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 اشاره
مفا  سفال    اسففدد که از است از مجموعه مباحثی برگرفته نوشتار حاضر، 

ی علمی، توسط استاد معزز و  جلسه 77در قالب  9311 سال ما  دیتا  9313

نقفد و  »االسالم و المسلمین صدوق با موضفو    هدانشمدد گرانمايه، جداب حج

شد  است. ايراد « االصول يهکتاب کفااز  مقصد خامس و مقصد سادسبررسیِ 

ايفه ارا فه   شکل بحث نیز به اين صورت بفود  کفه ابتفدا اق تقريفری از مفتن کف     

هفای جدفاب اسفتاد، ارتبفاا میفان تعفاري  و        شد  و بعد از آن با پرسفش  می

گرفته تا نظم  های طرح شد  در متن مورد بررسی قرار می ها و استدالل تقسیم

جديدی از مبحث مورد نظر ايجاد شود و نقدهايی نسبت به مباحث قوم طرح 

ی علم اصول ففراهم   دهای برای حرکت به سوی بهی گردد که در نتیجه، زمیده

 آيد.

در تدظیم جلسات نیز تالش بر اين بود  تا عفالو  بفر ايجفاز، جفان کفالم      

استاد بدون اضافه يا نقیصه، در متن مدعکس شود که اين هدف با لط  ايشان 

بخشفی محقفق شفد  اسفت.      تصحیح متن حاضر، تا حدّ اطمیدان در بازبیدی و

ل آن در دسفتور کفار قفرار دارد ف     امید است که اين تالش اولیفه ف کفه تکمیف    

هفای علمیفه    ای را برای حرکت به سوی تفاهم با علماء و فضالی حفوز   زمیده

فراهم کدد و از اين رهگفرر، ررفیفت   پیرامون علم اصول فقه احکام حکومتی 

گزاری به آستان مقدس حضرات معصفومین   ی شیعه در خدمت عقالنی جامعه

 يابد.صلوات اهلل علیهم اجمعین ارتقاء 

 احکام حکومتیفقه گرو  پژوهشی اصول 

 حسیدیه انديشه
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  تعريف المطلق

حثی پیرامون اطالق فلسفی، اطالق ادبی، اطالق عقالئی و رابطه ب

 میان آنها

 

 

مجمل و »و « مطلق و مقیّد». مرحوم آخوند در مقصد پدجم به بحث از 9

شد  برای مطلق را تعاريفی لفظی و  پردازد و از آنجا که تعاري  ارا ه می« مبیّن

اشکال مفا بفر ايفن نفو      شود. البته  داند، وارد اين مبحث نمی االسمی می شرح

گرشت و بر همان اساس « عامّ»ر بحث از تعري  ، د«مطلق»برخورد با تعري  

بررسی تعري  مطلق به نحو ارتکازی و عقال ی، امفری ضفروری    روشن شد که

 است. 

، کفايت «نفی قید»به « اطالق»در اين زمیده بايد توجه داشت که تعري  
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ی يك معدفای اثبفاتی،    کدد زيرا اين يك تعبیر سلبی است که بايد با ارا ه نمی

را بفه  « مطلق و مقیّد»توان  شد که می نیز بیانتکمیل شود. در مباحث قبلی 

ارجا  داد و بر اين اساس، رهايی از قید به معدای رهفايی  « وص  و موصوف»

بفرای عقفل،   « وصف  مطلقِ »از وص  خواهد بود اما روشن است که رهايی از 

قابل درک نیست؛ زيرا عقفل انسفان، توانفايی ادراک از يکچفارچگی و بسفاطت      

گونفه   محض را ندارد و فاقد قدرت سدجش نسبت بفه امفری اسفت کفه هفی      

تغايری در آن قابل مالحظه نباشد. پس اطالق محض و رهايی از مطلقِ قیفد،  

مطلق »دظر فلسفی، از نظر عقلی قابل لحاظ نیست بلکه مقصود از مطلق در م

ادبیات و  ف و تغاير در آن را  دارد. به تبع اين مطلب،است که اختال« الکیفیه

را ففر  و درک  تواند شکل بگیرد که عقل بتوانفد آن   ای می در نقطه نیز زبان

ماهیفت  »را در دو سفطحِ  « مطلفق الکیفیفه  »تفوان   مفی  کدد. در همین راسفتا 

از نظفر مدطقفی، ماهیفت ذهدفی      مالحظه کرد کفه « ماهیت عیدی»و « ذهدی

 است.« مصداق»و ماهیت عیدی همان « کلّی»همان 

ماهیت بفه دو   ايندر همین رابطه، يك احتمال اين است که گفته شود  

شود و در نسبت  خورد: يا به يك ذات )ماهیت( ديگر اضافه می می« قید»گونه 

شفود   فه مفی و يا به يك وص  اضفا « کتاب زيد»گردد ماندد  با آن مالحظه می

که آن وص  يا ذاتی است و يا عرضی. در مبدای مختار « سیب شیرين»ماندد 

مضفاف و  »ی يفك ذات بفه ذات ديگفر     ی نظام واليت، اضفافه  يعدی در فلسفه

وصف  و  »ی يفك ذات بفه يفك وصف ، بفه       نفام دارد و از اضفافه  « الیفه  مضافٌ

نبفال تصفرف و   ، انسان به د«الیه مضاف و مضافٌ»شود. در  تعبیر می« موصوف

« مکفانی »ی خود در آن است که يك امر  تسخیر در ذاتی ديگر و حضور اراد 

انسان به  است؛ يعدی« زمانی»يك امر «   و موصوفوص»شود. اما  شمرد  می
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دنبال تغییر در اصل ررفیت )ذات( خود اسفت و از فاعفل مفافوق، تصفرف در     

ق از مدظر فلسفی و شود. پس با بررسی اطال اصل ررفیت خود را خواستار می

« ختلف  از زمفان و مکفان   تعفاري  م »شود که اين بحث بفا   مدطقی روشن می

 مرتبط است.

در زبفان و وضفع و ادبیفات و گفتگفو لحفاظ      « مطلق»هدگامی که  اما. 5 

در مدزلفت والت و حاکمفان    نیفز  عفرف  مربوا خواهد شد و« عرف»ود، به ش

کدد. در « تصرف»ن و مکانِ اشیاء در زما هماندد آنها تواند جامعه نیست و نمی

ها، به صورت انتزاعی و ساد  بفرای   واقع ضروری است تا زمان و مکان و پديد 

عرف مطرح شود تا قدرت فهم و سچس استعمال آن را داشته باشد زيرا عفرف  

مسفتقل از يکفديگر    امور را به صفورت  کدد که هموار  از ادراکاتی استفاد  می

که  کدد ها را از هم بُريد  و تفکیك می ها آن فهم پديد و برای  نمايد لحاظ می

بدابراين لفظ مطلفق  . تداسب دارد «مدطق انتزاعی»با  اين نو  برخورد با امور،

در ارتکازات عرفی و از نظر وضعی، به معدای ذات و ماهیت و هوهويفت اسفت   

  9در علم مدطق، ترادف دارد.« کلّی»که با اصطالح 

وضعِ الفاظ مطلق حکمی صادر نکرد  جفز آن کفه ايفن    بدابراين، واضع با 

ی  ففرد و حصّفه   واضع الفاظ را نارر به ماهیت و طبیعت قرار داد  است؛ يعدی
                                                           

در اين صورت، مباحثی کفه پیرامفون اطفالق از مدظفر مبدفای      »ممکن است گفته شود:  .9

 در پاسف  بايفد  « مختار مطرح شد، تأثیری در اطالق از نظر وضعی و عرفی و ادبی ندارد.

الفاظ مطلفق در  « وضعِ»گفت که مقصود از طرح مباحث فوق، اشار  به اين نکته بود که 

در مدطفق سیسفتمی و مدطفق    « وضع»مبدای قوم، متداسب با مدطق انتزاعی است و اال 

تبفديل،  »مفاهیمی ماندد  تکاملی، معانی ديگری )از قبیل وضع سازمانی( دارد که نارر به

واهد بود. اما از آنجا که مفاهمه با قفوم در ايفن زمیدفه، بفه     خ« نرخ شتاب، تولّی و واليت

 مباحث ديگری محتاج است، بايد در موضع ديگری به تبیین آن پرداخت.
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شود، در نظر ندارد بلکفه   خاصّی را که موجب امتثال يا عدم امتثال تکلی  می

شود لفظ مطلق نسبت به  استعمال لفظ مطلق در مقام بیان است که باعث می

زنی قرار گیرد. به عدفوان مثفال،    و امتثال امر موال، محل بحث و گمانهتکلی  

نارر به يك ماهیت و جدس خاص است و واضع لفظ مطلق را « انگشتر»لفظ 

برای همین معدای فلسفی جعل کرد  و آن را وارد ارتکازات عموم کرد  است. 

سفت ف   گرچه اين مفهوم بدا بر علم مدطق ف که بفه دنبفال تطبیفق و تطفابق ا     

های مختلفی از قبیل انگشتر عقیق، انگشتر فیفروز ، انگشفتر طفال و... را     حصّه

اما معدای الفاظ مطلق در اصل، به  يابد و بر آنها انطباق می دهد نیز پوشش می

 ماهیت و طبیعت ف که يك معدای فلسفی است ف اشار  دارد. 

در نزد عقالء ی بعد بايد به بررسی الفاظ مطلق و معدای آن  . در مرحله3

پرداخت. در اين زمیده قبالق تبیین شد که در ادراکفات عقال فی، الففاظ دارای    

نقش اصلی نیستدد بلکه آنچه محوريت دارد، فرهدف  مفوالی در آن موضفو     

عتفق  »است که میان عباد به پريرش رسید  و جريان دارد. بفه عدفوان مثفال    

ست کفه دههفا قیفد دارد و    در میان موال و عباد او دارای يك فرهد  ا« رقبه

که موال در بیان خود به صورت مطلفق   شود؛ و لو آن موارد خاصّی را شامل می

به حسب وضع، بفر آزادی تمفامی   « أعتق رقبه»سخن گفته باشد. مثالق اطالق 

کدد اما در صورتی  ای که در شهری ديگر است، صدق می ها از جمله رقبه رقبه

، با توبی  و مجازتی شديد از سفوی مفوال   که عبد به چدین کاری مبادرت کدد

مواجه خواهد شد که: چرا کارهای روزمر  را رها کرد  و برای اعتاق رقبفه بفه   

ی مفوال را هفدر داد  اسفت       شهر ديگری مسافرت کرد  است و وقت و هزيده

همچدان که فرمان موال برای خريد گوشت به نحفو مطلفق، بفر تمفامی انفوا       

ی غرايی و حضور يا عدم حضور  عبد با توجه به وعد کدد اما  گوشت صدق می
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نمايد. ايفن   مهمان و دهها قرا ن ديگر، به خريد نو  خاصی از گوشت اقدام می

در حالی است که بر اساس وضع و به حسب شمول ماهیت بر تمفامی اففراد و   

 ها، خريد هر نو  گوشت يا آزادکردنِ هر نو  عبدی صحیح بود  است. حصّه

قوم با طرح بحث قدر متیقِّن در مقام تخاطب، »گفته شود:  ممکن است 

اما بايد توجه داشت که طرح اين « کددد. هايی را از بحث خارج می چدین مثال

« فرهدف  »ی موال و عبفد دارای يفك    مبحث در واقع بدان معداست که رابطه

است که اين امر، مالزم با وجود قیدهای مختلف  بفرای امفور مختلف  اسفت؛      

از حیث وضع و ارتکاز يا از مدظفر فلسففه و مدطفق، اطالقفی در کفالم       گرچه

مشاهد  شود. پس کش  فرهد  موال متوق  بفر کلمفات و جمفالت نبفود  و     

مدحصر در اطالق آنها نیست بلکه جمالت موال حفاکی از فرهدف  و روابطفی    

است که خصوصیات و جز یات متعدّدی دارد و مباشرين موال بر اين اساس، به 

پردازند. لرا عباد به حسفب غفر  مفوالی خفود و      می یم بددگانورش و تعلپر

 کددد. و طبق آن عمل می  اخالق او، درکی خاص از اين عبارات پیدا کرد 

فرهدف   »و « فرهدف  الهفی  »عالو  بر اين، فرهد  موالی بفه دو قسفمِ    

شود که اغرا  هر يك با ديگری متفاوت اسفت و میفزان    تقسیم می« الحادی

حساسیت آنها نسبت به موضفوعات مختلف  تففاوت دارد و هفر يفك اخفالقِ       

مختص به خود را دارند و بر اين اساس، فرهد  مورد نظر خود و قیودِ مربوا 

طفور   اند. بدابراين و همان هر موضو  را ف و لو در طول زمان ف نهاديده کرد   به 

که در مباحث پیشین نیفز بیفان شفد، در ادراکفات عقال فی، اطالقفی محقفق        

ای که بین موال و عباد او جفاری اسفت،    شود بلکه به دلیل زندگی روزمرّ  نمی

رای عبفاد  تمامی جز یات و خصوصیات در موضوعات مختل  از سوی مفوال بف  

روشن شد  و به يك فرهد  رفتاری در میان عموم آنها تبديل گشفته و ايفن   
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روند باعث شد  تا هی  کالمی مطلق نباشد و تمامی بیانات مفوال بفه قیفودی    

 مقیّد باشدد.

به عبارت ديگر، موال برای بیان طلب خود، هم از الفاظ استفاد  کفرد  و   

و به اين صورت، خواسفت خفود را در    هم به قرا ن حالی و شرايط تکیه نمود 

طول زمان به عباد مدتقل کرد  است و لرا تمامی قیود لفظی و غیرلفظی، بفر  

دهدد. به همفین دلیفل اسفت کفه      کالم موال حاکم هستدد و آن را پوشش می

ی واحد )ماندد اعتق رقبه( صحیح است  گرچه در دنیای وضع، تصور يك جمله

گونه نیست که يك کالم به تدهايی و  مولويت، اين اما در عالَم خارج و در وعاء

به صورت مفرد از سوی موال صادر شود و آن جمله، قابفل انفکفاک از تمفامی    

انفد کفه    بیانات ديگر باشد. بلکه بیانات موال در قالب يك فرهد  قفرار گرفتفه  

ی قیودات و خصوصیات ناشی از آن فرهد ، يك جامعه را پديفد آورد  و   همه

فهم از کلمات موال را تشکیل داد  است. بدابراين نبايد طلب موال را زيرساخت 

دهفد،   با يك يا چدد جمله توضیح داد زيرا آنچه موال در مقام طلب انجام مفی 

خواهدد تحت  ايجاد يك فرهد  است که شرايط زندگی را برای کسانی که می

 زند. فرمان او باشدد، رقم می

ی  موهفوم نیسفت بلکفه يفك مقولفه      پس اين فرهد  يك امر اعتباری و 

حقیقی است که در عالم خارج، دارای وحدت بود  و جريان دارد و بفدون آن،  

حیات اجتماعی و ورود در دستگا  موالی و سفالطین ممکفن نیسفت و توجّفهِ     

راد میسّر نخواهد شفد. در صفورت توجفه بفه ايفن واقعیفت       خطابات موال به اف

که اين فرهد  ثابت نبفود  و دا مفاق    شدعقال ی، اين مطلب نیز روشن خواهد 

شفود. اساسفاق مفوالی     در حال تغییر است و قیودات جديدی به آن اضفافه مفی  

راضی به سکونِ اين فرهد  و ثبفاتِ اففرادی کفه در دسفتگا  آنفان مشفغول       
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کددد که فرهد  موجود،  شوند و به نحوی عمل می گزاری هستدد، نمی خدمت

و  طراوت آن حفظ گردد و شکوفايی داشته باشفد نو به نو شود و تغییر کدد و 

 .  های جديدی از خدمتگزاری را ايجاد نمايد عرصه

وضعی،  )اطالق فلسفی، اطالق ادبی و گفته . پس از تبیین مراحل پیش1

اطالق عقال ی برای موال در مقام طلب( است کفه نوبفت بفه بحفث از عبفاد و      

نچه در اين موضع از بحث اهمیفت  رسد. آ ی فهم آنها از اطالقات موال می نحو 

اساسی دارد، توجه عباد بفه فرهدفِ  ايجادشفد  توسفط مفوال و تفالش بفرای        

ی اجتماعی خفارج شفد  و    دادن فهم خود بر اين مبداست و اال از جاذبه سامان

از دستگا  موالی و سالطین بیرون راند  خواهدد شد. در واقع از وزير و دبیر تا 

در دستگا  يك سلطان حاضر هستدد، برای عمل بفه   خدمه و عمله و اکر  که

ورزند و به هر میزان کفه در تطبیفق    اوامر او به تطبیق بر مصاديق مبادرت می

های  سازی گمانه ی متداسب ی خود را کدار بگرارند و بوسیله به مصداق، سلیقه

خود با فرهد  موال، تبعیت بیشتری در برابر او داشته باشدد، احتمال مجازات 

ی  تفر، عبفد بايفد در عرصفه     و عقاب آنان کاهش خواهد يافت. به بیفان دقیفق  

تطبیق اوامر نسبت به موال در حالت انقطا  و سجد  باشد و نه تدها با رعايفت  

فرهد  سابق و کدونی، از خطر عقاب و مجازات عبفور کدفد بلکفه احتمفاالتی     

موجفود( را در  ی شاء و طلب موال در آيدد  )قیودی اضافه بفر فرهدف     دربار 

نظر بگیرد و بر اساس آن عمفل نمايفد. البتفه ايفن ففر ، مربفوا بفه مفوالِی         

گیر و اهل تحکّم و استکبار است. اما در دستگا  الهفی و مفوالیِ مف،من،     سخت

موضوعیت دارد و لرا گرچفه در محفیط تعبّفد نیفز حالفت سفجد  و       « تکامل»

را موالی شرعی نیازی حاکم است. زي« آزادی»شود اما اصل  انقطا  محقق می

رساند بلکفه تفولّی بفه مفوال و      به عباد ندارد و تولّیِ زيردستان، نفعی به او نمی
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ی تطبیق به مصاديق، به سود عباد اسفت و   زنی متداسب با آن در عرصه گمانه

 شود. باعث رشد اراد  و ايجاد زمیده برای ارتقاء ررفیت علم و اختیار آنان می

های ديگری جريفان پیفدا    گفته، نسبت مراحل پیش ی . بدابراين در همه5

یسفت بلکفه   کدد و در هی  يك از آنها برخالف نظر قوم، اصالت با اطفالق ن  می

شود  در روابط عقال ی، فرهد  موال مطرح می يعدی 9.اصل بر تقیّد و قید است

که به نحفو مطلفق و خفالی از قیفد      و هر موضوعی در اين فرهد ، به جای آن

گیفرد و   ، الجفرم در ارتبفاا بفا نظفامی از موضفوعات قفرار مفی       مالحظه شفود 

گونه نیست که هماندد عالَم وضفع،   ای از قیود بر آن حاکم است و اين مجموعه

دهدفد،   کددد و فرمان می قید باشد. يعدی اگر موالی عرفی تکلّم می مطلق و بی

ه نحفوی  ی خود هستدد؛ بف  بُرد و تکاملِ فرهد  قبیله يا جامعه به دنبال پیش

که هر روز بیش از پیش به اغرا  و اهداف خود ف که ناشفی از هفوای نففس     
                                                           

ی فلسفی نیز اشار  شد که رهايی از مطلقِ وصف  )سفلب قیفد بفه نحفو       حتی در مرحله .9

محفض داشفته   تواند ادراکفی از اطفالق    مطلق( برای عقل ممکن نیست و لرا مخلوق نمی

شود، نفارر بفه مخلفوق     باشد. به عبارت ديگر تمامی مباحثی که در اين عرصه مطرح می

. است و عقل قفدرت ورود و خفروج بفه بسفاطت و يکچفارچگی محفض )خفالق( را نفدارد        

است که در سه « الکیفیه مطلق»تواند به عدوان موضو  بحث قرار گیرد،  بدابراين آنچه می

هفا بريفد  و مدففكّ از يکفديگر      ح اول اين است که کیفیفت سط .سطح قابل بررسی است

ی آنها به عدوان ذوات و ماهیاتی مستقلّ تلقّی گردند. اين سطح از  محسوب شوند و همه

شود که متداسب بفا عمفوم مفردم اسفت زيفرا آنفان        مربوا می «مدطق تبعی»بررسی به 

هفا را مالحظفه    هفا و ارتبفاا   هايی که با آن روبرو هستدد، ربط تواندد در تمامی پديد  نمی

مدطفق  »ها بفا جهفت حفاکم را درک کددفد. سفطح دوم،       نمايدد و سچس نسبت اين ربط

شفود و سفطح سفوم،     دهد که در آن، ربط بین کیفیات مالحظه می را شکل می «تصرفی

هفوی يفا    آورد که نسبت و ارتباا میان کیفیات را با جهتِ را پديد می «مدطق محوری»

 سدجد. تقوی می
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آنهاست ف نزديك شوند. در مقابل، خدای متعال و اولیاء او بفا کلمفات و اوامفر     

تفر کفردن جامعفه     خود، به دنبال ايجاد فرهدف  تقفوی و تفداوم آن و نفورانی    

يط هستدد و بدفدگان  هستدد. در نتیجه، موالی در حال واليت بر محیط و شرا

شوند و يا عزت پیفدا کفرد  و رشفد     به تبع اين محیط و فرهد ، يا تحقیر می

 کددد. می

شود تا هم ذوات و هم اوصفاف، يکفديگر را پوشفش     اين محیط باعث می 

دهدد و بدا به اغرا  و اهداف مفوالی، همفديگر را مقیّفد نمايدفد و در حیفات      

بدون قیدی باقی نماند. لرا کالم موال  اجتماعی، هی  مقوله و موضو ِ مطلق و

حتی اگر از نظر وضع و رهور، مطلق باشد، به تبع فرهدگی که خفود او پديفد   

آورد ، معدا می شود و مقیّد به قیودی اسفت کفه از طريفق ايجفاد فرهدف  و      

اند و به همین دلیفل، اصفالت بفا وصف  و      وجدان عمومی، به عباد مدتقل شد 

با ذات و عموم و اطفالق. در واقفع اطفالق تدهفا در      تخصیص و تقیید است؛ نه

گیرد اما در مقام بیان و روابفط عقال فی و    مقام وضع و ارتکاز وضعی شکل می

گراری موالی و طلب او، خبفری از اطفالق نیسفت بلکفه تقییفد ف کفه از         هدف

کفه   گیرد ف حفاکم اسفت. پفس از آن     فرهد  ايجاد شد  توسط موال نشأت می

ای حاکم بر رفتار و گفتار او به درستی ترسیم شود، آنگا  فهم بیان موال و فض

شفود. بفه عدفوان     عباد از کلمات موال و توجه آنان به قیود کالم او مطفرح مفی  

شوند و برخی  مثال، برخی عباد در فهم از خطابات موال به پدج قید مدتقل می

بار را  يابد و کددد اما کسی که توانسته به جمع مقرّبین در به د  قید توجه می

هفا قیفد    ی وزارت و صدارت اعظم برسد، از هر فرمان سفلطان بفه د    به مرتبه

 شود. مدتقل می

چدین شخصی دچار وسواس و بیماری روحفی  »ممکن است گفته شود:  
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اما چدفین گمفانی   « شد  و اال قیود کالم موال، مشخص و معیّن و محدّد است.

 ی و فقدان ترسیم دقیق از فرهدف   ناشی از عدم تبیین صحیح از روابط عقال

هفای   شود نسبیت مولويت و عبوديت و عدم تشريح ابعاد آن است که باعث می

هفای   اشفتراک  گرايی در وضفع و يفا وجفه    مختل  در ادراکات عقال ی به مطلق

انتزاعی در مدطق و فلسفه، تأويل شود و اين امر حقیقی و جاری در خارج که 

ند، با تکیه بفر بسفاطت عرففی يفا دقفت عقلفی و       ز زندگی اجتماعی را رقم می

ی حتفی در سفطح مولويفت    فلسفی به حاشیه راند  شود. در واقع روابط عقال 

هفای متعفددی    ی نسفبیت  بر پايفه  بوا به دوران قبل از رنسانس است(که مر)

ها و ابعاد مختلفی را به همرا  داشفته اسفت و ماهیتفاق     شکل گرفته بود  و اليه

ت که با اکتفاء به انتزا  عقلی و اجمفال ناشفی از آن و عفدم    يك امر عیدی اس

توان به تحلیل از آن پرداخفت.   توجه به اهداف موالی و لوازم و تبعات آن نمی

يعدی چدین تحلیلی از چدین موضوعی هماندد آن است که کسی از بلددکردن 

ی دويست کیلويی در مسابقات  يك ررف ساد  در خانه و بلددکردن يك وزنه

برداری وجفه اشفتراک بگیفرد و ايفن دو عمفل را مصفداقی بفرای مفهفوِم          وزنه

 قرار دهد « جابجايی اشیاء»

شفك   گرچه اين تحلیل از نظر مدطق صوری فاقد اشفکال اسفت امفا بفی     

های متعددی در آن مغففول خواهفد مانفد: از نقفش      مقوالت اساسی و نسبیت

دار و اردوهفای متعفدد و   بفر  مربّی و تجارب و دانش او در قهرمفانی يفك وزنفه   

سدگیدی که برای آن ورزشکار تدارک ديد  شد  تا پشتیبانی علمی که با تکیه 

بر تحقیقات دقیق و محاسبات علوم پايه و پزشکی باعث شد  مقیاس قدرت و 

م جهفان و تفا   های اين قهرمان در سطحی قرار گیرد کفه در تمفا   کشش عضله

 يا دو نفرِ ديگر نباشد. تکرار جز برای يك چدد سال آيدد ، قابل
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 پیرامون اطالق از مدظرهای مختل ، به اين دلیلاساساق طرح بحث فوق  

نِ شد ولويت و عبوديت، از حاکمتشريح و تبیین لوازم و ابعاد مبا انجام شد که 

بر اين فرهدف  عیدفی جلفوگیری    « اشتراک انتزاعیوجه »يا « اطالق وضعی»

 .شود

ت که در روابط عقال ی، کفالم مفوالی   صحیح اس»ممکن است گفته شود: 

محفوف به قرا ن مختلفه است و به همین دلیل، گرچه کلماتی به نحو مطلفق  

شود اما همراهی کالم با فرهد  رفتفاری مفوال و    در کالم آنان به کار برد  می

شود که کالم مطلفق بفه نحفو     عدم امکان تفکیك اين دو از يکديگر، باعث می

از اين مطلب در لسفان قفوم بفه قفدر متفیقن در مقفام       مقیّد فهمید  شود که 

گیفری اطفالق در    شود کفه شفکل   شود. اما اين نکته باعث نمی تخاطب ياد می

کالم موالی دچار اشکال شود. زيرا اطالق و تقیید اموری نسبی هستدد و ما در 

کدفیم کفه در    فهم و تلقّی کالم موال، تدها نسبت به قیودی اخر به اطالق مفی 

فته شدنِ آنها توسط موال مشکوک است و از کلمات و رفتارهای ديگفر  نظر گر

 « توان به دخالت يا عدم دخالت آن قیود در حکم پی برد. او نیز نمی

اما بايد توجه داشت که چدین مواردی مربوا به مقام امتثفال و تطبیفق    

حکم به موضوعات خارجی است زيرا تکلی  عبفد تدهفا بايفد از کفالم مفوال و      

ی او با عبد و فرهد  و وجدانی برای عباد خود ايجفاد کفرد ، اسفتخراج     طهراب

شود. يعدی پس از فهم کالم موال و اقدام برای عمل به تکلی  در مقام امتثال، 

شفود کفه بفر     سواالتی در تطبیق حکم به مصاديق مختل  برای عبد طرح می

ص موضفوعات  گردد و تشفخی  مبدای قوم، پاس  به اين سواالت به عرف باز می

  9شود؛ يعدی بديهی و واضح و روشن است. احکام، امری عرفی محسوب می
                                                           

« مسفتدبطه از شفر   »يفا  « عرففی »البته بر مبدای مختار، موضوعات احکام تدهفا امفوری    .9
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بحث قوم در اخر به اطالق اساساق نارر به مقفام  »ممکن است گفته شود: 

امتثال و در تطبیق به موضوعات و مصاديق نیست بلکه در وعاء فهفم از کفالم   

شود تا معلوم گردد که اين کالم نارر به چفه قیفودی اسفت و     موال مطرح می

در  پاس  آن اسفت کفه روابفط عقال فی    « همچدین نارر به چه قیودی نیست.

میان موالی و عبید دارای صدها قید است کفه بفرای تشفخیص آنهفا بايفد بفه       

توان تدها به يك  در هر موضو  مبادرت کرد؛ يعدی نمی« کش  فرهد  موال»

کالم موال اکتفاء کرد و آن را از ديگفر کلمفات او و همچدفین از رفتارهفای او     

شخیص فرهدف   تفکیك کرد و سچس به اطالق آن اخر نمود. در واقع برای ت

بددی کرد به اين معدفا کفه    موال در هر موضو  بايد تمامی خطابات او را طبقه

مالحظه نمود تا به اين صفورت، فهفم   « نظام»جايگا  هر يك از آنها را در يك 

کاملی از بیانات او به دست بیايد. در حالی که قوم بحثی پیرامون فرهد  موال 

ن حالت، ارتباا دو يا چدد جمله را تحفت  و نظام خطابات او ندارند و در بهتري

 کددد.  عداويدی ماندد عام و خاص، مطلق و مقیّد و ... بررسی می

ی تمام کلمات و فقفدان   قوم نیز پس از مالحظه»ممکن است گفته شود: 

کددفد. يعدفی    ی قیدی که مدّ نظر است، به اطفالق اخفر مفی    بیان موال دربار 

رود کفه   انفد امفا احتمفال مفی     قفرار نگرفتفه  قیودی که در خطابات مورد اشار  

مدخلیتی در حکم داشته باشدد، موضفو  بحفث در اطفالق هسفتدد. مفثالق در      

خطابی ماندد أعتق رقبه اگر مکل  برای آزاد کردن بدد  به شهر ديگری برود، 

ی موال قرار خواهد گرفت. زيرا گرچه لفظ رقبه مطلق اسفت امفا    مورد مواخر 

 
________________________________________________

 
نیز مواجهیم که پیچید  و « موضوعات تخصصی»ی حکومت، با  نیستدد بلکه در امر ادار 

مرکّب هستدد و لرا در تطبیق حکم به اين موضوعات، خطا و انحراف ممکن اسفت و بفه   

 به يك مدطق جديد نیازمدديم.« شداسی موضو »همین دلیل، برای 
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ر به آزاد کردن عبدی است که در همان حوالی است. پفس  اين بیان قطعاق نار

شود زيرا قدر متفیقن در مقفام تخاطفب،     در مورد اين قید، اخر به اطالق نمی

مانع آن است. اما فر  بر آن است که چدین قدر متیقدفی نسفبت بفه مفومن     

بودن رقبه وجود ندارد و از ديگر بیانات موال نیز تقیید رقبه به ايمان اسفتفاد   

شود. در ايدجاست که زمیده برای اخر به اطالق فراهم شد  و در صفورت   مین

شود که قید ايمان دخلی در  توفّر مقدمات حکمت و احراز مقام بیان، حکم می

 «وجوب اعتاق ندارد.

احتمال دخالفت قیفد   »هايی ماندد  اما سوال ايدجاست که خاستگا  گمانه 

شفود  روشفن    ز کجا پیفدا مفی  چیست و اين فرو  ا« ايمان در وجوب اعتاق

است اما به اين قید که موضو  فعالیت « عقل»ها  است که خاستگا  اين گمانه

خود را بیانات موال قرار داد  است و غیر از الفاظ ف که انصفراف آنهفا مشفخص     

ی عقال ی بین عبد و موال نیز بستری برای طفرح ايفن ففرو  و     است ف رابطه 

ا مهم آن اسفت کفه طفرح هفر گمانفه و فرضفی       احتماالت قرار گرفته است. ام

« مدطفق »زنفی، بفه يفك     پیرامون خطابات قابل پريرش نیست و بفرای گمانفه  

نیازمدديم تا از خطاها و انحرافات در فهم کالم موالی جلوگیری شفود. اساسفاق   

اند و دسفتگا    کسانی که به تأويل و تحري  معانی کالم از مواضع آن پرداخته

انفد و بفا طفرح احتمفاالت      اند، از همین طريق وارد شد  شتهنفاق را بدیان گرا

 اند. ديگر پیرامون خطابات مردم را گمرا  کرد 

در ايدجا نیز با طرح اين احتمال، چیزی به موال »ممکن است گفته شود: 

شود تا در صورت وجود  ای فراهم می شود بلکه زمیده و کالم او نسبت داد  نمی

دم دخالت اين قید محتمفل در حکفم مشفخص    مقدمات حکمت، دخالت يا ع

شود و مقدمات حکمت نیز به حکمت موال و عدم اخالل او در غر  خود بفاز  



11   االصول کفايهنقد و بررسی _________________________________________  

 

گردد. يعدی اگر موال در مقفام بیفان باشفد و مقصفود او تبیفین و تفصفیل        می

جز یات حکم باشد و قیدی را ذکر نکدد، بايد نتیجه گرفت که آن قید دخلفی  

ر مقام بیان نباشد و تدها بدنبال بیان اصل حکم باشفد  در حکم ندارد. اما اگر د

 «ی فوق را اخر کرد. توان از عدم ذکر قید، نتیجه و مجمل سخن بگويد، نمی

در اين صورت بايد غر  موال از اجمال و مدحصر کردن بیفان خفود بفه     

توضففیح داد  شففود تفا فعففل او لغففو نباشففد و دارای تداسففب و  « اصفل حکففم »

هماهدگی با رفتار عقالء تلقّی شود. مثالق آيا موال فرصت نداشته تا حکفم را بفا   

ا مفوال  تمام جز یات بیان کدد  يا عبد با اصل موضفو  آشفدايی نداشفته و لفر    

های الزم  مجبور بود  تا فعالق در اين سطح به ابراز طلب خود بچردازد تا آمادگی

برای عبد فراهم شود  به عبارت ديگر در موضوعات جديد و پیچید ، فهم عبد 

برد و لرا قبل از  اش زمان زيادی می از اصل مطلب و خروج او از ارتکازات قبلی

سازی نسبت بفه ايفن    مر و نهی، فرهد هر کاری و برای تحقق غر  موال از ا

های روحی و ذهدی برای عبد نسفبت بفه    يابد تا آمادگی موضوعات ضرورت می

تکالی  جديد حاصل شود و مقدمات عمل برای او فراهم آيد. در واقفع غفر    

و « سفازی  فرهدف  »موال از بیان اصل حکم )اجمال( و عدم ورود به جز یفات،  

شود، غیر از احکفامی   اماتی که از آن ناشی میپرورش و تبلیغ است و حتی الز

شفود. بعدفوان مثفال در     است که برای انجفام جز یفات و تفاصفیل جعفل مفی     

سازی، عبد بايد برای آشدايی با موضو  و تفکر پیرامون آن و  ی فرهد  مرحله

مأنوس شدن با آن وقتی را اختصاص دهد و لرا حکمی عملی از سد  جز یات 

او جعل نشد  است. پس ما با نظامی از تکالی  مواجهیم و تفاصیل حکم برای 

و سد  تکالی  در صورت اجمالِ خطاب با سد  تکالی  در صورت تفصیل آن 

 متفاوت است. 
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کدد که چرا موال گا  به اجمفال   آنچه گرشت، به نحوی عقال ی تبیین می

ه گويد اما بايد توجه داشفت کف   در کالم روی آورد  و گا  به تفصیل سخن می

سازی و تفاوت سد  احکام بر اساس اجمفال و تفصفیل،    مباحثی ماندد فرهد 

در دستگا  قوم جايی ندارد و مباحث قوم در تبیین عقال یِ اين بحفث بسفیار   

ناقص است. مثالق قوم معتقدند حکم اجمالی و حکم تفصیلی در نظر موال واحد 

مراد جدّی موال  است و تبیین قیودات در بیان تفصیلی، کاش  از آن است که

 به حکم اجمالی تعلّق نگرفته است.  

ی برخورد با قیود مشکوک از طريق اطفالق و   . پس قبل از بررسی نحو 1

...، ابتدا اق بايد اصلِ اين رابطه که بفین مفوال و عبفد جفاری اسفت و در مفوارد       

يقیدی شکل گرفته، تشريح شود تا در صورت صفحت آن، مبدفايی بفرای حفلّ     

ک قرار گیرد. به عبارت ديگر در مباحث قبلی گرشت که روابفط  فرو  مشکو

بَفردار   ای است واقعی که نسبیت عقال ی امری انتزاعی و کلّی نیست بلکه مقوله

است و در شرايط متفاوت، بفه انحفاء مختلففی جفاری اسفت و هفر توضفیحی        

اس پیرامون روابط عقال ی که اين اصل را در نظر نگرفته باشد، مباحث را از اس

به نحو نادرستی طرح خواهد کرد. مثالق نسبیت ديگری که ممکن است باعفث  

تر و ضیق وقت اوست  اجمال در بیان موال شد  باشد، درگیری موال با امور مهم

ای زمانی ايجاد شود  که باعث شد  تا بین بیان اصل حکم و جز یات آن فاصله

اصول در مبدای  علم ينکه اين فر ، لوازم ديگری در پی خواهد داشت. بدابرا

مختار بايد به نسبیت و شرايطی که خطابات در آن صادر شد ، بچفردازد و بفر   

 9.اساس آن، اصل عقال ی تأسیس کدد

                                                           
دانش اصول فقه اشفاراتی  و تطبیق آن بر « تکامل علم»به معدای  در اين موضع از بحث، .9

وچهفارم   صفدوپدجا   لسفه تواندد آن را در فايل صوتی ج مددان می صورت گرفته که عالقه
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در روابط عقال ی بین عبد و موال، قیود مدّ نظر موال در هر موضوعی  پس

آيفد و   روشن و واضح است و ترديد و شکّی در اين بار  برای عبفد پديفد نمفی   

مال و اهمال در اين وعاء را  نفدارد؛ زيفرا روابفط عقال فی در واقفع از يفك       اج

کدد. سرپرستی اين  با تمامی قیود و لوازم و جز یات آن حکايت می« فرهد »

شود و اوست که متداسفب   فرهد  و محیط و شرايط نیز توسط موال انجام می

کدد و  مبادرت میبا اهداف و اغرا  خود، به ايجاد وجدان و ارتکاز برای عباد 

توجفه  « کشف  فرهدف  مفوال   »عبد نیز برای فهم از اوامر موال و امتثال آن به 

کدد. بر اين اساس، بحث از اطالق و اخر به آن در صفورت تفوفّر مقفدمات     می

حکمت قابل قبول نیست چون تمامی بیانات مفوال بفا قیفود آن بعدفوان يفك      

گیرد و حتی بر فر   رار میفرهد  در نزد عبد روشن است و مبدای عمل او ق

شود.  بروز شكّ در موارد استثدا ی، به موال رجو  شد  و از او کسب تکلی  می

و لوازم آن در روابط عقال ی قابفل قبفول نیسفت و    « اطالق»بدابراين سخن از 

تدها جايگا  صحیحی که برای اين بحث در مبدای قفوم متصفور اسفت، بحفث     

ه واضع برای برخی الفاظ، معدايی مطلفق  توان پريرفت ک وضع است؛ يعدی می

و بدون قید را در نظر گرفته است. اما همین الففاظ وقتفی در خفدمت روابفط     

گیرند، از داللت وضعی خود فاصله گرفته و حتی بفدون ذکفر    عقال ی قرار می

 گردند. قید، به قیود مدّنظر موال مقیّد می

اندفد بفدون ارتبفاا و    تو البته در روابط عقال فیِ امفروز، شفهروندان نمفی     

مشاور  با مراکز تخصصی نیازهای خود را برآورد  کددد. مثالق هر شخصی برای 

ها بحث کدد تا موففق بفه اخفر     خانه تأسیس کارخانه بايد با کارشداسان وزارت

 
________________________________________________

 
 گیری کددد. پی
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هفا بايفد بفه وکیفل      موافقت اصولی شود يا برای دفا  از حقوق خود در دادگا 

ج موفق و انتخاب صحیح شفريك زنفدگی از   مراجعه کدد و يا حتی برای ازدوا

کدد. در واقع زندگی هماندد گرشته، شکل بسیط  مشاوران خانواد  استفاد  می

ی زندگی پیچید  شد  و به قیود بسیار زيادی مقیّد  ای ندارد بلکه نحو  و ساد 

گرديد  و به همین دلیل، فهفم عبفد بفه تدهفايی کفافی نیسفت و اسفتفاد  از        

ی ضروری است. لرا کسانی که به ايفن ابزارهفا و امکانفات    های تخصص مشاور 

آورنفد و   کددد، پیشرفت بیشتری در زندگی به دسفت مفی   تخصصی رجو  می

مانفدگی   کسانی که به اين مهم توجه ندارند، دچفار شکسفت و رکفود و عقفب    

 شوند. می

وقتی در يك زندگی پیچیفد  در نظفر   « فهم عبد از قیود»بر اين اساس  

نه تدها از سطح فردی بلکه از سطح عرفی نیز خفارج شفد  و بفه     گرفته شود،

شود زيفرا واليفت مفوالی در دنیفای امفروز وارد در       سطح تخصصی نزديك می

تمامی شئون و ابعاد زندگی وارد شد  و از سفوی ديگفر مشفارکت همگفان در     

ی ابعاد نیز توسط حاکمان پريرفته شد  است و به ايفن ترتیفب، همگفان     همه

انفد. لفرا در فرهدف  عقفالء      ها شفد   به امور تخصصی در تمامی بخش نیازمدد

يابد  امروزين، فهم ساد  و فردی از موضوعات تدها برای کودکان موضوعیت می

البته همین سطح از فهم نیز وابسته به بستری از آموزش تخصصی و پرورشی 

 ها و مدارس ابتدا ی بصورت کارشداسفی شفد ، ففراهم    است که در مهدکودک

 شد  است. 

در صفورت پفريرش مباحفث ففوق، بفاز هفم       ». ممکن است گفته شود: 7

توان به بیان ديگری از مبحث اطالق و مقدمات حکمفت دففا  کفرد. زيفرا      می

موالی شرعی از يك نظر با ديگر موالی متففاوت اسفت و آن ايفن کفه حضفور      
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ی قیود ندارد و امکان دسترسی به او فراهم نیست. به عبارت ديگر وضوح تمام

ی عبفد و مفوال بفا يکفديگر      مورد نظر موال برای عبد، ناشی از زندگی روزمفرّ  

بعدوان روند متداول در میان تمامی عقالی عالم است اما علم اصول نفارر بفه   

ی عمومی فاصله گرفته و ارتبفاا مسفتقیم    موال و عبدی است که از اين رويّه

اجمال و شكّ بفرای چدفین    گیری ابهام و موال و عبد ممکن نیست و لرا شکل

 «عبدی کامالق طبیعی است.

اما بايد توجه داشت که علم اصول در نظر قوم، امور مشترک بین تمامی  

عقالء را مبدای بحث خود قرار داد  و قواعد خفود را بفه فهفم و عمفلِ تمفامی      

کدد و لرا اخفر بفه اطفالق در صفورت وجفود       عقالء در طول تاري  مستدد می

ی عموم عقالء در برخفورد بفا کفالم و فهفم از آن      را به سیر مقدمات حکمت 

دهدد و حضور يا غیبفت معصفوم را در ايفن فهفم مشفترک دخیفل        نسبت می

داندد. پس پايه و اساس مباحث اصولی، تکیفه بفه ادراکفات عفامّ و اصفول       نمی

مشترک بین تمامی عقالست و هر بحث اصولی بايد در اين بستر طرح شفود.  

، هدگامی که شكّ عبد در فهم از قیود بفه غیبفت مفوال و عفدم     به اين ترتیب

امکان دسترسی به او مستدد گردد، از ادراکات عامّ عقال ی خارج شد  و بحث 

معطوف به يك عرف خاصّ خواهد شد که آن عفرف، عفرف شفیعیان متفديّن     

اخر بفه اطفالق و مباحفث مربفوا بفه آن،      بحث و بررسی پیرامون است و لرا 

يك اصل فقهی )ماندد اصاله الطهار ، اصالت صحت فعل پیرامون  هماندد بحث

ی اين مطلب، تدقیح جديد از علم اصول  الزمهدر واقع مسلم و ...( خواهد شد. 

قال فی بفه   بر اساس فرهد  و عرف خاصّ است که با اصول مبتدی بر روابط ع
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 9قوم چدین ادّعايی ندارند. نحو عامّ متفاوت باشد اما

ادعای عدم ابهام و اجمال در روابط عقال ی قابل »ه شود: ممکن است گفت

ی  قبول نیست زيرا اين امر حتی در میان عقالء امروز نیز وجفود دارد و نشفانه  

هفای متففاوت از سفخدان امفام و رهبفری در میفان طرففداران و         آن، برداشت

ارادتمددان است؛ علی رغم آن که رهبری حاضر اسفت و فرهدف  مفورد نظفر     

اوالق بايد توجه « کدد. گیری می در جامعه مطرح کرد  و تحقق آن را پیخود را 

که الق از سد  روابط عقال ی گرشته )داشت که روابط عقال ی در زمان حال اص

نیست. اساساق روابطی که بعد از رنسفانس در   د  مولويت بود (مبدای آن، فره

« مشارکت»و  جوامع جاری شد  است، تفاوتی ماهوی با فرهد  مولويت دارد

اند  در آن اصل قرار گرفته است و به همین دلیل جوامعی پیچید  شکل گرفته

که فهم قیود مورد نظر در آن، قابل قیاس با فهم عبد از قیودی که در جوامع 

                                                           
شفرعی بفا عبفاد در    البته روشن است که روال معمول، عدم ارتباا مستقیم موالی  .9

دوران غیبت است اما سوالی که در ايدجا قابل طرح است، اين است که آيفا مفوالی شفرعی    

هفای اساسفی بفه     قدرت ارتباا با عباد خود در مواردی استثدا ی برای جلوگیری از آسفیب 

فرهد  آنان را دارد يا خیر  مثالق نقل شد  که شی  مفید بعد از صدور يك فتفوای اشفتبا ،   

عصفر   بددد امفا تفوقیعی از حضفرت ولفی     ی خود را به روی مکلّفین و مقلّدين می خانهدرب 

صادر شد  و او را از اين کار نهی کرد  و به هدايت خفود دلگفرم نمفود  اسفت. ايفن مفورد       

ی اين باشد که سدّ باب مرجعیت و افتاء برای شیعه يك خطفر بفزر     دهدد  تواند نشان می

ز اين خطر بزر ، موال بصورت استثدا ی ارتباطی مستقیم برقرار بود  و لرا برای جلوگیری ا

ی اساسی به تابعین خود شود. لرا اگفر شفكّ در قیفود     کرد  تا مانع از وارد آمدن يك ضربه

مورد نظر موال به چدین موضوعاتی بازگشت کدد، موالی شرعی استثدا اق از طرقی که صالح 

 خواهد کرد.بداند به رفع شكّ و القاء يقین مبادرت 
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 ی اول، توضیح اين مطلب گرشت. اند نیست که در نکته ساد  مورد نظر بود 

وجفدان و انشفاء کفالم دارای    عالو  بر آن که عقالء از ايجفاد فرهدف  و    

گیرد که کالم  هستدد و اختالفات در فهم از کالم، هدگامی شکل می« غر »

عقالء از غر  آنها تفکیك شد  و بصورت بريد  از مقصد مورد مالحظفه قفرار   

مدد و بر اساس غر   گیرد. لرا اگر فهم از کلمات امام و رهبری بصورت قاعد 

م شفود، چدفین اختالففاتی در برداشفت از آن     ی يك مدطق انجا آنان و بوسیله

بوجود نخواهد آمد و يا به حداقل خواهد رسید. در واقع چدین اختالفی ناشی 

ترين  از عدم توجه به اصول رفتار عقالء و چارچوب امور اعتباری است که قوی

بیان ممکن از اين اصول بر مبدای قوم مکرّراق ذکر شد  است: از لحاظ غر  و 

ی قفانون از   برای دستیابی به آن تا الزام و التفزام و سفچس بهیدفه   جعل طريق 

طريق کدترل آثار. به اين ترتیب، توجه به تمامی اين روند از ابتدا تا خفتم آن  

تواند فهم از کالم را مقدّن کرد  و اختالفات در آن را به مواردی اسفتثدا ی   می

بهفام و اطفالق را از   که قابلیت تاسیس اصل ندارند، تبفديل کدفد و اجمفال و ا   

 اساس مدتفی نمايد.

ای  بدابر مباحثی که در تشريح فرهد  موال و رفتفار او بعدفوان رابطفه   . 5

شود که برای توضیح آنچه در لسان قفوم   عقال ی با عبد مطرح شد، روشن می

شود، بايد به تشريح شرايطی خفاص پرداخفت    تعبیر می« مقام بیان»از آن به 

ارتباا بین موال و عبد است. به تعبیر ديگر تبیفین و   که آن شرايط، اساس در

امکان ندارد و شفرايط، حفاکی از   « شرايط»بدون توصی  « مقام بیان»توضیح 

در « اطفالق »ی است که بر ارتباا بین موال و عبد حاکم اسفت و لفرا   «قیود»

شفوند،   اين وعاء معدا ندارد. در واقع الفاظ مطلقی که توسط موال استعمال می

اند و به اين ترتیب معدفای خاصّفی    شرايط خاصّی )شرايط ال ( ترکیب شد با 
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کددد و اگر با آن شرايط خاصّ ترکیب نشوند، قطعاق با شرايط ديگفری   پیدا می

)شرايط ب( ترکیب خواهدد شد و معدای ديگری خواهدد ياففت. يعدفی کفالم    

ال نخواهفد  همیشه بايد با شرايطی خاصّ ترکیب شود و اال آن کالم، کفالم مفو  

 بود. 

حتی با اين مبدا نیز مفهوم اطفالق قابفل طفرح    »ممکن است گفته شود: 

انفد و   توان آن را در مثال ذيل توضیح داد: مهمانانی برای موال آمد  است و می

هايی که در خانه وجود دارد، آگفا  اسفت امفا تعفداد      عبد نیز به تعداد صددلی

در ايفن صفورت وقتفی مفوال بفه او       ها بیشتر اسفت.  ها از تعداد صددلی مهمان

کدد علفی رغفم آن کفه لففظ      گويد: صددلی بیاور؛ او چدد صددلی آماد  می می

صددلی مطلق بود  و به حسب وضع، امر موال با آوردن يك صددلی نیز محقق 

شود. اما اطال  عبد از شرايط و مقامی که موال در آن بیفان خفود را طفرح     می

شود که بفه اطفالق وضفعی     تخاطب(، موجب میکرد  )= قدر متیقن در مقام 

های موجود در خانه را نداند و بفا همفان    عمل نکدد. اما اگر عبد تعداد صددلی

ای که در فر  فوق ذکر شد، مواجه شود؛ کالم موال برای عبد از حیفث   جمله

 «های الزم مجمل خواهد بود. تعداد صددلی

اما بايد توجه داشت که اين مثال ربطفی بفه واقعیفت بیرونفی و شفرايط       

ی عقال ی در آن انجام شد  و وجه اشتراکِ  عیدی ندارد و تدها انتزاعی از رابطه

اخر شد  از اين روابط را مورد بحث قرار داد  است که کامالق فرضی است. زيرا 

نه است که اين میهمانان شود ابتدا اق به اين گو شرايطی که در خارج محقق می

اند و يا بصورت سفرزد    يا با اعالم قبلی نسبت به تعداد و زمانِ ورود خود آمد 

ی  هفا قبفل همفه    اند. اگر اعالم قبلی در کار بود ، عبد قطعاق از ساعت وارد شد 

ها را به تعداد الزم آماد  کرد  است و با ورود  امکانات پريرايی از جمله صددلی
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گیرد. امفا اگفر    ورتی برای تکلم موال و عبد در اين بار  شکل نمیها ضر مهمان

توانفد از   اند، باز هم عبد نمفی  اين میهمانان به صورت سرزد  وارد بر موال شد 

اطال  باشد تا در صورت مواجهه با کفالم   های موجود در خانه بی تعداد صددلی

زيرا عبدی که با  موال مبدی بر آوردن صددلی به نحو مطلق، دچار اجمال شود.

اش و کمّ و کی  آنها )از جملفه وسفا ل پفريرايی خانفه(      موضوعات کار روزمرّ 

اطال  نداشته باشد، عبد نیست و سريعاق توسط موال مجازات و اخفراج خواهفد   

شد. تدها عبدی که ممکن است از اين امور بی اطال  باشد، عبفدی اسفت کفه    

وزش و فراگیری است که در اين مورد تاز  وارد دستگا  موال شد  و در حال آم

 هم  تا زمان الزم برای پرورش او طیّ نشود، کاری به او سچرد  نخواهد شد.

از سوی مفوال در شفرايطی کفه بفا مهمفان      « صددلی بیاور»در واقع لفظ  

سرزد  مواجه شد ، معدايی دارد و در شرايطی که میهمانان با اعالم قبلی وارد 

کدد و عدم توجفه بفه ايفن شفرايط در مثفال،       پیدا میاند، معدای ديگری  شد 

معدايی جز الغاء خصوصیات و شرايط ندارد؛ آن هم شرايط و خصوصیاتی کفه  

دهدفد   کامالق برای عقالء مهم است و در قبال هر يك واکدشی متفاوت بروز می

نهدفد. بدفابراين مثفال مفرکور، مثفالی       و به وجه اشتراک میان آنها وقعی نمفی 

که شرايط عیدی در آن تبیین نشد  اسفت زيفرا آنچفه در روابفط     ذهدی است 

ها و نیازها و امیفال مفوالی بفا     ی خواست عقال ی جاری است، تعیّن دقیق همه

روزی در حال فراهم کفردن   تمامی جز یات است و عباد مرتّباق و بصورت شبانه

، تمامی نیازهای او با تمامی قیود مطلفوب او هسفتدد. گرشفته از ايفن مطلفب     

شفود تفا    تشريفاتی که هی  تأثیری در تأمین نیاز مفوال نفدارد نیفز ابفدا  مفی     

خواست موال در فضايی از عفزّت و آبفرو محقفق شفود و حتفی جز یفات ايفن        
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 9.تشريفات نیز مشخص است

                                                           
در ايففن موضففع از بحففث، مثففالی شففرعی از روابففط میففان پیففامبر اکففرم و امیرالمففومدین  .9

مدفدان   شفود کفه عالقفه    علیهماوآلهماالسالم برای اثبات اجمال در روابط عقال ی طرح می

وپفدجم را   تواندد برای اطال  از نقد تمسك به اين مثال، فايل صوتی جلسه صدوپدچا  می

 کددد.گیری  پی



 

 



 

 

و آثار آن در  «مولويت»منزلتِ  گیری شکل چگونگی پیرامون بحثی

 و اخذ به اطالق «مقام بیان» از يفتعر تغییر

 

و موالی )به عدفوان   . روشن است که بحث از روابط عقال ی و بداء عقالء9

مربوا به شرايط خاصّ نیست بلکفه مقصفود    مبدای بحث اطالق و مقام بیان(

شفود و بفه چفه     اين است که اين شرايط و روابط به نحو عامّ چگونه بدفاء مفی  

اساس بايفد سفیری کفه در عفالم واقفع محقفق        گیرد. بر اين صورت شکل می

مولويت و سلطدت و پادشاهی برسد، توضیح داد  مدزلتِ شود تا شخصی به  می

شود. البته کسانی هستدد که سلطدت و مولويت را از پدران و اجداد خفود بفه   

دهفی و   جدبانی دارد که مدزلفت فرمفان  اند اما اين سلسله نیز سلسله ارث برد 

های او بدست آمد  است. به  برای اين خاندان، بدلیل تالش مولويت و سلطدت

هفای آن شفخص، اضفمحالل و فتفوری      ی اولیه برای تالش رسد زمیده نظر می

است که برای دستگا  حاکم بوجود آمد  و بدلیل اختالفات درونی و اموری از 

ای از اين  اين دست، حاکمیت مرکزی تضعی  شد  است. در ايدجاست که عدّ 

ی دنیوی يا اخفروی، پفرچم اعتراضفی را بفه      یت استفاد  کرد  و با انگیز موقع
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اند. در میفان ايفن عفدّ ، شخصفی وجفود       اهتزاز درآورد  و مبارز  را آغاز کرد 

گیفری و شفجاعت و سفاير     بیدی و تصمیم داشته که در تدبیر و زيرکی و پیش

ديگران برتری اوصافی که برای مبارز  و رسیدن به قدرت الزم است، نسبت به 

اند  اند و کشته داشته و محور اين جمع شد  است. اين جمع به مبارز  پرداخته

اند تا در نتیجه، محور جمع خود را به مقفام مولويفت و سفلطدت     و کشته شد 

 اند. رساند 

شکل گرفته است و سیری از « خون»بدابراين مدزلت مولويت، بر اساس  

و جد  و تدبیر جريان يافتفه تفا مدزلفت    گیری و خطرپريری و مبارز   تصمیم

گیفرد کفه البتفه     مولويت شکل بگیرد. سچس شخصی در اين مدزلت قفرار مفی  

ی او  رياست برای اين شخص خاص نیز به نحو اتفاقی محقق نشد  بلکه تکیفه 

بر اين مدصب، متداسب با سیر مبارزات بود  است. بر اين اساس است که ايفن  

دسفتور صفادر کدفد و اگفر بفرای دسفتورات او       تواند فرمان دهفد و   شخص می

شفود و   تفرين مراتفب جامعفه جفاری مفی      سازی شود، اوامر او تا پايین فرهد 

شود ولفی   يابد و پس از او به فرزندانش مدتقل می حکومت او قابلیت تداوم می

اگر آنان اين روند را طیّ نکددد و بفه لفوازم آن ملتفزم نباشفدد، توسفط گفرو        

ترند و قدرت عمل بیشتری دارند، کدفار زد    ادراکات مسلّط ديگری که به اين

 شد  و کشته خواهدد شد.

و « مفوال »شفود کفه    پس با تحلیل عیدی از روابفط عقال فی روشفن مفی     

ريزی يك حاکمیت است بدون آن کفه کفالم و گفتگفو     مولويت، به معدای پی

يفت،  دهفی و مولو  ی اساسفی بفرای مدزلفت فرمفان     مبدای آن باشد بلکه ريشه

ای وجفود داشفته باشفدد کفه نسفبت بفه محفور         است. يعدی بايد عدّ « خون»

مبارزات مدقطع باشدد و حاضر شوند برای موال کشته شوند زيرا قدرت ف چفه   
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در شکل مادّی و چه در شکل الهی آن ف هموار  در حال تهديد است. در واقع  

سفت و گفرو    در هدگام مبارز  برای رسیدن به قدرت، شرايط بسفیار دشفوار ا  

اند و حمايت مردمی به سفوی آنفان    د مخال  هدوز به امکانات مالی و ... نرسی

ولی در عین حال حاضرند تا اختیار خود را به شخصی که محور  معطوف نشد 

مبارزات شد ، بسچارند و برای او جان بدهدد تا او به حکومت برسد. به عبفارت  

نسبت به موال و اهفداف   انقطا »ها  ها و مولويت ی واليت ديگر زيرساخت اولیه

است و اال آن حاکمیت، عمری کوتفا  خواهفد داشفت و    « در حدّ برل نفس او

 هفا بفا محوريفت    گیری حاکمیفت  . لرا شکلمغلوب جمعیت ديگری خواهد شد

بر مبدای انقطا  نسبت بفه   بیش و پیش از هر چیز، نیست بلکه و سخن کالم

جريفان  »گیری حاکمیت،  بَری است. بعد از شکل دهی و فرمان يك نظام فرمان

ها بفا رفتارهفای    نیز به انقطا  در همان سطح نیازمدد است و حکومت« فرمان

گیرنفد و بفه مخالففان     آور، از همگان زهر چشم مفی  خشن و برخوردهای رعب

ترتیب بايد توجه داشت که سفالطین   دهدد. به اين شصت نشان میخود ضرب

هفای قدرتمدفدی را    و پادشاهانی که مدت مديدی حکومفت کردنفد و سلسفله   

شداسانی زبردست بودند که شداخت دقیقی نسبت بفه   تأسیس نمودند، جامعه

و الزامات آن را بفه   عمومی جوامع بسیط در آن دوران داشتدد و ايجاد وجدان

دستیابی به چدان قدرتی برای آنفان ممکفن   کردند و اال  بهترين نحو درک می

 شد. نمی

گیری مدزلت مولويفت و همچدفین ادامفه و تفداوم آن ف کفه از        لرا شکل 

طريق جريان فرمان است ف به خون وابسته است و دستیابی به اين جايگفا  و   

حفظ آن، تابع اموری حقیقی است که در خارج جاری است و حتی به شخص 

يعدی خود او نیز بايد الزامات اين را  را بچريرد و به آن  موال نیز وابسته نیست؛
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ی عقال ی دارای هويت حقیقی در خارج اسفت کفه    ملتزم باشد. در واقع رابطه

کددد و ابهام و اجمالی در ايفن بفار     تمامی مردم نه تدها کامالق آن را درک می

ناشی از آن  ندارند بلکه در آن غرق هستدد و بصورت روزمرّ  با تشويق و توبی ِ

 کددد.  زندگی می

رسفاند و   . آنچه گرشت، از سد  کالم نیست امفا معفانی زيفادی را مفی    5

ايجفاد  « وجفدان »کدد و به عبارت ديگفر   تمايالت عمومی را با خود همرا  می

توانفد مطلقفاق از کفالم بريفد  باشفد       کدد. البته روشن است که وجدان نمی می

ی بريد  از حجم و وزن و رن  و ... نیست؛ ا طور که در خارج هی  مقوله همان

ت معرفی شفود  اما مقصود آن است که ريشه و مبدای اصلی در فرهد  مولوي

ای بدون تده و  روشن است که هی  ريشه که آن، وجدان است. به عدوان مثال

ی تمامی بخش هفای   شاخه و میو  نیست ولی اين بدان معدا نیست که تغريه

نباشد. در واقع چفه در ففرد و چفه در جامعفه، علّفت      درخت، وابسته به ريشه 

گفردد کفه بعضفاق يفا ابفراز       اصلی استحکام به تمايالت و ايمان و يقین باز مفی 

 شود.  ای برای ابراز آن می شود و يا اموری غیر از کالم، وسیله نمی

تعبیفر  « شفرايط »به عبارت ديگر آنچه در مباحث گرشته از آن بعدفوان   

شد، در شکل عمومی آن به معدای وجدان و تمايالت عمومی اسفت و سفچس   

شفود و باعفث پديفد     های بعدی از شرايط نیز بر همین اساس ساخته مفی  اليه

شفد  و  شود و اال آنچه بوجود آمد ، شکددد   ها و ... می آمدنِ اصداف و خانواد 

تر )ماندفد مولويفت در    دوام پیدا نخواهد کرد. در واقع مولويت در سطوح پايین

شفود؛ يعدفی    يك خانواد  يا در يك مغاز  و ...( نیز بر همین روند اسفتوار مفی  

 شود.  ترين مراتب جامعه جاری می در پايین و سلطان و موال اخالق شا 

شود  و ادبیات مطرح می از اين دو پايه است که گفتگو و فهم . تدها پس3
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قابل انفکاک از اين روند نیست و قطعفاق بفا   « کالم»و به همین دلیل است که 

شود و بر اين اساس است که مقفام بیفان    ترکیب می و آن فرهد  اين وجدان

ی اصفلی همفان کلمفاتی     گیرد. حال آيا در کالم نیز، اليفه  برای موال شکل می

بفاز  « ارتکفاز »ی کفالم بفه    شفود يفا ريشفه    ی گويدد  ابراز می است که بوسیله

بر آن حاکم است  و آن فرهد  دارای يك هويّت « فرهد »گردد که يك  می

 شود   واقعی است و بعدوان يك نظام ارزشی محسوب می

تدها در ذهن يك ففرد محقفق نشفد  بلکفه در     « ارتکاز»رسد  به نظر می 

د ارتکفاز بفرای مفردم    خارج نیز جاری است يعدی حاکمان دا ماق در حال ايجفا 

بری است. در واقع بعد  دهی و فرمان هستدد و هدف آنان، تسهیل جريان فرمان

از ايجففاد وجففدان و جمففع شففدن تمففايالت عمففومی حففول يففك محففور، بففه   

شود تا محیطی بفرای تحقفق    برای دستگا  حاکم مبادرت می« سازی فرهد »

فهفم و  »تفوان بفه    فرامین و اغرا  حاکمان فراهم شود. از ايفن واقعیفت مفی   

تعبیر کرد که قطعاق متداسب با اهداف هیأت حاکمه شفکل  « شداخت اجتماعی

ی تفکر و ادراک مردم در بلوک شرق، با تفکر و ادراک مردم  گیرد. لرا نحو  می

در بلوک غرب تفاوتی مفاهوی داشفت و تفا قبفل از تضفعی  اتحفاد جمفاهیر        

نداشفتدد بلکفه خفود را     شوروی، اکثريت شهروندان آن احساس فقدان آزادی

دانستدد که با ابرقدرت غرب درگیفر شفد  و مشفکالتی از     سهیم در نظامی می

ی طبقفاتی کفه حاصفل اقتصفاد غربفی اسفت، مرتففع         قبیل تبعیض و فاصفله 

طور که وجدان عمومی، موجفب پديدآمفدن جامعفه     است  بدابراين همان کرد 

آورد. گرچفه   بوجفود مفی   شود، ارتکاز نیز فرهد  و شداخت را برای جامعه می

هفای   توان را در ذهن فرد هم بررسی کرد و در اين بار  بفه بحفث   ارتکاز را می

دارای هفويّتی  « ارتکفاز »شداختی پرداخفت امفا خفارج از ايفن وعفاء نیفز        روان
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اجتماعی است که صاحبان و اولیا ی دارد و فهم مردم در همین بسفتر شفکل   

کددد  پريرند و با آن مخالفت می را نمیهای معار   گیرد و اخبار و تحلیل می

مگر ايدکه بخواهدد از اين نظام اجتماعی خارج شوند و نظام ديگفری تشفکیل   

 دهدد. 

