  منعقد اجمالی ایگر باشد، آن همراس به نیز قرائنی اگر

 بره  مسرأله  صرورت  تا شوا طرح واضح نحوی به بحث این های مثا  باید

 از یکری : »شوا گفته است ممکن. بگیرا شکل غیرفرضی و عقالئی نحوی

 أو لونره  تغیّر ما ذال طاهر ماء کل شدس، طرح بحث این برای که هایی مثا 

 شردس  واقرع  شرک  مرورا  مخص ّص معنای آن، ار که است ریحه أو طعمه
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 فقرط  شروا،  مری  آب انفعرا   موجب که تغیّری معیار اانیم نمی زیرا است

 .«شوا می شامل نیز را تقدیری تغیّر یا و است حسّی تغیّر

 یرا  حسّری  تغیّرر  از سروا   کره  شوا روشن مطلب این باید پاسخ ار 

 منشأ و اارا؟ خاستگاهی چه بارس این ار خطاب اجما  ااعای و تقدیری

 آن، مرالک  کره  رر  اصرولی  بحرث  ار کجاسرت؟  ار تقدیری یا حسّی قید

 و زبرانی  نظرر  از را تغیّرر  معنرای  باید ر است عامّ نحو به عقالئی ااراکات

 سرنجید  خطراب  عقلی لوازم نظر از و اطالقات و بیان مقام نظر از وضعی،

. گرراا  مرتفرع  ها وعاء این از یکی ی بوسیله تغیّر معنای به نسبت شک تا

 و کررا  رجروع  شارع فرهنگ یعنی خاص عرف به باید نیز فقهی بحث ار

 شروا  فحص کند، معیّن بارس این ار را او مراق تواند می که موال از بیاناتی

 و هرا  مثرا   ایرن  ار لرا. گراا عمل اطالقات یا عمومات آن مقتضای به و

 بررسی به اصولی بحث مالک و فقهی بحث منا  اساس بر باید آن، اشباس

 اااس رخ تغیّرر  معنای ار اجمالی چگونه که کرا روشن سپس و پرااخت

 9!است؟ نشدس رفع مراحل، این از یک هیچ طیّ با که است

 و تقردیری  یرا  حسری  تقدیر از سوا  که شوا مشخص باید ابتدا پس

 شدس طرح مبنایی چه اساس بر و خاستگاهی چه از آن، مانند هایی گمانه

                                                           
ه ممکن است پس از طی این مراحل، برخی موارا محدوا و استثنائی بصورت . البت9

حل نشدس باقی بماند. ار این صورت یک احتما  این است که این مروارا بره ابرواب    

ارجاع شوا که اقوالی مانند توق  و احتیا  نسبت « علم اجمالی»ایگر مانند مبحث 

تواند بعنوان یکری از   ر خطاب میشوا؛ زیرا اجما  ا به اطراف شبهه ار آن مطرح می

 مصاایش علم اجمالی مطرح گراا.
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 معتبرر  خاسرتگاهی  و باشد نشدس واضح مطلب این که زمانی تا اال و است

 وجروا  اجمرا   بره  خطاب کران متّص  برای وجهی نشوا، ذکر آن برای

 بایرد  یرا  یعنی. گرفت نخواهد شکل اجما  برای مبنایی و ااشت نخواهد

 آن فقهریِ  خاسرتگاس  یرا  و شوا تنقیح سوا  این برای اصولی خاستگاهی

 ار شرارع  مختلر   رفتارهرای  به توجه با و اوم صورت ار که شوا تبیین

 .    بوا خواهد طرح قابل متعدّای احتماالت متفاوت، موضوعات

 مشرکلی  تقردیری،  یرا  حسّری  قید منشأ: »شوا گفته است ممکن. 1

 طبیعری  شررایط  ار زیررا  شروا  مری  مواجه آن با امتثا  ار عبد که است

 آب ماننرد ) است رنگ بی و بو بی و شفاف که اارا کار و سر آبی با معموالً

 مرزس  و برو  و رنرگ  ار تغیّر نجاست، با مالقات صورت ار لرا و( کشی لوله

 گیررا  می قرار غیرطبیعی شرایطی ار عبد وقتی اما. شوا می حس سریعاً

( رواخانره  ار شرفاف  غیر آب خاصّ رنگ یا مرااب آب خاص بوی مانند)

 تغیّرر  شردن  محسروس  باعرث  نجاسرت،  از عراای  مقدار همان با مالقات

 .«آید می پدید او برای شکّی و سوا  چنین لرا و شوا نمی

 خرارج،  ار و واقعراً  آیرا  که شوا می مطرح سوا  این صورت، این ار 

 شکوکی چنین به «عرف» و! شوا؟ می مطرح «عرف» برای فروضی چنین

 تشرخیص  شرارع،  کره  قاعردس  ایرن  ی ضرمیمه  بره  البتره ! کنرد؟  می اعتنا

 شرکوکی  و فرروض  چنین اگر حتی. است سپراس «عرف» به را موضوعات

 بره  تخمین و حدس اساس بر کند، اعتنا آنها به و شوا مطرح عرف برای

 چرون . کنرد  مری  عمل همان به و رسیدس «تغیّر» ی اربارس رنّی ای نتیجه

 مقتضرای  بره  بلکره  نیسرت  حرسّ  و ااراک فاقرد  عررف،  کره  است روشن
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 اینکره  لرو  و ماند؛ نمی ارماندس و کند می اقدام خوا محسوسات و ااراکات

 اینکره  مگرر . باشند ضع  اچار حسّ و ااراک ی زمینه ار آن افراا  برخی

 و نیسرت  کافی مورا این ار تشخیص برای عرف حسّ و ااراک شوا ااعا

 این که است الزم کار این برای آزمایشگاهی و علمی و اقیش های بررسی

 ! ااا نسبت قوم به توان نمی را مطلب

 و خراص  موارا به نارر اصولی بحث اگر که ااشت توجه باید البته. 3

 بره  اما است پریرش قابل باشد، آنها حلّ برای تالش و محدوای مصاایش

 «علمری  ی مسأله» ساخت به مصاایش، و موارا از بحث شروع که شرطی

 صرحیح  نحرو  به «مسأله» که است این است، الزم آنچه پس. شوا منجرّ

 امرا  شرد  خواهد جاری مصاایش تمامی بر آن حکم بالتبع که بگیرا شکل

 را الطررفین  جردلی  و تخصصری  غیرر  و عرفری  بحثری  مصاایش، ار توق 

 تقسیماتی خاستگاس تبیین بر که است الیل همین به 9.ااا خواهد نتیجه

 بحرث  بررای  روشنی و صحیح مبنای تا شد تأکید تقدیری و حسّی مانند

 . شوا فراهم خطابات ار اجما  پیرامون

 ایرن  انعقراا  ی نحروس  بررسی برای و خاصّ اجما  بحث تبیین ار. 1

 از حاصرل  تغیّررِ  بره  کره  شرد  مطررح  کرّ آب اعتصام مثا  مساله، صورت

 جهرت  از( مخص ّرص ) تغیّرر  امرا  اسرت؛  خوراس تخصیص نجس، با مالقات

 مقرداری  برا  رنگ قرمز آبِ اگر یعنی. است مجمل بوان تقدیری یا حسّی

                                                           
ای علمری قررار    . زیرا بر مبنای قوم، راس صحیح برای حلّ مصاایقی که ذیل مسرأله 9

 گیرند، احاله به عرف است. نمی
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 آب، رنرگ  اگر اما نشد حاصل آب رنگ ار تغییری و کرا مالقات خون از

  9خیر؟ یا شوا می حکم نجاست به آیا شد؛ می قرمز بوا، طبیعی

 زیررا  اسرت  شردس  حاصرل  تغیّرر  یقیناً عرفی، نظر از و صورت این ار 

 اارا علرم  رر  متعدّا های نمونه ی مشاهدس طریش از ر مکلّ  الفرض حسب

 یقین هم مورا این ار و شوا می آب ار تغیّر باعث خون، از مقدار چه که

 خوا، یقین اساس بر لرا و کراس مالقات آب با خون مقدار همان که اارا

. باشرد  شردس  عارض آن حسّی بروز برای مانعی لو و ااند؛ می متغیّر را آب

 و شردس  روشرن  تغیّر صورت ار معتصم ماء نجاست به موال حکم واقع ار

 و کرراس  عمرل  اسراس  این بر بارها حکم، این فهم و ارک بر عالوس مکل 

 حتری  بنرابراین . شوا می آب تغیّر باعث خون، از مقدار چه که ااند می لرا

 بررای  شرکّی  و ابهرام  و تزلرز   شروا،  تغییر این آثار بروز باعث مانعی اگر

 ایرن  ار کره  را کسری  بلکره  آیرد  نمی پدید تغیّر حصو  به یقین ار عرف

 وسواسری  یرا  شرکّاک  فررای  شرمرا،  مری  مشکوک را تغیّر حصو  فرض،

 .ااند می

 شررعی  حکرم  بره  مکلر   و ندارا اجمالی و ابهام موال کالم اوالً پس 

 و مشاهدس از نیز حکم این به عمل و امتثا  وعاء ار عرف ثانیاً. اارا یقین

                                                           
فوقع فیه مقدار منن الندم   . فالتقدیری ال یضرّ فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر 1

لم ینجس و کرا ذذا صبّ فیه برو  کثیرر ال لرون لره     ن کذلك کان يغیّره لو لم يك

کانت تغیّره لو لم ، و کرا لو کان جائفاً فوقع فیه میترة  بحیث لو کان له لون غیّره

 1و هکرا. العروس الوثقی، فصل فی المیاس مساله  يكن جائفاً
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 بره  و رسریدس  تغیّر موجب نجاست  مقدار پیرامون ایگری یقین به تجربه،

 کنرد  می محسوب تغیّر مصاایش از قطعاً نیز را تقدیری تغیّر الیل، همین

 ار یقرین  سره  برا  ما لرا. کند می تایید را مطلب همین عرف به مراجعه و

 گفته است ممکن. نیست کار ار ابهامی و اجما  هیچ و مواجهیم جا این

 امرا  «کننرد  احرراز  را عرف نظر نتوانند اینجا ار فقهاء برخی شاید: »شوا

 فقیره  شرأن  شناسی، موضوع و عرفی موضوعات تشخیص که است روشن

 ایرن  ار وروا واقع ار. کرا واگرار عرف به را مسائلی چنین باید و نیست

 وروا، صرحّت  فررض  برر  و نیست پریرش قابل قوم مبنای بر فروع از نوع

 ار فقیره  چون کند نمی ایجاا مکل  برای الزامی و حجیت شدس ارائه نظر

 عرف افراا از یکی تنها و شدس خارج خوا تخصصی کار از نظر، این ی ارائه

 برر  عرفری،  موضوعات تشخیص ار تواند می مکل  لرا و شوا می محسوب

 عمل عرف نظر از خوا تفحص اساس بر یا خوا یقین به فقیه نظر خالف

 .کند

 کره  اسرت  صرحیح  جرایی  ار کرالم  ایرن : »شروا  گفته است ممکن 

 موضروعات  از یکری  بعنوان تغیّر که است محتمل اما باشد عرفی موضوع،

 صرورت،  این ار که شوا محسوب شرعی عناوین از خطابات ار شدس وارا

 ار.« کرا مراجعه خطابات به باید بلکه شوا نمی احاله عرف به آن تحدید

 ر خاص فرهنگ به مربو  و فقهی بحثی صورت، این ار گفت باید پاسخ

 بره  بایرد    و گیررا  می شکل ر عقالء عموم به مربو  و اصولی بحثی نه و

 کره  پرااخرت  عقلیه لوازم مقتضای و بیان مقام مقتضای و وضع مقتضای

 ابهامی و شدس معیّن تکلی  آن، ضیش و سعه و تغیّر تعری  به استیابی با
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 .   ماند نخواهد باقی

 ار مثرا ،  ایرن  از فرارغ  و صورت هر ار: »شوا گفته است ممکن. 1

 او ار را مخصّرص  اجمرا   بحث قوم لرا و آید می پدید ابهام نیز مصاایش

 اومری،  ار کره  انرد  کراس طرح مصداقیه ی شبهه و مفهومیه ی شبهه قسم

 ار اجمرا  . اسرت  نشردس  میسرر  خارجیره  امرور  بردلیل  مصداق تشخیص

 از ناشری  یرا  و اکثر و اقل بین ار تراید از ناشی یا نیز، مفهومیه ی شبهه

 .«است متباینین بین تراید

 بره  ترا  اسرت  الزم اجمرا   معنای ارک برای که گفت باید پاسخ ار 

 ترا  کنرد  مری  امرر  موال که است روشن. کرا توجه امر صدور از موال غرض

 زیررا  گویرد  نمری  مجمل کالمِ صورت این ار و سازا محقش را خوا غرض

 مروال  غررض  تحقرش  به قاار بالتبع و کرا نخواهد ارک را او مقصوا عبد،

 جسرتجو  او فهرم  و عبرد  ار را اجمرا   ی ریشره  باید آیا پس. شد نخواهد

 حیرث  از او نقصان بدلیل کالم صحیح تلقّی ار عبد توفیش عدم آیا! کرا؟

 و نداشرته  آن قررائن  و موال کالم ار تمرکزی یا! است؟ بواس عقلی قدرت

 عدم توان می آیا یا! است؟ نشدس منتقل موال مقصوا به پرتی حواسّ بدلیل

 شروا،  مری  خواندس «تفاهم سوء» عرف، ار آنچه به را متکلم کالم از ارک

 یا! است؟ «تفاهم سوء» از مصداقی و مشمو  «اجما » آیا! کرا؟ مستند

 از فهرم  ار یرا ! اسرت؟  برواس  ناتوان کلمات وضعی معنای فهم ار عبد آیا

 فرهنرگ  از ارکری  مروال  با روزمرس زندگی وجوا با و بواس قاصر بیان مقام

 هماننرد  ایگری ی مسأله یا! است؟ نکراس پیدا او مقاصد و امیا  و رفتاری

 منشرأ  کره  اارا وجروا  «مقرالی  و حالی قرائن کرانِ مند قاعدس ضرورت»



171   االصول کفايهنقد و بررسی ______________________________  

 از نراتوان  نکرراس،  بحرث  آن از موجروا  اصرو   که آنجا از اما است اجما 

 است؟ اجما  منشأ توضیح

 أکررم  ی   جملره  ار زید هویت ار تراید» مانند هایی مثا  گرچه پس

 صرحیح ( متباینین بین تراید از ناشی مفهومیه ی شبهه) «زیدا اال العلماء

 اگر نیز فوق مثا  ار. ندارا خارج ار تحقّقی و است فرض مجرّا اما است

 کره  کررا  تصرور  توان می نکراس، مشخص اقیش طور به را زید هویت موال

 نبواس قضیه از او اطالع خواهان موال که ااشته حضور مجلس ار شخصی

 و اسرت  حرکرات  طریش از لو و ر موال که نیست معنا بدان این اما است؛

 ار را او و باشرد  نکرراس  تفهریم  عبرد  بره  را خروا  نظر مورا زید  ر صورت

 متوجره  هم حالیه قرائن از حتی عبد که فرضی بر. باشد کراس رها اجما 

 صربر  باید بلکه بزند عمل به است نباید عقالئی نظر از نشوا، موال منظور

 خروا  از را مروال  مقصوا غریبه، شخص توسط مجلس ترک از پس تا کند

 .شوا جویا او

 و اعتباری امور وعاء ار که ااا توضیح ای گونه به باید را اجما  پس 

 با خصوصاً. باشد ترسیم قابل...  و بیان مقام و وضع قبیل از عقالئی روابط

 سرا   هرزاران  مروال  و عبد بین روابط و «مولویت فرهنگ» اینکه به توجه

 زنردگی  مبنرای  و ااشته جریان اسالم از پس سا  صدها و اسالم از قبل

 نظرر  بره  9.نیسرت  طررح  قابرل  آن ار ابهامی لرا و بواس اجتماعی و فرای

                                                           
 خرتم ». عالوس بر این ار مباحث قبلی گرشت که ااعای اجما  برا اصرل اعتقراایِ    9

 ناسازگار و متعارض است.« نبوّت
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 را فرهنگ این که است آن الیل به اجما  از قوم بحث نحوس این رسد می

 صرورت  به لرا و اند نساخته مند قاعدس را آن و نکراس مطالعه عینی بصورت

 .  اند شدس بحث وارا انتزاعی، و ذهنی و فرضی

 براز  قدمت، صورت ار حتی فرهنگی هر: »شوا گفته است ممکن. 6

 فرهنرگ  جریران  به تمسک با توان نمی و هست ابهام و اجما  حاوی هم

 کره  ااشرت  توجه باید اما «کرا نفی را اجما  مطلقاً تاریخی، و اجتماعی

 اصرولی  بحرث  طرح ضرورت بر تاکید بلکه نیست اجما  نفی ار ما بحث

 امرا  اسرت  غیرانتزاعری  و عقالئری  و علمری  نحو به اجما  مفهوم پیرامون

 و اشرکاالت  برا  کره  نیسرت  هرا  شاخصره  ایرن  اارای بارس این ار قوم بحث

 طررح  نیرز،  آن شراهد  و شد انبا  مطلب همین اثبات قبلی، های پرسش

. نیسرت  آنهرا  از اثرری  فقه، ار که است کاربرای غیر و فرضی هایی مثا 

 فررض  مجررّّا  کره  صرغیرس  مرتکب جهت از فسش معنای ار اجما  مانند

 روشرن  آن عدم و فسش به اتصاف حیث از صغیرس مرتکب حکم اال و است

 .است

 وجروا  فقره  ار اجمرا   از مروارای  قطعراً : »شروا  گفته است ممکن 

 ار هایی بحث چنین طرح به که است موارا همان حلّ برای قوم و ااشته

 مباحرث  بره  را خوا قضاوت و بحث ما صورت، این ار.« اند پرااخته اصو 

 ار «مجمرل » بعنروان  کره  موارای آیا ببینیم تا کرا خواهیم احاله فقهی

  خیر؟ یا است پریرش قابل شدس، طرح فقه

 صرحیح  طررح  بررای  ترا  شوا می پیشنهاا گرشت، آنچه اساس بر. 8

 آن صرغرای  بعنوان و «اجمالی علم» مبحث ذیل را آن ،«اجما » از بحث

 و فقهری  و اصرولی  مباحث بر سابش ای رتبه اجمالی، علم البته. کرا طرح

. گنجرد  مری  «اصرو   ی فلسرفه  مباحرث » همانند عنوانی ار و اارا عرفی



 

 

  



 

 

 المخصّص عن الفحص قبل بالعامّ العمل

 از فحرص  از قبرل  عرامّ  بره  عمرل  جرواز  عدم پیرامون بعدی بحث. 9

 تبیرین  را نکتره  ایرن  نرزاع،  محرل  تحریرر  از بعرد  آخوند و است مخصّص

 بره  مربرو   مخصّرص،  از فحص از قبل عامّ به عمل جواز عدم که کند می

 معررض  ار و انرد  شردس  صراار  گرراری  قرانون  مقرام  ار که است عموماتی

 بره  بررا،  مری  بکرار  محراورس  ار عررف  که عموماتی اال و هستند تخصیص

 عمرل  گرچه که است آن نیز قو  این علّت. ندارند نیاز مخصّص از فحص

 امرا  اسرت  عقالئری  اصرلی  تخصیص، ار شکّ صورت ار العموم اصالت به

 اصرل  ایرن  بره  هسرتند،  تخصیص معرض ار که عموماتی مورا ار عقالء

 .کنند نمی عمل لفظی عقالئیِ

. پرااخت العموم اصالت پیرامون بررسی و بحث به توان می اینجا ار 

 آن ی بوسریله  تخصریص  احتمرا   کره  است عقالئی اصلی قاعدس، این اگر
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 مسرتند  پرس  شروا،  می الزام و اخر آن مقتضای به متکلّم و شوا می الغاء

 بره  مربو  نیز عقالئی روابط. وضع نه و است «عقالئی ااراکات» اصل این

 میران  ار رفتراری  فرهنرگ   و است متفاوت های نسبیّت و مختل  شرایط

 الیرل  همرین  بره . گیررا  می خوا به متفاوتی شکل شرایط، تبع به موالی

 و وضرع  مقتضای از تر افزون که است مطالباتی حاوی موال، کالم که است

 فهرم  را مختلر   شررایط  ایرن  همگران،  البتره . هسرتند  کلمات و اابیات

 نشان خوا از مختل  های جایگاس و اماکن ار متفاوتی رفتار لرا و کنند می

 اسراس  برر  را عقالئری  اصرو   سرایر  و العمروم  اصرالت  باید پس. اهند می

 اصرو   و اصرل  ایرن  بره  مرتکلّم  اگر یعنی. ااا توضیح «اجتماعی روابط»

 بره  مخاصرمات  و محراکم  ار و شروا  می اخر العموم اصالت مانند ایگری

 ار او کرالم  کره  اجتماعی ای رابطه به واقع ار شوا، می ملزم آن مقتضای

 ار نیرز،  رانردس  زبران  برر  کره  الفراری  و شروا  می اخر شدس صاار وعاء آن

 . است بواس عقالئی روابط همان استخدام

 یرک  بره  عقالئری،  روابرط  از نروع  هر که است روشن صورت این ار 

 و اسرت  شردس  تردوین  و مقرنَّن  و شردس  تبردیل  وجدانی امری یا فرهنگ

 ی راننردس  و مسرافر  برین  کالمری  اگر مثا  بعنوان. اارا مشخّصی مسئو 

 برد   و راّ کرایره  تعیین یا مقصد تعیین برای عمومی نقل و حمل بخش

 ار خاصّری  فرهنگ و عرف آید، پدید او این میان اختالفی سپس و شوا

 حقوقی بار که اارا وجوا شهر آن ار اتوبوس رانندگان یا تاکسیرانان بین

 سرازمان  قروانین  بره  بایرد  عررف  ایرن  و اسرت  مناقشه حلّ مبنای و اارا

 موضروعی  هرر  پرس . کنرد  بازگشت شهرااری یا اتوبوسرانی یا تاکسیرانی
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 جملره  از عقالئری  اصرو   و اسرت  حقوقی ی عقبه و عرف و قوانین اارای

 مقتضرای  و الفراظ  و شروند  اااس توضریح  مبنرا  این بر باید العموم اصالت

 .است قوانین و روابط این خدمت ار نیز آنها وضعیِ

 العمروم،  اصالت مستند که است صحیح: »شوا گفته است ممکن. 1

 ار شکّ که شوا می مطرح جایی ار تنها اصل این اما است عقالء ی سیرس

 کره  نیست مواضعی به مربو  فوق، توضیحات لرا و اارا وجوا تخصیص

 ار.« نردارا  وجروا  شکّی فوق، بیان ار زیرا شوا می جاری العموم اصالت

 بروا  مطلرب  همرین  نیز فوق توضیحات از مقصوا ااشت توجه باید پاسخ

 ی همره  پیرامرون  زیررا  ندارا وجوا شکّ برای جایی عقالئی روابط ار که

 گرفته شکل مشخص و معیّن هنجاری و رویّه و قانون و عرف موضوعات،

 مبنرای  و شردس  مراجعره  آنها به طرفین، بین اختالف صورت ار حتی که

 بررای  عقالئری  فرضری  توضیح، این با پس. گیرا می قرار محاکم ار عمل

 اغراضی تحقش برای گراری قانون عقالء، شأن واقع ار. نیست متصوّر شکّ

 ترافیرک،  کاهش و مرور و عبور ار تسهیل برای مثالً لرا و است مشخص

 و واضرح  آنها تمامی که اند کراس وضع مختل  های تبصرس با متعدّا قوانین

 .شوا می عمل آن به و شدس بد  فرهنگ یک به و است روشن

 ایرن  پرریرش  و فوق تقریر اساس بر حتی: »شوا گفته است ممکن 

 العمروم  اصالت هم باز کالم، به نه و کنند می اخر رابطه به عقالء که نکته

 باشرد  عقالئی روابط ایگر یا معامله مقام ار کسی اگر زیرا یابد می جریان

 مخصَّص مانند) را ایگری معنای که کند ااعا خوا کالم راهر برخالف و

 مرورا  ار جراری  ی رابطه به استناا با عقالء کراس، قصد( خوا کالم بوانِ
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 مررراوا را او ااعررای فضررا، آن ار الفرراظ االلررت ی  نحرروس و معاملرره آن

 ابتردائاً  عقالئری  اصرل  تأسیس برای که ااشت توجه باید اما.« شمارند می

 اخرتالف  قرانون  تطبیرش  ار اشرخاص  برین  آنها ار که مصاایقی به نباید

 اسراس  برر  هرا  اااگراس  اینکره  به توجه با مخصوصاً کرا مراجعه ارگرفته،

 وجره  به باید بلکه کنند می محکوم را اعوا طرفین از یکی موجوا، قوانین

 گرراری  قرانون  ی نحوس همان اینجا ار اثباتی وجه. کرا توجه قضیه اثباتیِ

 ار اجتماعی روابط ایجاا و ساخت برای ای وسیله که است عقالء میان ار

 اختالف اساس بر العموم اصالت اینکه بجای لرا و است مختل  موضوعات

 روابرط  سراخت  ار را آن بایرد  شروا،  طررح  قرانون  تطبیش ار مرام میان

 .ااا توضیح قوانین وضع و عقالئی

 بررای  گرراری  قانون به منحصر عقالء رفتار: »شوا گفته است ممکن 

 فهرم  بره  نسبت بلکه نیست مرور و عبور و ترافیک مانند روزمرس نیازهای

 و الظهرور  اصرالت  و العمروم  اصرالت  کره  کنند می وضع قواعدی هم کالم

 که ااشت توجه باید اما.« است کالم فهم برای عقالئی قواعدی آن، امثا 

 قرانون  جعرل  مسرئو   کره  هستند «واضعین» این قوم، کلمات اساس بر

 تنها «عقالء» و هستند تکلّم ار نظم و تخاطب و تفاهم و کالم فهم برای

 مسرئولیت  نبایرد  پرس . هستند جامعه ار نظم و اجتماعی روابط مسئو 

 خلرط  هم با اند، کراس تفکیک یکدیگر از را آنها قوم که مختلفی وعاءهای

 .نموا

 نقرش » تبیرین  گیررا،  قرار توجه مورا باید میان این ار آنچه لرا. 3

 ار نظرم  ایجراا  برای قوانین که آن از پس. است «عقالئی روابط ار کالم
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 افعرا   برر  آن تطبیرش  و قرانون  به عمل انبا  به مرام شد، جعل اجتماع

 و شروا  مری  پیردا  مشرکالتی  تطبیقرات  این از برخی ار اما. روند می خوا

 ار و شرمارا  مری  غلرط  را قرانون  از شرهروندان  فهرم  قانون، اجرای مأمور

 اشتباس اچار را مأمورین کلماتی، به استناا به شاید نیز شهروندان مقابل،

 و گیررا  مری  ار شرهروند  و قرانون  مجری بین بررسی و بحث لرا و بدانند

 پرس . شروا  صراار  حکمی شهروندان نفع به موارا برخی ار است ممکن

 روابط ار کالم نقش و است اجتماعی ی رابطه و قانون یک از حاکی کالم

 آیرد  نمری  بوجروا  هم شکّی میان، این ار. است «قانون تطبیش» عقالئی،

 معمرو   نحو به کار گراش و است معین روندی طیّ حا  ار جامعه بلکه

 مراموران  توسرط  جریمره  قربض  صدها روز هر مثا ، بعنوان و اارا ااامه

 صرورت  ار حتری . شروا  مری  صراار  راننردگی  و راهنمرایی  قوانین اجرای

 و بنردها  اسرتناا  بره  و شردس  انجرام  محراکم  ار خصرومت  طرح اختالف،

 ایرن  اکثرراً  کره  شروا  می صاار نظر مورا حکم موجوا، قانونیِ های تبصرس

 پرس . شروند  مری  محکوم غلط فهم یا اطالع عدم باب از که هستند مرام

 و اخرر  معنای به واقع ار آن، به متکلّم کران ملزم و کالم رواهر به اخر

 الفراظ  و کرالم  قالب ار رابطه این گرچه است؛ اجتماعی ی رابطه به الزام

 یرا  شدس نوشته ای جمله یا شدس گفته کالمی اگر یعنی. باشد شدس محقش

 ااشته وجوا اجتماعی قانون و رابطه یک آن ورای ار شدس، امضاء سندی

 .  است گرفته قرار آن خدمت ار اابیات که است

 حیرث  ،«تطبیرش » حیرث  از غیرر  اجتماعی، ی رابطه و قانون البته. 1

 مرورا  ار حیرث  این. است قانون وضع و جعل همان، که اارا هم ایگری
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 و رسوالن ی بوسیله تا کراس جعل قوانینی شارع، و کند می صدق هم این

 و شررح  و توضریح . شروا  تبدیل عمومی وجدان و فرهنگ به آنان اوصیاء

 ار امرروز  و شدس انجام معصومین روایات و نبوّت ختم با قوانین این بسط

 شروا  مری  روشرن  اساس این بر. است گرفته شکل عملیه های رساله قالب

 شرارع  خطابرات  مرورا  ار منفصرل  یرا  متصل مخصّص وجوا احتما  که

 حقرائشِ  ی همره  بیران  و شدس محقش نبوّت ختم زیرا ندارا معنایی مقدس

 وضرعیت  و گرفتره  قررار  فقهراء  اسرترس  ار و شدس انجام عباا نیاز مورا

 ی آینردس  ار اسرت  ممکن که نیست امروز عقالء وضع مانند اینی قوانین

 بر عالوس. کنند اضافه خوا بیانات به قیدی یا اااس تغییر را قانون نزایک،

 آن ی ثمررس  لحراظ  از منفصرل  و متّصرل  به مخصّص تقسیم نفسِ که این

 تعیرین  بردنبا   و اارا خروا  مقابرل  ار را منرابع  تمرامی  که فقیهی برای

 مخصرص  باید فقیه یعنی. شوا روشن باید است، عباا برای نهایی تکلی 

 باید لرا و اهد قرار ایگر خطابات  قید متّصل، مخصص همانند را منفصل

 چیست؟ فقیه برای قید انفصا  ی ثمرس که شوا روشن

 اسرت  قررار  ایرن  از بحث صورت، این ار: »شوا گفته است ممکن. 1

 بلکره  کننرد  نمری  اکتفراء  آن از بخشی به تنها قوانین فهم برای عقالء که

 را هرا  تخصریص  و قیروا  تمرامی  تا اهند می قرار توجه مورا را آن تمامی

 مخصرص  از فحرص  از قبرل  عام به عمل جواز عدم بمعنای این که بیابند

 یک. کرا بررسی وعاء او ار باید بارس این ار بحث رسد می نظر به.« است

 و کرراس  ابرالغ  مررام  بره  را شردس  جعرل  قوانین عقالء، که است این وعاء

 ایرن  ار. شروا  فرراهم  جامعره  ار آنهرا  به عمل امکان تا اهند می آموزش
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 آن هرای  تخصریص  و قیروا  ی همره  برا  را قروانین  که است روشن صورت

 مررام  عمل ار آنان غرض تا گرارند نمی باقی ابهامی و اهند می آموزش

 از بخشری  بره  توجره  عردم  لررا  و شوا محقش جامعه ار نظم و قوانین به

 . نیست مطرح فرض این ار قوانین

 امکان اساساً هم صورت این ار که است قوانین از فهم اوم، وعاء اما 

 بررای  اشخاص مثا  عنوان به. ندارا وجوا قوانین از بخشی به توجه عدم

 بخوانند را مربوطه ی افترچه تمامی باید رانندگی و راهنمایی قوانین فهم

 امتحران  ار قبرولی  بررای  نیراز  مرورا  ی نمررس  بتواننرد  ترا  کننرد  حفظ و

 و هرا  مجرازات  از اوری بررای  مررام  یعنری . بیاورنرد  بدسرت  را گواهینامه

 بره  جامعه ار خوا فعالیت برای تا ناگزیرند و مجبور محتمل، های جریمه

 به اجبار که شوا فرض اگر حتی. کند توجه خوا نیاز مورا قوانین تمامیِ

 خطررات  و خسرارات  ی مشاهدس با مرام شوا، برااشته گواهینامه امتحان

 ترا  شوا برقرار اوبارس قبلی قانون تا کنند می ارخواست خوا آن، از ناشی

 . نروا بین از مرور و عبور ار نظم و امنیت

 بره  نیرز  حقروقی  مباحرث  فعلیِ عرف ار: »شوا گفته است ممکن. 6

 توجره  باید اما.« شوا می استناا اساسی قانون اصو  برخی اطالق و عموم

 حکرم  بره  مگر» مانند عباراتی با اساسی قانون اصو  عمومیت که ااشت

 یا مجلس عاای قوانین به «کند می معین قانون را آن تفصیل» یا «قانون

 برا  و مفصّرل  بصرورت  تقییردها  ایرن  که شدس مقیّد اجرایی های نامه آیین

 برا  را کشور امور جریان روند و شدس ذکر خوا جای ار متعدّا خصوصیات

 .آید نمی پدید شکّی لرا و است کراس معیّن جزئیات
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 ماننرد  امروری  که آمد نمی پدید شکّی اگر: »شوا گفته است ممکن 

.« شرد  نمی انجام مقنّنه با مجریه ی قوس توسط نگهبان شورای از استفسار

 نگهبران،  شورای از استفسار منشأ عنوان به شک طرح که است آن پاسخ

 و مشررارکت) «رنسررانس از بعررد اجتمرراعی روابررط» تحلیررل از ناشرری

 و مولویرت ) «رنسرانس  از قبرل  اجتمراعی  روابط» اساس بر( سازی حااثه

 روابرط  زیررا . ااشت خواهد پی ار را غلطی فهم الجرم که است( سلطنت

 یک قالب ار( گراری قانون عملیات جمله از) مدرنیته تمدّن ار اجتماعی

 جریان کارخانه یک کار روند بمثابه و است گراش حا  ار اائماً سیستم

 کانرالیزس  بلکره  نیست مطرح آن ار صوری منطش معنای به شکّ که اارا

 ار لررا . شروا  مری  انبرا   کره  است جدید فرآیندهای ایجاا و امور کران

 تمسّرک  خروا  مطالب تنقیح برای جدید عقالئی روابط به قوم که صورتی

 ارائه خوا مباحث از علوم این اانشمندانِ که تقریری به ابتدائاً باید کنند،

 اجتمراعی  روابط این از خوا تقریر و ارک صحّت و کنند توجّه اهند، می

 به اهند، می نسبت جدید تمدن صاحبان به که را اموری و کنند اثبات را

 ایرن  ار. نمایند مستند کشورها این ار گراری قانون از عینی های گزارش

 ار عینری  و علمری  مباحرث  از قروم  تقریر که شد خواهد مشخص صورت

 ناشری  نتایج و غرب ار جاری سازمانیِ تحقیقات با نسبتی موجوا، تمدن

 .ندارا آن از

 قواعرد  از بایرد  عمروم  اصرالت  ار شرک  منشرأ  گرشت، آنچه بنابر. 8

 بیران  بمثابره  مسرأله  طررح  زیررا  کند تبعیت «علم یک ار مسأله طرح»

 انجرام  ارسرتی  بره  اگر که است بحث مورا موضوع از مند قاعدس و ریاضی
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 اصرو   علم تناسب به و اینجا ار. گرفت نخواهد شکل علمی بحثی نشوا،

 صرورت  بره  را شرکّ  بایرد  هرم  رر  پراازا می عقالئی عامّ ااراکات به که ر

 بره  عمروم  اصالت وقتی واقع ار. باشد پریرش قابل تا کرا تصویر عقالئی

 و قرانون  بره  عقرالء  کره  ااشت توجه باید شوا، می منتسب عقالء ی سیرس

 ار کرالم  و شوند جامعه ی ااارس بر قاار تا کنند می اخر اجتماعی ی رابطه

 تفاهم ار نظم ایجاا بدنبا  که این نه است؛ گرفته قرار هدف این خدمت

 کرامالً  نیرز،  روابرط  و قوانین آن مقتضای. باشند زبان استور و تخاطب و

 عمل مورا و شدس بد  فرهنگ یک به که حدّی ار است؛ واضح و روشن

 و کترب  قالرب  ار وعراء،  ایرن  ار کرالم  لررا . است گرفته قرار مرام عموم

 های بخش قوانین حاوی تخصّصی، بصورت یک هر که بوا خواهد افاتری

 حقوقردانان  به قانون فهم که است الیل همین به. هستند جامعه مختل 

 است محتاج شایسته مجریان به قانون صحیح تطبیش و اارا نیاز برجسته

 بعد. اهد می قرار خوا کار استور ار را عناصری چنین پرورش جامعه، و

 موضروعات  از برخری  تکلیر   شروا  مری  روشرن  که است روند این طیّ از

 نیراز  «جدیرد  قانون» به آنها ار نظم ایجاا برای و نیست معیّن اجتماعی

 کلّری  مفهوم یک تحت مصداق چند اندراج ار شکّ بمعنای این که است

 اسرت  موضوعاتی کنتر  برای جدید بستر یک ایجاا بمعنای بلکه نیست

 .  است نشدس آنها برای تدبیری حا  به تا که

 ار مختلر   احتمراالت  طرح صورت هر ار: »شوا گفته است ممکن

 غیرقابرل  مطلب، این و افتد می اتفاق هم عرف میان ار حتی کالم از فهم

 اصرو   و عمروم  اصرالت  از فقره،  ار که است الیل همین به و است انکار
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 احتمراالت » کره  ااشرت  توجره  بایرد  امرا .« شروا  مری  استفااس آن مشابه

 کره  مختلفری  احتمراالت  از بحرث  زیررا  اسرت  «شرکّ » با مغایر «مختل 

 ی نحروس » و «کالم عقلیِ لوازم پیرامون زنی گمانه» به اارند؛ اعتناء قابلیت

 عمروم  اصالت اگر یعنی. گراا می باز «مختل  احتماالت میان بندی جمع

 بصرورت  بایرد  شوا، اااس رجوع کالم عقلی لوازمِ به عقالء، ی سیرس بجای

 . کرا بحث آن پیرامون ایگری

 و اخر بمعنای عقالئی اصل یک بعنوان عموم اصالت که شد گفته. 7

 قررار  عقالئری  روابرط  اسرتخدام  ار نیز کالم و است عقالئی روابط به الزام

 عقالئی روابط صورت، این ار. ندارا بین این ار اصلی نقش و است گرفته

 و شردس  تبردیل  فرهنگ یک به مختل ، موضوعات ار اجتماعی قوانین و

 آیرد  نمی پدید «قانون تطبیش» وعاء ار شکّی لرا و است جاری جامعه ار

 و بنرردها اسرراس بررر هررا اااگرراس و محرراکم اخررتالف، صررورت ار حترری و

 او کره  تطبیقی نحوس و کراس محکوم را طرفین از یکی قانونی، های تبصرس

 واضرح  قرانون  تطبیرش  وعراء  ار امر پس. کنند می اعالم غلط را کراس ااعا

 مصراایقی  بره  تکیره  برا  عقالئری  عامّ اصو  تأسیس ایگر سوی از و است

 منشأ» لرا و ندارا تناسبی ارگرفته، مرام میان اختالف آنها ار که خاصّ

 .نیست توضیح قابل فضا این ار «تخصیص ار شک

 قابرل  شکل او به خوا که است «قانون از فهم» به مربو  ایگر وعاء

 یرا  مکلّفرین  بررای  فقهراء  یرا  خروا  عبیرد  بررای  موالی گاس. است بررسی

 آنها به را قوانین تا کنند می فراهم را شرایطی شهروندان، برای ها حکومت

 قرانون  از عرفری  و «عامیانره  فهم» به مربو  مورا، این که اهند آموزش
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 نسبت و قانون از «تخصّصی فهم» گاس، اما. است خارج ما بحث از و است

 است اانان حقوق و اانشمندان شأن که شوا می انبا  قوانین بین سنجیِ

 بررای  گرراری  قرانون  ار عقرالء  روش و عقالئی ااراکات بر عمیش تسلّط و

 از فهرم  برر  را عرامّ  روش ایرن  بتروان  سپس تا است ضروری کاری چنین

 ار بایرد  تخصریص  ار شک و عموم اصالت لرا. ااا تطبیش سنّت و کتاب

 .شوا اااس توضیح موضع این

 فهم ار که گفت باید فوق بیان اساس بر: »شوا گفته است ممکن. 1

 شردس  جعرل  قروانین  برای که اهیم می احتما  بعضاً موال عامّ خطابات از

 چنرین  کره  اسرت  این سوا  اما.« باشد ااشته وجوا مخص ّصی او، توسط

 برا  که است این گمانه یک است؟ آمدس وجوا به چگونه و کجا از احتمالی

 وجروا  تخصیصی که زند می حدس عقالئی گراری قانون فرهنگ  به توجه

 انرد،  شردس  بیان عامّ نحو به که عقالئی قوانین از بسیاری زیرا باشد ااشته

 بایرد  صرورت  این ار. گراند می مقیّد و شوند می تخصیص اچار ااامه ار

 نیسرت  عمروم  برا  اصالت که اهد می نشان گراری قانون فرهنگ  که گفت

 هرم  آخونرد : »شوا گفته است ممکن! است تخصیص با اصالت اتفاقاً بلکه

 و اانرد  نمری  جائز را مخصّص از فحص از قبل عامّ به عمل الیل همین به

 الزم را فحرص  هسرتند،  تخصریص  معررض  ار کره  عمومراتی  بره  نسبت

 ایجراا  کره  آنجرا  از زیررا  است مطلب این از متفاوت ما بیان اما.« ااند می

 مسرائل  برا  عمیرش  برخرورا  مستلزم و است ای پیچیدس امر جامعه ار نظم

 مطلرب  عمش به و کنند نمی عمل عوامانه گراری قانون امر ار عقالء است،

 قیردهای  کره  شروا  می باعث این و کنند می توجه آن مختل  های الیه و
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 لحراظ  را یکردیگر  بره  نسبت آنها همپوشانی و بگیرند نظر ار را مختلفی

 . 9است تخصیص گرفتنِ قرار اصل موجب این که کنند

 از فحرص  ضررورت  و عمروم  اصرالت  جریران  عردم  آخونرد  البته. 90

 عمروم  اصالت لرا و ااند می الزم منفصل های مخصص ار تنها را مخصص

 قیدی وجوا احتما  آن، ی بوسیله و ااند می جاری متصل مخصص ار را

 نظرر  بره  امرا . اانرد  می منتفی باشد، نکراس تلقّی را آن عبد که را کالم ار

 بره  مخصِّرص  تقسیم اصل گراری، قانون فعلیِ فرهنگ به توجه با رسد می

 قیروا  تمامیِ فرهنگ، این ار زیرا است اشکا  محلّ نیز منفصل و متّصل

 یرک  ابعراا  تمرامی  ترا  بَررا  می زمان ها ماس واقع ار. است متصل جنس از

 بعد. شوا جعل قانون آن برای و گیرا قرار مالحظه مورا اجتماعی موضع

 یرک  قالرب  ار واراات قرانون  یرا  صراارات  قرانون  مرثالً  روند، این طیّ از

 وجروا  جملره  چنرد  یرا  او تنها آن، ار که شوا می ابالغ قانون ی افترچه

 مطررح  آن ار ایگرر  خطاب به نسبت خطاب یک تخصیص فقط تا ندارا

 تکلیر   بوحدتره  و شردس  گنجانردس  آن ار تبصررس  و بنرد  ها اس بلکه شوا؛

 جایگراس  کره  شوا پریرفته اگر پس. است کراس معین را نظر مورا موضوع

 اسرت  شکلی به قوانین جعل است، مطرح قوانین از فهم ار عموم اصالت

 محسروب  متّصرل  آن، ار هرا  تخصریص  و قیروا  ی همره  و شرد  بیران  که

 .اند شدس ذکر قانون کتاب یا افترچه یک قالب ار چون شوند می

                                                           
برای نزایکی به اصرطالحات  « اصالت تخصیص». البته استفااس از اصطالحی مانند 9

گراری جریان اارا، فرآینرد و بهینره و گرراش     قوم است و اال آنچه ار فرهنگ قانون
 ار سیستم است.
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 صرحیح  امرروزی  قروانین  مورا ار بیان این: »شوا گفته است ممکن

 و شدس جعل موال توسط که است قوانینی به مربو  اصولی بحث اما است

 خرروا اوامررر بیرران برره قررانون، کترراب و افترچرره ماننررد طرقرری از مرروالی

 فواصرل  ار و متعردا  مجرالس  یرا  واحرد  مجلرس  ار بلکه اند پرااخته نمی

 فررض  قابل منفصل قید آن، ار که اند کراس می مباارت کار این به زمانی

 میران  ار گرراری  قرانون  روشِ کره  ااشرت  توجره  باید بارس این ار.« است

 فرهنرگ  اارای بهرحرا   امرا  نبواس امروزین شکل به گرچه عبید و موالی

 لررا  و اسرت  گرفتره  مری  قررار  عمرل  مبنای که است بواس خوا به مختصّ

 اااس ارجراع  فرهنرگ  آن بره  باید نیز منفصل و متصل به مخصّّص تقسیم

 .شوا اثبات فرهنگ آن ار باید آن منشأ و شوا

 انجرام  فحص وقتی که است مطرح سوا  این بحث، این از فارغ. 99

 هرای  مخصص تمامی موضوع، با مرتبط ابواب و روایات به مراجعه با و شد

 بره  نسربت  اوبرارس  بایرد  چررا  گرفت؛ قرار مالحظه مورا منفصل و متصل

! چیسرت؟  احتما  این منشأ! بیاید؟ وجوا به شک ایگری مخصص وجوا

 کره  انرد  نشدس مالحظه منابع برخی که است الیل این به احتما  این اگر

 شرکّ  منشرأ  از مرا  سوا  که حالی ار است؛ فحص تحقش عدم معنای به

 ار منابع برخی که است الیل این به احتما  این اگر. است فحص از بعد

 منرابع،  آن ار شراید  و انرد  نرسریدس  مرا  بره  و انرد  رفته بین از تاریخ طو 

 هرم  صرورت  این ار است؛ ااشته وجوا بحث موضوع به نسبت مخصصی

 روشن اصل، این جریان از قبل زیرا نیست العموم اصالت جریان به نیازی

 ایرن  ار واقرع  ار و نیسرتیم  مکلّر   احتمالی چنین به نسبت ما که است
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 تکلیفری  و حجیت ما به نسبت تا نرسیدس ما به شارع طرف از بیانی مورا،