بر اين اساس، کالم و مقام بیان بعدوان بخشی از فرهد ، امری اجتماعی  

هففای مختلفف  و  فف و نففه ففردی ف و در حفال تغییففر اسفت و لففرا دارای اليفه      

خواهفد بفود؛ از امفور تکفاملی و ملّفی تفا امفور صفدفی و          های متفاوت  نسبیت

طفور کفه    خانوادگی و از شهرهای مختل  تا نژادها و اقوام متدوّ . يعدی همفان 

شوند، فهم و کفالم نیفز دارای    تمايالت و وجدان عمومی در نسبیت تعري  می

توان از کالم يا فهفم   نسبیت است و بعد از تبیین اين مراحل است که تاز  می

ی عقال فی و وجفدان    يك فرد در نسبیت خاصّ او سفخن گففت. پفس رابطفه    

عمومی از سد  فرهد  و کالم نیست اما کالم و فرهد  و شداخت اجتمفاعی  

گیرد همان طور که اسلحه و نیروی انسفانی و پفول و ...    می را در خدمت خود

رسد و در اختیار موال قرار گرفته است تا بتواند به مدزلت سلطدت و حاکمیت ب

هاسفت کفه    رسد توجه بفه ايفن سرفصفل    به نظر می سچس آن را تداوم بخشد.

های ناقص و سطحی  ی عقال ی و معدای موال و عبد را نه با مثال تواند رابطه می

در « مقفام بیفان  »بلکه در يك چارچوب تحلیلی تشريح کدد و نشان دهد کفه  

ولويت با ابعادی کفه  تعري  شود بلکه مدزلت م« کالم»نزد قوم نبايد بر اساس 

و دارای  لحفاظ  بعدوان يك امر مسفتقلّ از کفالم قابفل   نه تدها ذکرش گرشت، 

برای ايجاد وجدان و پديد آوردن جامعه، کالم را در خدمت بلکه  است عیدیت

 دهد. خود قرار می

شفود   ، روشن میی جامعه و بدیان آنگیر ی شکل از نحو  اين تبیین . با1
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اري  جريان دارد و تمامی جوامع بفر همفین اسفاس    که همین روند در طول ت

گیرنفد. يعدفی    شوند و ادراکات عموم در همین چارچوب شکل مفی  تحلیل می

طور که اخر وجه اشتراک از تمامی مصاديق آب توسط عقل، موجب آن  همان

شود که صدور حکم عقلی پیرامون مصاديق آبی که در هزاران سال پفیش   می

و ابهفام و اجمفالی در آن را  نیابفد، ترسفیم بدیفان      وجود داشته، صحیح باشد 

 ی تحقق آن در عالَم واقع نیز ما را از ابهفام و اجمفال   جامعه و حکومت و نحو 

کدد و تمسّك به همان فرهد  عامّ، امر مفبهم و   خارج می در ادراکات عقال ی

گفرارد. بفه عبفارت ديگفر مدشفأ ادراک،       مجملی در روابط اجتماعی باقی نمی

ادبیفات نیسفت بلکفه امفور     ر در امور عقلی يفا امفور حسّفی يفا کفالم و      مدحص

ای  نیفز مقولفه   (شفوند  که در لسان قوم اموری اعتبفاری تلقّفی مفی   اجتماعی )

خالصفه  « مدزلفت مفوال  »توان آنها را در  حقیقی و مدشأ ادراک هستدد که می

گیرنفد،   نمود؛ مدزلتی که مستقلّ از موالی مختلفی که در اين جايگا  قرار مفی 

قابل لحاظ و بررسی و تحلیل است. البته اين مدزلت يك امر عمفومی نیسفت   

ی سفلطدتی   بلکه در هر جامعه، مقام پادشا  تدها مختصّ به يك نفر و سلسفله 

مدحصر در يك خاندان است. لرا هیأت حاکمه کسفانی هسفتدد کفه بفه ايفن      

هستدد و فارغ از  اند و به اصول ثابتِ آن، ملتزم مدزلت حقیقی دست پیدا کرد 

فهماندد.  به افراد می مدزلت مولويت طريق ان، امور بسیار زيادی را ازکالم و بی

های مختل  و فراوانی است که يکی از آن ابعفاد،   اين مدزلت دارای ابعاد و اليه

متدارر با علم اصول بود  و ابعاد ديگر آن، احکام عملی برای اصفداف و اقشفار   

 نمايد. خاصّ و سچس احکام عملی برای عموم را تعیین می

که بر خالف ممشای قفوم،  ) س تبیین مختار از روابط عقال یپس بر اسا 

ناشی از اخر وجه اشتراک انتزاعی نیست بلکه به تحلیل عیدفی و کفاربردی از   
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توان امور شفاملی را ياففت کفه در جوامفع      می پردازد( روابط موالی و عبید می

گرشته، کدونی و آيدد  جريان دارد و تکیه به آنها، اجمال و ابهفام در کفالم را   

يعدی از آنجا که جوامع امروزی و ادبیات رايج در آنها کدد.  موضوعاق مدتفی می

شفود و اصفولیون قا فل بفه      در نظر قوم بر مبدای فرهد  مولويت تحلیل مفی 

تحوّل در بداء عقالء نیستدد، بايد پريرفت که فرهد  مولويت )بمثابه يك امر 

حقیقی و وجدانی( در دوران کدفونی نیفز موجفود اسفت و جريفان دارد و لفرا       

بفرد؛   ها را از بفین مفی   ها و اجمال به فرهد  جاری، قابلیت طرحِ ابهامتمسّك 

ای که بین موالی و عبید برقرار اسفت، اجمفال و    زيرا در روابط عیدی و روزمرّ 

ابهامی وجود ندارد. البته اصفولیون در فهفم بیانفات شفار  بفه ادراک خفود از       

را به فهم عمومی  کددد و استدباا خود از خطابات فرهد  مولويت استداد می

ی مهم اين است که اگر بفه جريفان فرهدف      نمايدد؛ اما نکته عقالء مستدد می

مولويت در دوران کدونی معتقدند، بايد بچريرند که تکیه بفه همفین فرهدف ،    

شود جايی برای شكّ و ابهام نماند و اخر به اطالق، قابلیت طرح پیدا  باعث می

 نکدد.

، ناشی از نگا  نظری و انتزاعی قفوم بفه بدفاء    . در واقع شكّ در قید زا د5

عقالء و عدم تدقیح و تشريح آن به صورت عیدی و واقعی است و اال موال برای 

تحقق اهداف و اغرا  خود، قیود مدنظر را در امور مختلف  و متدفوّ  تبیفین    

کرد  و از طريق قرا ن حالی و مقالی و... بیفان نمفود  اسفت. يعدفی آنچفه در      

ی موضفوعات زنفدگی    شود، تعیین قیود مدنظر مفوال در همفه   ع میعیدیت واق

ونقفل، آداب   است و لرا مفوالی بفرای مقفوالتی از قبیفل جدف ، صفلح، حمفل       

معاشرت، سفر، مسکن، بهداشت، تغريه، خريفد و ففروش و... فرهدگفی ايجفاد     

دهفد و   کددد که وحدت و کثرتِ تمامی موضفوعات را پوشفش مفی    کرد  و می
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نمايد. پس مدزلت موال گرچه بدیان جامعه را تشکیل  معین می تکلی  عباد را

شود بلکفه لفوازم آن    دهد، اما اين مدزلت به يك موضو  خاص محدود نمی می

گیرد  ترين سطوح آن را در بر می به تمامی ابعاد جامعه سرايت کرد  و تا پايین

جز یات  و باعث ايجاد فرهد  و رفتار مشترکِ عباد در بسیاری از موضوعات و

هفای   ی تشفريفات و پفريرايی از میهمفان    شود. به عدوان مثال، حتی نحفو   می

داخلی و خارجی با يکديگر تفاوت داشته و هر يك دارای محلّ خفاص و آداب  

ای بود  که خدمتگزاران دربار، جز یات آن را آموزش ديد  و در يك روند  ويژ 

 اند.  کرد  مداوم و چارچوب مشخص به آن عمل می

شفد  بفا    س تمامی بیانات و کلمات موال محفوف به دهها قید و ترکیفب پ

يعدی اساسفاق   9گرارد. شرايط و روابط عقال ی است و شكّ و ابهامی را باقی نمی

کالم موال مستقلّ از اين شرايط نیست و روابط عقال فی بفه عدفوان يفك امفر      

ز مغفايرت  حقیقی و جاری در خارج، حاکم بر بیانات موالسفت. البتفه قفوم نیف    

پريرنفد و ايفن دو مقولفه را مسفتقلّ از      را می« روابط عقال ی»با « عالَم وضع»

دهدفد و غیفر از کفالم و سفخن و ادبیفات، روابفط        يکديگر مورد بحث قرار می

داندفد؛   های علم اصول و احراز حجیت اصولی مفی  گا  اجتماعی را يکی از تکیه

اند و به تشريح ابعاد عیدیِ آن   اما آن را به صورت نظری و انتزاعی تحلیل کرد

توان به درستی فهم و معدفا   در واقع کالم موال را تدها زمانی می 5اند. نچرداخته

                                                           
البته ممکن است در اين میان، استثدا اتی پديد بیايد که باعث ايجاد شكّ و ابهفام شفود    .9

اما تأسیس اصل اصولی، نارر به حلّ استثدا ات نیست بلکه اصل اصولی بر اسفاس توجفه   

 گیرد. به امور متداول در ادراکات عقال ی شکل می
گیفری   احثی کامالق عیدفی اسفت امفا جهفت    البته ادبیات دانشگا  در اين موضو  دارای مب .5

مادّی بر آن حاکم شد  و لرا مبدای مختار با نقد نگا  نظریِ حوز  به روابفط اجتمفاعی و   
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را در نظر گرفت و به لفوازم آن  « مدزلت مولويت»کرد که فارغ از افرادِ موالی، 

ملتزم شد. يعدی بحث پیرامون مقدمات حکمت و اطالق و تعري  اين مفاهیم، 

اين است که نسبت صحیحی بین تعاري  فوق با مدزلفت مولويفت ف     وابسته به

 دهد ف برقرار شود. به عدوان يك امر حقیقی که بدیان جامعه را تشکیل می

ی عقال فی(   ی اجتماعی )يفا رابطفه   بار  بايد توجه داشت که رابطه در اين 

به دنبال آن بفود کفه همفین     رد و نکات فوقنفسه قابلیت لحاظ مستقل دا فی

ی  رابطه را فارغ از کفالم و ادبیفات يفا مفوالی مختلف ، تعريف  کدفد و گفزار         

ی  را موضو  بحث و تدقیح قرار دهد و تبیین علمفی از نحفو   « مواليی هست»

گیری اين مدزلفت   تکوّن مقام و مدزلت مولويت ارا ه نمايد. زيرا تحلیل از شکل

ی تحقفق و   و زمیدفه  کدفد  را معیّن می« ی عقال ی رابطه»است که علّتِ ايجاد 

نمايد. بر همین اساس گفته شد کفه مقفام    جريان آن را در خارج مشخص می

ای در سطح برل نفس برای يك هدف  گیرد که عدّ  مولويت هدگامی شکل می

و ايد  فداکاری کددد و نیروی انسانی و مقدورات و امکانات مختل  در حمايت 

پديد نیايد کفه بکششفدد و کشفته     از اين را  خرج شود و اال اگر جمع و گروهی

های مختل  را تحمل کددد، عمالق به سمت  شوند و مصا ب و رياضات و مرارت

ی  زيربدفای رابطفه  « خفون »اند. به عبارت ديگر  ايجاد اين مدزلت حرکت نکرد 

عقال ی است و تا وجدان عمومی و تمايالت يك جمع در شديدترين میزانِ آن 

مدزلت مولويت و فرماندهی ايجفاد نخواهفد    بر محور يك شخص شکل نگیرد،

  9معدا خواهد بود. بی« مواليی هست»ی  شد و گزار 

 
________________________________________________

 
ی اجتمفاعی را بفه صفورت     دانشگا  به جامعفه، رابطفه  ادبیات همچدین ردّ رويکرد مادّیِ 

 کدد. روشن میگیری الهی و مادّی را  عیدی مورد بررسی قرار داد  و نسبت آن با جهت
گیری اين تمايالت و ايجاد اين جمع نیز خود دارای ابعاد مختل  و جز یفات   گرچه شکل .9
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شدن يك جمع بر اين محفور و ايجفاد جامعفه بفر ايفن       پس از جمعتدها  

اساس است که مدزلت فرماندهی و صفدور امفر و جعفلِ نسفبت بفرای هیفأت       

ای  «جامعه»افت که زمانی معدا خواهد ي« حاکمیت»آيد و لرا  حاکمه پديد می

گراری و جعل نسبت و انشاء  تشکیل شد  باشد. به همین دلیل، هر نو  هدف

و بیان طلب و تحقق آن در خارج و ساير مففاهیم اصفولی بايفد در تداسفب و     

هماهدگی کامل با روندی تعري  شود که موجب ايجادِ اين مدزلت و تکوّنِ اين 

کفردن هفر    امفر و نهیفی و محقفق    رابطه شد  است و موال نیز برای صدور هفر 

کدفد کفه از خفواصّ و     هدفی، میزان همراهی و پريرشِ کسانی را ارزيابی مفی 

فدايیان او هستدد و برای دستیابی او به مقفام مولويفت، بیشفترين خطفرات و     

کدفد و   اند. اگر اين دسته با او همرا  شوند، اقدام مفی  ها را متحمّل شد  سختی

تا با مخالفت نزديکان، مولويت او از بین نرود. پس از زند  اال دست به عمل نمی

نسبت به اوامر و نواهی موال مطرح « پريرش عموم مردم»اين مرحله است که 

گیری پريرش در میان عموم، شفرا اساسفی بفرای     شود و در صورت شکل می

های موال در جامعه تأمین خواهد شد. البتفه تحقفق ايفن شفرا      جريان فرمان

ی موضو ِ مورد امر يا نهی در جامعه و در  ی سابقه ه به مالحظهاساسی، وابست

 
________________________________________________

 
فراوانی است که در ايدجا موضو  بحث نیست اما به عدوان مثال بايد به اين نکتفه اشفار    

کرد که هم در روابط عقال ی امروز و هم در روابط عقال یِ پیش از رنسفانس، طفرح يفك    

کردن پیروان و هواداران برای تغییفر حکومفت تدهفا دارای     ايد  و مکتب و جمعدعوت و 

هفای   بُعد داخلی نبود بلکه به مالحظاتی در روابط خارجی نیز نیفاز داشفت. يعدفی گفرو     

هفای قفدرت در    توانستدد نسبت به قطب مخال  همزمان با تالش برای کسب قدرت نمی

هفا   های خارجی نیز هماهدگی بودند تا با قدرت توجه باشدد و لرا ناچار مدطقه و جهان بی

ريزی کددد و امدیت خفود را تفأمین    های روابط آيدد  را پی و تعامالتی انجام دهدد و پايه

   نمايدد.
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 رود. ی تحقق عیدیِ آن موضو  به شمار می نظرگرفتنِ اموری است که الزمه

توانفد تفداوم آن را    پس همان روندی که مقام مولويت را ايجاد کرد ، می 

 وابسفته و تفابعی از  « دهفی  مفديريت و فرمفان  »تضمین کدد و به عبارت ديگر 

است. قوم نیز در مباحثی که پیرامون بدفاء  « شداسی روابط اجتماعی و جامعه»

پردازنفد و جعفل نسفبت و     دهی می کددد، به مديريت و فرمان عقالء مطرح می

دهدفد و ايفن در حفالی اسفت کفه آنچفه بفر         انشاء طلب را مورد بحث قرار می

جفاد جامعفه و   ی اي تقدم دارد و قبل از آن بايد بررسی شود، نحفو  « مديريت»

زمفانی بفه    ،دستیابی به مقام مولويت است. لرا هفر شفأنی از شفئونِ مفديريت    

يابد که ارتباا و تداسب  درستی تبیین شد  و هدگامی قابلیت تحقق عیدی می

ی ايجاد جامعه( لحاظ شد  باشد و  ی مديريت )يعدی نحو  آن با بدیان و ريشه

تواند محقق شود  نداشته باشد، نمیای تداسب  ای که با اين امر ريشه هر مقوله

يا در صورت تحقق، مدجر به عزل موال از مدزلت خود خواهد شد و کسانی که 

ترند، با تکیه بر اين قواعد و لفوازم آن، او را از   بر قواعد فرهد  مولويت مسلط

 ی قدرت کدار خواهد زد.   عرصه

  



 

 

 
  علیها المطلق األلفاظ التی يطلق

  منها اسم الجنسف

دانستنِ تعاري  ارا ه شد  بفرای مطلفق، وارد بحفث از    . آخوند با لفظی 9

شفود،   گفته می« مطلق»تعري  نشد  و به بررسی الفاری که اصطالحاق به آنها 

پرداخته است. اولین لفظ مطلق، اسم جدس است که آخوند موضو ٌ لفه آن را  

دانفد و وضفع آن بفرای     ماهیت مبهمه )نفس المفهفوم و صفرف المعدفی( مفی    

شمارد. زيفرا اگفر قیفد شفیو  و      را مردود می« د شیو  و سريانماهیت به قی»

سريان در موضو ٌ له اخر شد  باشد، حمفل اسفم جفدس بفر اففراد آن بفدون       

مفهفوم مقیّفد بفه    »تجريدِ اين قید ممکن نخواهد شد چون واضفح اسفت کفه    

کدد و هی  ففردی )ماندفد زيفد در زيفدٌ انسفان (       صدق نمی« افراد»بر « شیو 

 ان ندارد تا مصداقی برای معدای شیو  و سريان قرار بگیرد.شیو  و سري

طور که در مباحث قبلی گرشت، اثبات اين که واضع بفرای جعفل    همان 
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الفاظ، معانیِ مدطقی و فلسفی هماندد ماهیت مبهمه يا ماهیت مقیّد به شیو  

 را در نظر گرفته، م،ونه دارد و محتاج دلیلی است که يا از کار واضع خبر دهد

و يا مبتدفی بفر تحقیقفات میفدانی پیرامفون اسفتعماالت عرففی باشفد و ايفن          

استعماالت نیز، کاش  از وضع باشدد. لرا هر دو طرف بايفد بفرای اثبفات نظفر     

 خود، استدالالتی از اين سد  ارا ه کددد.

د توجفه داشفت کفه بفر مبدفای قفوم       اما با صرف نظر از اين اشکال، بايف  

آيد، بمعدای الغاء خصوصفیات و اخفر    سخن از ماهیت به میان می هدگامی که

وجه اشتراک است و ادعا شد  که اسم جدس نیز به همین مطلب اشفار  دارد.  

شفود کفه از میفان تمفامی      به وجه اشتراکی اطالق می« رجل»در اين صورت 

ی اففراد   مردان انتزا  شد  است و لرا گرچه اين امر مشترک ضرورتاق بفر همفه  

کدد، اما واضح است که در اين امفر مشفترک )ماهیفت( کفه بعدفوان       دق میص

معدای اسم جدس در نظر گرفته شد ، قید ديگری لحاظ نشد  است. در واقفع  

اخفر وجفه   »روشن است که شیو  و سريان يا قیودی هماندفد آن، دخلفی در   

ردّ يا رسد بحث از  و امر واحدِ مدتز  از کثرت ندارد و لرا به نظر می« اشتراک

 اثبات لحاری ديگر، وجهی ندارد.

شود که برای آن کفه وضفعِ اسفم جفدس را      . از کالم آخوند استفاد  می5

ی فاسد آن در حمل اشار  کرد   برای ماهیت به قید شیو  نفی کدد، به الزمه

است. اين در حالی است که وضع از امور اعتباری و غیر حقیقی است اما حمل 

امور حقیقی و مدطقی و علّیتی است. به عبارت ديگفر   مربوا به ،و ضوابط آن

توان بر اساس قواعد امور حقیقی و مدطقی سامان  وضع و اعتبار و جعل را نمی

اند که وعاء وضع و اعتبارات را بر اساس  گا  مدّعی نبود  داد. در واقع قوم هی 

تگا  گفا  در دسف   تر هفی   ای اند و به صورت ريشه مدد کرد  مدطق صوری قاعد 
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چگونه « عقل نظری و عقل عملی»و « حقا ق و اعتبارات»قوم روشن نشد  که 

ها  رسدد. بلکه برخالف اين مهم، اين وعاء با هم هماهد  شد  و به وحدت می

 اند.    را از هم تفکیك کرد  و آنها را قسیمی برای يکديگر قرار داد 

)عفدم امکفان    اما با صرف نظر از مباحث فوق، پیرامون اسفتدالل آخونفد  

حمل ماهیت به قید شیو  بر فرد( بايد به اين مهم توجفه داشفت: غیفر از دو    

هفای   اند، بايد امر واحدی بر حیثیفت  مفهومی که موضو  و محمول قرار گرفته

اين دو مفهوم حاکم باشد و اال حمل ممکن و صحیح نخواهد بود. بفه عبفارت   

ول حفاکم باشفد تفا    بر لحفاظ موضفو  و لحفاظ محمف    « جهت»ديگر بايد يك 

وحدتی میان اين دو مفهوم بوجود آيد؛ يعدی جهت واحد، علّت وحفدت بفین   

موضو  و محمول است و اال برای هر مفهومی ف چه موضو  و چفه محمفول ف     

هفا مفانع    هزاران لحاظ و حیثیت قابل فر  است که تباين میان اين حیثیفت 

یفز، مشفروا بفه    بدابراين صحّت هر حملفی قبفل از هفر چ    9.حمل خواهد شد

 تببین جهت واحدی است که بین موضو  و محمول در نظر گرفته شد  است.

ای را طفرح نکفرد     گرچه آخونفد چدفین نکتفه   »ممکن است گفته شود:  

است، اما بر اساس همین نکته به قول مقابل اشکال کرد  اسفت. زيفرا تأکیفد    

از حمفل آن  کدد که لحاظ قید سريان و شیو  در معدای اسم جدس، مانع  می

پاسف  آن  « بر فردی است که چدین قیدی در معدای آن لحفاظ نشفد  اسفت.   

ی  است که وحدت جهت و حیثیت میان موضفو  و محمفول، بمثابفه ضفابطه    

حمل است و اين ضابطه نبايد صرفاق موارد غلط را نفی کدفد بلکفه بايفد بیفانی     

                                                           
ی کتاب نهايه الحکمه )الفصل الثالفث:   ی سابعه قد و بررسی مرحلهتفصیل اين نکته، در ن .9

اسفداد پژوهشفی حسفیدیه انديشفه قابفل       و در من عوار  الوحد  الهوهويه( مطرح شد 

 است.  گیری پی



11   االصول کفايهنقد و بررسی _________________________________________  

 

اشفار  بفه    اثباتی داشته باشد تا موارد صحیح معلوم شود. يعدفی آخونفد بجفز   

ها در مبدای خصم، بايد معیّن کدد کفه وحفدت حیثیفت میفان      تباين حیثیت

در مثال فوق چیست تا مشخص شود که آيا اين ضابطه در « انسان»و « زيد»

 معدايی که مدنظر آخوند هست )ماهیت مبهمه( رعايت شد  يا خیر    

 علم مدطفق و قواعفد حمفل در ايفن بحفث بفه      مبانی بدابر آنچه گرشت، 

صورت ناقص و نادرست بکار گرفته شد  است زيرا آخونفد در ايدجفا تدهفا بفه     

فقدان وحدت حیثیت میان موضو  و محمول در قول خصم اشفار  کفرد  امفا    

وحدت حیثیت را در معدای مختار خود تشريح نکرد  است. يعدفی در صفورت   

وضع اسم جدس برای ماهیت مبهمه، حیثیتی که باعث وحدت میان ماهیفت  

 شود، توضیح داد  نشد  است.  مه و فرد میمبه

وجه صحّت حمفل در ايفن مثفال، اتّحفاد بفین      »ممکن است گفته شود:  

موضو  و محمول در خارج است. يعدی میان موضو  و محمول در حمل اولی 

ذاتی، اتّحاد مفهومی وجود دارد ولی در حمل شفايع صفداعی، اتّحفاد از سفد      

ما بايد توجفه داشفت کفه چدفین     « ود است.مفهومی نیست بلکه اتّحاد در وج

شداختی، صحّت حمل را تبیین  های عامّ معرفت توضیحی ممکن است در بحث

های خاصّ و موضوعی هماندد علم اصول يفا علفم لغفت و ...،     کدد اما در بحث

کدفد. بلکفه بايفد     چدین معیاری با اين حدّ از کلّیت و عمومیفت کفايفت نمفی   

شفوند، معفیّن    هايی که در آن موضو  انجام مفی  حیثیت حاکم بر تمامیِ حمل

شود و اين مهمّ بايد از طريق انتزا  وجه مشترک از تمامیِ قضايای مرتبط بفه  

طور که با اخفر وجفه اشفتراک از مباحفث هفر       آن موضو  صورت گیرد. همان

شود و سچس تمامی براهین و استدالالت در  علمی، موضو  آن علم روشن می

گردد که علّت حمل محمول بر موضفو  و   ه اشتراک باز میآن علم، به آن وج
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 اندراج صغری در ذيل کبری است. 

در بیان قوم چدد نو  از اتّحاد ذکر شد  کفه  »ممکن است گفته شود: . 3 

شود  هماندد اتّحاد مفهومی يا اتّحاد وجودی، معیاری عامّ و کلّی محسوب نمی

اتحفاد حلفولی، اتحفاد انتزاعفی،      بلکه مقیّد و خاصّ است ماندد اتحاد صدوری،

ای ماندفد درخفت سفبز اسفت،      اتحاد اعتباری و ... . در اين صورت برای قضیه

توان گفت که سبزی حالّ است و درخت محلّی برای حلفول عرضفی بدفام     می

کدفد   رسد اين بیان از انوا  اتّحاد نیز مسأله را حل نمی اما به نظر می« سبزی.

فلسففی پیرامفون   یین اتّحاد حلولی، بايفد بفه بحفث    زيرا بعدوان مثال برای تب

سدجیِ بین مقوالت عشر پرداخت و بدابر قواعد علمی و  جوهر و عر  و نسبت

مدطقی، از میان مقوالت فلسفی به انتزا  پرداخت و وجه اشتراک میان آنها را 

ها در علم فلسفه معیّن نمود تا تمامی قضفايا   بعدوان مبدايی برای تمامی حمل

طور که بفرای   ستدالالت، قابل ارجا  به آن امر مشترک باشد. در واقع همانو ا

بین موضو  و محمول نیازمدديم؛ شفرا  « جهت واحد»ای به  ساخت هر قضیه

اولیه برای ساخت قیاس و برهان و طرح يك بحث علمی، تعیین يك حیثیفت  

کفه  تعبیر شفد  ف اسفت     9«حد معقول»خاصّ ف که در مبدای مختار از آن به  

                                                           
همان اصل واقعیفت اسفت امفا بفا     « ی مدطق فلسفه»رسد حدّ معقول در  به نظر می .9

تشفريح  « ايفن همفانی  »شوند و آن را بر اساس  اين تفاوت که قوم وارد تفصیل اين اصل می

جمفالی قابفل پفريرش    فی الجمله و بصفورت ا « اصل واقعیت»کددد اما در مبدای مختار  می

و نقفض  « نقد»تدها برای « اين نه آنی»يابد. البته  توضیح می« اين نه آنی»است و بر اساس 

های فکریِ موجود مداسب است ولی برای سفاخت دسفتگا  فکفری جديفد کفايفت       دستگا 

شود که تعلّفق بفه کیفیفت )اصفالت      می« اثبات»کدد. لرا مبدای مختار تدها زمانی وارد  نمی

یت( بدلیل ناتوانی آن در توصی  حرکت نفی شد  و تعلّفق بفه فاعلیفت جفايگزين آن     الکیف
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يفك   ديگر حیثیات و قضايا به آن بازگردد در غیر اين صورت، قضايای مختل ِ

علم مقدّن نشد  و همديگر را نقض خواهدد کرد و هر برهانی کفه اقامفه شفد     

تدها به لحاظ يك حیثیت بود  و با حیثیات ديگری که در براهین ديگر لحاظ 

ای شفکل   تهگسفیخ  شد  نسبتی نخواهفد داشفت. در نتیجفه، حیثیفات از هفم     

  9شود. بعدوان يك وحدت مرکّب از قضايا ساخته نمی« علم»گیرد و  می

  

 
________________________________________________

 
شفود. البتفه    طرح مفی « تقوّم»گردد و کیفیت بر اساس برخورد دو فاعل تعري  شود؛ يعدی 

و درک « فعفل الهفی  »بايد توجه داشت که خداشداسی در اين مبدا تدها بر اساس ارتباا با 

عقالق ممتدع و شرعاق ممدو  اسفت  « ذات الهی»حث عقلی پیرامون يابد زيرا ب آثار آن معدا می

 ات بايد به نحو تدزيهی باشد.و لرا هر درکی از ذ

 
، حفدّ  الهاشفمی پیرامفون اصفول موجفود     وان مثال در مباحث مرحوم عالمفه حسفیدی  بعد .9

   است.« ها ی بین انسان رابطه»انتزا  شمرد  شد ،  معقولی که از تمامی امور اعتباری قابل



 

 

  علم الجنس المفرد المعرف بالالم و و منها

 

 

ماهیفت مقیّفد بفه تعفیّن     »بفرای  « علفم جفدس  ». مرحوم آخوند، وضع 9

شفمارد زيفرا    پريرد و چدین وضعی را معار  با قواعد حمل می را نمی« ذهدی

له علم جفدس را   ود خارجی ممکن نیست. لرا موضو ٌجحمل وجود ذهدی بر و

م جفدس را تدهفا   علف  بفودنِ  دانفد و معرففه   ه اسم جدس يکسان مفی ل با موضو ٌ

 کدد.   حقیقی معرفی میتعريفی لفظی و غیر

رسد هم آخوند و هم قا ل به قولی که بر خالف نظر آخوند  اما به نظر می

يکی از امور اعتباری( را رعايفت  است، قواعد بحث پیرامون وضع الفاظ )بمثابه 

اند زيرا بحث از الفاظ و زبان در مبدای قوم، بفر محفور وضفع و ارتکفاز و      نکرد 

انصراف شکل گرفته و ربطی به حمل و قواعد آن ندارد و در اين مبدا نبايفد از  

های مدطقی و فلسفی ارا ه داد. به عبارت ديگر مالک در  امور اعتباری، تحلیل

بفرای   نه قواعد مدطقی و فلسفی. لفرا ظر واضع و جعل اوست و دنیای وضع، ن
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له الفاظ بايد به إخبار از وضع و يا اسفتعماالت کاشف  از وضفع     تبیین موضو ٌ

استداد کرد و نه به حمل و لوازم مدطقی آن. پس اگر قرار است ارتباطی بفین  

مدفد و    امور اعتباری و امور حقیقی لحاظ شود، بايد اين ربط را به نحفو قاعفد  

علمی توضفیح داد در حفالی کفه ايفن دو در نظفر قفوم، قسفیم و متبفاين بفا          

يکديگرند و وجه اشتراکی میان عقفل عملفی و عقفل نظفری طفرح نشفد  تفا        

 ريزی مباحث جديد در آن دستگا  فکری فراهم شود.  ای برای پی زمیده

بفر تعريف  لفظفی در علفم جفدس و      . البته بررسی ادعای آخوند مبدی 5

گیفرد. زيفرا بفر مبدفای قفوم       بودن اسم جدس، موضو  بحث ما قرار نمفی  نکر 

شفامل، مبدفايی بفرای بررسفی      ضرورتی ندارد تا فلسفه بعدفوان علفم حقیقفیِ   

ی آنها شود و الزم نیست ارتباا علم ادبیات بفا   تعاري  در علم ادبیات و بهیده

می قرار گیرد؛ ی عل ی جريان علم اعلی در علم اسفل مورد مداقّه فلسفه و نحو 

زيرا عالم الفاظ و ادبیات از امور اعتباری است و بر مبدفای قفوم ارزش علمفی    

ندارد و فاقد ربط با علوم حقیقی از جمله فلسفه است. پس ورود ما در بحثفی  

اند، وجهی نفدارد. گرچفه در    ی عقلی و علمی آن نچرداخته که قوم به مالحظه

ی علفوم را   امی تعفاري  در همفه  مبدای مختار، شأن فلسفه آن اسفت کفه تمف   

 مدد کدد. سامان دهد و قاعد 

که معدای تعفیّن ذهدفی بفرای ماهیفت چیسفت        ی ديگر اين . اما نکته3

روشن است که ماهیت يا ذهدی است يفا عیدفی اسفت يفا انتزاعفی از ماهیفت       

ود. حفال بايفد   شف  ذهدی و عیدی است که همان نففس ماهیفت محسفوب مفی    

قوم مطرح شفود کفه ثابفت کدفد واضفع       ضع از سویاستداللی از سد  وعاء و

کدامیك از اقسام ماهیت را لحاظ کرد  اسفت. مخصوصفاق بفا توجفه بفه ايدکفه       

تفاوت میان اين سه قسم تدها برای فیلسوفان و مدطقیون مهم است؛ زيرا هفر  
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يك از اين سه قسم، لوازم خاص خود را در مباحث عقلفی دارنفد. امفا قیفدی     

چرا بايد برای واضفع اهمیتفی داشفته باشفد   و کفدام       «تعین ذهدی»هماندد 

غر  عقال ی بر لحاظ اين معدا مترتب است   به عبفارت ديگفر بفرای تعیفین     

معدای لفظ بايد به وضع و استعمال استداد شود و روشفن گفردد کفه در ايفن     

زمیده، چه امری مورد توجه در میان عقالء و اغرا  اجتمفاعی آنفان اسفت و    

ت فلسفی برای تشخیص معانی الفاظ وجهی نفدارد. البتفه ايفن    ورود در جز یا

نیفز جريفان   « مفرد معرف به الف  و الم »نکته در مباحث طرح شد  پیرامون 

 دارد.

ی اشکالی که به آخوند بر اساس وجفود مراتفب مختلف  در     . اما دربار 1

طرح شد ، بايفد توجفه    «ال  و الم»ی آن توسط  ی عالیه جمع و تعیین مرتبه

قابل پريرش نیست  ،شت که ادعای ابهام نسبت مراتب جمع در الفاظ جمعدا

توان وضعی را بفه او مدتسفب کفرد کفه      زيرا واضع، عاقل و حکیم است و نمی

بدلیل ابهام، در تفاهم و تخاطب اختالل ايجاد کدد و ناقض غفر  او از جعفل   

واضفع  الفاظ شود. در واقع تدها مالک در بحث وضع، همان معدايی اسفت کفه   

برای الفاظ جمع در نظر گرفته )ماندد داللت بر سه فرد و بیشتر از آن( است و 

کرد. يعدی روشن است  آخوند برای پاس  به اشکال، بايد به اين نکته اشار  می

در ادبیفات  « دو»غیر از معدای جمع اسفت و بفرای معدفای    « يك»که معدای 

ظ جمع را برای سه و بیشتر از اند و لرا واضع، الفا عرب، الفاظ مثدّی جعل شد 

را برای داللت بفر اففراد   « رجل»طور که واضع  آن وضع کرد  است. پس همان

مختلفی از اين مفهوم وضع کرد ، لفظ جمع را نیفز بفرای داللفت بفر مراتفب      

مختلفی جعل نمود ؛ با اين تفاوت که معدا و اففراد آن در جعفل اول از سفد     

   کمّیت هستدد.کیفی هستدد و در جعل دوم از سد
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وضع خارج شود و به معدای الفاظ جمفع در مقفام    بله  اگر بحث از وعاء 

يابد  بیان و روابط عبد و موال توجه شود، تعیّن يکی از مراتب جمع ضرورت می

تا تکلی  عبد در امتثال و تعداد افعالی که برای تحصفیل رضفايت مفوال بايفد     

بر اساس مباحفث گرشفته، ابهفامی     انجام دهد، معلوم شود. اما اين مطلب نیز

شفوند و مفوالی    ندارد زيرا گفته شد که الفاظ بفا فرهدف  مفوالی ترکیفب مفی     

مقصود خود از هر لفظی در هر موضوعی را برای عباد تبیین کرد  و آن را بفه  

 اند. وجدان عمومی برای بددگان خود تبديل کرد 



 

 

 رهو منها النک

 

 

ای اسفت کفه در    . لفظ ديگری که بعدوان لفظ مطلق مطرح شد ، نکفر  9

ی انشا یه و پس از فعل امر قرار گرفته که آخونفد معدفای ايفن نکفر  را      جمله

داند و نظر صاحب فصول مبدی بر تحلیل  یم« طبیعت مقیّد به مفهوم وحدت»

کدد چون چدین مفهفومی بفر هفی      را ردّ می« فرد مردّد بین افراد»از نکر  به 

اند و نه مردّد. آخوند در  کدد و افراد خارجی، متعیّن فردی در خارج صدق نمی

شفمارد کفه يکفی از     را نادرست مفی « ما قشیِّد بالشیو »ادامه، تعري  مطلق به 

ی تقیید با مجازيفت   ن، مدافات اطالق به معدای فوق با تقیید و مالزمهدال ل آ

 در الفاظ مطلق است.

رسد بحث از الفاظ مطلق و پايگا  استدالل قوم در اين بحفث،   به نظر می



16   االصول کفايهنقد و بررسی _________________________________________  

 

ی بفین عبفد و    م وضع است گرچه اين الفاظ نهايتاق در رابطهعالَوعاء و نارر به 

ساس، بايد به دنبال جعل واضفع بفود و بفه    شوند. بر اين ا موال نیز استفاد  می

دست يافت. يك احتمال اين است که بفرای لففظ    ،معدايی که در نظر او بود 

رجل، وضع مستقلّی انجام گرفته و معدای ماهیّت مرد برای آن در نظر گرفته 

ای شد  و معدای وحدت برای آن لحفاظ   شد  و برای تدوين هم وضع جداگانه

ر نیز اين است که برای هر اسم جدسی کفه بفا تدفوين    شد  است. احتمال ديگ

تفوان گففت    همرا  است، يك وضع واحد انجام شد  باشد. عالو  بر اين که می

واضع، به حسب جمالت مختل ، معدای متفاوتی را برای اسم نکر  جعل کرد  

کدفد و در   مفی « عموم»است. مثالق اسم نکر  در جمالت نفی و نهی، داللت بر 

رسفاند و در جمفالت    را مفی « ففرد معفیّن  »ی مثبفت معدفای    يفه جمالت خبر

 است.« ماهیت مقیّد به وحدت»ای که از سد  امر است، دالّ بر  انشا یه

. پس بايد معیّن شود که پايگا  اين معانی مختل  برای اسم نکر ، جعل 5

طفور کفه ابتفدا اق     واضع است يا مقتضای روابط عقال ی میان عبد و موال  همان

آيد که بحفث الففاظ مطلفق، يفك بحفث       شد، از راهر کلمات قوم بر می گفته

وضعی است. در اين صورت، جريان دادن اين معانی وضعی در استعماالت موال 

و مقام بیان او قابل پريرش نیست زيرا گرشت کفه الففاظ در خفدمت روابفط     

يد شوند و معانی خاصّ و جد آيدد و با فرهد  موالی ترکیب می عقال ی در می

ی  رسفد ريشفه   . در حالی که به نظر میکددد پیدا میو متداسب با مقصود موال 

گردد که اسم جدس  هايی که در متن انجام شد ، به اين نکته برمی ردّ و اثبات

ی او با عبد مورد لحفاظ قفرار گرفتفه و مدشفأ      نکر  در مقام بیان موال و رابطه

بحث شد  است که چدین لحاری، خروج از بحث وضع و ورود به وعاء روابفط  

خالف روند صحیح بحث است. يعدی بحثفی کفه پیرامفون     عقال ی است که بر
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در گرفته، موضوعیتی ندارد و بحث بايد پیرامون احتمفاالتی کفه   « فرد مردّد»

در وعاء وضع مطرح شد، شکل بگیرد زيرا عدم تعیّن فرد در اسم نکر  تدها در 

عالم وضع صحیح است و اال موالی حتی اگر اين لفظ را بکفار ببرنفد، معدفايی    

د به قیود متعّدد کفه موجفب خفروج بسفیاری از اففراد آن اسفت، مدظفور        مقیّ

اند. اين معدای خاصّ نیز ناشی از فرهد  و وجدانی است که برای عبفاد   کرد 

ی مفوال از لففظ مطلفق، تمفامی      رغم استفاد  اند و بددگان نیز علی ايجاد کرد 

   کددد. کددد و بر اساس آن عمل می قیود مدنظر موال را فهم می

معدفا کفرد    « ففرد مفردّد  »به عبارت ديگر اگر نقد قولی که نکفر  را بفه    

گا  ردّ چدین قولی بايد استداد بفه عفالم وضفع باشفد و نفه       مدّنظر است، تکیه

صدق يا عدم صدق اين مفهوم در عالم امتثال. مثالق يك احتمال اين است کفه  

ای نیفز بفرای    نفه وضع مستقلّی برای اسم نکر  انجام شد  باشد و جعفل جداگا 

تدوين وجود داشته باشد که در اين صورت اسم نکر  بدلیل داللت بر ماهیفت  

)بدون قید وحدت(، نسبت به فرد خاصّ تعیّدی نخواهد داشت و قول صفاحب  

مجمو  اسم نکر  همرا  با »فصول به اين معدا صحیح است اما اگر وضع برای 

صحیح « ماهیت به قید وحدت»انجام شد  باشد، قول آخوند مبدی بر « تدوين

شد  است. البتفه ايفن    مقیّد است که در آن، ماهیت به يك امر کمّی )= يك(

مطلفب تدهففا در عففالم وضففع صففحیح اسففت و اال روشففن اسففت کففه مففردم در  

کددفد کفه در ايفن     های جداگانه را با هفم ترکیفب مفی    استعماالت، حتی وضع

اورات عرففی، همفان   در محف « تدفوين وحفدت  »با « اسم نکر »صورت، ترکیب 

 رساند. معدای ماهیت به قید وحدت را می

روابفط   خوند زمانی قابل تأيید است که وعاء وضع از وعاءبدابراين، کالم آ 

وضفع توجفه    یك گردد و همچدین به مقتضیات وعفاء عقال ی و مقام بیان تفک
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 های مستقلّ در ما نحن فیه در نظر گرفته شود. شد  و امکان وضع

را « مفا قیِّفد بالشفیو    »ر پايان اين بحفث، تعريف  مطلفق بفه     . آخوند د3

ای مشفروا بفه شفیو ( و تقییفد      مستلزم تعاند و تدافی میان اطفالق )مقولفه  

داند و آن را موجب ارتکفاب مجفاز در الففاظ     ای دالّ بر عدم شیو ( می )مقوله

 کدفد. امفا بايفد    مطلق و الغاء قید شیو  در صورت تقیید اين الفاظ معرفی می

توجه داشت که حتی در صورت دخالت قید شیو  در معدای مطلفق بفاز هفم    

لفظی ماندفد رجفل    گیرد زيرا تقیید بر خالف شیو ِ تعاندی با مقیّد شکل نمی

کدد و اصل شیو  در  ی شیو  آن را محدود می نیست بلکه تدها داير  و گستر 

شمول آن نسبت برد. و اال نفس طبیعت و ماهیت نیز بدلیل  آن را از بین نمی

 به تمامی افراد خود بايد مدافی با تقیید باشد.

روشن است که نفس ماهیفت عقفالق شفامل بفر     »ممکن است گفته شود:  

جمیع افراد آن است اما تفاوت ماهیت مبهمه با ماهیت به قید شیو  آن است 

که شمول نسبت به افراد در اوّلی لحاظ نشد  و در دومی مورد مالحظفه قفرار   

شفمول ماهیفت نسفبت بفه     »پاس  آن است که عدم لحاظ قیدِ « است. گرفته

در دنیای وضع بعدوان امری اعتباری قابل پفريرش نیسفت زيفرا حتفی     « افراد

بعدوان معدای الفاظ قرار بگیرند، مقیّد به  فی هدگامی کهمعانی انتزاعی و فلس

در  مفثالق »شوند. ممکن است گفته شود:  اغرا  عقال ی و مقاصد اجتماعی می

ی الرجل خیر من المرأ  ما به دنبال مقايسه بین ماهیت مرد با ماهیفت    جمله

زن هستیم و در آن نظری به افراد نیست. لرا در انتقال اين معدفا و ماندفد آن   

اما بايد روشن شود که غر  از اين « کامالق عقال ی است که افراد لحاظ نشوند.

رفاق قرار بفود  تفا ايفن مقايسفه بفه      ی خبريه چیست   آيا ص تکلّم به اين جمله

اند که بر اساس اين مقايسه، اعمالی را در  ديگران اعالم شود يا بدنبال آن بود 
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 توان اين مقايسه را بر افراد تطبیق نداد   خارج انجام دهدد   مگر می

يعدی تدها در عالم فلسفه و مدطق است که حمفل محمفول بفر موضفو       

اسفت امفا در عفالم اعتبفارات و داللفت وضفعی،        برای دستیابی به نفس االمفر 

جمالت خبريه نیز بدون غايت معدا ندارد و بايد غرضی خارج از نففس جملفه   

برای آن ترسیم شود؛ ماندد اين که گويدفد  بخواهفد بفر اسفاس ايفن جملفه،       

ها و مداصب اجتماعی را به مردان اختصاص دهد و آن را از زنان سفلب   جايگا 

تفوان الففاظ آن را    گرفتن غر  متکلّم در اين جمله، نمی کدد. پس با در نظر

دالّ بر ماهیت مبهمه دانست و جريان آن را در افراد نفی کرد و آن را بکلّی از 

عیدیت مدفكّ نمود. يعدی از آنجفا کفه کفالم و روابفط عقال فی دارای مقاصفد       

ها را بفه  توان الفاظ را نارر به افراد خارجی ندانست و آن اجتماعی هستدد، نمی

 معانی خالص فلسفی مدصرف نمود.   

  



 

 



 

 

 لحکمهفی مقدمات افصل 

 

 

ت بفه ايفن نکتفه اشفار      . مرحوم آخوند در ذيل بحث از مقدمات حکمف 9

که آيا متکلم در مقفام بیفان بفود  يفا نفه و       کدد که در صورت شكّ در اين می

گرارند که متکلم در  ناتوانی در احراز اين مطلب، عموم عقالء بداء را بر اين می

کون المتکلّم فی مقفام  »مقام بیان بود  و لرا اصل عقال ی برای رفع اين شك 

 است.« البیان

ی آن است کفه در   دهدد  رحوم آخوند در اين مسأله، نشانپس مسلك م 

محاورات، مقام بیان و مدزلت مولويت بر وضع و مقتضای آن مقدّم است؛ يعدی 

تفوان بفه مقتضفای وضفع و داللفت       در صورت شكّ در تعیین مراد متکلّم نمی

رساند( عمل کرد بلکه بايد با تکیفه بفر    وضعی )که معدای ماهیت مبهمه را می



61   االصول کفايهنقد و بررسی _________________________________________  

 

عقال یِ فوق و حمل کفالم بفر اطفالق، شفیو  و سفريان را از آن نتیجفه        اصل

ای که بر ايفن   فر  و اصل موضوعه گرفت. در ايدجا بايد توجه داشت که پیش

است زيرا قرار گرفتن موال در مقام بیان  «وجود يك جامعه»بحث حاکم است، 

تبعیفت يکفی از   و تکلّم او با عبد، تدها به معدای ارتباا دو نففر بفا يکفديگر و    

ی ايجاد  ديگری نیست. بلکه بر اساس توضیحات قبلی، مقام مولويت در نتیجه

آيفد و   يك جمع حول يك دعوت و تبعیفت جامعفه از يفك محفور پديفد مفی      

ی حداقلّی آن در روسای  مصداق اتمّ آن، سالطین و پادشاهان هستدد و نمونه

اهد  است. البته روشفن  ها قابل مش قبا ل و کدخدايان دهات و بزرگان خاندان

است که روسای قبا ل نیز در خأل نیستدد بلکه در ارتباا با نظامفاتِ حفاکم و   

نمايدفد و در جدف  و    در تعامل با سالطین هستدد و نوعاق از آنان تبعیفت مفی  

مقفام  » بدفابراين  9د.کددف  صلح و ساير اوامر مهمّ پادشاهان، با آنان همراهی می

شفداختی   ای است که دارای شأن اجتماعی بود  و مفهومی جامعه مقوله« بیان

 رود.  به شمار می

قفدر متفیقن در   »ی مرحوم آخوند به  ی بعدی اين است که اشار  . نکته5

در واقع توجه بفه آثفارِ   « قدر متیقن در خارج»و تفکیك آن از « مقام تخاطب

تعبیفر  « فرهدف  مفوال  »ای است که در مباحث پیشین، از آن بفه   همان مقوله

 شد. يعدی وحدت تمايالت و نوعی از همبسفتگی بفر محفور دعفوت نفژادی و     

ای شکل بگیرد. در  ای دور هم جمع شوند و جامعه ای، باعث شد  تا عدّ  قبیله

                                                           
البته اين نحو  از مديريت مربوا به دوران پیش از رنسانس اسفت کفه امفروز  تحفوالت      .9

 مطلقفاق  توانفد  نمفی  به عدوان يك بحث عقال فی  بحث اصولی لرا وسیعی در آن رخ داد  و

و در دوران  توجه به روابط مديريتی و اجتماعیِ نويدی باشد که در ايفن دور  از تفاري    بی

 پديد آمد  است. کدونی
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رسد و امفور ديگفری    می« پريرش»ی بعد، اموری در میان اين جمع به  مرحله

رسد )از قبیل آداب، رسوم، زبان، غرا در جوامفع   در اين جامعه به پريرش نمی

« فرهد ِ»که مجمو  آنها  گرشته تا فیلم و کتاب و مُد و... در جوامع امروزی(

رو پفس از تشفکیل اصفل جامعفه بفر محفور        زند. از ايفن  آن اجتما  را رقم می

گیفریِ فرهدف  آن جامعفه اسفت کفه در       ی دوم شفکل  تمايالت واحد، مرحله

ی سوم، رفتارها  های آن جمع ريشه دارد. بر اين اساس در مرحله شد  پريرفته

امعه، اوصاف مخصوص به خفود دارد.  آيد که در هر ج و اعمال خاصّی پديد می

«. رفتارهفا »و « ها پريرش»، «تمايالت»ای دارای سه اليه است:  پس هر جامعه

تففاهم و  »، «فرهد »شود که مقوالتی از قبیلِ  البته در اين صورت روشن می

و... تدها مقوالتی نظری نیستدد بلکفه امفور عیدفی و حقیقفی را نیفز      « تخاطب

مور عیدی نیز در تفاهم و تخاطب مدخلیت دارند و بايفد  لرا ا  9شوند. شامل می

پففس بدففا بففه  آنهففا را تعريفف  کففرد  و از آنهففا اصففل اصففولی اسففتخراج نمففود.

قفدرمتیقن در  »طرح شد، بحفث از   هايی که در ابتدای مقصد خامس استدالل

حفاکی از ايفن حقیقفت اسفت کفه کفالم و ادبیفات و محفاورات بفا          « تخاطب

. يعدی گرچه در مبدای قوم امور نسفبی معمفوالق از   شود ترکیب می« فرهد »

شوند؛ اما فرهد  يك امفر حقیقفی اسفت کفه زمفان و       اعتباريات محسوب می

ی حاکم بر   وگو )جاذبه گفت« نسبیّتِ»مکان و کیفیت و قواعد و در يك کلمه 

 کدد. محاورات( را مشخص می

« مقام بیفان » والقاشود که  گفته می اگرالرکر،  ی فوق . بر اساسِ دو نکته3

                                                           
دهد که قوم گرچه بحثفی از ايفن    نشان می« قدرمتیقن در خارج»ی آخوند به  البته اشار  .9

اند و به ادراکات نظفری خفود اکتففاء     اند و آن را خارج از مباحث اصول دانسته امور نکرد 

 اند. اند، اما به وجود آن توجه داشته کرد 
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مقدم است و در هدگام شكّ، اصل بر در مقام بیان بودنِ موال « عالَم وضع»بر 

گفردد و ايفن    به تحلیل از مدزلت مولويت باز می« مقام بیان»اگر  ثانیاقاست و 

اصالت با تقیید اسفت و   نتیجتاقمدزلت نیز ريشه در جامعه و فرهد  آن دارد، 

 محفوف به قیدهايی اسفت کفه در هفم مفدعکس     نه با اطالق؛ يعدی کالم موال

شود و او در هر موضوعی از موضوعات زندگی، اين قیدها را بفه فرهدف  و    می

وجدان عمومی تبديل کرد  و تکلی  عباد را مشخص ساخته و به رفتار آنفان  

نظم بخشید  و لرا عباد بدون ابهفام و شفكّ و ترديفد، مشفغول انجفام اعمفال       

یت از اوامر موال هستدد. لرا نه تدها شك و ابهام و اجمالی ی خود و تبع روزمرّ 

گیرد بلکه عبد به میزانی  آيد و مصبّی برای اخر به اطالق شکل نمی پديد نمی

که به اين فرهد  و جز یات و قیودِ ناشی از آن توجفه کدفد، قفرب و مدزلفت     

هففا و  بیشففتری در دسففتگا  مففوال پیففدا خواهففد کففرد و در نتیجففه، مسففئولیت

های جديدی از سوی موال به او واگرار خواهد شد. البتفه در صفورت    أموريتم

و « وضفع »کالم موال ف که وعفا ی مغفاير بفا     « لوازم عقلیِ»زنی پیرامون  گمانه

ها را به وص   توان اين گمانه آيد اما نمی است ف ابهاماتی پديد می « مقام بیان»

مدفد   ی هدگامی کفه قاعفد   متّص  کرد بلکه گمانه برای فهم لوازم عقل« شكّ»

 شود، مدجر به تکامل فهم از خطابات خواهد شد و نه شك.

البته با اين توضیح، تحلیل از وضع و زبان نیز متحول شفد  و صفرفاق بفه     

وضفع  » مفاهیمی جديفد از قبیفل   شود بلکه جعل لفظ برای معدا مدحصر نمی

اخیفر،   مطرح خواهد شد که ايفن نفو    «عرفی، وضع تخصصی و وضع تکاملی

مخصوص به خدای متعال و کالم اوست و شأن قرآن کريم، تصرف در ادبیفات  

تقرب بايد در همه شئون حیات جريفان   و زبان و وضع است. يعدی از آنجا که

بايد نیز  )به عدوان يکی از ابعاد فرهد  جامعه( موضو  اصلیِ ادبیات پیدا کدد،
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الزم اسفت تفا    ه اسفت. پفس  ب نیز در حال تکامل و بهیدف باشد و تقرّ« تقرّب»

سطح ارتکاز و لغت و زبان نیز تکامل يابد و بهیدفه شفود. لفرا کسفانی کفه در      

ی دهم از ايمان هستدد، ارتکازی خاصّ دارنفد و از کلمفات يکفديگر بفه      درجه

ی پفدجم ايمفان    در درجفه  اين نو  ارتکاز و انتقال، شوند که اموری مدتقل می

واليت در سطوح مختل  ارتکفاز نیفز جفاری     که تولّی و جريان ندارد. همچدان

ی پدجم ايمان هستدد، به ارتکفازی کفه در    است و ارتکاز کسانی که در درجه

ی دهفم از   ی دهم برقرار است متولّی است و ارتکازِ حا زين درجفه  میان درجه

ارند و ايمان نیز به ارتکاز و ادبیات و کالم معصومین و آيات قرآن کريم تولّی د

د. زيرا کالم خفدای متعفال و کلمفات معصفومین     کد آن استضا ه مینسبت به 

 موجب تولید ارتکاز است. اساساق کدد و السالم، ارتکازات را نورانی می علیهم

. بايد توجه داشت که سخن از اصفالت تقییفد بفه معدفای نففی مطلفقِ       1

ف که مصبّ اخر به اطالق است ف نیست بلکه آنچه محلّ اشکال است،  « شكّ»

ر دادنِ اين شكّ به عدوان مدشأ تأسیس يك اصل عقال ی مهفمّ اسفت کفه    قرا

جايگاهی اساسی در علم اصول دارد و در فهم تمامی خطابات مفورد اسفتفاد    

هفای   های مختل  برای نسفبیّت  گیرد. يعدی حتی پس از کش  معادله قرار می

د از مدف  و تولید اصفول عقال فی متعفدّد بفرای فهفم قاعفد        9گوناگونِ محاورات

خطابات و دستیابی به قیود پیچید  و متدوّ  آن، باالخر  برخی مسفا ل بفاقی   

                                                           
ی آن را  رات و معادالتی که قیود متدوّ  و پیچیفد  های گوناگون محاو نسبیت»برای فهمِ . 3

هفای تجفاری و    مفراکرات اقتصفادی هیفأت   ی  نحفو  ی  های دربفار   ، مثال«کدد کش  می

ی برگفزاری    شفیو و  ی مربفوا بفه آن  های الزم برای تدوين مفتن قراردادهفا   کارشداسی

، در فايفل  مدفدان  برای عالقه المللی ذکر شد که تفصیل آن ای و بین های مدطقه نمايشگا 

 گیری است. ودوم قابل پی صدوشصت صوتی جلسه
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شفود امفا    ماند که برای غیرمعصوم روشن نیست و موجب عرو  شكّ مفی  می

علم اصفول قفرار   اين شکوک تعدادی محدود خواهدد داشت و در صدر مسا ل 

ی تطبیفق   برای مکلّ  نیز امکفان شفكّ در نحفو     که نخواهدد گرفت. همچدان

آيد که اين امفر، تفابع علفم و قفدرت اوسفت. البتفه        حکم بر مصاديق پديد می

کدفد کفه    ماندد که در سطح مکلّفین موضوعیت پیدا نمی شکوکی نیز باقی می

در اين صورت بايد هماندد روند متداول در ساير علوم، بفه عدفوان اسفتثدا اتی    

شفمددان بعفدی و يفا    محسوب شوند که حلّ آنها به گرشت زمان و تفالش دان 

گفردد زيفرا بفه هفر      تغییر در مقیاسِ علم و تکامل و تحوّل در آن موکول مفی 

تواندد موضوعی برای تأسیس اصفل علمفی قفرار     صورت، مسا ل استثدا ی نمی

 بگیرند. 

  



 

 

 و انواع آن «انصراف»بحثی پیرامون 

« انصفراف »مقدمات حکمت، بفه انفوا    ی بحث  . مرحوم آخوند در ادامه9

ای دانسفته کفه مفانع تفوفّر مقفدّمات       اشار  کرد  و برخی از انوا  آن را قريدفه 

کددفد. حفال اگفر انصفراف بفه       حکمت شد  و از اخر به اطالق جلفوگیری مفی  

تعري  شود، بايفد توجفه   « له ظ در فرد يا صد  خاصّی از موضو ٌاستعمال لف»

هم و تخاطب، هر لفظی را در معانی مختلفی بفه  داشت که عرف در جريان تفا

برد و استعماالت بر خالف آن چیزی است که بین قوم معفروف اسفت    کار می

. «واضع معموالق هر لفظی را برای يفك معدفا قفرار داد  اسفت    »مبدی بر ايدکه: 

گیرنفد و لفرا    های خاصّی شکل مفی  يعدی محاورات همیشه در شرايط و تعیّن

شفوند و بفه همفین دلیفل معفانی       ای مختلفی استفاد  مفی ه الفاظ در نسبیت

 9.يابدد مختلفی می

                                                           
نیفز ضفروری اسفت و    « وضع»البته در مباحث قبلی گفته شد که تغییر در تعري   .9

نبايد وعاء روابط عقال ی و اوامر موالی را از وعاء وضع و واضعین تفکیك کرد بلکه واضفعین  

قاصد خود، الفاظ و معانی خاصّی را از همان موالی و مسئوالن جامعه هستدد و متداسب با م

نشفأت   رساندد. بدابراين ادبیفات از رسسفای جامعفه    سازی به پريرشِ مردم می طريق فرهد 
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د نیست زيرا انصراف همیشه مالزم با وضع جدي»ممکن است گفته شود: 

ی حفالی يفا    له، بر اساس قريدفه  انصراف برخی لغات به صدفی خاص از موضو ٌ

 مقالی است که اين بمعدای استعمال مجازی است و نه وضع جديفد بفرای آن  

، «وضفع »بفه   نگفا  انتزاعفی   يفن بفار  بايفد توجفه داشفت کفه      امفا در ا « لفظ.

شفود،   های خاصّ و تغییراتفی را کفه توسفط آن در الففاظ انجفام مفی       فرهد 

ها انتفزا    ها و فرهد  پريرد و بر معدای مشترکی که از میان تمامی عرف نمی

فقهاء يا عرف کدد که مثالق عرف  شد ، اصرار دارد. يعدی اين دستگا  قبول نمی

مرحوم  لرا دانان يا عرف فالسفه، الفاظ را در معدای خاصی بکار ببرند و فیزيك

آخوند در بحث حقیقت شرعیه، اين مطلفب را حتفی بفرای عفرف متشفرّعه و      

فرهد  شر  نیز نچريرفتدد. در حالی که اشکاالت ايفن مبدفا در بحفث وضفع     

 گرشت.

ر معدفای الففاظ از طريفق    در اين مبدا تغییفر د »ممکن است گفته شود: 

شود و در همان مباحث نیز گفته شد که مبدفای صفحّت    مَجازات پريرفته می

ی واضع نسبت بفه عال فق مجفاز باشفد.      ی نوعیه استعماالت مجازی بايد اجاز 

پريرنفد کفه گفا  در     پس وضع و واضع، برخی تغییرات در معانی الفاظ را مفی 

در اين صفورت ايفن سفوال    « يابد. وز میمَجاز، گا  در اشتراک و گا  در نقل بر

گردد چرا آن را يك وضع  قابل طرح است که اگر مَجازات به اذن واضع باز می

 
________________________________________________

 
شود زيرا زبان و ادبیفات از شفئون مفديريت اسفت کفه در       به سوی عرف جاری میو  گرفته

بايفد بفر    است. يعدی ماهیفت وضفع  « سازی حادثه»گیرد و مبدای آن  خدمت موالی قرار می

اساس روند فوق تحلیل شود گرچه در مراتب و مراحل پايانی آن، تصوّر معدا و لحفاظ لففظ   

  گیرد. متداسب با آن نیز مورد توجه قرار می
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زيفرا  »و يك استعمال حقیقی محسفوب نکدفیم   ممکفن اسفت گفتفه شفود:       

استعمال مجازی با قريده است اما استعمال حقیقی نیازی بفه قريدفه نفدارد و    

رسفد وجفود    اما به نظر مفی « و فقدان آن است. فارق بین اين دو، وجود قريده

قريدففه بعدففوان مدشففأ تقسففیم اسففتعمال بففه حقیقففی و مجففازی در واقففع     

شود:  شداسی است که در اين جمله خالصه می ی يك مبدا در زبان دهدد  نشان

اما اين مبدفا مفورد    «معدای حقیقی چیزی است که مطلق و بدون قید باشد»

 سوال و محلّ تأمّل است.

وقتی لفظی، معدايی را تفهیم کدد، نیفازی بفه   »مکن است گفته شود: م 

نفسه دچفار   دهد آن لفظ فی به قريده نشان می قريده نخواهد بود و لرا احتیاج

ور اما اين پاس  در واقع به معدای قص« قصور در تفهیم معدای مورد نظر است.