 .کند ایجاا

 برین  سرنجیِ  نسربت  و کالم انصراف تشخیص ار شکّ منشأ اگر اما

 نراتوان  خراصّ  شخصی یا آنهاست، بین جمع ی نحوس ار تراید و خطابات

 فقهاء عموم یا و اوست علمی ضع  معنای به که است جمع نحوس این از

 او صرورت،  این ار که هستند خطابات برخی بین عقالئی جمع از ناتوان

 برخری  وجوا که است علم استثنائات از بحث مورا یا: است مطرح فرض

 تعیین و موارای چنین حلّ و است معهوا امری علوم ار استثنائی موارا

 ترا  و شروا  مری  موکرو   علم آن تکامل و زمان گرشت به آنها برای حکم

 نیراورا،  اسرت  بره  را بیشرتری  شرمولیت  و نشروا  بهینره  علرم  آن قواعد

 مخردوش  را خوا علمی اعتبار و کرا نخواهند مساله آن مورا ار قضاوتی

 بایرد  نراگزیر  کره  مرواجهیم  موارا این از زیاای تعداا با یا. نموا نخواهند

 و خطابرات  از فهرم  ابرزار  ار نقص ی اهندس نشان مبهم، موارا تعدّا  گفت

 جمرع  ی نحوس برای قواعد برخی تعیین از عاجز که است منطش ار ضع 

 منشرأ  که شکّی وجوا نیز، خطابات بین جمع ار پس! است خطابات بین

 . ندارا محصّلی معنای شوا، عموم اصالت مانند عقالئی عامّ اصو  تأسیس

 «احتما » پیرامون تواند می آنچه عامّ، شکل ار عقالئی روابط نظر از

 لحراظ  هردفی  مرثالً . است اهداف ی بهینه جهت ار زنی گمانه شوا، طرح

 هردف  امرا  شردس،  جعل قانونی و طریش و راس آن به استیابی برای و شدس

 کررانِ  تر اقیش یا جدید قانون جعل مورا ار لرا و نشدس محقش نظر مورا

 اگرر  امرا . گراا محقش خارج ار مدّنظر غرض تا شوا می زنی گمانه هدف،
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 برین  جمرع  کره  ااشت توجه باید باشد، خطابات فهم پیرامون «احتما »

 ار شرکّ  لررا  و اسرت  قانون و روش و قاعدس اارای عقالء، نظر از خطابات

 . باشد علمی توجیه اارای و مند قاعدس باید نیز اینجا

 و اسرت  تخصیص بر اصل عقالئی، گراریِ قانون ار که شد گفته. 91

. کنرد  مری  معریّن  را موضوعات به نسبت پوشش میزان ها، تخصیص مقدارِ

 از کمری  تعرداا  باشد، سااس نحو به ها تخصیص کثرت  و وحدت اگر یعنی

 نحرو  بره  هرا  تخصیص کثرت  و وحدت اگر اما گیرا می بر ار را موضوعات

 موضروعات  و آیرد  مری  بدسرت  بیشرتری  احکرام  باشد، گستراس و پیچیدس

 البتره . یابرد  می امتداا هم تاریخ و جامعه ار و اهد می پوشش را بیشتری

 منطرش  اصرطالحات  برا  مناسرب  هرا  گرراری  قانون ار تخصیص بوانِ اصل

 نگرری،  مجموعره  منطرش  اسراس  بر تعبیر این از مقصوا اال و است صوری

 پوشرش  را موضروعات  کره  است کثرتی و وحدت و گستراگی شمولیت،

 .  اهد می

 أکررم  چرون  خطابراتی  نیز، قوم مبنای ار: »شوا گفته است ممکن 

 برر  ار تراریخ  آخرر  ترا  را عراا   عالمان ی همه منهم الفاسقین اال العلماء

 توجره  بایرد  اما.« شوا می شامل را مفهوم این مصاایش تمامیِ و گیرا می

 ااانِ قررار  و «مصراایش  و کلّیرات » اسراس  برر  عقالئی زندگی که ااشت

 تنروّع » مبنرای  برر  بلکره  نیسرت  مطلرش  و عرام  مفراهیم  تحرت  مصاایش

 جامعه، مسئوالن از اائماً لرا و است «جدید موضوعات طرح و موضوعات

 برر  حتری . شروا  مری  طلرب  جدیرد  موضوع به نسبت جدید قانون و حکم

 نیسرت  کلّیرات  از بحرث  اعتباریرات  ار عقالئی، امور از قوم تعری  اساس
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 «طریرش  جعل» باید آنها به استرسی برای که است مطرح «غایات» بلکه

 بعرد  ترا  شوا می استفااس خطا و آزمون از حتی کار این برای و شوا انجام

 جعرل  یرا  آن ی  ااامره  به نسبت آزمایشی، قوانین بازخورا و اثر کنتر  از

 شدس جعل قانونِ که نیست معنا بدان این. شوا گیری تصمیم جدید قانون

 ایرن  از بحرث  بلکره  گیررا  می بر ار را مصاایقی چه کلّی امر یک بعنوان

 از ارصرد  چنرد  شردس،  اعتبرار  هدف به رسیدن برای که طریقی که است

 .است کراس محقش را نظر مورا غرض

 برین  نسربت  شروا،  مری  انبا  عقالئی امور ار آنچه ایگر عبارت به 

 ترا  اسرت  او این میان بیشتر تناسبِ و «جعل از غرض» و «طریش جعل»

 جامعره،  موضروعات  زیررا . شروا  شامل را بیشتری ابتالی مورا موضوعات

 روابرط  تغییرر  برا  و هسرتند  زیراای  بسریار  تنوّع و کثرت و وحدت اارای

 ار جامعرره مسررئوالن و شرردس تررر پیچیرردس مسررأله ایررن ابعرراا اجتمرراعی،

 عنراوین  طرح لرا. کنند معین را آنها تمامی تکلی  باید خوا گراری قانون

 موضروعات  بره  آن تطبیرش  و قروانین  ار عرامّ  نحو به گراری اسم و مطلش

 جعرل  و اهرداف  بلکره  نردارا  کرارآیی  و نیست مطرح روند این ار متنوّع

 قرانون،  از تعری  این اساس بر. است مطرح آنها به استرسی برای طریش

 پوشرش  را تراریخ  طرو   ار متنروّع  موضوعات تمامی که «هدایت کتاب»

 را مصراایش  تنهرا  کلّیرات  زیرا نیست؛ فهم قابل کلّیات مبنای بر اهد، می

 باعرث  جدیرد  نیازهرای  عقالئری،  زندگی ار که حالی ار اهد می پوشش

 غایرات  ایرن  و یابنرد  مری  تنروّع  و شردس  ایجاا «جدید غایات» تا شوند می

 را جدیردی  احکرام  و زننرد  می رقم را جدیدی و متنوّع موضوعات جدید،
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 . شوا می تر پیچیدس و یابد می ااامه روند این و طلبند می

 منشرأ  از عقالئری  بیران  العموم، اصالت تبیین برای که شد گفته. 93

 قضراوت  اصرل  ایرن  ی اربرارس  بتوان تا است ضروری «تخصیص ار شک»

 است تمثیلی بیان مسأله، این از عقالئی تبیین برای طرق از یکی و نموا

 ممکرن . باشرند  غیرفرضی و واقعی شدس، ارائه های مثا  اینکه به مشرو 

 مطررح  برو   تطهیرر  از بحرث  ار هرا  مثرا   این از یکی: »شوا گفته است

 علیره  باقر امام از مختل  کتاب ار منقو  ی مرسله اساس بر که شوا می

 یکبرار  «طهّررس  و اال شریئاً  الیصریب  هرا ذن: ماء غدیر الی مشیراً» السالم

 یعفرور  ابی ابن ی  صحیحه اطالق اساس بر اما است کافی کرّ آب با تطهیر

 البرو   عن اباعبداهلل سألت: »شوا می محقش بار او با کرّ آب با بو  تطهیر

 آیرا  کره  آیرد  مری  پیش شکّ اینجا ار.« مرّتین اغسله: قا  الثوب، یصیب

 ی همره  تطهیر) او  روایت عمومیت  صحیحه، اطالق به استناا با توان می

 تخصریص  را( است منطبش نیز شستشو یکبار بر که اصابه صرف به اشیاء

 اصرالت  بره  تخصیصی چنین راّ برای اینجا ار فقهاء برخی که خیر یا زا

  9.اند کراس تمسک عموم

                                                           
نفسنها  :  و أمّا أخبنار المنرّتین فلغلبهنا ب   970صفحه  7. مصباح الفقیه؛ جلد 9

 -کصحیحه ابن أبی يعفور  -منصرفة إلى إراده الغسل بالماء القلیل، و بعضها 

و إن کان ظاهرا فی اإلطالق لكن ال يكافئ ظهورهنا فنی اإلطنالق، لصناله     

بالنسبه إلى الجاري الذي علنم عندم    إلیهاالعموم، خصوصا مع تطرّق الوهن 

 اعتبار العدد فیه، کما ال يخفى.
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 بره  نسربت  شرکّ » نیرز  فقهری  مثرا   ایرن  ار رسرد  مری  نظرر  به اما

 اطالقری  یعفرور  ابری  ابرن  ی صحیحه اساساً زیرا گیرا نمی شکل «تخصیص

 از سروا   زیررا  گیررا  قررار  تخصیص ار شک برای منشأی بتواند تا ندارا

 ار کره  گرفتره  شکل تطهیر از خاصی وضعیت اساس بر السالم علیه امام

 آب از همگران  و نداشرته  قررار  مرام استرس ار تطهیر برای کرّ آب آن،

 بره  نرارر  جرواب  و سروا   لررا  و انرد  کرراس  می استفااس تطهیر برای قلیل

 آب از اسرتفااس  امکران  آن، ار کره  بواس آب از استفااس ار خاصی فرهنگ

 اگر حتی ترتیب، این به. است نداشته وجوا بو  تطهیر برای جاری و کرّ

 تطهیر حکم ی اربارس السالم علیه امام از مستقیماً امروز ما که شوا فرض

 آب از عموم امروزیِ ی استفااس ی نحوس به منصرف پاسخ کنیم، سوا  بو 

 آب)م جراری  آب برا  برو   تطهیرر  بره  مربرو   تنهرا  پاسرخ،  لرا و شوا می

. گیررا  نمری  برر  ار را میراس  اقسرام  ایگر با تطهیر و بوا خواهد( کشی لوله

 خانه ار کرّ آب از منبعی که اند ااشته وجوا کسانی شوا فرض اگر حتی

 انتقرا   برای امروزین ابزارهای و کشی لوله فقدان بدلیل هم باز اند، ااشته

 بررای  را آب رررف  آن و انرد  ریختره  می ررفی ار را منبع از مقداری آب،

 تبردیل  قلیرل  آب بره  ناچار به که اند کراس می همراس خوا با بو  از تطهیر

  9.است شدس می
                                                           

شوا که فهم کالم بصورت نظری و ذهنی و بردون توجره    روشن می. به این ترتیب 9

به کش  فرهنگ موال و تالش بررای اسرتنبا   آن فرهنرگ ممکرن نیسرت و اساسراً       

موضوع اصو ، چیزی جز استنبا  فرهنگ بعنروان وصرفی بررای امّرت محمّرد و آ       

باشد، نیست. حرا  یرا مروال فرهنرگ      محمّد که تحت سرپرستی حضرت ولیعصر می
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 ار تطهیر برای قلیل آب از استفااس انحصار: »شوا گفته است ممکن

 بصورت توان نمی لرا و ندارا احراز قابلیت و است رنّی امری شارع، زمان

 علرم  کره  ااشرت  توجه باید اما.« نموا منصرف آن به را روایت اطمینانی

 آثرار  که موارای ار هم آن است امور همین کش  متکفّل شناسی باستان

 کثررت  برا  که حالی ار اارا وجوا بحث موضوع از کمتری بسیار تاریخیِ

 آن ار موجوا فرهنگ تحصیل آن، ار موجوا قرائن و باب این ار روایات

 بره  حتری  مرورا،  ایرن  ار کره  آن از گرشرته . اسرت  ترر  آسان بسیار زمان

 کره  وضعیتی تصوّر نفس و نیست نیاز شناسی باستان و علمی های کاوش

 مرورا  آب کره  کررا  خواهد واضح کامالً نباشد، استرس ار کشی لوله آب

 ایرن،  از غیرر  و اسرت  برواس  قلیرل  آب تنها زمان، آن ار مرام ی استفااس

 تطهیرر  از خاصی فرهنگ و شرایط به نارر او  روایت پس. نیست ممکن

 بره  نسبت تخصیص ار شکّی آن، اساس بر تا ندارا اطالقی اساساً و است

 .بگیرا شکل مرسله روایت ار عموم

 توانرد  مری  و است اطالق اارای صحیحه که شوا فرض اگر حتی. 91

 بلکره  گیررا  نمی شکل «شکّ» هم باز بزند، تخصیص را او  روایت عموم

 جمع» عقالئیِ روش به رجوع با که است افتااس اتفاق «مسأله طرح» یک

 مثرا   از فرارغ . شروا  مری  حرل  نظر مورا ی مسأله ،«مختل  جمالت بین

 
________________________________________________

 

جوا را ار موضوع مورا نظر پریرفته و برر ایرن اسراس بره انتقرا  مقصروا خروا        مو

پراازا و یا فرهنرگ موجروا ار آن موضروع را نپریرفتره و بره انبرا  تغییرر آن         می

 فرهنگ از طریش کالم و بیان خوا است.
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 «شکّ» معنای گیرا، می قرار مسأله طرح مبنای که سواالتی اساساً فوق،

 اااس پاسرخ  مطروحره  سروا   بره  مربوطره،  قواعد بکارگیری با بلکه ندارا

 طررح  شرکّ  هنگرام  ار عمروم  اصرالت  بعنوان قوم آنچه واقع ار. شوا می

 «شرکّ » کرران  مخلو  و ناارست بصورت بحث تصویر از ناشی اند، کراس

 عقرالءً  کره  اسرت  انتزاعری  هایی فرض به مربو  و است «مسأله طرح» با

. ندارا جایگاهی قوانین فهم برای عقالئی ااراکات ار و نیست تصویر قابل

 کره  اسرت  موضروعی  جمله، چند یا او بین جمع ی نحوس ایگر عبارت به

 طررح  گراران قانون و عقالء برای ر شکّ بعنوان نه ر مسأله صورت بعنوان

 قواعرد  آن بره  همگران  و است روشن نیز مسأله این حلّ قواعد و شوا می

 شوا طرح غلط نحو به ابتدا از مسأله صورت که این مگر. کنند می مراجعه

 .پرااخت مسأله طرح ی نحوس تصحیح به باید ابتدائاً هم صورت آن ار که



 

 

 الشفاهیه الخطابات

 و «شررفاهیه خطابررات» پیرامررون رابررع مقصررد ار بعرردی بحررث. 9

 مجلرس  از معردومین  و غرائبین  بره  نسبت آن شمولیت عدم یا شمولیت

 تخاطرب  امکان و تکلی  امکان مقام ار را بحث این آخوند. است تخاطب

 و فعلری  تکلیر   کره  گیررا  می نتیجه و کند می طرح معدومین به نسبت

 آیندگان برای تکالی  و نیست صحیح معدومین به نسبت حقیقی خطاب

 توجره  بایرد  صرورت  ایرن  ار. است شدس جعل غیرفعلی و انشائی بصورت

 شروا؛  معنرا  «انشرائی  اوامرر » اسراس  بر باید نیز «نبوّت ختم» که ااشت

 ار قیامرت  روز ترا  را عباا تمامی که تکالیفی و شدس ناز  که کتابی یعنی

 بررای  آن شردنِ  فعلری  و اسرت  شردس  جعرل  انشائی بصورت گیرا، می بر

 ایرن . است موانع فقدان و شرایط تحقش و آنها وجوا به مشرو  مکلفین،

 نیرز  برواس  زمانی ی گسترس اارای شان مأموریت که پیامبرانی برای مطلب

 .است صااق
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 از یعنری . اسرت  خطاب معنای اساس بر بارس این ار اوم بحث اما. 1

 ار و شدس معرفی «الغیر نحو الکالم توجیه» به «حقیقی خطاب» که آنجا

 حقیقری  معنرای  ار خطاب لرا است، شدس اخر مخاطب وجوا آن، تعری 

 منحصر خطاب اگر که ااشت توجه باید اما. گیرا نمی تعلّش معدوم به آن

 باشرد،  جهرانی  و تاریخی خطابات سنخ از بلکه نباشد موجوا ی جامعه به

 تعبیرر  بره . نیسرت  افراا وجوا مدار اائر و گیرا می تعلّش هم معدومین به

 «مخاطرب  فعلیِ وجوا» به «حقیقی خطاب» تعری  کرانِ منحصر ایگر

 هویرت  بره  نبروان  قائل انحصار، این وجه تنها و است الیل بی و ناارست

 .است «تاریخ» برای حدس علی

مرااری برا    باشرد )و بره عنروان نمونره،     «فعلری » اگر خطرابی  البته 

 امرا  ضررورت اارا  تکلّرم  حرین  ار مخاطب وجوا فرزندش صحبت کند(،

 بره  شرارع  حکمرت  و علرم  زیررا . نیستند سنخ این از بسیاری از خطابات

 اصرناف  و اقشار و جوامع و ها تمدن ی همه پوشش قدرت که است نحوی

 و است واق  آنها تمامی ررفیت  حداکثر و حداقل به و ااراست را افراا و

. اسرت  آنران  برای تکلی  تعیین و همگان با تخاطب مبنای علمی، چنین

 آن، بره  متعرا   خداونرد  علرم  و «تراریخ » ی مقولره  گرفتنِ نظر ار با پس

 ار و نیسرت  انرد،  کرراس  طررح  قروم  که معنایی به منحصر حقیقی خطاب

 تحقش و بواس معقو  کامالً غائبین و آیندگان با مخاطبه تاریخی، خطابات

 . است یافته نیز

 انشرائی  خطراب  بحث طرح با هم آخوند: »شوا گفته است ممکن. 3

 مخاطرب  برا  تخاطب تا شدس باعث خطاب ااوات له موضوعٌ بعنوان ایقاعی
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 نیرز ( عمررس  اقصرر  کان ما کوکباً یا مانند) غیرحقیقی و مجازی و تنزیلی

 خطابرات  ار کره  ااشت توجه باید اما.« نشوا محسوب مجازی استعمالی

 زیررا  هسرتند  حقیقری  بلکره  نیسرتند  مجازی و فرضی مخاطبان تاریخی،

 او علرم  نرزا  ار آنران  و شناسد می را خوا مخلوقات تمامی متعا  خداوند

 آنران  به همگان، ررفیت حداکثرِ و حداقل از کامل آگاهی با او و حاضرند

 وجروا  اساس بر «حقیقی خطاب» تعری   ایگر عبارت به. کند می خطاب

 قرآن الفاظ که است صحیح البته. است ناارست آن عدم یا مخاطب فعلیِ

 ار را عصرر  آن ار حضررت  آن مخراطبین  و شردس  صراار  پیرامبر  زبان از

 خطراب  طررف  را انرد  بواس حاضر فعلی نحو به که افراای و است برگرفته

 و است مخاطب نبوا  و بوا مدار اائر خطاب، نحوس این اما است؛ اااس قرار

 و شروا  نمری  شامل است، متصور آیندگان برای که را سیری و ها ررفیت

 .اهد توضیح را نبوّت ختم تواند نمی لرا

 خطراب » هرم  و اارا وجروا  «تراریخی  خطاب» هم ایگر عبارت به 

. اسرت  خراص  اوران و مخاطبه زمان به مربو  که اارا وجوا «اجتماعی

 و خطراب  خروا،  نسربیت  ار و است حقیقی هویتی اارای اوالً تاریخ زیرا

 ار کره  اسرت  جامعره  برر  حراکم  ثانیراً  و شوا می تصور آن برای مخاطب

 .هستند فعلی وجوا اارای مخاطبین جامعه،

 بره  که این از قبل قرآن که است صحیح: »شوا گفته است ممکن. 1

 تحلیل ار ما بحث اما است بواس ایگر مراتبی اارای برسد، مکلفین گوش

 ایرن  بر باید را تاریخی خطاب لرا و است گفتن سخن و تکلّم و خطاب از

 بایرد  پاسرخ  ار.« شروا  ترسیم آن از مناسبی تصویر تا ااا توضیح اساس
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 رهبرران  کره  مبراحثی  حا  است؛ موضوع همین ار نیز ما بحث که گفت

 مثرا   عنروان  به و اند گراشته جای به خوا از قبلی اانشمندان یا سیاسی

 چرون  گفت توان می آیا! شوا؟ می اااس توضیح چگونه است، شدس مکتوب

 را آنران  کلمرات  خروا  گروش  برا  مرا  و ندارند حضور و اند رفته انیا از آنها

 بررای  سرخنانی  چنرین  پرس  ایرم،  نبرواس  حاضرر  مجلس ار و ایم نشنیدس

 که سخنانی آیا! اند؟ نبواس متکلّم مدّنظر آنان و ندارا موضوعیتی آیندگان

 منتقرل  سرینه  به سینه یا اند شدس تبدیل صوتی فایل و نوشته و کتاب به

 از کره  نیستند اصواتی همان عیناً چون اند شدس ضبط ها حافظه ار و شدس

 الیلی چه به! شوند؟ نمی محسوب «خطاب» اند، شدس صاار گویندس اهان

 گروش  و گوینردس  صروت  بین مستقیم ی رابطه به منحصر فقط «خطاب»

 ار کره  چیرزی  مثرا   بعنروان  یرا ! اسرت؟  خاص مکان و زمان ار شنوندس

 های نسل به نارر شدس، شناخته( رس) «امام خطّ» عنوان به ایران ی جامعه

 ایرن  از تنهرا  نره  یرا ! است؟ ندااس قرار خطاب مورا را آنان و نیست بعدی

 !اارا؟ جریان همچنان ایران ی جامعه ار بلکه کراس، عبور مرحله

 باشد، تاریخی خطابی اگر نیست؛ معنا یک اارای تنها خطاب پس. 1

 است ایگری تناسبات اارای باشد، اجتماعی خطابی اگر و اارا تناسباتی

 ار تروان  مری  و اارا ایگرری  خصوصیات باشد، خانوااس یک به نارر اگر و

 شرر   را گوینردس  کرالم  بره  او توجره  و مخاطب حضور آن، انواع از برخی

 مطلرش  صورت به حقیقی خطاب از قوم تعری  لرا. اانست خطاب تحقش

 تعریر   نبایرد  امرا  است؛ صااق ها نسبیت برخی برای بلکه شوا نمی نفی

 و «علرم » سرنخ  از خطاب، رسد می نظر به. نموا منحصر آن به را خطاب
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 خورشید همانند باشد، تاریخ به نارر اگر و است بشریت به عقالنی کمک

 مجرری  یجرری  القررآن : »انرد  فرمرواس  لررا  و کنرد  می طلوع صبح روز هر

 .«القمر و الشمس

 و وجوا و حقیقی خطاب است، اایان خاتم که اینی ار شد گفته. 6

 ااا قررار  مالحظه مورا متعا  خداوند علم اساس بر باید را مخاطب عدم

 یرا  سرعاات  بررای  کره  ررفیتری  تمرام  و مخاطب آن، ار که معنا این به

 بلکره  افرراا  ررفیرت  تنها نه و است حاضر الهی علم نزا ار اارا شقاوت

 چنرین  اسراس  برر  یعنری . شوا می شامل را هم ها تمدّن و جوامع ررفیت

 ترا  آینردگان  تکلی  تا گیرا می شکل تاریخی خطابات که است ای احاطه

 را هرا  ررفیت ی همه برای رشد ههای را تمامی و کند معین را قیامت روز

 البتره . کند تشریح سعه همان به را انحراف راههای تمامی و کراس تبیین

 کره  زمرانی  اساس بر ما برای آن اثرات و خطاب که نیست معنا بدان این

 صرورت  هرر  ار اما شوا تحلیل اند، نشدس وارا انیا این ار هنوز مخاطبین

 از کررا؛  توجره  شدس، اشارس آن به روایات ار که قرآن نزو  مراتب به باید

 مقدس قلب بر آن تدریجی نزو  تا تا چهارم آسمان به قرآن افعی نزو 

 نداریم مراتب این از ارکی ما گرچه زیرا. آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 و اثرر  و معنرا  اارای معصرومین  ی ائمره  و اکرم پیامبر برای مراتب این اما

 قبل ها سا  امیرالمومنین که شدس نقل لرا و است الهی علم جریان حاوی

 . اند کراس تالوت را قرآن خوا، تولّد ابتدای ار و بعثت از

 ی همره  بره  خداونرد  ی احاطره  اساس بر و بحث ی ااامه ار برخی. 8

 زیرا نیست شر  مخاطب وجوا الهی، خطاب ار که اند شدس قائل ها، زمان
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 آنران  بررای  خداوند مقابل ار غیبت و حاضرند او نزا ار مخلوقات تمامی

 علرم  کره  استدال  این با است کراس را را قو  این آخوند. نیست متصور

 ایرن  البتره  و شروا  نمری  خطاب به نسبت معدومین صالحیت باعث الهی

 قابلیرت  فقردان  و معردومین  ذاتری  قصور به بلکه نیست خدا برای نقصی

 . گراا می باز آنها برای

 عردم  و معردومین  بررای  «ذاتری  قصرور » طرح گفت باید بارس این ار

 ار آن بررای  «هسرتی  و وجروا  فررض »ِ  فررع  خطاب، برای آن صالحیت

 معردوم  برای اال و است نسبی معدوم از اینجا ار بحث یعنی است؛ آیندس

 طررح  قابرل  اساسراً  خطاب صالحیت  عدم و صالحیت مانند اموری مطلش

 غلرط  خطراب  جملره  از ای مقولره  هر طرح معدوم، به نسبت پس. نیست

 خطراب  توان می که اوست علم و متعا  خداوند به نسبت تنها بلکه است

 وجروا  تعرالی  و تبرارک  عنرداهلل  چون ااا قرار مدّنظر معدوم یک برای را

 ار فرای هر که ااند می او و است معلوم ر آیندس ار لو و ر ما امثا  یافتنِ

 متوجره  او بره  را خروا  خطاب اساس همین بر و آید می انیا به زمانی چه

 نگراشرته  انیرا  ایرن  بره  پرا  انسانی که زمانی تا است روشن پس. کند می

 بره  آیرد،  مری  انیرا  ایرن  به وقتی حتی و ندارا معنا او برای خطاب است،

 تکلیفی وجوا این بلکه گیرا نمی قرار خطاب مورا نیز مااّی وجوا صرف

...  و قرآن ار الهی خطابات شوا می باعث که است بلوغ سنّ به رسیدن و

 و عقرل  ی قروّس  و اختیار ی قوّس که است زمان این ار زیرا شوا عبد شامل

 .شوا می عطا انسان به ولد زاا ی قوّس

 تنها خطاب برای معدوم صالحیت عدم پیرامون آخوند کالم بنابراین
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 غلرط  معدوم برای وصفی هر طرح  یعنی است؛ صحیح فوق توضیحات با

 و مکلّفین جهت از خطاب ی اربارس بحث لرا. ندارا فرض موضوعاً و است

 و اامنره  تعیرین  و المرولی  عنرد  خطراب  پیرامرون  بحث بلکه نیست عباا

 کره  اسرت  روشرن  صرورت  این ار.  9است متعا  خدای خطابِ ی گسترس

 اار ار که باشند ااشته وجوا مرامانی و شوا مبعوم پیامبری باید ابتدائاً

 اچار آنان از برخی و هستند اختیار ی قوّس اارای و اند یافته حضور تکلی 

 از را خروا  خطراب  آنران،  هردایت  برای خداوند و اند شدس انحراف و فساا

 نیامردس  بعردی  شرریعت  تا و نماید می متوجه آنان به الهی رسوالن طریش

 علرم  مباحرث  کره  طرور  همران . است باقی خوا قوّت به خطاب این است،

 ااامره  رونرد  این و بواس اقلیدسی ی هندسه اساس بر آن مسائل و هندسه

 .شد تولید نااقلیدسی ی هندسه که زمانی تا است ااشته

 را هردایت  بررای  بشر مسائل تمامی خوا، تصریح به بنا قرآن حا . 7

 نردارا  وجوا ایگری الهی ی نسخه آن، از بعد و کراس تبیین قیامت روز تا

 و شدند موجوا وقتی تا کراس تاریخ آخر تا بندگان تمامی به خطابی لرا و

 خطراب  ایرن  مشرمو   شردند،  اختیار ی قوّس اارای و رسیدند بلوغ سنّ به

 بره  و اسرت  اختیار ی قوّس همین کنتر  خطابات، موضوع اساساً زیرا شوند

                                                           
ی آن روشرن   ی هر خطابی باید نسبیت  علمیِ گویندس . برای تعیین گسترس و اامنه9

لم خداوند متعا  که مطلش است تا علرم معصرومین علریهم السرالم کره از      شوا. از ع

هفتاا و سه اسم الهی، هفتاا و او اسم به آنان اعطا شدس است تا علما و پرچمرداران  

ی خوا، راس حفرظ انقرالب    نامه توحید همانند حضرت امام خمینی )رس( که ار وصیت

 های آیندس معین کراس است. را برای نسل
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 یرا  انسران  وجروا  صررف  به نه و اارا توجه ولد زاا و عقل و اختیار وجوا

 کره  اسرت  صرحیح  زمرانی  اینجرا  ار «معردومین » از سرخن  پس. او عدم

 ی قروّس  و عقرل  ی قوّس و اختیار ی قوّس فاقد که باشند کسانی آن، از مقصوا

 و عملری  عقرل  وعراء  ار باید اینجا ار عدم و وجوا یعنی هستند؛ ولد زاا

 و اسرتحاله  و وجروا  و عردم  نره  و شروا  طرح لغویت از احتراز و اعتبارات

 شررعی  مروالی  که شوا می روشن اساس این بر. فلسفی معنای به امکان

 عبراا  میران  ار خاصّری  نظم تحقش انبا  به عقالئی، موالی ایگر همانند

 علرم  اارای چون ولی کند می مباارت اعتبار و نسبت جعل به لرا و است

 او نواهی و اوامر و ندارا خوا جعل و اعتبار ی  بهینه به نیازی است، مطلش

 شروا؛  تعریر   مبنا این بر باید خطاب آنگاس. است الیتغیّر تاریخ، پایان تا

 او مطلوب نظم که است نحوی به او اعتبارات و مجعوالت که کسی یعنی

  کند؟ می خطاب چگونه کند، می تأمین را قیامت روز تا

 انشائی خطاب برای آن امثا  و نداء ااوات که کند می ااعا آخوند. 1

 اغرراض  از ناشری  رسد، می ذهن به آنها از که مختلفی معانی و شدس وضع

 مترتب ااوات این استعما  بر که است...( و شوق و تحسّر مانند) مختلفی

 جمرالت  ار فرعری  اغرراض  تروان  می زمانی تنها رسد می نظر به اما. است

 کامرل  نحرو  بره  خطابرات  اصرل  از اصلی غرض که ااا توضیح را مختل 

 و شوا تشریح آن اساس بر آن کثرات و بعدی اغراض تا باشد شدس تبیین

 .کند رجوع وحدت آن به

 جوامرع  و هرا  امرت  و هرا  ن انسا هدایت موال، خطابات ار اصلی غرض 

 اما کنند عمل تقوا اساس بر و کنند اوری هوی از امتحان اار ار تا است
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 برر  عرالوس  یعنری  اارا؛ وجروا  شررارت  محریط،  ار کره  ااشت توجه باید

 و حیرات  اارای و اارنرد  وجروا  نیرز  نفراق  و کفرر  استگاس ایمان، استگاس

 برررای علمرری حقیقترری خطابررات، لرررا. هسررتند مختلرر  هررای حرکررت

 نشران  قیامرت  روز ترا  را راس خرم  و پیچ که هستند هدایت و گیری است

 ار. اارنرد  خاصّری  معانی مکان، و زمان هر ار الیل همین به و اهند می

 و اسرت  جراری  عرالم  ار کره  اسرت  «اختیرارات » هردایت،  موضروع  واقع

 خطابرات  و اسرت  ارگیرر  منرافقین  و کفار اختیارات با مومنین اختیارات

 بره  اسرت  ارگیری این مدیریت و اختیارات جریان کنتر  انبا  به الهی

 اگر اال و شوند منحلّ ایمان استگاس نفع به نفاق و کفر استگاس که نحوی

 ی ارااس جریران  نشروا،  محقرش  «تکامرل » نحله، سه این بین ارگیری ار

 کره  این ایگر سوا ! یافت؟ خواهد معنایی چه هدایت برای عالم ار الهی

 بردون  طغیان، استگاس به ضربه و نفاق و ایمان و کفر نظام سه کنتر  آیا

 خطابرات  محوری بخش آیا صورت این ار! است؟ ممکن توحید پرچمدار

 انحصرارِ  علرت  و! یافرت؟  نخواهرد  تعلرش  ارگیری این رهبرانِ و امامان به

 وررائ   مطلب، این و! شد؟ نخواهد روشن معصومین به «به خوطب من»

 این ار را اجتماعی و تاریخی کثرات ایگر و مختل  اصناف و عاای مرام

 و رهبران بین خطابات ی تجزیه از قبل و! کرا؟ نخواهد مشخص ارگیری

 آیا! شوا؟ می تبیین چگونه مختل  ابعاا این وحدت ی نقطه عاای، مرام

 و تردبیرها  تنروّع  بره  الهری  علم اساس بر یا آمدس افراا سعاات برای قرآن

 ایمان استگاس به حمله برای نفاق و کفر ی جبهه که مختلفی های آرایش

 کرراس  روشرن  را تراریخ  و جامعره  تکلی  گیرند، می خوا به قیامت روز تا
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 و هردایت  معنای وقتی که است آن سواالت و بحث این از مقصوا! است؟

 آن خطابرات  و کتراب  نشوا، تشریح اقیش و تخصصی نحو به آن موضوع

 شرکل  صرحیح  نحو به خطابات از بحث و شد نخواهد معنا ارستی به نیز

 حقیقری  خطراب  از قروم  تعریر   ماننرد  تعراریفی  اچرار  و گرفت نخواهد

 .شد خواهیم

 ی ارااس مجیرد،  قررآن  بجرز  و اانسرته  «هراای » را خوا خداوند البته

 حاضرر  و جاری آن هدایت و عالم مدیریت برای اوصیاء و رسوالن و الهی

 قررآن  خطابرات  ار منحصرر  کره  شوا معنا نحوی به نباید هدایت و است

 و شروا  مری  نراز   «أمرر  کلّ» قدر شب ار که است الیل همین به. باشد

 بر شوا، می وارا الهی استگاس بر نفاق و کفر طرف از که فشارهایی میزان

 آن ار الهی هدایت ی نحوس مقابل، ار و شوا می مقدّر الهی حکمت اساس

 بره  منحصرر  هردایت  بنابراین. یابد می تعیّن فشارها این از گرر برای سا 

 برای الهی علم جریان واقع ار هدایت بلکه نیست الفاظ تباا  و خطابات

 برا  تنهرا  کرار  ایرن  و اسرت  بندگان ی همه میان ار عمومی وجدان ایجاا

 که است پیچیدس بسیار روندی این، تحقش یعنی. شوا نمی محقش خطاب

 .شوا می محقش گو و گفت طریش از آن از بخشی تنها

 طریرش  از تنها این تحقش که است صحیح: »شوا گفته است ممکن 

 جرنس  از کره  هدایت لفظیِ بخش که است آن مسأله اما نیست خطابات

 را سروا   ایرن  تروان  مری  صورت این ار.« است قرآن همان است، خطاب

 ار که وقتی معااالت این اارا؟ ماهیتی چه علمی معااالت که کرا طرح

 علمی کتب ار وقتی و اارند جداگانه ماهیتی شوند، می کش  آزمایشگاس
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 اتومبیرل  ماننرد  محصولی ار وقتی و اارند ایگری ماهیت شوند، می ارج

 یرک  مرورا  ار هرا  تفکیرک  این آیا! اارند؟ ایگری ماهیت کنند، می عمل

 از «هردایت » کره  زمرانی  ترا  ایگر عبارت به! است؟ صحیح عینی موضوع

 عرالم  مردیریت  ار الهی ی ارااس به و نشوا انگاشته «عمل جریان» جنس

 کتراب  و متعرا   خردای  مشریت  وصر   بعنروان  نیز قرآن و نشوا تعری 

 سرواالتی  چنین نگراا، طرح جامعه و تاریخ و تکوین بر خداوند مدیریت

 گفتره  اگرر  حتری  پرس . یافرت  نخواهد ارستی پاسخ و شدس طرح هموارس

 از حکایرت  هرم  براز  ،«اسرت  الفراظ  ار الهری  ی ارااس تجلّی قرآن،: »شوا

 همران  معنرا  ایرن  و معناسرت  همران  کره  کند می لفظ از خارج حقیقتی

 اسراس  برر  کره  است آن کیفیت و متعا  خداوند مدیریت و تدبیر جریان

 برا  ما صورت، این ار. شوا می محقش الهی اوصیاء و رسل با خداوند رابطه

 هرای  نسخه بجای و است بَراار نسبیت قطعاً که مواجهیم عالمم ی ااارس علمِ

 هرر  و شرخص  هرر  تا کند می ایجاا بندگان برای متنوعی بسترهای برابر،

 .یابد تقرّب و کند رشد خوا ررفیت اساس بر امّت، هر و صن 

 پرسرتش  همران  کره  هستند حقیقت یک بُعد  امام، او و کتاب پس 

 که مختار مبنای اساس بر البته است؛ طاغوت پرستش با آن تقابل و خدا

 لررا . شرد  تحلیل ر ذات اساس بر نه و ر ارااس او بین ی رابطه به پرستش

 محصّرلی  معنای الهی خطاب و کالم نشوا، روشن مباحث این تکلی  اگر

 بره  مربو  ارتکازات و مولویت فرهنگ اساس بر چیز همه و یافت نخواهد

 مردیریت  برا  بسریاری  ی فاصرله  کره  شرد  خواهد معنا بعبدس مولی امر اذا

 .اارا متعا  خداوند



 

 



 

 

 افراده بعض الی يرجع بضمیر العامّ تعقّب

 اسرت  «افرااس الی یرجع بضمیر العامّ تعقّب» پیرامون بعدی بحث. 9

 شروا  مری  ضمیر توسط عامّ تخصیص موجب کالم، از قالبی چنین آیا که

 احرشّ  ازواجهنّ المطلّقات» مثا ِ ار قوم، بیان ار آن از شکل یک خیر؟ یا

 ار امرا . اسرت  خرارج  نرزاع  محرل  از البته که است مشاهدس قابل «براهنّ

 افرراا  از برخری  بره  ضرمیر  بازگشت که ااشت توجه باید نیز مثا  همین

 خطراب  و بیران  اگرر  یعنری  نیسرت؛  وضرع  و کرالم  اقتضای از ناشی عامّ،

 االلرت  برائن  طرالق  ار زوج احقّیرت  عردم  برر  کره  نبوا شارع از ایگری

. شرد  مری  شامل را مطلّقات تمامی فوق مثا  ار آن ضمیر و عامّ کند، می

 باعرث  ااشرته،  وجروا  شارع ی  سیرس و خاص فرهنگ ار که ای قرینه پس

 است خوراس تخصیص که بدانیم عامّی را جمله این ار مطلّقات ما تا شدس

 این ار تخصیص بر االلتی هیچ استعمالی، و وضعی قواعد اساس بر اال و

 .ندارا وجوا کالم
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 جمرع  واقرع  ار اینجا ار بحث که ااشت توجه باید اساس همین بر 

 برخری  بره  ضرمیر  بازگشرت  نه و است شارع از خطاب او و کالم او بین

 ی همره  برای راّ ار ازواج احقّیت بر او  خطاب ایگر عبارت به. عامّ افراا

 طرالق  بر االلت که ای االّه ی مالحظه با سپس و کند می االلت مطلّقات

 خوا عموم بر او  کالم پس. خورا می تخصیص او  خطاب کند، می بائن

 پری  ار را نتیجه این که است ایگر خطابات با جمع ار تنها و است باقی

 طرالق  پیرامرون  شدس وارا خطاب ی وسیله به او  خطاب تخصیص: اارا

 بررای  عمومیت چون گراا نمی باز عامّ افراا ی همه به جز ضمیر لرا. بائن

 خطراب  ی بوسریله  کره  تخصیصری  و شدس منعقد او  خطاب ار مطلّقات

 ایرن  ار تغییرر  و رهور این از برااشتن است موجب شدس، انجام ایگری

 مروثّر  کالم او بین جمع هنگام و کلّی ی نتیجه ار بلکه شد نخواهد کالم

 نره  و گرراا  مری  مرتفع رهور این حجیت تنها قوم بیان به و. )بوا خواهد

 (  رهور اصل

 المطلّقرات ) گرفته قرار نزاع محل که مثالی ار گرشت، آنچه بنابر. 1

 نیرز، ( برراّهنّ  احشّ بعولتهنّ و...  یکتمن ال و قروء ثالثه بأنفسهنّ یتربّصن

 بلکره  نیسرت  کرالم  از فقرس او این تنها بحث، مورا که ااشت توجه باید

 طرالق  پیرامرون  کره  است سومی کالم و کالم او این بین جمع ار بحث

. است شدس وارا طالق از نوع این ار رجوع برای ازواج احقّیت عدم و بائن

 و «عمروم  ار عرامّ  رهرور » برین  اوران اینجرا  ار بحرث  موضروع  واقع ار

 بحث این ار قوم ی مسأله طرح و نیست «استخدام عدم ار ضمیر رهور»

 اسرت؛  «خطراب  سه رهورِ بین جمع» مسأله، صورت بلکه. است ناارست
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 احرشّ  بعرولتهنّ ( ب قرروء؛  ثالثره  بأنفسهنّ یتربّصن المطلّقات( ال  یعنی

 برائن  طرالق  ار رجروع  بررای  احقّیت عدم بر اا ّ که خطابی( ج براّهنّ؛

 از و انرد  شردس  ذکر آیه یک ار اوم کالم و او  کالم صورت این ار. است

 ار موجروا  ضمائر نباید لرا و اند شدس صاار واحد زمان یک ار عرفی نظر

 بلکره . نمروا  معنرا  سروم  خطاب اساس بر و کرا تجزیه آن از را کالم این

 کره  سرومی  کالم سپس و است مطلّقات عموم خطاب، این ار آن معنای

 او ایرن  برا  کرراس،  جعرل  را بائن طالق حکم و شدس صاار بعدی زمان ار

 ی جملره  کره  شروا  مری  معلوم آنها میان جمع ار و شدس سنجیدس خطاب

 . است قبلی ی جمله او برای مخصِّص بمثابه سوم

 هرر  بلکره  نیسرت  جداگانره  بصورت ها گزارس فهم ار بحث طرح پس 

 توسرط  تخصصری  و علمری  فعالیت اما اارا االلتی عرفی، نظر از ای گزارس

 چند یا او این میان جمع به که شوا می آغاز زمانی اصولی اانشمند یک

 هماهنرگ  هرم  برا  را آنهرا  اسرتداللی  و علمی صورتی به و بپراازا االلت

 وجوا «خطابات بین جمع» برای شر  اولین که است روشن البته. نماید

 .بوا نخواهد ممکن جمع اال و آنهاست میان اشتراک وجه

 کره  ایرن  آن و پرااخرت  ترری  مهرم  بحث به توان می جا همین از. 3

 «آن چگرونگی  و خطراب  چنرد  برین  جمع» از عرفی غیر و علمی تعری 

 اسرت  طرح قابل سوا  این مصاایش، مورا ار بحث از غیر یعنی چیست؟

 به مفهومی نظر از خطاب او بین ااانِ ربط و کالم او کرانِ هماهنگ که

 این گیرا، قرار توجه مورا باید سوا  این به پاسخ ار آنچه معناست؟ چه

 عررف  گرچه. نیست عرفی امر یک هماهنگی و ربط و جمع این که است
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 مفهوم این تعری  نباید اما کند می مباارت کار این به ناخواآگاس بصورت

 شوا ارائه آن از تخصصی تحلیل باید اینجا ار بلکه کرا حواله عرف به را

 کررا  استخراج را آن مختل  قواعد  و کرا مند قاعدس را عرف کار بتوان تا

 بهینره  را اانشرمندان  ایگرر  علمریِ  فعالیت و پرااخت اصل تأسیس به و

 مشرکل  اچرار  3 عردا  و 1 عردا  برین  جمع ار عرف که طور همان. نموا

 اهرد  مری  توضریح  ریاضی علم اما رسد؛ می 1 عدا به بالفاصله و شوا نمی

 و آنهاسرت  ارزشری  جایگاس به توجه بر متوق  اعداا بین صحیح جمع که

 قررار  ناارسرتی  جایگراس  ار اعداا و شوا گرفته ناایدس اهگان و یکان اگر

 .رسید خواهیم 13 عدا به ،1 عدا بجای بگیرند،

 رسریدس  پریرش به جامعه ار که منطقی اساس بر نیز عرف واقع ار 

 و جمرع  از تعریر   صورت این ار. کند می مباارت خطابات بین جمع به

 صروری،  منطرش  اسراس  برر : شوا می منتقل ها منطش به هماهنگی و ربط

 انترزاع  طررفین  برین  مشرترکی  وص  اینکه مگر نیست ممکن زان جمع

 تبردیل  و ترکیرب  بمعنرای  جمرع  نگری، مجموعه منطش اساس بر و شوا

 انبرا   آن ی بهینه و مخاطب ار کالم اثر میزان و است سیستم ار اجزاء

 .شوا می

 



 

 

 المخالف بالمفهوم التخصیص

 اسرت؛  «مخرال   مفهروم  بره  عرامّ  تخصیص» پیرامون بعدی بحث. 9

 توانرد  مری  باشد، منطوق مخال  ایجاب، و سلب نظر از که مفهومی یعنی

 ینجّسه لم کرّ قدر بلغ اذا الماء» مانند خیر؟ یا شوا عامّ تخصیص موجب

 کررّ  میرزان  بره  کره  اسرت  آبری  شردن  نجس بر اا ّ آن مفهوم که «شیء

 کلره  المراء » عمومیرت   تواند می مخال  مفهوم این آیا حا . باشد نرسیدس

 تخصریص  بره  منجررّ  خطاب او این بین جمع و بزند تخصیص را «طاهر

 خیر؟ یا شوا می عامّ

 لررا  و اند کراس استناا «الطرح من اولی امکن مهما الجمع» به بعضی

 اند گفته مخالفان اما اند شدس مخال  مفهوم با عامّ تخصیص امکان به قائل

 منطروق  از برخاسته مفهوم االلت اما است وضع بر مبتنی عامّ االلت که

 و گرراا  می باز اطالق احراز به موارا، بسیاری ار بلکه نیست له موضوعٌ و

 آخونرد  البتره . است مقدم اطالقی االلت بر وضعی االلت که است روشن
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 مطررح  را خروا  نظر تنها بلکه پراازا نمی ها استدال  این ذکر به متن، ار