اشفار    صاز رشفد و نقف   ايفن مبدفا   و نقص در مقابل رشفد و تکامفل و تفسفیر   

کدد که  حکم می «تفاهم و تخاطب در رشد» در مبدای انتزاعی کدد؛ يعدی می

گفتگوها بر اساس معانی بسیط و ساد  و غیر مقیّد انجام شود. به عبارت ديگر 

اين مبدا ذات الففاظ،   کددد که طبق معدای الفاظ اضافه می قرا ن، قیودی را به

شت که معانی بسیط و ساد  تدهفا بفا   بايد توجه دا معرّف آن قیود نیستدد. اما

 آموزش يك زبفان هسفتدد، تداسفب دارد و    کودکان و کسانی که در حال حال

که زبان و ادبیات را بايد بر اساس باالترين درجات آن تعري  صحیح آن است 

کرد و نه بر اساس مراتب اسفل آن. در مراتب اعلفی نیفز، هفر لفظفی دالّ بفر      

ها قید مقیّد شد  و امور متدوّعی از ارتکفازات   د  ای است که به معانی پیچید 

شفود کفه در بسفیاری از     را در برگرفته و اصداف و اقشار مختلفی را شامل می

شفوند. بدفابراين در تففاهم و     مواضع، تمامی اين قیود با يك لففظ تفهفیم مفی   

 تخاطب، اصل با معانی مقیّد است و نه معانی ساد  و بسیط.
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در « وعاء استعمال»با « وعاء وضع»تداسبی میان  به همین دلیل است که

شود و اختالفات زيادی بین ايفن دو وعفاء بفه چشفم      مبدای قوم مشاهد  نمی

تصوّر يك مفهوم ساد  در ذهفن و وضفع    ،وضع در نظر قوم خورد زيرا وعاء می

لفظ برای آن است اما استعماالت يك امر عیدی است که در خارج جريان دارد 

شرايط متعفّددی ترکیفب شفد  اسفت. در واقفع صفاحبان عفرف و         و با قیود و

سردمداران جامعه، مقاصد متعدّد و مرتبط به هم دارنفد و ايفن مطلفب، علّفت     

شود؛ خصوصفاق بفا توجفه بفه ايدکفه در       های مختل  و قیودات متدوّ  می جعل

فرهد  عقال ی امروز، حضور هیأت حاکمه در شئون زندگی بشر در مقايسه با 

 تر شد  است. گرشته، بسیار گسترد دوران 

. اما پیرامون اقسام انصراف در کفالم آخونفد )انصفراف بفدوی، انصفراف      5

انصراف تیقّدی، انصراف اشتراکی و انصراف نقلی( بايد روشن شود که  9،رهوری

ای  در هر يك از آنها، کثرت استعمال مطلق در مقیّد بفه چفه میفزان و انفداز     

شود   و اين میفزان بفا    است که موجب تعیّن هر قسم نسبت به قسم ديگر می

مفای  آب در د»شفود:   شود   بعدوان مثفال گفتفه مفی    چه معیاری سدجید  می

                                                           
وجفود  البته بحث از رهورات بايد در فصل خود مورد دقت قرار گیرد تفا مشفخص شفود     .9

( چفه  )قطع به مفراد مفتکلم  و عدم احتمال خالف در نصوص احتمال خالف در رهورات 

دارد و  دطفق صفوری  در م «رن»و « قطع»)حصولی و حضوری( « علم»نسبتی با تعري  

قابلیت اتصاف به ايفن عدفاوين حقیقفی و علّیتفی را      ،آيا تصورات حاصل از دالالت لفظیه

توسط قوم، بايفد از نسفبت بفین    « وجدان»همچدان که در مورد استداد به  دارند يا خیر 

علم حضوری، نسبت وجدان با امور فطری و نسبت وجدان با وجدان عمفومی و   وجدان با

عقال ی بحث کرد تا از خلط مبحث جلوگیری شد  و لوازم هر يك بفه درسفتی در بحفث    

ی دوم بحفث اصفولِ مرحفوم عالمفه      جاری شود. البتفه تمفامی ايفن احتمفاالت در دور     

 الهاشمی )ر ( مورد مداقّه قرار گرفته است. حسیدی
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حتی در اين جمله که « شود. آيد و به بخار تبديل می درجه به جوش می 900

درجه بخاراتی  10ی جوش ارا ه شد ، باز هم در دمای  معیار کمّی برای نقطه

درجفه اسفت کفه تبخیفر سفرعت       900از آب قابل مشاهد  است اما در دمای 

مانفد.   قی نمفی درجه ديگر چیزی از آب با 950کدد و در دمای  زيادی پیدا می

اسفت کفه رونفد     اصفلی آن  البته اين اعداد برای تبیین مثال اسفت و مقصفود  

های متعدّدی دارد که هر يك از آنها  تغییرات در خارج، مراحل مختل  و طی 

تحديد شد  باشفد و اال بفه    نظری بايد به صورت کمّی نیز قابلعالو  بر تعري  

 صرف ادّعا اکتفاء شد  است.

کثرت استعمال اگر به حدّی باشد که هدوز نیاز »شود:  ممکن است گفته

گیرد کفه بفر اسفاس آن،     به ذکر قريده مرتفع نشد ، انصراف رهوری شکل می

استعمال مطلق در مقیّد از باب استعمال مجفازی اسفت. اگفر بفه ذکفر قريدفه       

نیازی نباشد و در عین حال معدای اول مهجور نشد ، انصراف اشتراکی محقق 

« معدای اول نیز مهجور شود، با انصراف نقلی مواجه خفواهیم شفد.   شد  و اگر

رسد مطالب فوق تعاريفی نظری است که میزان و حدّ مشخصی  اما به نظر می

در آنها ذکر نشد  است تا معیاری برای سدجش قرار گیرد. بدلیل همین عفدم  

 يابد. تعیین شاخص برای سدجش است که بحث و جدل در اين اقسام را  می

توان گفت که استعمال مجازی آنگا  که کثفرت پیفدا    به عدوان مثال می 

کدد، ديگر ذکر قريده در آن معدايی ندارد. در واقع قلّتِ اسفتعمال مجفازی در   

ی آن  دهدفد   مقابل کثرت استعمال حقیقی است که باعث بروز قريده و نشفان 

بددد.  رخت بر می است اما وقتی اين استعمال نیز کثیر شود، قريده نیز از کالم

به معدای کثرت استعمال مجازی مطلق در مقیّد قابفل  « انصراف رهوری»لرا 

قبول نیست؛ زيرا کثرت در استعمال مجازی، موجب انتفاء ضرورت قريده شد  
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در بحث « کثرت استعمال»دهد. بدابراين بايد تاثیر  و وضع جديد را نتیجه می

الطفرفین و   شود و اال بحفث جفدلی   بل سدجش روشنی معیار قا از طريق ارا ه

 ادّعايی خواهد شد.

ی بحث از انصراف، اين اشکال مطرح شد  که برخفی از انفوا     . در ادامه3

انصراف مالزم با استعمال مجازی مطلق در معدای مقیّد هستدد در حالی کفه  

قبالق گفته شد  بود: تقیید موجب مجازيت نیست. پاس  اول آخونفد آن اسفت   

ی تقیید با مجازيت بفود و روشفن    تر گفته شد  بود عدم مالزمه شکه آنچه پی

کدفد. امفا در    است که اين بیان، امکان استعمال مجازی در تقیید را نفی نمفی 

تالش شد  تا اثبفات شفود انصفراف لزومفاق      ،دومین پاس  آخوند به اين اشکال

آن متوق  بر استعمال مجازی نیست. يکی از تقريرهای ممکفن در ايفن بفار     

را همفرا  بفا   « رقبفه »لفظ  ،است که گفته شود: موال مکرّراق و به صورت متعدّد

ذکر کرد  و اين نو  از استعمال مقیّد ف که هی  مجفازی در آن   « مومده»قید 

بکار نرفته و تدها بر اساس تعدّد دالّ و مدلول انجام شفد  ف موجفب شفد  تفا      

عفد از کثفرت ايفن نفو  از     ذهن عبد به اين قید انس پیدا کدد به نحوی کفه ب 

استعمال وقتی موال برای اولین بار رقبه را بدون قید مومدفه ذکفر کدفد، عبفد     

دهد که مقصود موال از رقبه، همراهی آن با قید ايمفان بفود     احتمال قوی می

 ای بر قید ايمان ذکر شود.  است؛ بدون آن که قريده

  بفا يفك اسفتعمال    در اين مثال، همفوار  در اين بار  بايد توجه داشت که

 «مومدفه »مقیّد مواجهیم و موال از ابتدا ترکیبی بین دو لفظ انجام داد  و قید 

ذکر کرد  است. بعد از اين مرحله  «رقبه»را در تمامی سخدانش در کدار لفظ 

رسفد   کدد اما به نظر می است که موال يك لفظِ به راهر مطلق را استعمال می

از قدر متیقّدفی بفین مفوال و عبفد اسفت کفه        داللت آن بر معدای مقیّد، ناشی
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کثرت استعمال قبلیِ آن را بوجود آورد  است. به عبارت ديگر اين مثال ربطی 

بر عدم توق  انصراف »به مجاز و استعمال مجازی ندارد تا بتوان بر اساس آن 

داللت بر معدای مقید به وضفع و مجفاز    را ثابت نمود. يعدی« استعمال مجازی

کدد کفه مفوال در ايفن     دد بلکه به مقام مولويت و فرهدگی رجو  میگر باز نمی

 مورد ايجاد کرد  بود.

در واقع بعد از اين که برای اولین بار چدین استعمالی انجام شد و عبد بر  

ی مومده را آزاد کرد  و موال نیز عمل او  اساس درک خود از قدر متیقّن، رقبه

گیرد و  داد، تاز  معدای مجازی شکل میرا پريرفت و همین استعمال را ادامه 

کدد. پس اولفین   داللت پیدا می «ی مومده  رقبه»مجازاق بر معدای  «رقبه»لفظ 

ی مومده، مستدد به قدر متیقن اسفت و اگفر ايفن     استعمال لفظ رقبه در رقبه

استعمال ادامه پیدا کدد، معدای مجازی ف که آخوند در صدد نفی آن از طريق  

شود. بدابراين اگر اين استعمال ادامفه پیفدا نکدفد و     ف محقق میاين مثال بود  

معدای مجازی برای اين لفظ شکل نگیرد، امکان اشفتراک و نقفل نیفز ففراهم     

نخواهد شد که اين بمعدای توق  اشتراک و نقل بر استعمال مجازی است. به 

 عبارت ديگر آخوند قصد دارد تا برای ردّ ايفن اشفکال بفه لوازمفات حقیقفت و     

مجاز و وضع استداد کدد، در حالی که برای اين مهمّ به موال و مقام بیفان او و  

 قدر متیقّدی تمسّك کرد  که بین عبد و موال ايجاد شد  است.

  



 

 



 

 

  فصل إذا ورد مطلق و مقید متنافیین

 

 

ی  دو و نحفو  . فصل بعدی در مطلق و مقیّد، پیرامون تدفافی بفین ايفن    9

جمع میان مطلق و مقیّد است. البته روشن اسفت کفه تدهفا در صفورتی بفین      

گیرد که وحدت تکلی  و اتّحفاد مطلفوب در آن    مطلق و مقیّد تدافی شکل می

 موضو  احراز شود. 

رسد برای طرح صحیحِ صورت مسأله )حمل مطلق بر مقیّفد و   به نظر می

د ففر  اجمفال را در بیفان اول مدتففی     ی جمع میان اين دو( ابتدا اق باي نحو 

در مقام اجمال نسبت به قیود بود  باشفد و تدهفا   « أعتق رقبه»نمود و اال اگر 

ی در کالم نیست تفا الزم شفود   «مطلق»نارر به بیان اصل حکم باشد، اساساق 

سدجید و يکی را بر ديگری « أعتق رقبه مومده»آن را با بیان مقیّد موال يعدی 

جويی نمود. بلکه آنچه در مقابل فقیه در  ی جمع بین آنها چار حمل کرد و برا

«. مطلفق و مقیّفد  »اسفت و نفه   « اجمال و تفصیل»اين موارد قرار گرفته است 
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هم بايد بصورت عقال ی تشريح شفود.  « اجمال»البته قبالق گرشت که غر  از 

 يفا  ی ويژ  آمدن يك حادثهتواند ترک مجلس در پی پديد   میعلت اجمال گا

جز یات باشد و  تر و فقدان وقت الزم برای بیان درگیری موال با موضوعات مهم

د. امفا گفاهی غفر  از اجمفال،     شو لرا تمام مطالب در مجلس واحد بیان نمی

آموزش و آشدا کردن عبد با موضو  جديدی است که مورد طلفب مفوال قفرار    

 اق اصفل موضفو    گرفته و لرا برای ايجاد آمادگی برای عبد الزم است تفا ابتفدا  

بدون جز یات ذکر شود تا به تدريج با جز یات آشدا شد  و بفرای مقفام عمفل    

گیفرد از سفد  ديگفر     آماد  گردد. لرا تکالیفی که از بیان اجمفالی نشفأت مفی   

زند بلکه مفوال در ايفن    تکالی  نیست که عبد بر اساس آنها دست به عمل می

ايجفاد آمفادگی بفرای عبفد در     سازی و آمفوزش و   نو  از اوامر در حال فرهد 

 جهت فراهم کردن مقدمات عمل است.

. اما اگر فر  شود که موال در خطاب اول نیز در مقام بیان بود  است، 5

حکم « نس ِ»بايد پريرفت که موال با خطاب دوم و مطرح کردن قید، در حال 

اول است و اال به چه دلیل در خطاب اول کفه حسفب الففر  در مقفام بیفانِ      

یات حکم بود ، قید مورد نظر را ذکر نکرد  است   يعدی اگر موال در مقام جز 

بیان باشد و قید مطلوب خود را ذکر نکدد و سچس اين قید را در بیان ديگری 

و در زمان ديگری بیان کدد، عاقل و حکیم نیست زيرا در فر  فوق، با تفرک  

پفس بفرای   غر  خود را نقض کفرد  و عمفل لغفوی انجفام داد  اسفت.       ،قید

ی باطل و تصحیح اين فر  ناچاريم بیان دوم را ناسف ِ   جلوگیری از اين الزمه

  9.بیان اول بدانیم تا عملکرد موال بر خالف اصول عقال ی نباشد

                                                           
البته احتمال ديگری وجود دارد و آن ايدکه ما به حکمت خدای متعال ايمان داريفم امفا    .9

و لرا از جمع بین اين دو  ی جريان آن در مورد اين دو خطاب جهل داريم نسبت به نحو 
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برای طرح صحیح صورت مسفأله بايفد روشفن شفود کفه هفر دو        بدابراين

د و مجمفل  اند يا خیر  اگر يکی در مقام بیان نباشف  خطاب، در مقام بیان بود 

گیرد تا جمع اين دو بیان و حمفل يکفی بفر ديگفری      باشد، مطلقی شکل نمی

معدادار شود. اما اگر هر دو در مقام بیان باشدد، الجرم و برای حففظ حکمفت   

اب دوم قا فل  بودنِ خط ، بايد به ناس او)تکلم(  موال و عدم لزوم لغويت در فعل

 يابد.  بلیت طرح نمیقا ،حمل مطلق بر مقید شد که در اين صورت نیز

ی جمع بین مطلق و مقیّد طفرح   . آخوند در ادامه به اقوالی که در نحو 3

کدد اما با توجه به نکات فوق  پردازد و با نقد آنها نظر خود را طرح می شد ، می

زيرا حمل مطلق بر مقیّفد تدهفا در    .روشن است که طرح اين بحث غلط است

ب در مقام بیفان باشفدد امفا گرشفت کفه      يابد که هر دو خطا صورتی معدا می

تواند در بیان اول قید را ذکفر نکدفد و بفه     مواليی که در مقام بیان باشد، نمی

صورت مطلق سخن بگويد. پس بايد بیان اول )أعتق رقبه( را در مقام اجمفال  

ی جمفع بفین مطلفق و مقیفد و      دانست که در اين صورت نیز، بحث از نحفو  

معداسفت. زيفرا بیفان اول     اقوال در کیفیت جمع بفی  و اختالف استدالل بر آن

مجمل بود  و لرا مدافاتی با بیان دوم که مقیّد و مفصّل است ندارد تفا جمفع   

بین اين دو بیان الزم باشد بلکه ضرورت اخر به مقتضفای بیفان دوم ف کفه در     

مقام تفصیل بود  ف کامالق روشن است. در واقع بیان دوم، کاش  از ايفن اسفت    

یان اول، اساساق مطلق نبود  و مطابقتی با مراد جدّی موال نداشته اسفت و  که ب

لرا بجای اطالق و تقیید، اجمال و تفصیل محقق شد  است. بفه ايفن ترتیفب    

 
________________________________________________

 
بر اساس فرهدف  متشفرّعه قابفل تبیفین     تدها البته اين بحثی فقهی است که و  عاجزيم.

تطفابق   در ادراکات عقال ی بفه نحفو عفامّ،    عامّ عقال ی ندارد زيرااست و ربطی به ادراکات 

 عمل موالی با اصول عقال ی حتماق بايد احراز شود.
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ی جمع و طفرح اقفوال مختلف  و ردّ و     شود که بحث در مورد نحو  روشن می

 ندارد  ت که در روابط عقال ی وجوداثبات در اين بار ، بر اساس فرضی اس

ی مقفدمات   کدد کفه نتیجفه   ای به اين نکته اشار  می . آخوند در تبصر 1

حکمت بحسب مقامات مختل ، متفاوت اسفت و همیشفه شفیو  و شفمول را     

ی امر، تضییق است  ی اجرای مقدمات حکمت در صیغه رساند. مثالق نتیجه نمی

عیدی و  زيرا اخر به اطالق در آن، موجب اختصاص صیغه به وجوب تعییدی و

ی مقدمات حکمت در مواردی )ماندد احفلّ اهلل   که نتیجه نفسی است؛ همچدان

های ديگری )ماندد جئدی برجلٍ( دالّ  البیع( دالّ بر عموم استیعابی و در نمونه

 بر عموم بدلی خواهد بود. 

رسد که چدین بحثی، مويّد مبدايی است که ما در بحث اطالق  به نظر می

بوديم؛ يعدی موالی دارای فرهد  خاصّی هستدد که دارای به دنبال اثبات آن 

کدفد و ايفن    های مختل  است و به حسب شرايط و موضو  تفاوت مفی  نسبیت

کددد. لرا بجای شكّ در  فرهد  را به امری وجدانی برای عباد خود تبديل می

کشف  فرهدف    »مراد موال و تمسك به اطالق برای تعیین تکلیف ، بايفد بفه    

ضوعات مختل  و شرايط متفاوت مبادرت کرد تفا قیفود مفد نظفر     در مو« موال

 موال در هر موضوعی بدست آيد.

  



 

 

  فصل فی المجمل و المبین

 

است. مبیّن، کالمی اسفت کفه   « نمجمل و مبیّ»فصل بعدی پیرامون  .9

جیفه روشفن شفود کفه     نفسه دارای رهور باشد گرچه از طريفق قفرا ن خار   فی

کفه مجمفل، کالمفی اسفت کفه       همچدانمعدای راهری آن، اراد  نشد  است. 

نفسه دارای رهور نباشد گرچه با قرا ن خارجی، مراد از آن روشفن شفود و    فی

ی آن  شوند که نمونه لرا اهل عرف با شدیدن آن، بین دو يا چدد معدا مردّد می

قابفل  « السفارقه ففاقطعوا ايفديهما   السارق و »ی  در آيه« يد»ی  نسبت به کلمه

 مشاهد  است. 

ف که در ايفن تعريف  از آن اسفتفاد     « رهورات»گرشته از بحث پیرامون 

شد  و بايد در جای خود مورد بررسی قرار گیرد ف بايد توجه داشفت کفه اگفر     

مورد مالحظه قرار گیرد، راهراق بايفد بفه بحفث از    « وضع»اين تعري  در وعاء 
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داخته شد  و معلوم شود که آيفا چدفین وضفعی موجفب     پر« مشترک لفظی»

نقض غر  از وضع و باعث اختالل در تفاهم و تخاطب خواهد شد يا خیر  اما 

روشن است که برخفی کلمفات در چدفد معدفا اسفتعمال      « استعمال»در وعاء 

کدفد و ابهفام و ترديفدی در     شوند اما گويدد ، يکی از آن معانی را قصد می می

د. لرا اجمال بايد نسبت به مستعمینِ اين کالم تشريح شد  و با اين زمیده ندار

در متن کفايه، بیان شود که در تففاهم  « بحسب متفاهم العرف»توجه به قید 

رسفد مفردم در مفاهمفات     دهد  بفه نظفر مفی    عرفی چگونه اين اجمال رخ می

کددد و اگر در برخی شرايط چدفین درکفی    عرفی، مقاصد يکديگر را درک می

آمفد  را رففع    شان حاصل نشود، با سوال از متکلّم در مجلس، ابهفام پفیش  براي

یفان پیفامبر و ا مفه معصفومین     کددد همچدان که معدای آيفات قفرآن بفا ب    می

روشن شد  است و چگونگی قطع يد در فقه شیعه کفامالق واضفح   السالم  علیهم

ای که بعدوان مثال بحفث مطفرح شفد ، مدقفول اسفت کفه        است. حتی در آيه

قهای عامّه در برابر معتصم در اين مورد دچار اخفتالف شفدند و امفام جفواد     ف

علیه السالم با بیان نورانی خود، حقیقت امر و مقصود خداونفد را در ايفن آيفه    

 آشکار ساخت و به اين صورت، اجمال برطرف شد.

اما آخوند، مجمل را به ايفن صفورت تعريف     ». ممکن است گفته شود: 5

ی  هفوری نداشفته باشفد گرچفه مفراد از آن توسفط قريدفه       کرد : کالمی که ر

خارجیه معین شود. بدابراين سوال از متکلم در مورد مکالمات عرفی يا توضیح 

و استدالل امام برای تعیین معدای آيه، امری خارج از نفس کالم اوّل است؛ در 

 «گیرد. حالی که طبق تعري ، اجمال در همان برخورد اولیه با کالم شکل می

يفك  و بُريفدنِ  تفکیفك   که که اين تعريف  بفر اسفاس   بايد توجه داشت  

که از نظفر عقال فی، محفل     ی متکلّم از جمالت ديگر او انجام شد  است جمله
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اما در فر  صحت اين تعري  نیز بايفد روشفن شفود کفه مدشفأ       .اشکال است

یفان  ی م گردد يا به رابطه ترديد سامع در کجاست  آيا ابهام او به وضع باز می

مدشأ ابهام حداقل در مشترکات لفظیه، »موال و عبد  ممکن است گفته شود: 

در اين صورت ف و با صرف نظر از اشکالی  « وضع يك لفظ برای چدد معداست.

بايفد پفريرفت کفه    که قبالق به بیان قوم پیرامون مشترک لفظفی طفرح شفد ف     

جعل مشترکات کدد و واضع با  ها به وضع بازگشت می ی برخی از اجمال ريشه

 گیری ابهام و اجمال را صادر کرد  است. ی شکل لفظی، اجاز 

تفوان اغراضفی را بفرای     ی عقال ی، بدابر مباحث گرشته مفی  اما در رابطه 

گويی موال طرح کرد از قبیل کمبفود وقفت و تفرک مجلفس بفه دلیفل        مجمل

حوادث مهمتر يا آشدا کردن عبد با اصل موضو  و آماد  کردن او برای عمفل  

 آيد، نسبت به موضو  جديد که در فر  اخیر، حکمی که از اجمال بدست می

کفردن مقفدمات    فرارسیدن زمان تبیفین و يفا ففراهم    يا توق  عملی عبد برای

توسط عبد است. در غیر اين صورت، موال يکی از معانی را انتخفاب کفرد  و از   

کدد که عبد به مقصود او مدتقل شفود و   طريق قريده، آن را به نحوی القاء می

یازی به استفاد  از قريده يا با اتّکاء به فرهدگی که در اين زمیده شکل گرفته، ن

بیدد. اما ممکن است علی رغم بیان موال، عبفد بفه درک مقصفود او نا فل      نمی

 کدد.  نشود که در اين صورت، با سوال از موال ابهام خود را رفع می

. بدابراين بحث بايد با توجه به اين فرو  مدقح شد  و معلوم گردد که 3

را سفامان  « ی اصفولی  صورت مسأله»کدامیك از اين فرو  قادر است تا يك 

 گیرد کفه يفا   صورت مساله در فرضی شکل می»دهد. ممکن است گفته شود: 

و يا غر  مفوال بفه يکفی از دال فل      مشترک لفظی بدون قريده استعمال شود

الرکر به اجمال تعلق گرفته باشد کفه در هفر صفورت، تکلیف  و حکمفی       فوق
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برخالف آنچه ممکن است از اطفالق  البته « آيد. عملی از اين کالم بدست نمی

« توقف  مطلفق  »کلمات قوم استفاد  شود، نتیجفه اجمفال در تمفامی مفوارد     

نیست. زيرا در فرضی که موال به جهت آشدا کردن عبفد بفا موضفو  جديفد و     

کدد، احکامی نظیفر   بیان می ايجاد فرهد  در اين زمیده، تدها اصل موضو  را

ورت تمفرين او در ايفن زمیدفه ايجفاد     کردن مقدمات توسط عبفد و ضفر   فراهم

شود؛ گرچه اين احکام از سد  احکفام تفصفیلی نیسفت و جفدس مقفدِّمی       می

 خواهد داشت اما انجام اعمال خاصّی را برای عبد الزامی خواهد کرد.  

آنچه گرشت، بر اساس تعري  آخوند از مجمل و مبیّن بود که جمالت . 1 

دانست و برخورد با کفالم در زمفان تکلّفم را     متکلّم را خارج از بحث می بعدیِ

مبدا قرار داد  بود اما بايد توجه داشت که بحث اصولی تدهفا در زمفانی شفکل    

های بعدی نیفز در نظفر گرفتفه شفود و      گیرد که بیانات ديگر موال در زمان می

مالحظفه قفرار    نام داشت نیفز مفورد   «قرا ن خارجیه» آخوند آنچه که در نظر

گیرد. در واقع مقام اصولی و فقیه، مقامی است که تمامی بیانات شفار  القفاء   

ی جمیفع   شد  و مجمو  آنها در دسترس اوست و بايد استدباا را با مالحظفه 

ادلّه انجام دهد. به عبارت ديگر تعري  آخوند با بحث اصولی تداسب ندارد زيرا 

اسفت و توجفه بفه جمفالت ديگفر را از      تمرکز بر يك جمله را اصل قفرار داد   

اسفت کفه   « ی بیانات مفوال  مجموعه»که اين  تعري  خارج کرد  است در حالی

هايی که  گیرد. در اين صورت، تمامی مثال موضو  تحلیل عالم اصولی قرار می

هستدد و شار  مقدس با بیانفات و  « مبیّن»اند،  شروح برای اجمال طرح کرد 

ی آنها را روشن کرد  است و لرا احکام هر يك از توضیحات خود، معدای تمام

 های عملیه به صورت واضح معین شد  است. ها در رساله اين مثال

پس برای ايدکه بحث از مجمل و مبفیّن شفکلی اصفولی داشفته باشفد و       
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ی  صورت مساله به درستی طرح شود، بايد مواردی را به میان آورد کفه همفه  

گیری  مالحظه و بررسی شد  اما باز هم نتیجه بیانات موالی عرفی در آن مورد

. البته چدین مواردی بايفد  ر جمع میان خطابات شکل نگرفته باشدمشخصی د

میان تمامی عقالء مشترک باشد و مختص به فرهد  شفر  و فقفه نباشفد تفا     

 بتوان بحثی اصولی )که نارر به ادراکات عامّ عقال ی است( انجام داد.

 



 

 

 

  



 

 

 ای پیرامون ضابطه مساله اصولی اشاره

 

 

آخوند قبفل از ورود در آن، بفه    . مقصد سادس پیرامون أمارات است که9

داند. برخی شروح  پردازد گرچه آن را از مباحث اصولی خارج می بحث قطع می

ی اصولی در  ی مساله خروج قطع از مباحث علم اصول را به عدم جريان ضابطه

اند که آن ضابطه، قرار گرفتن موضفو  مفورد بحفث در کبفرای      دلّل کرد آن م

 قیاسی است که مدتج به يك حکم شرعی شود. 

ی بحفث اصفولی،     ی مفرکور محفلّ تأمّفل اسفت زيفرا ضفابطه       اما ضابطه 

البته صفحیح  «. حکم شرعی»است و نه خصوصِ « حکم عقال ی»دستیابی به 

ی  گیفرد امفا ضفابطه    فقفه انجفام مفی   است که کاربرد و تطبیق علم اصفول در  

 بیش از هفر چیفز،   نارر به کاربرد و استفاد  نیست بلکهصرفاق ی اصولی،  مساله

اشار  به چگونگی طرح مساله و ساخت آن است. به عبارت ديگر گرچفه علفم   

شود اما مبانی و ساخت ايفن   اصول، برای فهم بیانات شار  نیز به کار برد  می
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انفد. در   عامّ عقال ی است که تمامیِ عقالء در آن مشترکعلم نارر به ادراکات 

پفردازد و يفا روابفط عقال فی را بررسفی       واقع علم اصول يا به مباحث زبانی می

ی  گیفرد کفه در همفه    کدد و يا لوازم عقلیِ کالمِ موالی عرفی را در نظر می می

 شود و نبايد اختصاصفی بفه عفرف و    ايدها بحث بصورت عامّ و شامل مطرح می

 عقالءِ خاصّی داشته باشد.

ی شفباهت بحفث    . در تداسب با بحث فوق و عط  به نظر آخوند دربار 5

ی  در سفه حفوز   « وجفوب »قطع با مباحث علم کالم، بايد توجفه داشفت کفه    

و در آخفر،   «وجفوب شفکر مفدعم   »، «وجوب فطری»لحاظ است:  مختل  قابل

. وقتی سخن از اوامر و نواهی بفه میفان آيفد، بحثفی عقال فی      «اوامر و نواهی»

مطرح است و هرگا  از نعمت و مدعم بحث شود، مباحث کالمی مدّنظر خواهد 

ی اشفیاء   بود و اگر از فطرت صحبت شود، امر حاکمی خواهد بود که در همفه 

 جاری است. 

 در عالم خارج وجود« نعمت»و « فطرت»در توضیح بیشتر بايد گفت که 

ها به امور فطری حقیقتاق میل دارنفد و   دارند و امری حقیقی هستدد زيرا انسان

واجد حالت نفسانی نسبت به فطريات هستدد. حتی وجوب شکر مدعم گرچفه  

نیست تا از امفور حقیقفی محسفوب    « هست»است و از جدس « بايد»از سد  

بلکفه  شود؛ اما از سوی ديگر اين وجوب ناشی از جعفل و قفرار عقفالء نیسفت     

هاست که بدون احتیاج به هی  جعلی، حاکم بفه ضفرورت شفکر     فطرتِ انسان

مدعم است و لرا اين وجوب ناشی از اوصفاف نففس و اقتضفاء فطفرت انسفانی      

 است.

تغییر وجود دارند که تفابع جعفل و    هايی غیرقابل« بايد»رت ديگر به عبا 

هفا   تمامی انسانفاعلیت انسانی نیستدد بلکه مبدأ و مدشأی تکويدی در وجود 
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از جعفل نسفبت   « اوامر و نفواهی »گردند. اما  دارند و امری جبری محسوب می

اند و ما به ازا فی در خفارج ندارنفد و امفوری اعتبفاری محسفوب        نشأت گرفته

ای که اصولی بودنِ يفك بحفث را در نظفر مفا      شوند. بر اين اساس، شاخصه می

سازد، اعتباری و جعلفی   تمايز میکدد و آن را از کالم و فلسفه و ... م معین می

و غیر حقیقی بودن آن است. لرا هم مباحث وضفعی و زبفانی، و هفم بحفث از     

روابط عقال ی و مقام بیان موال و نظم در خانه و قبیله و جامعه، سدخی اصولی 

دارند. پس با وجود اين که در علم اصول از امور فطری و حسن و قفبح عقلفی   

طور که برخی معاصرين نیز تصريح  باحثی ف همان بحث شد  است، اما چدان م

اند ف خارج از علم اصول هستدد و اگر از شرعی بفودن آنهفا بحفث شفد ،       کرد 

گردد و خداوند در  بمعدای آن است که امر مشترک فطری به خالق آن باز می

گیفرد.   تشريع خود، تداسب با آنچه را که در تکوين ايجاد فرمود ، در نظر مفی 

گیرد که اعتبار و تشريع و جعل نسبت مورد  صولی تدها زمانی در میلرا بحث ا

هايی ماندفد اختیفار و امتحفان در آن محففوظ      فر  بررسی قرار گیرد و پیش

 باشد.

. بدابراين برای بررسی دقیق تعري  قطع و احکام مترتّب بر آن بايد بفه  3

المی و های فوق توجه داشت تا امکان تشخیص بحث اصولی از بحث ک تفکیك

هفا در هفر يفك از     ... فراهم شود و مباحث با هم خلط نشوند و پايگا  استدالل

 مراحل بحث مشخص شود.

برخفی احکفام عقال فی، مجعفول نیسفتدد و از      »ممکن است گفته شود:  

ی ابدفاء بشفر بفه آن حکفم      گیرند اما با اين حال همفه  اعتبارِ معتبِر نشأت نمی

کددد.  پريرند و بر اساس آن عمل می را می کددد و به اقتضای طبع خود آن می

پس چرا در تفکیك فوق، اين بخش بعدوان ادراکاتی عقال ی محسوب نشد  و 
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ی  در پاس  بايد گففت گرچفه همفه   « جزء مباحث اصولی شمرد  نشد  است 

ها به چدان احکامی معترفدد اما پايگا  اين حکفم، فطفرت آنهاسفت کفه      انسان

عت گراشته شفد  و  نو  انسانی در آنها به وديبعدوان يك خصوصیت مشترک 

انها وجود دارد. لفرا  نفکاک از آنها نیست و جبراق در درون انسا اين ويژگی، قابل

گردد بلکفه بفه    به عقالء و جعل جاعلین و اعتبار آنها باز نمی مدشأ اين احکام،

کدفد؛   تکفويدیِ آنهفا رجفو  مفی     های ذاتی و خصوصیت فطرت يا غريز  و ساير

توجفه بفه    خوار هستدد. بدفابراين بفا   طور که مثالق تمامی گوسفددان گیا  انهم

توان اين دسفته از احکفام را بفه عقفالء      بودن، نمی شاخصِ اعتباريت و مجعول

نو  انسان به اين احکام تمسّفك جسفت؛    و به اعتراف تمامی افرادِ 9نسبت داد

وم يافت شود اما گرچه ممکن است از نظر لفظی چدین استعماالتی در کالم ق

 بحفث  اين مساله نبايد مانع از تفکیك علمی و محتوايی میفان ايفن دو سفد    

 شود.

 

 

  

                                                           
البته مرحوم عالمه طباطبايی در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش ر الیسفم سفعی    .9

مور فطری اند تا مبدای جديدی ارا ه دهدد و بر خالف مشی مشهور، اعتبارات را به ا کرد 

 و غريزی و حقیقی ارجا  دهدد که نقد اين مسلك در سلسله مباحث ديگری انجام شد 

 است. گیری و در اسداد پژوهشی حسیدیه انديشه قابل پی



 

 

يقین »به حکم برای مجتهد و نسبت آن با  «يقین» پیرامونبحثی 

 «يقین شرعی»و « منطقی

 

)مجتهفد( در  . آخوند بعد از اشار  به تقسیم جديد برای حاالت مکلف   9

مواجهه با حکم شرعی، به احکام مترتب بر قطفع از قبیفل وجفوب متابعفت و     

ی ذات  پفردازد و حجیفت آن را الزمفه    استحقاق عقاب در صورت مخالفت مفی 

 داند که قابل جعل نیست. قطع می

مدفد   در اين بار  بايد گفت که موضو  بحث مجتهد، فهم از دين و قاعفد  

يقیدی  تعاري  آن در بحث موادّ قیاس،لم مدطق و کردن آن است اما از نظر ع

شود زيرا موضو  کار مجتهد تحت هی  يفك از   در فهم از خطابات حاصل نمی

يقیدیات )اولیات، مشاهدات، تجربیات، متفواترات، حدسفیات، فطريفات( قفرار     

است و خبر تدها « خبر»تر موادّ کار مجتهد از سد   به عبارت دقیق 9.گیرد نمی

                                                           
ی  قفول معصفومین بعدفوان مفادّ      (،515ص  3)ج  به تصريح مرحفوم مظففر در المدطفق    .9

؛ «يقیدیفات »اسفت و نفه    قلیداق()قضايا مأخوذ  ممن يوثق بقوله ت «مقبوالت»جزء  ،قیاس

 )مقرّر(. 
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تواند يقین برهانی را نتیجه دهد که از نو  متواتر بود  و تواطف،   می در صورتی

بر کرب آن عقالق ممتدع باشد؛ در حالی که مضمون اکثر روايفات متفواتر نیفز    

نارر به ابواب فقهی و شرايط و جز یات احکام نبود  بلکه اعتقادی و اصطالحاق 

ز حیث داللفت نیفز،   غیرفقهی هستدد. عالو  بر اين روشن است که اين اخبار ا

داللت قطعی و عقلی ندارند. پس گرچه ممکن است قطع و يقین بعدوان يفك  

حالت نفسانی برای مجتهد حاصل شود اما اين يقفین از سفد  يقفین در بفاب     

ی آن، هم از حیث خبر و هم از حیث داللت از قضايای  برهان نیست زيرا مادّ 

د، نیست. لرا حتی هدگامی کفه  دهد ای که موادّ يقیدی را تشکیل می گانه شش

اصولی و فقیه برای فهم دين از صورتی يقیدی ماندد شکل اول اسفتفاد  کدفد،   

باز هم قیاس او از حیث مادّ ، موجب يقینِ مدطقی نخواهد شد. به اين ترتیب 

و بر اساس تعاري  علم مدطق در بفاب برهفان، مطلقفاق يقیدفی بفرای مجتهفد       

ت يك مجتهد در فهم از بیان موال و حکفم  شود و گرچه ممکن اس حاصل نمی

شار  ادعای قطع کدد و اين امر جزء بديهیات در علم اصفول تلقفی شفود امفا     

چدین قطع و يقیدفی بفر مبدفای علفم مدطفق، امکفان نقفض و تغییفر دارد و         

زيرا تمام ادراکات مجتهد برای  .تواند مطابق با واقع نباشد خطاپرير است و می

بددی مدطقی نسبت به موادّ قضايا امفوری ردّفی يفا     قهفهم دين، بر اساس طب

شوند؛ يعدی نه از سد  علم حضفوری هسفتدد و نفه از     غیر قطعی محسوب می

 جدس علم حصولی که شرايط برهان در آن رعايت شد  باشد.

الواقع و  ها در حالی است که اين ادعا که قطع و يقین طريق الی همه اين 

های يقین مدطقفی بفود کفه در بفاب      ويژگی عین انکشاف است، از خصا ص و

برهان تعري  شد  و لرا تکرار آن بدون توجه به توضیحات فوق، مطلبی را در 

های اسفتدالل در علفم    ها و پايگا  کدد. زيرا حجیت ريشه علم اصول اثبات نمی
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ف که همگفی  « لوازم عقلیِ کالم»و « ادراکات عقال ی»، «وضع»اصول از جمله 

شوند. در  يك با يقین مدطقی اثبات نشد  و نمی ری هستدد ف هی  از امور اعتبا

های گرشته در اين سلسله مباحث به دنبال تبیین اين مطلب  واقع تمام بحث

گردد و در طفی   و... به کجا باز می« ادراکات عقال ی»و « وضع»بود  که ريشه 

او  ها ف کفه مبدفای حفاالت مجتهفد و فهفم       اين روند روشن شد  که اين ريشه

دهد ف بر قطع مدطقی و يقین برهفانی کفه در     نسبت به حکم موال را شکل می

مبتدی نشد  است. لرا در ايدجا بايد قطفع و يقفین     شود، ايدجا از آن بحث می

جديدی )يقین اصولی( تعري  شود و نسبت آن با يقین مدطقی روشن گفردد  

  9تا بتوان پیرامون حجیت آن بحث کرد.

مطلب فوق )عفدم تحقفق يقفین مدطقفی در     »شود: . ممکن است گفته 5

مباحث اصولی( صحیح است اما قوم معتقدند تمامی ردونی که به آنها تمسك 

دّای خبر واحد چیزی جز رفنّ نیسفت   قطعاق و يقیداق معتبرند. مثالق م،کددد  می

اما حجیت آن با تکیه به اخبار متواتر از معصومین ثابت شفد  يفا قطفع پیفدا     

ی تمامی عقالء بر عمل به خبر واحد ثقه مسفتقر   ی مستمر  سیر ايم که  کرد 

در اين بار  بايد توجه داشت که اگر قطع به اعتبار اين ردون، « گرديد  است.

پريرد زيرا علفم   از امضای شار  نشأت بگیرد، مبدای قوم چدین ادعايی را نمی

و تقريفر  مباحثی عقالنی برای فهفم از قفول و فعفل     ،اصول در رويکرد موجود

هفای آن،   شار  است و لرا استفاد  از بیانات و افعال شار  برای ساخت ريشفه 

هفای سفدد و داللفت در علفم      آورد. يعدی بحث از ريشفه  اشکال دور را الزم می

اصول موجود، عقلی و عقال ی است و نه شرعی و فقهی و صحبت از شفار  در  

                                                           
رسد در صورت بررسی يقین اصفولی مشفخص خواهفد شفد کفه چدفین        البته به نظر می .9

 بَردار نخواهد بود. يقیدی به تبع اختیار )و نه لوازم ضروریِ ذات( تعري  شد  و علیت
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عدفوان مصفداقی از   اين عرصه تدها در صورتی صحیح است که شفار  نیفز بفه    

بفرخالف ايفن ادعفا، برخفی از     »عقالء محسوب شود. ممکن است گفته شفود:  

حفد ف کفه بحفث از سفدد محسفوب       اصولیون مثالق برای اثبات حجیت خبفر وا 

خبفر  »در پاس  بايد توجفه داشفت کفه    « اند ف از روايات استفاد  کرد شود   می

ف فارغ از اقسام آن  «خبر»است اما تعري  اصل « خبر»قسمی از اقسام « واحد

تواند به نحو عقلی و عقال ی انجام نشفد  باشفد. گرچفه شفايد سرفصفل       ف نمی

توان پفريرفت   مستقلی در تعري  اصل خبر در مباحث قوم ديد  نشود اما نمی

الی تحقیقات خود بحثی علمی پیرامون اين مسأله مطرح  که اصولیون در البه

را يافت و به بررسی آن پرداخت و سفچس  نکرد  باشدد. لرا بايد اين بحث عامّ 

آن را معیار صحتِ مباحثی قرار داد که پیرامون اقسام خبر ذکر شد  است. در 

نتیجه بحث شرعی پیرامون اقسام خبر حتمفاق بايفد متفأخر از بحثفی عقلفی و      

و ورود عجوالنه به مباحث بعدی بدون توجه  9عقال ی پیرامون اصل خبر باشد

پريرش نیست و رفتاری غیرعلمی محسوب  ای، قابل و ريشهبه اين مباحث عامّ 

 شود. می

مصداق ديگفری نیفز وجفود دارد کفه نشفان      ». ممکن است گفته شود: 3

هفای بحفث    دهد برخالف ادعای مطروحه، قوم برای اثبفات حجیفت ريشفه    می
                                                           

رای حجیفت  يکی از اقسام خبر يعدی خبفر متفواتر دا   در هر صورت، البته روشن است که .9

اشت که اوال حجیت آنها به دلیل امتدا  عقلیِ تواط، بر کرب اسفت  است اما بايد توجه د

اسفتدباا   بفرای  لفرا  متواترات از حیث داللت ردّی هسفتدد و  و نه به دلیل شرعی و ثانیا

بحثفی عقلفی و    اثبات شفود کفه ايفن امفر بفا      آنها بايد داللیِ حجیت حکم شرعی از آنها،

که حتی در اين صورت نیز روايات  گیرد؛ گرشته از اين رعی ف صورت می شعقال ی ف و نه  

توان حکم فرعفی فقهفی از آنهفا اسفتدباا      متواتر معموالق روايات اعتقادی هستدد که نمی

 کرد.
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کددد: در تصريحات اصفولیون آمفد  اسفت کفه      داللت به نظر شار  استداد می

فاهم و تخاطب و اخر به رهورات، يك شیو  عقال ی اسفت و  شیو  موجود از ت

کردن اين دو  ای برخالف آن ايجاد نکرد  است، يعدی با ضمیمه شار  نیز شیو 

کددفد. بفه    مقدمه ف که يکی از آنها شرعی است ف حجیت رهورات را اثبات می  

هايی همچون حسفن عفدل و قفبح     عبارت ديگر، عدم استداد به شر  در ريشه

شفوند امفا امفوری از قبیفل تکلفم و       ست که اموری ذاتی محسفوب مفی  رلم ا

تواند در آنها دخل و تصرف کدد  تخاطب، اموری اقتضا ی هستدد که شار  می

و لرا بايد به افعال و اقوال او توجه کرد زيرا مخالفت شفار  بفا روال عقفالء در    

 «پرير است. چدین اموری، امکان

پفريرش اسفت    تداللی غلط و غیرقابفل اما بايد توجه داشت که چدین اس 

زيرا از ابتدای هبوا حضرت آدم و ارسال رُسل توسط خدای متعال، چدد هزار 

گررد و در تمامی اين دوران طوالنی، هدايت الهی و فرهد  انبیفاء از   سال می

سو و امتحانات بشر و سعادت شقاوت او از سوی ديگر، بر همفین شفیو  از    يك

ی  تفوان روال چدفدهزار سفاله    بود  است. حال آيا مفی  تفاهم و تخاطب استوار

امکفان ايجفاد   »شار  در اين موضو  را ناديد  گرفت و به فرضی عقلی دربفار   

تمسك کرد   فرضی که نه تدهفا شفار    « شیو  جديد در تخاطب توسط شار 

در رفتار و مدش خود به آن توجه نکرد  بلکه عمالق در طول چدفد هفزار سفال    

ل کرد  و حتی از نظر قفوم، سفاير عقفالء کفافر و مدفافق نیفز       برخالف آن عم

توان مبدفای ايفن    اند. حال چدین فرضی را می برخالف اين فر  سلوک کرد 

توانست شیو  تخاطب را تغییفر دهفد امفا چدفین      شار  می»تصور قرار داد که 

   اساساق آيا اين سیر  مستمرّ و طوالنی که در طفیّ دههفا قفرن    «کاری نکرد 

وم يافته، به معدای آن نیست که اين شیو  از تفاهم و تخاطب، امری ذاتی تدا
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امکفان  » و مستدد به تکوين انسان است که قابلیت تغییر ندارد   اگر به صرفِ

بودنِ خصوصیات بشر را زير سوال بُفرد، آيفا امکفان     توان ذاتی می« تغییر عقالق

القامه و  موجودی مستقیمکه انسان را  عقلی ندارد که خدای متعال به جای آن

دارای دو چشم و گوش بیافريدد، او را به نحو ديگری خلق کدد   مگر صففات  

شفود   آيفا را  و شفیو      فوق در نظر قوم از امور تکويدی انسان محسفوب نمفی  

تفاهم و تخاطب چیزی جز بفروز اجتمفاعیِ همفان قفوای تکفويدی انسفان در       

روشن است کفه تکلفم و تخاطفب     موضو  سخن و تکلم و ادبیات است   البته

تفوان رابطفه آن بفا قفوای تکفويدی انسفان در        ای اجتماعی است اما نمی مقوله

موضو  سخن و گويش و ادبیات را ناديد  گرفت بلکفه بايفد بفه ايفن واقعیفت      

توجه کرد که اين نحو  از کالم و ادبیات و فهفم و تففاهم برخاسفته از همفان     

ر وضعیت تکفويدی تغییفر کدفد، بروزهفای     قوای تکويدی است؛ به نحوی که اگ

 اجتماعی آن نیز دگرگون خواهد شد.

اساساق وقتفی شفالود  گفتگفو و ارتبفاا در جوامفع بشفری ف و در واقفع          

ی خاصی از تخاطب استوار  چارچوب زندگی ف در طول چدد هزار سال بر شیو 

چفه   شد ، چه انگیز  و داعی عقال ی برای تغییر آن قابل تصفور اسفت   و بفه   

ای بايد اين دگرگونی انجام پريرد   به عبارت ديگر اگر در نظفر   دلیل حکیمانه

قوم ايجاد جامعه و برقراری نظم اجتماعی يك امر عقال فی اسفت کفه مفوالی     

اند و در اين زمیده روش واحدی دارند و  عرفیه و شار  مقدس در آن مشترک

، الفزام و التفزام   لحاظ هفدف، جعفل متداسفب   »همگی برای تحقق آن از روندِ 

کددفد، ديگفر    تبعیت می« نسبت به جعل، ايجاد پريرش، کدترل آثار جعل و...

توان ادعا کرد که شار  در برقراری نظم جامعه از عقالء تبعیت کفرد  امفا    نمی

تفوان   در روش تفاهم و تخاطب از روش عقال ی تخل  کرد  است؛ يعدی نمفی 
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روش تفاهم و تخاطفب و نظفم   »و  «روش ادار  جامعه و ايجاد نظم اجتماعی»

را از يکديگر مدففك کفرد بلکفه روش تففاهم و تخاطفب      « در ارتباا و گفتگو

توان روش عفام بفرای    رکدی اساسی در ايجاد نظم اجتماعی است و عقال اق نمی

ادار  جامعه را پريرفت و سچس ارکان و زيربداهفای اساسفی آن )از جملفه در    

  9ادبیات و سخن( را نچريرفت.

کددفد کفه اديفان مختلف  از      ه همین دلیل است که قوم نیز تصريح میب

ملحد و مسلم تا يهود و نصاری و اقوام گوناگون از فارس و عرب تفا اروپفايی و   

کددفد؛ بفه    افريقايی از قواعد يکسان در امر تفاهم و تخاطب تبعیت کرد  و می

ی در گیفری رنسفانس و تغییفر در مدطفق و دگرگفون      رغم شکل نحوی که علی

مقیاس تفاهم و تخاطب و تحول در تکدولوژی و مفتن زنفدگی، بفاز هفم ادعفا      

ها و مطبوعات و جوامع بشفری از   کددد که ادبیات و کالم موجود در رسانه می

 5کدد  همان قواعد قبلی پیروی می

شففدنِ ايففن مسففأله مطففرح شففد کففه  . مباحففث فففوق بففا هففدف روشففن1

گیفرد و آيفا ايفن نفو       موری تعلق میهای مجتهد به چه ا ترين يقین زيربدايی

ها يك ادراک شرعی است و يا حکمی عقلی و عقال ی است  يعدی يکفی   يقین

های خود  های بحث که اصولیون ساير يقین های يقین در ريشه از اولین پايگا 
                                                           

ای جديد از تفاهم و تخاطفب، عقفالق ممکفن اسفت امفا       به عبارت ديگر، گرچه ايجاد شیو  .9

فیه بايد ادراکفات عقال فی را مبدفای بحفث      اصولی و مانحنعقال اق ممتدع است و در بحث 

 قرار داد و نه احتماالت عقلی را؛ مقرّر.
 در اشکال به آنها اشفار  شفد و   دهد که بخشی از کلمات قوم که اين تصريحات نشان می .5

دالّ بر امکان تغییر در شیو  گفتگو و تفاهم است، نبايد محل تمسك قرار بگیرد زيفرا بفا   

اصولیون )مبدی بر اصل قرار دادن ادراکفات عقال فی بفه جفای احتمفاالت عقلفی(       ای مبد

 .(مقرّر)ناسازگار است؛ 
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کددد، يقین نسبت به روش فهم کالم شار   در باب اجتهاد را بر آن استوار می

م عقال ففی اسففت. در ايدجففا گرچففه قففوم سففخن از  و تبعیففت آن از روش فهفف

توان پريرفت که زيربدای اين يقین يك  آورند، اما نمی به میان می« الرد  عدم»

امر شرعی است و لرا نبايد آن را مدسوب به شار  مقدس تلقفی کفرد؛ يعدفی    

خدای متعال نیز روش جديدی برای تفاهم و تخاطفب ايجفاد   »اين مطلب که 

جتهادی و فقهفی بفه شفار  مدتسفب نشفد  بلکفه در ايفن        به صورت ا« نکرد 

 انتساب، از ادراکات عقلی و عرفی و عقال ی استفاد  شد  است.

برای توضیح بیشتر بايد توجه داشفت کفه ادعفای قفوم مبدفی بفر عفدم         

مخالفت شار  با شیو  تفاهم و تخاطب عقالء، مستدد به کلمات و بیانات شار  

کفه او در گفتگوهفای    لوک عملی اوست و ايننیست بلکه مبتدی بر مشی و س

خود برخالف آن روش مرسوم عمفل نکفرد  اسفت. يعدفی قفوم بفه يفك کفار         

مبفادرت  « روش فهفم کلمفات  »اجتهادی در خطابات شار  پیرامفون موضفو ِ   

اند و راهراق چدین ادعايی نیز ندارند بلکفه بفرای اثبفات عفدم الفرد  بفه        نکرد 

اند به ايفن صفورت کفه اگفر امفر       تمسك نمود « لو کان لَبانَ»دال لی از قبیل 

عظیم و مهمی ماندد تغییر در شیو  گفتگو و تفاهم رخ داد  باشد، حتماق بايفد  

رسید و به اعصار بعدی مدتقل  گشت و به ما می های آن معلوم می آثار و نشانه

شد امفا هفی  اثفری از ايفن تغییفر و دگرگفونی در دسفت نیسفت. چدفین           می

آوری خطابفات   د  جسفتجو در تمفامی بیانفات شفار  و جمفع     استداللی از سف 

متداسب با موضو  )روش فهم کلمات( و بررسی سددی و داللفی آنهفا نیسفت    

بلکه در واقع تکیه به يك بداهت عرفی و عقال ی است و به اين مسفاله توجفه   

دهد که اگر چدین چیزی در دين وجود داشت، چرا اثفری از آن در میفان    می

که اگر غیر  ی شیعه در طول هزار سال گرشته نیست  هماندد اينفقهاء و علما
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از نماز و روز  و حج و ساير مداسك معهود ، عبادت ديگفری بفرای تقفرب بفه     

خدای متعال وجود داشت، بايد در طول اين سالیان دراز اثری از آن در میفان  

شفد. ايفن بفدان معداسفت کفه بفه جفای اسفتداد          مسلمین ديد  يا شدید  می

هادی به کلمات شار ، به فرهد  فقهاء و متشرعه تکیه شد  و بفر اسفاس   اجت

عرفاق و عقال اق امری مستغرب « ايجاد روش فهم جديد توسط شار »اين سیر ، 

 و مستبعد دانسته شد  است.

استدالل شرعی فقط در استداد به کلمات شار  »ممکن است گفته شود:  

شود بلکه استداد به فعفل يفا تقريفر     بددی اجتهادی از آنها مدحصر نمی و جمع

بفار  اوال ايفن    در ايفن « گردد. معصوم نیز از قبیل استدالل شرعی محسوب می

« تقرير معصوم»و « فعل معصوم»شود که تعري  تخصصی از  سوال مطرح می

هايی برای حجیفت فعفل و    چیست  البته روشن است که در کلمات قوم مثال

بفرای   رای تقريب به ذهن مداسب است، ولفی بتقرير بیان شد  اما مثال گرچه 

کدد و تا تعريففی تخصصفی و غیربفديهی از     ارا ه تعري  تخصصی کفايت نمی

توان وص  حجیت را بفر آن بفار کفرد و قضفاوت      فعل و تقرير ارا ه نشود، نمی

صحیحی در اين زمیده داشت. ثانیاق بايد توجه داشت که هر چه از فعل و تقرير 

د ، از طريق کلمات راويان است؛ يعدفی در دوران غیبفت   معصومین به ما رسی

کدد تا بتواند مستقیماق در معر  فعل امفام   کسی در کدار معصوم زندگی نمی

قرار بگیرد بلکه تدها چیزی که فقیه در عصر غیبفت کبفری بفه آن دسترسفی     

است که محکیّ آن، اعمّ از فعل و تقريفر و کفالم معصفوم    « کالم راوی»دارد، 

ابراين طرح بحث فعل و تقرير از اين جهت، تغییفری در بحفث ايجفاد    است. بد

کدد يعدی بايد کلمات راويفان کفه داّل بفر فعفل و تقريفر معصفوم اسفت،         نمی

سفدجی و   آوری شد  و به بررسی رهورات آن پرداخت و بین آنها نسفبت  جمع



91   االصول کفايهنقد و بررسی _________________________________________  

 

تفوان بفرای    تالش اجتهادی کرد تا بتوان حکمی را به شار  نسبت داد و نمفی 

دین انتسابی به نقل يك فعل يا تقرير يا عفدم اجتهفاد پیرامفون آنهفا اکتففا      چ

در کار اجتهادی و فعالیفت فقفاهتی، معدفايی جفز     « سدّت»نمود. لرا اصطالح 

، «کفالمِ حفاکی از کفالم   »رو تقسیم کالم راوی به  ندارد و از اين« کالم راوی»

کال اسفت؛ زيفرا در   ، محل اشف «کالمِ حاکی از تقرير»و « کالمِ حاکی از فعل»

فیه )يعدی بررسی روش تفاهم و تخاطب و عدم رد  شفار  نسفبت بفه     مانحن

طرح است که کالم راوی به عدوان مدبع به چه دلیل بايفد   آن( اين سوال قابل

به اين سه قسم تقسیم شود و توجه به اين تقسیم چه تغییراتی در اين بحفث  

و تفاثیر آن در  « کی از فعل و تقريفر کالمِ حا»کدد   آيا برای بررسیِ  ايجاد می

رد  و عدم رد  نسبت به روش عقالء، نبايد بفه بررسفی رهفورات و تعمفیم و     

 تخصیص و اطالق و تقیید آن پرداخت  

هفا   پس گرچه تقرير و سکوتی از سوی معصومین نسبت به برخفی فهفم   

 ی هفدی  های متعفددی از سفوی ا مفه    ها و توبی  شود، اما آيا واکدش ديد  می

ها نقل نشد  است   آيا اين موارد و مصاديق مورد  نسبت به برخی ديگر از فهم

توان آنها را به کفلّ   اند و روشن شد  که به چه استداللی می بررسی قرار گرفته

روش عقالء تعمیم داد و يا بالعکس به چه بیفانی بايفد آنهفا را بفه آن مفورد و      

به راحتی و بدون توجفه بفه    توان محدود دانست   آيا می ق و آن مجلسمصدا

هفا، حجیفت روش    های شديد ا مه هدی نسفبت بفه برخفی فهفم     گیری موضع

ها و تقريرها در مورد و مصداق را به امفری   متداول را اثبات نمود و آن سکوت

تعمیم داد   خصوصاق با توجه « روش تفاهم و تخاطب»عظیم و مبدايی هماندد 

در « اصفل »خطا و انحراف در بشفريت،  به اين نکته اساسی که به دلیل کثرت 

اجمعفین بفر هفدايت و     علفیهم  اهلل رفتار شار  و پیامبر و ا مه معصومین صلوات



  99  فصل فی المجمل و المبين __________________________________________ 

 

ارشاد و تهريب و اصالح انحرافات جامعه بشری اسفت و لفرا سفکوت در برابفر     

و مورد خاص تلقفی شفود.   « استثداء»رفتارهای خشرد و کالن آنها بايد از قبیل 

گیری و استثداء بودنِ سکوت و تقرير(  عیت )اصالت موضعمتداسب با همین واق

ها و برخوردها و ترکرها تفا بفدانجا    گیری شود اين موضع است که مشاهد  می

گسترد  بود  که نه تدها نسبت به افعال و رفتارهای روزمر  بلکه دربار  حاالت 

و  هفا  رسفد سفکوت   لرا بفه نظفر مفی    9نفسانیِ ابراز نشد  نیز إعمال شد  است.

ی هدی بايد برخالف اصل )هدايت و تهريب و اصالح و تزکیفه   تقريرهای ا مه

( تلقفی شفود و احتمفاالت مختلففی را در     گیری و کمك به او و دست بشريت

ذهن فقیه برانگیرد به نحوی که استدباا اصل اصولی از آنها، م،ونه زيفادی را  

ر و خاصّفی برخفورد   طلب کدد. يعدی بايد با تقرير و سکوت هماندد روايات ناد

شود که برخالف قواعد عامّ فقهی هستدد و فقهفاء داللفت آنهفا را بفه راحتفی      

و... تحلیفل  « قضفیهٌ ففی واقعفه    »پريرند بلکه به امفور مختلففی همچفون     نمی

کددد. اساساق پرورش و تربیت و تزکیه و تهريب نسبت به حاالت و افکفار و   می

ناپفرير   ها، کفار دا مفی و توقف     ا و امته اعمالِ خطا و انحرافی در میان انسان

خصوصفاق   انفد.  انبیاء و اوصیاء الهی بود  و آن بزرگواران سلوکی جز اين نداشته

که دين مبین اسالم، دين خاتم بود  و لرا قطعفاق بايفد پیرامفون     با توجه به اين
                                                           

شففدگان توسففط  بففه عدففوان نمونففه و پففس از جدفف  خففوارج کففه در آن، تعففداد کشففته   .9

السالم و مالك اشتر به حدّی مساوی و يکسان رسید، امفام ) ( مالفك    امیرالمومدین علیه

که او چیزی بر زبان نراند  بود، بیانی به ايفن مضفمون فرمفود:     رغم اين علیرا فراخواند و 

شدگان توسط تو با تعدادی که من به قتل رساندم؛ يکسان شد به ايفن   اگر میزان کشته»

کفردم و   گرفت، نگا  می ی هر کسی که در برابرم قرار می دلیل بود که من به نسل و ذريه

کشتم. پس مراقب باش تا ايفن تشفابهِ رفاهری،     و را نمیديدم، ا او می اگر خیری در ذريه

    .«ای برايت ايجاد نکدد شا به و شبهه
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تمامی انحرافاتی که بشر تا روز قیامت ممکن است به آنها دچار شود، بیفان و  

 دی ارا ه کرد  باشد.تبیی

عالو  بر اين، حضرات معصومین در طول حیات خود به صفورت مفداوم    

انفد و بفا شفیو  خاصفی در حفال پفرورش        مشغول تربیت اصحاب خفود بفود   

بفن   هفا و ابابصفیرها و يفونس    هفا و زرار   بفن حکفم   ها و مقدادها و هشام سلمان

ی هدی نبود، اين افراد به  های پرحجم ا مه اند و اگر تالش ها بود  عبدالرحمان

شفدند و بفه آن اوج از اسفتدالل کالمفی و      اصحاب خاص حضفرات بفدل نمفی   

توانفد توصفی     رسیدند. حفال آيفا توضفیح ففوق مفی      توانمددی فقهی و... نمی

هفای متفداول در جامعفه و بفین      صحیحی از نحو  برخورد معصومین بفا روش 

هفای   علفوم متفداول و شفیو     که گفته شود اصحاب ا مه عقالء ارا ه دهد يا اين

عقال ی روز را فراگرفته بودند و با تکیه به سکوت و تقرير شار ، همان روند را 

کردند و تدها در برخی روبداها و مفوارد خفاص از ا مفه هفدی بهفر        دنبال می

 گرفتدد      می

. در ادامه استدالل فوق که ادعای قوم )= عدم ارا ه روش جديد تفاهم و 5

برد،  ط شار  و سکوت در برابر روش فهم موجود( را زير سوال میتخاطب توس

های مهمی نیز اشفار  کفرد کفه اسفتدالل ففوق را مخفدوش        توان به نمونه می

 دهد: تأمل جدی قرار می کدد و تمسك به آن را محل می

اوالق واضح است کفه در فهفم از قفرآن کفريم، اختالففات شفديدی میفان        

د  هفتاد و سه فرقه در امت اسفالمی شفکل   مسلمین وجود دارد که موجب ش

تواند برخاسفته از اخفر بفه روش تففاهم عرففی و       بگیرد. آيا اين اختالفات می

های شفديد کفه در طفول     ها باشد   يا اين درگیری عقال یِ مشترک بین انسان

های بسیاری بخاطر آن ريخته شد ، نافی اصفول عفام مشفترک در     تاري  خون
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 طباق عمل عقالء بر اساس آن اصول است اين زمیده و ناقضِ ان

ثانیاق ا مه معصومین به عدوان مترجمان وحی به بیان اوصاف و تقسیمات  

انفد و هفر يفك از آنهفا را      مختلفی دربار  کالم خدای متعال در قرآن پرداخته

های فاسد  اند تا به روش اند و اين روش را به ياران خود تعلیم داد  تعري  کرد 

ار نشوند و بر اين اساس و از میفان اصفحاب خفود، علمفايی را در     موجود گرفت

انفد کفه    اند و سچس تصفريح فرمفود    علوم مختل  تربیت کرد  و پرورش داد 

کس غیر از اين ذوات مقدس، علم به اوصاف و تقسیمات قرآن ندارد و در  هی 

آيفا ايفن نفو  برخفورد      9صورت ادعای علم به اين امور، مفتری و کاذب است.