 امرا  باشرند  کرالم  او ار یا باشند کالم یک ار خطاب او این اگر: کند می

 است ارهر او آن از یکی یا باشند، ااشته قرینیت صالحیت هم به نسبت

 ایرن  ار. نیسرتند  ارهرر  یرک  هریچ  یرا  کررا  عمل آن مقتضای به باید که

 معنای به این که اطالقی یا و است وضعی یا خطاب او هر رهور صورت،

 هرر  لررا  و است ایگری برای مفهوم یا عموم انعقاا از یک، هر جلوگیریِ

 خطاب او این اگر البته. شد خواهند مجمل تعارض، ی مااّس به نسبت او

 حکرم  همین ندارند، قرینیت هم به نسبت که باشند جداگانه کالم او ار

 بلکره  نیسرت؛  حقیقری  آنهرا  اجمرا   کره  تفراوت  این با ااشت خواهند را

 .است حکمی

 کره  شروا  پرااختره  مهرم  ایرن  بره  باید بحث این ار وروا از قبل اما

 اسرت  معروف که طور همان آیا چیست؟ آن ی ضابطه و «ارهریت مالک»

: کره  اسرت  صرحیح  بیان این آیا! است؟ مفاهیم و اطالقات از ارهر وضع،

 انتفراء  با و کند می عمل قرینه بمثابه مطلش، عبارت یک ار وضعی االلت

 بایرد  بحرث  ایرن  پرس ! شروا؟  می اطالق به اخر از مانع حکمت، مقدمات

 بره  بنا اما. گیرا قرار بررسی مورا رابطه این ار قوم کلمات و شوا تنقیح

 روابرط  از ناشری  که امری عنوان به اطالق رسد می نظر به پیشین مباحث

 و وضرعی  االلرت  از ارهر است، مولویت فرهنگ از برخاسته و موال و عبد

 و سرااس  و بردیهی  امرر  یرک  بمثابره  وضعی االلت زیرا. است عرفی تکلّم

 اسرتفااس  مررام  عمروم  توسرط  خاصری  ی مؤونره  بردون  که است روبنایی

 و جامعره  تشرکیل  موجرب  مروالی،  و عباا بین جاری فرهنگ اما شوا می
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 و اسرت  غیرکالمری  و کالمری  ارتباطات تمامی مبنای و آن ار نظم ایجاا

 موال ی ارااس حو  را جامعه یک که است حدی ار آن کارآمدی و استقرار

 ار روبنرایی  امور به که مبناست و پایه این. رساند می وحدت به سلطان و

 تزلز  صورت ار و بخشد می سامان ها استعما  و ها وضع جمله از جامعه

 خواهنرد  مرج و هرج اچار و شدس متزلز  نیز رهورات و محاورات آن، ار

 بره  اسرتیابی  برای موالی که است بستری تنها وضع ایگر عبارت به. شد

 جمرالت  و کلمرات  الیل همین به و کنند می استفااس آن از خوا اغراض

 خروا  وضرعی  االلت از متفاوت معنایی شوند، بیان موال یک توسط وقتی

 عمل مبنای و شدس فهم که است غیروضعی معنای همان و کنند می پیدا

 شدس، ایجاا موال توسط که وجدانی و فرهنگ یعنی. گیرا می قرار ایگران

 حتری  و اهد می تغییر را عرفی های تفاهم و وضعی های االلت از بسیاری

 و معرانی  و بطرون  کالم، تا شوا می باعث کریم قرآن همچون موارای ار

 جمرع  بررای  که هنگامی بنابراین. کند پیدا متعدای های تأویل و اغراض

 و ارهریرت  معیرار  بایرد  شروا،  می مطرح ارهریت از بحث کالم چند بین

 . گراا تنقیح و شدس روشن آن نفوذ و تاثیر میزان و ابعاا

 واضرح  ابتدائاً. است تخصیص پیرامون بحث، این ار بعدی ی نکته. 1

 و اسرت  خطاب او هر ار موضوع وحدت تخصیص، تحقش شر  که است

 واقع ار. شد خواهد منتفی موضوعاً تخصیص موضوع، تبدّ  صورت ار اال

 ار کره  طرور  همران  است؛ ریاضی و منطقی عمل یک خطابات، بین جمع

 ،...و صردگان  و اهگران  و یکان لحاظ از اعداا جایگاس مراعات عدم صورت

 بایرد  حا . بوا خواهد ناارست شدس، انجام اعداا بین که جمعی ی نتیجه
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 عنروان  بره ...« کررّ  قردر  بلغ اذا الماء» که «طاهر کلّه الماء» مثا  ار اید

 محسروب  آب نیرز  ترنجّس  صرورت  ار آب شروا،  می معرفی آن مخصّصِ

 و کارآمردی  یرا  و اسرت  عنروان  و اسرم  یرک  تنها آب آیا. خیر یا شوا می

 طهارت وص  مثالً گیرا؟ می قرار لحاظ مورا نیز آن خارجی خصوصیات

 عینی ماهیت یک خصوصیات  به یا گیرا می تعلش «آب» معنای یا اسم به

 و طربخ  و شررب  بررای  نجرس  آب متردینین،  میران  ار آیا گراا؟ می باز

 ریخته اور و گراا می ساقط انتفاع حیّز از یا شوا می استفااس... و طهارت

 متردینین  نگراس  ار و شرعی نظر از شدس، نجس که آبی واقع ار شوا؟ می

 کره  همچنران . شوا اطالق آب آن، به عرفی لحاظ از گرچه نیست؛ «آب»

 از هنگرامی  مثالً و اارا وجوا زمینه این ار ایگری احکام کفار، میان ار

 باشرد؛  شردس  رعایرت  آن ار بهداشرتی  معیارهای که شوا می استفااس آب

 اسرتانداراهای  کره   شروا  مری  اطرالق  مایعی به کفّار، عرف ار آب یعنی

 .باشد شدس تأمین آن ار پزشکی

 عررف  و اسرت  موضوع به نسبت عرف تشخیص مالک، و میزان پس 

 عررف  و شرعی عرف از است؛ مختل  انواع اارای و بَراار نسبیت امری نیز

 سرنجیِ  نسبت برای لرا... . و کفّار عرف و پزشکی عرف تا گرفته متدینین

 تبردّ   عردم  احرراز  و تخصریص  شررایط  تحقرش  و خطاب او بین صحیح

 عنروان  بره . شروا  معرین  خطراب  عرفیِ نسبیت تا است ضروری موضوع،

 و شردس  اسرتفااس  سبز فضای آبیاری برای که آبی به متدینین عرف مثا ،

 و باشرد  آن حکم انبا  به تا ندارا توجهی شدس، مخلو  فاضالب با بعضاً

 ار که آبی به اما باشد ااشته موضوعیت طهارت عمومات از آن تخصیص
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 آب از اسررتفااس صررورت ار و اارا توجرره کنررد، مرری اسررتفااس آشررپزخانه

 را آن شررعی،  عررف  به تکیه با و ریزا می اور را غرا طبخ، برای متنجّس

 .کند نمی محسوب اغریه مصداق

 ی کلمره  آیرا  که شوا می مطرح سوا  این فوق، توضیحات اساس بر 

 اسرتعما   شررعی  ارتکرازات  و عررف  ی پایه بر خطاب، او این ار «الماء»

 مروالی  کلمرات،  ایرن  ی گوینردس  مگرر ! عمومی؟ عرف ی پایه بر یا و شدس

 پرس ! نیسرتند؟  فقهری  هایی گزارس جمالت، این مگر و است نبواس شرعی

 فارغ! کرا؟ حمل عمومی عرف ار آن معنای بر را «الماء» توان می چگونه

 آیرا  اسرت،  آن سریا   و مرایع  ماهیرت  همران  کره  آب فلسرفی  معنای از

 بره  را آن و کرا لحاظ اینی ارتکازات ار را خطابات این ار آب توان نمی

 و پراک  متعرا ،  خردای  مخلروق  عنوان به آب که نموا منصرف معنا این

 وصر   و اسرت  طراهر  خلش، ی مرتبه ار آب صورت، این ار! است؟ طاهر

 به پس. شوا می محقش آب با انسان تعامالت برخی هنگام ار نیز نجاست

 تکیره  برا  شوا، تبیین گراری اسم طریش از ماء لفظ عمومیت که آن جای

 آبری  هریچ  زیرا شد اثبات آن عمومیت( خلش ی مرتبه) مرهب فرهنگ بر

 عرامّ  معنرای  تبیین برای البته. باشد شدس خلش غیرخدا توسط که نیست

 بره  بایرد  بلکه کرا اشارس آنها کمّی جمع و آب مصاایش به نباید مثا ، ار

 معنرای  یرا  و 9(مخلروق ) آن اینری  معنای یا( ماهیت) آن فلسفی معنای

                                                           
انصراف آب به معنای مایعی که مخلوق خردای متعرا  اسرت، تنهرا از براب       . البته9

مثا  و تقریب به ذهن است و اال معنای شرعی از آب که با بحث فقهی تناسب اارا، 
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 اگرر  اال و یابرد  جریران  آن ار تخصریص  ترا  نموا توجه( جنس) آن اابی

 کررانِ  خرارج  آنگراس  باشرد،  آن مصاایش تمام برای اسمی آب، از مقصوا

 یعنری  شرد؛  خواهرد  گرویی  تنراقض  با مالزم عامّ، حکم از مصاایش برخی

 انترزاع  مصراایش  از عرفری،  یا عقلی یا شرعی مفهوم یک تا است ضروری

 . گراا بار اشتراک وجه آن بر خاصّ و عامّ حکم و شوا

 قابلیرت  قروم،  نظرر  ار عرفری  مفراهیم : »شروا  گفته است ممکن. 3

 حمرل  ایگرر  سروی  از. شروند  می محسوب بدیهی اموری و ندارند تعری 

 محتاج و اارا مؤونه شرعی، معنای بر بحث مورا روایات ار الماء ی کلمه

 را مررام  عمروم  و انرد  شدس القاء عامّ عرف به خطابات نوع زیرا است اثبات

 ار لررا . اند کراس بیان را مکلفین تمامی حکم و اند اااس قرار مخاطبه مورا

 بر ای قرینه باید ااشته، مدنظر را آب از غیرعرفی معنای شارع که صورتی

 ار اصرل  آیا که ااا پاسخ سوا  این به باید صورت این ار.« اهد قرار آن

 برا  آن مطابقرت  شدس، صاار خاص فرهنگ یک چارچوب ار که خطاباتی

 ار اصل آیا مثا  عنوان به! خاص؟ فرهنگ با آن انطباق یا است عامّ عرف

 علرم  مترون  ار... و «حرکرت » ،«نیررو » ماننرد  کلمراتی  از مقصوا تعیین

 گفته است ممکن! آن؟ تخصصی معنای یا است آن عرفی معنای فیزیک،

 علرم  ایرن  اانشرمندان  و اانشرجویان  فیزیرک،  علم متون مخاطب: »شوا

 ایرن  ار زیررا  هسرتند  مررام  عمروم  شرعی، خطابات مخاطب اما هستند

 تکلیر   فقرط  نره  و شروا  معین بندگان تمامی تکلی   است قرار خطابات

 
________________________________________________

 

 ار پایان بحث ذکر شدس است.
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 کرالم  منزلرت  که آن بر عالوس بیانی چنین اما.« متخصصین و اانشمندان

 بشری علوم منزلت از تر پایین ای مرتبه به را اینی حقائش و متعا  خدای

 فهم ار تخصص یک ایجاا و اجتهاا و تفقه اصل بالمالزمه اهد، می تنزّ 

 عررف  به آن القاء خطابات، ار اصل اگر یعنی. برا می سوا  زیر را این از

 عمروم  خطابرات،  مخاطب اگر! اارا؟ ضرورتی چه فقهاء وجوا پس است،

 و اارنرد  را شررعی  مروالی  مراا فهم توانایی آنان خوا پس هستند، مرام

 ار حتری  السرالم  علریهم  معصومین ی ائمّه آیا! ندارند مجتهدین به نیازی

 بزرگرواران  این یا بواند روبرو عوامّ عرف با اائماً خوا، مبارک حیات زمان

 عمروم  بره  الهیره  احکرام  و معرارف  نشر ی واسطه که ااشتند اصحابی نیز

 حرا   ار ای واسرطه  هریچ  بدون مرام و شرعی موالی یا! شدند؟ می تلقی

 و فهرم  آن، اهرالی  و اینی علوم به احتیاج بدون و بواند یکدیگر با تعامل

 آیرا ! است؟ ااشته جریان آنان بین ار غیرتخصصی و عرفی کامالً تفاهمی

 تخصصی بحث یک آنها بین جمع و تشخیص ی نحوس و «خاصّ» و «عامّ»

 بره  تواننرد  مری  نیز مرام عموم یا گیرا می انجام فقهاء توسط تنها و است

 !کنند؟ مباارت کار این

 خواهد رخ ایگری ی نتیجه شوا، سپراس مرام عموم به کار این اگر 

 ار صرورت،  ایرن  ار و است مأنوس استعما  و وضع با تنها عرف زیرا ااا

 ر خاصّ خطاب و ر است عموم الفاظ اارای که ر عامّ خطاب بین مقایسه

 تعرارض  اچرار  ر کراس خارج آن حکم شمو  از را عامّ مصاایش برخی که

 تمامی به نسبت شمو  و استیعاب بر اا  وضعاً عموم الفاظ زیرا شوا می

 تنراقض،  ارتکراب  برر  عرالوس  خاصّ، خطاب بیان با موال ولی هستند افراا
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 خواهد رفع زمانی شبهه این! است کراس تکلم نیز وضع مقتضای برخالف

 برر  عرالوس  و شروا  آشرنا  خطابات فهم ار عقالئی ااراکات با عرف که شد

 ابرداع  خروا  مقاصرد  ابرراز  بررای  مروالی  که قواعدی به استعما ، و وضع

 مرراا » برین  تفاوت توانند می چگونه عوامّ اال و. کند پیدا معرفت اند، کراس

 کره  برسرند  نتیجره  ایرن  به و کنند تحلیل را «استعمالی مراا» و «جدّی

 خطراب  ار جردی  مرراا  و انرد  برواس  موال استعمالی مراا تنها عموم الفاظ

 از پرس  تبصرس طرح و عامّ ی قاعدس جعل واقع ار! گراا؟ می معیّن خاصّ

 وعراء ) عرفی فهم از مستقل هویتی که است عقالئی ااراکات از ناشی آن،

 مرورا  کره  رر  اسرتعمالی  مراا به تکیه صرف اال و اارا(  استعما  و وضع

 و تخصیصرات  و عمومرات  ی اهنردس  توضریح  تواند نمی ر است عرف توجه

 . باشد آنها بین راهری تعارض ی کنندس برطرف

 عررف  بره  تروان  نمی اصولی منظر ار خاص، مثا  از فارغ بنابراین. 1

 بلکه نموا تحلیل استعما  و وضع اساس بر تنها را خطابات و کرا اکتفاء

 بره  نیرز  عررف  و شروا  می حاکم که است عقالئی ااراکات بندی، جمع ار

 ااشت توجه باید نیز فقهی نظر از. گراا می مور  ااراکات آن از تبعیت

 لررا  و اسرت  خراصّ  فرهنرگ  یک چارچوب ار شرعی موالی خطابات که

 توجه و کرا استوار عمومی عرف بر را فقهی بحث اساس و اصل توان نمی

 نیرز،  مثرا   ار. نمروا  محدوا خاص موارا برخی به را شرعی ارتکازات به

 یرا  نبروان  مضراف  یرا  بروان  مطلش) آب از خاصِ کیفیتی به آب ی کلمه

 خصوصریات  اارای کره  شروا  مری  منصررف ...( و بروان  کرّ یا بوان جاری

 روشرن  صرورت  ایرن  ار. اسرت  مکلفین عمل به معطوف و بواس متعدای
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 از معنرا  ایرن  و ندارنرد  آب معنرای  ایرن  از ارکری  عقالء و عرف که است

 فرهنرگ  واقرع  ار. اسرت  مطررح  اسرالم  شرع ار تنها که است مجعوالتی

 ابعراا  و زنرد  مری  قیرد  عقالء رفتار به هم و واضع کار به هم( شرع) خاصّ

 .کند می روشن را مختل  موضوعات از خوا نظر مورا

 ترا  اسرت  الزم ابتردائاً  خطراب  چنرد  یرا  او بین بندی جمع برای لرا 

 زمینه، این ار و شوا روشن آن ار مطروحه موضوعات و خطابات نسبیت

 توجره  یکردیگر  از... و اعتقرااات  فقه، شرع، عقالء، عقل، عرف، تفکیک به

 اسرت  صرورت  این ار. شوا مباارت خطابات بین جمع به سپس و گراا

 از «خطابرات  برین  جمع» و شد خواهد تصویر ارستی به مسأله طرح که

 بره  وروا برا  سرپس  و کررا  خواهرد  پیردا  موضروعیت  عقالئی، اصو  نظر

 قیرواات ...( و فیزیکری  یرا  پزشرکی  یرا  فقهری  هرای  گزارس) خاصّ فرهنگ

 عملری  نروع  بره  معطروف  که شوا می مطرح موضوع هر پیرامون متفاوتی

 .گراا می انبا  خاصّ فرهنگ آن ار که است

 



 

 



 

 

 متعدّده لجمل المتعقّب االستثناء

 اسرت  «متعرداس  لجمرل  المتعقّب االستثناء» ی اربارس بعدی بحث. 9

 معتقرد  ولری  ااند می قطعی اخیرس ی جمله به را استثناء رجوع آخوند که

 براقی  و ندارا جمالت کلّ به رجوع ار رهوری استثنائی، چنین که است

 مجمرل  را کالمری  چنرین  لررا  و ندارنرد  عمروم  ار رهروری  نیرز  جمالت

 . کند می محسوب

 گرشته مباحث ار بحث این ار وروا صحیح ی نحوس رسد می نظر به 

...  المحصررنات یرمررون والرررین) بحررث مررورا کررالم یعنرری شررد؛ روشررن

 الفاسرقون  هم اولئک و ابدا شهااس لهم تقبلوا ال و جلدس ثمانین فاجلدوهم

 موضروع  مجرمانره  رفترار  و اسرت  مجرمانه رفتاری به نارر( تابوا الرین اال

 ایرن  جلروی  عمرومی،  وجدان ایجاا و تشویش و توبیخ با تا عقالست بحث

 بایرد  هردفی  چنین برای. نروا آنها سمت به جامعه و شوا گرفته رفتارها

 باشرد  روشن عقالء خوا نزا ار ابتدائاً موضوع حدوا و ابعاا و خصوصیات
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 جعرل  مختل  های تبصرس و فروع با متعدّای های قانون آن برای سپس و

 آنران  بره  و کراس اعالم مرام به را قوانین این باید بعد ی مرحله ار. کنند

 از فهرم  تا بگیرند نظر ار را زمانی و بپراازند آن تبلیغ به و اهند آموزش

 اسرت؛  مطررح  نیز قانون ی بهینه مراحل، این از بعد. شوا گیر همه قوانین

 عمرومی  پرریرش  وجوا با یا نرسید مرام پریرش به قانون این اگر یعنی

 محقرش  آن از نظرر  مرورا  هردف  جامعره،  ار آن جریان و قانون به نسبت

 مجعروالت  و قروانین  آن، حسرب  برر  و کنند بررسی را تحقش موانع نشد،

 . شوا حاصل مطلوب غرض تا کنند اصالح را خوا

 از یکری  بعنروان ) شرارع  نظرر  ار آن احکام و «قرف» اساس، این بر 

 آن فرهنرگ  بره  بایرد  و اسرت  هرایی  تبصرس و فروع و کلیات اارای( عقالء

 و تازیانره  حدّ تکلی  قاذف، ی توبه از پس که شوا معلوم تا شوا مراجعه

 مستقلّ ی جمله یک بحث، مثا  لرا و است قرار چه از او شهاات پریرش

 عبرارت  بره . شروا  اکتفاء آن به تنها نظر مورا حکم تعیین برای تا نیست

 ای مجموعه مرام، به آن آموزش و مرام به قوانین ابالغ برای عقالء ایگر

 برین  ی تجزیره  و کنند می القاء کلمات از ای مجموعه قالب ار را قوانین از

 ااراکرات  ار یعنری  ندارا؛ معنا قانون از فهم برای آنان خطابات و کلمات

 موضروعاً  آنران  جمرالت  براقی  از عقالء جمالت از برخی تفکیک عقالئی،

 ار هرم  بره  مررتبط  بصورت «اغراض» هم عندالعقالء، واقع ار. است غلط

 و اجزاء و مختل  «موضوعات » قانون، جعل ار هم و شوند می گرفته نظر

 فررع  و اصل و روبنا و ریشه و گراند می مالحظه هم با ارتبا  ار آن ابعاا

 بره  را قروانین  بتوانند تا اهند می قرار نظر مد واحد ی مجموعه یک ار را
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 غررض  تحقرش  موجب و باشند راستا یک ار همگی که کنند وضع نحوی

 و «موضروعات  نظرام » و «اغرراض  نظرام » عقرالء،  کار موضوع پس. شوند

 .است یکدیگر با آنها بین نسبت

 عملکررا  از فروق  تقریرر  پرریرش  فرض بر: »شوا گفته است ممکن 

 قروانینی  از فهرم  ار مرا  بحرث  که ااشت توجه باید آنان ااراکات و عقالء

 بایرد  وعراء،  این ار و اند کراس وضع را آن مجموعه نحو به عقالء که است

 و ابرالغ  ار عقرالء  عمرل  که گرشت اما.« شوا فهم آنان جمالت تک تک

 مرام به را قانون ابعاا تمامی و است مجموعه بصورت نیز قوانین آموزش

 الیرل  همرین  بره . شروا  محقش نظر مورا نحو به مرام عمل تا آموزند می

 شروا  می اااس اختصاص امر این به زمانی مدّت شوا می مشاهدس که است

 خبر با آن ابعاا به نسبت و شوند آگاس جدید قانون ی مجموعه از مرام که

 ار آن اجرراء  بره  کره  است زمان این طی از بعد و کنند پیدا فهم و شوند

 از پرس  بلکه شوا نمی متوق  اینجا ار کار حتی. کنند می مباارت جامعه

 صرورت  ار ترا  پراازنرد  مری  آن آثرار  تحلیرل  و بررسی به نیز قانون اجراء

 آن تجربیات از موفقیت، صورت ار و بپراازند قانون اصالح به آن، ناکامی

 ار هرم  و قرانون  ایجراا  و جامعه ساخت ار هم عقالء پس. کنند استفااس

 گیرنرد  می نظر ار را «مجموعه» آن، به عمل ار هم و آن آموزش و ابالغ

 ار شردس،  تفکیرک  بصورت آن فهم و بریدس بصورت جمله یک طرح لرا و

 .  نیست صحیح وعاء این

 ار امرا  بروا  «عقالئری  ااراکات» به مربو  شد، گفته آنچه تمامی. 1

 بصرورت  جمله یک ی اربارس توان می قوم مبنای بر که است «وضع» وعاء
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 «وضرع » چرارچوب  ار تنها بحث، این صحیح طرح لرا و کرا بحث بریدس

 اسرتثناء  پیرامرون  وضرع  مقتضای به باید صورت این ار. است طرح قابل

 از جلروگیری  بررای  زیررا  کرا کش  را آن ی اربارس واضع نظر و پرااخت

 برارس  ایرن  ار واضرع  کره  ااشرته  ضرورت تخاطب و تفاهم ار مرج و هرج

 از مسرتثنی  ذخرراج » اسرتثناء،  وضرعیِ  معنرای  راهراً. باشد ااشته جعلی

 ی جمله از را مسثنی نباید یعنی. است جمله یک ار «منه مستثنی حکم

 جزء او اساس بر را استثنائیه ی  جمله و کرا تفکیک استثناء ااات ماقبلِ

 یکردیگر  بره  آن جزء او که اارا وحدت یک جمله این بلکه کرا؛ تحلیل

 .است وابسته و متقوّم

 بره  و نردارا  وجروا  جمله این ار آن اقیش معنای به «عامّ» بنابراین 

 شرکل  عمروم  ار عرامّ  بررای  رهروری  متصل، مخصّص وجوا با قوم بیان

 اطالقری  مروارا،  این ار تخصیص و عموم اصطالح بکارگیری و گیرا نمی

 افترااس،  اتفراق  واقع ار آنچه و است «الرکیه فم ضیش» باب از و مسامحی

 یرک  ار اسرتثناء  ااات بعرد  ما ی وسیله به استثناء ااات قبل ما «تقیید »

 . «تخصیص» نه و است واحد کالم

 توانرد  مری  تنهرا  اسرنثناء  که 9کراس حکم واضع آیا که اید باید حا 

 چنرد  از مسرتثنی  ذخرراج  تا اااس اجازس یا شوا انجام جمله یک به نسبت

 رراهر : » شروا  گفتره  است ممکن شوا؟ انجام حکم چند و منه مستثنی

                                                           
« ی اخیرر  نزایکی آن بره جملره  »ی آخر به  . حتی اگر علت رجوع استثناء به جمله9

 کرا که واضع چنین جعلی را انجام اااس است. مستند شوا، باید اثبات
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 ایرن  بره  نسربت  واضرع  نظرر  اند نتوانسته که است این اینجا ار قوم بحث

.« انرد  نکرراس  طررح  بارس این ار وضعی بحث زیرا آورند؛ است به را مطلب

 از کشر   بره  استعماالت بررسی با توان می نیز فرضی چنین ار حتی اما

 از اسرتفااس  ار عررف  کرار  تحلیل رسد می نظر به. پرااخت وضع مقتضای

 تمامیِ به جمالتی چنین ار استثناء که اهد می نشان استعماالتی چنین

 ااشرت،  نظرر  ار را معنا این از غیر اگر زیرا. کند می رجوع ماقبل جمالت

 اسرتثناء  جمله، هر از بعد مثالً و کرا می استفااس کالم از ایگری شکل از

 را آن کررانِ  استثناء قصد که ای جمله که پریرفت نمی و کرا می تکرار را

 بلکه. اارا وجوا استثناء ااات آن از پس که بگیرا قرار موضعی ار ندارا،

 ذکرر  را جمالتری  آنهرا،  تتمریم  و شردس  استثناء جمالت ذکر از پس تنها

 برر  آنهرا  بقراء  خواهرد  مری  و ندارا را آنها کران مستثنی قصد که کرا می

 .برساند را عموم

 بقراء  و سرو  یرک  از توبه از پس قاذف شهاات  قبو  صورت ار مثالً 

 قرالبی  چنرین  نیرز  بحرث  مثا  ایگر، سوی از توبه از پس حتی او بر حدّ

 اال ابرداً  شرهااس  لهرم  تقبلروا  فرال ...  المحصرنات  یرمون والرین: »یافت می

 رجروع  عردم  بخواهد عرف اگر پس.« جلدس ثمانین اجلدوهم و تابوا الرین

 قصرد  کره  ای جملره  هر از بعد برساند، را قبلی جمالت تمامی به استثناء

 سرپس  و کنرد  تکررار  را اسرتثناء  بایرد  ضررورتاً  اارا؛ را آن شدنِ استثناء

 مشراهدس  وقتری  امرا . کنرد  ذکرر  نردارا،  را آنها استثناء قصد که جمالتی

 که آن بجای مختل  مواقع و مواضع ار و مکرّر بصورت عرف که شوا می

 شروا  مری  معلوم کراس؛ ذکر جمله چند از بعد را آن کند، تکرار را استثناء
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 بنرابراین . اهرد  ارجاع قبلی جمالت ی همه به را استثناء تا اارا قصد که

 عررف  افعا ِ لوازم بررسی و استعماالت ااانِ قرار یکدیگر کنار با توان می

 عررف  بره  را قبل جمالت تمامی به استثناء رجوع آن، از عقالئی تحلیل و

 ااا نسبت وضع به را استعماالت ار معمو  روند این سپس و ااا نسبت

 . کرا تلقّی واضع نظر از کاش  را آن و

 



 

 

 الواحد بخبر الکتابی العامّ تخصیص

 بحثری  «الواحرد  برالخبر  الکترابی  العام تخصیص» رسد می نظر به. 9

 هرا  اااس پیرامون تخصّصی کار آن، ار و است اصو  علم ار اساسی و مهم

 بحرث  مروااّ  گرچره  یعنری . شروا  مری  انجام اصو  علم ار موااّ و منابع و

 اصرو   علم ار خطابی نوع هر اما هستند خطابات و اقوا  و گفتار اصولی،

 ار هرا  اااس منشرأ  ایگرری،  علم هر همانند و گیرا نمی قرار پریرش مورا

 لفرظ  یک معنای از وقتی ایگر عبارت به.  شوا مشخص باید نیز علم این

 برر  حراکم  فرهنگ  که هنگامی و بوا مطرح «وضع» مبحث شد، می بحث

 مقردمات  و «عقالئری  روابط» بحث گرفت، می قرار بررسی مورا کالم یک

 نظرر  ار کالم به مربو  احتماالت و لوازم وقتی و آمد می میان به حکمت

 .رفت می سخن «مفاهیم» از شد، می گرفته

 احتمرا   یرک . نیست فوق مباحث از یک هیچ سنخ از بحث این اما 

 اسرت  این از بحث بلکه نیست کالم االلت از بحث اینجا ار که است این
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 موضوع و 9بحث موااّ بعنوان تا اارا قابلیت خطابات از خاصی نوع آیا که

 براب  از نره  واحرد  خبرر  آیا یعنی خیر؟ یا گیرا قرار اصو  علم ار بررسی

 که خیر؟ یا گیرا می قرار قرآن عرض ار منبع یک بعنوان بلکه آن االلت

 بعنروان  امروری  چه اساساً: گیرا می قرار تر شامل بحثی ذیل ار سوا  این

 قررار  فقیره  فقاهرت  ی حروزس  جرزء  و اند شدس پریرفته اصو  علم ار منبع

  گیرند؟ می

 ثابرت  ایگرر  مباحرث  ار واحرد  خبر حجیت اصل که آنجا از البته. 1

 موضروع  اسرت  ممکرن  شردس،  گرفتره  مفروض راهراً نیز اینجا ار و شدس

 قررار  «هرا  آن سندهای حیث از االالت بندیِ طبقه» سقمِ یا صحت بحث،

 از را «مترواترات  االلرت » تروان  مری  آیا که شوا بررسی مثالً یعنی گیرا؛

 صرحیح  بنردی  اسرته  نروع  ایرن  آیا و اانست تر قوی «آحاا اخبار االلت»

 کره  شروا  مری  باعرث  آیرا  صدور ار قطعیت ایگر عبارت به خیر؟ یا است

 کره  نحروی  بره  هم آن باشد؛ ااشته بیشتری قوّت نیز قطعی سند االلت

 از نحروس  این پس نباشد؟ طرح قابل آن مقابل ار رنّی سند االلت  اساساً

 ار. نردارا  انصرراف  آن به قوم کالم راهر اما است ممکن نیز مسأله طرح

 شردس  اثبرات  منبرع  بعنروان  واحرد  خبر حجیت اگر گفت باید صورت این

 را منرابع  ایگرر  بره  نسربت  بروان  مخص ّص قابلیت که است روشن باشد،

 حرش  ار خطابرات  بین جمع قواعد و کالم از فهم اصو  تمامی و ااراست

                                                           
است که بحث از منبع « أسناا، استناا، ذسناا». یکی از تقسیمات ار مبنای مختار 9

 گیرا. قرار می« أسناا»ار ذیل بحث 
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 علرم  ی مااّس بعنوان اموری چه که این اثبات یعنی. شوا می جاری نیز آن

 بحرث  شروا،  مری  تمام چگونه امور این حجّیت و شوند می پریرفته اصو 

 ارزش تعیین و االلت و سند بین ارتبا » بحث از باید و است ای جداگانه

 . شوا تفکیک «آن سند  اساس بر االلت

 ار که باشد کسانی ی شبهه به پاسخ فصل، این طرح منشأ اگر حتی

 شبهه این اید باید اند، کراس تشکیک واحد خبر ی بوسیله کتاب تخصیص

 که بحثی ار آن ی گسترس و واحد خبر حجیت اصل اال و اارا منشأی چه

 منشرأ  قاعردتاً  پس. است شدس روشن شدس، اااس اختصاص موضوع این به

 ار قطعیرت  اسراس  برر  کره  گیررا  می شکل زمانی شبهه این برای علمی

 ار طرح قابلیت رنّی، اسناا  االلت  که شوا اااس االلت به ارزشی صدور،

 نظرر  ار آن االلت و سند بین رابطه واقع ار. بدهد است از را آنها مقابل

. انرد  شردس  بندی طبقه اسناا ارزش اساس بر ها االلت میزان و شدس گرفته

 صرحیح  االالت بنردی  طبقره  بررای  سرند  ااانِ قرار مبنا رسد می نظر به

 و علمری  اسرتداللی  و نشردس  شرکافته  مساله این ابعاا حداقل یا و نیست

 بعنوان مساله، این بررسی برای چون. است نگرایدس اقامه آن برای اصولی

 و...  و مسرتفیض  و مترواتر  ماننرد  «سند تقسیمات» به توجه با باید مثا 

 و ناسرخ  و تنزیل و تأویل و باطن و راهر و نصّ مانند «االلت تقسیمات»

 یکردیگر  با تقسیم او این تا سنجید یکدیگر با را آنها نسبت ،... و منسوخ

 .گراا ثالثی تقسیم منشأ هماهنگی، این و شوند هماهنگ

 تنهرا  شربهه،  این به پاسخ پس نشدس، طرح بحثی چنین که آنجا از 

 تخصریص  امکران  ار قضراوت  برای: که گراا می باز نکته این به تواند می
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 بره  و کررا  بحرث  واحد خبر حجیت ی گسترس از باید واحد، خبر به کتاب

 یرا  واحد خبر با قرآن تخصیص صحت شد؛ ثابت آن حجیت که میزان هر

 شارع به واحد خبر حجیت که فرض بر مثالً. گراا می معلوم نیز آن عدم

 را واحرد  خبرر  ار خطا عقلیِ احتما  شارع، که معناست این به بازگراا،

 صرورت  این ار که اانسته متواتر خبر با همسان را آن ارزش و کراس الغاء

 قروّت  افرزایش  یرا  کراهش  موجب را سند به نسبت رنّ یا قطع توان نمی

 .   بوا خواهد کتاب مخص ّص واحد، خبر لرا و اانست االلت

 ناارست فصل این ار مسأله طرح ی نحوس گرشت، آنچه اساس بر. 3

 این ار که است «اصو  علم ار منبع و سند» بحث، موضوع یا زیرا است

 بحث چارچوب ار آن، ی گسترس و واحد خبر حجیت اصل از بحث صورت

 نیرز،  واحد خبر با کتاب تخصیص امکان و گیرا می قرار امارات و حجج از

 سوالی موضع، آن ار بحث تکلی  تعیین از بعد و است بحث آن از تابعی

 بحرث  موضروع  یرا . نیسرت  طررح  قابرل  کتاب عمومات به نسبت جداگانه

 یک بعنوان «خاص و عامّ» رابع، مقصد موضوع اینکه به توجه با خصوصاً)

 برین  نسربت  به باید صورت این ار که است «االلت( »است االلی بحث

 .است نشدس انجام نیز کار این که پرااخت سند و االلت

 به مخالفین الیل چهار از او  الیل او تنها: »شوا گفته است ممکن

 اا ّ اخبارِ بر مبتنی که سوم اشکا  اما گشت می باز منبع و سند از بحث

 بره  و نیسرت  سرنخ  این از است، قرآن با متعارض روایات کنارگراشتن بر

 رجرروع آن ار مخالفرت  معنررای تشرخیص  و اخبرار  ایررن االلرت   از بحرث 

 بحرث  از خرارج  موضروعاً  سروم  اشکا  که ااشت توجه باید اما.« کند می
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 خبرر  حجیرت  اثبرات  از بعد و است واحد خبر حجیت بر فرض زیرا است

 این ار و کرا استفااس اجتهاا عملیات ار آن از باید آن، ی گسترس و واحد

 و عموم قبیل از اارا؛ وجوا قرآن و آحاا اخبار بین که هایی نسبت میان،

 و لفظری  قواعرد  طبرش  کره  است...  و تعارض و تقیید و اطالق و خصوص

 ضدّ بر که روایاتی لرا. است شدس معین یک هر با برخورا ی نحوس عقالئی،

 مروااّی  و منابع از ر است شدس آنها گراشتن کنار به امر و ر هستند قرآن

 جمع روش و است شدس ثابت ایگر جای ار و قبالً آن حجیت که نیستند

 مشرخص  اجتهراا  روند ار آنها جایگاس و گرایدس تنقیح ایگر منابع با آنها

 اسرتگاس  از کره  اانست روایاتی همان را روایات این باید بلکه است؛ شدس

 از و اارنرد ...  و استحسران  و قیراس  هماننرد  منزلی و اند شدس صاار نفاق

 بره  اسرتیابی  بررای  فاسرد  و باطرل  های راس زیرا. اند خارج اجتهاا موضوع

 یعنی است؛ شیعه مجتهدین بین ما بحث و است شدس نفی ابتدا از احکام

 .     کنند می سلوک مشترک مبنایی بر و ایمان استگاس ار که است کسانی

 بایرد ( نسرخ  و تخصیص بین ی مالزمه) چهارم اشکا  پیرامون اما. 1

 معرین  را آن شرارع  کره  اسرت  مروارای  از عمومراً  نسرخ  که ااشت توجه

 ار را ایگرری  خطاب و کراس الغاء را قبلی بیان خوا، تصریح با و کند می

 علرم  ار موااّ و منبع مصاایش از نیز «نسخ» یعنی اهد؛ می قرار ما اختیار

 برین  جمرع  هماننرد  فقیره  کره  نیست طور این و شوا می محسوب اصو 

 کشر   را نسرخ  مروارا  کالمی، االالت ی مقایسه اساس بر و عامّ و خاص

 البتره . بررا  مری  پری  منسروخ  و ناسخ به که است ایگر اخبار از بلکه کند

 .آمد خواهد بعدی فصل ار بحث این تفصیل
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 یعنری  بحث موضوع شوا روشن که است مهمّ فوق، نکات از فارغ. 1

 موضروع  بررای  کره  هرایی  مثا  از یکی شوا؟ می منعقد چگونه کتابی عامّ

 تخصیص یا «للقاتل میرام ال» به میرام ی آیه تخصیص شدس، ذکر بحث

. اانرد  می مباح را ولد و والد بین ربای که است احاایثی به ربا حرمت آیه

 پیامبر توسط مرام به آن ابالغ و آیه نزو  از بعد که است این سوا  حا 

 حرا   بره  آیره  این از فهم ار را مرام ایشان آیا آله و علیه اهلل صلی اکرم

 را آیره  نزو ، از بعد یا اااس ارجاع آن عمومیت به را آنان و واگراشته خوا

! است؟ اااس تفصیل و کراس تبیین و اااس توضیح آن به مربو  جزئیات با

 تفاصیل با آیه تشریح و توضیح شدس، واقع خارج ار آنچه ایگر عبارت به

 غررض  تحقرش  جهرت  ار اکررم  رسو  یعنی است؛ بواس پیامبر توسط آن

 و است کراس تبیین جزئیات تشریح طریش از را آیه معنای متعا ، خداوند

 آیرات  وقتری  که طور همان. است نشدس منعقد آیه برای عمومی اساساً لرا

 ی نحوس و کراس جمع را مرام اکرم پیامبر طبیعتاً شدس، ناز  صالس وجوب

 ایرن  برا  تنها متعا  خداوند غرض زیرا کراس تبیین آنها برای را نماز ااای

 امری بعنوان پیامبر بیان که این نه است؛ شدس می محقش تشریح و توضیح

 آیات که بواس این بر پیامبر ی سیرس واقع ار. باشد بواس قرآن ی آیه از جدا

 و کلّیرت  برا  را مررام  اینکره  نره  فرمرواس،  مری  تفسریر  مرام برای را قرآن

 تخصیص به سپس و شوا منعقد عمومی تا باشد کراس رها آیات عمومیت

 .باشد نمواس مباارت آنها

 توصری   کره  اسرت  واقعیرت  همرین  به توجه با تنها رسد می نظر به 

 ار بردون  زیررا  کنرد  می پیدا صحیحی معنای «شیء کلّ تبیان» به قرآن
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 حکرم  کره  کررا  اقرار باید قرآن، مبیّن و مفسّر بعنوان روایات گرفتن نظر

 پیرامبر  بیانات که صورتی ار اما. است نشدس ذکر قرآن ار امور از بسیاری

 هرر  آنگاس نگراا، محسوب قرآن از جدا ای مقوله بعنوان معصومین ائمه و

 آن، ذیرل  ار معصرومین  توضیحات با که بوا خواهد سرفصلی بعنوان آیه

 اسرت  ممکرن . بروا  خواهد آن جزئیات ی همه ار موضوع آن برای تبیانی

 شیء کلّ تبیان نتوانسته مستقلّ نحو به قرآن توضیح، این با: »شوا گفته

 چنرین  تروان  مری  که است روایات به شدن ضمیمه با تنها بلکه گیرا قرار

 ار نرزاع  اصل اقیقاً که است آن پاسخ.« کرا طرح را قرآن برای توصیفی

 و قررآن  کره  مسرأله  صرورت  خرالف  برر  یعنری  است؛ نهفته بخش همین

 بررای  را استقاللی توان نمی کند، می فرض مستقلّ نحو به را آن عمومات

 گراس  هرر  بلکره . نمروا  ضرمیمه  آن به را روایات سپس و کرا فرض قرآن

 و اقوا  با پیامبر آن از پس باشد، شدس ناز  «الصالس اقیموا» مانند خطابی

 زمران  کرار  ایرن  اگر و پرااخته خطاب این توضیح و تفسیر به خوا رفتار

 ررفیرت  ضرع   از منبعرث  بلکه نبواس مقدس شارع ناتوانی از ناشی بُراس،

 جزئیات تلقّی توانایی و بواس جاهلیت به العهد قریب که است بواس مرامی

 و روز چنرد  ار توضیحات و تفاسیر این لرا و اند نداشته مجلس یک ار را

 . است شدس انجام زمانی ی اورس یک ار و مجلس چند

 زنردگی  اوران آن ار کره  کسرانی  برای خارجی ی حااثه بنابراین. 6

 و سرا   صردها  گرشرت  از بعرد  اما است افتااس اتفاق نحو این به اند، کراس

 و آیرات  ی همره  آوری جمرع  نیرز،  شرارع  خطابرات  به نسبت فقاهت برای

. اسرت  علمری  بحرث  برای او  گام هستند، موضوع به مربو  که روایاتی
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 ار هرم  و گرراری  قرانون  ار هرم  نیز عقالء که شد گفته قبالً که چنان هم

 از نظرامی  و کننرد  مری  عمرل  «مجموعره » ی مالحظه اساس بر آن، ابالغ

 ایرن  برا  متناسرب  را خروا  بیان و گیرند می نظر ار را موضوعات و اغراض

 از را قررآن  آیرات  تروان  نمری  لررا  و کنند می القاء مجموعه یک ار و روند

 .کرا تفکیک معصومین بیانات

 نگراس  از ناشری  قروم  مباحرث  ار هایی تفکیک چنین رسد می نظر به 

 بر عالوس که حالی ار است آن ار ماندن متوق  و مسائل به ذهنی و نظری

 ار مسرائل  ی همره  ار بایرد  نیرز  را کاربرای و عملی نگاس باید نظری نگاس

 آیرات  مخاطرب  کره  عرفری  که شوا می روشن صورت این ار. گرفت نظر

 و نکاح از مختل  موضوعات ار و اند براس نمی سر به خف ار اند، بواس قرآن

 روابرط  و قروانین  و هنجرار  و رفتار اارای...  و شرب و اکل تا ارم و طالق

 اجتمراعیِ  روابرط  ترا  شردس  مری  ناز  قرآن آیات اساساً لرا. اند بواس خاصّی

 آن جایگزین را الهی روابط و کند نفی را موجوا قیوا و بشکند را موجوا

 قررآن  از فهرم  بررای  شروا  مری  روشن که است مهم این به توجه با. کند

 اصرو ،  مباحرث  ار قروم  روش و کرا بحث ایگری ی نحوس به باید اساساً

 .اهد پاسخ اسالم منظر از را عینی مسائل نیست قاار



 

 

 التخصیص و النسخ بین االمر دوران

 برر  و است «تخصیص و نسخ بین امر اوران» پیرامون بعدی بحث. 9

 صراار  عرامّ  بره  عمرل  زمران  فرارسیدن از پس خاصّ الیل اگر آن اساس

 بیران  ترأخیر  صورت، این غیر ار زیرا کرا محسوب ناسخ را آن باید شوا،

 .است قبیح حکیم موالی از کار این که آید می الزم حاجت وقت از

 بره  بایرد  آن، قبلری  مباحرث  و بحث این که ااشت توجه باید ابتدائاً 

 ار کره  اشرکاالتی  اسراس  بر زیرا «تخصیص» نه و شوا منصرف «تقیید»

 از تعریر   ار قروم  از قبرولی  قابل بیان گرشت، خاصّ و عامّ بحث ابتدای

 اسرت  ممکرن . نشرد  طرح «مقیّد و مطلش» با آن تفاوت و «خاصّ و عامّ»

 بررای  تخصریص  اصرطالح  از اسرتفااس  معترفند کره  نیز قوم: »شوا گفته

 محقرش  تقییرد  حقیقتراً  اال و اسرت  مسرامحی  اطالقری  متصرل،  مخصّص
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 صرحیح  تخصریص  اصرطالح  بکرارگیری  منفصل، مخصّص ار اما شوا می

 منفصل، و متّصل به خاصّ تقسیم از قبل که ااشت توجه باید اما.« است

 البته. است مقیّد و مطلش با آن تفاوت و خاصّ و عامّ معنای اصل از سوا 

 برین  تفراوت  تنهرا  و است یکی اصطالح نوع او این معنای که شدس گفته

 برر  اا ّ و اسرت  «وضع» عام ار شمولیت بر اا ّ یعنی است؛ اا ّ ار آنها

 .است «حکمت مقدمات» مطلش ار شمولیت

 تبیرین  برای ما پیشنهاا شد، وارا بیان این بر که اشکالی از فارغ اما 

 بره  نارر «خاصّ و عامّ: »شوا گفته که است آن قوم مبنای بر مسأله این

 «موصروف  و وصر  » بره  نرارر  «مقیّرد  و مطلش» اما است «افراا و کلّی»