                                                           
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنش إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَعْفَرٍ الدُّعْمَفانِی  رَضِفیَ اللَّفهُ    »به عدوان نمونه:  .9

ثَدَا أَحْمَدُ بْنش مُحَمَّدِ بْفنِ سَفعِید  ابْفنش عُقْفدَََ قَفالَ حَفدَّثَدَا       عَدْهُ فِی کِتَابِهِ فِی تَفْسِیرِ الْقشرْآنِ حَدَّ

أَحْمَدُ بْنش يُوسُ َ بْنِ يَعْقشوبَ الْجُعْفِی  عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْفنِ عَلِفیب بْفنِ أَبِفی     

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَفرَ بْفنَ مُحَمَّفد  الصَّفادِقَ        حَمْزَََ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ

 کِتَابفاق  إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّداق فَخَتَمَ بِهِ الْأَنْبِیَاءَ فَلَا نَبِیَّ بَعْفدَ ُ وَ أَنْفزَلَ عَلَیْفهِ     يَقشولش

 ُ أَحَلَّ فِیهِ حَلَالقا وَ حَرَّمَ حَرَاماق فَحَلَالشهُ حَلَال  إِلَى يَفوْمِ الْقِیَامَف ِ وَ   فَخَتَمَ بِهِ الْکشتشبَ فَلَا کِتَابَ بَعْدَ

حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَ ِ فِیهِ شَرْعُکشمْ وَ خَبَرش مَنْ قَبْلَکشمْ وَ بَعْدَکشمْ و جعله الدبفی ص علمفا   

  قتلفوهم   داء على أهل کل زمان و عدلوا عدهم ثمباقیا فی أوصیا ه فترکهم الداس و هم الشه

و أخلصوا لهم الطاع  حتى عاندوا من أرهر والي  والَ األمر و طلفب علفومهم     و اتبعوا غیرهم

و ذلفك أنهفم     خا ِدَف ٍ مِفدْهُمْ    عُ عَلفى وَ ال تَزالش تَطَّلِف   فَدَسُوا حَظًّا مِمَّا ذشکِّرشوا بِهِ  قال اهلل سبحانه

لقرآن ببعض و احتجوا بالمدسوخ و هم يظدون أنه الداس  و احتجوا بالمتشابه و ضربوا بعض ا

هم يرون أنه المحکم و احتجوا بالخاص و هم يقدرون أنه العام و احتجوا بأول اآلي  و ترکفوا  

السبب فی تأويلها و لم يدظروا إلى ما يفتح الکالم و إلى مفا يختمفه و لفم يعرففوا مفوارد  و      

عن أهله فضلوا و أضلوا. و اعلموا رحمکم اهلل أنه مفن لفم يعفرف مفن       خرو مصادر  إذ لم يأ

کتاب اهلل عز و جل الداس  من المدسفوخ و الخفاص مفن العفام و المحکفم مفن المتشفابه و        

الرخص من العزا م و المکی و المدنی و أسباب التدزيل و المفبهم مفن القفرآن ففی ألفارفه      
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القضاء و القدر و التقديم و التأخیر و المبین و العمیفق   المدقطع  و الم،لف  و ما فیه من علم

و الظاهر و الباطن و االبتداء و االنتهاء و الس،ال و الجواب و القطع و الوصل و المستثدى مدفه  

و الجاری فیه و الصف  لما قبل مما يدل على ما بعفد و الم،کفد مدفه و المفصفل و عزا مفه و      

عدى حاللفه و حرامفه الفری هلفك فیفه الملحفدون و       رخصه و مواضع فرا ضه و أحکامه و م

الموصول من األلفاظ و المحمول على ما قبله و على ما بعد  فلفیس بعفالم بفالقرآن و ال هفو     

من أهله و متى ما ادعى معرف  هر  األقسام مد  بغیر دلیل فهو کاذب مرتاب مفتر على اهلل 

 -مَصِیرشوَ لَقَدْ سَأَلَ أَمِیرَ الْمُ،ْمِدِینَ صَفلَوَاتُ اللَّفهِ عَلَیْفهِ   وَ مَأْوا ُ جَهَدَّمُ وَ بِئْسَ الْ  الکرب و رسوله

دْهَفا  شِیعَتشهُ عَنْ مِثْلِ هَرَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْقشرْآنَ عَلَى سَفبْعَ ِ أَقْسَفامٍ کشفل  مِ   

وَ تَرْهِیبٌ وَ جَدَل  وَ مَثَل  وَ قِصَصٌ وَ فِی الْقشرْآنِ نَاسِف   وَ   شَاف  کَاف  وَ هِیَ أَمْر  وَ زَجْر  وَ تَرْغِیبٌ

مٌ وَ مَدْسُوخ  وَ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُقَدَّمٌ وَ مُ،َخَّر  وَ عَزَا ِمُ وَ رُخَصٌ وَ حَلَال  وَ حَفرَا 

مُدْقَطِعٌ غَیْرش مَعْطشوف  وَ حَرْفٌ مَکَفانَ حَفرْف  وَ مِدْفهُ مَفا      فَرَا ِضُ وَ أَحْکَامٌ وَ مُدْقَطِعٌ وَ مَعْطشوفٌ وَ

هُ مَفا  لَفْظشهُ خَاصٌّ وَ مِدْهُ مَا لَفْظشهُ عَامٌّ مُحْتَمِلش الْعُمُومِ وَ مِدْهُ مَا لَفْظشهُ وَاحِدٌ وَ مَعْدَا ُ جَمْعٌ وَ مِدْف 

ظشهُ مَا ٍ وَ مَعْدَا ُ مُسْتَقْبِل  وَ مِدْهُ مَا لَفْظشهُ عَلَى الْخَبَفرِ وَ  لَفْظشهُ جَمْعٌ وَ مَعْدَا ُ وَاحِدٌ وَ مِدْهُ مَا لَفْ

يلِفهِ  مَعْدَا ُ حِکَايَ   عَنْ قَوْمٍ آخَرَ وَ مِدْهُ مَا هُوَ بَاقٍ مُحَرَّفٌ عَنْ جِهَتِهِ وَ مِدْهُ مَا هُوَ عَلَى خِلَافِ تَدْزِ

مِدْهُ مَا تَأْوِيلشهُ قَبْلَ تَدْزِيلِهِ وَ مِدْهُ مَا تَأْوِيلشهُ بَعْدَ تَدْزِيلِهِ وَ مِدْهُ آيَفاتٌ  وَ مِدْهُ مَا تَأْوِيلشهُ فِی تَدْزِيلِهِ وَ 

وَ نِصْفشهَا مَتْفرشوکٌ عَلَفى     بَعْضشهَا فِی سُورٍََ وَ تَمَامُهَا فِی سُورٍََ أشخْرَى وَ مِدْهُ آيَاتٌ نِصْفشهَا مَدْسُوخ 

تَلِفَ ش اللَّفْظِ مُتَّفِقَ ش الْمَعْدَى وَ مِدْهُ آيَاتٌ مُتَّفِقَ ش اللَّفْفظِ مُخْتَلِفَف ش الْمَعْدَفى وَ    حَالِهِ وَ مِدْهُ آيَاتٌ مُخْ

 کَمَفا  مِدْهُ آيَاتٌ فِیهَا رُخْصَ   وَ إِطْلَاق  بَعْدَ الْعَزِيمَ ِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِب  أَنْ يُ،ْخَفرَ بِرشخَصِفهِ  

ا ِمِهِ وَ مِدْهُ رُخْصَ   صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَخَرَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا وَ مِدْفهُ رُخْصَف     يُ،ْخَرش بِعَزَ

   هُ مُخَاطَبَف رَاهِرشهَا خِلَافُ بَاطِدِهَا يُعْمَلش بِظَاهِرِهَا عِدْدَ التَّقِیَّ ِ وَ لَا يُعْمَلش بِبَاطِدِهَا مَعَ التَّقِیَّ ِ وَ مِدْ

رَفُ لِقَوْمٍ وَ الْمَعْدَى لِآخَرِينَ وَ مِدْهُ مُخَاطَبَ   لِلدَّبِیب ص وَ مَعْدَا ُ وَاقِفعٌ عَلَفى أشمَّتِفهِ وَ مِدْفهُ لَفا يُعْف      

رَدٌّ مِفنَ اللَّفهِ    تَحْرِيمُهُ إِلَّا بِتَحْلِیلِهِ وَ مِدْهُ مَا تَأْلِیفشهُ وَ تَدْزِيلشهُ عَلَى غَیْرِ مَعْدَى مَا أشنْزِلَ فِیهِ وَ مِدْفهُ 

 الْمُجَببفرََِ وَ  تَعَالَى وَ احْتِجَاجٌ عَلَى جَمِیعِ الْمُلْحِدِينَ وَ الزَّنَادِقَ ِ وَ الدَّهْرِيَّ ِ وَ الثَّدَوِيَّ ِ وَ الْقَدَرِيَّ ِ وَ

لْمَسِفیحِ   وَ مِدْفهُ الفرَّد  عَلَفى     عَبَدََِ الْأَوْثَانِ وَ عَبَدََِ الدِّیرَانِ وَ مِدْهُ احْتِجَاجٌ عَلَى الدَّصَارَى فِفی ا 

مِدْفهُ رَدٌّ  الْیَهُودِ وَ مِدْهُ الرَّد  عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَزِيدُ وَ لَا يَدْقشصُ وَ أَنَّ الْکشفْفرَ کَفرَلِكَ وَ   
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تفوان   معدايی جز روشی خاص و متمايز در فهم از خطابات شار  دارد   آيا می

اين نو  برخورد با قرآن را با روش فهم عقال ی مشترک دانست   ممکن است 

گفته شود اين تقسیمات مخلّ به حجیت رهورات به عدوان روش تفاهم عرفی 

ر آن، فقفه  و عقال ی نیست اما بايد توجه داشت کفه از همفین قفرآن و رفواه    

هفای   السالم نشأت گرفته که با فقهِ ساير فرق اسفالمی تففاوت   محمّد علیهم آل

توان  اند و نمی زبان بود  مهمی دارد و اين در حالی است که ساير فِرق نیز عرب

اند. آيا اگفر دسفت مفا از     مطلقاق حکم کرد که آنان به رهورات قرآن اخر نکرد 

های شیعه از طريق اخر به رهورات قرآن به علوم ا مه معصومین کوتا  بود، فق

کردنفد   پفس    فقهی که اکدون در فرهد  شیعه شکل گرفته، دست پیدا مفی 

اين احتمال کامالق موجّه است که گفته شود: روش ا مه معصومین در برخفورد  

 
________________________________________________

 
عِقَابٌ وَ مِدْهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْکَرَ فَضْفلَ  عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنْ لَیْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ قَبْلَ الْقِیَامَ ِ ثَوَابٌ وَ 

دٌّ عَلَفى  الدَّبِیب ص عَلَى جَمِیعِ الْخَلْقِ وَ مِدْهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْکَرَ الْإِسْرَاءَ بِهِ لَیْلَ َ الْمِعْفرَاجِ وَ مِدْفهُ رَ  

انِی الْإِيمَانِ وَ وُجُوبُهُ وَ وُجُوهُهُ وَ مِدْهُ رَدٌّ عَلَفى  مَنْ أَثْبَتَ الرُّسْيَ َ وَ مِدْهُ صِفَاتُ الْحَقِّ وَ أَبْوَابُ مَعَ

الَى مَنْ أَنْکَرَ الْإِيمَانَ وَ الْکشفْرَ وَ الشِّرْکَ وَ الظُّلْمَ وَ الضَّلَالَ وَ مِدْفهُ رَدٌّ عَلَفى مَفنْ وَصَف َ اللَّفهَ تَعَف      

مْ يَعْرِفْ تَأْوِيلَهَا وَ مِدْهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَفزَّ وَ  وَحْدَ ُ وَ مِدْهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْکَرَ الرَّجْعَ َ وَ لَ

ءَ حَتَّى يَکشونَ وَ مِدْهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَفمِ الْفَفرْقَ بَفیْنَ الْمَشِفیَّ ِ وَ الْفإِرَادََِ وَ       جَلَّ لَا يَعْلَمُ الشَّیْ

عْرِفَ ش مَا خَاطَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْأَ ِمَّ َ وَ الْمُف،ْمِدِینَ وَ مِدْفهُ أَخْبَفارُ    الْقشدْرََِ فِی مَوَاضِعَ وَ مِدْهُ مَ

ا ِضَ الْأَحْکَامِ خشرشوجِ الْقَا ِمِ مِدَّا عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ وَ مِدْهُ مَا بَیَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِیهِ شَرَا ِعَ الْإِسْلَامِ وَ فَرَ

فِی مَعْدَى بَقَاءِ الْخَلْقِ وَ مَعَايِشِهِمْ وَ وُجُو ِ ذَلِكَ وَ مِدْفهُ أَخْبَفارُ الْأَنْبِیَفاءِ وَ شَفرَا ِعُهُمْ وَ      وَ السَّبَبَ

مَفا   هَلَاکُ أشمَمِهِمْ وَ مِدْهُ مَا بَیَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِی مَغَازِی الدَّبِیب ص وَ حُرشوبِهِ وَ فَضَا ِلش أَوْصِفیَا ِی وَ 

َو َيتَّصِلش ِبِه فکانفت الشفیع  إذا تفرغفت مفن تکالیفهفا تسفأله عفن قسفم قسفم           عَلَّقش بِرَلِكَيَتَ

 5و1، ص 10 بیروت(، ج -بحار األنوار )ا « فیخبر ...
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و  9با قرآن و فهم از آن، کامالق متفاوت با روش عقال ی موجود در جامعه بفود  

ی تأسیسی حرکت کفرد. گرچفه مکفرراق بیفان      دباا آن شیو بايد به سمت است

توان بدون يك ابزار عقلفی و عقال فی بفه سفوی فهفم از قفرآن و        شد  که نمی

روايات رفت و استفاد  ابتدا ی از شر  در ساخت اين ابزار، مالزم با اشکال دور 

 خواهد بود اما سخن آن است که پس از ساخت اين ابزار در مرحله اول، نبايد

در همان مرحله متوق  شد بلکه بايد آن را در يك سیکل دا می بهیدفه قفرار   

شفود، ايفن روش را    داد و بوسیله نتايجی که در فهم آيات و روايات حاصل می

تکمیل کرد. پس در اين مطلب با اصولیون مشترک هستیم که در آغفاز روش  

ا بفا  توان از طفرح مباحفث عقلفی و عرففی و عقال فی گريفزی داشفت امف         نمی

ای  کردن روش به اين امور مخالفیم. در همین راستا و به عدوان نمونه مختومه

ديگر بايد توجه داشت که يقین فقیه، مبدای علم و فقاهفت اوسفت و ايفن در    

به عدفوان  « فقاهت»و همچدین در تعري  « علم»حالی است که در تعري  از 

شد  که تبويفب ابفواب و   يکی از علوم و بلکه اشرف آنها، روايات متعددی وارد 

کتب مفصلی در مجامع روايی )ماندد کتاب فضل العلم و عدفاوين ذيفل آن در   

                                                           
السالم با علمفاء عفراق و    توان به مباحثه مفصل حضرت رضا علیه به عدوان نمونه می .9

اشار  کرد کفه در مفرو و   « ثم اورثدا الکتاب الرين اصطفیدا من عبادنا»خراسان پیرامون آيه 

هفای حضفرت رضفا بفه قفرآن       در حضور مأمون انجام شد  و آنان پس از شفدیدن اسفتدالل  

اءُ يَا أَبَا الْحَسَنِ هَرَا الشَّرْحُ وَ هَرَا الْبَیَانش لَا يُوجَدُ إِلَّا عِدْفدَکشمْ مَعَاشِفرَ أَهْفلِ    قَالَتِ الْعُلَمَ»گفتدد: 

 بَابُهَفا  بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَ مَنْ يُدْکِرش لَدَا ذَلِكَ وَ رَسُولش اللَّهِ يَقشولش أَنَا مَدِيدَ ش الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ

الْمَدِيدَ َ فَلْیَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا فَفِیمَا أَوْضَحْدَا وَ شَرَحْدَا مِنَ الْفَضْلِ وَ الشَّفرَفِ وَ التَّقْدِمَف ِ وَ    فَمَنْ أَرَادَ

، 9 عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج  «الِاصْطِفَاءِ وَ الطَّهَارََِ مَا لَا يُدْکِرش ُ إِلَّا مُعَانِدُو اللَّهِ عَزَّ وَ جَل

رغفم سفالمت و حجیفت     . عالو  بر اين، روشن است که فهم فقهای شیعه نیز علی533ص: 

 آن، با درک ا مه معصومین از قرآن فاصله بسیاری دارد.   
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توان آثار اين روايات در تغییر تعري  علم و  کافی شري ( را موجب شد  و نمی

يقین و شك را مطلقاق نفی کرد بلکه بايد وارد اين عرصه شد و تعاري  اولیه و 

 خطاناپرير قرآن و معصومین اصالح کرد.مبدايی را نیز بر اساس علم 

ثالثاق مگر يکی از سطوح اعجاز قرآن، الففاظ و کلمفات آن نیسفت و مگفر     

هفايی کفه از معصفومین     هفا و نامفه   همین اعجاز در ادعیه و زيفارات و خطبفه  

السالم به ما رسید ، جريان پیدا نکرد  اسفت   مگفر اعجفاز بفه معدفای       علیهم

هفا در امفور    و خرق عادت و شیو  مرسوم بین انسفان ناتوانی بشر در مقابل آن 

های فصاحت و  توان اعجاز در تکلم و ادبیات و فتح قله مختل  نیست   آيا می

بالغت بیان را به سطح تففاهم و تخاطفب عرففی و عقال فی تدفزل داد و ايفن       

کلمات بلدد را به همان صورت نازل فهم کرد و صرف و نحو و معانی و بیفان و  

اهم و تخاطب و نحو  ادبیات بکاررفته در میان عموم را بفا آنچفه از   کیفیت تف

اين امور در کلمات وحی و ادبیات معصومین محقق شد ، مقايسه نمود   البته 

تفرين سفطوح عقالنیفت و     روشن است که اين کلمات، توانايی تفاهم با پفايین 

وان عرف عرب و غیرعرب را نیز داراست امفا ايفن بفدان معدفا نیسفت کفه بتف       

ی اصلی و انحصاری برای  ترين سطح از عرف عرب و ادراک عقالء را پايه پايین

 9فهم اين کلمات اعجازآمیز قرار داد.

توان با بررسی و تدقیق بیشتر به  ها و امثال آن که می در واقع اين نمونه 

                                                           
وان نمونه: روی عن امیرالمومدین انه ) ( ذَکَرَ کَلَاماق طَوِيلقا فِی تَقْسِیمِ الْقشرْآنِ إِلَى . به عد9

أَنَّ   عَلَى  وَاضِحٌ  وَ هَرَا دَلِیل » ( )تَزِيدُ عَلَى مِا َ ٍ وَ عَشَرٍََ إِلَى أَنْ قَالَ  أَقْسَامٍ وَ فشدشونٍ وَ وُجُو  

 ِ وَ کَلَامَ الْبَارِی سُبْحَانَهُ لَا يُشْبِهُ کَلَامَ الْخَلْقِ کَمَا لَا تششْبِهُ أَفْعَالشهُ أَفْعَالَهُمْ وَ لِهَرِ ِ الْعِلَّ

وسا ل « حَدٌ کشدْهَ مَعْدَى حَقِیقَ ِ تَفْسِیرِ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا نَبِی هُ وَ أَوْصِیَاسش أَشْبَاهِهَا لَا يَبْلشغش أَ

   509، ص 57الشیعه؛ ج
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تفوان از روش ديگفری در تففاهم و     دهفد کفه مفی    ذکر آنها پرداخت، نشان می

و با جديت بیشتری به تففاوت نحفو  تففاهم و تخاطفب      9تخاطب سخن گفت

گونفه کفه رفتفار     شار  با روش عقالء در اين عرصه توجه کرد. در واقفع همفان  

شار  در مولويت و ايجاد نظم اجتماعی و برخورد با بددگان، کامالق بفا سفلوک   

موالی عرفیه متففاوت اسفت، کفالم و تففاهم او ف کفه انعکاسفی از مولويفت و         

اوست ف نیز با کالم و ادبیات عقالء تفاوت دارد. خصوصاق با توجفه بفه    مديريت 

 «مف،من »و  «مدفافق »و  «کفافر » ی که مکرراق گفته شد عقالء به سه دسته اين

شوند و دو دسته اول به دنبال مدفافع خفود و بکفارگیری عبفاد در      تقسیم می

؛ بفرخالف  کددفد  همان راستا هستدد و لرا به رلم و تجاوز و تعدی مبادرت می

گیری از عباد و رأفت و رحمت به عباد  دسته سوم که به دنبال هدايت و دست

خفورد، بفه    توان با همان روشی که رلم و تجاوز رقفم مفی   هستدد. حال آيا می

هدايت و رحمت پرداخت   آيا صحیح اسفت بفرای دو دسفتگاهی کفه از نظفر      

و ادبیات و گفتگو  اخالقی کامالق متضاد هستدد، يك پايگا  مشترک در تخاطب

 ترسیم کرد  

 

  

                                                           

1
وَ إِيَّاکَ وَ إِيَّاکَ وَ تِلَاوَََ الْقشرْآنِ بِرَأْيِكَ فَإِنَّ الدَّاسَ »السالم فی رساله:  عن ابی عبداهلل علیه .

فِی عِلْمِهِ کَاشْتِرَاکِهِمْ فِیمَا سِوَا ُ مِنَ الْأشمُورِ وَ لَا قَادِرِينَ عَلَیْهِ وَ لَا عَلَى تَأْوِيلِهِ   رِکِینَغَیْرش مُشْتَ

إِنْ شَاءَ  تَجِدْ ُ إِلَّا مِنْ حَدب ِ وَ بَابِهِ الَّرِی جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ فَافْهَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اطْلشبِ الْأَمْرَ مِنْ مَکَانِهِ

 515؛ ص 9المحاسن ج«  اللَّه

 



 

 

 المقدمه االولی فی بعض احکام القطع 
 االمر االول 

 پیرامون پايگاه حجیت يقین گانه سهنقد و بررسی احتماالت 

 

. با توجه به ايدکه أمارات همان طرق ردّیه بفرای کشف  حکفم شفرعی     9

رسد که مقصد سادس به يقین مجتهد و سچس به رنّ او و  هستدد، به نظر می

)معرّريت و « حجّیت»با « قطع، رنّ، شكّ»پردازد تا نسبت  احکام اين دو می

استدباا برای فقیفه حجّفت اسفت،    مدجّزيت( معلوم گردد و آنچه در عملیات 

 مشخص شود.

يقفین در   قطع و بايد ديد که قبلی ذکر شد، رطور که در گفتا پس همان
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در مدطق، يقین به دو قسمِ يقین  9نظر قوم چه معدای تخصّصی و علمی دارد.

                                                           
يکی از مباحثی که در بررسی موضو  قطع بايد مورد توجه قرار گیرد، تفکیك بین . 9

است. اين تفکیك گرچه صحیح است و اين دو « شداسیِ عالم و قاطع روان»و « و قطع علم»

هر يك از آنهفا بفه   بحث به صورت مستقل از يکديگر قابلیت لحاظ دارند اما پس از بررسی 

صورت مستقل بايد بر اساس يك مبدای واحد به همفاهدگی برسفدد. در هفر صفورت، بیفان      

قواعد علمی در مدطق يا فلسفه، غیر از بررسی وضعیت روحی دانشمددانی چون ابن سیدا و 

االمفر   ها و اففراد مسفتقلّ بفود  و مطفابق بفا نففس       زيرا قواعد علمی از انسان .مالصدرا است

و حقیقت دارند و در عالم جاری هستدد. حال در ما نحن فیه دو نو  از قواعد قابفل   هستدد

و اندراج و کش  از واقع که همان قواعد علفم مدطفق   « قواعد استدتاج»مالحظه است؛ يکی 

زيفرا   .گیفرد  که بحث يقین و قطفع در ايفن دسفته جفای مفی     « قواعد استداد»است و يکی 

دادنِ امور به شار  مقدس تبیین شود تفا فقهفاء از    نسبت های ی آن قرار است ريشه یلهبوس

طريق توجه به اخبار و روايات، کیفیتِ استداد فتوای خود به خدای متعفال را تمفام کددفد.    

بدابراين عمل به قطع در ايدجا بمعدای صدور فتوا در دستگا  فقاهت و سفچس ابفالغ آن بفه    

 مردم است. 

« اسفتدتاج »نبايد از « استداد»که بر مبدای قوم،  ی ديگر در اين رابطه آن است مقدمه

تبعیت کدد و يا به تعبیر ديگر فقاهت، نبايد مصداقی از تصور و تصفديق و علفم و يقفین در    

اند که عقل به دلیل عفدم اشفراف بفر     معدای مدطقی آن باشد. زيرا متشرّعین استدالل کرد 

تفر در بحفث    يابد. به بیان دقیفق  ت میمسا ل، نیاز به وحی و کتاب دارد و نبوّت عامّه ضرور

، کسی حق ندارد مادّ  را از عقل بگیرد گرچه در علم اصفول، اسفتفاد  از صفورت    «استداد»

ای که توسط عقل اثبات شود، بمعدای قدرت عقفل   مدطقی بالاشکال است. در واقع هر مادّ 

ر نظفر  کفه د  بر تشخیص مصلحت و سعادت خود و عدم احتیاج بفه وحفی اسفت؛ در حفالی    

تواند به تفاصیل احکام دست يابد و اگر هم حسن عدل و قفبح رلفم را    متشرّعین عقل نمی

ی اعتقاد به کتاب و وحفی و   دهد، قادر بر تعیین مصاديق آن نیست. پس ريشه تشخیص می

سچس تاسیس اصول و فقه، استدالل بر ناتوانی عقل در تشخیص مصالح و مفاسد و ضرورت 

شوند و عقفل   ابراين موادّ در بحث استداد، فقط از قرآن و روايات اخر مینبوّت عامّه است. بد
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شود که هر دو مطابق با واقع  بالمعدی االعم و يقین بالمعدی االخصّ تقسیم می

از علّت خاص خود سرچشمه نگرفته و امکان زوالش وجفود  هستدد. قسم اول 

دارد اما دومی بر مبدای علّت خاص و بر اساس رعايت شرايط برهفان مدطقفی   

 بوجود آمد  و امکان زوالش ممتدع است.

بدابراين يقین بالمعدی االعمّ، يقیدی است که گرچه جزمیّت و اعتقاد در  

ز طريق قیاس قطعی بدست نیامفد   ی برهان نیست و ا آن اخر شد  اما نتیجه

« تطابق با واقع»توان  در آن جريان نیافته است. در اين صورت نمی« علّیت»و 

را در يقیدی که بر اساس برهان بوجود نیامد ، اثبات کرد زيرا تدها برهان است 

تواند تطابق با واقع را ضرورتاق ثابت نمايد و به همفین دلیفل اسفت کفه      که می

کان زوال در يقین بالمعدی االعمّ وجود دارد. پس اين تقسفیم،  طبق تعري ، ام

ای در علم مدطفق صفحیح نیسفت؛ زيفرا      مدشأ علمی ندارد و طبق تعاري  پايه

گرچه ممکن است يقین و جزمیت از غیر را  برهان حاصفل شفود امفا وصف      

برای آن نادرست است چون مطابقت اعتقاد بفا واقفع تدهفا از    « تطابق با واقع»

لفرا شفخصِ    9.گیرد و بدون آن، قابل اثبات نیسفت  ت و علّیت نشأت میضرور

 
________________________________________________

 
توانفد مصفداقی    نمی از حیث موادّ «استداد»گونه ورودی را در آن ندارد و لرا بحث  حق هی 

باشد. يعدی اين مرزبددی بین علم مدطق و علم اصفول بايفد رعايفت     «استدتاج»برای بحث 

ن دو حوز  مورد توجه قرار گیرد. به اين ترتیب، عالو  بر شود و الزم است تا تفکیك بین اي

بودنِ موادّ فقاهت از نظر علم مدطق گرشت، بايد  ی که در مباحث قبلی پیرامون ردّیا نکته

پريرش و بفرخالف   غیرقابل توجه داشت که اساساق استفاد  از موادّ عقلی در عملیات فقاهت،

 مباحث اعتقادی است.

 

مطابقت با واقعی که از برهان نشفأت گرفتفه باشفد، تدهفا     »شود: ممکن است گفته  .9

قسم از يقین نیست زيرا در ابتدای کتب مدطقی گفته شد  که اذعان به نسبت در صفورتی  
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تواند تطابق اعتقاد خفود بفا واقفع را اثبفات      معتقد در يقین بالمعدی االعم نمی

کدد و يا حداقل، قادر به نفی احتمال زوالِ اعتقاد خود نیست. به عبارت ديگر 

ی باشفد و يفا اگفر    است که يفا بفديه  « طريق الی الواقع»يقین تدها در صورتی 

در آن رعايفت شفد     و بفاب برهفان   نظری و اکتسابی بود، شرايط علم مدطفق 

 باشد. 

پس يقین بالمعدی االعم از آنجا که علّیت در آن جريان نیافتفه و پايفدار    

نیست و مدطقفاق کشف  از واقفع    « طريق الی الواقع»نیست، از نظر علم مدطق 

شفود.   سبتی دارد و وهم محسوب نمفی توان گفت با واقعیت، ن کدد اما می نمی

يعدی هر چیزی که يقین نباشد، لزوماق وهم نیسفت و امفری عفدمی محسفوب     

ای ردّی است که دارای تداسب با واقع است؛ هر چدد اين  شود بلکه مقوله نمی

 نسبت از سد  تطابق و انکشاف تامّ نباشد.

بفه   اسفت؛ « يقفین »بفرای  « حجیفت ». بحث بعدی پیرامون ذاتی بودنِ 5

نحوی که از يقین قهراق به حجیت و وجوب عمل بفه آن مدتقفل شفويم. البتفه     

در اين بار  استفاد  نکفرد  و  « ذاتی»مرحوم آخوند در متن کفايه از اصطالح 

الزم »است. ايفن عبفارت در شفروح بفه     « و تاثیر  فی ذلك الزم»تعبیر ايشان 

سیط و جعل تألیفی، ی متن پیرامون جعل ب تفسیر شد  و ادامه« اليدفكّ ذات
 

________________________________________________
 

که احتمال خالف آن داد  نشود، يقین است و در صورت احتمال خالف، رنّ نام دارد. پس 

بدفدی و تفسفیری از    اما چدفین جمفع  « يقین در نظر قوم مطلق است و چدان قیدی ندارد.

قبول نیست زيرا اين تعريفی اجمالی است که در ابتدای علفم مدطفق    مبدای مدطقیون قابل

گفته شد  و سچس با مباحث بعدی که در ابواب ديگری ماندفد بفاب برهفان آمفد ، تکمیفل      

در آن، ای است که تطابق بفا واقفع    شد  و تفصیل يافته و بر اساس آن مباحث، يقین مقوله

 ی برهان است. نتیجه
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کدد که در اين صورت، تفاوت مهمّی در بحث بوجود  همین تفسیر را تايید می

مدطقی خواهد بود. حال اگفر   آيد و انصراف آن به ضرورت و علّیت و لزومِ نمی

حجیت برای يقین، ذاتی يا الزم غیر قابل انفکاک از ذات باشد، اولفین اشفکال   

ی  امور ضروری و علّیتی، فقیه را از دايفر  آن است که مستدد کردن ِ بحث به 

کدد و موضو  امتحان فقیه را در فهم صحیح يا  تکلی  و بعث و زجر خارج می

مدحرف از کلمات موال نفی خواهد کرد و به ايفن صفورت، جريفان اختیفار در     

 گردد. عملیات تخصصی فقاهت مدتفی می

توصی  يقین بفه  ع، به عبارت ديگر قیودی ماندد طريقیت قطع برای واق 

بفودنِ   حجیت برای يقفین و قهفری   بودنِ جعل  انفکاک، غیرقابل ذاتی و غیرقابل

دهد که يك احتمال در مورد بیفان قفوم ايفن     عمل در صورت قطع، نشان می

است که بحث قطع را به يقین مدطقی مدصرف نمايدد و در اثبات حجیت بفه  

و اختیار و امتحان را بفرای  ضرورت و علّیت استداد کددد که اين بیان، تکلی  

بايد بمعدای حجت مدطقی و « حجت»فقیه نفی خواهد کرد. در اين احتمال، 

نه شرعی باشد و لرا در کلمات قوم تصفريح شفد  کفه حجیفت قطفع، خفروج       

 موضوعی از خطابات شار  دارد. 

برای رفع اين اشکال بايد به بیان ديگفر قفوم   ». ممکن است گفته شود: 3

و آن اين است: شخصی که يقین غلطی پیدا کدد، بفه مقفدمات    نیز توجه کرد

فاسدی که آن يقین را پديد آورد ؛ اخر خواهد شد. در اين صفورت قفوم نیفز    

امفا بايفد توجفه    « پريرنفد.  بعث و زجر و تکلی  را در موضو  يقین میجريان 

و  شفود  سخن، شاهدی بر خالف مفدعا محسفوب مفی    داشت که استداد به اين

دان معداست که نفس يقین، قابل بعث و زجر نیست و به همین دلیفل  اتفاقاق ب

گیفرد. امفا ففارغ از ايفن نکتفه،       تعلق می« مقدمات يقین»است که مواخر  به 
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شود که آيا در نفس  بحث به همان مقدمات مدتقل شد  و اين سوال مطرح می

 قاطع، حالتی نسبت به مقدماتِ قطع فاسد وجود ندارد و او نسبت بفه صفحت  

ها به مقفدمات   آنها قطع ندارد   عالو  بر ايدکه در محاکم و خصومات، مجازات

گیرد؛ يعدی شخص قاتل قطعاق بر اسفاس يفك حالفت روحفی و      فعل تعلق نمی

قطع به ضرورت قتل، به آن مبادرت کرد ؛ اما قصاص و اعفدام او مسفتدد بفه    

 تل است.ی او از مقدمات فاسد نیست بلکه نارر به نفس عملِ ق استفاد 

ی بعفث و زجفر قفرار گرفتفه تفا       . اما صحیح آن است که فقیه در داير 1

بودن در برابر  و خروجیِ عملیات تخصصی او، تسلیمفقاهتی سالم داشته باشد 

رغفم   شار  را تمام کدد. در واقع يقین بايد به اختیار فقیه بفاز گفردد تفا علفی    

و فهم صحیح از بیانات او را  در فهم از کلمات، تسلیم موال باشدامکان انحراف 

دنبال کدد. وقتی موضو  يقین از سد  امور اختیاری شد، آنگفا  قابلیفت پیفدا    

هفای انحراففی    خواهد کرد تا برای آن، طريق صحیح جعل شود و احتراز از را 

 اعتبار گردد و متعلق امر و نهی قرار گیرد. 

اشار  شد  کفه  به اين نکته  الهاشمی مباحث مرحوم عالمه حسیدی. در 5

سه مسأله در ايدجا بايد مورد بحث قرار گیفرد. اولفین مسفاله، بررسفی نففس      

اسفت و سفومین بحفث،    « حجیفت »است و دومین آن، بررسی وص  « يقین»

تعیین پايگاهی است که حجیت را برای يقین اثبات کرد  و حفاکم بفه حکفمِ    

است يفا   شود. آيا حاکم در اين قضیه، عقل محسوب می« يقین، حجت است»

هايی همچون  عرف يا عقالء يا شر  يا ...  يعدی تا قبل از مقصد سادس، پايگا 

در علفم اصفول   « کالم لوازم عقلی»و « روابط عقال ی»، «مقام بیان»، «وضع»

بحث يقین و قطع چفه نسفبتی بفا ايفن      طرح شد  و حال بايد روشن شود که

و عقل نظری چدین « وجود» تواند داشته باشد  آيا لوازم هستی و ها می پايگا 
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اسفت و يفا ايفن    « وجوب»ای از سد  بايد و  کدد يا اين حکم، گزار  حکمی می

 و جريان در عالم خارج است « وقو »حکم از اقتضا اتِ 

لرا برای تبیین و تعمیق بحث، بايد هر يك از اين احتمفاالت را در نظفر    

قطفع )بفا توجفه بفه     ث گرفت و بحث را در هر يك از آنها مدقّح نمود زيرا بحف 

ی  در بحث اقسام حاالت مکل ( بمثابه ريشه به مجتهد« مکلّ »لفظ  انصراف

و در نظر ما بسیار مهم و حسّفاس اسفت.    رود علم اصول و اجتهاد به شمار می

تخصصفی نیسفت؛   یون و فقهفاء، بحثفی عوامانفه و غیر   ی اصفول  در واقع سفیر  

دد بلکفه بفه فعالیفت عقالنفیِ     گفر  همچدان که به وحی و خطاناپريری باز نمی

کدد. عالو  بر ايدکه اين قطع، يك حالت مجرّد از خفارج   معصوم رجو  میغیر

نیست بلکه ناشی از استعماالت عرفی است زيرا موضو  کار فقیه، فهم کلماتِ 

يك عرف خاص )شار  و متشرعه( است. لفرا بايفد روشفن شفود کفه يقفین و       

شفود   شود چیست و چگونه تحلیل مفی  قطعی که در اين روند علمی انجام می

گردد و از انشعابات آن است.  زيرا بحث از رنّ و شكّ نیز بر مبدای قطع بدا می

يفا  « وجفود »پس بايد عبارات قوم را بررسی نمود و هر يك از قیودی را که به 

انصراف دارند، از يکديگر تفکیك کرد تا بحث به صفورت  « وقو »يا « وجوب»

 لوازم هر يك از اين سه وعاء با هم مخلوا نگردد.مدظم انجام شود و 

رسد کفه حفاکم بفه     هايی که گرشت، به نظر می البته بر اساس استدالل 

توان اين بحث را بفر مبدفای    نیست و نمی «وجود»و  «عقل نظری» ،اين حکم

 9.اسفت « عقفل عملفی  »استوار کرد بلکه اين حکم از احکام « حجت مدطقی»

                                                           
هايی توجفه کفرد کفه احکفام عقفل       به پايگا بايد برای تحلیل عقل عملی،  در اين صورت .9

ها بر اساس استقرا ی که نسفبت بفه کلمفات قفوم      کدد. اين پايگا  عملی به آنها رجو  می

و « قراردادهفای اجتمفاعی  »، «فطفرت »تواندفد ايفن سفه مقولفه باشفدد:       انجام شد ، مفی 
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ايد به مفاهیمی ماندفد اذعفان للدسفبه، تصفديق، علفم      يقین در ايدجا نب يعدی

حسن عفدل و  »حضوری و ... معدا شود. بلکه پايگا  يقین و قطع در ايدجا بايد 

نداشته باشفد. در واقفع   « عقل نظری»ای از سد   قرار گیرد و ريشه« قبح رلم

شکل بگیرد و نفه بفر اسفاس    « وقو »يا « وجوب»بحث از قطع بايد بر اساس 

مربوا به فلسفه و مدطق و هستی است، « وجود»يعدی در نظر قوم، «. وجود»

نارر به امور حسّی و جز یه است و « وقو »از سد  اعتبارات است و « وجوب»

ای دارند. لرا عبفاراتی همچفون    هر يك از اين سه وعاء، احکام و لوازم جداگانه

ی و هسفتی و  ذاتی بودن، انکشاف، تطابق با واقع و ... که به مباحث عقل نظفر 

دهدد، نادرست و  وجود انصراف دارند و پايگا  فقاهت را به آن موضع ارجا  می

 غلط هستدد.

ی ذاتی  الزمه»برای قطع « حجیت». بر اين اساس، وقتی در نظر آخوند 1

شداسانه اسفت   باشد، به معدای استفاد  از مباحث فلسفی و هستی« و اليدفكّ

ا از سوی ديگفر اسفتداللی کفه در مفتن     کدد ام که عقل نظری به آن حکم می

است. حال « وجدان»بودنِ حجیت قطع طرح شد ، استداد به  اثبات ذاتیبرای 

دو احتمال در مقصود از وجدان قابل طرح است: يکفی ايدکفه مدظفور از ايفن     

ف که پايگا  علم حصولی اسفت ف باشفد کفه در ايفن      « علم حضوری»اصطالح، 

و حکم « بايد»طرح خواهد شد و « هست»و « وجود»صورت مباحثی از سد  

و اعتبارات خارج خواهفد  « وجوب»عملی از آن مدبعث نخواهد شد و بحث از 

 
________________________________________________

 
و احکفام آن،  « عقفل عملفی  »بدان معدا نیست که تحلیفل از   البته سخن فوق«. اختیار»

توان با استفاد  از صُوَر مدطقی، به بحفث و   نادرست باشد. يعدی می« عقل نظری»توسط 

هفا از سفد     بررسی پیرامون اين مساله پرداخت؛ گرچه موادِّ استفاد  شد  در اين صفورت 

 یدی و مداسب با شرايط برهان محسوب نشوند.عقل عملی باشدد و از امور يق
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کدفد و   بازگشت نمی« وجود»به « وجوب»شد. به عبارت ديگر در مبدای قوم، 

 «.بايد و نبايد»بدست می آيد و نه « احکام هستی و نیستی»از علم حضوری، 

يك حکم  بود اين حکم )يقین ذاتاق حجت است(در واقع يك احتمال اين 

مدطقی باشد و طريقیت يقین به واقع و تطابق با واقع، مدشأ اين حکم باشفد.  

اشکال اين احتمال اوالق آن است که تحقفق يقفین مدطقفی عفالو  بفر رعايفت       

صورت قیاس، به موادّ برهانی نیز وابسته است؛ در حالی که موادّی که فقیه با 

شود.  گانه )يقیدیات( مددرج نمی يك از قضايای شش ت، تحت هی آنها روبروس

پردازد امفا احکفام    می« هستی»ثانیاق شأن عقل نظری، درک کلّیات است و به 

معدای وجفوب  ه شود؛ در حالی که حجیت يقین ف چه ب  عملی از آن صادر نمی

« بايفد »متابعت و چه به معدای معرريت و مدجزيت ف حکمی عملی و از سد   

 ست.ا

برای تفصیل بیشتر بايد به اين نکته توجه داشت که موضو  حکمِ عقفل   

پفردازد و ردّ احکفام آن،    مفی « ضفرورت و امتدفا   »است و به « نسبت»نظری، 

شفود. امفا    و اجتما  و ارتفا  نقیضفین مفی   «سلب الشیء عن نفسه»مدجرّ به 

را   است که در آن ضفرورت و امتدفا   « تداسب»موضو  بحث در عقل عملی، 

اسفت و بفه سفلب هسفتی مدجفرّ      « ضفرورت و امکفان  »ندارد بلکه مبتدی بفر  

های تطبیقی که پیرامون مدطق صوری انجام شد  شود. در سلسله پژوهش نمی

 فه و روش ر الیسم نیز قابل مشفاهد  ف و در عبارات نهايه الحکمه و اصول فلس

« اقعیفت اصفل و »است ف  معلوم گشت امر حاکم بر عقل نظری و عقل عملی،  

علم حضفوری در نسفبیت عفامّ    »يا « وجود حالت در انسان»است که بمعدای 

حالفت دارد. در  « تداسفب »و هفم بفه   « نسبت»است؛ يعدی انسان هم به « آن

واقع هم نسبت به علّیت )ضرورت و امتدا ( وجدان دارد و هم نسبت به له أن 
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 يفعل و له أن ال يفعل )بايد( وجدان دارد.

ا مطلقِ حالت و وجفدان مفدّنظر اسفت و بحثفی از شفخص      البته در ايدج 

موقن نیست بلکه به شکلی کامالق اجمالی بايفد گففت کفه علفم حضفوری بفه       

گیرد. لرا اين حالت، از سد  علم حصولی نیست و  تعلّق می« بايد»و « هست»

ی بسفیطه بفر    اصطالحاتی از قبیل حکم و قضیه و نسبت حکمیه و حتی هلیّه

است و لفرا  « سدجش»ماهیتاق غیر از « حالت روحی»يعدی  کدد؛ آن صدق نمی

گیفری علفم حصفولی از علفم      نسبت بین حالت و سدجش )يا چگفونگی شفکل  

حضوری( بايد مورد تحلیل قرار گیرد. در اين صورت روشفن خواهفد شفد کفه     

بر آن « اصل واقعیت»امّ القضايا نیست بلکه « امتدا  اجتما  و ارتفا  نقیضین»

ا حالت، حاکم بر سدجش است و اگفر حفالتی نباشفد، تصفوری     حاکم است زير

)ر ( موضفو    الهاشفمی  د که اين مهم در مباحث عالمه حسیدیگیر شکل نمی

 9.بحث قرار گرفته و به خوبی مدقّح شد  است

در هر صورت، از اصل واقعیت بعدوان امر حاکم، دو نفو  حکفم نظفری و     

شود که تبفاين بفین عقفل نظفری و عقفل عملفی را باعفث         عملی مدشعب می

                                                           
پس اصل واقعیت، امر حاکم بر عقل نظری و عقل عملی است و سچس يفك قسفم    9.

ی مدطقفی ف و نفه فلسففی ف       از آن، امتدا  اجتما  و ارتفا  نقیضین را بعدوان اولفین قضفیه  

قضايای فلسففی  است و هدگامی « صورت»دهد. يعدی اولین قضايا صرفاق از سد   تشکیل می

ممکفن نیسفت و   « جهفت »مطرح شود که اين کار بدون « موادّ»گیرد که بحث از  شکل می

گردد. به همین دلیل است کفه در مبدفای    تمامی احکام بعدی به اين جهت يا حیث باز می

حصفول خواهدشفد   شود و يقینِ صددرصد غیرقابل غاز میآ« تعلیق»مختار، با شرو  فلسفه، 

ای اسفت کفه در ابتفدا     ش عقلی، مدحصر به همان جهت و حیفث و زاويفه  زيرا بررسی و تال

 انتخاب شد  و موضوعات از حیثیات و زوايای ديگر مالحظه نخواهد شد.
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و « تداسففب»شفود و در ديگففری   مالحظفه مففی « نسففبت»شففود؛ در يکفی   مفی 

گفردد. البتفه    هماهدگی با فطرت يا هماهدگی با اختیاری ديگر و ... لحاظ مفی 

رود امفا   ی تداسب به شمار می ین چدد شیء با مدتجه نیز از مقولههماهدگی ب

تداسب در آن از سد  اعتباری نیست بلکه از جفدس تداسفب در امفور جز یفه     

 ی علوم طبیعی است.   است که مربوا به حوز 

در ايدجا قابلیت طرح پیفدا  « وجدان»ل دوم پیرامون معدای لرا احتما. 7

اشد. البته بدفابر اسفتقراء   ب« عقل عملی»د از آن، به اين معدا که مقصو کدد می

قوم در ذيل بحفث از عقفل عملفی، سفه نحفو  بحفث طفرح         توان گفت که می

در اين صورت و از آنجا که «. فطرت، اختیار و قراردادهای اجتماعی»اند:  کرد 

کددد، اين احتمال  نه اختیار و نه قراردادهای اجتماعی، احکام ذاتی صادر نمی

شود که وجدان در ايدجا به فطرت ف که يك امر ذاتفی و عمفومی و     یتقويت م

هفا بفه صفورت فطفری درک      مشترک است ف رجو  کدد؛ يعدی تمامی انسفان  

کشاند. اما بايد توجه داشت کفه   کددد که قطع، انسان را به سمت عمل می می

احکام فطری بمعدای تشخیص امور مال م يا غیر مال م با نفس انسفانی اسفت؛   

کدد که نففس بفه چفه امفوری تعلّفق و کشفش دارد و چدفین         ی معیّن میيعد

کفس   شود و تخطّی از آن توسفط هفی    احکامی حتماق به نحو علّیتی جاری می

ها حتماق به سوی امور مال م با نفس حرکت کرد  و جبراق  ممکن نیست و انسان

 دهدد. عمل خود را بر اساس اين تال م سامان می

صحیح است کفه تال فم نففس و کشفش آن بفه      »ممکن است گفته شود: 

ی انسانها وجود دارد امفا   برخی امور، جبراق و بعدوان يك خاصیت ذاتی در همه

اين بدان معدا نیست که عمل بر اساس آن هم جبفری اسفت. بلکفه قفوم نیفز      

کددفد و در   قبول دارند که برخی انسانها بر خالف حکم فطری خود عمل مفی 



001   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________________  

 

ولی بايد توجه داشفت کفه بحفث مفا     « کدد. مت میی عمل، اختیار حکو حوز 

داند که  پیرامون متن آخوند است که حجیت را بمثابه امری الزم و اليدفكّ می

شفود. بفه عبفارت ديگفر      شود و با جعل جاعل، نفی يا اثبات نمی جبراق واقع می

حداقل يك مسلك در میان قوم آن است که ضرورت و علّیت را به حکم نفس 

ی محفرّک   دهفد و قفو    ی عمل تسرّی می دد بلکه آن را تا حوز ک محدود نمی

طور کفه   يعدی همان 9.دهد انسان به سوی عمل را به صورت جبری توضیح می

پردازد و در اين زمیده مستقلّ اسفت،   عقل نظری با برهان به کش  حقا ق می

فطرت نیز امری ذاتی و دارای احکام مستقلّ است و ال محاله در عمل جفاری  

 شود. یم

ی  ها از جملفه حفوز    در تمامی حوز « علّیت»ی  اين مبدا قا ل به سیطر  

عمل است زيرا در صورت فقدان آن، ادعای بحث و کدکاش علمفی را مدتففی   

داند. در اين مبدا امری که مال م با نفس نباشد، اساساق محقق نخواهد شد و  می

گفا  بفه    گوسففدد هفی    طور کفه  انسان در مقابل آن قرار نخواهد گرفت؛ همان

اسفت کفه امفر    « نففس االمفر  »کدد. در واقع ايفن   خوردن گوشت مبادرت نمی

کدد و موجود ذی شعور را به سفمت امفر مفتال م هفدايت      متال م را معین می

گردد و لرا حسن و قفبح   نمايد و مانع از حرکت او بسوی امر غیرمتال م می می

البته اين مبدا دو بیفان دارد: يفا   شود.  به امری غريزی و غیر اختیاری بدل می

                                                           
به همین دلیل است که آخوند در بحث طلب حقیقی و انشا ی، به شکستگی قلم خود در  .9

، در بحفث مسفتقلّی   ن مسفلك اين اي البته کدد. رفع اشکال از اختیار و تکلی  اعتراف می

و قبح عقلی انجام شد ، مورد نقفد و بررسفی   ی آخوند با موضو  حسن  که پیرامون مقاله

شم اصول فلسفه و روش ر الیسفم  ی ش در بررسی مقاله قرار گرفت؛ همچدان که اين روند

 شد. نیز انجام
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نمايد و يا اساسفاق قفبح را امفری     قبح را در حسن و حسن را در ذات مدحلّ می

داند. اشکال ما به اين مسلك آن است که تحلیل جبری و علّیتی از  عدمی می

سازد و بحفث از تکلیف  و حجیفت بفرای      معدا می عمل، اختیار و امتحان را بی

اخفر  »ادعفای   به اين اشکال نیز برد. اگر در پاس  بین میمجتهد را موضوعاق از 

 «جريان همین مبدا در مورد مقفدمات » مطرح شود، آنگا  اشکالِ« به مقدمات

 قابل طرح است که بايد پاس  داد  شود. 

بررسفی   طفرح اسفت و بايفد بفه     در ايدجا احتمال ديگری نیز قابفل  اما. 5

ای  ی نفس، قفو   تی آن در حوز که عالو  بر فطرت و حکم ذاپرداخت مسلکی 

ی عمفل   شداسفد و آن را حفاکم بفر حفوز      بدام اختیار را نیز بفه رسفمیت مفی   

که بر اساس آن،  بايد به احتمال دوم دقت کردی بحث  ادامهدر  يعدی داند. می

است اما نه « فطرت»وجدان )بعدوان پايگا  استدالل بر حجیت يقین( بمعدای 

ی عمل نیز تسرّی يابد؛ بلکه بر مسلکی  ه حوز به صورتی که جبر و ضرورت ب

تواند عمل خود را بر  که معتقد است که اختیار، مبدای عمل است و انسان می

 خالف فطرت انجام دهد.

البته روشن است که فطرت در اين احتمال نیز، امری غريفزی اسفت کفه    

میفل   جبر در تعري  آن اخر شد  و هی  فردی از افراد انسان نیست که مفثالق 

ی اين مطلفب آن   به خوردن گوشت نداشته باشد يا خداجو نباشد و ... . الزمه

کدد. امفا   است که کودک تا قبل از سنّ بلوغ به مقتضای حکم فطری عمل می

ی  قفوّ  »بفا  « فطرت»ی اختیار در انسان،  با فرارسیدن دوران بلوغ و ايجاد قوّ 

ای کفه   شود؛ يعدی قفوّ   یب میف که تا قبل از اين وجود نداشت ف ترک « اختیار

تواند بر فطرت و عقل غلبه کدد و را  ديگفری را در پفیش گیفرد. در ايفن      می

اختیار بفر سفاير قفوا     صورت بايد عقل عملی را بر اساس اختیار معدا کرد زيرا
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ی ابتدفای عمفل بفر     و اجفاز   در مدتجه، عمل انسان را رقفم زد   و حاکم شد 

است. لرا پس از سن بلوغ، قدرت اختیار به نحفوی  فطرت و عقل و ... را نداد  

تواند انسان را از مسیر فطرت خارج کدد و فطرت پاک انسفانی را   است که می

تضعی  کدد و آن را در معر  زوال قرار دهد. البته اختیار همیشه بر خفالف  

کدد زيرا متّقین و صفالحین بفا اختیفار خفود، حکفم فطفریِ        فطرت عمل نمی

نمايدد  پريرند و حرکت خود را در تداسب با فطرت تدظیم می خداجويی را می

شفوند. پفس    و با اين کار، موجب اشتداد و ارتقفاء  ررفیفتِ فطفرت خفود مفی     

ترکیب اختیار با فطرت چه در جهت مثبت و چه در جهت مدففیّ، فطفرت را   

 دهد.    کدد و وضعیت عیدی ف و نه انتزاعی ف آن را تغییر می دگرگون می

پس با اين احتمفال، ديگفر اشفکال    »يدجا ممکن است گفته شود: . در ا1

قبلی مبتدی بفر نففی اختیفار و تکلیف  و بعفث و زجفر قابفل طفرح نیسفت و          

توان گففت فطفرت حکفم     حاکمیت اختیار بر عمل پريرفته شد  است. لرا می

کدد که انسان به قطع خود ترتیب اثر دهد و از آنجا که اين حکم فطفری،   می

هاسفت، نفزد خداونفد     ی انسفان  ی خلقت همه وصیت ذاتی و نحو ناشی از خص

امفا در ايفن   « متعال بعدوان خالق فطرت اعتبفار دارد و دارای حجیفت اسفت.   

شود که متعلّقات قطع در اين حکفم فطفری چفه     صورت اين سوال مطرح می

کدد که در صورت قطع به چه موضوعاتی  اموری است   يعدی فطرت حکم می

 قطع عمل کرد   است که بايد به

در اين حکم بفین موضفوعات مختلف  تففاوتی     »ممکن است گفته شود:  

وجود ندارد و فارغ از ايدکه چه موضوعی متعلق قطع قرار گرفته، فطرتفاق بايفد   

ولی بايد توجه داشت که حکم فطری تدهفا نفارر بفه    « به قطع ترتیب اثر داد.

بفه  »ری بفا مضفمونِ   موضوعات فطری و امور غريزی است و لرا اگر حکم فطف 
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وجود دارد، معدا ندارد که موضوعاتِ اين حکفم فطفری،   « قطع خود عمل کن

اموری غیر فطری باشدد  به عبارت ديگر اگر حکم فطرت به لزوم متابعت قطع 

بر مجتهد تطبیق شود، اين معدا را خواهفد داشفت: مجتهفد از طريفق تفالش      

ی  نی بیفان و مالحظفه  علمی و تخصصی و با اسفتفاد  از صفرف و نحفو و معفا    

مقتضای وضع و مقام بیان و روابط عقال ی، به مقصفود شفار  از ايفن آيفه يفا      

روايت قطع پیدا کرد  است و حال طبق حکم فطرت بايد به قطع خفود عمفل   

کدد؛ آن هم يقین و قطعی که ناشی از علم و تخصص و امور اکتسفابی و غیفر   

به هفر قطعفی   »ن نیست که بديهی و غیر فطری است  در واقع حکم فطری اي

توانفد نفارر بفه     بلکه حکم فطفری تدهفا مفی   « که برايت حاصل شد، عمل کن

موضوعات غريزی باشد و لو اين که آن امر غريزی، میل به توحیفد باشفد. امفا    

بايد توجه داشت که توحید فطری ماهیتاق غیر از توحیدی است که پس از سن 

امتحانات و در مقابله با هوای نففس  بلوغ و بر اساس قو  اختیار و در کشاکش 

 شود.  ا مّه کفر محقق می های هجمه ابلیس و وسوسه و

وجود دارد که هفر دو بفرای انسفان،    « اختیار»و « فطرت»ی  پس دو قو  

کددد اما هر يك  کددد و هر دو نیز حکم عملی صادر می ايجاد حالت و میل می

توان امور اختیفاری و اکتسفابی و    ها سد  متفاوت از ديگری دارند و نمی از اين

موضفو ِ حکفم   غیر فطری را موضو ِ حکم فطری قرار داد يفا امفور فطفری را    

اختیار دانست. به عبارت ديگفر انسفان فطرتفاق دارای حالفت و میفل و کشفش       

نیفز  « بايد آب بدوشی»نسبت به آب است اما غیر از اين، حکم و وجوبی ماندد 

گردد اما اين حکفم و وجفوب    شود که موجب عمل می توسط فطرت صادر می

دهد و نه  ه قرار میفطری، ترتیب اثر دادن به همان حالتِ فطری را مورد توج

عمل به حالتی را که بر اساس اختیار و اکتساب حاصل شد  است. اما شخصی 
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که بر خالف میل فطری به اکل و شرب، تصمیم به اعتصاب غرا گرفته اسفت،  

زند بلکفه اختیفار    بر اساس حکم فطرت و وجوب فطری دست به اين کار نمی

  9.اوست که حاکم در اين عرصه است

تیب و از آنجا که موضو  يقین مجتهد، اموری است که از سد  به اين تر 

ای از مقدمات علمی و اکتسابی را در کدار هم قرار  غیر بديهی است و مجموعه

تفوان چدفین يقیدفی را     دهد تا به مضمون بیان موال قطع پیدا کدفد؛ نمفی   می

او موضو  حکمی فطری قرار داد. در واقع فهم قطعی از مقصود موال و کلمات 

ی مردم نیست بلکفه احتیفاج بفه     يك امر فطری و عمومی و در دسترس همه

گفا  بفه    ای دارد و لرا فقاهت يك تخصص است که هفی   مقدمات علمیِ کثیر 

تواندد به فطفرت خفود اکتففاء     شود زيرا آنان در اين را  نمی مردم سچرد  نمی

 اند.  رداختهکددد و از سوی ديگر به تدريس و تدرّس مقدمات اجتهاد نیز نچ

. فارغ از دو احتمالی که تاکدون بررسی شفد، روشفن اسفت کفه قفوم      90

عموماق به فطرت مشترک انسانی معتقدند و اعتراف به احکام فطری )از جملفه  

داندد به نحفوی   حسن عدل و قبح رلم( را امری عامّ در تمامی افراد انسان می

مبدا مبتال به اشکاالتی است که هی  يك از ابداء بشر، مدکر آن نیست. اما اين 

 قبل از بلوغ و فطرت پس از بلوغ.در دو بخش قابل طرح است: فطرت که 

                                                           
البته روشن است که اختیار و احکفام آن در ايفن بحفث، ففارغ از اوامفر و نفواهی شفرعی         .9

وجفوب  »و  «وجوب اختیفاری »با  را« وجوب شرعی»بررسی شد  و در آيدد  بايد نسبت 

اختیفار انسفان در جهفت    »و « فطفرت انسفان  »سدجید تا معلوم شود تشريع بفا   «فطری

اين مطلب تصريح دارد که فطرت انسفانی،   کلمات قوم نیز بر متداسب بود  است.« مثبت

نه تدها نسبت به حسن عدل و قبح رلم دارای حکم است؛ بلکه نسبت به احکام شفرعیه  

 نیز کشش فطری دارد؛ فی المثل، انسان فطرتاق به ازدواج میل دارد و نه به فحشاء. 
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رسد از انعقاد نطفه تا ابتدای سن بلوغ، ورود افراد به اين دنیا  به نظر می 

اند يا م،من. يعدفی ممکفن    همرا  با سه نو  از تعلقات است؛ يا کافرند يا مدافق

عتففرف بففه احکففام فطففری ماندففد خففداجويی و اسففت کففه فطففرت مففومدین، م

تفوان چدفین    ی کفار و مدافقین نمفی  طلبی و ... باشد اما در مورد طايفه عدالت

ادّعايی را پريرفت زيرا بر حسب روايات، فرزندان کفار و مدافقین نیز در حالی 

شان زد  شد  اسفت و   گرارند که مهر کفر يا نفاق بر پیشانی  پا به اين دنیا می

شود. البته اين سخن بمعدفای نففی    می ماندد نجاست ذاتی بر آنها بار میاحکا

دهفد کفه    فطرت به نحو مطلق در اين دو دسته نیست اما حفداقل نشفان مفی   

درجفات  »های مختلف  نیفز بفه حسفب عوامفل مختلف ، دارای        فطرت انسان

شود تا اخفر وجفه اشفتراک از فطفرت در      است و اين مهم باعث می« متفاوتی

ها و معرفی آن بعدوان فطرت عامّ بشری، به امری انتزاعفی بفدل    ستهتمامی د

شود که فاقد هرگونه ما به ازاء خارجی باشد. پس طبق روايفات و از آنجفا کفه    

گِل کافر و مومن با هم مخلوا شد ، هم کفافر دارای درجفاتی از نفور فطفرت     

دو است و هم مومن دارای میل به برخی امور مدکفر اسفت؛ امفا فطفرت ايفن      

دسته اصالق يکسان و در يك رتبه نیست و به عبارت ديگر روايات با فطرتی که 

 به نحو عامّ و شامل و کلّی طرح شود، سازگاری ندارد.

اسفت کفه در   « اسفاس ترکیفب  تبیین فطرت بفر  »رو نظر صحیح،  از اين 

 هفای متففاوت آن   رت و نسفبیت در فطف « درجفات » ادامه، باعفث طفرح بحفث   

آيد، در مدتجه وضعیت مثبتفی دارد و   که شیعه به دنیا میشود. لرا طفلی  می

نور فطرت در او بر میل به رلمت غلبه دارد؛ بر خالف طفلی که کافر و مدافق 

ی ترکیب هوی و تقوی در او، میل بیشتر بفه سفوی    آيد که مدتجه به دنیا می

رلمت است. به همین دلیل است که اکثر اطفال کافر و مدافق بفا سرپرسفتی   
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سفچرند   شوند و اختیار خود را به دست آنها می لدين خود همرا  و همسو میوا

و تدها تعداد کمی از اين دسته هستدد که در کودکی، از رفتار پدر و مادر خود 

ای را برای جدا شدن از والدين خود در دوران بلوغ رقفم   يابدد و زمیده تدفّر می

لفوغ، بفروز و رهفور تفامّی پیفدا      زندد. اما همین حالت نادر نیز تا قبفل از ب  می

هفای الهفی ففراهم     کدد و تدها بسفتری جديفد بفرای او از طريفق حجفت      نمی

 گردد.  می

رغم سدخیت نطففه   اما با فرارسیدن زمان بلوغ و اعطاء قوّ  اختیار و علی 

چددين ساله با محیط و پريرش سرپرستی آنهفا، قابلیفت    با والدين و همراهیِ

سو، فرزند حضفرت نفوح در    شود و از يك ان ايجاد میوقو  يك انقالب در انس

شود و از سوی ديگر  کدد و با عراب الهی هالک می مقابل پدر خود قد علم می

رسفد. لفرا    پیوندد و در اين را  به شهادت مفی  ی حق می فرزند ابوبکر به جبهه

گفرارد و چگونفه    بايد معلوم شود که اختیار چه تاثیراتی بر عقل و فطرت مفی 

کدد و اين دو قوّ  و ساير قفوای انسفانی را بفه     ا را تغییر داد  و دگرگون میآنه

 کشاند. چه مسیری می

ی هستی است  در واقع اختیار و تصرف و تغییر در آن، خطیرترين عرصه 

آثار را به دنبال دارد؛ همچون برخورد بدون محافظ با دکفل بفرق    که باالترين

به همین دلیل اسفت کفه طبفق معفارف      آورد. مرگی سريع را به دنبال می که

مأثور، آنچه با انجام گدا  تداسب دارد، عراب و نابودی در اولین لحظات اسفت  

اما خداوند متعال در جهت حکمت خود برای حفظ محفیط امتحفان، کففار و    

کدفد و آنفان را از    مدافقین را امداد کرد  و به مومدین نیز لطف  و تفرحّم مفی   

حجه »دهد. اساساق تعبیرات بلددی ماندد  نجات میهالکت و سقوا و گمراهی 

اختیفار و  »ای از اتمام حجفت بفرای    ی پیچید  بايد در ارتباا با گستر « بالغه
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و هزاران عامفل ديگفر    «کفر و نفاق و ايمان»در سه نظام  «روح و فکر و جسم

، جايگا  فطرت و «حجّت»مالحظه شود تا پس از تبیین وسیعی از ابعاد اصلی 

 ها معین شود.  و يقینِ مجتهد نیز بعدوان يکی از حجّتعقل 

پايگفا    بددی اين بخش بايد گفت  که احتمال دوم پیرامون پس در جمع

حجیت يقین، استداد به حکم فطرت است که در آن دو فر  وجفود داشفت:   

ی عمل تسفرّی داد  شفود    يك فر  اين بود که حکم ضروری فطرت تا حوز 

ا تکلی  و اختیار بود. فر  دوم اين بود که گرچه حکم که اشکال آن، تدافی ب

توانفد   ی عمل، تابع اختیار است و انسان می فطرت امری جبری است اما حوز 

برخالف حکم فطرت دست به عمل بزند. اشکال اين فر  نیفز ايفن بفود کفه     

موضوعاتِ احکام فطری نیز خود بايد از سد  امور غريزی و فطفری باشفدد در   

قین مجتهد )بعدوان موضو ِ حکم فطفریِ وجفوب متابعفت( امفری     حالی که ي

 اکتسابی و ناشی از فعالیت علمی و تخصصی و غیر فطری است. 

دو  «جیفت يقفین  حفاکم بفه ح  »بعدفوان  « وجدان»پیرامون  . تا ايدجا99

وارد گرديد. احتمال سوم در اين رابطفه   به آنها احتمال طرح شد  و اشکاالتی

ی جعلی و اعتباری، حجیت يقین را  بعدوان يك مقوله آن است که حکم عقالء

اثبات کدد. اين احتمال در کلمات مرحوم محقق اصفهانی قابل مشاهد  است. 

کدد که شأن عقل نظری صرفاق ادراک اسفت و احکفام    ايشان ابتدا اق تصريح می

شود عالو  بر اين که حکم به حسن عدل و قفبح رلفم    عملی از آن صادر نمی

گیفرد و   نام دارند، قرار نمی« يقیدیات»ای که  گانه يك از موادّ ششتحت هی  

االمفر نفدارد. بلکفه     ی قضايای برهانی خارج است و تطابقی با نفس لرا از حوز 

حسن و قبح عقلی برگرفته از آراء مشترک بین عقالست و هی  واقعیتفی جفز   

 توافق و اجما  آراء ندارد.
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کدد که گرچه هر انسانی  نکته تاکید میمرحوم اصفهانی در ادامه بر اين  

يابد اما اين مسفاله، محفلّ    مال مت نفس با عدل و مدافرت آن با رلم را در می

نزا  نیست و خارج از بحث است زيرا مدّعا در اين بحث، آن است کفه ثبفوت   

گردد. يعدی در عدل، مصلحتی عامّه و  حسن و قبح به توافق آراء عقالء باز می

ای عامّه نهفته است و غر  عقالء از مفدح فاعفل عفدل و ذمّ      در رلم، مفسد

است. پس اقتضای عدل نسفبت  « حفظ نظام و بقای نو  مشترک»فاعل رلم، 

از باب اقتضای سبب نسفبت بفه مسفبّب     ،به مدح و اقتضای ذمّ نسبت به رلم

است و غايت از مفدح و  « اقتضای غايت نسبت به ذوالغايه»نیست بلکه از باب 

ذمّ در ايدجا، حفظ نظام و ممانعت از اخالل در آن و ترويج افعفالی اسفت کفه    

 کدد. مصالح عامّه را تأمین می

عقفل  ی اول، بحفث را از   پس روشن است که مرحوم اصفهانی در مرحلفه 

رغم پريرش فطرت به معدفای از   ی دوم، علی اند و در مرحله نظری خارج کرد 

انفد و   اين معدا را خارج از محلّ نزا  معرفی کفرد   9،تال م و عدم تال م با نفس

امفا در ايفن    اند تا پايگا  بحث را به بدفاء عقفالء بازگرداندفد.    سچس تالش کرد 

ن غايت خاص، محبوبیت حفظ نظام میان، علّت اين جعل عقال ی و توجه به اي
                                                           

اشفکال واقفع   البته تفسیر فطرت به تال م و عدم تال م با نفس در بحث قبلی مفورد   .9

« وصف  اراد  »شد و تا حدودی روشن شد که حالتِ درونی انسان نسبت به عفدل و رلفم،   

بددی انسانها به مومن و کافر و مدفافق، نشفان    است و نه از امور غريزی و جبری. زيرا دسته

در ترکیفب   دهد که فطرت يك امر عمومی و مشترک و يکسان در میان انسانها نیست و می

بعد از سن بلفوغ نیفز همفین     کدد و های مختلفی پیدا می اختیار شخص، وضعیتبا اعتقاد و 

ی اختیفار قفرار گرفتفه و دچفار تغییفر و       درجات مختل  از فطرت نیفز تحفت تصفرف قفوّ     

  شود. دگرگونی می
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و بقاء نو  مشترک در نزد همگان شمرد  شد  است. در تعلیقفی کفه يکفی از    

معاصرين بر اين بخش از کالم مرحوم اصففهانی دارد، تصفريح شفد  کفه: هفر      

انسانی کمال خودش را دوست دارد و هر فعلی را که به کمال او کمك کدفد،  

کدد که انسان بفه   کمك می« ظام جامعهانت»شمارد. از سوی ديگر  محبوب می

کدفد. در نتیجفه،    نیز به انتظام جامعه کمك می« عدل»کمال مطلوب برسد و 

گرارنفد تفا    عدل را دوست دارند و بدا را بفر مفدحِ عفدل مفی     ،های عاقل انسان

 عدالت در جامعه رواج يابد و از رلم اجتداب گردد.

ايفن مبدفا ف      ر تشفريح پس از اين توضیحات بايد گفت که يك گمانفه د  

خصوصاق در صورتی که اين تعلیقه و برخی قفرا ن در کفالم مرحفوم اصففهانی     

دشفأ حکفم عقال فی بفه حسفن و قفبح،       مورد توجه قرار گیرد ف آن است که م 

ها هستدد و انسان ذاتاق مايل به زندگی اجتماعی و مدنیٌّ بفالطبع   تك انسان تك

و کشفش فطفری بفه زنفدگی بفا      است. يعدی يك نو  نیاز جبری بفه يکفديگر   

مبدفای مرحفوم    شفود کفه در ايفن صفورت،     در درون انسان اثبات می ،ديگران

گردد که اشکاالت آن  خود به احتمال اول يا دوم باز می اصفهانی نیز در نهايت

 دو احتمال گرشت. 

ی ديگر اين است که مرحوم اصفهانی بجای توجفه بفه مباحفث     اما گمانه

امعه و مدافع جمعی در معدای غیرجبفریِ آن معطفوف   فوق، نظر خود را به ج

علمی کرد  است. در اين صورت سواالتی از اين قبیل قابل طرح است: تعري  

تخصصی از جامعه و غايت و وحدت آن چیسفت و مدفافع عمفومی بفه چفه      و 

شداسی غربی در اين زمیده مفصل است اما قوم  معداست  البته مباحث جامعه

اند و لرا در پاس  به اين سواالت بايد به مبانی قوم  نداشتهبه اين مباحث توجه 

طور که در بحث وضع، تفاهم  پیرامون ادراکات عقال ی رجو  کرد. يعدی همان
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و تخاطب و فرهد  و ادبیات از طريق جعفل و قفرارداد توضفیح داد  شفد؛ در     

 ايدجا نیز بايد برای تعري  جامعفه و مدفافع عمفومی و ... بحفث را بفر اسفاس      

  توضیح داد  شد، استوار نمود.« قراردادهای اجتماعی»مراحلی که قبالق برای 

هفای مختلف     هايی در بخفش  شود و نظم يعدی غاياتی در نظر گرفته می 

شفود. در   شود و برای دستیابی به آنها طريقی بعدوان قانون جعل می لحاظ می

شوند و سچس آثفار   مردم از طريق توبی  و تشويق ملزم به انجام آن می ،ادامه

شود تا معلوم شود چقدر غفر  را محقفق    اين قانون )جعل نسبت( کدترل می

« آحفاد مفردم  »همفان  « عقفالء »شود کفه   کرد  است. بر اين اساس روشن می

شود بلکفه مفردم در    تك انسانها انجام نمی نیستدد زيرا جعل قانون توسط تك

ب مفردم، قفانون را   نقش دارند؛ يعدفی در صفورتی کفه اغلف    « پريرش قوانین»

نچريرند، قانون در جامعه جاری نخواهد شد. لفرا در قراردادهفای اجتمفاعی و    

از سد  غلبه است و قابلیت تخلّ  دارد و هماندد امور « عمومیت»امور جعلی، 

فطری نیست که امری عامّ و شامل و ذاتی باشد. البته حتی اگر اغلفب مفردم   

تری در مجعفوالت وجفود دارد و آن ايفن     همنیز قانون را بچريرند، باز هم امر م

 است که آيا غر  مورد نظر محقق شد  يا نه  زيرا در صورت عدم تحقق اثفرِ 

دهدفد تفا بفا     مورد نظر، عقالء به نقص جعل خود پی برد  و آن را تغییفر مفی  

اعتباری جديد، از طريق ديگری به غر  خود دست يابدفد؛ حتفی اگفر اکثفر     

 يرفته و به آن عمل کرد  باشدد.مردم قانون موجود را پر

صحیح است که ادراکات عقال ی در نظر قوم به »ممکن است گفته شود: 

امفا اوال  کدفد   غايت و سچس جعل طريق برای دستیابی بفه غايفت رجفو  مفی    

گفراران و   تك آحاد بشرند و نه تدها حاکمان و قفانون  مقصود قوم از عقالء، تك

ها به بدا ات عقال یه معترفدفد   تمامی انسانثانیا غلبه در آن مطرح نیست بلکه 
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و در نظر قوم، استثداء يا اقلّیتی مخفال  نسفبت بفه ادراکفات عقال یفه وجفود       

اما بايد توجه داشت که در صورت اجما  تمامی افراد انسان نسبت بفه  « ندارد.

و خاصیت ذاتفی   برخی احکام، آنگا  پايگا  اين حکم به فطرت مشترک انسانی

ول يا دوم( باز خواهد گشت و نه به جعل عقالء  يعدی از آنجا کفه  )فر  ا نو 

هر انسانی، کششی فطری و درونی نسبت به عدل و رلم دارد و اولی را مال م 

يابد و نسفبت بفه آن واکفدش دارد؛ فاعفل      با نفس و دومی را مدافر با نفس می

رک و عامّ کدد که اشکال بر اين فطرت مشت عدل را مدح و فاعل رلم را ذمّ می

میان کافر و مدافق و مومن، هدگام بررسی احتمال دوم ذکر شفد. برخفی نیفز    

اند و عفدل را از تداسفبات کمفال     ارجا  داد « کمال»عدل و رلم را به مفهوم 

اند اما آن را به  اند و رلم را از تداسبات نقص معرفی کرد  )امر وجودی( دانسته

اين مسلك نیز در بررسی احتمال کددد که اشکال بر  صورت عدمی تحلیل می

 اول تبیین شد.

ها بفر حسفن    ی انسان رسد علّت تأکید قوم بر اجما  همه البته به نظر می

عدل و قبح رلم، تالش در جهت اثبات پايگاهی عمومی و ثابت بفرای عفدل و   

رلم است تا اين دو مفهوم اساسی وابسته به اين جعل و آن اعتبار نباشد و از 

ی عقل عملی نیز جلوگیری شفود و از ايفن    گری در حوز  سطايیترديد و سوف

 پفس  9.طريق، مبدايی محکم برای اثبفات ديفن و احکفام شفرعی ايجفاد شفود      

ی قوم کامالق صحیح و قابل قبول است امفا تبیفین علمفی آنفان در ايفن       انگیز 

                                                           
اند مشهورات و آراء محمود  و تأديبات  حتی کسانی ماندد حکیم سبزواری که سعی کرد  .9

انفد و بفه دنبفال آن     داشفته  ای قیدیات بداندد، قاعدتاق چدفین انگیفز   يصالحیه را نیز جزء 

گرايفی در عقفل عملفی     اند تا با اتکاء به استحکام برهان و عقل نظری، مانع از نسفبی  بود 

 شوند.
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نادرست و موجب نقض غر  است؛ زيرا تمسّك به فطرت با تفسفیری   ،زمیده

گفردد و   دهدد، باعث طرح جبر و ضرورت در عمفل مفی   آن ارا ه میکه قوم از 

 کدد.  بالمالزمه اختیار را که مبدای اثبات تکلی  و مسئولیت است، نفی می

ای اجتماعی در نظفر گرفتفه شفود،     اما اگر احکام عقالء بعدوان مقوله .95

در هايی همچون نظم در ترافیك، نظم  مدصرف به مصالح عامّه و غايات و نظم

طور که گرشت،  توزيع کاال، نظم در بهداشت و درمان و ... خواهد شد و همان

بحث را به قراردادهای اجتماعی سوق خواهد داد که در اين صورت، اشفکاالت  

بايد بدابر اين احتمال به  ل و دوم قابل طرح نخواهد بود. پسوارد بر احتمال او

در ايفن احتمفال چیسفت  حکفم     « قطفع »سه مقوله پرداخت: تعريف  نففس   

شففود  و حکففم  چگونففه در ايفن مبدففا تحلیففل مفی  « وجفوب عمففل بفه قطففع  »

 يابد   در صورت عمل به قطع چه توضیحی می« معرّريت»

رسد اگر جبر و ضرورت کدار گراشته شود و اختیار و امتحفان   به نظر می

نخواهد « وصفی برای اراد »نیز چیزی جز « قطع»توجه قرار گیرد، آنگا   مورد

صرف نیست بلکه بر مبدفای مختفار در   « حالت نفسانیِ»بود؛ يعدی يقین يك 

يابد. به عبارت ديگر، حالتی که فقیه در فهفم   تحقق می« نسبت بین دو اراد »

)کفه   «کلمات»کدد، نارر به اين وضعیت است: نسبت بین  از خطابات پیدا می

)برای فهم صحیح از مقصفود   «ی فقیه اراد »گیرد( و  ی موال نشأت می از اراد 

حالت نفسانی در ايدجفا نبايفد از سفد  عقفل نظفری       ،موال(. اما بر مبدای قوم

)هست( تعري  شود بلکه حالت نفسانی در ما نحن فیه بايد بفر اسفاس عقفل    

« هسفت »  عقفل نظفری و   عملی تعري  گردد زيرا حالت نفسانی کفه از سفد  

« بايفد »باشد، ربطی به عمل نخواهد داشت و مدجرّ به صدور حکمی از سفد   

نخواهد شد در حالی که موضو  بحث قوم اين است که يقین، موجفب صفدور   
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 احکامی عملی ماندد وجوب متابعت و معرّريت و مدجّزيت است. 

رات عقالء و در پايگا  حجیت يقین، استداد به اعتبا پس احتمال سوم. 93

قراردادهای اجتماعی است؛ يعدی غر  عقال ی از مدح و ذمّ، حفظ نظام است 

ی عامّه در رلم و مصلحت عامّه در عدل، عقالء به مدح عدل  و نظر به مفسد 

کدد،  کددد تا با ترويج اموری که مصلحت عامّه را تأمین می و ذمّ رلم حکم می

وگیری نمايدفد. البتفه تفسفیر ايفن     نظام را حفظ کددد و از اخفالل بفه آن جلف   

احتمال نیز به دو صورت ممکن است: يکی ايدکه علّت اين حکم عقال ی، میل 

و کشش درونی هر انسان به بقای نو  مشترک است که در اين صورت، بحفث  

شداسی رجو  خواهفد کفرد و    از امور اجتماعی خارج شد  و به فطرت و انسان

 شود. ارد بود، تکرار میاشکاالتی که بر احتماالت قبلی و

اما تفسیر ديگر از قراردادهای اجتماعی اين است که اين احکام، از سفد   

بخشی به زنفدگیِ جمعفی وضفع     جعل نسبت و امور اعتباری است و برای نظم

شود. در اين فر  بايد توجه داشت کفه قبفل از جعفل اعتبفارات عقال فی       می

اصل موضوعه و امری مففروغ  عدفه   گراران، عمل به قوانین بمثابه  توسط قانون

است زيرا در غیر اين صورت اصل جامعه تشکیل نخواهد شد و نوبت به جعفل  

ی خفاص شفد  و    قانون نخواهد رسید. در واقع کسی که شهروند يفك جامعفه  

زندگی در آن را پريرفته، طبعاق مولويفِت مفوال را قبفول کفرد  و بدفاء بفر ايفن        

 اجتما  را مختلّ نکدد.گراشته که فرمانبَری کدد و نظم 

عمل آحفاد مفردم بفه قفوانین     پس برای عقالء و روسای جامعه، ضرورت  

ندارد زيرا اين امر در اصفل تشفکیل جامعفه اخفر      موضوعیت و اهمیت اساسی

ی مهم برای حاکمفان آن اسفت کفه قفوانین مجعولفه،       شد  است؛ بلکه مساله

ت دارد. بفه عبفارت   ی آنان اهمیت و اولويف موجب حصول اغراضی شود که برا
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پريرش نسبت به اهداف و »قراردادهای اجتماعی حتماق مسبوق به نوعی  ديگر،

تمام شد  و لرا آنچفه   است و ضرورت عمل عبید در مراحل قبلی« عامّاغرا  

تحقفق  »کدفد،   جعل قوانین به خود معطفوف مفی   مرحله حساسیت موال را در

هفای مختلف     و بخفش است که به موضفوعات  « غر  و نظم و مدفعتِ خاص

شود. در اين صورت،  جامعه ماندد حمل و نقل، بهداشت، تغريه و ... مربوا می

يابدفد و عقفالء از    گیرند و اهمیت می موضو  بحث قرار می« موضوعات خاص»

طريق مدح و ذمّ و توبی  و تشويق، حساسیت مردم را نسفبت بفه موضفوعات    

ی  و مستمرّ مبادرت کددد و زمیدهانگیزاندد تا آنان به عمل مداسب  خاصّ برمی

ی مففدح و ذمّ عقففالء در  حصففول غففر  فففراهم شففود. بففا ايففن بیففان، فلسفففه

 قراردادهای اجتماعی روشن شد. 

توان گفت که قراردادهای اجتماعی امری قهری  حال در اين فر ، آيا می

شود   يا واقعیت عیدی اين اسفت   گونه مخالفتی محقق می است که بدون هی 

ای ف و لو جوامع کافر يا مدافق ف قوانین به صورت صددرصد    هی  جامعهکه در 

گیرند و تخلّ  از آنها ممکن است و در هر نظام  مورد پريرش و عمل قرار نمی

ای و لفو بفا بهتفرين     ای مخال  وجود دارند  در واقع هر جامعفه  اجتماعی، عد 

سفت و مخالففت   ی اختیفار قابفل حفرف نی    ترين قوانین، قوّ  اهداف و متداسب

ممکن است و اساساق با توجه به وجود اختیار و بفرای جلفوگیری از مخالففت و    

آورند و در اين  نافرمانی است که عقالء به مدح و ذمّ و توبی  و تشويق روی می

الفرکر )تشفکیل اصفل جامعفه، جعفل       ی ففوق  مهم، فرقی بین مراحل سه گانه

ردادهای اجتمفاعی را نبايفد بفه    قانون، استمرار عمل به قانون( نیست. پس قرا

نحوی تعري  کرد که اختیار مدتفی شود و تحقفق اعتبفارات و مجعفوالت بفه     

 تطابق با فطرت مشروا گردد و اال بحث به احتماالت قبلی رجو  خواهد کرد. 
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در صفورتی کفه ايفن تقريففر از قراردادهفای اجتمفاعی و احکفام عقال ففی،       

حکم عقالء نسبت به حجیت يقفین   قرار گیرد،« حجیت يقین»پايگاهی برای 

تواند در آن تصرف کدد و از  ای اختیاری است و روشن است که شار  می مقوله

آن نهی نمايد. يعدی صرف قرارداد اجتماعی بر وجوب متابعت از قطع، ايمدفی  

کدد؛ زيفرا حکفم عقال فی در ايفن تقريفر، حکمفی        از عقاب شار  را اثبات نمی

ها و ناشی از خاصیت فطری نو  بشفری نیسفت    ی انسان عمومی از سوی همه

بلکه جعلی است که امکان تخل  از آن وجفود دارد و تحقفق آن، وابسفته بفه     

پريرش اکثريت است و نه موافقت تمامی ابداء بشر. به عبارت ديگر از آنجا که 

تواند به نحو ديگری يقینِ موالی  موالی شرعی، عرف خاصّی را ايجاد کرد ، می

بخشد و طريق ديگری را برای تسلیم بودن عباد نسبت بفه خفود    خود را نظم

 جعل کدد.

های جبری خارج شفد و بفر    «نسبت». به اين ترتیب، موضو  بحث از 91

تفسیر گشت که حداقل آن، فر  تداسب و همفاهدگی بفین   « تداسب»اساس 

و  ی مفوال  اراد »در موالی عرفی و « ی عبد ی موال و اراد  اراد »دو اراد  است: 

در روابط شرعی. بدابراين در مبدای مختار، بحث از يقین در نظر « ی فقیه اراد 

کدد؛ بلکه بحث  رجو  نمی« يقین ذاتاق حجت است»ای از قبیل  عقالء، به گزار 

شود تا معلوم شود  از يقین و حالت روحی، در نسبت بین دو اراد  مالحظه می

در اين رابطه، کدام حالت روحی  شود و اين دو اراد  چگونه با هم هماهد  می

 شود. و چه نوعی از قطع است که حجّت محسوب می

در اين صورت و از نظر عقال ی و اصولی بايد گفت: يقیدی حجّفت اسفت    

ی موال هماهد  است و حالت تسلیم دارد و بداء را بر تعبّد گراشته  که با اراد 

کفه مفوال تدهفا دارای يفك     شود زيرا از آنجا  است. اما بحث به ايدجا ختم نمی
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حکم نیست، فقیه نیز تدهفا دارای يفك حالفت تسفلیم نیسفت بلکفه بفه تبفع         

موضوعات مختلفی که موال برای آنها حکمی صادر کرد ، حالت تسفلیم فقیفه   

داد و آن را مقفدّن نمفود و   « نظام»کدد و به هر کثرتی بايد  نیز کثرت پیدا می

فقیه متفاوت خواهد شد. يعدفی اگفر   اال وحدت و کثرتِ حالت تسلیم برای هر 

ممکن است که نسبت به هر موضوعی، حالت متففاوتی از تسفلیم الزم باشفد،    

توان وحدت و کثرت حاالت را در موضوعات مختل ، نظام بخشفید.   چگونه می

ی موال هماهد  بود  و نسبت به آن تسلیم باشد اما اين  لرا يقین بايد با اراد 

ن يقفین هماهدف ، مقفدّن شفود و بجفای اکتففاء بفه        کافی نیست بلکه بايد اي

ی نظمی که به وحدت و کثرت حاالت داد  شد ، استدالل  جزمیت، برای نحو 

ز تقدفین، فعالیفت   اثبات گردد. البتفه بعفد ا   شود تا باالترين شدّت تسلیم قابل

يقین الزم است و آن، اين است که نظمی را که به  يافتنِ ديگری برای حجیت

 ، در معر  نقد ساير فقهاء قرار دهد زيرا بداء ساير فقهفاء نیفز بفر    کثرات داد

ای کوتا  به مبدفای مختفار در ايفن     البته اين اشار  تسلیم و تقدین بود  است.

 خواهد آمد. توضیحی بیشتری از آن در بخش بعدبحث بود که 

تقريری که در بحث فوق از احکام عقال فی  ». ممکن است گفته شود: 95

 ، نادرست است زيرا احکام عقالء )ماندد حسن عدل و قبح رلفم( در  ارا ه شد

امری است که تمامی افراد بشر به آن معترفدفد و در آن، اخفتالف و    ،نظر قوم

کثرت نیست و لرا شار  نیز بمثابه يکی از عقالء حتماق بفه آن مفرعن اسفت و    

فارغ از اشکالی که بفه ايفن بیفان در گرشفته      9.«موجب حجیت آن است ،اين

                                                           
بازگشفت ايفن   »مبدفی بفر    اين اشکال در مباحث قبلی نیز طرح شد  بود و پاس  آن نیز .9

ارا ه گرديد اما در ايدجا پاس  جديدی  « اس فطرت و جبراشکال به تفسیر اعتبارات بر اس

 .برای آن مطرح شد  است؛ مقرّر
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ی آن قابل طرح است: اگر چدفین حکفم    مطرح شد، سواالت ديگری نیز دربار 

گیرد    واحدی در میان تمامی بشر وجود دارد، کثرت جوامع از کجا نشأت می

ها در يفك نظفام واحفد جهفانی      ی اين فر ، قرار گرفتن کلّ انسان مگر الزمه

ها در کالم و بیفان، عفدالت را    ی فارغ از اين که تمامی انسانيعدنخواهد بود   

ی يکسفانی در تحقّفق    شمارند، بايفد سفیر    کددد و رلم را مرموم می مدح می

طفور کفه مفثالق تمفامی      عدالت و عمل به آن نیز از آنان مشاهد  شفود؛ همفان  

 از آنجا کفه  پسخواران دارای رفتاری يکسان در خورد و خوراک هستدد.  گیا 

ذهدی است، الزم است تا متداسب بفا  قال ی، عیدی و خارجی و غیراين حکم ع

جريان يابفد   و کل جهان می واحد و فرهد  عامّ در عالَ همین حکم، يك رويّه

و يك حکومت جهانی از ابتدای تاري  تا انتهای آن شکل بگیرد؛ در حالی کفه  

 کدد. وجود چدین حکومتی را نفی می ،واقعیت خارجی

کلمات قوم به اين نکته اشار  دارد کفه حسفن   »است گفته شود: ممکن  

عدل و قبح رلم بمعدای مدح و ذمّ است و نه عمل به آن و لفرا اشفکال ففوق    

پددارنفد،   وارد نیست. چون تمامی انسانها آنچفه کفه آن را رفتفار عادالنفه مفی     

 کددد و اين سیر  به نحوی متّفق  علیه است که حکّفام رفالم نیفز    ستايش می

سازند  ابتدا اق رلم خود را به صورت عدل معرفی کرد  و سچس آن را عملی می

ای دارند، به تجاوز و تعدّی مبادرت  گا  با تأکید بر اين که رفتار رالمانه و هی 

آيد که آيا اين حکم، حکمفی از   در اين صورت اين سوال پیش می« کددد. نمی

تدها بفه توصفی  از عمفل     شود يا سد  عقل عملی است که به عمل مدجرّ می

پردازد   مگر ممکن است که عقالء نسبت به مصالح عامّه و مديريت جامعه  می

حساس نباشدد و مقتضای ذمّ و مدحِ زبانی خود را در عمل محقّق نکددد   آيا 

 را از احکام عقال ی و روابط عبد و موال حرف کرد   « الزام»توان  می
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محسوب « عدل»یزی را که در نظر او عالو  بر اين که وقتی هر کسی، چ

تفوان آن   گیرد و نمی شود، مدح کرد؛ آنگا  اين حکم مورد اختالف قرار می می

آنچفه  »ی انسانها دانست. ممکن است گفتفه شفود:    را امری مشترک بین همه

گیرد، مصاديقِ عدل و رلم است و اال در کلّیفت عفدل و    مورد اختالف قرار می

آنگا  اين پرسش همیشگی مطفرح خواهفد   « ندارد. رلم چدین اختالفی وجود

گیفری و اخفر وجفه     چگونه قابلیّتِ کلّی« فعل»شد که: عدل و رلم بمثابه دو 

اشتراک و سلب خصوصیت شخصیه دارند   آيا بر اساس قواعد مدطق صفوری  

مفهومی کلّی ساخت   يا از آنجا کفه فعفل امفری متکثّفر و     « فعل»توان از  می

تفوان بفرای آن وحفدتی از     نات متعدّد  و متبايده است، نمفی متدرّج و دارای آ

شفود،   سد  مفهوم کلّی انتزا  کرد   و هر آنچه که بعدفوان فعفل تعريف  مفی    

بر سلسله افعال متعدّد و متوالی اسفت کفه هفر يفك     « گراری اسم»صرفاق يك 

اند و چدین کاری نسبتی با اخر وجه اشفتراکِ مدطقفی    دارای ماهیتی جداگانه

 د   ندار

پس وقتی فر  شود که تمامی عقالء در اعتراف به يك حکفم، پفريرش   

ی عقالء  آن و غر  از آن اشتراک دارند، بايد چدین ادعايی را در عمل و سیر 

و تمامی حکومتها تطبیق داد  و نشان داد که چدین اشتراکی در طول تفاري   

اند. در  د حفظ شد  است و متداسب با اين حکم، همگان يك مسیر را طی کر

بیدیم نه تدها چدین اشتراکی در عالم خارج محقفق نشفد  بلکفه     حالی که می

های مختل ، تداز  و جد  روی داد  و کمر بفه نفابودی    هموار  بین حکومت

چدین حکمی وجود دارد اما در نظر »ممکن است گفته شود:  اند. يکديگر بسته

واند بر خفالف ايفن حکفم    ت شود و فرد می برخی از قوم لزوماق موجب عمل نمی

عمل کدد و لرا قول به وجود حکم مشترک بشفری، مفالزم بفا عمفل يکسفان      
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اما بايد توجه داشت که تمامی اين مباحث در ففر  سفوم بفود کفه     « نیست.

شداختی به مسأله است اما  نارر به فر  قراردادهای اجتماعی و نگاهی جامعه

کشفید  اسفت. و اال در امفور     پاس  فوق دوبار  بحث امکان تخلّ  فرد را پیش

گیفری جامعفه و جريفان امفر و نهفی       اجتماعی، پريرش عمومی باعفث شفکل  

کددد، بر اسفاس زور و قهفر    ی قلیلی که مخالفت و تخلّ  می شود و با عد  می

شود و از طريق تبعید و زندان و تدبیه، از اختالل در حرکت جامعه  برخورد می

ها سرکوب شفد  و دچفار انحفالل در     لفتگردد و تخلّفات و مخا جلوگیری می

پس لوازمِ قراردادهای اجتماعی کامالق متففاوت   9.شوند روند عمومی جامعه می

شداسی پیرامون حالت و حکم نفس و تخل  از آن اسفت. لفرا    با مباحث انسان

در اين فر ، بجای بررسی فعل و انفعاالت نففس بايفد بررسفی کفرد کفه در      

 . افتد جامعه چه اتفاقی می

هايی ماندد  امع در عرصهی اشتراک بین جو نقطه»ممکن است گفته شود: 

الملل قابل مشاهد  است. يعدی امروز  و در بعضی مفوارد، کشفورها    حقوق بین

شوند تا اتبا  خاطی و مجرمِ خود را بخاطر شفکايت کشفوری ديگفر     حاضر می

دی بفر وجفود   های جدايی بین المللی شاه مجازات کددد و اساساق وجود دادگا 

ی  امفا الزمفه  « های مختل  است. تعري  مشترک از عدل و رلم میان حکومت

اين ادّعا حداقل در مورد کشور ايران است آن بود که بالفاصفله پفس از وقفو     

ی تاز  پديد آمد  را به رسمیت بشداسفدد و   ها جامعه انقالب اسالمی، ابرقدرت

ظفام جديفد کفه مسفتظهر بفه      نهادهای بین المللی ماندد شفورای امدیفت از ن  

                                                           
 و سلطدت اسفت « فرهد  مولويت»البته اين نو  با برخورد با تخل  و مخالفان بر مبدای  .9

کفامالق متففاوت   « فرهدف  مشفارکت  »و اال اين رويه در  که بحثهای قوم به آن نارر است

 .است
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پشتیبانی اکثريت ملت بود، حمايت کدد و در همان ابتدای کار، تفاهم بر سفر  

اصول مشترک محقق شود. اما آنچه واقع شد  کامال معکوس است و ابرقدرتها 

کدیِ اين نظام بستدد و تدها پس از هشفت   المللی کمر به ريشه و نهادهای بین

در رسیدن به هدف خود، عضويت نظام جديد  جانبه و ناتوانی سال تالش همه

ی بین المللی پريرفتدد تا به تبع آن، برخی حقوق مشترک بفرای   را در جامعه

ايران درنظر گرفته شود. بدابراين امفر مشفترکی وجفود نفدارد و تدهفا پفس از       

ی جديفد را   مقاومت ملّت ايران، ديگران ناچار و مجبور شدند تا نظام و جامعه

دی اگر اين روند بصورت کامفل مفورد بررسفی قفرار گیفرد، مفوارد       بچريرند. يع

 شود. متعددی از نقض مداومِ حکم مشترک ادّعايی اثبات می

بحث دوم در اين بار  آن است که اگر چدین حکفم عفامّی وجفود داشفته     

باشد، بايد به پريرش همگانی برسد و صد درصد مورد عمل قرار گیرد و بفرای  

صداق يافته نشود؛ اما روشن اسفت کفه آنچفه محقفق     تخلّ  از آن حتی يك م

شد ، کامالق عکس بود  و هموار  عدل مهجور و مدزوی بود  و رلفم و جفور و   

توان گفت که وجدان عمفومی بشفريت بفه     تعدّی جاری شد  است و حتی می

کدیِ عدالت بود  است  پس اشکال دوم در مورد پفريرش عمفومیِ    دنبال ريشه

 اين حکم است. 

ی اين حکم و حصول غر  آن است.  وم نیز راجع به اثر و نتیجهبحث س

تحقق بخشید  باشد و  نظم را حداقل در سطح بسیار عامّ يعدی اين حکم بايد

حیات مادّی مردم ماندد خفوردن و سفکونت و ... را    ي ، حداقلی ازدر طول تار

ای از  د دهد آمارهای تکاناشد؛ در حالی که در دوران معاصر نیز تامین کرد  ب

شود. پس حتی اگر  مر ِ ناشی از گرسدگی در نقاا مختل  جهان گزارش می

مدّعی بتواند وجود يك نظم عامّ را )ماندد تفامین غفرا، امدیفت، مسفکن و ...(     
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شود که اين نظفم تحقفق    بعدوان اثر اين حکم تعري  کدد، باز هم مشاهد  می

ن اعتباراتی ن است و چدینیافته است. در واقع حکم عقال ی دارای هدفی متعیّ

غرضی را محقق گرداند. لرا احکام عقال ی بايد حداقل  شود تا هدف و جعل می

سطحی نازل از تحقق غر  در عیدیت را پوشفش دهفد در حفالی کفه هفی       

سطحی از مصالح عامّه در عالَم جريان نیافته است و هدوز هم انسانهای زيادی 

دهدد. اما وقتفی بفه زنفدگی     ز دست میاز گرسدگی و جد  و ... جان خود را ا

های انسانی در آن توجه شود، روشن خواهد شد که به  حیوانی فارغ از دخالت

طور متداول، هی  حیوانی به دلیل فقدان نیازهای اولیه و اختالل در نظم عامِّ 

هفا   ی انسانی هی  ثباتی در تأمین اين نظفم  است  ولی در جامعه  حیات نمرد 

 وجود ندارد.

 



 

 



 

 

 اشاراتی به پايگاه حجیت يقین در مبنای مختار

  

)حفاکم   «پايگا  حجیت يقین»يك فر  در گفته،  طبق مباحث پیش. 9

نمايیِ برهان بود که  رجو  به عقل نظری و واقع «(يقین حجت است»به حکمِ 

بدلیل عدم امکان استخراج حکم عملی از عقل نظری و فقدان موادّ يقیدی در 

، رجو  به فطفرت در دو معدفای   ه مورد اشکال قرار گرفت. فر  دومقطع فقی

ی آن با جبفر يفا محفدوديت آن بفه امفور       مختل  از آن بود که بدلیل مالزمه

 تماعی و اکتسابی، محلّ اشکال واقع شد.فطری و نه اج

شداسی بحث و ارجا   های فطری و انسان ، عدم توجه به ريشهفر  سوم 

حجیت يقین به قراردادهای اجتماعی بود که واقعیتی جفز تطفابق آراء عقفالء    

بعدوان مبدای قراردادهای اجتماعی، « جامعه»ندارد. در اين بار  روشن شد که 

ای اسفت کفه بفین     خاصّ شکل گرفته و ناشفی از رابطفه  قبل از صدور فرامین 

اند که از ايفن   مردم و حاکمان ايجاد شد  است. در واقع اکثريت مردم پريرفته

اند که نسبت به آنان فرمانبَری داشته  هیأت حاکمه تبعیت کددد و قبول کرد 

 انفد  ای در را  رسیدن سلطان به قدرت، جان خود را فدا کرد  باشدد. حتی عدّ 
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بعد از اين که ايفن امفر بعدفوان ريشفه و      9.های حکومت او تحکیم گردد تا پايه

يابد  اساس جامعه محقق شد، آنگا  صدور اوامر و فرامین خاصّ موضوعیت می

که اين دستورها ناشی از اغفرا  مفوال و سفلطان اسفت. يعدفی بفرای تحقفق        

ی  لسففه شود. در ايفن صفورت ف   اغرا ، قوانیدی در بخشهای مختل  جعل می

« التفزام »مدح و ذمّ و توبی  و تشويق در امور عقال ی آن است که برای مردم 

ايجاد شود و در موضوعات خاصّ نیز، قوانین را بچريرند و به آنها عمل نمايدفد.  

وجود ندارد و « امر ذاتی»بدابر توضیحی که داد  شد، در قراردادهای اجتماعی 

معدفا نفدارد و بفه صفرف     « حجّت اسفت  يقین ذاتاق»ی  بر اساس اين مبدا گزار 

شود. يعدی هر دسفته از عقفالء    پديد آمدن يقین، حجیتی برای آن اثبات نمی

تواندد به نحوی خاصّ به جعل مبادرت کددد و شار  نیز بعدوان موجدِ يك  می

ای متفاوت عمل کدد کفه بايفد بفه اسفتدباا آن      تواند به شیو  عرف خاصّ می

  در موضو  يقین از روند متداول تبعیت کرد  يفا  پرداخت تا روشن شود شار

 فرهد  جديدی را بدیان گراشته است. 

. البته قبل از آن که عملکرد شفار  در موضفو  يقفین اسفتدباا شفود،      5

توان با بحثی اصولی و عقال ی بر مبدای مختار به تشريح بیشتری از صورت  می

يقین مدطقفی )ضفرورت و   مسأله پرداخت. وقتی ابتداء مساله بر عقل نظری و 

امتدا ( نفی شد و ارجا  بحث به فطرت و امور غريزی و جبری مفورد اشفکال   

« لفه أن يفعفل و لفه أن ال يفعفل    »قرار گرفت، بايد يقین را بر اساس اختیار و 

 )ضرورت و امکان( توضیح داد.

                                                           
قفوم   مبدفای  ت جامعه ديگر يك امر اعتباری و ذهدی نخواهد بود و بر خالفدر اين صور .9

بايد آن را بعدوان يك موجود حقیقی محسوب کرد؛ حتی اگر بر اساس فرهد  مولويفت  

 شکل گرفته باشد.
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ی  گیفرد، يفا يفك رابطفه     حال طرف يقین و آنچه متعلق يقین قفرار مفی   

ی طبیعی است؛ يعدی انسان يا در رابطفه بفا يفك     يا يك رابطهانسانی است و 

فاعل مختار است و يا در رابطه با فاعل مختار نیست. فر  دوم، موضو  بحث 

ما نیست زيرا رابطه با آب و تعلّق به غرا و ... به بحث از امور غريزی و فطفری  

ر آن شفود کفه انسفان ديگفری د     و حاالت انسان نسبت به اين امور مدجرّ مفی 

مدخلیّتی ندارد. البته ممکن است که انسان در تعلق خود بفه آب و غفرا نیفز    

اش را بفر تعلّفق    ی خود را در نظر بگیرد و مثالق برای پفرورش خفود، اراد    اراد 

توان گفت که ارتباا بفا امفور    فطری خود غلبه دهد اما فارغ از اين فر ، می

حجیفت يقفین   »وضو  بحفث،  زيرا م 9طبیعی و غیر مختار خارج از بحث است

 است. «مجتهد

در واقع بحث از حجیت يقین تدها زمانی قابل طرح است که ففر  اول   

مطرح شد  و مفرو  بحث اين باشد: طرف يقفین، يفك اراد  و يفك موجفود     

گیفرد کفه    در صورتی شکل مفی « فقاهت»ی  مختار است. يعدی صورت مسأله

ی  نسفبت بفین اراد   »ل عامّ آن، مدّنظر باشد که در شک« نسبت بین دو اراد »

ی  ی فقیه و اراد  نسبت بین اراد »و در شکل شرعی آن، « ی موال عبد و اراد 

طرفه بفا   ی يك است. گرچه خداوند متعال بعدوان موالی شرعی، رابطه« شار 

؛ اما اين رابطه نیز دارد که در خلق شدن ما توسط او تجلّی يافته مخلوقات نیز

نسفبت  »یست. پس موضو  و طرف يقین بفرای مجتهفد،   موضو  بحث فقیه ن

                                                           
ی مفوال( بعدفوان مففرو  قفرار      البته روشن است که وقتی رابطه با يك اراد  )ماندد اراد  .9

ی ما با امور طبیعی مثل آب و غرا و  تواند پیرامون رابطه ل بعدی میگرفت، موال در مراح

پیرامون فرو  مختلفی اسفت کفه در    ما بحثداشته باشد و جعلی انجام دهد اما ... نظر 

 .ی آنمراحل بعد شود و نه در کیفیات مختل  و اصل رابطه مطرح می
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 است و در ما نحن فیه، فر  ديگری برای آن متصوَّر نیست.« بین دو اراد 

شفود، بايفد روشفن     . حال که يقین در نسبت بین دو اراد  مالحظه مفی 3

رسفد وصف     شود که کیفیت اين يقین و حالت بايد چگونه باشد  به نظر مفی 

ها در برابر ديگری باشد و اال عبد در اين  يکی از اراد « تسلیمِ»اين حالت بايد 

گا  نافرمانی و  رابطه بدنبال نافرمانی و عصیان است و روشن است که موال هی 

پريرد. به عبارت ديگر اگر بدا را بر تسلیم نبودن قرار دهد، اصل  عصیان را نمی

داد ف کدفار    ل میی مولويت و عبوديت را ف که نسبت بین دو اراد  را شک  رابطه

« حالت»خواهد بر ضدّ اصل رابطه عمل کدد. اما تأکید بر اتّصاف  گراشته و می

، ناشی از ذات اراد  و اختیار است که بفر اسفاس آن انسفان    «تسلیم»به وص ِ 

تواند تخلّ  کدد و ممکن است تصمیم به عدم تبعیت بگیفرد و نسفبت بفه     می

د نسبت به خواست موال تسفلیم باشفد،   ی عب موال عصیان کدد. اما هرگا  اراد 

شفوند و تداسفبی از سفد  اراد  ف و نفه تداسفبات        دو اراد  با هم هماهد  مفی 

 گیرد. طبیعی ف  شکل می

، «اختیفار »ی میفان مقفوالتی از قبیفل     البته در ايدجا الزم است تا رابطفه 

علم حضوری »، «ی عاقله قو »، «يقین و حالت روحی« »کی  نفس»، «طلب»

مدقّح شود. قوم از هر يفك از ايفن عدفاوين،    « رفتار و عمل»و « حصولی و علم

دهدد و لرا  تعاريفی تخصصی دارند که آنها را بر عملیات فقاهت نیز تطبیق می

بايد سازگاری و هماهدگی میان اين تعاري  در يك بحفث جداگانفه و مفصفل    

ا بصفورت  هف  مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ گرچه برخی از اين نقفدها و نقفض  

موردی در جای خود بیان شد  است. اما در ايدجا فعالق در صدد تبیین صورت 

 مسأله در بحث يقین بر مبدای مختار و به نحو اثباتی هستیم:

)گفزيدش   «جهفت »گفته شد کفه اختیفار از    مختار . در مباحث فلسفی1



  011 االمر االول ____________________________________________________ 

 

متداسفب ايفن    شفود و سفچس   آغفاز مفی   دستگا  ايمفان يفا دسفتگا  طغیفان(    

نظفام  »گردد و پفس از آن وارد   جاری می« ها نظام حساسیت»در  یگیر جهت

و دسفتیابی بفه   « تکیّ ، تبدّل، تمثّل»ی  شود و با طیّ سه مرحله می« ها اراد 

و اقفدام  « عمفل »)بمثابه تعري  جديد از علفم(، دسفت بفه    « نسبیت تصرّفی»

اين اراد  در  کدد تا تسلیم موال باشد و زند. بر اساس اين مبدا فقیه اراد  می می

هفای او را بفر ايفن اسفاس      شود و نظام حساسیت حاالت روحی او مدعکس می

 اق بفا صفرف  شفود  آيفا   تبديل مفی « علم»نه به دهد. اما اين حالت چگو شکل می

خواندن آيات و روايات و دستیابی به يك يقین و حالت روحی نسبت به مفراد  

د   آيا فقیه از معصومین است که تواند کار خود را پايان يافته بدان از کالم، می

و ادراکفات او خطاناپفرير    تمامی افعال او از طرف خداونفد تايیفد شفد  باشفد    

روشن است که کار فقیه صرفا با خواندن آيات و روايات و دستیابی بفه     باشد

شفود بلکفه وارد نظفام     يك حالت روحی نسبت به مراد از کفالم متوقف  نمفی   

اثبات نظر خود، آن را در معر  نظر فقهای ديگر قرار شود و برای  ها می اراد 

 دهد. می

 او يعدی بر اساس مبدای مختار، پس از پديد آمفدن حالفت بفرای فقیفه،     

شود و لرا ناچار است تا برای حالت خود، بیانی علمفی   می« ها نظام اراد »وارد 

در يفك   نمايد. پس از آنجا که فقهفاء « دار زبان»و استداللی طرح کدد و آن را 

گیرند، حاالت بايد معدايی علمی پیدا کددد که طريق  نظام در برابر هم قرار می

است. يعدی اين طور نیسفت کفه بفا    « تکیّ ، تبدّل، تمثّل»آن در نظر مختار، 

ها تدها يك احتمال بفرای انسفان مطفرح گفردد بلکفه بفا        حضور در نظام اراد 

مختلفی )تکیّ ( پیرامفون ايفن   های  احتماالت ديگران نیز مواجه شد  و گمانه

کدد  تالش می« تبدّل»ی  شود. سچس در مرحله حالت روحی برای او طرح می



016   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________________  

 

بددی برسفد امفا    ها به يك نو  جمع ها و گمانه تا در برابر وحدت و کثرتِ اراد 

دسفت  « تمثّفل »شود و تدها با طلب از فاعل باالتر است که بفه   دچار عجز می

  9شود. اصل میيابد و فهمی برای او ح می

برای انسان « تکی  و تبدل و تمثل»بدابراين به تبع جزم و يقین درونی، 

دار شفد  و   گیرد و با گرر از اين مراحل است که يقین انسفان، زبفان   شکل می

قید دوم بفرای  »بعدوان « تقدین»گیرد و  صورتی علمی و استداللی به خود می

گر در مباحفث قبلفی سفخن از    شود. به عبارت ديگر ا اثبات می« حجیت يقین

ها و تدظیم نظام برای يقفین مطفرح شفد و بفر ضفرورت       وحدت و کثرت اراد 

مددی برای يقین تأکید شد، به دلیل تکیه بر مباحث فلسفی  و قاعد « تقدین»

 کدد. ها مالحظه می فوق است که انسان و حالت و جزم او را در نظام اراد 

نیست بلکفه  « يقین ذاتاق»ت دارد، پس تا ايدجا روشن شد آنچه که حجی 

يقیدی است که اوالق متص  به صفت تسلیم و تعبّد در برابر موال باشفد و ثانیفاق   

اين حالت تسلیم مقدّن باشد و شکل دانش و تخصّص به خود بگیرد. متدفارر  

تواند اين باشد که يقین از مسیری علمی بدام علفم   اين مطلب در نظر قوم می

ادراکفات عرففی، عقلفی و    »ابزار فهم از خطابفات اسفت و   اصول عبور کدد که 

نمايد. شکل حسّی و مادّی اين روند نیفز در غفرب قابفل     را مدظم می «عقال ی

ای بدام  ها در ادبیات دانشگا  بايد از فیلتری چدد مرحله مالحظه است و گمانه

بگررد تا بتوان آن را بحثی علمی محسوب کرد. در واقع يقین « روش تحقیق»

                                                           
بفر حرکفت    ف  عامّ حرکت هسفتدد که بمثابه اصول ف البته در ايدجا مباحث فلسفی مختار   .9

ی مختفار ادراکفاتی کفاربردی     فقیه برای فهم از خطابات تطبیق شد و از آنجا که فلسففه 

ای در تبیین و دففا    ی بسیاری با ادراکات نظری قوم دارد، بحث جداگانه است که فاصله

 .از آن الزم است
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« ابفزار اجتمفاعی  »همان طور که علم اصول بمثابفه   ؛خارج شود« فرد»بايد از 

قادر بر بحث و پژوهش و اشکال به يکديگر  ،برای فقهاء است که با تکیه بر آن

 شوند. و آموزش و ... می

ثالثاق بايد به تفاهم اجتماعی برسد؛ يعدی غیفر از آن کفه فقهفاء بايفد در      

هفای يکفديگر    به يکديگر کمك کددد و به گمانفه ی ابزارسازی )تقدین(  مرحله

توجه نمايدد، فهمِ هر فقیه از موارد و مصاديق )ابواب فقهی و خطابات مختل  

موال( نیز بايد در معر  بررسیِ ديگر فقهاء قرار بگیرد. يعدی حالفت تسفلیم و   

ی سوم برای حجیت يقین آن است که بفه   تقدین آن کافی نیست بلکه مرحله

 ماعی نیز برسد.   تفاهم اجت

از بیان گرشته روشفن شفد کفه اگفر حجیفت يقفین بفه قراردادهفای         . 5

بايد  بحث در ادامه بودنِ حجیت آن معدا ندارد و لرا اتیاجتماعی ارجا  شود، ذ

ابتدا اق بايد توجه داشفت   در اين راستا تشريح شود. اين احتمال ديگری از ابعاد

شود تا بفر ايفن اسفاس،     متبلور می« تمايالت عمومی»که سطحی از يقین در 

گیری جامعه و نقش  پرير شود. زيرا اگر نحو  شکل امکان« جامعه»گیریِ  شکل

تمايالت عمومی در آن تبیین نشود، بحث و تحلیل پیرامون چگفونگی ايجفاد   

و... و سفاير روابفط اجتمفاعی نیفز ممکفن      « عبد»و « موال»هايی ماندد  مدزلت

يك مقوله « رابطه موال و عبد»و « مدزلت مولويت»نخواهد بود. در واقع نفسِ 

جعلی نیست؛ گرچه پس از آن اوامر و نواهیِ صادر شد  از موال امفری جعلفی   

ها ف چفه الهفی و     تلقی شود. بر همین اساس بود که بیان شد که پايه حکومت

اند برای مرام و  هايی استوار شد  که حاضر شد  چه غیرالهی ف بر خون جمعیت

وال و سلطان و بر محور او، جمع شوند و در اين را  بزرگترين خطرها مکتبِ م

ها ف از جمله برل جان و خون ف را بچردازند و اال نه    را بچريرند و باالترين هزيده
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آيد. بدابراين در اين سطح  ای پديد می«جامعه»گیرد و نه  ی شکل می«عرف»

ه حجیت آن؛ يعدی اگفر  است و ن« بود و نبودِ يقین»از بررسی، بحث پیرامون 

ی اختیاری و ارادی اسفت ف وجفود     يقین نباشد و تمايالت عمومی ف که مقوله 

های يك جمعیت بر محور يفك مفرام و مکتفب شفکل      نداشته باشد و فاعلیت

آيد. لرا اين تمايالت، اولین سفطحی اسفت کفه     ای به وجود نمی نگیرد، جامعه

 آورد.  جامعه انسانی را پديد می

گیری اين تمايالت، ضروری اسفت تفا نسفبت بفه حاکمیفت       پس از شکل

ی وجفود داشفته باشفد و اال    «پفريرش »سلطان يفا مفوال و اوامفر و نفواهی او،     

های او جاری نخواهد شد و زبفان و گفتگفو و تففاهم و تخاطفب شفکل       فرمان

نخواهد گرفت و اهداف سلطان محقق نخواهد شد. لرا بايد توجفه داشفت کفه    

اسفت و اال  « پريرش جامعه»، وابسته و مدوا به «جعل» مباحث قوم پیرامون

هفای تحقفق    در صورت فقدان پريرش، عقالء توان خود را مصفروف يفافتن را   

اغرا  و إلزام مردم به آن نخواهدد کرد و به عبارت ديگفر، سفعی و تفالش و     

زحمتی برای جعل به خرج نخواهدد داد. اما در صورتی کفه نصفاب خاصفی از    

معه به وجود بیايد، محیطی امن برای حکّام ايجاد خواهد کرد و پريرش در جا

موجب إلزام ديگران به تبعیت از اوامر و نواهیِ سلطان خواهد شد؛ حتی قبفل  

« پريرش»ای که پس از  که هیأت حاکمه به إلزام عموم اقدام کدد. مرحله از آن

سفت کفه   ها معطفوف بفه آن ا   است؛ زيرا تمامی تالش« رفتار»شود،  مطرح می

مرام و مکتب هیأت حاکمه که اهداف و مراحل ناشی از آن توسط عقالء معین 

شد ، به رفتار و عمل عمومی تبديل شود. البته تا ايدجا هدوز بحث از حجیفت  

تمايالت عمومی، پريرش عمومی، رفتار »و توبی  و تشويق مطرح نیست بلکه 
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دد و از يفك  گیفری عفرف هسفت    های تشفکیل جامعفه و شفکل    پايه 9،«عمومی

شوند و احتیاجی به امر و نهی و امور جعلی ف به معدايی که   صادر می« جمع»

مدّنظر قوم است ف ندارند. يعدی اصل تشکیل جامعفه، در واقفع ارتبفاطی بفین      

 ها و رفتارهاست. موالی و عباد )حکّام و مردم( در تمايالت و پريرش

داد، همفین رونفد    توان به عموم نسفبت  . پس آنچه در ايجاد جامعه می1

را نیز دارد و در بحث از زبان و ادبیفات  « عرف»است که قابلیت تبیین معدای 

گیری جامعه و  نیز جاری است چون استعمال الفاظ توسط عرف، موجب شکل

ارتباا اجتماعی خواهد شد. به عدوان مثال، وقتی عفرف لففظ مجعفول بفرای     

حاورات خود استعمال کرد، در را بکار گرفت و آن را در م« مايع سیال»معدای 

واقع ديگران را ف که ممکن است بدای مخالففت بفا ايفن وضفع و اسفتعمال را       

کدفد و تخلف  اففراد از آن را     داشته باشفدد ف بفه تبعیفت از جعفل، إلفزام مفی       

ای مشفخص از   پريرد که  اين روند در کلیت خود، زبفانی خفاص و نحفو     نمی

طور که واضفعین قفانون يفا     د. پس همانرسان گفتگو و ادبیات را به پريرش می

کددفد،   پريرند و همه را به تبعیت از آن ملفزم مفی   لفظ، تخل  از جعل را نمی

پردازند و فارغ از برخفورد حکّفام و    عرف و عموم مردم نیز به إلزام ديگران می

کددد و به جز مدح و  نیروهای انتظامی، خود به متخلفین از قانون اعترا  می

گیرد. بفه   شود، مدح و ذمّ عرفی نیز شکل می سوی حکام انجام میذمّی که از 

عدوان مثال همان تمايالت عمومی که زندگی شهرنشیدی را پريرفته، به لوازم 

پفريرد و در مقابفل    آن توجه دارد و تخل  از قوانین ترافیك و آمدوشد را نمی

مقوله زبان و گیرد. همین واقعیت در  کسانی که آن را زيرپا بگرارند، موضع می

                                                           
« هفا  ها، فاعلیفت  ، قابلیتتمايالت»الهاشمی از آن به  که در مباحث مرحوم عالمه حسیدی .9

 شود. تعبیر می
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گیری زبان در يفك قفوم    ادبیات و تفاهم و تخاطب جريان دارد و موجب شکل

که معیّن کددد ف   شود. سچس ديگران برای آن )زبان فارسی، زبان عربی و...( می

برد، به فهم از رفتار  مثال ف قوم فارس چه الفاری را برای چه معداهايی بکار می

رفتفار  »زند که اين به معدای آن اسفت کفه   پردا اين عرف و استدباا از آن می

تبديل شد  است. در واقع عرف به عدفوان پايگفا  سفدديّتِ    « سدد»، به «عرف

از کاری که واضع انجام داد   ،قرار گرفته؛ يعدی با پريرش و رفتار خود« خبر»

ی صفحت و   دهفد و پشفتوانه   يا استعمالی که در جامعه رواج يافتفه، خبفر مفی   

چیزی جز عرف و پريرش عرففی نیسفت. در نتیجفه، آنچفه     سدديتِ اين خبر، 

ای بفه پفريرش برسفد، بفه      است؛ يعدی وقتفی مقولفه  « سدد»دارد، « حجیت»

شفود   ی اجتماعی ف که در آن جامعه وجود داشته ف تبديل می   سددی بر رابطه

دهد و اال اگر وضع قانون يا جعل لففظ بفه    و از جعلی که انجام شد ، خبر می

آيد. به عبارت ديگر  باشد، سددی بر جعلِ جاعل به دست نمیپريرش نرسید  

قواعفد  »است و فقیفه بفرای دسفتیابی بفه     « پايگا  استداد» به مثابه« جامعه»

« واضفع »نیست همچدفان کفه بفه    « کلمات»صرفا در مقابل « استداد به شار 

است که استعماالت آن عفرف و  « جامعه»دسترسی ندارد، بلکه در مقابل يك 

 دهد که جاعل انجام داد  است. خبر از جعلی میجامعه، 

پس عرف و پريرش عرفی، برای إخبار از جعلِ جاعل و گزارش از نحفو    

اسفت.  « حجیفت »اتکفا و دارای   تفاهم و تخاطب، سدديّت دارد و معتبر و قابل

يابد ولی در  تواند گسترش و عمق البته اين پريرش يك امر ثابت نیست و می

و « وضففع»شففداختی از  اسففت کففه تحلیلففی جامعففه یففانهففر حففال، بففا ايففن ب

شود. بدفابراين فقیفه بفرای     اند، ارا ه می ی که قوم بدان اشار  کرد «استعمال»

ای که تمفايالت عمفومی در    فهم کلمات شار  با يك جامعه روبروست؛ جامعه
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عظمتفه بفه عدفوان     آن بر محور خدای متعال شکل گرفته و حضرت حق جلت

بین آنان پريرفته شد  و رفتاری بفر ايفن اسفاس در میفان     حاکم و سلطان در 

گونفه   دهد؛ همان را شکل می« جامعه موحدين»آنان پديد آمد  که اين روند، 

ها و رفتارهای ديگری، جوامفع ديگفری را بوجفود آورد      که تمايالت و پريرش

است. لرا عرف در جامعه موحدين، از مجعفوالت قفانونی و زبفانی کفه توسفط      

دهد و به دلیل پريرشی که در ايفن جامعفه جريفان     جام شد  خبر میشار  ان

 دارد، چدین إخباری سدديت داشته و دارای حجیت است.

ای از کلمفات يفا    به تعبیر ديگر، فقیه نه فقط با قول لغفوی يفا مجموعفه    

سری قواعد صرفی و نحوی، بلکه با جامعه موحدين و م،مدین مواجه است  يك

که خدای متعال با آنان ارتباا برقرار کرد  و فرهدف  و روابطفی خفاص را در    

کرد  و آن را میان آنان به پريرش رساند  و در تمايالت و وجدان آنان تصرف 

دهد. پس عرف جامعه شیعه، در فهم بیانفات شفار  سفدديّت دارد و     ارتقاء می

های موالی شرعی است کفه فقیفه بايفد بفه فهفم و       ها و جعل مُخبری از وضع

موضفو   « قفرآن کفريم  »استدباا از اين عرف مبادرت کدد. به عدفوان مثفال،   

سفتان، موضفوعیتی   فرهد  در جامعه ايران است اما در فرهدف  جامعفه ارمد  

شود. بر اين اسفاس، اگفر بفه     گیری می ها و... پی ها و رمان ندارد بلکه فیلمدامه

بحث قراردادهای اجتماعی و لوازم آن )از جمله پريرش عمومی( توجه شفود،  

برای إخبار عرف از زبان و ادبیفات مدجفر شفود و    « حجیت»تواند به اثبات  می

 دهد.  سددی بر نحو  تفاهم و تخاطب را شکل

روشفن  « شداسی انسان». البته در مباحث قبلی، با بررسی فقیه از مدظر 7

فقیفه و تعبفد اوسفت و    « اختیفار »گیری قواعد اصولی وابسته به  شد که شکل

، «علفم »شود که اين يقفین بايفد توسفط     و حالت او مطرح می« يقین»سچس 
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بررسفی ففوق    مقدّن شود. اما بحث نبايد تدها به اين محور محدود شود، بلکفه 

پیرامون پريرش عرفی نشان می دهد که فقیه برای فعالیفت تخصصفی خفود    

)استدباا( بجز حاالت درونی، با يك محیط بیرونی يعدی با يفك جامعفه نیفز    

قراردادهفای  »ای قهفری بفرای    در واقفع چدفین مطلبفی الزمفه     9مواجه اسفت. 

 است اما در مباحث قوم توجهی به اين مهم نشد  است.« اجتماعی

به عدوان نمونه، فقهاء برای فهم معدای لغات در خطابات شار ، به قفول   

معدا و غیرممکن است که يك فقیفه از واضفع يفا     کددد زيرا بی لغوی رجو  می

ی لغاتی را بخواهد که معانی الفاظ را در آن نوشته باشفد  بلکفه    شار  دفترچه

آورد  بفه دسفت مفی   با کاوش در استعماالت عرب، معدای الفاظ مدنظر خود را 

داند. اما نکته ايدجاست که اگفر وضفعِ يفك     زيرا استعمال را کاش  از وضع می

ترين سطح آن( نرسد و بدين صورت إخباری  لفظ به پريرش عرف )در حداقلی

تواند به معدای کلمفه دسفت پیفدا کدفد. يعدفی       از وضع انجام نشود، فقیه نمی

در مباحفث قفوم در   « استعمالوعاء »دهد که  شداختی نشان می تحلیل جامعه

واقع به معدای پريرش عرفی است و استعمال، از طريق پريرش عرففی اسفت   

گیفری بحفث قراردادهفای     خبر دهد. پفس بفا پفی   « وعاء وضع»تواند از  که می

شود که مدشأ يقین و احراز حجیت در وضفع و اسفتعمال،    اجتماعی روشن می

                                                           
کدد:  البته مبدای مختار پیرامون اين دو محور از بحث، تقسیمات ديگری مطرح می .9

واليفت تکفويدی،   »به عدوان متغیرهای درونفیِ اسفتدباا و   « تعبّد، تقدین، تفاهم اجتماعی»

. يعدفی فقیفه در   به عدفوان متغیرهفای بیرونفیِ اسفتدباا    « واليت تاريخی، واليت اجتماعی

و جريان آن در عالَم است و « نظام واليت»عملیات استدباا و فهم خطابات شار ، مواجه با 

، صفرفا  «سفدد »که طبق تلقی موجود، بحث از  نه مواجه با وضع و جعل و... . لرا به جای آن

      يابد.     است که محوريت می« فلسفه تاري »به علم رجال مدصرف شود، 
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پس از آن، فقیه و اصفولی دو   کدد. پريرش عرفی است که سدديّت را تمام می

دهفد: بررسفی روابفط     سطح ديگر از فعالیت علمی را بر ايفن سفدد انجفام مفی    

 عقال یِ کالم و لوازم عقلیِ آن.   