 وصر   یک از استفااس طریش از عامّ، شمو  از خاصّ خروج واقع ار. است

 که این مصاایش، جزئری ) عامّ مصاایش از مصداق چند یا یک بلکه نیست

 خرارج  عرامّ  تحرت  از حکرم،  ار تفاوت بخاطر( شوند حقیقی محسوب می

 است «وصفی حیثیت» به الیل مطلش شدنِ مقیَّد که حالی ار. است شدس

 و اارا فررا  و کلّری  ار آثراری  تقییرد،  ایرن  البته اارا. وجوا مقیِّد ار که

 ایرن  مهمّ اما شوند خارج آن حکم از مطلش افراا  برخی که شوا می باعث

 بره  اتّصراف  بردلیل  افررااش،  بره  نسبت مطلش ی گسترس کاهش که است

. نردارا  وجروا  عامّ شمو  از شدس خارج افراا  ار آن وص  که است وصفی

 و «اسرت  اشرکا   بری  مردااها  تمرامی  با نوشتن: »گفته موال مثا  بعنوان

 زیررا  «نکرن  استفااس بزرگ عالم فالن مداا  از نوشتن، برای» گفته سپس

 بررای  و کنرد  حفرظ  آینردگان  بررای  را خاصّ مداا آن تا بواس آن بدنبا 

 حقیقری  جزئری  یرک  اینجرا  ار. نمایرد  اسرتفااس  آن از ها موزس ار نمایش
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 شدس خارج آن شمو  از رفته، می شمار به عامّ مصاایش از که آن رغم علی

 أعترش  ار ایمان وص  مانند) وص  یک به اتّصاف از ناشی خروج این که

 شردس  عرامّ  شمو  ار تصرّف موجب موال، غرض بلکه نیست( مومنه رقبه

 .است

 خاصّ بیان زمان تفاوت که شوا می روشن گرشت، آنچه اساس بر. 1

 ار زیررا  شروا  آن ناسرخیت  بره  قرو   موجب تواند نمی عامّ صدور زمان با

 معمروالً  و شردس  تعریر   حقیقری  جزئری  یرک  بره  «خراصّ » فوق، تبیین

 خوا نیز موال و شوند نمی عباا عموم ابتالی محلّ ویژس، و معدوا مصاایش

 بره  عمروم  بره  عمل که زمانی از بعد اال کند نمی جزئیاتی چنین ارگیر را

 مرحلره  این از بعد تنها. است شدس تبدیل فرهنگ یک به و افتااس جریان

 صردور  لرا و رسد می موضوع آن ی ویژس ابعاا برخی به نوبت تازس که است

 کرامالً  امرری  کره  گیررا  مری  انجرام  عامّ صدور از زیاای ی فاصله با خاصّ

 نیرز  مثرا   ار. شوا نمی حاجت وقت از بیان تأخیر موجب و است عقالئی

 کرار  بره  مشغو  موال استگاس ار که عبدی توسط نوشتن که است روشن

 مرداا  طبیعتراً  و گیررا  مری  انجام معمولی مدااهای طریش از عمدتاً است،

 . ندارا قرار عبد استرس ار باشد، موال اموا  از اگر حتی بزرگ عالم یک

 مسرأله  ار ممکرن  فروض از یکی تنها این: »شوا گفته است ممکن 

 عمروم،  نحرو  بره  فعل یک انجام به امر از بعد موال است ممکن زیرا است

 آن، تخصیص عدمِ صورت ار که باشد نداشته قبو  را آن از خاصی شکل

 وقرت  از بیان تأخیر و شوند می مبتال فعل از شکل آن انجام به قطعاً عباا

 بره  «فعرل  از خاصّری  شکل» که است آن پاسخ.« شوا می محقش حاجت
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 پیشرنهاای،  تعری  حسب بر که حالی ار کند می رجوع «وص » معنای

 بردلیل  اگرر  افرراا  بره  نسربت  آن ی گسترس ار تغییر و شمولیت از خروج

 نره  و کررا  محسروب  «تقییرد » را آن بایرد  باشرد،  وصر   یرک  به اتصاف

 شردس،  تعریر   حقیقری  جزئری  به خاصّ که آنجا از واقع ار. «تخصیص»

 و خرارج  عرالم  ار آن به عمل جریان سپس و عام به امر حین ار معموالً

 بیران  صردور  بره  ضررورتی  متعردّا،  بسریار  مصراایش  ضمن ار آن تحقش

 حکرم  به عمل زمان زیاای، مدّت تا و آید نمی پدید مصداق یک ی اربارس

 .رسد نمی فرا خاصّ

 تخصیص بین اوران ار قوم های مثا  اتفاقاً: »شوا گفته است ممکن

 ار کره  اسرت  النحویین تکرم ال و العلماء أکرم سنخ از هایی مثا  نسخ، و

 ار.« است شدس شمولیت ی اامنه ار تغییر باعث صفت یک به اتصاف آن،

 «نسرخ  و تقییرد  برین  اوران» به نارر قوم بیان که گفت باید صورت این

 رر  خاص و عامّ نه و ر مقّید و مطلش ار حاجت وقت از بیان تأخیر و است

 لررا  و اارا را متعردّای  افراا پوشش قابلیت وص ، چون است قبو  قابل

 خرالف  آن، پیرامرون  بیران  صدور عدم و گیرا می قرار عموم ابتالی محلّ

 ار تنهرا  آن، قربح  و حاجرت  وقرت  از بیران  تأخیر لرا. بوا خواهد حکمت

 . است فرض قابل مقیّد و مطلش مورا

 قرو   فروق،  نکات پریرش فرض بر حتی: »شوا گفته است ممکن. 3

 حاجرت  وقرت  از بیان تأخیر از احتراز برای که ر متاخر الیل ناسخیت  به

 عمل که است جایی ار آن و اارا فرض نیز خاصّ و عامّ مورا ار ر است

 جریران  جامعره  ار و شردس  تبردیل  عبراا  میان ار فرهنگ به عمومات به
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 امرا  باشد رسیدس حقیقی جزئی بعنوان خاصّ به عمل زمان سپس و یافته

 چنرین  کره  اسرت  روشرن  امرا .« باشرد  شدس صاار آن از پس خاصّ الیل

 گفتره  اسرت  ممکن. موالست حکمت خالف چون شوا نمی محقش فرضی

 ار اما موالست حکمت خالف فرضی چنین تحقش معتقدیم نیز ما: »شوا

 صراار  السالم علیه باقر امام از عامّی حکم مثالً که شوا می مشاهدس خارج

 و اسرت  شدس انجام السالم علیه صااق امام زمان ار آن تخصیص اما شدس

 نسرخ  به قائل موارا، این طریش از موال حکمت نقض از جلوگیری برای ما

 بره  عمرل  که آید می الزم صورت این غیر ار زیرا شویم می موارا این ار

 .«باشد شدس فوت باقر امام زمان ار مکلّفین از مصلحت مقتضای

 انجرام  باقر امام زمان ار قطعاً الزم های تخصیص که است آن پاسخ 

 ایرن  وصرو   عردم  از ناشری  اسرت  ممکرن  ااعایی های نمونه و است شدس

 برارس  ایرن  ار مرام که شوا اثبات باید یعنی است؛ بواس ما به ها تخصیص

 بیران  را مربوطره  تخصریص  السرالم  علیره  براقر  حضررت  و اند نکراس سوا 

 واقرع  ار. اند کراس نمی عمل تخصیص این مقتضای به مومنین و اند نکراس

 اسرت  باقر امام سوی از تخصیص فاقد ماست، نزا ار و رسیدس ما به آنچه

 زمران  ار مکلّفرین  و براقر  امرام  نرزا  ار آنچه که نیست معنا آن به این و

 خطراب » بایرد  لررا  و است مطابش کامالً رسیدس ما به آنچه با بواس، ایشان

 ار کره  کررا  تفکیک یکدیگر از را «المعصوم عند خطاب» و «الفقیه عند

 مخصّرص،  جمله از خطابات تمامی بلکه نیست مطرح «زمان» اوّ ، فرض

 .نموا مالحظه را آنها بین جمع باید و ماست مقابل ار نظر مدّ

 نظرر  ار را زمران  اقیقراً  بحرث  این ار قوم: »شوا گفته است ممکن 
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 صردور  تاریخ و عام صدور تاریخ به علم قبیل از تقسیماتی لرا و اند گرفته

 آیرا  کره  ااشرت  توجره  بایرد  اما.« اند کراس طرح را تاریخ به جهل و خاص

 ما، زعم به که است مکلّفینی عمل وضعیت تحلیل اینجا ار بحث موضوع

( صااق امام زمان ار) خاصّ خطاب و( باقر امام زمان ار) عامّ خطاب بین

 موضروع  امرا  اسرت  مهمّری  بحرث  نیرز  تاریخ تحلیل البته! اند؟ گرفته قرار

 بررای  مهرمّ  امرر  زیررا  پرااخت آن به خوا جای ار باید که است ایگری

 او بره  خراصّ  هرم  و عرامّ  هرم  حاضر حا  ار که است این فقیه، و اصولی

 اینجا ار زمان از بحث لرا و بپراازا آنها میان جمع به باید و است رسیدس

 .ندارا اثری فقیه برای

 اانسرت  باید نیز اورس آن ار مکلّفین عمل وضعیت مورا ار البته. 1

 و تغییرر  حرا   ار زمینره،  این ار آنان ررفیت و این از ها امّت ااراک که

 السرالم  علیهمرا  صااقین زمان ار که سواالتی از بسیاری لرا و بواس ارتقاء

 و نداشرته  طررح  قابلیت آله و علیه اهلل صلی پیامبر امت برای شدس، می طرح

 عمومرات  تروان  مری  آیرا  صرورت  ایرن  ار. اسرت  نبواس به مبتال آنان برای

 ایرن  بره  تمسرک  برا  و اانسرت  هرا  سوا  ی همه به نارر را نبوی احاایث

 قابلیرت  بعرد  سا  صد ار تنها که آورا بدست را سواالتی پاسخ عمومات،

 نرارر  عصری، هر ار خطاب عمومات ایگر عبارت به! است؟ ااشته فرض

 بره  نسربت  تروان  نمری  و ااشته وجوا عصر همان ار که است سواالتی به

 انعقراا  ااعرای  شردس،  مری  مطررح  قبلی موضوعات برای که جدیدی ابعاا

 موضروعات  بررای  جدیردی  قیروا  زمران،  گرشت با واقع ار. ااشت عموم

. طلبرد  می آنها پیرامون جدیدی بیان جامعه، که شوا می مطرح اجتماعی
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 بره  تدریج به ها امّت ررفیت حسب به اما است مطلش گرچه الهی علم لرا

 .  نیست ممکن افعی انتقا  و شوا می منتقل آنان

 آن شررعی  مروارا  از کره  چنران  آن نسرخ  تعری  که این بر عالوس. 1

 آن ماهیرت  رفع و کلّی صورت به حکم یک گراشتن کنار شوا، می معلوم

 بره  پیرامبر  برا  ایردار  بررای  صردقه  وجروب  حکم تغییر مانند) است بواس

 برر  و( حردّ  وجوب به خانه ار حبس از زناکار زنان حکم تغییر یا ترخیص

 حکرم  تغییر و متعدّا مصاایش ار حکم یک حفظ» بر «نسخ» اساس این

 کره  ای مسرأله  فرض اما. شوا نمی اطالق «خاصّ مصاایش برخی مورا ار

 حکرم  یرک  ماهیرت  رفرع  باشد، صحیح اگر حتی شدس مطرح قوم توسط

 کره  اسرت  موضروعی  مصراایشِ  برخری  مرورا  ار حکرم  تغییر بلکه نیست

 رفرع  و اسرت  براقی  هنوز ایگر مصاایش از بسیاری به نسبت آن عمومیت

 . نیست صااق فرضی چنین مورا ار «حکم ماهیت»



 

 



 

 

 النسخ حقیقه

( ثبوتراً  افعره  و اثباتراً  الحکم رفع) نسخ تعری  به آخوند ااامه، ار. 9

 طررح  تعرالی  خدای برای نسخ امتناع پیرامون که شبهاتی به و پراازا می

 منسروخ  و ناسرخ  از بحث که ااشت توجه باید ابتدائاً. اهد می پاسخ شدس،

 بره  شررعی  نحرو  بره  اسرت  ممکن هم و باشد عقالئی نحو به تواند می هم

 ار نسخ برای که هایی مثا  البته. شوا پرااخته آن تعری  و نسخ موضوع

 اسراس  برر  راهراً بحث اصل اما هستند شرعی هایی مثا  آمدس، قوم بیان

 ایرن  بره  بحرث  ار وروا یعنری . اسرت  گرفته شکل نسخ از عقالئی ااراک

 و شروا  فحرص  او بیانرات  و شارع نزا ار نسخ معنای از که نبواس صورت

 چنین که شوا اثبات اگر حتی یا. شوا بررسی بیانات آن االلت مقتضای

 شرع ار که نسخ از مصاایقی و موارا به ندارا، وجوا خطابات ار تعریفی

 ار. گراا استنبا  نسخ تعری  آن، لوازم از تا نشدس پرااخته شدس محقش

 خراص،  عررف  و فرهنرگ  بعنروان  شررع  که است محتمل کامالً که حالی
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 بیانات به رجوع آن، فهم برای که باشد ااشته نسخ از ای حدس علی تعری 

 معلروم  نسخ، معنای از شرعی بحث صورت ار. باشد ضروری او ی سیرس یا

 شروا؛  مطررح  انرد  کراس طرح قوم که آنچه همانند عقالئی مباحثی نیست

 رغرم  علری  کره  باشرد  نحروی  بره  نسرخ  از شارع تعری  است ممکن بلکه

 بره  راهری  عقالء و عقل آن، اساس بر عمل و آن به نسبت تسلیم ضرورت

 از قروم  تعریر   با اما شوا پیدا فهمی آن به نسبت یا نکنند پیدا آن فهم

 فرهنرگ  به مربو  که اصطالحی بعنوان نسخ واقع ار. باشد متفاوت نسخ

 همران  تعراری   بره  و شروا  اخر فرهنگ همان از باید ابتدائاً است، خاصّ

 .گراا رجوع آن از عرف

 به مخصوص تکلیفی اسماعیل حضرت ذبح مانند مثالی که آن ضمن

 تکرالی   سرنخ  از و اسرت  السرالم  علیهمرا  و آلره  و نبینرا  علی ابراهیم حضرت

 شررایع  نسرخ  باب از تواند می قبله تغییر مثا  که همچنان نیست عمومی

 مثا  او ایگر سوی از. نشوا محسوب خاتم این ار نسخ و باشد گرشته

 تبیرین  برای لرا و بیاید حساب به «نسخ» شارع نظر از نیست معلوم فوق

 از زناکرار  زنان مجازات تغییر یا نجوی ی آیه مانند یقینی هایی مثا  نسخ،

 . است تر مناسب حدّ شدن جاری به خانه ار حبس

 یک به نیز نسخ پیرامون قوم بحث شاید: »شوا گفته است ممکن. 1

 الهری  احکرام  نسرخ  کره  اارنرد  تصریح نکته این بر زیرا باشد شرعی معنا

 الیرل  بره  عقرالء  توسط حکم نسخ چون نیست عقالئی احکام نسخ مانند

 امرا  بوانرد  کرراس  وضع که است قانونی بوانِ مضرّ و ناارستی به بران پی

 حکرریم و عررالم بعنرروان خداونررد برره نسررخ از معنررایی چنررین انتسرراب
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 بحرث  تبیرین  ار مهرمّ  ی نکته رسد می نظر به.« ندارا امکان االطالق علی

 خراصّ  جعرل  یک به خوا غرض به استیابی برای عقالء اگر که است آن

 برا  تنها نیز متعا  خدای حکمت که نیست معنا این به کنند، می مباارت

 استیابی برای متنوّع های راس جعل صورت ار و یابد می توضیح جعل یک

. اسرت  اااس رخ او حکمرت  خرالف  امری متعا ، خداوند طرف از هدف به

 کند مباارت هدف یک برای متعدّا قوانین جعل به تواند می خداوند بلکه

 و بگیرا نظر ار آن برای جایگزینی و بگرارا کنار را خاصّ جعل یک یا و

 کره  تصروّر  ایرن  پرس . اوسرت  حکمرت  با متناسب نیز فروض این ی همه

 توضیح آن تغییر عدم و قانون یک جعل صورت ار تنها خداوند حکمت»

 .است غلط «یابد می

 ار تنروّع  و تغییرر  و نیسرت  نحرو  ایرن  بره  نیز عقالئی ااراکات حتی

 براز  قبلی قانون بوانِ مضرّ یا و عقالء جهل به منحصر نیز عقالئی قوانین

 بررای  راس چنرد  کره  اسرت  ممکن عقالئی، جعل مقام ار یعنی. گراا نمی

 را راس بهترین حتی و باشد مطرح گراران قانون ذهن ار هدف به استیابی

 فعلری  شررایط  برا  متناسرب  را آن اجررای  امرا  اهند تشخیص ارستی به

 تنهرا  که نیست این موجب غرض، و هدف وحدت ایگر عبارت به. ندانند

 و متنروع  هرای  راس بلکه غیر؛ ال و اارا وجوا آن به استرسی برای راس یک

 حرا  . اسرت  طررح  قابرل  غررض  بره  اسرتیابی  بررای  مختلفی های گمانه

( متعرا   خداونرد  مانند) گرار قانون قدرت گاس تعدّا، و تنوّع این خاستگاس

 گراهی  و شروا  نائرل  خروا  مقصرد  بره  طریش هزاران از تواند می که است

 بره  که است نهی و امر مخاطبین ررفیت  ار اختالف تعدّا، این خاستگاس
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 ار زنری  گمانه پس. شوا جعل متعدّای های راس مختل ، های ررفیت تبع

 لررا  و گرراا  مری  براز  عبرد  ررفیرت  بره  یرا  و موال قدرت به یا جعل مقام

 آن ار انحصرار  و اطرالق  و باشرد  اختالف و تنوّع و کثرت اارای تواند می

 . نیست طرح قابل

 انتخراب  هرا  راس ایرن  از یکری  عمرل،  ی صحنه به وروا برای سپس. 3

 تعریّنِ  وجوا با مثالً. است خاصّی الیل اارای نیز انتخاب این که شوا می

 گزینره  ایرن  گرراران،  قرانون  نرزا  ار غررض  به استیابی برای راس بهترین

 نشوا گیری سخت آنها به نسبت و نیاید فشار مرام به تا شوا نمی انتخاب

 ابالغ مرام به قانون این سپس. شوا نمی انتخاب راس بهترین همیشه لرا و

 اجررا  بره  خاصّ زمان مدّت یک ار و شوا می اااس آموزش آنان به و شدس

 قرانون  این موفقیت میزان و آثار کنتر  به آن، از پس تا شوا می گراشته

 قرانون  این موفقیت عدم نیز اینجا ار. شوا پرااخته هدف به استیابی ار

 برخری  ار بلکره  گرراا  نمری  براز  عقالء جهل و قانون ار نقص به همیشه

 بردالیل ) مررام  پرریرش  عردم  امرا  اسرت  صحیح و متناسب قانون موارا،

 آن تغییرر  بره  ترا  شروا  مری  موجب آن، به نسبت...(  و اخالقی و فرهنگی

 راس چنرد  کره  اسرت  ایرن  قانون تغییر ار ایگر فرض. شوا مباارت قانون

 تجربره  مردّتی  بررای  آنها از یک هر و اارا وجوا هدف به استرسی برای

 بهترین آثار، ی مقایسه از بعد تا شوا می اجراء آزمایشی بصورت و شوا می

 .شوا انتخاب راس

 هرم  برا  رونرد  ایرن  تمرامی  ار عقرالء  ایگر و متعا  خداوند بنابراین
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 و جهرل  فررض  عقالء، برای که است آخر ی مرحله ار تنها و 9اند مشترک

 متعرا   خداونرد  بررای  فرضی چنین اما اارا وجوا تجربه و خطا و اشتباس

 و خداپرسرتی  ار نظم متعا ، خدای غرض که آنجا از البته. نیست مطرح

 ایرن  بررای  گرراری  قرانون  حرا   ار اائماً است، بواس معنوی امور و تقرّب

 کره  اسرت  اااس تغییرر  سرپس  و ابالغ را مختلفی شرایع لرا و بواس هدف

 یرک  خراتم،  ایرن  ار نسرخ  واقع ار. شوا می معنا جا این ار نسخ اساس

 محردوا  خراصّ  مروارای  بره  و نبرواس  فرهنرگ  یک بمثابه و متداو  روند

 .اارا اوام قیامت روز تا آن احکام اغلب زیرا شوا می

 مرثالً . ااا توضریح  را شرعی های مثا  توان می اساس این بر حا . 1

 الهری  قرانون  کره  نبوا الیل این به پیامبر ایدار برای صدقه وجوب نسخ

. بروا  فرمان این به نسبت مرام پریرش عدم از ناشی بلکه نیست مناسب

 کره  نبروا  باب این از تازیانه حدّ به ابد حبس از زناکار زنان حکم تغییر یا

 براب  از شراید  بلکره  است بواس الهی حکمت خالف خانه، ار ابدی حبس

 نظم شد گفته که چنان زیرا است؛ بواس عباا بر تسهیل و رحم و تخفی 

 .شوا نمی محقش راس یک از تنها موالی نظر مدّ

 از اسرت  ممکرن  اوم مثرا   ار حکم تغییر: »شوا گفته است ممکن 

 جدیردی  مصرلحت  و باشرد  بواس خانگی حبس مصلحت یافتنِ پایان باب

                                                           
. البته تفاوت ایگری میان احکام عقالئی و احکام الهری وجروا اارا: احکرام عقرالء     9

حکم صاار کراس و لررا نیرازی   « تاریخ»ای تمامی است اما شارع بر« جامعه»نارر به 

 ار جعل خوا ندارا.« لحاظ پریرش مرام»به 
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 برواس  موقّرت  اوّ  حکرم  ایرن  لررا  و شوا جعل تازیانه حکم تا شدس باعث

 آیرا  معناسرت؟  چره  بره  «مصلحت» که است مطرح سوا  این اما.« است

 مروال  غایرت  کره  باشرد  چنین اگر است؟ غایت همان مصلحت، از مقصوا

 منسروخ،  و ناسرخ  حکم او هر از مقصوا زیرا نکراس تغییری و است ثابت

 چنرد  از غایرت  این حا . است اسالمی ی جامعه ار زنا رواج از جلوگیری

 سپس و کراس عمل او  طریش از مدّتی مقدس شارع و شوا می محقش راس

 ار کره  همچنران . اسرت  کراس جعل خوا غرض تحقش برای را اوم طریش

 کره  ایرن  و برواس  صرالس  بنام عبااتی ار نظم ایجاا غایت قبله، تغییر مثا 

 و بخواننرد  نماز سو یک به و باشند ااشته رویّه وحدت نمازگزاران ی  همه

 موجرب  کره  مکرانی  تنهرا  بلکه است نکراس تغییر قبله، تغییر با غایت این

 کرراس  تغییر کراس، می محقش را هدف این که طریقی و شدس می نظم این

 .است

 اشرکا   نسرخ  امکان به که کسانی مشکل رسد می نظر به واقع ار. 1

 است آن شدس، اااس اشکاالت این به که هایی پاسخ برخی حتی و اند کراس

 عقالئری  ااراکرات  ار مقصرد  تحقرش  بررای  راس یک تنها شوا می تصوّر که

 بیران  برا  کره  کنرد  تغییر نباید و است مطلش امری جعل لرا و اارا وجوا

 ار کره  هایی گمانه زیرا. است ناارست تصوّر این که شد روشن گفته پیش

 نیسرت  مطلش و برهانی و قطعی علم سنخ از شوا، می طرح اعتبارات عالم

 و خطرا  و گیررا  مری  شرکل  احتما  و رنّ اساس بر عقالئی ااراکات بلکه

 امرری ( اثرر  کنتر  و التزام تا الزام و جعل از) آن مراحل تمامی ار بهینه

 . است مفروض
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 ترایرد  نسرخ  امکران  ار که کسانی سوا  منشأ باید ایگر عبارت به 