تواند کاشففیت   توجه به پريرش عرفی گرچه می»ممکن است گفته شود: 

ا تر از اين رابطه ارا فه دهفد، امف    استعمال از وضع را مدلّل کدد و تحلیلی دقیق

تأثیر خاصی در استدباا نفدارد و موجفب تغییفر در نگفا  بفه زبفان و ادبیفات        

اما بايد توجه داشت کفه  « کدد شود و تحولی در فهم از کلمات ايجاد نمی نمی

پريرش عرفی يك امر ساکن و ثابت نیست بلکه در طول تاري ، دارای تغییر و 

ی آن، سفیر تطفور   توان بفرا  به صورت مداوم در حال ارتقاء ررفیت است و می

معیّدی )ماندد دوران کودکی، دوران تمییز، دوران بلوغ و...( بیان کرد. ايفن در  

حالی است که قوم هموار  در مباحث خود به دنبفال ارا فه يفك درک کلّفی و     

ثابت از عرف هستدد که در طول تاري  بر همفه جوامفع حفاکم بفود  اسفت و      

کددفد. امفا    وازم عقلی نیز دنبال میهمین رويه را در مورد ادراکات عقال ی و ل

اگر ادبیات صرفا به جعل متّکی نباشد بلکه از طريق پريرش عرفی بفه جامعفه   

يابد که جامعه هموار  در حال حرکفت   مرتبط شود، اين مهم قابلیت طرح می

 گونه خواهدد بود. است و لرا پريرش عرفی و زبان نیز همین

سفت بلکفه جوامفع کففر نیفز از      اين واقعیت مختص به جوامع ايمفانی نی  

اند و سطح پريرش عرفی و تفاهم و تخاطب را ارتقاء  دوران کودکی خارج شد 

اند که نمونفه آن   دست يافته« شرح صدر للکفر»اند و به نصاب جديدی از  داد 

هفای بفديع و    سفازی  هفا و ترکیفب   هفا و سفريال   های سرگرمی و فیلم در برنامه

مشففاهد  اسففت. روشففن اسففت کففه چدففین  سففابقه موجففود در آنهففا قابففل بففی

های دقیق  شود بلکه مبتدی بر معادله دستاوردهايی با جعل و اعتبار انجام نمی
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سفازی در   حادثفه »های علمی و همکاری سازمانی است کفه موجفب    و بررسی

دهفد. پفس بیفان     شود و به اخالق جامعفه جهفت مفی    می« ارتکازات و ادبیات

ات و زبفان و توجفه بفه تغییفر و تحفول آن،      شداسی برای ادبیف  های جامعه پايه

دهد. امفا   مبدايی برای فهم دقیق از ادبیات در جوامع کفر و ايمان را شکل می

غفلت از اين مهم باعث خواهد شد تا جامعه م،مدین به درک دقیق و عمیقفی  

از سطح ادبیات و گفتگو و تفاهم و فرهد ِ جاری در جامعه کفر دسفت پیفدا   

پرير شوند و روابط برخاسفته از ايفن جوامفع را     میزان، ضربهنکددد و به همان 

بچريرند و قدرت آنان در نصرت اولیاء حق کاهش يابد. به همفین دلیفل اسفت    

شفود کفه قفدرت     های متعددی سفاخته مفی   که در عرصه هدر و رسانه، برنامه

بیدی در مورد اثرات آن وجود ندارد بلکه پس از گرشت مدت زمانی و بفا   پیش

شفود   گیری مفی  آثار سوء آن در جامعه، در مورد توق  ساخت آن تصمیمبروز 

شود. البته اين بدان معدا نیسفت   اما چدین وضعیتی در جبهه مقابل ديد  نمی

ها انتزا  کرد اما چدین  ها و پريرش توان يك وجه اشتراک از همه زبان که نمی

 ارآمد نیست.      های جامعه ايمانی ک انتزاعی برای رفع بسیاری از نیازمددی

« وضفع لففظ  ». ضمدا بايد توجه داشت که پريرش عرففی مدحصفر بفه    5

نیفز  « رابطه اجتماعی»)تفاهم و تخاطب( نیست بلکه پريرش عرفی نسبت به 

وجود دارد که موجب جريان روابط عقال ی )ماندد رابطه بین عبفد و مفوال( در   

« قواعفد زبفانی  »با « سیشدا جامعه»گونه که رابطه  شود. يعدی همان جامعه می

نیفز  « قواعفد عقلفی  »و حتفی  « قواعد عقال فی »شداسی با  مشخص شد، جامعه

اند اما با اين بیفان و هدگفامی    ارتباا دارد. گرچه قوم به اين مباحث نچرداخته

)قواعفد  « رابطه موال و عبفد »)قواعد زبانی(، « وضع و استعمال»که در بررسی 

و نقفش آن  « پفريرش عرففی  »اعد عقلی(، به )قو« لوازم کالم موال»عقال ی( و 
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توجه شود، زمیده برای نقد مبدای قوم در اين قواعفد و طفرح مبدفای مختفار     

فراهم شد  و روشن خواهد شد که اين قواعد برخالف نظر قوم، نبايد صرفا به 

از مواليی به عبدی( تحلیل شفوند و بفه    االثدیدی )دستور ورت جعلی يا بینص

از يکديگر مورد مالحظه قرار گیرند بلکه اين قواعفد بفر    صورت بريد  و مدفكّ

« يقین اجتماعی، شداخت اجتماعی، رفتار اجتمفاعی »اساسِ مقوالتی از قبیل 

گیرند و فقیه نیز در عملیات استدباا، با همین مقوالت روبروسفت و   شکل می

چه در قواعد زبفانی، چفه در قواعفد عقال فی و چفه در      « حجّیت»دستیابی به 

 عد عقلی، به اين مقوالت اجتماعی وابستگی دارد.قوا

به عبارت ديگر حجیت يقینِ فقیه در مواجهه او با کالم شفار  ف کفه در     

شداسی و به عدوان حالتی درونی مورد بحث قرار  مباحث قبلی در سطح انسان

گرفت ف وقتفی از مدظفر قراردادهفای اجتمفاعی ارزيفابی شفد  و وارد جامعفه         

کدد؛ به پفريرش عرففی و رابطفه عقال فی و      جتماعی پیدا میشود و چهر  ا می

شود و فعالیت جمع فقهاء در برخورد با جامعه است که  لوازم عقلی تبديل می

گردد. اين بدان معداست که فقیفه و فقاهفت    به تولید مباحث اصولی مدجر می

کدد اما شرايط گا  بر اساس مباحث هرمدوتیك تحلیفل   عمل می« شرايط»در 

گردد و گا  بفر اسفاس مبدفای     ارجا  می« جامعه و تمدن مادّی»ود و به ش می

شود و به مديريت خفدای متعفال در تکامفل الهفیِ تفاري  و       مختار تحلیل می

ای که بفر محفور حضفرت     گردد و در دوران غیبت نیز جامعه جامعه ارجا  می

د  و گیرد. يعدی يقین و حجیفت آن، بُريف   عصر تشکیل شد ، مبدا قرار می ولی

ای نیست کفه ايفن جامعفه طبعفا سفطوح مختلففی )از        مدفكّ از چدین جامعه

فقهای متخصص در فهم دين تفا مف،مدین و محبّفین( دارد. در سفطح فقهفاء،      

جريان دارد و حاصل آن، اسفتدباا احکفام و   « تعبّد، تقدین، تفاهم اجتماعی»
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رف ديدی را بفه  اند سطحی از معا ابالغ آن به مکلفین است و لرا فقهاء توانسته

 پريرش عموم برساندد.

ففوق ذکفر    ات. پس تا ايدجا ف و فارغ از برخی مطالب اثباتی که در نکف  1

کدد کفه اوال يقفین ذاتفاق     گرديد ف بیان شد که مبدای قوم و لوازم آن اقتضا می 

تلقفی گفردد. در   « بیفرون »و « درون»حجت نباشد و ثانیا يقین دارای دو بُعد 

از حیث » هد عیدی و تاريخی متعددی وجود دارد که فقهاءبُعد درونی آن، شوا

هموار  به دنبال کدترل حاالت درونی خود در جريان عمفل اسفتدباا    «عملی

« یتحلیلف  از حیث». اما تعاريفی که اند که حقانیت آن مورد ترديد نیست بود 

بعد درونی مطرح شد  )ماندد اراد ، طلب، علم و عمل( با يکفديگر سفازگار    در

دهفد. بفه    متداقض است و يك مجموعه مدسجم را ارا ه نمفی  یست بلکه درونن

همین دلیل با تکیه به مبدای مختار، تعاري  اثباتی جديدی ذکر شد تا تصوير 

ها، نسفبیت تصفرفی    اختیار، جهت، نظام حساسیت»از بعد درونی اصالح شود: 

واقفع گفزار     تبديل گردد. در« يقین مقدّن»و به « در نظام و تصرف در خارج

به حاالت درونی فقیه اشار  دارد اما تحلیفل قفوم از   « يقین ذاتا حجت است»

آن نادرست است و بايد مراقبه و محاسبه و مشارطه فقیفه را بفر ايفن حفاالت     

هفای علمفی،    درونی حاکم دانست؛ يعدی فقهای عظام شفیعه بفا همفه تفالش    

ف جزمیفت، مطلبفی را   دادند و به صر خداترسی را مبدای فقاهت خود قرار می

دادند. در بُعد بیرونی نیز فقهاء به مباحثه و جرح و   به شار  مقدس اسداد نمی

اند و لرا به بحث قراردادهای اجتماعی اشار   تعديل و ارتقاء علم اصول پرداخته

کدد کفه   شد و تحلیل از آن در نهايت نشان داد که فقیه در شرايطی عمل می

ديد آمد ، يعدی جمعیتی که بفر محفور خفدای    توسط عرف خاص )شیعیان( پ

هفايی   خواهدد تسلیم او باشفدد. در نتیجفه، انحفراف    اند و می متعال جمع شد 
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ماندد قیاس و استحسان در گرشته و روشدفکری و ديدفامیزم در دوران حفال   

نفی شد  و را  صحیحی در تمسك به قواعد عرففی و عقلفی و عقاليفی طفی     

انعکاس اجتماعیِ همان حاالت درونی است و فرهد  گرديد ؛ زيرا اين قواعد، 

فقهای عظام شیعه را شکل داد  و علم اصول موجود را رقم زد  است. بدابراين 

های حجیت برای فقیه، بر امور درونی و بیرونی و ارتباا بین آنها اسفتوار   پايه

 سد. ر کدد و به تعادل می ها و حاالت او در اين فضا معدا پیدا می است و يقین

شد که برای بحثی اصولی پیرامون يقین مجتهد بايد به  تا ايدجا بیان. 90

شداسی(  اين مطلب توجه داشت که فقیه هم با وضع و استعمال )مباحث زبان

مواجه است؛ هم با مقدمات حکمت )مباحث عقال ی( روبروست و هم با لفوازم  

امفل بیرونفی در   کدد. ايفن مباحفث، عو   عقلیِ کالم )مباحث عقلی( برخورد می

شداسفانه و   دهدد و عوامل درونی آن نیز بفه ابعفاد انسفان    استدباا را شکل می

گردد که بفه تعريف  از اراد  و    حاالت درونی فقیه در عملیات استدباا باز می

گردد و در امفوری همچفون تقفوی و عرففان و اخفالق       طلب و علم و... باز می

 قیه در قلّه اين صفات قرار دارد.شود و البته در جامعه ديدی، ف متبلور می

قابل « اصل واقعیت»تدها در مبحث « يقین ذاتاق حجت است»ی  اما گزار  

قبول است که به معدای وجود حالتی در انسان نسبت به عالَم خفارج اسفت و   

اين حالت، مبدای اذعان عقل و علم حصولی نسبت به وجودات خفارجی قفرار   

ت که ذاتاق حجت محسوب شد  و ريشه علم گیرد. چدین حالت و يقیدی اس می

دهد و نفی  مدطق و اساسِ اصل امتدا  اجتما  و ارتفا  نقیضین را تشکیل می

خواهد بود. اين بحث گرچفه   آن، مالزم با سلب وجود )سلب الشیء عن نفسه(

آورد اما ارتباطی بفه بحفث از يقفین فقیفه و      ريشه ادراکات انسانی را پديد می

 متن و خطابات شار  ندارد.   مجتهد در فهم از
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های علم مدطق )صورت( بايد به تحلیفل   عالو  بر اين و پس از بیان ريشه

فلسفی )مادّ ( و ارا ه تعري  از هستی و ذکر جدس و فصل پرداخت تا معلفوم  

پريرد.  سازی چگونه انجام می چیست و ماد  در ايدجا شود که موادّ مورد بحث

الهاشفمی، پفس از    باحث مرحوم عالمفه حسفیدی  به عبارت ديگر و بر اساس م

شود که مباحث فلسففی   مطرح می« يقین موضوعی»بحث از « يقین مدطقی»

پیرامون موادّ را در پی دارد. در ايدجاست که با نقدهای مرحوم عالمه، روشفن  

اسفت؛  « هفای مختلف    حیثیفت »شود که مباحث فلسفیِ قوم، مبتدفی بفر    می

انفد و   را در نظر گرفته« کیفیت»لت ماهیت، حیث گونه که قا لین به اصا همان

هفای   انفد و فلسففه   را مدنظر قفرار داد  « وجود»قا لین به اصالت وجود، حیث 

اند. پس اگر مفوادّ فلسففی ف بفرخالف      را لحاظ کرد « مادّ »الحادی نیز حیث 

رسدد و کشف  از واقفع و    يقین مدطقی که صورت و ماد  در آن به وحدت می

هستدد، احکامِ ناشی از « بَردار حیثیت»دهدد ف   دی را نتیجه میتطابق صددرص

آن، تطابق صددرصدی با واقع ندارند بلکه احکامی تعلیقی هستدد؛ يعدی معلّق 

، نوبفت بفه   «يقین موضفوعی »بر لحاظ اين حیثیتِ خاص خواهدد شد. پس از 

ق های افراد و اشخاص پیرامون مصادي و بحث پیرامون حالت« يقین مصداقی»

رسد که در اين صورت، يقین برای بار دوم ف و پس از تعلیق بفه    ها می و نمونه

حیثیت خاص ف به موارد خاص نیز معلّق خواهد شد. در نتیجفه، تدهفا يقیدفی     

است که خارج از « يقین مدطقی»تواند ذاتاق حجت باشد،  که بر مبدای قوم می

 حوز  عقل عملی و تکلی  و فقاهت و اجتهاد است. 

الهاشمی پیرامون يقین  بحث ديگری که توسط مرحوم عالمه حسیدی .99

مطرح شد ، آن است که تحلیل يقین بر اساس علم حضوری، مالزم با خفروج  

که تحلیل يقین بر اساس فطرت و طبع و امفور   همچدان ؛از دا ر  تکلی  است
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غريزی، موجب نفی اختیار خواهد شد. لرا بفرای حفلّ ايفن اشفکاالت، مبدفای      

گیفری   شود تا معلوم گردد کفه چگونفه اختیفار موجفب شفکل      تار طرح میمخ

که اين تعاري  جديفد مطفرح شفد و     حالت، علم و عمل خواهد شد. پس از آن

اشکاالت وارد بر تعري  قوم از يقین و علم و زبان برطرف گرديد، ايفن مبدفای   

 شود.   نوين در تعري  فقاهت و اجتهاد نیز تطبیق داد  می

ديگر در همین راستا، نقد حضرت اسفتاد بفه تعريف  قفوم از     . مبحث 95

تعريف  بفه   »حجیت )معرريت و مدجزيت( است زيرا چدین تعريففی از سفد    

امفا تعريف  حجیفت بفر     «. تعري  به مقوّمات ماهیت»است و نه از سد  « آثار

و تعبد به موال توسط فقیه در حالفت    اساس فلسفه نظام واليت، جريان تسلیم

ش فکری، عمل عیدی )مواجهه با کلمات( اسفت؛ يعدفی مجتهفد    روحی، سدج

بايد جريان تقوی را در همه جهات اسفتدباا کدتفرل کدفد. در واقفع تعريف       

ل اين نسبت نشفأت  و تحلی« نسبت بین دو اراد »حجیت به تسلیم و تعبّد از 

دادنِ فهم خود به موال، از  فقیه به دنبال آن است که در نسبت گیرد. يعدی می

های انحرافی )ماندد قیاس و...( استفاد  نکدد و در فقاهت و اجتهفاد خفود،     را

اطاعت موال را بجا آورد. پس برای تعريف  حجیفت، بايفد اطاعفت از مفوال در      

تعري  شود؛ يعدی عبد نه در امتثال دستور موال )ماندفد آب بیفاور(   « فقاهت»

تسلیم او باشفد کفه   بلکه در انتساب به شار  از طريق بررسی سددی و داللی، 

  9اند. راهرا قوم چدین ورود و خروجی به بحث نداشته

الهاشفمی مفورد    . نکته ديگری که در مباحث مرحوم عالمفه حسفیدی  93

توجه قرار گرفته، پیرامون مباحث زبانی و اصول لفظیه اسفت. گرچفه قفوم در    

                                                           
صورت طرح مباحثی از اين سد  در اصول موجود، بايد گزارش آن طرح شود تا  البته در. 9

 مورد بررسی قرار گیرد.
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تفاري   هفا در طفول    ها و زبان اين زمیده، به دنبال وجه اشتراک بین همه عرف

نفه اشفتراکات    هستدد اما آنچه بايد محور بررسی قرار گیرد، اختالفات است و

مشترکات زبانی و عرفی جريان دارد که اختالف علمفی   زيرا درکی عمومی در

دهد. پس گرچه دستیابی به ايفن   را مدتفی کرد  و فهمی بديهی را نتیجه می

د آن را انکار کرد اما اين وجه اشتراک از طريق انتزا ، عقالق ممکن است و نباي

نو  از اشتراک نبايد بفه مبدفای بحفث در اصفول لفظیفه تبفديل شفود بلکفه         

های گوناگون آن است که بايد موضو   اختالفات در تفاهم و تخاطب و نسبیت

 شود.  ی ديگری طرح  بحث و چالش علمی باشد و برای حل آن، اصول لفظیه

شود،  ن يقین و قطع مطرح می. يکی از مباحثی که توسط قوم پیرامو91

است به اين معدا که قطع در قسم اول، « طريقی»و « موضوعی»تقسیم آن به 

موضو  حکم شار  قرار گرفته اما در دومی، قطع در موضو  خطاب شار  اخر 

نشد  بلکه را  و طريقی به فهم موضو  خطفاب شفار  اسفت. در تدقفیح ايفن      

گفردد؛   خلقفت انسفان بفاز مفی    مطلب بايد گفت که قطفع طريقفی بفه نحفو      

ها را به شکلی خلق کرد  که از طريق حسّ،  گونه که خدای متعال انسان همان

گیرند و از طريق روح، به موضوعاتی حساسیت پیفدا   با دنیای خارج ارتباا می

کددد. لرا قطع و علم انسان نیز راهی برای درک امور مختل  است که اين  می

گفردد و نفه بفه تشفريع او. از      ای متعال باز مفی امر به خلقت انسان توسط خد

کفرد، را  درک و   ها را به نحو ديگری خلفق مفی   رو اگر خدای متعال انسان اين

گونه کفه بفر حسفب اراد  و خلقفت خفدای       کرد؛ همان فهم آنان نیز تغییر می

الحصول نیست و  متعال، علم و فهم معصومین برخالف غیرمعصومین، تدريجی

دستیابی به آن برای اين بزرگواران، با سد  علفم و طريفق    سد  علوم و طريق

کفه حیوانفات و    آن در میان ما غیرمعصومین تفاوت ماهوی دارد. يفا همچدفان  
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گیاهان نیز دارای ادراکاتی هستدد اما اين ادراکات دارای اختالفی اساسفی بفا   

 ادراکات انسان است.

وا به خلقت انسان در مقابل و در قطع موضوعی، علم و قطع و يقین مرب 

و خصوصیات آن نیست بلکه در تشفريع شفار  و موضفوعات مفدنظر او مفورد      

لحاظ واقع شد  و لرا بحث از يقین موضوعی، يك بحفث فقهفی خواهفد بفود.     

يعدی حکم شار  و موضفوعات آن )از جملفه يقفین( پفس از بحفث و بررسفی       

ن اسفت کفه   بر اين اسفاس روشف   9آيد. پیرامون داللت خطابات او به دست می

يقین ذاتفاق  »ی  قطع موضوعی يك امر ذاتی نیست و موضوعاق ارتباطی به گزار 

ندارد بلکه اين گزار  تدها نارر به قطع طريقی است که اشکاالت « حجت است

مربوا به آن )مالزمه با جبر و...( ذکر شد و حاصل آن به اين مطلفب مدتهفی   

عوامفل درونفی )حالفت و    وابسته به مالحظه نسبت بین « حجیت»گرديد که 

يقین و علم و عمل مجتهد( و عوامل بیرونی )قواعفد زبفانی و قواعفد عقلفی و     

قواعد عقال ی( در اجتهاد اسفت و نفه مطلفق قطفع و يقفین. در واقفع در امفر        

مدد  استدباا تدها يقیدی حجت است که با توجه به عوامل فوق، مقدّن و قاعد 

يگر يقیدی که بر مبدفای اختیفار ف و نفه     شد  باشد و نه هر يقیدی. به عبارت د

جبر ف تعري  شد  باشد، مدجر به آن خواهفد شفد کفه عفالو  بفر مراقبفت از        

حجیت يقین بفه روابفط   »، «حجیت يقین به وضع و استعمال»حاالت درونی، 

هر يك به صورت مفصل مورد دقت « حجیت يقین به لوازم عقلی»و « عقال ی

احراز شود و اال در صورت عدمِ اثبات حجیت  ها قرار گرفته و حجیت اين يقین

                                                           
گرچه ممکن است برخی از خطاباتی که قطع در آنها موضو  حکم قفرار گرفتفه، نظفرات     .9

شار  دربار  روش فهم از کلمات او باشد که در اين صورت بايد در باب فقهی مستقلی به 

 به آن پرداخته شود.« ستدباااال فقه»نام 
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ها، مجتهد در تفقه )فهم از کلمات موال( تسلیم او نبود  است و  برای اين يقین

نسبت بین دو اراد  تمام نشد  است. البته اين مطلب متداسب با لوازمِ مبدفای  

ها و بکفارگیری   قوم است و اال در مبدای مختار پس از احراز حجیت اين يقین

در عمل استدباا، خطاباتی از شار  که پیرامون اين عوامل وارد شد  مورد  آن

گیرد و نتايج آن، مبدای جرح و تعديلِ قواعد اصفولی   بررسی اجتهادی قرار می

االستدباا( بايد در علفم   خواهد شد؛ يعدی بازخورد اين نو  از بحث فقهی )فقه

 آورد.  اصول مدعکس شود و يك سیکل دا می از بهیده را پديد

و طفرح عوامفل   « يقین ذاتاق حجت است»پس با اشکاالت مرکور پیرامون 

شدن يقین، تدقیح جديدی از حجیت يقفین بیفان    درونی و بیرونی برای مقدّن

های بعدی مباحفث قفوم در قطفع بفا      شد و در ادامه بحث بايد رابطه سرفصل

 مطالبی که تاکدون ذکر شد، بررسی شود.  

   



 

 

 االمر الثانی ]مبحث التجری[

 

. بحث بعدی در متن کفايه پیرامون تجرّی و انقیاد و بررسی اسفتحقاق  9

قطع غیر مصیب و استحقاق ثواب برای موافقت با قطع عقاب برای مخالفت با 

 غیر مصیب است.

طور که در ادامه خواهد آمد، بررسی بحث تجری و انقیفاد بفه    البته همان

اند، نیازمدد اسفت امفا در    تری از آنچه قوم به آن پرداخته بررسی سطوح عمیق

بفرای بررسفی مطفالبی کفه قفوم در بحفث تجفری مطفرح          مرحله اول بحث و

اند، ابتدا اق بايد به اين نکته توجه کرد که حالت عبد در انجامِ فعلفی کفه    د کر

بودن آن دارد، به چه معداست  زيرا اگر اين فعفل بفه معدفای     يقین به عصیان

تصمیم عبد به خروج از دستگا  موال و ترک عبوديت او باشد، موضوعاق خفارج  

  عبدی است که عازم از بحث اصولی است و بحث اصولی نارر به تعیین تکلی
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ماندن در دستگا  او و عدم خروج از واليت او  بر عبوديت نسبت به موال و باقی

 باشد.

اما اگر عبد به طور کلّی عزم بر تبعیت و عبوديت داشته باشد و بفا ايفن    

فعل به دنبال خروج از دستگا  موال نباشد و تدها به دلیل میل شفديد بفه آن،   

شود کفه   برخالف اين نهی خاص عمل کرد  باشد، آنگا  اين پرسش مطرح می

و حالفت   گیر و مستبدّ و رالم چه نفو  برخفوردی بفا ايفن میفل      موالی سخت

کددد که آنچه واقعا  خواهد داشت   آيا اين نو  از موالی به اين مساله توجه می

و در خارج واقع شد ، شرب خمر نبود  است   يعدی مواليی که حتفی بفدون   

بیان امر و نهی انتظفار دارد تفا عبیفد نسفبت بفه خواسفت او حفدس بزندفد و         

ل  کوتا  خواهد آمفد   در  پیشاپیش آن را فراهم نمايدد، در مقابل میل به تخ

چدین فضايی، امکان عقلیِ جرأت عبید بر چدان تخلفی، به چفه میفزان قابفل    

زدن و تدبیفه بفدنی    تحقق خواهد بود   آيا در مجازات چدین عبدی به چفوب 

شود يا شا  او را از دربار اخفراج کفرد  و خفان او را از روسفتا بیفرون       اکتفا می

 خواهد کرد  

کدفد کفه    های تاريخی در فرهد  مولويت حکم می مونهواقعیت و مرور ن 

گیر، وجود چدین عبفدی در دسفتگا  خفود را     يك از موالی رالم و سخت هی 

هفا را بفر او اعمفال خواهدفد کفرد؛       تحمل نخواهدد کرد و شديدترين مجفازات 

آموزی، قلمی را  که وقتی برخی از نوکران به دلیل میل به سواد و علم همچدان

بفه    داشفتدد، بفه جفرم تمايفل     ای افتفاد  بفود برمفی    در گوشفه  کفه گمشفد  و  

 شدند  باسوادشدن از دستگا  خان و مدطقه تحت تسلط او اخراج و آوار  می

در واقع گا  روابط فرهد  مولويت مورد انتزا  قفرار گرفتفه و تصفويری     

گیرد و گفا  بفا    کلی و ذهدی از آن مورد بررسی و مبدای حکم اصولی قرار می



  061 [ی]مبحث التجر یاالمر الثان ________________________________________ 

 

شفود و بحفث    ه صورت امری عیدی و جاری در زندگی بشفر برخفورد مفی   آن ب

گردد. آيا تشفريح و تبیفین و مهددسفیِ     اصولی بر اين تصوير واقعی مبتدی می

در علم اصول ف که مبدأ صدور حکم عقال ی بفرای فاعفل آن    « تجرّی»مفهوم 

ت توانفد بفه صفور    شود ف و تعیین تکلی  برای اين نو  از حاالت عباد، مفی   می

انتزاعی و فارغ از روندهای عیدیِ موجود در رابطه بین موالی و عبید )فرهدف   

 مولويت( انجام گیرد    

اتفاقا نظر آخوند نیز به همین واقعیات توجه »ممکن است گفته شود: . 5

دارد زيرا ايشان قا ل است که تجرّی عبد، هتك حرمت موال و خروج از رسفم  

شت که گرچه اين نظر به بحثی که ارا ه شفد،  اما بايد توجه دا« عبوديت است

نزديك است ولی از سوی ديگر اين پرسش نیز قابل طرح است که آيفا مفوالی   

رحیم و عادل و خدای متعال به عدوان موالی شرعی چه برخوردی بفا تخلف    

)اعم از عصیان و تجری( دارد  به عدوان نمونه و بر اساس روايات، قوم نوح بفه  

شدند بلکفه   فقط مرتکب گداهانی از قبیل شرب خمر می مدت سیصد سال نه

پرستی و شرک به خدای متعال اسفت و طبفق    بزرگترين گدا  را که کفر و بت

گیفرد، انجفام    آيه شريفه )إنّ اهلل اليغفر أن يشرک به( مورد بخشش قرار نمفی 

السالم پس از سیصفد   وعلیه نبیداوآله دادند. اما هدگامی که حضرت نوح علی می

تصمیم به نفرين و تقاضفا بفرای نفزول     ل حلم و تحمل و دعوت به توحید،سا

مال که آسمان هفتم ف که مأمور خدای متعال هسفتدد ف از آن    گیرد، عراب می

خواهدد تا نفرين خود را به تأخیر بیددازد به طفوری کفه نففرين     نبیّ الهی می

رغم هتك  يعدی علی 9شود  بعدی توسط آن حضرت، سیصد سال بعد انجام می

حرمتی در اعظم مراتب و به ايفن عمفق و شفدت، عقفاب و مجفازاتی در نظفر       
                                                           

 933، ص 9الدعمه؛ ج  الدين و تمام کمال .9
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 شود. گرفته نمی

اما اين بدان معدا نیست که اگر افرادی از قفوم  »ممکن است گفته شود:  

نوح در همان مدت مهلت الهی از دنیا بروند، به عراب جهدم دچار نشوند و به 

نیسفت بلکفه بخفش اصفلی آن در     عبارت ديگر عراب الهی مخصوص به دنیفا  

در پاس  بايد گفت که معیار بحث اصفولی در ايدجفا،   « شود. آخرت محقق می

عقفاب و  »ابتداء آن بر ادراکات عقال ی عامّ است و در اين نفو   ادراکفات نیفز    

ومرج در حال، وضع شد   برای حفظ نظم جامعه و جلوگیری از هرج« مجازات

ای در مولويفت شفرعی و    د. اما چدین رويّهشو و لرا به محض تخل ، إعمال می

در فرهد  مولويت خدای متعفال معمفول نیسفت بلکفه حتفی بفرای کففار و        

هفای   انفد، مهلفت   مدافقین هم که به بدترين شکل از رسم عبوديت خارج شد 

شود. بدابراين اگر نظر مرحوم آخوند در مورد موالی عرفیِ  المد  اعطا می طويل

باشد، در مورد موالی شرعی و بفر رسفم هفدايت و     گیر و مستبدّ صادق سخت

توان با استداد به ادراکات عقال فی   کدد و نمی مولويتِ خدای متعال صدق نمی

عامّ، عقاب شرعی برای متجری را اثبات نمود. در واقع رسم مولويت شفرعی و  

هدايت الهی، صبر و تحمل و امهال است که نه فقط در مقابل عصیان نسفبت  

شود بلکه در برابفر طغیفان نسفبت بفه اصفل       امر و نواهی اعمال میبه برخی او

بَری و پريرش مولويتِ خدای متعال )اصل اعتقادات( نیز جريفان يافتفه    فرمان

انفد و   است. به عبارت ديگر کسانی که اصل مولويتِ خدای متعال را انکار کرد 

انفوا    انفد و  انفد و حتفی در مقابفل آن ايسفتاد      از دستگا  الهفی خفارج شفد    

گیرنفد،   ها و تدابیر شیطانی را در برابفر نظفام واليفت حقفه بکفار مفی       دشمدی

 گیرند. مشمول تحمل و گرشت و مهلت الهی قرار می

اند و نسبت به  از سوی ديگر، کسانی که مولويت خدای متعال را پريرفته 
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اند اما دچار قصور و تقصیر عملفی نسفبت بفه مفوال      اعتقادات حقه تسلیم شد 

کددد بلکه مرتباق مفورد لطف  و عففو و مغففرت      د، نه تدها مهلت پیدا میهستد

گیرند و دا ماق مشمول عطايای ويژ  الهی هستدد تفا   رحمت خاص خدا قرار می

های عملفی خفارج شفوند. يعدفی نحفو  سفلوک        ها و ذلل به تدريج از اين خلل

چفه   گونفه اسفت. پفس    ها و تخلفات مومدین نیز بدين موالی شرعی با عصیان

برای م،مدین و چه برای کفار و مدافقین، عراب و عقاب فعلی توسفط مفوالی   

« عقفاب عقال فی  »که بحث قوم پیرامون اثبات  شود در حالی شرعی اعمال نمی

اسفت و  « عقاب فعلی»برای متجری بود و روشن است که عقاب عقال ی، يك 

رفیفه اسفت،   شود زيرا آنچه مفدنظر مفوالی ع   حواله به دنیای بعد از مر  نمی

ومرج در همین دنیا و در هر برهه  حفظ نظم جامعه موجود و جلوگیری از هرج

 از زمان حاکمیت و مولويت آنهاست.

اساسا بحفث قفوم پیرامفون    »بدابر استدالل فوق، پاس  به اين اشکال که: 

تجری نارر به استحقاق عقاب است و نه تحقق عقاب. لرا استداد به رحمانیت 

نیفز روشفن   « تحقق عقاب اسفت و نفه نفافی اسفتحقاق عقفاب      موال تدها نافی

شود زيرا چدین بیانی با مبدای قوم ناسازگار است. يعدی روابط عامّ عقال ی  می

در فرهد  مولويت که توسط قوم تعري  شد ، اغراضی از قبیل تحقق نظم در 

گیرد و روشن است که نظم جامعه با اعالم اين گفزار  بفه    جامعه را مدنظر می

شود بلکه عقاب متعیّن و فعلی  محقق نمی« تو مستحق عقاب هستی»عبد که 

شفود آنهفا    و عملکرد مشخص موال در برابر تخلفات عباد است که موجب مفی 

شفوند   دست به تخل  نزندد. يعدی عقالء در اعالم استحقاق عقاب متوق  نمی

موال و مجازات دارد، علم او به واکدش عیدی  زيرا آنچه عبد را از عصیان باز می

کشد و نه دو فر  عقلفی از   معیّدی است که در صورت تخل ، انتظار او را می
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 «    ممکن است عقاب شوی و ممکن است عقاب نشوی»قبیل 

کدفد، تعريف     شدن بحفث ففوق کمفك مفی     . نکته ديگری که به روشن3

رسد آنچه  در فرهد  مولويت و در میان موالی عرفیه است. به نظر می« حق»

در مفورد مفوال، بفه مدزلفت     « حفق »مبدای قوم تداسب دارد، اين است کفه   با

گردد و حق همان خواست و مشیت و فرمان مفوال و جريفان    مولويت او باز می

همه اوامر و نواهی او )حتی در مراحل بعد از عمل ماندد کدتفرل و بهیدفه و...(   

ورد عبفد  در مف « حق»که  است و اال اصل مولويت مدتفی خواهد شد. همچدان

بودن در برابر موال در تمامی مراحل فوق است. چدین تصفوير   نیز همان تسلیم

بَفردار نیسفت و لفرا طفرح      بسیطی از رابطه موال و عبد در بیان قفوم، نسفبیت  

نادرست است زيرا يا اوامر موال جريان يافته و عبد در حال « استحقاق»مبحث 

مفی کدفد و يفا اوامفر مفوال      طاعت است که در اين صورت از عقاب نجات پیدا 

عمفال  است که مجازات و تدبیه بفرای او إ  جريان نیافته و عبد در حال عصیان

خواهد شد. لرا تفکیك بین استحقاق عبد و واکدش موال يا تفکیك بین نیّت و 

فیه )ادراکات عقال ی عامّ پیرامون حق عبد و حق مفوال( معدفا    عمل در مانحن

مسأله با مبانی قوم ناسازگار است. پفس تعريف    ندارد و طرح دو نظر پیرامون 

مفاهیمی از قبیل حالت عبد، فعل عبد، حق يا اسفتحقاق او و...، همگفی بايفد    

 چارچوب مبدای قوم در ادراکات عامّ عقال ی و لوازم آن را رعايت کدد. 

اما پیرامون حق در مبدای مختار ف که علم اصول فقفه احکفام حکفومتی     

ود ف بايد توجه داشت که در فرهد  شفرعی، يفك نقطفه     بايد بر آن استوار ش

شود  کدد و حقیقت مشیت حضرت حق جاری می است که حق جريان پیدا می

محفالّ  »حقیقفی و  « عبفد »وآلفه بمثابفه    علیفه  اهلل اکرم صفلی  ی نبیّ و آن، اراد 

کددد و  ی وجو  از اختیار خود رفع يد می است. يعدی ايشان به همه« اهلل مشیه
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کفه بفاالترين و    شفوند؛ در حفالی   برای جريان تمامی مشیت الهی مفی  مجرايی

ر آن ذات مقفدس قفرار   برترين اختیار به ايشان عطا شد  و کفل عفالَم، مسفخّ   

حفق پیفامبر و   »گرفته است. به همین دلیفل اسفت کفه در ادعیفه، سفخن از      

به میان آمفد  کفه چدفین    « اجمعین بر خدای متعال علیهم اهلل بیت صلوات اهل

امی به اين انوار پاک اختصاص دارد. لرا برابری و تطابق ف که قوم به دنبفال   مق

اکرم و مشفیت خفدای    آن هستدد ف در عالَم خارج فقط و فقط میان اراد  نبیّ 

ی معصومین مشحون از  رغم اين مدزلت، ادعیه ا مه يابد. علی متعال تحقق می

ی متعال است؛ يعدفی  نهیب به نفس خود در دار امتحان و حقانیت افعال خدا

گفرارد و از آن   اهلل است، فرضی غیرعیدی برای خود می عبدی که محالّ مشیه

برد و خدای متعفال نیفز در مقابفل، اضفافه و اعطفاء و فضفل و        به خدا پدا  می

صلوات را بفر آنفان نفازل     رحمت و ذخر و شرف و کرامت و مزيد و صلواتِ فوق

 فرمايد. می

صلی است اما پیرامفون سفطوح بعفدی ماندفد     اين بیان مربوا به سطح ا 

تفوان بفه روايفاتی     انبیاء و علماء و شهداء و مومدین و محبین و مسلمین، مفی 

ی طفاهر    توجه کرد که همگان در روز محشفر و در مقابفل حضفرت صفديقه    

اندازند؛ يعدی مغفرت يا نجات و سعادت و يا ارتقاء و  زير می علیها سربه اهلل سالم

داندد و در برابفر ايشفان خجفل و شفرمدد       هکار آن مخدّر  میرشد خود را بد

هستدد. اين بدان معداست که حق و اسفتحقاق و مففاهیم مربفوا بفه آن، بفر      

کدد. البته  شود و مطلق نیست بلکه هزاران نو  پیدا می اساس نسبیّت معدا می

گا  ی تعري  مطلق از اين مفاهیم، به دلیل تمسك به پاي تالش قوم برای ارا ه

ثابت برای جلوگیری از انحراف و تلوّن و ترديد بود  که امری مستحسن است 

شود که چدین پداهگا  و پايگاهی برای تکامل  اما در سیر تطور تفقه روشن می
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گونه که يك کودک تمامی پدا  خود را در پدرومادر  تفقه مداسب نیست. همان

امفا بفا بلفوغ و سفیر در     شفود   بیدد و اين امر باعث حفظ او از خطرات مفی  می

شود که چدین تصوری باطل بود  و پدا  اصلی مومن،  درجات ايمان، روشن می

 خدای متعال است و پدرومادر و ساير امور نیز محکوم اراد  الهی هستدد. 

  



 

 

بار اساات تعرياف اصاولی از طاعات و        بررسی تجرّی و انقیااد 

 عصیان

تجرّی و انقیاد بايد مورد توجه قرار گیفرد،   مبحث که در ديگری. بحث 9

و تدقیق و بررسی در معدای آن، « طاعت»آن است که بدون تعري  عقال ی از 

توان تبیین صحیحی از تجرّی و انقیاد ارا ه کرد. در واقع معیار مورد نیفاز   نمی

ايدجا ذکفر   است که در« طاعت»برای قضاوت پیرامون تجرّی و انقیاد، تعري  

نشد  و بايد از مباحث ديگر قوم به ايدجا مدتقل شود و پس از بحث و بررسی 

ی آن، به مبحث تجرّی و انقیاد پرداخته شود. البته در صورت انجام اين  دربار 

شود که يکی تبیین معدفای طاعفت نسفبت بفه      کار نیز دو سرفصل مطرح می

اسفت. زيفرا آنچفه بفرای     « مکلّف  »و ديگری تعري  طاعت نسبت بفه  « فقیه»

مکلّفین به عدوان طاعت قابل طرح اسفت، امفوری از قبیفل تحقیفق پیرامفون      

اعتقادات حقّه و اثبات عقلی آن برای خود است که موجب تبعیّفت از وحفی و   

شود و اموری ماندد ضرورت  تقلید از مراجع بمثابه متخصّصین فهم از وحی می

ام و عمل به آنها را در پی دارد. يعدفی  های عملیّه و علم به احک آموختن رساله

هايی که فقیه در فهم از دين بايد طفیّ کدفد، بفرای آنفان      ها و عقبه پی  و خم
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هايی همچون  ی عملکرد او در حوز  موضوعیت ندارد بلکه طاعت فقیه به نحو 

شفود و در ايفن    مربوا مفی « اصول عرفی و روابط عقال ی و لوازم عقلیِ کالم»

 تسلیم بودنِ فقیه نسبت به موال بايد معدا شود.  هاست که  عرصه

ی بحث تجرّی و انقیفاد بايفد    گفته شد که برای قضاوت صحیح دربار  .5

مشخص شود. آنچه « عصیان»و « اطاعت»معدای اصولی و تعري  تخصصّی از 

که از کالم قوم در بحث واجب تعبّدی و امکان اخفر قصفد قربفت در امفر بفر      

انجام فعل مطابق بفا تکلیف    »معدای اطاعت از دو بخش  آيد، اين است که می

شفود. بفه تعبیفر ديگفر اطاعفت ف        تشفکیل مفی  « قصد امتثال امفر »و « شرعی

های اصولی ذکر شفد  ف بمعدفای موافقفت      نامه طور که در برخی اصطالح همان

اعتقادی در نیّت و موافقت عملی در فعل خارجی با امفر موالسفت کفه البتفه     

وجود امر فعلی را در اين بار  الزم ندانسته و محبويیفت عمفل در نفزد     ،برخی

اند. در ادامه ادّعا شد  که ففرق   گیری قصد امر کافی دانسته موال را برای شکل

اسفت زيفرا   « تجفرّی »در شفمولیت امتثفال نسفبت بفه     « اطاعت»با « امتثال»

وافقفت فعفل   اخفر نشفد  و م  « امتثال»موافقت اعتقادی با امر موال در معدای 

 خارجی در تحقق معدای آن کافی است. 

گرچه به صورت سلبی هفر  « عصیان»بار  بايد توجه داشت که اوالق  در اين

آن چیزی است که فاقد دو جزء مرکور در تعري  اطاعفت باشفد؛ امفا در ايفن     

ايفن  »بحث، به صورت اثباتی تعري  نشد  است. ثانیاق حتّی اگر ادعا شود کفه:  

عت مربوا به مکلّفین اسفت و رهفوری در شفمولیت نسفبت بفه      تعري  از اطا

توان به اوامری کفه عقفالء در فهفم از مفتن      ، باز هم می«مجتهد و فقیه ندارد

دارند توجه نمفود و بفدلیل اشفتراک شفار  بفا عقفالء در ايفن جهفت، وجفود          

دستورهايی پیرامون فهم از متن را برای فقیه نیز تصوّر کرد. ثالثفاق بفر اسفاس    
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سفخن  « کلّیفت »و « تطابق»توان در فعل از  حث قبلی روشن شد  که نمیمبا

گفت و لرا بحث از مطابقفت فعفل عبفد بفا تکلیف  شفرعی نبايفد بفر اسفاس          

ی عقل نظری معدا شود بلکه بايد بر مبدای تدريج  اصطالحات موجود در حوز 

 و تکثّر و اصطالحات عقل عملی تبیین شود. 

« محبوبیفت »آن است که قول بفه کفايفت    ی ديگر در اين رابطه . نکته3

گیری  برای قصد امر، متدارر و متداسب با مباحثی است که قبالق پیرامون شکل

جامعه و عرف طرح شد. زيرا در آنجا روشن شد که قبل از جعل قوانین و اوامر 

عرف نسبت به آرمان و مکتب  اهی در موضوعات مختل ، فاعلیتی از سویو نو

شود و پريرش عرف نسبت بفه آنهفا و آمفادگی بفرای      جاد میو افراد خاصّی اي

شفود. تدهفا    فداکاری و کشتن و کشته شدن است که باعث ساخت جامعه مفی 

ر فرمان و الزام و التزام و پس از طیّ اين روند است که امکان حاکمیت و صدو

آيفد و سفچس    شدنِ قوانین عمومی نسفبت بفه اففراد جامعفه پديفد مفی       شامل

زندد. به عبارت  بر اساس همان قوانین عمومی دست به عمل می شهروندان نیز

در  ،ديگر عبد يا مکلّ  يا عرف قبل از مواجهه با اوامر و نواهی موال و کلمات او

گیرد که لزوماق وابسفته   ای از انقطا  و تسلیم و تعبّد نسبت به او قرار می جاذبه

دارد. « بت بین دو اراد نس»به کالم نیست و قابلیت لحاظ مستقلّ را در قالب 

البته محبوبیت و قصد آن در ايدجفا اگفر بفه صفورت روحفی و در مفورد ففرد        

شداختی  استعمال شود، غیر از مباحث فوق است زيرا بحث فوق از سد  جامعه

 و واليت اجتماعی است.

شود که عبد متجرّی  . حال با توجه به تعري  فوق از اطاعت، روشن می1

در اين مورد خاصّ در حال خروج از دستگا  موال بفود  و  با قصد خود حدّاقل 

ی موال، عصیان کرد  اسفت. سفچس ايفن قصفد      بجای موافقت اعتقادی با اراد 
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استدامه پیدا کرد  و مدشأ حرکت شد  و بر اسفاس آن بفه سفمت عمفل )بفه      

سوی نوشیدن خمر( اقدام کرد  که اين نیز عصیان و مخالففت بفا نظفر مفوال     

را نسبت داد؛ « امتثال»توان به او  و لرا در اين بخش نیز نمیشود  محسوب می

ی سفوم   بر خالف تعريفی که امتثال را شاملِ تجرّی نیز می دانست. در مرحله

و انجام خود فعل )که در مثال، همان سرکشیدن ررف است( نیز هماندفد دو  

يعدفی  ی عبفد توجفه کفرد.     ی موال با اراد  بخش ديگر بايد به نسبت بین اراد 

فعفل شفرب   »رغم مخالفت اعتقفادی و اسفتدامه بفر آن،     بیدد که علی موال می

محقق نشد  که در ايدجا دو فر  وجود دارد: يا مفوال اهفل رحمفت و    « خمر

کدفد و يفا اهفل     تخفی  و گرشت است که در اين صفورت، عبفد را عففو مفی    

گیری و تحکّم و مجفازات اسفت کفه در ايفن صفورت عبفد، را مجفازات         سخت

کدد. پس عقاب در ايدجا تابع اخالق موالست و مفواليی کفه اهفل رحمفت      می

کدد  دهد و کمك می پريرد و مهلت می است، وجود عصیان در نظام خود را می

 تا او به دستگا  بازگردد.

بدابراين با توجه به تعري  اطاعت در نظر قفوم و عفدم تفکیفك فعفل از      

در تجرّی روشفن شفد  و مبدفايی     فاعل و اراد  و قصد او در نظر مختار، بحث

ی نیفت و عمفل،    ماند و ضمداق بجفای دو مرحلفه   برای اختالف در آن باقی نمی

 شود: تجرّی در سه مرحله تبیین می

بر مبدای قوم که اطاعت شامل موافقت اعتقادی نیز هست، ثبوت عصیان  

بعدفوان جفزء اول در   « قصفد امفر  »برای متجرّی قطعی است چفون اوالق فاقفد   

تعري  اطاعت است. ثانیاق با استدامه به قصد به سفمت فعفل حرکفت کفرد  و     

حو  ی عمل استمرار داد  است؛ يعدی وقتی اين ن عصیان اعتقادی را در عرصه

از حرکت به سوی فعل با اوامر مفوال سفدجید  شفود، بفاز هفم امتثفال صفدق        



  071 [ی]مبحث التجر یاالمر الثان ________________________________________ 

 

شود. ثالثاق در انتها خود فعل را انجام داد  است و از  کدد و عصیان ثابت می نمی

اين جهت نیز عاصی است؛ زيرا با وجود نوشیدن آب توسط او در عالم تحقّفق،  

شیدن آب را به او مسفتدد  را به او نسبت داد و نو« ترک شرب خمر»توان  نمی

را اختیار کرد  بفود  و آن  « شرب خمر»کرد و فعل او محسوب نمود. چون او 

را استمرار داد  و بر اساس اين حالت، عمل خود را سفامان داد  و از نوشفیدن   

کفردن   کرد  و لرا چدین شخصفی بفا مفزّ     میمايع، مستی و لرت آن را دنبال 

عمل را قطع کرد  و رفرف آب را بفه کدفاری    بردن به اشتبا  خود،  مايع و پی

 اندازد. می

البته اين فقط يکی از فرو  در اين مساله است اما بدلیل تحلیل مساله  

دهها فر  ديگفر نیفز ممکفن     9بر اساس اختیار و مدشأ بودنِ آن برای حالت،

شود. يعدی شايد شخصی پس از درک  است و حکم نیز به تبع آن متفاوت می

گیفری و   اکر شود که در نهايت شارب الخمر نشد  و آن را دسفت ی آب، ش مزّ 

ی خداوند بداند و حال توبه به او دست دهد که در اين صورت  کمکی از ناحیه

طفور کفه گرشفت،     ممکن است برخورد موال با او متفاوت شود. گرچفه همفان  

عقاب عبد يا عفو او در اين سفه مرحلفه، تفابعی از اخفتالف اخفالق در مفوالی       

 ل  است.مخت

ی میان عبد و موال يك نظر اين است که رابطفه   . البته در تبیین رابطه5

بر اساس اوامر و نواهی موال و غر  او از اين دستورها تحلیل شود. نظر ديگفر  

تفسیر شفود و بجفای   « نعمت»ی بین عبد و موال بر اساس  اين است که رابطه

نعمت بعدوان يفك امفر    تکیه بر اغرا  اجتماعی، ضرورت شکر عبد در مقابل

حقیقی مطرح است و قبل از پريرش عبد و جعل توسفط مفوال، عبفد در پفی     
                                                           

 که تفصیل آن در ادامه بحث خواهد آمد. .9
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تفوان بفه    شکر مدعم و ادای حق موال از طريق اطاعت اوست که اين نظر را می

 شهید صدر مدتسب نمود.

طرفه نیست بلکفه   های امروزين اساساق به صورت يك البته مبدای مديريت

جمهوريت طرح شد  و هر کسی متداسب بفا سفهم   مباحثی ماندد مشارکت و 

مدفدی بفاالتری دسفت پیفدا      خود در تولید ثروت ملّی، به درآمد بیشتر و بهر 

 تواند در سفارش نیازهای جديد حضور پیدا کدد.   کدد و حتی می می

ی میان خفالق   ی بین عبد و موال را در قالب رابطه اما مبدای مختار، رابطه

است و خالق اراد  کرد  تا با « مرکّب»د؛ يعدی مخلوق کد و مخلوق تحلیل می

اعطاء رشد و تکامل به او، موجب ابتهاج مخلوق شفود. لفرا عطفای خفالق بفه      

مخلوق از قبیل عقل و چشم و گفوش و ... بسفتری بفرای رحمفت و تفضفل و      

موضفوعیت نفدارد؛   « نعمت»اضافه کردن به مخلوق اوست که در اين صورت، 

ای برای ذکفر و معرففت و توجفه بفه خفالق       ها وسیله ن نعمتبلکه ارتباا با اي

است. در واقع تعلّق به او و اشتداد و ارتقفاء ايفن تعلّفق اسفت کفه موضفوعیت       

ی خالق در ربوبیت و هدايت مخلوق اففزون شفود و تصفرّف او     يابد تا اراد  می

لرت »موجب انبساا و لرّت بیشتر برای عبد گردد. پس يك طرفِ اين رابطه 

)نسبت بین اشتداد و « اشتداد تصرّف خالق در مخلوق»و طرف ديگر « شتربی

قابفل  « ی نظفام واليفت   فلسففه »ابتهاج( است که بیان تفصیلی آن در مباحث 

 دسترسی است.

  



 

 

، «حالات »، «اراده»از منظار رابطاه باین      بررسی تجارّی و انقیااد  

 «عمل»و « فطرت»

 

توان با توجه به اين نکتفه   سوم بحث پیرامون تجری و انقیاد را میمحور  

ی ذاتی برای آن باشد، مخالفت با يقین ف   اگر حجیت يقین الزمه آغاز کرد که

حتی اگر مطابق با واقع نباشد ف حتماق و به صورت بديهی و ذاتی امری مرموم  

ر اين بفار ، بفر   شمرد  شد  و دارای عقاب خواهد بود و لرا بحث و نزا  قوم د

از آنجفا  »ممکن است گفته شود: بودنِ حجیت يقین است.  خالف قول به ذاتی

گا  در انتساب امور بفه شفار  بفر     که فقیه عادل ماندد فرد عادی نیست و هی 

توان گفت کفه بفر خفالف بحفث      کدد، می خالف مقتضای قطع خود عمل نمی

ن اسفت و ارتبفاطی بفه    حجیت يقین، مبحث تجرّی و انقیاد مربوا به مکلّففی 

اما بايد توجه داشت که در بحث علمی بايد فر  تخلّف  را  « مجتهدين ندارد.

برای فقیه نیز در نظر گرفت و به بحث از آن پرداخت تا بصفورت اسفتداللی و   

مدد، از ورود اين تخلّفات به عملیات تفقّه و مدطق آن جلفوگیری شفود.    قاعد 

شفود تفا    یاس و استحسان و ... بحفث مفی  طور که در مباحث اصولی از ق همان
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وجود انحراف در اين طرق اثبات شد  و استفاد  از آنها در استدباا نفی گردد. 

عالو  بر اين که در طول تاري  مواردی مشاهد  شد  که معدودی از فقهاء بفر  

 اند. خالف امور قطعی و مسلّم فتوا داد 

به نحو اصولی « عدالت»ا ب« علم و قطع»در واقع تا زمانی که نسبت بین  

تواند رفتار علمی  مورد بحث قرار نگرفته و تدقیح نشد ، فقیه با چه معیاری می

تفوان بحفث از    خود را کدترل کدد   پس بدون تبیین علمی از اين مسا ل نمی

تجرّی و انقیاد را مخصوص مکلّفین دانست و مجتهدين را از شمول آن خارج 

 کرد.

از تجرّی و انقیاد به درستی مفدقّح شفود، بايفد    برای آن که بحث پس . 5

ها را کدار گراشفت و نبايفد يقفین اشفخاص مختلف        بحث از مصاديق و نمونه

)موقن( را مبدای بحث قرار داد بلکفه الزم اسفت بفه بررسفی ماهیفت قطفع و       

اوصاف آن و حکم عقال ی يا شرعی پیرامفون آن پرداختفه شفود و معیارهفای     

لرا بايد معلوم شود که پايگا  پديفد آمفدنِ قطفع و     بحث از قطع روشن گردد.

يقفین فقیفه از امفور اعتبفاری و     جزمیّت چیست  البتفه از آنجفا کفه موضفو      

اختیار، فطفرت  »حقیقی است و امور اعتباری در کلمات قوم به سه مفهوم غیر

مداسب است تا نسبت بین قطع با هر  کدد، رجو  می« قراردادهای اجتماعیو 

ی  رسد که ادامفه  هوم فوق مورد بررسی قرار گیرد. اما به نظر میيك از سه مف

نیفز ممکفن باشفد. آيفا     « فعفل »اين بحث با سوال از پايگا  و روند پديد آمدنِ 

بدون داشتنِ حالت روحی، امکان دارد فعلی از انسفان سفر بزنفد   يعدفی اگفر      

  تعمیم داد  شود به نحوی که مطلقِ حالت روحی نففی شفود، هفی   « ترديد»

شود. پس تحقّق فعل، وابسته به وجود حالت اسفت و   حرکت و فعلی واقع نمی

 است.« فعل»حالت، علّت پديد آمدن 
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طور که بداهت در عقل نظفری تبیفین شفد ، بايفد      به عبارت ديگر همان 

روشن شود که امر بديهی در عقل عملی چیست. آيا پايگا ِ عمل بفه خطفور و   

گردد کفه قفوم آنهفا را ذکفر      جزم و ... باز میتصديق به فايد  و شوق و میل و 

از سفد  تصفوّر و تصفديق اسفت   البتفه       ،درَک در عقل عملفی اند   آيا مُ کرد 

توان به تصوّر درآورد، امفا   روشن است که اموری از سد  عقل عملی را نیز می

فعل »بحث بر سر اين است که در تقرير صحیح از مبدای قوم روشن شود که: 

از سد  تصوّر  ،ندادنِ يك فعل دادن يا انجام يعدی انجام« شود  میچگونه واقع 

انجفام فعفل بفه تصفمیم جزمفی و       رسفد  و تصديق نیست بلکفه بفه نظفر مفی    

گیفرد کفه    گراشتن ترديد وابسته است و تصمیم نیز در صورتی شکل مفی کدار

کردنِ شته باشد. لرا افعالی )ماندد دورحالتی روحی نسبت به آن فعل وجود دا

شوند.  واقع میت از حرارت آتش( وجود دارند که بدون سدجش و محاسبه دس

قفرارداد  »اسفت و نفه   « اختیفار »آمدن فعل در نظر قوم نفه  در واقع علّت پديد

گردد که همفان حالفت نففس     باز می« فطرت»بلکه فعل اجماالق به « اجتماعی

بفه  « فعفل »نسبت به امور مال م و غیر مال م بفا آن اسفت. لفرا در نظفر قفوم      

و حسفن و قفبح ذاتفی    « فطرت»کدد و حالت نیز ريشه در  رجو  می« حالت»

 دارد.  

های فعل در نظفر قفوم    فطرت تدها يکی از ريشه»ممکن است گفته شود: 

است و اال اعمال متعدد ديگری ماندد تکلّم هستدد که به حسن و قبح رجفو   

گفردد کفه امفری     یکددد؛ زيرا داللت الفاظ بر معانی به جعل جاعل باز مف  نمی

در « حجّیفت »اما بايد توجه داشفت کفه مفا بفدنبال مبدفای      « قراردادی است.

هستیم تا معیاری باشد که بتوان تفاصیل بحث را بفر  « عقل عملی»های  ريشه

آن استوار کرد. حال اگر پايگا  فعفل بفه قراردادهفای اجتمفاعی ارجفا  شفود،       
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تغییرنفد و بفه    جتمفاعی قابفل  ست زيرا قراردادهفای ا توان آن را حجّت دان نمی

تصمیم طرفین يا اطرافِ قرار وابسته هستدد. يعدی امر قراردادی گرچفه بفرای   

کدد؛ اما فر  خالف آن )امکان يك جعل ديگفر( هفم    انسان، حالت ايجاد می

ی علمفی و اسفتدالل عقلفی و ارتبفاا بفا       فاقفد ريشفه  « قرار»وجود دارد زيرا 

رغم  شود و علی ضرورتاق مدجرّ به عمل نمی« قرار و جعل»االمر است. پس  نفس

ثابفت  « پايگفا  »تواند يفك   آن که قابلیت ايجاد حالت را برای انسان دارد، نمی

عد از آن که پايگاهی اصلی و باشد. البته ب« عقل عملی»و « فعل»برای تبیین 

های فرعفی،   بددی تواند در دسته تمسّك برای فعل تبیین شد، قرار نیز می قابل

 برای برخی افعال باشد که از اهمّیت و ارزش کمتری برخوردارند.   مدشأی

ی اعمال به حسفن و قفبح    . اگر معلوم شد که پايگا  عقل عملی و ريشه3

درَکِ عقل عملی، امری ذاتی گردد، اشکال اين است که مُ ذاتی و فطرت باز می

بايد و  کش  باشد بلکه درَکات عقل نظری نیست که قابلو ماهوی و از سد  مُ

شود. به عبارت ديگر عمل، تطابقی با واقع و  نبايدی است که مدجرّ به عمل می

شفود. از ايفن رو بفا     االمر ندارد بلکفه باعفث وقفو ِ چیفزی در خفارج مفی       نفس

شفود   االمر، واقع و وجود مدکش  می بکاربردن عقل نظری و دستیابی به نفس

ريفم و تطفابق بفا واقفع در آن     اما در عقل عملی، با وقو  و ايجاد سر و کفار دا 

شود بلکه قرار است چیزی به وقو  برسد. لفرا بجفای ايدکفه گفتفه      دنبال نمی

موجفبِ  « حالفت »بايفد گففت:   « القطع حجه ذاتاق ألنه طريق  الی الواقع»شود: 

 است.« طريق الی الوقو »شود و فعل نیز  می« فعل»

دفد، بفه ماهیفت و    کد بدابراين فطرت در معدايی که قوم از آن ارا فه مفی   

کدد و به همین دلیل روندی جبری و غريزی را بفر   خواصّ ذاتی آن رجو  می

ل نظفری و کشف  از واقفع  مدصفرف     کدد که بحث را بفه عقف   افعال حاکم می
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ی متفدرّج   توان از فعل بعدفوان يفك مقولفه    نمیديگر د. در اين صورت ماين می

بحفث  « ن و فسفاد کفو »سخن گفت زيفرا در ماهیفت و ذاتیفات آن، پیرامفون     

 شود و تدريج و حرکت و فعل در آن معدايی ندارد. می

طفرح   قابفل نفی اين مبدفا، بحفث از اختیفار و اراد      طرح اين اشکال و با 

کدفد و حتفی    ای عمل مفی  در مبدای مختار، هر فعلی تحت اراد لرا شود و  می

نیست، اما ی انسان  افعال غريزی و ناخودآگا  ماندد ضربان قلب گرچه به اراد 

تحت اختیار فاعلِ مافوق است. در اين صورت هفر فعلفی کفه بتفوان آن را بفه      

گفردد و ايفن حالفت نیفز بفه اختیفار و        انسان مدسوب کرد، به حالت او باز می

ای  از طريفق واسفطه  « اراد »گردد و نه به فطرت او. پس  ی انسان باز می اراد 

گردد. زيرا روشفن شفد کفه     می« فعل»و استدامه بر آن، موجب « حالت»بدام 

االمر و ماهیفت و آثفار آن و سفاير مفدرَکاتِ عقفل نظفری        حالت نبايد به نفس

تفوان   بازگرداند  شود بلکه بايد در ايدجا به مدرَکات عقل عملی پرداخت و می

ی عمل، وابسفتگی عمفل بفه حالفت و رجفو        گفت که اولین بديهی در عرصه

 حالت به اراد  است.

البته تحلیل ما از مبدای قوم اين است که امر مشترک بین عقل نظری و  

داندد اما سد  آنها با يکديگر متفاوت  عقل عملی را رجو  هر دو به بداهت می

و دومفی  « عطريفق الفی الواقف   »است؛ يعدی افتراق آنها در اين است که اولفی  

م اول نبايفد  فعالیفت عقفل در قسف    است. به عبارت ديگر،« طريق الی الوقو »

موجبِ سلب وجود از شیء شود و در قسم دوم نبايفد مفانعی از جريفان فعفل     

 شود.  

. در صورتی که اين تبیین اجمالی از پايگا  فعل پريرفته شود و تففاوت  1

بین مدرَک عقل نظری )= سدجش( با مدرَک عقفل عملفی )= حالفت( معلفوم     
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لکه آنچه در سیر اراد  طرح نیست ب قابل« جريان نسبت»، ديگر بحث از گردد

ی بعفد بايفد وارد    است. يعدی در مرحله« تداسب»و حالت و فعل جريان دارد، 

چگونفه  « تداسفب »بحث تفصیلی از پیدايش فعل و عمل شد و توضیح داد که 

توجه « غر »ای مهمّ به نام  شود. برای توضیح تداسب بايد به مسأله ايجاد می

ی انسان برای انجام  چیز است. يعدی اراد کرد که مبدايی برای تداسب بین دو 

گیرد و برای وصول به آن غر ، چدفد چیفز را    هر کاری، غرضی را در نظر می

کدد اما عدم لحاظ غر ، بمعدای لغويّتِ فعل است. پس بر  با هم هماهد  می

شود، انسفان در ايدجفا    خالف جريان نسبت و علّیت که خود به خود جاری می

اصّ را محقق کدد کفه ايفن امفر بفه ايجفادِ تداسفب و       خواهد يك غر  خ می

 هماهدگی بین چدد چیز نیازمدد است. 

« تداسفب بفا غايفت   »در اين صورت بايد گفت که موضو  يقین و حالفت،  

است؛ زيرا قرار است بر اساس يقین، فعل انجام شود و فعل نیز امری تدريجی 

شود. تفاز  در   انسان معدا میاست که در تداسب با غايت و ضرر و نفعِ مدّ نظر 

طور نیست کفه فعفل    شود چون اين مطرح می« سدجش»ايدجاست که نیاز به 

صرفاق بر اساس اراد  و حالت استوار شود بلکه الزم است جهتی خاصّ در نظفر  

ظ با آن جهت سدجید  شود. بفر همفین   گرفته شود و ضرر و نفعِ فعل در لحا

عقفل  »در اصفطالحِ  « عقفل »ی  از کلمهتوان علّت استفاد   می اساس است که

 را نیز تبیین کرد.       « عملی

های عقل عملی و تففاوت آن بفا عقفل نظفری      به بررسی ريشه . تا ايدجا5

هفای   بعدفوان يکفی از مداشف  و پايگفا     « حالت»پرداخته شد تا بر اساس آن، 

ادراک تبیین گردد و سچس چارچوبی برای بحفث از حجیفت يقفین و تجفرّی     

به آن شکل بگیرد. به عبارت ديگر حالت در نظر قوم به عقل عملی باز  نسبت



  011 [ی]مبحث التجر یاالمر الثان ________________________________________ 

 

ی صدور فعل هستدد. بر ايفن اسفاس    گردد و ادراکات عقل عملی نیز ريشه می

تواند مبدأ فعل باشد و وقو  فعفل وابسفته بفه وجفود      گفته شد که ترديد نمی

 حالت است.

قوم هم به صورت  در کلمات« حالت»البته در ايدجا بايد توجه داشت که  

مدطقی و هم به صورت فلسفی تحلیل شد  است. حالت در تبیین مدطقی آن، 

ی عقل  شود و ريشه همان کشش و تال می است که در فطرت از آن بحث می

دهد. امفا حالفت در    عملی را )در مقابل عقل نظری( در علم مدطق تشکیل می

و اراد  و کراهفت و   تبیین فلسفی از آن، به اصفطالحاتی ماندفد میفل و طلفب    

شود که آخوند در طلب انشا ی و ذيل بحفث از مبفادی    صفت نفسانی معدا می

اراد  و مراحل انجام فعل، آن را مورد اشار  قرار داد  بود. گرچه اين دو معدا از 

های عقل عملی بايفد بفه معدفای     حالت وجود دارد اما در هدگام بحث از ريشه

ت بعدفوان  بار  گفته شد که تحلیفل از فطفر   مدطقی از حالت پرداخت. در اين

پفريرش نیسفت و بايفد اختیفار و اراد  را در معدفای       امری ذاتی و ماهوی قابل

ی ضفروری و جبفری    مدطقی آن )صرف االمکان( بر آن حاکم نمود تا از رابطه

 خارج شود و مبدايی مدطقی برای اصالح مباحث فلسفی ايجاد شود.

برخی افعال وجود دارند که در آنهفا، اراد   حتماق »ممکن است گفته شود: 

بر حالت حاکم نیست بلکه ابتدا اق حالتی درونی )ماندد گرسدگی و کشفش بفه   

آيفد و   آيد و تاز  بعد از آن است که اراد  به حرکفت در مفی   غرا( به وجود می

انسان نسبت به يك از طرفین )ترتیب اثر به اين حالت و يا عدم توجه به آن( 

ی ما در برخفی افعفال    در پاس  بايد گفت روشن است که اراد « کدد. اراد  می

حاکم نیست بلکه ضربان قلب و هضم غرا توسط معد  و ... اعمالی اسفت کفه   
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همچدان که برخی افعفال قطعفاق    9.اراد ، محکوم آنهاست و بر آنها اشراف ندارد

نفدارد.  ی قهری ماهیت در آنها نقشفی   اختیاری هستدد و فطرت بعدوان الزمه

پس وجداناق اين دو دسته از افعال وجود دارند اما بايد توجه داشت کفه افعفالِ   

مبتدی بر فطرت، موضو  بحث نیست و بحث اصولی تدها پیرامون افعالی است 

پريری در آنها قابفل   که اختیاری هستدد و مفاهیمی ماندد امتحان و مسئولیت

تفوان   ين بود که چگونه میتصور و دارای موضوعیت است؛ يعدی بحث بر سر ا

مدد نمود. البته روشن است کفه   حجیت يقین فقیه را اثبات کرد و آن را قاعد 

کیف   »نیسفت بلکفه حجیفتِ    « اصفل اختیفار  »سخن در اثبات حجیت بفرای  

مطرح است. زيرا ذات اختیار بمعدفای امکفان فعفل و تفرک آن، يفك      « اختیار

که کیفیفتِ افعفالی کفه بفر     بردار نیست بل خصوصیت تکويدی است که مواخر 

 گیرد، قابلیت دارد تا مورد سوال و امر و نهی قرار گیرد. اساس اختیار انجام می

« اراد ». بر اين اساس، تبیین قوم از عقل عملی اصالح شد و مبدای آن 1

قرار گرفت؛ گرچه جريان اراد  در فعل بدون حالفت ممکفن نیسفت و در ايفن     

م. يعدی صحیح است که پايگا  عقل عملفی بفه   راستا حتماق به فطرت نیازمددي

هايی مورد بحث اسفت کفه اختیفار و     گردد اما حسن و قبح حسن و قبح بازمی

امتحان در آنها را  داشته باشد و مدظور از اختیار نیز در ايدجا، کی  اختیفار ف   

در « کی  اختیار»شود تا  طريقی می« حالت»و نه اصل اختیار ف است. سچس  

شود. اما اگر حالت حفرف   شود که در اين صورت فعل صادر میجاری « فعل»

                                                           
ی ما در افعالِ مبتدی بر فطرت حضور ندارد اما فطفرت   البته بر مبدای مختار، گرچه اراد  .9

 السفالم(  لفیهم ی خدای متعال و حضرات معصفومین ع  )ماندد اراد  های ما فوق تحت اراد 

، افعال فطفری  «محوری، تصرفی و تبعی»کدد و لرا با تقسیم اراد  به سه سطحِ  عمل می

    کدد. های محوری رجو  می نیز به اراد 
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شود. يعدفی ممکفن اسفت     شود، ترديد حاصل شد  و فعلی از انسان صادر نمی

انسان کاری را اراد  کدد و نسبت به آن حالت پیدا کدد و حتی بفه سفمت آن   

ی خود دسفت بکشفد و بفه ايفن صفورت،       حرکت کدد، اما قبل از عمل از اراد 

را به سمت ديگری تغییر جهت دهد که اين خاصیت اختیار است.  حالت خود

توانفد   در واقع اراد  در هر مقطعی از اين روند و حتی در آخرين لحظفات مفی  

اسفتمرار  »بفر اثفر   « حالت»دست از فعل بکشد و به کار ديگری بچردازد و لرا 

 شود.  ، مجرای فعل می«اراد 

د آن توضفیح داد  شفد و بفر    . با توضیحات فوق، اصل صدور فعل و رون7

حجّفت اسفت    « فعفل  وقو »شود که آيا نفسِ  اساس آن اين سوال مطرح می

توان ادعای تبعیت  چدین نیست زيرا با انجام هر فعلی نمی روشن است که اين

ای حجیت آن را اثبات کرد. از اين رو بايد  از موال را داشت بلکه بايد به وسیله

ر فعلی دارای غر  است و لرا بايفد فعفل را بفا    به اين نکته توجه داشت که ه

مفورد نظفر تداسفب     غر  از آن سدجید و مالحظه کرد که آيا فعل بفا غفر ِ  

داشته است يا خیر  يعدی برای اثبات حجّیت افعال در سطح عقل عملی بايفد  

تداسب افعال را با غر  محوری سدجید؛ چه خود شخص اين سفدجش را بفر   

زندگی انجام دهد و چه عبد، تداسب افعال خود را اساس لحاظ اهداف خود از 

شفود و   با غر  موال بسدجد. لرا حجّیت در اين سطح بر اساس غايت معدا می

گردد. بدابراين حجّیت بر مبدای  برای اثبات آن، تداسب اراد  با غايت لحاظ می

در تحلیل از حجیت ردّ شد چون امفور  « جريان نسبت»معدا شد و « تداسب»

راق و خود به خود جاری است و اراد  در آن دخالتی ندارد اما در فعل فطری جب

« اراد ، حالت و فعفل »ارادی، تداسب با غر  مطرح است. در واقع سه مفهومِ 

تواندد يقین مدطقی را در عقل عملی توضیح دهدد اما اين سه مفهوم وقتی  می
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ارات معدفا  شفوند، يقفین را در اعتبف    با امری بیرونی بدام غفر  سفدجید  مفی   

 کددد.  می

رسیم، اختیار بر اساس غايت خود راهفی را در نظفر    وقتی به اعتبارات می

پفردازد و بعفد از آن وارد عمفل     کشفی مفی   گیرد و سچس برای آن به نقشه می

يابفد:   شود تا نقشه را محقق کدد. يعدی اعتبارات در سه مرحله توضیح مفی  می

سفت کفه از خاصفیت اختیفار نشفأت      زنفی و ايجفاد ايفد  ا    اولین مرحله، گمانه

شود که از  گیرد. در ايدجا، را  و فر  جديدی برای تحقق غر  لحاظ می می

شفود   ی دوم اين مهم بررسی می کدیم. در مرحله ياد می« وجود اعتبار»آن به 

کشفی و   ی جديد تداسفب دارنفد و لفرا بفه نقشفه      هايی با اين ايد  که چه فعل

نامگراری کرد. « وقو  اعتبار»توان آن را به  می شود و ريزی مبادرت می برنامه

پفردازد تفا از طريفق التفزام آنفان،       پس از اين است که شخص به الزام غیر می

« وجوب اعتبار»ی خود را در عالم خارج پیاد  کدد که از آن به  نقشه و برنامه

م شود. در واقع تحلیل از بداء عقالء با توجه به اين سفه مرحلفه انجفا    تعبیر می

  9.ی آن، اختیار و تداسب بجای علّیت و نسبت است شود که پايه می

« اعتبفارات »و « عقفل عملفی  »در دو سفطحِ  « حجّیفت فعفل  ». تا ايدجا 5

های حجیت يقین  رکن در عقل عملی قرار گرفت تا پايه« اختیار»تدقیح شد و 

ه به نحو اصولی معلوم گردد. يعدی برای تبیین اصولی از حجیت يقین بايفد بف  

و هفم  « جهتِ حقّ و خیفر و مثبفت  »اين نکته توجه کرد که برای اختیار، هم 

متصوّر است زيرا بعد از بحثهای مدطقفیِ ففوق ف    « جهتِ باطل و شرّ و مدفی»

                                                           
نیفز در مباحفث حضفرت اسفتاد )ر ( بفر اسفاس سفه        « عفرف »و « عقل»هر يك از البته  .9

گردد تا عالو  بر ادراکات عقال ی، به مباحفث   تبیین می «وجود، وقو  و وجوب»ی  مرحله

 ی ادراکات عقلی و ادراکات عرفی نیز نظم جديدی داد  شود.          قوم در زمیده
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کرد ف بايد به تحلیل فلسفی و تبیفین    که صورت فعل را به نحو عامّ تحلیل می

، اختیفار حفقّ بايفد بفه     موادّ بحث پرداخت و از آنجا که ما از متألّهین هستیم

پريرش دستگا  الهی و اختیار باطل بايد به پريرش دستگا  ابلیس معدا شفود.  

تواند بصورت بريد  و مدفكّ از امور تکويدی مالحظه  در اين صورت اختیار نمی

ی تکويدی خدای متعفال در   شود بلکه بايد گفت در صورت اختیار مثبت، اراد 

آورد امفا در   رای او آرامش و طمأنیده پديد مفی يابد و ب حالت انسان حضور می

شود. پفس در ايفن    صورت اختیار مدفی، حالت او دچار اضطراب و تشويش می

سطح از بحث، بیان قواعد عامّ برای تمامی انسانها نادرست است زيرا بفا طفرح   

گردد و به تبع حاالت نیز به  ، الجرم دو دستگا  و دو جهت مطرح می«اختیار»

 شوند. قسیم میدو دسته ت

بفه   شفود و  اين دو سد  از حاالت، انسان وارد نظام اجتماعی می بر اساسِ

فقیه بر اساس عزم بر تعبّد به موال  پردازد. يعدی در دستگا  ايمان، سدجش می

پفردازد و در   و حالت تسلیم در برابر او به بررسی اسداد و دالالت کالم موال می

و نحو و معانی و بیان و بديع و لغت قفرار   مقابل علمای رجال و درايه و صرف

با ادراکات عقال ی جامعه )عامّ و خاصّ و مطلق و مقیّد و  که همچدان گیرد می

های  شود. در واقع فقیه بايد به فعالیت ...( و ادراکات عقلی و مدطقی مواجه می

علمی و طیّ مسیر تخصّصی در میان اين مفاهیم بچردازد تا در نتیجه حجّت را 

« سدجش»ت که تمام کدد و فهم خود را معرّر و مدجّز بداند. اين بدان معداس

تقوّم يافته و يقیدی حجّت خواهد بود که عالو  بر حالت تسلیم، از « حالت»به 

مدد شد  ناشی شود. به عبارت ديگر يقین ذاتفاق حجّفت    سدجشِ مقدّن و قاعد 

سففدجشِ »يابففد کففه محصففول  نیسففت بلکففه تدهففا در صففورتی حجّیففت مففی 

اين حالت نیز بر اساس بود  و « حالت تسلیم»ی باشد که متقوّم به «مدد قاعد 
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 شکل گرفته باشد.« اختیار مثبت و حقّ»

همان مباحثی است کفه   ،مدد کردنِ سدجش البته مباحث قوم برای قاعد 

در فصل امارات و پیرامون حجیت رهورات و شهرت و اجما  و قفول لغفوی و   

ه مددی را در س اند اما مبدای مختار در اين قاعد  ی عقالء و ... طرح کرد  سیر 

« اسفتظهار در پفردازش  »و « ابتهال در گزيدش»، «زنی تهوّر در گمانه»مفهومِ 

داند که نقد مبدای قوم و تطبیق آن با مبدای مختفار، موکفول بفه موضفع      می

ديگری است. اما حداقل آن است که حجّیت يقین در صورتی قابل اثبات است 

وجود عبور کدد و به که از مسیر قواعد عرفی و زبانی و عقال ی در علم اصولِ م

 آنها مقیّد شود.

ها در برابر  . اما در مبدای مختار، آنچه بعد از يقین و ورود در نظام اراد 1

و ارجا  کثفرت بفه وحفدت و جريفان     « وحدت و کثرت»گیرد،  انسان قرار می

قفه  وحدت در کثرت است؛ فرقی ندارد که موضو  مورد نظر، از سد  فهم و تف

کردنِ عیدیت باشد. در واقع با ورود در وعاء  و هماهد  باشد يا از جدس تحقق

و چگفونگی تبفديل آنهفا بفه     « وحفدت و کثفرت  »سدجش و علم، بايد تکلی ِ 

ی سفدجش اسفت. ولفی     يکديگر روشن شود که اين مهم، موضو  فعالیت قفوّ  

ی تکويدی است زيرا وابسته به ررفیتِ اراد   چدین کاری اوالق دارای يك مرتبه

ص اسفت. يعدفی در موضفوعات مهفم، آنچفه تفاثیری اساسفی در        و حالت شخ

اسفت و  « نسبت بین علم و ررفیت يقفین »ها دارد،  هماهدگیِ وحدت و کثرت

 اال انسان قادر بر ورود و خروج در چدان موضوعاتی نخواهد بود.

بدابراين وحدت و کثرتِ عامّ معدا ندارد بلکه وحدت و کثرتی قابل طفرح   

رفیت يقین باشد. در اين صورت قفدرت سفدجش دارای   است که متداسب با ر

ثبات نیست بلکه به وحدت رساندنِ کثرات، وابسته به اين است که انسفان در  
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چه دوران تاريخی حضور دارد و لرا تغییرات زمانی و مکانی در ايدجا اهمیفت  

ای جفز نسفبیّت    يابد. اما اگر واليتی بر اين تغییرات إعمفال نشفود، نتیجفه    می

گردد کفه   ای باز می و تلوّن نخواهد داشت و همه چیز به اصول موضوعه مادّی

و  ثبفات »هر دانشمددی آنها را اختیار کرد  است. پس بر مبدای مختار، هم از 

احتراز خواهیم کفرد   «نسبیت مادّی»خارج خواهیم شد و هم از  «نگری مطلق

رت ديگفر حالفت   گردد. به عبا ها به والت حق و باطل باز می زيرا ررفیت يقین

کدفد امفا ثبفات يقفین و اسفتقرار       ی ابلیس رجو  می اضطراب و تجزّم به اراد 

ی خدای متعال و پیامبر اکفرم و امیرالمفومدین    طمأنیده تکويداق به حضور اراد 

هفم   ،های ما فوق های مادون وابسته است. در واقع اراد  السالم در اراد  علیهما

شفوند. پفس    دد و هم موجب اشتداد آنها مفی ها هست پايگاهی برای ديگر يقین

ی معصفومین   ی برتر يعدی اراد  به اراد  «تکويدی»پايگا  يقین و حالت از نظر 

ی  گردد؛ يعدی ثبات و اسفتقرارِ فطفرت، تفابع حضفور اراد      السالم باز می علیهم

 ی آنهاست.  امام معصوم در انسان است که البته اين امر، مدوا به تولّی به اراد 

، ررفیتفی از اراد  و  «واليفت تفاريخی  »اما بعد از واليت تکويدی و از نظر 

شود که متداسب با قدرت کفار و مدافقین  حالت و عقالنیت به مومدین عطا می

ی تاريخی باشد و لرا هی  عرری از هی  کس پريرفته نیست؛ زيرا  در آن دور 

انفی اسفت کفه    اذن خدای متعال نسبت به جوالن کففر و نففاق تدهفا بفه میز    

نیفز بفه    «واليفت اجتمفاعی  »مومدین قادر بر مقابله با آن باشفدد. ررفیفت در   

جايگا  و مدصب شخص وابسته است که مراتب مختلفی ماندد عوامّ و خفواصّ  

رسفد کفه رهبفر جامعفه شفد  و       ی آن به شخصی مفی  گیرد و قلّه را در بر می

 يت اجتماعی داراست. محوريت يافته و طبعاق باالترين سهم تأثیر را در وال

گفردد: عرففانی کفه     از مفی در واقع هدايت در دوران غیبت به اين مهم بف 
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ی  رزق معدوی خود را برای راهبفریِ جامعفه   ،ی آن عظام شیعه بوسیله فقهای

مدفد گشفته اسفت.     اند، به چه میزان کدترل شفد  و قاعفد    کرد  ديدی اخر می

در نففسِ فهفم از کلمفات     يعدی عظمت فقهای مرهب حقّه در خداترسی آنها

های عظیم اهل سدّت در موضو  انتساب  شار  بود  تا به اين وسیله از انحراف

های اين بزرگواران در اين زمیده مدجرّ  به شار  در امان بماندد و تمامی تالش

دار  به اين شد  که اين عرفان و مراقبه در فهم کلمات، در اصفول و فقفه زبفان   

هايی همچون حسن و قبح و  و پايه الل تبديل گشتهه تخصّص و استدشد  و ب

حجیت ذاتی يقین و مباحث امفارات و ... را پديفد آورد  اسفت. در واقفع ايفن      

مباحث علمی، ناشی از ررفیت يقین و حاالتی بود  است کفه در ايفن هفزار و    

 چهارصد سال، در میان نخبگان شیعه جريان داشته است.

رآن و مداقب معجزگون اهل بیفت، موضفو    از اين رو تأکید بر نورانیت ق 

در  از بفديهیات  وی که اين حقايق عظیم امفروز  امتحانات گرشته بود ؛ به نح

 تواند موضو  تکلیف  و امتحفان   . لرا آنچه میشود فرهد  مرهب محسوب می

هفای تخصصفی در    گیری تالشفهای عالمانفه و تفدقیق    قرار گیرد و جهت امروز

آن است که معارف موجفود در ادبیفات تخصصفی    دوران کدونی را معین کدد، 

حوز  و ررفیت آن، چگونه بايد متداسب با اين سرفصل از تاري  تحفوّل پیفدا   

بددی از وحدت  ساز پشتیبانی فکری از نظام اسالمی شود و جمع کدد تا زمیده

ی کشفور را بفه ديفن مدتسفب      و کثرتِ موضوعات تخصّصی و پیچید  در ادار 

ر، مبارز  با ررفیتِ موجود در دستگا  کفر و نفاق را سامان کدد و از اين رهگر

 نويدی بخشد.

ی اختیار و تبعیت حاالت از اختیارِ مثبت يا مدفی  . با نکاتی که دربار 90

مطرح شد، تقسیمات بحث نبايد به تجرّی و انقیاد محدود شود زيرا موضو  به 
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طابات مربوا به معر  تمامی خ قدری حساس است که فقیه بايد خود را در

کتاب و هشدارهای خدای متعال پیرامون انحراف در فهم از کلمات وحفی   اهل

بداند و فقاهت بايد قادر بر کدترل سطوح و انوا  مختل  انحراف از حداقل تفا  

رسد، به  شان به اثبات می هايی که حجّیت حداکثرِ آن باشد. همچدان که يقین

و لرا فقیه بايد باالترين سطح ايمانی را شوند  بددی می تبع درجات ايمان طبقه

های پیچید  و تخصّصی بتواند وحدت و کثرت  کسب کدد تا از طريق سدجش

 بددی برساند.  در درجات يقین را به جمع

مطالب فوق صحیح است اما ارتباطی بفه بحفث   »ممکن است گفته شود: 

بلکه در جايی تجرّی ندارد زيرا تجرّی از باب انحراف در فهم از کلمات نیست 

مدد ف و لو مطابق با واقع نباشفد ف     شود که شخصی بعد از فهم قاعد  مطرح می

بر خالف فهم خود عمل کدد و در مقام اقدام، به قطع و يقین خود ترتیب اثفر  

اما بايد « ندهد. بدابراين تجرّی يك طغیان عملی است و نه يك انحراف علمی.

هفای مختلف  اختیفار و     ايفد گونفه  توجه داشت که بر اسفاس مبدفای مختفار ب   

های وسیعی از حاالت مفورد بحفث قفرار گیفرد و انعکفاس آنهفا در هفم         طی 

بفه نحفو   « تعبّفدِ تعبّفدِ تعبّفد   »تا « انحرافِ انحرافِ انحراف»مالحظه شود و از 

علمی تعري  گردد و بر تمامی اجزاء اسفتدباا تطبیفق داد  شفود تفا فتفوای      

واليت بر مومدین بدست بیايد؛ در حالیکفه   صحیح و يقیدی قابل تمسّك برای

 مباحث قوم به اين سعه از موضوعات و وحدت و کثرت آن توجهی ندارد.

حال اگر تعري  فوق از تجرّی )مخالفت با قطع غیر مصیب( بر کار فقیفه  

ی صفحیح از   رغم استفاد  تطبیق داد  شود، به اين معدا خواهد بود که او علی

ی کار علمی صادر کفرد  اسفت و    خود را بر خالف نتیجهابزار استدباا، فتوای 

های خفود را   در عمل خود ف که همان صدور فتواست ف يقینِ حاصل از بررسی  
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پیفدا  « نففاق »ناديد  گرفته و کدار گراشته است. يعدی تجرّی در ايدجا معدای 

دادنفد مدطبفق    کدد و به فقهای اهل سدّت که بر خالف علم خود فتوا مفی  می

که چدین فرضی در دستگا  فقاهفت تشفیّع مطفرح نیسفت. در واقفع       شود می

چیزی بود  که حجّت محسوب  روشن است که عمل چدان فقیهی بر خالف آن

شد  است و لرا انتساب عصیان و بالتبع استحقاق عقفاب بفه چدفین شخصفی     

. يعدفی  و به بحث و بررسفی خاصفی احتیفاج نفدارد     امری قطعی و واضح است

ی استدباطی که حجّیت آن اثبات شد  ضفروری اسفت؛ و لفو     استفاد  از شیو 

ايدکه اشتباهاق فهمی بر خالفِ مراد موال را نتیجه دهد. به عبارت ديگفر وقتفی   

ی حاصفل از   سالمت و صحّت روش استدباا اثبات شد  باشد، احکام راهريفه 

آن حجّت است و مخالفت با اين احکام ف و لو بر خالف حکم واقعیفه باشفدد ف     

 توجب عقاب و مواخر  است. مس

اگر چدین فرضی مربوا به دستگا  نفاق است و »ممکن است گفته شود: 

طور که گفه  همان در فقاهت شیعه قابل طرح نیست، پس صحیح آن است که

امفا در ايفن   « بحث از تجرّی را نارر به مکلّففین و نفه مجتهفدين بفدانیم.     شد

وِ مکلّفی طرح شود که بر خفالف  ی عقاب يا عف صورت بايد بحثی فقهی دربار 

يقین به موضو  يا حکم عمل کرد  و تصادفاق يقیفدش مطفابق بفا واقفع نبفود       

توان قبل از پفرداختن بفه داللفت     می»در پاس  ممکن است گفته شود:  است.

ی چدفین   آيات و روايات پیرامون چدین مکلّفی، به بررسی حکم عقالء دربفار  

ی قا لدد از آنجا کفه فعفل متجفرّی در واقفع،     فردی پرداخت. بعدوان مثال برخ

شرب ماء بود  و نه شرب خمر، پس فعل قبیحی از او سر نزد  تا قابفل عقفاب   

کدد. در مقابل  باشد بلکه نیتی پلید داشته و کار او تدها قبح فاعلی را اثبات می

آخوند معتقد است گرچه بر اين فعل، عقابی مترتّب نیست اما عقاب به عزم او 
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گیرد زيرا اين عفزم در نظفر عقفالء، هتفك حرمفت مفوال و        طغیان تعلّق میبر 

 «شود. خروج از رسم عبوديت است که در نزد همگان امری قبیح محسوب می

اگفر شفخص    از بیان قوم در مباحث قبلی گرشت: اما اشکاالت اين نحو  

متجرّی حالتی نسبت به اين فعل داشته، عمل جبراق واقع شد  است مگر ايدکه 

بحث از اخر به مقدمات فاسد  طرح شود که اين ادعا بدلیل ال ( تکرار بحفث  

جبر و اختیار در همان مقدمات و ب( مواخر  در محاکم و مخاصمات بر نفس 

ی ديگر فعلِ آب خوردن آيا فعل و نه مقدمات آن مورد نقد قرار گرفت. از سو

نسبتی به فاعل دارد يا خیر   آيا فاعل در حالتی غیر از عصیان بفود  اسفت     

آيا حالت روحی شخص به فعل حسّیِ او مرتبط است يا خیر   آيا فعل حسّفی  

از اين حالت روحی نشأت نگرفته است   پس اگر اين وعاءها از يکديگر بريفد   

الطرفین خواهد شد  ات نخواهد بود و بحث جدلیو مدفكّ شود، چیزی قابل اثب

کدد و طرف ديگفر بفر نیفت فاعفل اصفرار       و يك طرف به نفس فعل توجه می

ورزد. اما بر اساس مبدای مختار که اين وعاءها بفه يکفديگر مفرتبط شفد و      می

تفوان نظفر    ی متّصل تدقیح گرديفد، مفی   اراد  و حالت و فعل در يك مجموعه

 به دست آورد. عقالء را در اين بار 

ی عقاب  توان دربار  شود که نمی البته با توجه به مباحث قبلی معلوم می 

متجرّی، حکمی مطلق به عقالء مدتسب کرد؛ زيرا گرشت کفه مفوالی از نظفر    

گیر و مستبدّ )کفّار و مدفافقین( در برابفر    ی رالم و سخت اخالقی به دو دسته

شوند و هر يفك از ايدهفا    یعطوف و مدص  و اهل بخشش )مومدین( تقسیم م

ی برخفورد بفا عبفد تصفمیم      نیز بر اساس اهمّیت موضو ِ مورد تجرّی، دربفار  

 گیرند. می

فارغ از نکات فوق، بايد توجه داشت که بعفد از بحفث عقال فی و اصفولی     
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پیرامون عقاب متجرّی، بايد به نظر شار  در اين بار  پرداخفت و بیانفات مفوال    

ی  االستدباا ف که نظرات شار  دربفار    ر بابی بدام فقهپیرامون اين موضو  را د

دهد ف بررسفی کفرد و ادراکفات عقال فی را بفه        ی استدباا را تشکیل می شیو 

 مقتضای آن مقیّد نمود. 

مخالففت  ». اما اگر بحث تجرّی به مجتهدين مدصرف گفردد و حکفم   99

ز زوايفای  دنبال شود، مباحفث عقال فی را بايفد ا   « فقیه با قطع غیرمصیب خود

شود که فقیه نسبت به  ديگری بررسی نمود. با توجه به مسلك قوم روشن می

کدفد. امفا    قطع پیدا می« قواعد عرفی، عقلی و عقال ی»سه نو  از قواعد يعدی 

توان قطع  شود، نمی در قواعد عرفی که همان اصول زبانی و لفظی محسوب می

زيفرا مجعفوالت از امفور     و حاالتِ پديد آمد  از جعل جاعل را حجّفت دانسفت  

کدفد و مدشفأ صفدور افعفالی      گرچه حالت ايجفاد مفی  « قرار»قراری هستدد و 

تبفديل بفه قفرار     باشد. در واقع قرار هموار  قابفل  تواند حجّت گردد، اما نمی می

ای محکم و اساسی مرتبط  ديگری است و فر  خالف آن ممکن است و ريشه

 االمر و حقا ق ندارد. با نفس

صحیح است که قرار به حقفا ق و نففس االمفر    »ت گفته شود: ممکن اس 

توان آن را ريشفه و مبدفايی بفرای تحلیفل عقفل عملفی        کدد و نمی رجو  نمی

ی  دانست اما اين بدان معدا نیسفت کفه در افعفالی کفه ارزش کمتفر و درجفه      

تری دارند، مورد استداد قرار نگیرد. به عبارت ديگر مبانی عقل عملی بفر   پايین

ثی ماندد فطرت و حسن و قبح استوار است اما افعال ديگری ماندد تکلّفم  مباح

و محاور  وجود دارند که بر اساس فطرت و علّیت قابل جريان نیستدد و انسان 

بُفرد   ناچار به استفاد  از جعل و اعتبار برای انجام ايفن افعفال در جهفت پفیش    

ر و ناچفاری  امفا بايفد توجفه داشفت کفه صفرف اضفطرا       « زندگی روزمرّ  است.
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تواند دلیلی برای اثبات مدّعا باشد زيرا ابتدفاء ادبیفات و تکلّفم و تففاهم و      نمی

مبانی موجفود بفرای    و تدها يکی از است ادّعای قوم« جعل و قرار»تخاطب بر 

خالف ادعفای قفوم مبدفی بفر      . بعدوان مثال و برشود تحلیل زبان محسوب می

ارز و چاپ پول و نشر اسکداس يفك  دانستن پول، اموری ماندد قیمت  اعتباری

امر جعلی و قراری نیست بلکه دارای معادله و متّکفی بفه محاسفبات علمفی و     

پیچید  است و گفتمان علمی در غرب، وابستگی اين مسا ل به قرار و جعل را 

پفريرد. لفرا ضفروری اسفت کفه قفوم بفرای اثبفات مبدفای خفود، پاسف              نمی

د و قبل از آن، حفداقل  داين زمیده ارا ه کدهای ادبیات دانشگا  را در  استدالل

به مبانی جديد در اين مورد توجه کرد  و آنها را موضو  بررسی علمفی خفود   

 د  دقرار ده

کددد و بفا   برخورد می« قرار»گرشته از اين نکته، حتی ديگر عقالء نیز با 

گران کددد و به قرارهای دي جعل قرارِ مدّنظر خود، با قرارهای موجود مقابله می

کددد تا آنها را تغییر دهدفد. يعدفی سفلطانی     گرارند بلکه تالش می احترام نمی

کدد، دست به تغییر قوانین و امور اعتبار شد   که به تازگی قدرت را قبضه می

ف در میان جوامفع  اختال بر مبدای قوم، زند تا اغرا  خود را محقق کدد و می

شاهی بر اساس اهواء خود تصمیم کدد زيرا هر پاد به همین نکته رجو  می نیز

هفای مختلف  را در موضفوعات     گیرد و برای دستیابی به امیال خود، رويّفه  می

تفاد  از قرار و جعل در افعال اس»دهد. عالو  بر اين، ادّعای  اجتماعی تغییر می

انتساب به قوم است زيرا قوم  نادرست و غیرقابل« در امور فرعی تر و اهمّیت کم

که زبان و ادبیات دارای اصول ثابت و عامّ و مشترک در طول تاري  ادّعا دارند 

گردند که اين ادعا،  هستدد و باعث فهم مفردات و ترکیبات در نزد همگان می

 کدد. ای ف و نه فرعی ف تبديل می ای ريشه قرار را به مسأله
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. اما روی ديگفِر نففی حجّیفت از وضفع و قفرار، اثبفات حجّیفت بفرای         95

ه اسففتعمال و عففرف، بففه عدففوان عففرف اسففت؛ امففا در صففورتی کففاسففتعمال و 

رسد رفتار عفرف بفه    بلکه به نظر می کددد  از قرار و وضع تحلیل نشوند تبعیت

گردد. به عدوان مثال اگر مفردم بفه اخبفاری کفه از      باز می« اعتماد اجتماعی»

 شدوند، اعتماد نکددد و برای ثبوت آن، حضور در محل اطرافیان و بستگان می

شفود و   اخته نمفی ای سف  ی عیدی را الزم بداندد؛ اساساق جامعه حادثه و مشاهد 

ی خفود يفا جعفل     . پس مدشفأ اعتمفاد در عفرف، مشفاهد     آيد عرف پديد نمی

ديگران نیست بلکه خبری است که مورد پريرش قرار گرفته است؛ يعدی آنچه 

گیرد.  میشکل « خبر»است که بر اساس « اعتماد»در میان عرف جريان دارد، 

البته قبالق گفته شد که قبل از ايجاد حاکمیت و جريان فرمان و جعل اوامفر و  

ای از  گیفرد و عفدّ    شکل می« خون»نواهی، جامعه در شکل عامّ آن بر اساس 

شوند تا برای رسیدن يك شخص خاص به قدرت، جان خود را  مردم حاضر می

تفولّی و  »از طفرف مفردم،   فدا کددد. در واقع علّت اولیفه بفرای ايجفاد جامعفه     

است و مبدأ تولّی و پريرش مردم نسبت بفه ففرد حفاکم يفا هیفأت      « پريرش

شفان   کددد که نیازهفای  احساس می مردم های آنان است. يعدی«نیاز»حاکمه، 

شفود و بفا در نظفر گفرفتن      مفی « ارضفاء »تحت لوای اين گرو  به نحو بهتری 

 دهدد. خالفت تن میوحدت و کثرتی از نیازهای خود، به پريرش يا م

گیریِ عرف به نحو قراری نیست بلکه از نیاز  های شکل بر اين اساس، پايه

دهدد و از ايفن   شود و برای آن فداکاری کرد  و جان می آن شرو  می و ارضاءِ

گیرد. سچس هیأت حاکمه برای تحقّفق اغفرا     طريق، اساس جامعه شکل می

نیفاز،  »ی تحلیل عفرف بفه    پايهکدد. پس  در موضوعات مختل ، امر و نهی می

وابسته است و عرف به اين صفورت، مسفئولیت خفود را    « ارضاء آن و الزام غیر
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دهد. لفرا حالفت و يقفین عرففی بفر       نسبت به هیأت حاکمه )عقالء( انجام می

اسفت. در  « خبفر »ی اعتماد در  شود و ريشه ايجاد می« اعتماد عمومی»اساس 

« خبفر »ردات و ترکیباتِ جاری در جامعفه  زبان و اصول لفظی نیز، عرف از مف

کدد. در واقع صدها زبان در دنیفا وجفود دارد    گیرد و بر اساس آن تکلّم می می

ولی ملت ايران نسبت به زبان فارسفی حسّفاس هسفتدد  و اخبفارِ مربفوا بفه       

نمايدد. لرا اگر پفدر و   کددد و بر اساس آن تکلّم می استعماالت آن را دنبال می

تواندد زبان خاصّی را بفه فرزنفد خفود مدتقفل کددفد و       اشدد، نمیمادری الل ب

دهدفد نیفز، از    پدران و مفادرانی کفه زبفان را بفه فرزنفدان خفود آمفوزش مفی        

ی  استعماالت جاری در جامعه استفاد  می کددفد و بفه اخبفاری کفه از نحفو      

 کددد.  اند، عمل می تفاهم و تخاطب در جامعه اخر کرد 

اسفت و نفه   « اخبفار »شود، ناشی از  ف حاصل میپس حالتی که برای عر

شود و عرف ايفن   يعدی اعتماد عمومی موجب ايجاد حالت می 9؛ناشی از قرارها

شداسد و به همین دلیل بفا مخفالفینِ حرکفت جامعفه      حالت را به رسمیت می

 کدد. برخورد کرد  و از مقابله با آنان حمايت می

های عرفی ايدچدین باشد، آيا  يقین. حال اگر تحلیل صحیح از عرف و 93

شود   روشن اسفت کفه چدفین     چدین يقیدی در نزد شار  حجّت محسوب می

بفر   ،نیست؛ زيرا نیاز و ارضاء و اعتماد عمومی به اخبفار در بسفیاری از جوامفع   

پرستی شکل گرفته و اساساق شار  آمد  تا اين جوامع را تغییر داد  و  محور بت

های وابسته به اعتمفاد اجتمفاعی    را بشکدد. پس يقین اعتمادهايی از اين سد 

                                                           
؛ «در زبان و ادبیات، اخبار از قرارها نشأت مفی گیفرد  : »گرچه ممکن است گفته شود که .9

طرح شفود،  « عقالء»تار از است و هدگامی که تحلیل مخ« عرف»اما اين بحث در تحلیل 

 مشخص خواهد شد که مدشأ اخبار، قرارها نیستدد.
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قفراری جامعفه بفه آن    اند و عقالء برای بر گرچه حیات دارند و به وقو  پیوسته

تواند برای صدور فتوا بفه   اما شرعاق حجّت نیستدد و فقیه نمی کددد، تمسّك می

بفوا بفه   آنها تکیه کدد. بلکه فقیه بايد خبر از استعماالتی را دنبال کدد که مر

يك عرف خاصّ است و شار  آن را تايید نمفود  و عفرف عمفومی و زبفان آن     

 برای او موضوعیت ندارد.

اين بحث در زمانی صحیح است که امضاء شار  »ممکن است گفته شود: 

نسبت به استعماالت عرف عمومی اثبات نشد  باشد اما در صفورت اثبفات آن،   

بفار  اوالق بايفد توجفه     در ايفن .« استعماالت عرف عمومی نیز حجت خواهد بود

ای تقرير شود که مفالزم بفا دور نشفود     داشت که اثبات اين امضاء بايد به گونه

زيرا انتساب امضا به بیانات و افعال شار  بدون ساخت و تکمیل ابزار استدباا 

است. يعدی « دور»)علم اصول( و اثبات حجّیت اين ابزار به نحو عقال ی، همان 

ی شار  بايد تکلی  اين بحث را روشن کرد و  عه به کلمات و سیر قبل از مراج

تفوان ادراکفات    تدها بعد از اين مرحله است که با مراجعه به کتاب و سدّت، می

 عقال ی را تصحیح کرد و مباحث اصولی را تغییر داد.

در ايفن صفورت، حتمفاق اجمفالی از عفرف و      »ممکن اسفت گفتفه شفود:     

شد  و اال بدون اين کار، ساخت ابفزار اسفتدباا بفه    استعمال عمومی پريرفته 

در پاس  بايد گفت که قطعاق چدین است و ساخت « نحو عقال ی ممکن نیست.

عبور کدد؛ اما استفاد  « زبان»مدطقی برای فهم خطابات بايد از مسیری به نام 

ه تواند آن را ب از زبان تدها بخشی از ابتدای روند ساختِ اين ابزار است که نمی

متّص  نمود بلکه تدها پس از پايان روند است کفه چدفین ادعفايی    « حجّیت»

« امضاء شفار  »ممکن است. عالو  بر اين که در ابتدای اين روند نیز سخن از 

نادرست است و آنچه صحیح است، حکم عقفل بفه ضفرورت اسفتفاد  از زبفان      
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وان از تف  عمومی در ابتدای مسیر علمی در فهم از خطابات است و زمفانی مفی  

که حاصل تفالش در سفاخت علفم اصفول، بفه آيفات و       امضاء شار  بحث کرد 

د. البته بدفابر مباحفث   روايات عرضه شود و موافقت آن با نظر شار  احراز گرد

گرشته روشن شد که حکم عقل به ضرورت استفاد  از زبان عمومی نیز حکم 

و عفازم بفر   عقلِ مستقلّ نیست بلکه حکم عقلی است که حالت تسلیم داشته 

ی ديگری  تعبّد نسبت به موال بود  است؛ تعبّد و تسلیم يك اراد  در برابر اراد 

تبیفین   ی روابط اجتماعی قابل و در عرصه که به نحو عقال ی تعري  شد  باشد

 و توضیح باشد. 

. بدابر آنچه گرشت، مردم ابتدا اق و قبل از جعفل قفوانین خفاصّ، يفك     91

کددفد   ی خاصّ را قبول مفی  و زندگی در يك جامعه پريرند را می« جهت عامّ»

کددد و  شوند و فداکاری می کشدد و کشته می دهدد و می که برای آن جان می

« خفون »ی جوامع بر اساس  اين جهت، متداسب با اختیار آنان است. لرا ريشه

گیری نیاز و ارضاءِ آن نیفاز و الفزام    گیرد که انعکاس آن در عرف، پی شکل می

پريرش نسبت به يك قشر خاصّ برای تحقّق نیاز و ارضاء را رقفم   و 9تغیر اس

زند. اين روند، باعث قیام و انقالب بفرای ايجفاد يفك حاکمیفت جديفد يفا        می

ی  حمايت از حکّام بعد از پیروزی، برای برخورد با مخالفین و در جهفت ادامفه  

د و روشن حاکمیت موجود است. با اين بیان، تحلیل عقال ی از عرف تبیین ش

گشت که پايگا  يقین عرفی، اعتماد عمومی نسبت به اخبار است و استعماالت 

گردد و شار  نیز نسبت به تمفامی ايفن امفور نظفر      نیز به همین پايگا  باز می

آنچه در عرف اصل است، پريرش يك جهت و آرمان و مکتب است  پس دارد.

                                                           
وجوب »و الزام غیر به معدای « وقو  عرف»، ارضاء به معدای «وجود عرف»نیاز به معدای  .9

 است.« عرف
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أ پفريرش عفرف نیفز    شود. مبد و بر اين اساس بر محور والت خاصّی جمع می

است و لرا اعتماد عمومی نسبت به اخبار، جامعه « نیاز، ارضاء آن و الزام غیر»

 دهد. را تشکیل می

خواهد نسفبت بفه    اگر اين روند به فقیه تطبیق شود، بايد گفت که او می 

آرمان و مکتب شار  تسلیم باشد و اوامر و نواهی او را فهم کدفد و بفه دنبفال    

ی که در میان عقالء دنیا وجود دارد، نیست. بدابراين فقیفه  فهم مکاتب مختلف

قرار گرفته است « عرف خاصّ»در برابر فرهد  شار  و متشرّعه به عدوان يك 

ها درگیر بود  اسفت. لفرا فقیفه     ها و پريرش ها و عرف که با بسیاری از فرهد 

ی بايد به اين مسأله بچردازد که اين عفرف خفاصّ از بیانفات شفار  چفه چیفز      

 فهمید  است و در مراحل بعدی به دنبال ارتقاء ررفیت آن باشد.  

اين بیان پیرامون عرف صحیح اسفت و روشفن   »ممکن است گفته شود:  

اند  پرستی را پريرفته است که شار  بدنبال برخورد با عرفی بود  که کفر و بت

نیفز  اما آيا درگیری با چدین عرفی بمعدای برخورد با اصفول زبفانیِ آن عفرف    

توان ادعا کرد کفه عفرف جاهلیفت از     هست   يعدی بر اساس چه استداللی می

در پاسف   « حیث اصول زبانی نیز مورد تعرّ  و نفی شار  قرار گرفته اسفت   

بايد گفت که برخورد شار  با عرف کفر و نفاق به درستی تحلیل شود، معلفوم  

کدفد. در   يت مفی خواهد شد که اين برخورد به اصول زبانیِ آن عرف نیفز سفرا  

واقع اگر کسی به دنبال هوای نفس خود اسفت و عزمفی بفر پفريرش اوامفر و      

نواهی و روابط الهی نداشته باشد، آيا در فهم از بیانات شار  بفه هفوای نففس    

خود تمسّك نخواهد کرد   مگر اهل کتاب از يهفود و نصفاری بفه چفه کفاری      

انبیاء اين نبود کفه کتفاب    دست زدند   آيا تفاوت کار آنها با را  حق و مسلك

های آن را نچريرفتدد و معانی ديگری برای آيفات   الهی را تأويل کردند و داللت



  110 [ی]مبحث التجر یاالمر الثان _________________________________________ 

 

هفا اگفر بفه شفکل علمفی و       ها و بافتفه  ها و توجیه آن تراشیدند   آيا اين تأويل

ی  از حیفات تفاريخی و ادامفه    آمد، قادر بودند به ايفن سفطح   نمی استداللی در

   رياست خود دست يابدد 

هايی بود که اصول زبانی و قواعفد فهفم را    يعدی اگر اين تأويل صرفاق بافته

رففت و مدفزوی    در پشت خود نداشت، بايد بعد از مدّت کوتفاهی از بفین مفی   

شد و پس از طیّ زمان اندکی، تففاهم و تخاطفبِ صفحیح دوبفار  سفر بفر        می

یسفین بفا   آورد  در حالی که چدین اتفاقی محقق نشفد  بلکفه احبفار و قسّ    می

های خود را در جامعفه   ها و بافته سازی و استدالل و بیان قاعد ، تأويل فرهد 

رسوخ دادند به نحوی که آموزش و تدريس و تدرّسِ فهم انحرافی رواج يافت و 

هفا در میفان اهفل     های بزرگی برای آموزش اين تأويفل  در طول تاري ، دستگا 

کتاب و پفژوهش و   اهل ريخیِکدیسه و کلیسا شکل گرفته است  پس حیات تا

دارای اصفول زبفانی    دهد کفه آنفان   باطل آنان، نشان می آموزش و ترويجِ فهم

مخصوص به خود هستدد و حتی آن را در طفول زمفان تکامفل داد  و بفه روز     

عفرف  »کددد. اين بدان معداست که آنان موففق بفه ايجفاد و سفاخت يفك       می

آنان بفر تحريف  و تأويفل اسفتوار      ی دستگا  اند؛ و لو ايدکه ريشه شد « خاصّ

 شد  باشد.

بدابراين به همان دلیلی که قدرت هوای نفس در ساخت روابط اجتماعی  

تواند بر اساس ضاللت  های عرفی نیز می شود، اصول زبانی و داللت پريرفته می

اصفول  »رسفد در دوران فعلفی، ايفن     و کفر و نفاق شکل بگیرد. لرا به نظر می

هفای   ای از ضفاللت  امیزم قفرآن اسفت کفه شفکل پیشفرفته     و ديد« هرمدوتیك

ی استداللی و ابطال عقالنی  گرشته را در قالب ادبیات علمی قرار داد  و مقابله

هفای انحراففی در    توان بفه نففی را    های علمیه است و نمی آن از وراي  حوز 
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گر دوران گرشته هماندد قیاس و استحسان و استصالح و ... بسدد  کرد. و اال ا

اصول هرمدوتیك از مباحث خوبی بهر  برد  و ررفیت بیشتری بفرای فهفم از   

های علمیه نیز بايد با کدار گراشتن تدسّك  متن در اختیار بشر قرار داد ، حوز 

 بر ممشای خود، از مباحث هرمدوتیك در کار تخصّصی خود استفاد  کددد 

ی مجتهفد  . پس از مباحثی که پیرامون تعري  طاعفت و عصفیان بفرا   95

توان به تعري  طاعت و عصیان برای مکل  نیز اشاراتی داشت.  مطرح شد، می

به عدوان نمونه، روشن است که عموم مردم و مکلففین بفرای فهفم مسفا ل و     

احکام شرعی مبتالبه، نیازمدد آموزش هستدد زيرا سواد و تحصیالت عمفومی  

که درک مکلف    نکدد. همچدا های عملیه کفايت نمی برای درک مسا ل رساله

ها نیفاز دارد.   از تطبیق احکام شرعی بر مسا ل مستحدثه نیز به همین آموزش

ها در امر تقلید و عدم کفايت مدابر در اين عرصفه   به دلیل وجود همین چالش

های آمفوزش   ها و کالس اندازی دور  است که امروز  نظام اسالمی، اقدام به را 

 ارات و ... کرد  است. ها و اد احکام در مدارس و دانشگا 

ی اثبات فرهد  خاص برای شفار  در   ها و در نتیجه اما فراتر از اين نمونه

برخورد با عباد و ردّ امر عامّ و مشترک برای تحلیفل ادراکفات عقال فی، طبعفاق     

کدفد کفه    تعري  طاعت و عصیان در فرهد  مرهب نیز ابعاد ديگری پیدا مفی 

توجفه کفرد: مولويفت و سرپرسفتی خفدای      برای تبیین آن بايد به نکات ذيل 

« خالقیفت، ربوبیفت، هفدايت   »تفوان در سفه بُعفد     متعال نسبت به عباد را می

قبل از عالم دنیفا، در عفالم   »بددی کرد که اين سه بُعد بايد در سه سطح  جمع

تشريح شود. در عالم دنیا به عدوان دار امتحان، تحلیل « دنیا و بعد از عالم دنیا

معصومین، نقش انبیاء و اوصیاء الهی و نقش علماء دين در دور   نقش ا مه»از 

کدفد و   را معفین مفی  « هفدايت »است که بسفترِ تفاريخی و اجتمفاعیِ    « غیبت
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دهفد. يعدفی بفه     چارچوبِ تعري  طاعت و عصیان برای مکلفین را شفکل مفی  

ی پیفدا کفردن    که بحث از تجری و انقیاد مطرح باشد، مساله مراتب قبل از آن

و يافتن را  برای عبور سالم از دار امتحان و نیفل بفه سفعادت مطفرح      بصیرت

است که خدای متعال برای تحقق اين مهفم، دسفتگا  بسفیار عظفیم و بسفتر      

 ای را فراهم کرد  است. بسیار آماد 

هفا و   دهفد کفه بفا رنفج     در واقع روح ادعیه و روايات و زيارات نشان مفی  

ای ففراهم   جانبفه  بسیار مداسفب و همفه   مصا ب و مجاهدات اولیاء الهی، زمیده

شد  تا مکلفین تدها با روکردن به اين دستگا  و برداشتن يك قدم بفه سفوی   

آن، به راحتی و سهولت در موج هدايت قرار بگیرند و با تکیه به قدرت آن، به 

سرمدزل نجات و سعادت روان شوند و با اين حال، عباد مورد احترام و عزت و 

یرنفد و افعفال خیفر ف کفه کمتفرين سفهم را در تحقفق آن         گ تشويق قرار مفی 

، هفای غیفب کدفار رود      در واقع اگفر پفرد   شود اند ف به آنها مدتسب می  داشته

معلوم خواهد شد که خدای متعال چه تدارک عظیمی بفرای يفاری و هفدايت    

تك مومدین انجام داد  و هر لحظه و هفر زمفان در حفال     دستگا  ايمان و تك

ی متديدین از انتساب افعال خیفر بفه    ت و در اين صورت، همهمديريت آن اس

خود خجل و شرمدد  و عمق بدهکاری خود به دستگا  واليفت الهفی را درک   

خواهدد کرد. البته اين طرح موضو  و چدین تصويری از بحث، تفاوتی ماهوی 

با مباحث قوم پیرامون وجوب شکر مدعم و ضرورت امتثال اوامر موال و سچس 

و انقیففاد و... دارد بلکففه هففزاران نسففبیت و تدففو  را بففه همففرا  دارد و تجففری 

های مختلفی دربار  عباد کافر، عباد مدافق، عباد مفومن، درجفات    بددی تقسیم

ای که مکل  در آن زنفدگی کفرد ،    ايمان و کفر و نفاق، دور  تاريخی و جامعه

او )زن، مفرد،  پرچمدار ايمان يا کفری که به او تولی داشته، جدسیت يفا سفن   
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دهفد و بفالتبع، يفك     ابتدای بلوغ، جوانی، میانسالی و پیری( و.... را شکل مفی 

حکم پیرامون طاعت و عصیان يا تجری و انقیاد مطرح نیسفت بلکفه بفه تبفع     

پس  9زند. نسبیت تاريخی و اجتماعی، هزاران موضو  و هزاران حکم را رقم می

تعديل مبدای قوم در تحلیفل   که مبتدی بر جرح وبا چدین ترسیمی از بحث )

تصويری که قفوم از طاعفت و    (5يقین و ارا ه تعري  جديد از يقین مجتهد بود

 شود.  اند، نظری و انتزاعی محسوب می عصیان و تجری و انقیاد مطرح کرد 

  

                                                           
توان  می «طاعت، عصیان، انقیاد و تجری»های مختل ِ  بیان تمثیلی پیرامون نسبیت برای .9

در دوران  با سوابق چريکی و مبارزاتی اشار  کرد که ی ماندد مرحومه دباغبه بانوی مبارز

در ديدار با حضرت امام )ر ( به دنبفال تعیفین تکلیف  خفود توسفط پرچمفدار        طاغوت و

شد  در موضفو  ادار  نظفام    های طرح که مشاور  همچدان است. در چدان شرايطی توحید

علفم  »د اما به اين معدا که بفه دلیفل فقفدان    گیر نام می« انقیاد»بر اساس مبدای مختار، 

ها از متن خطابات اسفتدباا نشفد  و بفه شفار       ، اين مشاور «اصول فقه احکام حکومتی

است که با مالحظه لوازم « عقل متعبّد به ضرورت مرهب»گردد بلکه  مقدس مستدد نمی

د. لرا هدگفامی  کد های شرعی، چدین پیشدهادهايی را به نظام اسالمی ارا ه می قدر متیقن

که از طريق علم اصول فقه احکام حکومتی، احکام ساختارهای اجتماعی استدباا شفود،  

محقق خواهد شد که بفه معدفای دسفتیابی بفه احکفام واليفت راهريفه اسفت؛         « طاعت»

 گونه که فقه موجود به احکام راهريه برای فرد دست پیدا کرد  است.       همان
اين تعري  جديد، واليت فقیه بر اساس ادراکات عقال ی و  ی در بحث گرشته و در نتیجه .5

بايد توسط قشر خفاص  « واليت اجتماعی»گرديد و روشن شد که تداسباتِ  اصولی اثبات

 )فقهاء( بدست بیايد و محوريت در اين امر، مدحصر به شخص خاص خواهد بود.



 

 

 [ األمر الثالث ]أقسام القطع

 

 

. بحث بعدی پیرامون تقسیم قطع به دو قسفم طريقفی و موضفوعی بفر     9

اساس نسبت آن با حکم شرعی است. قطع طريقی قطعی است کفه در لسفان   

دلیل اخر نشد  بلکه طريق دستیابی به حکم شفرعی و موجفب تدجّفز آن در    

حق مکل  است؛ بر خالف قطع موضوعی که در لسان شفار  بعدفوان موضفو     

 است.  حکم او اخر شد 

بفودن   ايدجا پیرامون حجیت يقین و واسطهرسد مباحثی که تا  به نظر می

قطفع  »آن برای انجام فعل و معرريت و مدجزيت و امثفال آن طفرح شفد، بفه     

مدطبق است و ارتباطی به قطع موضوعی نفدارد. بدفابراين گرچفه در    « طريقی

تقسیم را به نحو های شرعی استفاد  شد  اما بايد اين  بیان اقسام قطع از مثال

عقال ی و عامّ مطرح کرد؛ يعدی آن را در چارچوب حاالت نفسانی عباد نسبت 

شود، بررسی کرد که در  به اوامر و نواهیِ موالی که در پايان مدجرّ به عمل می

در ايدجفا نیفز   « حالت»به « فعل»اين صورت، مباحث قبلی مبدی بر وابستگی 
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 شود. تکرار می

قطع طريقی از جدس حالفت روحفی نیسفت    »د: . ممکن است گفته شو5

ی تکلی  است  بلکه از سد  علم و يقین است که هماندد قدرت از شروا عامّه

در پاس  بايفد گففت کفه بحفث را بايفد در دو      « شود. و موجب تدجّز حکم می

فر  دنبال کرد که يکی قطع طريقی برای مکلّ  و ديگری قطع طريقی برای 

ی برای مکلّ  فر  شود و مقصود از آن آگاهی و مجتهد است. اگر قطع طريق

علم به حکم باشد، مالزم بفا ايفن خواهفد بفود کفه حاکمفان و عقفالء بفدنبال         

سازی و افزايش آگاهی برای شهروندان باشدد تا آنان بفا قفوانین آشفدا     فرهد 

شوند زيرا طلب از عبد بدون ابالغ و تفهیم طلب به او معدا ندارد. حداقل ايفن  

های عملیفه در   خود عبد تالش کدد تا با قوانین در عرف عام يا رسالهاست که 

عرف متشرعه آشدا شود و محتفوای آنهفا را از طريفق مطالعفه يفا شفرکت در       

های آموزشی دريابد. به عبارت ديگر را  دسترسی عباد به اوامر و نواهی  محیط

وای مجتهفد  موال يا متعلّقِ قطع طريقی برای مکلّ  در زمان مفا، فهفم از فتفا   

است و دستگا  مرجعیت از طريق مبلّغین و حکومت ديدی از طريق استفاد  از 

کدد تا احکام شرعی را به مردم ابالغ کدد. البتفه اگفر    اختیارات خود تالش می

ی عبد و موال به نحو ساد  و بسفیط باشفد، نیفازی بفه تخصصفی ماندفد        رابطه

عبفد در ارتبفاا رو در رو بفا    فقاهت و آموزشِ محصوالت آن نخواهد بود بلکه 

 کدد. موال و شدیدن سخن او، از طلب او فهم پیدا می

بعد از علم به احکام از طريق رابطه با محیط، مکلّ  در صورت حا ز بودنِ 

رود که در اين صورت، احراز موضفوعات احکفام نیفز     قدرت به سمت اقدام می

و انجام عمفل، اختیفار و   شود. ولی برای امتثال  ی قطع مکلّ  انجام می بوسیله

تواند بر اساس ترديفد و بفدون    عزم و اخر تصمیم نیز الزم است و شخص نمی
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تکیه به قطع و يقین دست به عمل بزند و اال هموار  در شك و ترديد نسفبت  

تواند فعل خفود را   به طلب موال باقی خواهد ماند و هماندد افراد وسواسی نمی

توان حاالت عبفد را بعدفوان يفك ففرد      می سامان ببخشد. پس بعد از فهم نیز

توانفد   خاص و در چارچوب مصاديق )عمل( بررسی کرد؛ گرچه مصفاديق نمفی  

 مدشأ تأسیس اصل اصولی باشد.  

ی قطع طريقی برای مجتهد نیز، مباحفث مفصفلی پیرامفون     . اما دربار 3

ا الزم مدد او با عرف و زبان و روابط عقال ی بعدوان شرو ی قاعد  ی رابطه نحو 

. ممکن اسفت گفتفه   و استدباا صحیح از مدابع مطرح شد قینبرای حجیت ي

از آنجا که قوم در مبحث قبلی به کاشففیت از واقفع بفرای قطفع قا فل      »شود: 

شدند، پس قطع طريقی بعدفوان يکفی از اقسفام آن نیفز دارای همفین حکفم       

در در پاس  بايد گفت که بر اساس مباحث قبلی روشن شد کفه قطفع   « است.

مقوالت اجتماعی و امور اعتباری کاشفیتی ندارد و از آنجا که فهفم مجتهفد از   

گفررد،   ففی مفی  امر و نهی موال از مسیر الفاظ و داللت وضفعی و ارتکفازات عر  

در کاشفیت و تطابق با واقع و ساير اصطالحات مربوا به عقل نظری سخن از 

د برای فهم از طلفب  پريرش است. يعدی مجته ما نحن فیه، نادرست و غیرقابل

موال تدها با کالم موال مواجه است و با تکیه به ارتکاز و تبادر است که فهمی از 

کدد و روشن  است که ارتکاز و تبادر از سد  داللفت وضفعی ف و     کالم پیدا می

نه داللت عقلی ف است و لرا کاشفیتی از واقع ندارد. حتی اگر گفته شود کفه :   

شوند تا مجتهفد مفراد مفوال را تشفخیص دهفد و از       یدر واقع الفاظ واسطه م»

اند و به همین دلیفل   سوی ديگر برخی اراد  را صفت نفسانی و حقیقی دانسته

؛ باز هفم  «تشخیص مراد موال بمعدای کش  يك صفت نفسانی و حقیقی است

آنچه موجب ارتبفاا بفین مفوال و عبفد شفد ، کلمفات موالسفت زيفرا مفوالی          
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د  از کلمات و با تصرّف تکويدی در نفس عبفد، مقصفود   تواندد بدون استفا نمی

است که « کلمات»ی میان اين دو مدزلت  خود را به او مدتقل کددد. لرا واسطه

تشخیص معانی آنها چیزی جز دستیابی به معدفای جعفل شفد  بفرای الففاظ      

نیست که اين کار نه از را  توجه به صففات نفسفانی بلکفه از طريفق عالمفاتی      

شفود و روشفن    ر و صحت حمل و عدم صحت سلب و ... انجفام مفی  ماندد تباد

 گیرند.  های جعلی، متعلّقِ کش  و تطابق قرار نمی است که نسبت

پس بر اساس آنچه در مبحث حجیفت يقفین و پايگفا  آن تبیفین شفد،       

االمر وابسته بفه اسفتفاد  از مفوادّ     تحقّق يقین به معدای کاش  از واقع و نفس

يك از سفد  داللفت    اند و هی  نامگراری شد « يقیدیات»ه ای است ک گانه شش

لفظی نیستدد و از آنجا که مجتهد در فهفم از مقاصفد مفوال از داللفت الففاظ      

تواند مدّعی دستیابی به اين نفو  از يقفین شفود و آن را     کدد، نمی استفاد  می

تواند پايگاهی بفرای   طريقی به سوی حکم شرعی بداند. يعدی عقل نظری نمی

جیت يقین باشد بلکه هر بحثی در قطع طريقی بايفد فهمفی از سفد  عقفل     ح

عملی را تدقیح کدد و لرا آگاهی و علمی که راهی برای دسترسی مجتهفد بفه   

ی زبفان و ادبیفات و    امر و نهی موالست، از سد  امور عرفی است کفه بواسفطه  

 شود. استعمال محقّق می

اس عقل نظری و کش  از روشن شد که يقین طريقی نیز نبايد بر اس پس

واقع معدا شود زيرا فقیه برای فهم از امر و نهفی مفوال راهفی جفز اسفتفاد  از      

های کالم موال ندارد که اموری اعتباری و غیفر حقیقفی    ارتکاز و عرف و داللت

توانفد از جفدس    هستدد و به همین دلیل، طريق دستیابی به احکام موال نمفی 

شد يقینِ ناشی از عقل عملی ف کفه بفه     يقین صددرصد باشد. همچدین واضح

شد ف از مبادیِ علم اصول   آمد و مدشأ فعل به نحو عامّ می تبع اختیار پديد می
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و حاکم بر کلّیت آن است. البته يقینِ ديگری که در کلمات قوم قابل مشاهد  

است، يقیدی از سد  عقل نظری است که مطابق با واقع و کاش  از آن معرفی 

ا اشکاالت مطروحه، معلوم شد که حجیت يقفین را نبايفد بفه آن    شود که ب می

توان از آن سخن گفت، يقفینِ ناشفی از    مدصرف نمود. اما يقین ديگری که می

انفد ولفی    است که قوم راهراق بفه آن نچرداختفه  « ی لوازم عقلیِ کالم مالحظه»

ز بررسی آن الزم است. زيرا به حسب مدطقِ پريرفتفه شفد  در جامعفه )اعفمّ ا    

های متفاوتی از  يك  نگری و مدطق مختار( فهم مدطق صوری، مدطق مجموعه

 شود. کالم ايجاد می

. اما قطع موضوعی بمعدای آنچه در خطاب موال بعدوان موضفو  حکفم   1

اخر شد ، بحثی فقهی و خارج از مباحث اصفولی اسفت مگفر ايدکفه تبییدفی      

ر و نواهی مفوال محفدود بفه    عقال ی هماندد بیان ذيل از آن ارا ه شود: گا  اوام

موضوعات خارجی از  قبیل آب و خمر و خدزير و ... است اما گا  اراد  و فکر و 

رسفد   گیرد و اساساق به نظفر مفی   حاالت عبد هم موضو  اوامر و نواهی قرار می

بر محفور   موالی به چدین اموری توجه بیشتری داشته باشدد زيرا ايجاد جامعه

، وابستگی زيادی به اوصاف اراد  و حاالت بین عباد لیو جريان فرمان موا موال

همفین  مفوالی  عبد از قبیل وفا و شجاعت و تدبیر و ففداکاری و ... دارد و لفرا   

هفای خفود قفرار     هفا و تفوبی    موضوعات را متعلقفی بفرای بسفیاری از تشفويق    

 دهدد. می

، خروج موضوعی از «اصل حالت»يا  «اصل اختیار»البته روشن است که  

ی اختیار نداشته  تواند از انسان بخواهد قوّ  اوامر و نواهیِ موال دارد و کسی نمی

باشد و يا عقل او حرکتی نداشته باشد و يا عمل خود را بر هی  نو  از حالفت  

توانفد موضفوعی    مفی « کی  حالت»و « کی  اختیار»نفسانی مبتدی نکدد. اما 
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رد؛ يعدی وقتی قطع و شكّ و ... را همرا  با متعلّق و برای اوامر و نواهی قرار گی

تواند حکمی بر آن بار کدد و مثالق قطفع بفه ادای    موضو  آن مالحظه کدد، می

رکعت اول و دوم را شرطی برای صحّت نماز بداند و شكّ نسبت به اتیان ايفن  

رکعات را مبطل صال  اعالم کدد يا در صورت شكّ بین رکعت سوم و چهفارم،  

بست خفارج   هی در مقابل عبد بگرارد تا نماز او تصحیح شود و از تحیّر و بنرا

تواند مبدأی بفرای عمفل قفرار     گردد. و اال شك و ترديد در شکل کلّی آن نمی

کدار گراشفتن  »و يا « ابتداء عمل بر ترديد»بگیرد و لرا موال به مقوالتی ماندد 

 کدد. امر نمی« حالت روحی همزمان با اقدام عملی

کفه   بايد توجه داشت« يقین موضوعی»برای تبیین در بحث عقال ی پس 

اوامر و نواهی موال محدود به موضوعات خارجی نیست و از نظر اصولی دلیلفی  

وجود ندارد که توجه موال به حاالت مکلّ  و جعل قفانون پیرامفون آنهفا نففی     

ظفر اثبفاتی   شود. البته اين صرفاق نظری سلبی نسبت به مساله است و اال از مد

پفرورش  »گیرد؛ زيرا  بايد گفت يقین موضوعی حتماق مورد توجه موالی قرار می

هفای مفوردی از اوسفت. در     تر از اوامر و درخواست برای موال، بسیار مهم« عبد

است و از آنجا که پرداختن به اين « موضو  پرورش»واقع حاالت و رفتار عبد، 

ی  ری و اففزايش کارآمفدی او و ارا فه   کار، موجب ارتقاء ررفیت عبد در فرمانبَ

از ساير موضوعات پیدا  شود، اهمیت بیشتری خدمات بهتر به دستگا  موال می

، امفوری ماندفد پفرورش و    «مفديريت ». به عبارت ديگر در تمامیِ انوا  کدد می

شفود ف مفورد اهتمفام      انگیزش ف که از طريق توجه به حاالت عبد محقق مفی  

  شود. از نیازهای جدّی برای دستگا  محسوب میگیرد و يکی  جدی قرار می

ی ففوق   ی قطع موضفوعی بفه علفم فقفه در نکتفه      . آنچه پیرامون احاله5

ی قطع موضوعیِ مکلّ  بود اما اگر قطع موضوعی برای فقیفه و   گرشت، دربار 
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در ضمن عملیات استدباا فر  شود، آنگا  آثاری اصولی خواهد داشت. يعدی 

فقیه به قواعد زبانی و روابط عقال ی و لوازم عقلی را کفافی  تواند توجه  موال می

نداند و استدباا مقبولِ خود را به تالش علمی فقیه محدود نکدد بلکه حاالت 

فقیه را نیز موضو  امر و نهی خود قرار دهد. البته صحیح است کفه بخشفی از   

مفدعکس   در بیانات او دتوان اين شروا و قیود موال پیرامون حاالت مجتهد می

شود و لرا مجدّداق به بحثی فقهی پیرامون آن بیانات نیاز خواهیم داشت ف کفه   

ايم ف اما بخشی از اين بحث نیفز     تعبیر کرد « االستدباا فقه»ن به تاکدون از آ

 تواند بصورت عقال ی پیگیری شود.  می

راهراق چدین چیزی در موالی عرفی ممکفن نیسفت و بفه عدفوان مثفال،       

دارای مدزلت موالی در جامعه هستدد و خود، به موضو  قرار دادنِ دانان  حقوق

کددد و جايگاهی از سفد  عبفاد    حاالت ديگران برای اوامر و نواهی مبادرت می

ندارند تا حاالت آنان نیز موضوعی برای جعلِ ديگران قرار گیرد. اما آيا خداوند 

رّفی تکويدی انجام تواند در حاالت فقیه تص به عدوان خالق و موالی شرعی می

دهد و از اين طريق، ررفیت فهم او را نیز ارتقاء دهد  گرچه قفوم در مباحفث   

های علمی در قواعد زبانی و عقلفی   عقال ی و اصولی خود، استدباا را به تالش

اند و ديگر شروا فقاهت )ماندد عدالت و ور  و تشیّع و  و عقال ی محدود کرد 

اند ولی مفا   ی شرعی به آن ضمیمه کرد  کت ادلّهبلوغ( را به نحو فقهی و به بر

بدنبال آن هستیم که اين شروا را بمثابه قواعفد روحفی، بفه نحفو عقال فی و      

خارج نشفود  « عبد بودن»اصولی اثبات کدیم تا روحیات و فهم فقیه از مدزلتِ 

طفور کفه ضفرورت     و به عدوان تابعی از واليت معصفومین قفرار گیفرد؛ همفان    

عد زبانی و قواعد اجتماعی در استدباا، به نحو عقال ی و بدون پرداختن به قوا

 استفاد  از بیانات موال اثبات شد. 