 رراهراً . شروا  ارائره  صرحیح  پاسرخی  ترا  شروا  تبیین ارستی به اند کراس

 اهرداف  تحقش برای راس یک تنها که بواس فرض پیش این اارای مستشکل

 و اانرد  می اشکا  اارای را انحصاری راس این رفع لرا و اارا وجوا عقالئی

 عرالم  قواعرد  بره  اگر که حالی ار هست؛ نیز صحیحی اشکا  مبنا این بر

 مختلفری  هرای  راس عقالء، برای که شد خواهد روشن شوا، توجه اعتبارات

 برا  را حقیقی امور قواعد مستشکل، واقع ار. اارا وجوا هدف تحقش برای

 اسراس  برر  را الهری  ی ارااس و علرم  و کرراس  مخلرو   اعتباری امور ضوابط

 را آن و کراس تبیین( علّیت جریان) خارج ار واحد نسبت جریان ضرورت

 .است اااس تسرّی نیز مجعوالت ار

 چررا  کره  اسرت  این سوا  صورت، این ار: »شوا گفته است ممکن 

 به پاسخ که است کراس جعل را اوم راس و گراشته کنار را او  راس خداوند

 بایرد  اما.« است شدس اااس او  حکم ار مصلحت بوانِ موقّت با سوا  این

 از و احکرام  علّت و خداوند افعا  چراییِ از سوا  ار عقل که ااشت توجه

 «حکم بوان موقت» گرچه لرا. ندارا خروج و وروا حش نسخ، علّت جمله

 مصرلحت  بوان موقت» به نسخ تعلیل اما است واضح کامالً امری نسخ ار

 بیران  بره  منو  و اارا اثبات به احتیاج که است امری «منسوخ حکم ار

 طررح  را حردس  ایرن  توان می روایات برخی به توجه از اتفاقاً. است شارع

 امرت  با متعا  خدای برخورا اکرم، پیامبر ملکوتی مقامات بدلیل که کرا

 و نداشرته  سرابقه  کره  برواس  تسرهیلی  و رحرم  و تخفی  مبنای بر ایشان

 نروع  تررین  سرهل  با تاریخ پایان تا بشر تا کراس جعل را احکام ترین راحت
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 تسرهیل  و تخفی  به نسخ علّت که است محتمل لرا. باشد روبرو تکالی 

 شرارع  بره  اسرتناا  قابرل  کره  زمینه این ار فقهی بحثی البته که بازگراا

 .طلبد می ایگری مجا  باشد، مقدّس

 جعرل  بررای  عقرالء  زنی گمانه هنگام ار: »شوا گفته است ممکن. 6

 از وقتری  امرا  برسرد،  ذهرن  بره  غرض به وصو  برای راس چند شاید قانون

 آن ی اهنردس  نشران  شروا،  می جعل و شدس انتخاب راس یک تنها آنها میان

 برا  بلکره  نداشرته  وجوا هدف به استیابی برای راس چند واقع ار که است

 مصرلحت  اارای راس یرک  تنهرا  کره  شردس  روشن طُرُق این بین ی مقایسه

 اال و. انرد  نبرواس  ملزمره  و اکیرد  مصلحتی واجد ها راس ی بقیه و بواس بیشتر

 بررای  متعدای های راس شوا، می مشاهدس تخییری واجب ار که طور همان

 نره  و ر عینی نحو به وجوب وقتی واقع ار. شد می اعتبار غرض به وصو 

 مصلحت اارای راس، یک تنها که است آن از کاش  شوا، جعل ر تخییری

 عردم  و ابتردایی  نگراس  از ناشری  طریش، چند وجوا به گمان و بواس ملزمه

 نیرز  عقالء و شدس مشخص بهتر راس مقایسه، با اما بواس آنها بین ی مقایسه

 وجوا پس. کنند نمی جعل را مرجوح راس باشد، ااشته وجوا بهتری راس تا

 قابرل  تخییرری  وجوب مورا ار فقط هدف به استرسی برای راس چندین

 .«غیر ال و است قبو 

 جعرل  عقرالء  توسرط  کره  امروری  از برخری  که ااشت توجه باید اما 

 جامعره  ار آن تحقرش  کره  اسرت  نظمری  بنیانِ و ریشه به راجع شوا، می

 بررای  راس یرک  تنهرا  کره  اسرت  صرحیح  صرورت،  این ار و شوا می انبا 

 و بنیران  و ریشه بمثابه که امری زیرا باشد؛ ااشته وجوا هدف به رسیدن
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 کره  طرور  همان نیست تعدّابَراار باشد، مجموعه و استگاس یک ار اساس

 ار روبنایی موضوعات به وقتی اما. است واحد تنه و ریشه ارخت، یک ار

 اارا؛ جریران  هردف  به وصو  های راس ار کثرت و تعدّا رسیم، می جامعه

 ار. اسرت  متعردّا  بسیار ارخت یک ار میوس و برگ و ساقه که طور همان

 «بنردی  طبقه» و هستند «نظام» اارای مجعوالت و اعتبارات و اوامر واقع

 از برین  این ار بنیانی و اساسی امور الیل، همین به. اارا جریان آنها ار

 مردّنظر  نظرمِ  ار «نمراز » ماننرد  شوا می تأمین فعل یک و راس یک طریش

 یعنری . اسرت  شردس  یراا  آن از «الردین  عمروا » بعنوان که شرعی موالی

 و شروا  اااس بازگشرت  نمراز  ماننرد  فعل یک به باید عباای احکام تمامی

 سرپس . شوا می جاری عبااات ی بقیه ار که است نماز ار اخالص میزان

 ایگرر  روابرط  کیفیت که هستند او پرستش و خدا با رابطه بمثابه عبااات

 برا  رابطره  خردا،  برا  ارتبرا   یعنی اهند؛ می قرار خوا تاثیر تحت را انسان

 بایرد  عبرااات  و افعا  کثرات یعنی. کند می متعاا  را طبیعت و ها انسان

 و مرکّرب  صورت به کثرت و وحدت این و شوا اااس ارجاع وحدت یک به

 . شوا تشریح مجموعه یک ار

 عقرالء  ایگرر  برای بلکه نیست این به مخصوص تنها روند این البته

 و مررور  و عبرور  ار تسرهیل  تنهرا  جامعه نظم برای مثالً. اارا جریان نیز

 و ریاسرت  و مولویرت  اصرل  حفظ برای بلکه نیست مطرح ترافیک کنتر 

 حتری  و نردارا  تعردّا  کره  است الزم خاصّی افعا  فرمانبَری، و فرماندهی

 مرام به آن آموزش و قانون جعل مانند مراحلی افعا ، از استه این برای

 چنرین  انجرام  واقرع  ار. شروا  نمری  انجرام  عبراا  میان ار آن اثر کنتر  و
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 به را مرام کسی وقتی زیرا ندارا معنا جامعه اساس و بنیان برای مراحلی

 و اسراس  چنرین  کرانرد،  پیردا  تمایرل  او بره  مرام و کند می اعوت خوا

 یک تنها منزلتی چنین ار و گیرا نمی قرار مجدّا ی مالحظه مورا بنیانی

 نظرام  به تعلّش و همبستگی و کلمه وحدت سنخ از که است جاری فرمان

 گیرری  شرکل  و تمرایالت  رسریدن  وحدت به از بعد رو این از. است حاکم

 میرزان  همچرون  مسائلی که است محور یک حو  سیاسی های حساسیت

...  و آنهرا  ی بهینه و فرامین آثار کنتر  و ها فرمان به نسبت مرام پریرش

 . یابد می طرح قابلیت

 مسرتقلّ  بصرورت  امرور  قروم،  فکرری  اسرتگاس  ار کره  آنجرا  از اما. 8

 نظرام  و آنهرا  میران  ربرط  و شروند  مری  تفکیک یکدیگر از و شدس مالحظه

 قابل آنان استگاس ار نیز فوق مطالب گیرا، نمی قرار نظر مد آنها بر حاکم

 تقسریماتی  لررا . شرد  نخواهد توجهی نیز آن لوازم به و بوا نخواهد طرح

 کره  باشرد  احکامی گر بیان تواند نمی تخییری، واجب و عینی واجب مانند

 و احکرام  بره  منرد  نظرام  نگراس  ار پس. است شدس جعل «نظام» یک برای

 شردس  طرح روبنایی و زیربنایی امور قبیل از تقسیماتی اعتبارات، و قوانین

 منطش بکارگیری لوازم از که ر تخییری و عینی واجب مانند تقسیماتی و

 احکرام،  بره  عمرل  بجرای  و روا مری  کنار ر است اعتباری امور ار انتزاعی

 بره . گیررا  مری  قررار  بحرث  مورا نظام تأسیس رکن بعنوان احکام ی اقامه

 قررار  خروا  تحلیرل  مبنرای  را «رابطه» که فکری استگاهی ایگر عبارت

 راس یک تنها صورت، این ار و کند می مالحظه مرکّب نحو به را امور اهد،

 ار مجموعه یک برای خروجی و وروای اهها بلکه نیست مطرح آن برای
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 فروض و بُرا می یکدیگر از را امور ربط که منطقی خالف بر. گیرا می نظر

 ار که کند می بحث آن لوازم از و اهد می قرار نظر مدّ را ذهنی و انتزاعی

 به طبیعی هدف، به استرسی برای راس یک تنها وجوا ااعای صورت، این

 برین  کره  شوا می ااعا اقلیدسی ی هندسه ار که طور همان رسد؛ می نظر

 جدیرد  ریاضریات  ار اما است ترسیم قابل مستقیم خط یک تنها خط او

 .شوا نمی پریرفته ااعایی چنین اااس، قرار خوا فرض پیش را جاذبه که

 ابتردائاً  عقالئری،  امرور  ار که ااشت توجه باید فوق، نکات از فارغ. 7

 وحردت  اارای غایرت  وعراء،  این ار. شوا می گرفته نظر ار غایت و غرض

 یعنی. است راس یک از بیش و ندارا وحدت آن به رسیدن طریش اما است

 و نیسرت  ممتنرع  هدف، به استرسی برای عقالء توسط گمانه چند طرح

 محقرش  حتری  و است ممکن کامالً مقصد یک به وصو  برای راهها تعدّا

 انتخراب  را راههرا  آن از یکری  معمروالً  قرانون  جعرل  بررای  اما است شدس

 بره  عمرل  و آن پرریرش  و قرانون  فهرم  مرام، اغلب برای یعنی. کنند می

 این عقالء معمو  فرهنگ لرا و نیست آسانی کار هم قانون یک مقتضای

 فهرم  ترا  کننرد  نمری  جعرل  متعدّا و تخییری نحو به را واجبات که است

 راس چند وقتی بنابراین. شوا آسان و سهل عوام، برای آن به عمل و قانون

 به را ما آنها ی همه که معناست این به اارا، وجوا هدف به رسیدن برای

 .کنند می واصل غرض

 شرد،  مطرح گرار قانون برای راس چند وقتی: »شوا گفته است ممکن 

 ارصرد  واجرد  کره  را راهری  یعنری  کند؛ می انتخاب را راس بهترین همیشه

 کرار  و بروا  نخواهد عقالء از اال و کند نمی جعل است، مصلحت از کمتری
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 وجروا  راهری  اسرت  ممکن که است آن پاسخ.« است حکمت خالف بر او

 گررار  قرانون  کره  آنجرا  از اما است کمتری مصلحت واجد که باشد ااشته

 باشرد،  کرراس  رعایرت  را آنهرا  ررفیرت  و نگیرا سخت مرام بر خواهد می

 .کند می انتخاب را راس همان

 گررفتن  نظرر  ار و مررام  ررفیرت  رعایت: »شوا گفته است ممکن 

 ار لررا  و اسرت  مصرلحت  از جزئی خوا نیز قانون به نسبت آنان پریرش

 افرزایش  را مصرلحت  ارصرد  کنرد،  تأمین نیز را مسأله این که راهی واقع

 ار کره  ااشرت  توجره  بایرد  اما.« کند می بد  راس بهترین به را آن و اااس

 باعرث  «گیرری  رأی» کره  اارا وجروا  زیراای  موارا عقالء، فعلی ی سیرس

 اسرت  ممکرن  لررا  و شروا  می ها گزینه ایگر بین از راهها از یکی انتخاب

 برواس  کمترری  مصلحت واجد که باشد راهی انتخاب گیری، رأی ی نتیجه

 میرل  و خواست و سلیقه که بواس این نیز گرشته ار عقالء ی سیرس. است

 لررا . اسرت  گرفتره  می قرار اصل راس، چند میان انتخاب ار سلطان و موال

 نظرر  ار «بهترر » زیرا است ناارست اینجا ار «بهتر راس» انتخاب از سخن

 بتوانرد  کره  نیسرت  ثابتی ارزشی مفهوم و است متفاوت موالی، از یک هر

 عرامّ  اسرتداللی  و بگیرا قرار عمومی نحو به عقالئی ااراکات برای مبنایی

 قروم  نظرر  ار آنچه که حالی ار. شوا محسوب راس چند بین انتخاب برای

 کره  اسرت  ذاتری  قربح  و حسن گرفته، قرار عملی عقل و اعتبارات مبنای

 9.عقالست ی همه رفتار از تحلیل برای عامّ مبنایی

                                                           
های منطقی و فلسفی که غرض و مصرلحت ار ااراکرات عقالئری را توضریح      . ریشه9

اهند، ار مباحث قبلی مفصّالً مورا بررسی قرار گرفته و لررا ار ایرن مرتن ر کره       می

 شوا. میبنای آن بر اختصار است ر تکرار ن



 

 

 البداء

 را آن و پرراازا  می «بداء» تعری  به نسخ، از بحث ااامه ار آخوند. 9

 این و شد نخواهد محقش واقعاً که کند می تعری  ای واقعه ثبوت ارهار به

 و حکمرت  آن، ااعری  کره  شرد  خواهرد  انجرام  ولریّ  یرا  نبیّ توسط ارهار

 اثبرات  و محرو  لوح به متّصل ولیّ، یا نبیّ اگر البته. است خاصّ مصلحتی

 لروح  بره  کره  باشرند  کسرانی  از اگر اما بوا خواهند بداء از خبر بی باشند،

 .هستند آگاس خبر آن تحقّش عدم از نیز خوا باشند، متّصل محفوظ

 واقرع  خرالف  ذخبرار  برداء،  از تعریفری  چنین ی  الزمه رسد می نظر به

 وجروا  بردلیل  آن ارهرار  کره  باشرد  واقعری  خرالف  نروع  از گرچره  است؛

 مثرا   بعنروان  که موارای به توجه اما. شوا نمی محسوب قبیح مصلحت،

 ار. اسرت  نبواس گونه این مطلب حقیقت که اهد می نشان شدس، ذکر بداء

 روایرات  به اگر السالم علیه یونس حضرت قوم برای عراب نزو  عدم مثا 
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 پیرامبر  آن اعرای  از بعرد  الهی عراب که شد خواهد روشن شوا، مراجعه

 رفترار  برا  متناسب لرا و بوا برگرفته ار را آنان حتی و شدس ناز  بزرگوار

 و مانردس  باقی قوم میان ار که عال می اما. شد فرستااس فرو عراب قوم، آن

 حضررت  قروم  الهری  عراب های نشانه به اشارس با بوا، نکراس ترک را شهر

 برا  و شروند  متنبّره  قوم آن که شوا می باعث این و کند می انرار را یونس

 ار. بپراازنرد  توبره  و تضررع  بره  آموختنرد،  عالم آن از که خاصّی کیفیت

 آنران  از عرراب  قوم، آن جدید رفتار با متناسب و شدس حاصل بداء نتیجه

 .9شوا می برطرف

 شرب  چهرل  بره  شب سی ی وعدس تغییر و موسی حضرت ماجرای ار

 ار موسری  حضررت  که شد خواهد روشن شوا، مراجعه روایات به اگر نیز

 گرررفتن روزس جملرره از خاصّرری مناسررک انجررام حررا  ار روز، سرری آن

 افطار زمان رسیدن فرا از قبل و آخر روز ار بزرگوار پیامبر این. است بواس

 مشررّف  ربروبی  سراحت  برا  مناجات به اهان خوش بوی با که آن برای و

 بروی  مرن  فرماید می تعالی خدای اما کند می زان مسواک به اقدام شوا،

                                                           
. ار مثالی ایگر، تناسبات رفتاری ار افراای مانند حرّ بن یزید ریاحی ار راهر بره  9

ااری سپاس  نحوی بواس که از اشقیاء بواس و توفیش بازگشت نخواهند ااشت زیرا طالیه

السالم بره هرر    عبیداهلل و ماموریت برای جلوگیری از حرکت کاروان امام حسین علیه

مگر اینکه مورا وثوق استگاس حاکم باشد. حتی وقتری سرپاس   شدس  کسی سپراس نمی

گیرنرد و توسرط کراروان حضررت سریراب       نظیری قرار می حرّ ار مقابل بزرگواری بی

شروا امرا ار روز عاشرورا نجرات      شوند، باز هم تغییری ار مسیر حرّ مشاهدس نمی می

 یابد. می
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 رونرد  این ی ااامه به موسی حضرت لرا و اارم می اوست را اار روزس اهان

 .شوا می امر ایگر شب اس تا

 ار تغییرر  یرا  او  مثرا   ار آن رفرع  سپس و عراب نزو  واقع ار. 1

 «اختیرار  اار» انیرا  ایرن  کره  اسرت  آن از ناشی اوم مثا  ار وعدس زمان

 آن تحقرش  عردم  و حااثه یک تحقش از ذخبار ،«بداء» موضوع یعنی. است

 موضروعیتی  میران  این ار نیز حااثه از ذخبار شاید البته. نیست خارج ار

 یعنری  اسرت؛  ایگرری  ی مسرأله  تابع قطعاً نیز اخبار خوا اما باشد ااشته

 برا  متناسرب  ایگر عبارت به. است «عباا فاعلیت و اختیار» بداء، موضوع

 برداء  شروا،  مری  انجام الهی امتحانات قبا  ار بندگان توسط که فاعلیتی

 قبرا   ار کره  اهد می نشان شرایط تمامی ترتیب، این به. شوا می حاصل

 تعرالی  خردای  اسرتگاس  سوی از فعلی چنین بندگان، فاعلیت از روند این

 لحظرات  ار امرا  شروا  مری  صاار نیز آن انجام استور و شد خواهد محقش

 الیل، همین به و شوا می انجام بندگان سوی از متفاوت فاعلیتی پایانی،

 اسرت  روشرن  البته. گیرا می شکل آن با متناسب نیز متعا  خدای تدبیر

 کره  اقروامی  ی همره  لررا  و اسرت  وضرعیت  این خالف بر معمو  روند که

 و انرد  شردس  عرراب  اچرار  لررا  و نشدس متنبّه اند، ایدس را عراب های نشانه

 الیرل  بره  کره  هسرتند  اسرتثنائی  بمثابه یونس حضرت قوم مانند اقوامی

 تحقش از ذخبار و علم اگر پس. اند شدس ماندگار تاریخ ار خوا خاصّ رفتار

 برا  و اختیرار  و فاعلیرت  ماننرد  مفراهیمی  تبع به باید شوند، طرح بداء ار

 .گراند تشریح گرفته شکل الهی امتحان اساس بر که شرایطی به توجه

 اشرکا   نیرز،  فوق بیان پریرش فرض ار: »شوا گفته است ممکن. 3
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 بره  قبلی علم رغم علی خداوند زیرا. است وارا بحث ابتدای ار شدس طرح

 نخواهرد  محقرش  کره  اسرت  اااس ای حااثه وقوع از خبر عباا، رفتار تغییر

 منطرش  تعریر   مبنای بر که آن بجای الهی علم که است آن پاسخ.« شد

 بین نسبت» ار باید شوا، اااس توضیح( صد ار صد تطابش) علم از صوری

 اگر و «معااله» یک صورت به و شوا تعری  «عبد فاعلیت و خدا فاعلیت

 ار علرم  تعریر   زیررا . نگرراا  وارا جبرر  اشرکا   ترا  شروا  تحلیل آنگاس و

 نگرری  مجموعره  منطش ار علم تعری  است؛ متفاوت گوناگون های منطش

 منطرش  ار و اسرت  سیستم ار اثرپریری و اثرگراری و واکنش و کنش به

 .کند می رجوع «جهت» مفهوم به مختار

 منطرش  اسراس  برر  وقتری  خداونرد  علم بوان مطلش ایگر عبارت به 

 زیربنای بمثابه «اختیار» با شوا، تعری  آن از ناشی نگریِ مطلش و صوری

 الهری  ی ارااس که طور همان لرا. است معارض ثواب و عقاب مبنای و این

 ااشرته  جروالن  ی اجرازس  منرافقین  و کفرار  گرفته قرار این بر انیا این ار

 برر  اسرت،  الهی تشریعی ی ارااس مقتضای آنچه از بسیاری بالتبع و باشند

 را الهی علم باید شوا؛ مقیّد و نگراا محقش او خوا ی بالغه مشیت اساس

 بره  و باشرد  ااشرته  همخروانی  «امتحران » برا  که کرا مقیّد نحوی به نیز

 هرم  آن کره  رر  رسل ارسا  و کتب انزا  اال و گراا متقوّم عباا اختیارات

. شرد  نخواهرد  معنرا  الهری  اولیاء های مصیبت و ر است تعالی خدای فعل

 «الهری  علرم  شردن  مقیّرد » و «الهی ی ارااس شدنِ مقیّد» میان قوم، البته

 قروم  مبنرای  ار علم تعری  که شوا می ناشی آنجا از این و قائلند تفاوت

 امرا  نیسرت  پرریرش  قابل آن به ای خدشه هیچ که گراا می باز علّیت به
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. شروا  مری  پریرفته آن تقیید لرا و نیست علّیتی امور سنخ از ارااس تعری 

 ماننرد  اصرولی  مررهب،  فرهنرگ  ار اولیره  برداهت  که است حالی ار این

 از بعرد  و اسرت  جهرنم  و بهشرت  و ضراللت  و هردایت  و امتحان و اختیار

 مطرح الهی ارااس و علم قبیل از الهی اوصاف از سخن که اینهاست تمامی

 قابرل  ربرط   صروری،  منطرش  اسراس  برر  اوصراف  ایرن  تعری  که شوا می

 .ندارا مرهب فرهنگ و این به استناای

 و بشرر  بره  اختیرار  اعطراء  کره  شردس  روشن مختار مبنای ار البته. 1

 آن، اسراس  برر  الهی ی  ارااس و علم تقیید و منفی فاعل به جوالن ی اجازس

 تکامرلِ » ی زمینره  کران فراهم حکمت، آن و است الهی حکمت از ناشی

 نظر از و است «خلقت غایی جهت» بمثابه اکرم پیامبر برای «تکامل فوق

 رشرد  برا  قیراس  قابرل  منفری،  فاعلیت با مقابله فضای ار «رشد» ریاضی

 همین ار الهی قدرت و ارااس حتی. نیست مثبت فاعلیت فضای ار ممکن

 منرافقین،  و کفرار  جوالن امکان رغم علی و شوا می مشخص بیشتر روند

 بر عالم تکامل جهت و شدس تمام آنها بر مختل  انواع به الهی های حجت

 اسرتگاس  نفرع  به نفاق و کفر استگاس و گیرا می شکل الهی ی ارااس اساس

 ار مخترار  مباحرث  کره  ااشرت  توجره  باید ضمناً. گراند می منحل ایمان

 مرتّبراً  بایرد  و اسرت  تنزیهی و پریر تکامل ثابت، غیر مباحثی خداشناسی،

 .گراا بهینه و بگیرا قرار روایات و آیات با مقایسه ار

 