 

 



 

 

و  و ادراکات عقالئی در علم اصول« أمارات»بحثی پیرامون جايگاه 

 با عقل نظری و عقل عملی آنرابطه 

 

ی اصفولیِ تقسفیمات    ی بحث، به بررسی ثمفر   رحوم آخوند در ادامه. م9

« قیام أمفارات مقفام قطفع طريقفی و قطفع موضفوعی      »پردازد که در  قطع می

متبلور است ولی برای قضاوت صحیح در اين بار ، ورود به تحلیل و تبیفین از  

 امری ضروری است. گفته شد  که أمار  از نظر لفظی بمعدای نشانه« أمارات»

شفود. امفا در    و عالمت و کاش  است و لرا هم قطع و هم رفنّ را شفامل مفی   

شفود کفه بفرای حجّیفت،      اصطالح اصولی، أمار  تدها به طرق ردّیه اطالق می

محتاج جعل و متمّم از سوی عقل يا شر  هستدد زيرا رنّ بفر خفالف قطفع،    

ذاتفاق حجّفت    کاشفیت تامّ و تمام ندارد و بدلیل نقصان در طريقیّت الی الواقع،

 نیست. 

بدابراين معدای لغویِ أمار  ف که همان داللت به نحو عفامّ )انتقفال از دالّ    

به مدلول( است ف در معدای اصولی آن نیز اخر شد  و تدهفا عمومیفت آن بفه     

داللت ردّی مقیّد شد  است. در ايدجا بايد توجه داشت که يکی از تقسفیمات  
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ود؛ يعدی داللتی که تحفت علّیفت باشفد،    داللت از حیث علّیت و عدم علّیت ب

است اما داللتی کفه تحفت علّیفت نباشفد، بفه دو قسفمِ       « داللت عقلی»همان 

شد. چون يا داللت غیر عقلی يا  تقسیم می« داللت طبعی»و « داللت وضعی»

گردد که همان داللت وضعی اسفت و يفا بفه جعفل بفاز       به جعل جاعل باز می

در واقع داللتی که تحت علّیت  9.دهد یجه میگردد که داللت طبعی را نت نمی

است، کاشفیت تامّ دارد اما داللتی که تحت علّیت نباشد، صددرصد نیسفت و  

 لرا جايگا  أمارات را بايد در داللت وضعی و طبعی جستجو کرد.

بفاز  « عفرف »البته در مباحث قبلی تبیفین شفد کفه داللفت وضفعی بفه        

بازگشت داد  شد کفه روابفط   « فطرت و وجدان»گردد و داللت طبعی نیز  می

« جبفر »ی مهمّ کفه   داد اما با تحفّظ بر اين نکته میان موال و عبد را سامان می

ر دوی ای برای تحلیل آنها محسوب نشود؛ بلکفه هف   پايه« قرارداد»نفی شود و 

ی اختیار تعريف  شفوند. ممکفن اسفت گفتفه شفود:        اين داللت ها به تبع قوّ 

ها در هدگام  هايی که برای توضیح داللت طبعی )ماندد سرخ شدن گوش مثال»

توان روابط عقال ی را به اين نفو  از   دهد که نمی خجالت( ذکر شد ، نشان می

بدای جعل قوانین است، داللت نسبت داد بلکه روابط عقال ی از اين حیث که م

اما بايد توجه داشت کفه  « بايد در ضمن همان داللت وضعی جای داد  شوند.

االمفر و امکفان همیشفگی بفرای      جعل و قرارداد بدلیل قطع ارتباا آن با نفس

عالو   .ی محکمی برای تحلیل فعل و عقل عملی باشد تواند پايه تغییر آن، نمی

                                                           
: داللت غیر عقلی البته حیثیت تقسیم در ايدجا به نحو ديگری نیز قابل تبیین است .9

کدد ف و يفا    يا ما به ازا ی در خارج دارد که داللت طبعی است ف و به فطرت انسان رجو  می 

 ما به ازا ی در خارج ندارد که داللت وضعی است.
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و غیر اعتباری بودنِ جامعه و سیر تشفکیل  بر اين که با مباحث قبلی، حقیقی 

آن و وابستگی اجتما  به پريرش آرمان و فداکاری در را  آن و ... توضیح داد  

شد. پس ادّعای ما در تعیین جايگفا  هفر يفك از مباحفث، بفر اسفاس حففظ        

اشکاالتی است که در گرشته بر مبدای قوم وارد شد  اسفت. لفرا از آنجفا کفه     

توان آن را در داللت وضعی جای داد بلکه بايد  ست نمیجامعه امری حقیقی ا

آن را از سد  فطرت و امور وجدانی دانسفت؛ البتفه در صفورتی کفه فطفرت و      

 ای جبری تعري  نشوند و اختیار بر آنها حاکم گردد. وجدان بعدوان مقوله

های وضعی  حتی اگر جايگا  أمارات در داللت»ممکن است گفته شود: . 5

آيد. زيرا  طبعی دانسته شود، باز هم تغییری در مباحث پديد نمی های يا داللت

ی قطعفی و صددرصفدی ندارنفد و لفرا اثبفات       داللت وضعی و طبعی، نتیجفه 

اما قبالق « حجیت برای آنها، به يك متمّمِ يقیدی و غیرقابل ترديد نیازمدد است.

روشن شد که عملیات تخصصفی فقیفه، از جفدس علفم صددرصفد در معدفای       

 ورزی آزاد پیرامففون هسففتی يشففهاند در آن، قففی و فلسفففی آن نیسففت ومدط

موضوعیت ندارد. بلکه کار فقیفه، فهفم از مفتن اسفت و لفرا مفواّد بحفث او از        

شود.  نیست و با قرار دادن آن در قیاس، کش  از واقع حاصل نمی« يقیدیات»

 از سوی ديگر و بر اساس تفکیك میان عقل نظری و عقل عملی، موضو  بحث

در ايدجا يك امر اختیاری و وضعی و اعتباری است که خصوصیات اين امور از 

بودن و فقدان مفا بفه ازاء خفارجی اسفت و      شداسی، تغییر، نسبی مدظر معرفت

بفه معفانی   « علفم »ثبات و کلّیفت و حقیقفت در آن را  نفدارد. يعدفی ادعفای      

خلط بین عقفل   انگارانه و ناشی از های لفظی، ساد  استعماالت و مدلول داللت

 نظری و عقل عملی است.

نیسفت بلکفه   « علفم »تعريف  مدطقفی از    مصداق« تفقّه»به عبارت ديگر 
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مصداقی از عقل عملی و اعتبارات و امور عقال ی است و لرا کش  از واقفع در  

آن را  ندارد تا رنّ بدلیل نقصان آن در کاشفیت، فاقد حجّیت دانسفته شفود.   

بیان قوم در عدم حجّیت رفنّ را پفريرفت کفه     توان يعدی فقط در صورتی می

بحث در عقل نظری باشد و رنّ با يقین مطابق با واقفع ف کفه شفرايط برهفان      

 صورتاق و مادّتاق در آن رعايت شد  باشد ف مقايسه شود. 

در نزد « عمل به رنّ». البته بحث فوق به اين معدا نیست که مقبولیتِ 3

« موضفو  علفم اصفول   »دارد بلکه به نظر مفا  موال احتیاج به دلیل و استدالل ن

توان تمسّك به آنها را اثبات کرد و در صورت  اساساق تعیین اموری است که می

استفاد  از آنها در فهم کالم مولی خود را معرور دانست. يعدی أمار  تدهفا بفه   

شود بلکه اين بحفث، ماهیفت    مصاديقی ماندد خبر ثقه و بیّده و ... محدود نمی

ی بفه علفم اصفول در     دهد و در صورت نگا  ريشه و تفقّه را توضیح می اجتهاد

 نیست. « تفقّه»چیزی غیر از نفسِ « أمار »شود که  مبدای قوم، روشن می

اما مقصود ما از بحث فوق اين است که دال لی کفه بفرای اثبفات صفحّت     

د از شود، نبايد از مباحث عقل نظری وام بگیرد بلکه بايف  عمل به رنّ اقامه می

سد  عقل عملی باشفد و بفه امفوری هماندفد قواعفد زبفانی و روابفط عقال فی         

رسد عملکرد قفوم نیفز در ايفن راسفتا باشفد و       استدالل شود. حتی به نظر می

اصولیون با طرح مباحثی چون اصول لفظیه و روابط بین عبد و موال به دنبفال  

ددفد و از خطفا و   مدفد ک  اند که عقل عملی را در فهفم از مفتن قاعفد     اين بود 

انحراف در آن جلوگیری نمايدد؛ گرچه در اين کار دچار خلط بین عقل نظری 

 و عقل عملی شد  باشدد. 

. در مباحث گرشته، برای رففع ايفن نفو  از خلفط مبحفث بفه بررسفی        1

برای « قرارداد»و « فطرت»های عقل عملی پرداخته شد و با نفی قابلیت  ريشه
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بعدوان امر اساسی در عقل عملی به « اختیار»لی، مبدا قرار گرفتن در عقل عم

نسفبت  »رسمیت شداخته شد. بر اين اساس، روابط بین عبد و موال بر اسفاس  

تحلیل شد و لرا شرو  حرکت صحیح در فهم از مفتن در قفدم   « بین دو اراد 

ی موال و عزم او بر عدم تحمیل نظرات  اول، به تعبّد و تسلیم عبد در برابر اراد 

 .ی فهم سالم از بیانات او مشروا گشتر کالم موال و تالش براخود ب

اگر عبد چدین جهت و مسیری را اختیار کرد، آنگا  جزم و حالت روحیِ  

هم از متن شفود. بدفابراين اولفین    تواند وارد روند ف متقوّم به اختیار مثبت، می

اندفد  يابد و بجای طرح مبفاحثی م  های عقل عملی قابلیت تبیین جديد می مگا

علم و يقین و کش ، حالت روحی که به تبع اختیار مثبت بفه وجفود آمفد  و    

در برابر « حالت حق»توان از آن به  شود که می ی اطاعت دارد، مطرح می اراد 

تکلی  انحراف و عدم انحراف « کی  اختیار»تعبیر نمود. يعدی « حالت باطل»

باشد، جزم و حالت روحی  کدد و اگر عبدی بدای بر تسلیم نداشته را معیّن می

تواند مبدای فهم از متن قفرار گیفرد. اگفر قفرار باشفد       او نیز باطل است و نمی

تفوان بفه ايفن درک     متدارری برای اين نکته در مباحث قوم ذکفر شفود، مفی   

مشففترکِ مففوالی در طففول تففاري  اشففار  کففرد:  آنففان مولويففت خففود را حففقّ  

ی  خواستدد. يعدی اگر رابطه ود میدانستدد و زيردستان و عبید را مطیعِ خ می

مولويت و عبوديت در میان آنها ثابت شد  و جريان داشته باشد، بمثابه مبدا و 

 ای برای ساير رفتارهای موال و عبد قرار خواهد گرفت.  ريشه

ی آغازين بحث را توضیح  . البته بحث از اختیار و حالت حقّ، تدها نقطه5

پايگفا  تففاهم و   »بفه نحفوی جريفان داد کفه      دهد و حال بايد اين مبدا را می

را نیز بفا يفك   « پايگا  لوازم عقلیِ کالم»و « پايگا  روابط عقال ی»و « تخاطب

 گانه را اثبات نمايد. تبیین جديد اصالح کدد و حجّیت تمسّك به اين قواعد سه
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انفد، وعفاء    طرح کفرد  « پايگا  تفاهم و تخاطب»آنچه قوم در در همین رابطه، 

وعاء استعمال است که راهراق دستیابی به وضع واضفع در اکثفر مفوارد     وضع و

يابفد و   مقدور نیست و لرا اسفتعمال بمثابفه کاشف  از وضفع، موضفوعیت مفی      

کدد. حال اگر در اين زمیده  جايگاهی اساسی در بحث از اصول لفظیه پیدا می

توان به  میاصلی پیدا شد که در نظر عرف و عقالء، ثابت و غیرقابل انکار باشد 

 آن به عدوان پايگا  تفاهم و تخاطب تمسّك کرد.

حتی اگر چدین اصلی تبیین شفود، بايفد نظفر    »ممکن است گفته شود:  

شار  را در اين بار  کش  کرد تا عدم رد  ثابت شود و اال حجیفت آن اثبفات   

ای قوم در اين بار  توجفه داشفت    در ايدجا بايد به مباحث ريشه« نخواهد شد.

ی از آنها بحث انسداد است و مدزلفت ايفن بحفث، بررسفی امکفان ورود      که يک

به انسداد اما آنچه بین قا لین  9.علمی به فهم از خطابات در زمان غیبت است

دخالت شفار  در   شود اين است که و مخالفین آن امری مشترک محسوب می

صل عقفل يفا اصفل اختیفار توسفط او      مبدای علم اصول و جعل حجیت برای ا

معداست؛ زيرا تفکر بدون تحرک عقل و عمل بدون استفاد  از اختیار ممکن  بی

طور که اعتبارِ عقل نظری در مدطق و فلسفه به خود آن باز  نیست. يعدی همان

گردد و اال دچار دور خواهیم شد؛ در عقل عملی نیز استداد به شفر  بفرای    می

و قواعفد زبفانی،   تبیین پايگا  تفاهم و تخاطب و تحلیل مبدای اصفول لفظفی   

مالزم با دور است. بدابراين اعتدفاء نکفردن بفه حکفم عقفل عملفی و ادراکفات        

                                                           
البته در زمان حضور نیز همین بحث به شکل ديگری قابل طرح است زيفرا در آن زمفان    .9

گیرد بلکفه   تکويدی آنها در نفس مکلّفین صورت نمینیز فهم از مراد معصومین با تصرّف 

     گیرد. حتماق عقل غیر معصوم در فهم از خطابات واسطه قرار می
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توانفد در   عقال ی پیرامون اصل تفاهم و تخاطب، امکان ندارد؛ گرچه شار  مفی 

های مختل  تفاهم و تخاطب نظر دهد و در آنها دخل و تصرف کدفد و   کیفیت

دارد امفا در سفاخت مبفانی    لرا بحث از امضاء شار  در چدین مدزلتفی ففر    

 تصوّر نیست.  قابل ،هم و تخاطب و زبان و ادبیاتتفا

از اين رو و بر مبدای قوم، نظر شار  پیرامفون پايگفا  تففاهم و تخاطفب      

موضوعاق قابل طرح نیست و بايد بصورت عقال ی از آن بحفث کفرد و قواعفدی    

غیرقابل انکار را در اين موضو  بدست آورد. در اين بفار  نیفز گفتفه شفد کفه      

یت اين مهم پايگا  قابل اتّکايی برای اصول لفظیه نیست و آنچه صالح« وضع»

است؛ البته با تحلیل جديفدی کفه از آن ارا فه شفد.     « استعماالت»را داراست، 

تشکیل شفود و اسفتعماالت   « خبر»تواند بدون  يعدی گفته شد که جامعه نمی

دهدفد. بفه    نیز از روش تفاهم و تخاطبی که در جامعه جاری اسفت، خبفر مفی   

بمثابفه يفك امفر    « حجّیت خبر اجمفاالق »عبارت ديگر در ادراکات عقل عملی، 

ای تشفکیل نخواهفد    انکار است زيرا در غیر اين صورت جامعه بديهی و غیرقابل

ی بحفث از   رغم ايدکه بسیار اساسی اسفت، تدهفا پايفه    شد. البته اين نکته علی

دهد و اال برای تبیین آن در فروعات و کثرات، تولید  قواعد زبانی را سامان می

 ت. حجم زيادی از مباحث ضروری اس

ی قطعاق معتبفر )ماندفد    . گفته شد  که أمارات از يك حیث به سه دسته1

خبر ثقه و بیّده(، قطعاق غیفر معتبفر )ماندفد قیفاس و استحسفان( و مشفکوک       

ی امور غیر معتبفری ماندفد    شوند. دربار  االعتبار )ماندد قول لغوی( تقسیم می

بدفدی   ايفن دسفته   قیاس بايد گفت که بر مبدای ما چدین امفوری اساسفاق وارد  

آيدفد بلکفه جفزء     شوند و از ريشه، جز ی از اقسام داللفت بفه شفمار نمفی     نمی

شوند و در اصطالح قوم شايد بتوان آنهفا را جفزء اوهفام     انحرافات محسوب می
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 دانست. 

در علم مدطق گفته شد  کفه قیفاس و تمثیفل    »ممکن است گفته شود:  

تفوان آن را مصفداق وهفم     میشود و مفید احتمال است و لرا ن موجب رنّ می

در پاس  بايد گفت که گرچه ممکن است اين ادّعا در تفکّفرِ صفرف و   « شمرد.

عقل نظریِ مستقلّ از امور خارجیه صحیح باشد اما علم اصول مقیّد به کلمات 

است و در آن، عقلی مد نظر است که بر اساس تعبّد نسفبت بفه مفوال، معفانی     

مفالک اسفت و لفرا    « فهم از متن»در ايدجا  کدد. يعدی کالم او را جستجو می

مباحثی ماندد وضع و اسفتعمال و تففاهم و تخاطفب و روابفط عقال فی در آن      

 نمايد. متمايز می« تفکّر»را از « تفقّه»شود و  مطرح می

در نظفر عقفالء و ففارغ از نظفر شفار ، چفه       « قیفاس »پس بايد ديد کفه   

آن دارد  خصوصاق با توجه بفه  های لفظی و فهم از  موضوعیتی در متن و داللت

مقیّفد شفد و   « ی اختیفار  قفوّ  »فطرت و داللت به  در نقدهای مطروحه، ايدکه

مورد توجه قرار گرفت؛ زيرا کسی که بخواهد به چیزی « نسبت بین دو اراد »

غیر از داللت کالم موال تمسّك کدد، بدای عصفیان گراشفته و اراد  نکفرد  تفا     

اشته باشد و تالش علمفی او قطعفاق در نفزد مفوال     فهم سالمی از مقصود موال د

حجت نخواهد بود. اما قوم از آنجا که بحث از اراد  و اختیار و نقش آن در فهم 

اند، ناتوان از حلّ مساله در ريشه ها هستدد و ناچفار بفه    از متن را مدقّح نکرد 

ز شفوند. در واقفع بحفث ا    طرح مباحث در کثرات و يا استداد به قول شار  می

حقیقت و مجاز، معیاری برای تشخیص انحراف در فهفم از مفتن اسفت و هفر     

کس که به امری بیش از داللت حقیقی يا مجازیِ کلمات تمسك کدد، تفوبی   

از قوانین عمومی تخلّ  کدد،  طور که کسی حق ندارد خواهد شد. يعدی همان

تخطّفی   کس نبايد از قواعد تفاهم و تخاطب و مقتضیات داللتهفای زبفانی   هی 
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کدد. البته بحث شرعی پیرامون قیاس روشن است و مبحثی فقهفی محسفوب   

شود و لرا آنچه در ايدجا مهم است، بحث عقال ی و اصولی پیرامون قیفاس   می

 ی بحث بايد کلمات قوم را از اين مدظر بررسی کرد. است و در ادامه

ای  که عدّ  . اما در مورد أماراتی که قطعاق معتبر هستدد بايد توجه داشت7

از آنها ماندد بیّده به علم فقه مربوا هستدد و از نظر ما بايد در ذيل يك بفاب  

بررسی شوند اما اين بررسی نبايد در ابتفدای  « فقه االستدباا»فقهی با عدوان 

مسیر و قبل از ساخت علم اصول باشد و اال در مبدای قوم اشکال دور را باعث 

ابزار فهم از متن را بصورت عقال ی تشريح کرد و خواهد شد. يعدی بايد ابتدا اق 

پس از ساخت اين علم آن را در موضوعات مختل  )از جمله در مفورد بیانفات   

ی علفم اصفول، طفرح     شار  پیرامون روش استدباا( بکار برد و لفرا در میانفه  

« تأسیسفی »أماراتی که فقهی و مستدد به بیانات موال هستدد و بفه اصفطالح   

اند، وجهی ندارد و در ايدجا بايد از اماراتی سخن گففت کفه بفا     نامگراری شد 

 شوند. تمسّك به ادراکات عامّ عقال ی اثبات می

اند  . البته أماراتی ماندد رن مطلق بدابر مسلك حکومت نیز مطرح شد 5

رسفد بحفث    که برای اثبات آن به حکم عقل استداد شد  اسفت. بفه نظفر مفی    

مبادی علم اصول باشفد و مدزلفت آن، خفارج از    پیرامون اين قول بايد از سد  

مبدفايی تخصصفی   « ادعای انسداد باب علفم »اين علم است زيرا اگر قرار باشد 

داشته باشد، بايد به اين مهم اشار  شود که عملیات فقاهفت در دوران غیبفت   

توانفد جفزء    )از قبیل فهم از متن و بحث از سدد( امری غیر يقیدی است و نمی

قرار گیرد. يعدی مدزلت اين بحث، بررسی مادّ  و صورت اسفتدباا  موادّ برهان 

از مدظر دانش مدطق و تعري  آن از علم است؛ گرچه قا لین بفه ايفن قفول از    

اين نکته غافل بود  باشدد. در واقفع چدفین بحثفی از جفدس قواعفد عرففی و       
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 عقال ی نیست بلکه مربوا به عقل نظری و تباين آن با عقل عملی است که به

ی آن با اختیفار و   رسد بحث ما پیرامون عقل عملی و تبیین آن رابطه نظر می

 گشا خواهد بود.   حالت و عمل در اين بار  را 

 

 

  



 

 

  قیام الطرق و األمارات مقام القطع الطريقی

 

. با توجه به مباحثی که پیرامون أمار  و رنّ به نحو کلّفی مطفرح شفد،    9

« قیفام أمفارات مقفام قطفع    »ررسفی  توان به بحث ابتدا ی بازگشفت و بفه ب   می

پرداخت که مقصود از قا م مقامی در ايدجا، معرّريت و مدجّزيت برای أمفار  و  

ی حجّیفت أمفارات    استحقاق عقاب در صورت مخالفت با أمار  است. البته ادلّه

در ايدجا نیز بايد به صورت عقال ی طرح شوند و اال اگر اعتباری بفرای برخفی   

شرعی آمد  باشد، در لزوم عمل به آن و استحقاق عقاب  ردون در کالم موالی

طور که چدین اثری برای  در صورت مخالفت با آن ترديدی وجود ندارد؛ همان

 تمامی اوامر و نواهیِ شرعی و فقهی ثابت است.

. اما از سوی ديگر بايد توجه داشت که بر اساس نقد تعري  قوم از قطع 5

« رفنّ »لت روحی، بايد تعري  جديفدی از  و رنّ و تعري  جديد از قطع و حا

ارا ه کرد تا امکان تکمیل اين بحث فراهم شود و لرا بررسی کامل اين بحفث،  
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موکول به تولید مباحث اثباتی است. شايد بتوان رنّ را بر اساس عقل عملی و 

در جايی تبیین نمود که عبدِ مطیع مجبور است بر اساس حدس و تخمفین و  

 داری از مسیر را بچیمايد و ناچار از آزمون و خطا باشد.گمانه و احتمال، مق

پريرد اما اين  را می« قطع طريقی»با « أمار ». مرحوم آخوند جايگزيدیِ 3

پفريرد. زيفرا آثفار قطفع )ماندفد       نمی« قطع موضوعی»قا م مقامی را در مورد 

معرريت و مدجزيت( بفدلیل کاشففیت آن از واقفع اسفت امفا آنچفه در قطفع        

مورد توجه قرار گرفته قطع به لحاظ صفت نفسفانی اسفت و روشفن    موضوعی 

مدنظر قرار نگرفته است. در واقع قطع « کش  از واقع»است که در اين لحاظ، 

آنگا  که به عدوان صفتی نفسانی مالحظه شود، در عدم احراز نسبت به واقفع،  

يقی به هماندد ساير موضوعات و صفات خواهد بود و لرا أمار  که به عدوان طر

تواند قا م مقامِ قطعی قرار گیرد کفه از کشف  و    واقع در نظر گرفته شد ، نمی

بیگانه و اجدبی است. به بیان ديگر، هی  موضو  و صفتی جانشین  ،احراز واقع

شود و هر موضوعی مستقل از موضو  ديگفر، دارای حکفم اسفت؛     ديگری نمی

توان به مايع ديگری سرايت داد که در بعضفی   طور که حکم خمر را نمی همان

 خصوصیات، شبیه خمر است.

را بفه  « ردفون »توانفد   مفی در اين بار  اوالق بايد توجه داشت که اگر مفوال  

ی  صورت مستقلّ، موضو  قرار دهد و پیرامون آن نظر دهد، چفرا بايفد دربفار    

ارت ديگفر چفه غفر  عقال فی از     جايگزيدی ردون با قطع بحث کرد   به عبف 

و جايگزيدیِ آنهفا وجفود دارد تفا مفوال بفرای      « سدجی بین قطع و رنّ نسبت»

شود   بله  در صورتی که بحفث از  ای  دستیابی به آن غر ، وارد چدین مقوله

و ادراکات عمومی در میان عقفالء خفارج شفود و بفه يفك      « اصولی»چارچوب 

« قطفع »تبديل شود، آنگا  اين سوال قابل طرح است که: اگر « فقهی»مبحث 



  111  قيام الطرق و األمارات مقام القطع الطريقی _______________________________ 

 

به عدوان موضو ِ يکی از بیانات موال قفرار گرففت )ماندفد اذا قطعفت بوجفوب      

به استداد همین بیان، موضو  ديگفری را   توان الجمعه فیجب التصدق(، آيا می

 محکوم به اين حکم دانست يا خیر  

رسد تأکید بر عدم جايگزيدی أمفار  بفا    ی فوق، به نظر می . فارغ از نکته1

گردد. قوم با تکیفه   قطع موضوعی به مبدای قوم در تحلیل از موضوعات باز می

ضوعی تعلق گرفتفه ف   بر ادراکات مدطق صوری، هر حکم موال ف که طبعاق به مو 

ی مستقلّ هر يفك از   داندد و بر مالحظه را مدفكّ و بريد  از ديگر احکام او می

خاسفتگا   « ماهیّفات »فشارند؛ زيرا  احکام و عدم ارتباا آنها با يکديگر پای می

اسفت و  « مدطفق »اند و با يکديگر تباين دارند. اما اين مبدا ناشی از يك  کثرت

کدفد بلکفه ايفن رابطفه در      چدین حکمفی نمفی  « و عبدی بین موال  رابطه»اال 

ارتبفاا  »هفا،   گیفرد و اتفاقفاق در برخفی از وضفعیت     شرايط مختلفی شکل مفی 

است که بفرای مفوالی   « سازی نظام»و « سازی ترکیب»، «موضوعات به يکديگر

گردد. پفس ارتبفاا يفا انفکفاک      ی آنان واقع می يابد و متعلق اراد  اهمیت می

از يکديگر، تابعی از نسبیتِ رابطه و شرايطی است کفه میفان   موضوعاتِ احکام 

 شود.  موال و عبد جاری می

در تبیین بحث فوق بايد توجه داشت که در روابط عقال فی، عبفاد مفورد    

شوند که سطح اول آن، عموم مردم و عرف جامعفه اسفت.    بددی واقع می طبقه

نیفت قفرار دارنفد،    روشن است که از عرف و عوامّ که در سفطوح اولیفه از عقال  

شفود بلکفه موضفوعات از يکفديگر تجزيفه       خواسفته نمفی  « ی نسبت مالحظه»

ی  اش تسهیل شود. اما سطح دوم از عبفاد، بدنفه   شوند تا درک او از وریفه می

میانیِ مديران است که در دستگا  مديريتیِ جامعفه حضفور دارنفد و مشفغول     

سفازی و   ترکیفب »خدمت بفه سفلطان و پادشفا  هسفتدد. بفرای ايفن دسفته،        
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ی باالتر، جايگا   ی اوامر موال ضروری است اما مرتبه دربار « ی نسبت مالحظه

گیرند و بفر اسفاس    را در نظر می« اغرا »سلطان و مشاوران عالی اوست که 

 کددد.  دهدد و فرمان صادر می ی دوم، دستور می آن به دسته

زی در دورانفی  ی شهرسفا  توان نگاهی به نحو  برای ترسیم اين مطلب می

انداخت که فرهد  مولويت بر دنیا حاکم بود  است. يعدی پادشفا  بفه دنبفال    

غايتی ماندد حکمرانی خود و بسط و توسعه و تداوم آن بود  و در ايفن راسفتا   

الزم بود  تا نیازهای مختل  مردم را در نظر بگیرد. لرا متفکفرين و مشفاوران   

سازی ايفن غفر  و    ی تحقق و پیاد  هاند، وریف متعددی که در کدار شا  بود 

اند و  اند و به ترکیبی از نیازهای عمومی توجه داشته لوازم آن را بر عهد  داشته

 کردند. نسبت بین آنها را مالحظه می

شد  هر کدام از کاخ پادشاهی،  انعکاس اين روند در شهرسازی باعث می 

ی  به عدفوان يفك مجموعفه    ها و ... ديوان، بازارها، مدارس، مراکز نظامی، حمّام

مرتبط به هم در نظر گرفته شود تا جای مداسبی برای هر يك معین گفردد و  

ای  ی هر يك از اين نیازها و مبادرت به سفاخت آنهفا نتیجفه    اال لحاظ جداگانه

جز هرج و مرج و اختالل و ناتوانی در تامین نیازهای عمومی و مجازات توسط 

دهد و بر  را مورد مالحظه قرار می« اغرا »ال پادشا  نداشته است. در واقع مو

دهد سچس مديران و متخصصانِ تحت امر او، بر اسفاس   اساس آن سفارش می

کددد و عفوامّ از مفردم نیفز بفه      مبادرت می« سازی نظام»ی ترکیب به  مالحظه

شفوند. البتفه    صورت تجزيه شد  و بُريد ، به عمل ساد  و کارگری مشغول می

سازی وجود نداشته و عمفل در ايفن رابطفه بفه      برای نظام در گرشته، مدطقی

سفازی نیفز بدسفت آمفد  و      صورت وجدانی انجام شد  اما امروز  مدطقِ نظفام 

 ی نظامات شد  است. سابقه در ادار  موجب سرعت بی
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توجه به ترکیب و نظام موضوعات در صورتی ». ممکن است گفته شود: 5

جامعه دنبال شود. اما آن دسته از اوامفر  ای ماندد مديريت  الزم است که مقوله

ی ربفط و ترکیفب    که طبق تقسیم فوق، به عرف القاء شد ؛ نیازی به مالحظه

ندارد و از سوی ديگر اوامری که توسط فقهاء استدباا شد ، از همفین دسفته   

هستدد و وجوب صال  و زکا  و صوم و حفج و ... تکفالیفی عمفومی اسفت کفه      

 «خصصان ندارد.اختصاصی به مديران و مت

پاس  آن است که اين دسته از اوامر، قابل تفکیفك از اوامفرِ ديگفر مفوال      

های موال همگی در جهت مديريت جامعه هسفتد و بفر اسفاس     نیست و فرمان

، مفديريتِ  «مفوال »رسدد. به عبارت ديگر شأن عقال یِ  اين غر  به وحدت می

ستداد برخی از اوامر او و فهم توان به ا جامعه، قوم، قبیله يا خاندان است و نمی

عرفی و ساد  از آن، موال را از شأن اصلی و اساسی او يعدی مديريت خلع کرد 

و حداقل اين است که شار  نیز يکی از اين مفوالی اسفت و قطعفاق دارای ايفن     

جريفان معدويفت در   »شأن است. عالو  بر اين که اگر موالی شرعی به دنبفال  

او « ابزار مفديريتِ »ور کرد که صال  و ديگر عبادات توان تص باشد، می« ها امت

ی افرادی کفه در حفال اجفرای اوامفر مفوال       نباشد   به عبارت ديگر با مالحظه

آيد بلکه  سازیِ مدّ نظر موال به وجود نمی هستدد، طبعاق درکی از ترکیب و نظام

تفوان   ی دربار است که میرای شهر و وز با بررسی افعالِ امرای ارتش و داروغه

به مفاهیمی ماندد ساخت و ترکیب و ربط پی برد و از آن به اموری ماندد نظام 

اغرا  موال مدتقل شد و جريان آن اغفرا  در تمفامیِ اوامفر او را بفه نظفار       

 نشست.

پس عقل عملی و ادراکات عقال ی بدون توجه به اين روندها قابل تبیفین  

يابد. لرا  جريان می« زبان»ر و بعداق د« مدطق»نیست و سچس اين ادراکات در 
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شففوند امففا در   امففوری ثابففت انگاشففته مففی  « مفففردات»رغففم آن کففه   علففی

شوند و شعراء و ادباء با ايجاد تراکیب بديع،  های مختلفی واقع می سازی ترکیب

آورند که عرف در تولید آن مشفارکتی نفدارد و    سطحی از زبان را به وجود می

 کددد.            اغرا  متفاوتی داللت میاين تراکیبِ مختل  نیز بر وجود 

. گرشت که آخوند با قا م مقامیِ امار  به جای قطع موضفوعی مخفال    1

ی أمفارات و شفمولیت آن     است اما مستشکل برای ردّ اين نظر، به اطالق ادلّفه 

نسبت به قطع موضوعی تمسك کرد  است. اما اين سوال قابل طرح است کفه  

ی پیرامون حجّیت أمار  وجود دارد   صحیح است که مگر روايت و بیانی شرع

ی برخی مصاديق أمار  ماندد بیّده يا خبر ثقفه وجفود دارد، امفا     رواياتی دربار 

بحث ما در ايدجا پیرامون اصل و مفهوم أمار  بمثابه طفرق ردّیفه اسفت و نفه     

مستشکل در ايدجا به يك دلیفل  »برخی مصاديق آن  ممکن است گفته شود: 

مسك کرد  تا استدالل اصولیِ آخوند را نقفد کدفد و نشفان دهفد کفه      فقهی ت

اما بايد توجه داشفت کفه رفاهراق    « مقتضای روايات بر خالف نظر آخوند است.

دلیلی فقهی پیرامون أمارات وجود ندارد و در روايات تدها به حجّیتِ برخفی از  

بتدا اق بیفانی  مصاديق أمار  اشار  شد  است. پس برای اثبات اشکال فوق، بايد ا

شرعی پیرامون تعري  علمی از مفهوم أمار  )= طرق ردّیفه در مقابفل قطفع(    

ارا ه شود تا سچس بحث از اطالق و شمول آن ممکن شود مخصوصاق بفا توجفه   

ی أمار  در شفکل کلفی و مفهفومی آن     به ايدکه کالم مرحوم آخوند نیز دربار 

 است و نارر به مصاديق آن نیست. 

مقامیِ أمارات به جای قطع مطرح است،  ی مهمّی که در قا م . اما مسأله7

شفود   اين است که قطع به حکم شرعی ف فارغ از آن که أمار  جايگزين آن می 

ی ادلّفه   يا نه ف چگونه قابل توضیح است   بله  روشن است که فقیه از مالحظه 
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؛ کدفد  ی مقصود موال دست پیدا مفی  به حالت روحی و يك نو  جزمیت دربار 

اما چرا اين حالت روحی را همان قطع و يقین مدطقفی بفدانیم کفه کاشف  از     

واقع است   مگر دستیابی به حکم شفار  راهفی غیفر از بررسفیِ کلمفات او و      

،  داللت آنها دارد   و حتی بر فر  قطعیت صدور و نصّ بودن داللفت در ادلّفه  

ت موال نیست   و مگر اين جزم به داللت، ناشی از داللت طبعی يا وضعیِ کلما

مگر داللت وضعی و طبعی، قسیمِ داللت عقلی نیستدد   و مگر يقین مدطقفیِ  

مطابق با واقع، مختّص به داللفت عقلفی ف کفه علّیفت حقیقفی در آن جفاری        

ناشفی  »توان يقین مدطقی بفا خصوصفیاتی از قبیفلِ     شود ف نبود   مگر می  می

را بر حالتی تطبیق داد کفه  « عدم امکان زوال»و « ی خود شدن از علّت خاصّه

  9  ناشی از داللت وضعی و طبعی است

و کاش  « طريق الی الواقع». بدابراين يقیدی که بر اساس مدطق صوری 5

از آن باشد، قابلیت تحقق در عملیات فقاهت را ندارد و لرا قفوم بايفد تعريف     

                                                           
توان از روايفاتی کفه اکثفراق بفه صفورت خبفر واحفد         حتی از لحاظ سدد، چگونه می .9

بخفش مهمفی از اخبفار آحفاد،     »هستدد، قطع به صدور پیدا کرد   ممکن است گفته شود: 

انفد   محفوف به قرا ن قطعیه هستدد و به عدوان مثال در کتب مشهور اصحاب ا مّه نقل شد 

و اين مجموعه از اخبار سالها در مفرأی و مسفمع معصفوم بفود  و بفا ايفن کتفب مخفالفتی         

اند بلکه ممضای آن بزرگواران قرار گرفته است. بدابراين قطع به صدور ايفن دسفته از    نکرد 

رسد چدین اعتباری برای اين دسته از روايات باز هفم از   اما به نظر می« روايات ممکن است.

بر آن نیست و حتی ديگر از مصاديقِ موضوعی « تعري  مدطق صوری از يقین»باب تطبیقِ 

شود بلکه از باب تايید شخصی است که معصوم بودن او  هم محسوب نمی« خبر واحد»بدام 

ندد قولی است که از خود معصوم صادر شد  و و حجیت افعالش اثبات شد  است؛ يعدی هما

 به دست ما رسید  است.
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م از جديدی از يقین در علم اصول ارا ه کددد که با کار تخصصی فقیفه در فهف  

در کلمات قوم ديد  »کلمات موال تداسب داشته باشد. ممکن است گفته شود: 

انفد و تاکیفد    شود که به وجود حاالت جزمی برای هفر انسفان تکیفه کفرد      می

دهد و حجابی بین خفود   اند که شخص در اين حالت، احتمال خالف نمی کرد 

ايفن حالفت بفرای    اما بايد توجه داشت که اشار  بفه وجفود   « بیدد. و واقع نمی

شخص در وهله و اعتقاد موقن به فهم صحیح از واقع، طرح يك بحث مصداقی 

کدد و مدجرّ به تعري  از  است که نظر عقالء را نسبت به اين حالت تبیین نمی

شفود؛ در حفالی کفه ريشفه و اسفاِس علفم اصفول و سفاخت          يقین معتبر نمی

بفدون تعريف  علمفی    واند ت نمیهای عقال ی نبايد بر مصداق تکیه کدد و  اصل

هفای مصفداقی در    شکل بگیرد. خصوصاق با توجه به ايدکه بسیاری از اين يقین

شود که اين زوال يقین،  شکدد و خالف آن برای موقن ثابت می طول زمان می

تداسبی با تطابق آن با واقع ندارد. عالو  بر اين که جزم فقیه به  اموری تعلفق  

یستدد بلکه از سفد  امفور اعتبفاری و ارتکفازات     گیرد که حقیقی و واقعی ن می

 شوند.  لفظی و ادراکات عقال ی محسوب می

ی مهِم ديگفر در ايفن میفان، آن اسفت کفه حتفی بررسفی         . البته نکته1

ای غیر از حجیت ذاتی يقین را در بر دارد. زيرا فقیه  مصداقی مساله نیز نتیجه

دا کدد بلکه بايد بفه تأمّفل   حق ندارد به محض برخورد با کلمات موال، قطع پی

بچردازد و در مسا ل متعددی از لغت و صرف و نحو و معانی و بیان تفا روابفط   

های ناشی از اين روابط تفدقیق کدفد و بفه     عقال ی و شرايط و نسبیت و قريده

مفاهیم کالم و لوازم عقلی آن توجه نمايد. بدابراين فضايی که در مقابل فقیفه  

ل لفظیه و روابط عقال یه و لوازم کالم است کفه ابفداق   است، اموری هماندد اصو

ی ايفن مباحفث، جزمفی     نبايد در بررسی آنها عجله کدد. يعدی بدون مالحظفه 
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شود و مجتهد هم در ابعاد اصولی و هم در ابعفاد فقهفی    برای فقیه حاصل نمی

 بايد قواعد خاصی را رعايت نمايد.

د را در دروس سطح عالی و تاز  بعد از اين مراحل است که بايد نظر خو 

در مقابل شاگردان خود ارا ه کدد و عقالنیت آنفان در نقفد و اشفکال موضفو      

دقت خود قرار دهد و همین روند را در برابر هیأت اسفتفتاء خفود نیفز تکفرار     

های ديگفران   کدد و دقت کدد. پس فقیه حتی به يقین و دقت خود اکتفاء نمی

ی که زمان به او اجاز  دهد، به اين روند ادامفه  دهد و تا جاي را مدّنظر قرار می

دهد؛ به نحوی که اگر اشفکال جديفدی بفر نظفراتش مطفرح شفود حاضفر         می

شود تا بعد از سالها قطع خود را کدار بگرارد و فتوای قبلی خفود را تغییفر    می

رغم حصول قطع برای فقیفه،   دهد و اين تغییر را علداق اعالم کدد. در واقع علی

کدفد و مسفاله را دوبفار  زيفر و رو      کدد بلکه مجدداق دقت می تفاء نمیبه آن اک

کدد و اين بدان معداست که در فرهد  فقاهت، اجتهفاد و سفعی و تفالش     می

 يابد. ناپرير است و تا آخرين لحظات عمر ادامه می توق 

ای با وضعیت قطع برای مکل  دارد و  بدابراين قطع مجتهد، تفاوت ريشه 

های خاصّی در آن جريان دارد و خداترسی در هی  بخشی  مراقبتها و  احتیاا

شود و هموار  فر  غفلت و عدم دقت نسبت به  از اين روند کدار گراشته نمی

شود. زيرا فقهاء معتقدند که تدها احکام  محضر موال و حق او در نظر گرفته می

اعدففداهلل و عمففق علففم معصففومین آورنففد و حقیقففت م راهريففه را بدسففت مففی

شود تا هر میزانِ ممکن از سفعی و تفالش    دستیابی نیست و اين باعث می قابل

در اين مسیر، شايسته و الزم محسوب شود. در واقع فقیفه مکلف  بفه تعیفین     

تکالی  راهريه است و اساس آن، چیزی جز برل وسع و بلفوغ سفعی نیسفت.    

تفار، بلفوغ   شود اما در مبدفای مخ  البته اين کار فعالق به صورت فردی انجام می
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و در ررفیتفی اجتمفاعی ف و نفه ففردی ف       « سازمان تفقه»سعی بايد از طريق 

 محقق گردد.

بر اساس آنچه گرشفت حتفی اگفر بحفث از يقفین بفه صفورت مصفداقی         

ی رفتاری قوم وجود دارد، عدم  گیری شود، آنچه در ممشای عملی و سیر  پی

کفردن   ه بحث و ففراهم بخشی ب اولیه، عمق های ای و يقین اکتفاء به قطع وهله

فضا برای بررسی مجدّد است. البته اين کار دارای زمانی متعارف است تا مدجر 

به وسواس و تعطیلی عمل و عدم صدور فتوا نشود اما حتی بعد از رعايت ايفن  

زمان و صدور فتوا نیز اگر شرايطی برای پاس  بفه اشفکاالت جديفد و تفدقیق     

مبادرت کرد  و تجزّم و تعصّبی بر يقفین   مجدد فراهم شود، فقیه حتماق به آن

 ورزد.  قبلی نمی

. البته از سوی ديگر، واضح است که مفوارد قابفل تفوجهی از آنچفه از     90

شفود و يقفین فقیفه بفه ايفن       گا  دچار تغییر نمی کلمات شار  فهم شد ، هی 

 رود؛ اما مهم آن است که تعريفی علمی و عقال ی دسته از امور ابداق از بین نمی

از اين دسته ادراکات ارا ه شود و تفاوت آن با يقین مدطقی روشفن شفود کفه    

شود. يعدی برخی از مسا ل ديدی نه تدها  چدین مطلبی در بیان قوم ديد  نمی

در نزد فقهاء بلکه برای عوامّ از شیعه به فرهدف  و وجفدان و بفداهت تبفديل     

ن فرهدف  و ارکفان آن   اند اي شد  اما بحث بر سر اين است که آيا قوم توانسته

)ماندد پريرش عرف و نقش خبر در آن( و تفاوت آن با امور غیر بفديهی را در  

 يك چارچوب تعريفی قرار دهدد و در علم اصول آن را مدقّح کددد  

شايد برای تبیین پاس  اين مساله بتوان به اين نکته اشار  کرد کفه قفوم   

شار  را امفری مقفدّس و فراتفر از    بدلیل تعبّد و اعتقادات حقّه، وحی و بیانات 

انفد و معتقدنفد    داندد و ارزشی فوق دانش بشری برای آن قا ل علم و يقین می
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که شار  لوازم کالم خود را تا پايان تاري  مالحظه کفرد  در حفالی کفه هفی      

بددی موادّی را که  دانشمدد و فیلسوفی قادر به چدین کاری نیست و لرا طبقه

گرارند. از سوی ديگر برای فهفم صفحیح از    د ، کدار میدر علم مدطق انجام ش

و عزم بفر تعبّفد و تسفلیم در برابفر خداونفد      « اختیار حقّ و مثبت»اين مدبع، 

هفايی کفه در    ضروری است و در صورت تحقق آن، شرا اول برای اعتبار جزم

گردد. به عبارت ديگفر تقّفدس فقهفاء     آيد، محقق می فهم از کلمات بوجود می

ی  عه و ضرورت تبعیت از آنان به اين دلیفل اسفت کفه ايفن سلسفله     عظام شی

جلیله بدای بر فهم صحیح از بیان موال و دوری از تأويل و انحراف و تفسیر به 

اند و عمر خود را در تالش برای انتساب صحیح بفه شفار  مقفدس     رأی داشته

 اند.  صرف کرد 

یفار مبدفای ورود   اولین پايگا  فقاهت است و اين اخت« جهت اختیار»پس 

تهفوّر  »گیرد که اين مرحله نیز به  در نظام و فهم از کالم و صدور فتوا قرار می

مداسفك  »بفه عدفوان   « زنی، ابتهال در گزيدش، استظهار در پفردازش  در گمانه

انتقال بفه   فهم از کلمات مقدّن گشته و قابل شود تا مقیّد می« استداد به شار 

متخصصین برای قضاوت علمی قرار گیفرد.   غیر شود و در معر  فهم عمومیِ

تعبّد، تقدین »است و فاعلیتی که فقهای شیعه دارند، « وحی»لرا موضو  تفقّه 

محقفق گفردد و بفاالترين ررفیفت     « بلوغ سفعی »است تا « و تفاهم اجتماعی

 جمعی برای فهم از کلمات به دست بیايد.

اما عوامل بیرونفی  دهد  البته اين امور عوامل درونی فقاهت را تشکیل می 

است و از آنجا که تمفامی فقهفاء   « واليت تکويدی، تاريخی، اجتماعی»فقاهت، 

متولّی به موالی واحد هستدد و دارای يك خاستگا  واحفد بفرای رزق علمفی    

باشدد، وریفه دارند به نظر يکديگر توجه کددفد و خفرد جمعفی در میفان      می
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های علمی مختلف  در يکفديگر ف      قفقهاء را مدّنظر قرار دهدد تا با انعکاس رز

بفه  « علم و يقین»که همگی توسط موال به آنان اعطاء شد  ف  ريشه و مبدای  

الفرکر   بفا قیفودات ففوق   « قطع در فرهد  مفرهب »نحو صحیح شکل بگیرد و 

 تعري  شود و به ذکر مصاديق و موارد اکتفاء نشود.

ه اشکاالت مبدفای  ضمداق فارغ از بخش اثباتی بحث بر مبدای مختار، بايد ب

ی فقاهفت را   توان پايگا  و ريشه قوم توجه کرد و آن را اصالح نمود؛ يعدی نمی

به فطرت و غريز  بازگرداند بلکه بايد اختیار را مبدا قرار داد. زيرا بعفد از سفن   

بلوغ، هوای نفس وجود دارد و فقیه در اين میان بايد با شدّت روحی، تسلیم و 

نبال کدد و نه تدها فهم خود، بلکه حاالت روحفی و افعفال   جانبه را د تعبّدِ همه

بر همین اساس است که جفزم   9.خارجی خود را نیز در محضر وحی قرار دهد

آيد و کسی  فقیه حتماق بعد از بکارگیری اصول لفظی و قواعد عقال ی پديد می

توانفد   که به دنبال تعبّد است و اهل دانش و تخصّص است، حق نفدارد و نمفی  

 ن عبور از فیلترهای علمی، به يقین و جزم برسد.بدو

. بحث بعدی، پیرامون جانشیدی اصول عملیه بجای قطع است. آخوند 99

کدد و سچس بفه بررسفی    اصول عملیه را به دو بخش عقلی و نقلی تقسیم می

پردازد اما بدابر مباحثی که در گرشته انجام شد، نظر مختار در اين  هر يك می

بر « ی عقلیه اصول عملیه»است. يعدی گفته شد که تمسك به بحث نیز معین 

توانفد مبدفايی    ی خاتمیت است و نمی خالف مبانی اعتقادی و متعار  با ادله

 برای فهم از دين قرار گیرد.

                                                           
شود امفا بفا اسفتفاد  از فرهدف       گرچه اين نکته به نحو اصولی در مباحث قوم ديد  نمی .9

مرهب يا بیانات شار ، عدالت و سفاير امفور اخالقفی و روحفی را بفرای مرجعیفت شفرا        

 اند. کرد 
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از اين جهت دچار مشفکل اسفت   « ی نقلیه اصول عملیه»اما بیان قوم در 

اسفتدباا بسفیار بفیش از چدفد     که بیانات و خطابات موال پیرامون اصول عفامّ  

اند و تمامیِ بیانفات شفار  در ايفن موضفو       اصلی است که قوم استدباا کرد 

هفای انجفام شفد  در ايفن      مورد بررسی اجتهادی قرار نگرفته اسفت و بررسفی  

طور که برای تعیین احکام طهارت و  موضو  ناقص است. به عبارت ديگر همان

رفته و در آنها تمفامی اخبفار مربفوا    صال  و صوم و حج، ابواب فقهی شکل گ

بددی علمی انجام شد ؛ يك باب نیز بايفد   گردآوری شد  و نسبت به آنها جمع

تاسففیس شففود و در آن، تمففامی خطابففات مربوطففه « فقففه االسففتدباا»بدففام 

آوری شود و بررسی اجتهادی و نسبت سدجی پیرامون آنها انجفام شفود.    جمع

ساخت »های فقهی، در روندِ  تايج اين بررسیالبته روشن است که استفاد  از ن

ممکن نیست و تدها پس از تبیین و تدقفیح علفم اصفول بفه نحفو      « علم اصول

توان اين ابفزار را در فهفم خطابفات مفوال بکفار بفرد. لفرا         عقال ی است که می

ی شرعیه انجام شد ، نادرست  مباحثی که در اين موضع پیرامون اصول عملیه

 9.می و مستلزم دور استو بر خالف اسلوب عل

غیر از رواياتی همچون حديث رفع يا اخبار دال »ممکن است گفته شود:  

بر استصحاب در باب طهارت، چه رواياتی است که نارر به عملیفات اسفتدباا   

پاس  در توجفه بفه روايفاتی    « باشد و اصول عامی در اين بار  ذکر کرد  باشد 

                                                           
ه بحث فوق تدها پیرامون جايگا  اصول عملیه در ضمداق در مباحث قبلی گفته شد ک .9

، اصول عملیه قابفل اسفتفاد  اسفت امفا بفر      «تحقق دين»است و اال در وعاء « فهم از دين»

ارا ه شد  است « شداسی موضو »و « مدطق انطباق»اساس تبیین مختار از آن که در قالب 

   طلبد. و توضیح آن، مجال ديگری می
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و ... وارد شفد  يفا     يفد و ضفاللت  است که در تعري  علم و رن و شفك و ترد 

تقسیماتی همچون محکم و متشابه و ناس  و مدسوخ و راهر و باطن و تاويفل  

و تدزيل را پیرامون کتاب اهلل مطرح کرد  و يا آيات را به نحوی خاص تطبیق 

ی  آوری و مالحظفه  هايی انجام داد  که جمع داد  و يا در موارد مشابهی تأويل

طرح مباحث مهم و قواعد جديد نسبت به فهم از کالم نسبت بین آنها موجب 

 موال خواهد شد.  

ايفن خواهفد بفود کفه     « فقه االستدباا»ضمداق يکی از نتايجِ تاسیس باب 

ادعای قوم پیرامون امور مختلفی چون کاشفیت و محرزيفت در استصفحاب و   

ار ی شرعیه ف که مبدای بحث در مانحن فیه قر فقدان آن در ساير اصول عملیه

گرفته ف و يا سعه و ضیق اصل برا فت و ... قابلیفت بررسفی و سفدجش علمفی       

 گردد. يابد و استداد يا عدم استداد آن به شار  معین می می

  



 

 

 األمر الرابع

 

 

 

امر رابع در مباحث قطع، تبیین اقسام قطفع موضفوعی و رفنّ موضفوعی     

کدد و وقفو    است. آخوند در مقام ثبوت، چهار قسم را برای قطع موضوعی می

دور، اجتمفا  مثلفین و اجتمفا     »با تکیه بر داليلفی چفون   سه قسم از آنها را 

شمرد که عدم جريان اين داليل در مفورد قطفع موضفوعی،     محال می« ضدين

 شود تا تدها يك قسم از اقسام قطع موضوعی را محال بداند.  موجب می

های گرشته، فروضی که در اين  اما بايد توجه داشت که بر اساس تفکیك

هايی عقلی است و تداسبی با ادراکات عقال ی و عرفی  بحث مطرح شد ، فر 

دهدفد زيفرا ايفن     ندارد. در واقع عقالء و عرف نسبت به فرو  عقلی نظر نمفی 

فرو  مربوا به مباحث تخصصی است و توجه عقالء، معطوف به امور عرففی  

است و نه تخصصی. بدابراين اگر قرار است قطفع موضفوعی و رفنّ موضفوعی     

تقسیماتی ذکر شود که نارر به ادراکفات عرففی از قطفع و     تقسیم شوند، بايد

رنّ باشد. البته روشن است که عقالء نیز اگر با مباحث تخصصی آشدا شفوند،  
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شمارند؛ اما اين امر مجوّزی برای  دور و اجتما  ضدين و امثال آن را مردود می

طرح صورت مساله و فرو  آن به نحفو عقلفی نیسفت. زيفرا عقفالء از مدظفر       

نگرند و بحفث اصفولی نیفز     اصد خود به موضوعاتی همچون قطع و رنّ میمق

 بايد بر همین اساس شکل گیرد.

طور که حاالت و شرايط مختلفی برای موضفوعات خفارجی    در واقع همان

ماندد آب و درخت و آهن و ... قابل تصوّر است، حاالت درونی انسان نیز اقسام 

خود، نسبت به هر يك از آنها نظفری  مختلفی دارد که عقالء بر اساس اغرا  

شفود ف و    دارند؛ از يقیدی که در حال عصبانیت يا غم برای انسان حاصفل مفی  

ترتیب اثر به آن ممکن است مورد نهی موال قرار بگیرد ف تا ردّی که در زمفان   

آيد. به عبارت ديگر تقسیمات مورد بحث بايد از  خوشحالی يا هیجان پديد می

والی اسفتخراج شفود و تدهفا بفا     ی میان عبیفد و مف   رابطه بررسی انحاء مختل ِ

کردنِ اين رابطه است که بحث، شکلی عقال ی و اصولی به خفود خواهفد    لحاظ

توان از مباحث عقلی و فرو  ذهدی  گرفت. به اين ترتیب، تدها در صورتی می

های تخصصفی در   در اين بحث استفاد  کرد که اثبات شود چه میزان از بحث

و  فلسفه، در میان عرف نیز به پفريرش رسفید  و در روابفط عقال فی    مدطق و 

گیرد که اثبات حدّ و مرز اين مطلب، محتاج  مورد توجه قرار می اغرا  عقالء

ای اسفت. حتفی در صفورت اثبفات ايفن مطلفب،        ها و شواهد جداگانه استدالل

قابل بررسی و تفدقیق   ،فرو  عقال یِ متعددی در بحث قطع و رنّ موضوعی

 ست که بدلیل عدم توجه به ادراکات عقال ی، ذکری از آنها نرفته است. ا

 

  



 

 

 [مر الخامس ]الموافقه االلتزامیهاأل

 

اسفت؛ يعدفی   « موافقت التزامیفه ». امر خامس در مباحث قطع، مبحث 9

فارغ از لزوم تبعیت عملی، اعتقاد قلبی به فروعفات نیفز واجفب و الزم اسفت      

موجفب  مرحوم آخوند با استداد به حکم وجدان، صرفِ امتثال عملفی عبفد را   

داند و معتقد است که عفدم التفزام قلبفی تدهفا باعفث       اطاعت و رفع عقاب می

 شود. شود و علّتی برای استحقاق عقاب محسوب نمی تدقیص مقام عبوديت می

شفود زيفرا مکفرّراق     اما نظر مختار در اين بار  از مباحث گرشته روشن می

برخفورد آنهفا بفا    ی  بیان شد  که موالی دارای اخالق متفاوتی هستدد و نحفو  

عبید و عقاب و ثواب آنان، تابع اين مطلب است. لرا اگر مواليی تددخو و اهفل  

گیری باشد، نه تدها نسفبت بفه حکفم صفادر شفد  و       استبداد و تحکّم و سخت
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موافقت التزامی عبد با آن حکم حساسفیت دارد بلکفه انتظفار دارد کفه عبفاد      

از بیان آنهفا، بفا اعتقفاد و شفدّت     احکامِ صادر نشد  را نیز حدس بزندد و قبل 

کدد. در  صورت آنان را مجازات می روحی، اوامر او را محقق کددد و در غیر اين

واقع اعتقاد عبد و امور درونی او برای بسیاری از مفوالی و پادشفاهان، اهمیفت    

دهدفد تفا بفا     دارد و نه تدها اين مهم را در میان اطرافیان خود مدنظر قرار می

ها مواجه نشوند؛ بلکه تحقق اين اعتقاد را در میان  وا  مختل  توطئهکودتا و ان

کددد و واکدش شديدی در مقابل تخلّ  از آن نشان  عموم مردم نیز دنبال می

 دهدد. می

گیری باشد ف که در مفوالی    اما مواليی که اهل رحمت و تخفی  و دست 

و را پفرورش  شرعی متجلی است ف با توجه به وجود هفوای نففس در انسفان، ا    

ی هوای نفس خفود خفارج شفود. لفرا      دهد تا عبد به تدريج بتواند از سلطه می

اصولی ماندد إمهال و تحمل و گرشت و هدايت و موعظه و آموزش نسبت بفه  

دهد تا محیطی برای ارتقاء عبفد و وصفول او    عباد را مبدای عمل خود قرار می

 و خلوص فراهم کدد.  به درجات عالی از اطاعت و ارادت و عشق و اعتقاد

ی فوق، بايد توجه داشت که اساساق صورت مساله در ايدجا  . فارغ از نکته3

دچار اشکال است زيرا حداقل در عبادات ف که بخش بزرگی از احکام فرعیه را  

شرا شد  و عبادت بفدون آن باطفل   « نیّت و قصد قربت»دهدد ف   تشکیل می

یه چگونه قابل تصور و تحقق است    است. حال قصد قربت بدون موافقت التزام

کسی که اعتقاد و التزام قلبی نسبت به نماز نداشته باشد، چگونه قصد قربفت  

رسد موافقت التزامیه قطعاق در عبادات واجب  شود   به نظر می از او متمشّی می

شود و لرا اين نحفو    ی آن جز ی از عمل محسوب می است و وجود و استدامه

له و بحث و بررسی پیرامون وجوب يا عدم وجوب موافقفت  از طرح صورت مسا
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التزامیه، بر خالف تعري  قوم از عبادت و واجبات تعبّفدی اسفت  مگفر ايدکفه     

موافقت التزامیه به اموری ماندد حضفور قلفب و اشفتیاق و عشفق بفه عبفادت       

 ندارد. کلمات قوم با چدین انصرافی تداسبمدصرف شود که راهر 

وصّلی، موافقت التزامیه الزم و واجب نیسفت امفا ايفن    البته در واجبات ت 

عدم وجوب نیز مستدد به بحث در ما نحن فیفه نیسفت بلکفه ناشفی از نففس      

تعري  واجبات توصلی است که خود موال در آن، قصد و نیت را الزم ندانسفته  

 مدوا کرد  است.  « تحقق فعل بأی نحو اتّفق»و امتثال را صرفاق به 

  

  



 

 



 

 

 [ قطع القطاع األمر السادت ]حجیه

 

است و نظفر مرحفوم   « قطع قطّا ». امر سادس از مباحث قطع پیرامون 9

آخوند اين است که چدین قطعی حجت است و عقل بین قطعِ حاصل از سبب 

بیدفد و آثفار قطفع از     متعارف با قطعِ حاصل از سبب غیرمتعارف تفاوتی نمفی 

کدد. زيرا مدار حجیت قطع  مترتّب میجمله تدجّز تکلی  را بر قطع قطّا  نیز 

در نظر عقل، کش  از واقع است و اين مداا به حسب نظر قطّا  حاصل شد ؛ 

فارغ از آن که به کیفیت حصول قطع ملتفت بود  و يا از آن غافل باشفد. ايفن   

بحث مربوا به قطع طريقی است اما اگر قطع در موضو  دلیفل شفرعی اخفر    

 صول قطع بايد از داللت دلیل تبعیت شود.شد  باشد، در مورد کیفیت ح

شود.  نظر فوق، با توجه به مباحث قبلی روشن می وارد  بر البته اشکاالت

مالک در حجیت قطع قرار گیرد و انکشاف واقع به « نظر قاطع»اوالق اگر صرفاق 

ی قطع کفّار و مدافقین چفه   حسب رأی او مورد استداد قرار گیرد، آنگا  دربار 
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  يعدی کافر وقتی در حال جد  با مسلمانان و قتل مومدین اسفت،  بايد گفت

تواند قطع نداشته باشد و بر اساس ترديد دست به عمل بزند   بفه عبفارت    می

ديگر اگر در حجیت قطع صرفاق به وجود جزم و حالت نفسفانی اسفتداد شفود،    

ه تدهفا  يابفد. زيفرا نف    داندد؛ حجیت می هايی که قوم حتماق آنها را فاسد می قطع

کفار و مدافقین بلکه کسانی که در فهم دين به اموری ماندد خواب و استخار  

کددد نیز، دارای حالت نفسانی نسفبت بفه عمفل     و رمل و اسطرالب استداد می

تفوان حجیفت قطفع را تدهفا بفه       خود و جزم بر انجام آن هستدد. بدابراين نمی

وجفود  »عفالو  بفر    وجود حالت نفسانی رجو  داد بلکه قطعی حجت است که

نیز باشد در حالی که قطع کفار و مدافقین در نظر « طريق الی الواقع»، «جزم

بايفد بفه    شدن قیودِ حجیت قطع آنگفا   م، فاقد قید دوم است. پس از معینقو

پرداخفت مفثال برخفی از     نیفز  راههای حصول قطع و طرشق دستیابی به يقفین 

آيفد و برخفی ديگفر از     ه وجود میی مستقیم عقل با پديد  ب ها از مواجهه قطع

 آيد.  ها با تکیه بر عرف و برخی اخبارِ موجود در جامعه پديد می قطع

« عقل نظفری ». عالو  بر اين، روشن شد که اگر پايگا  حجیت يقین به 5

باز گردد و تطابق با واقع و کش  از آن بعدوان مالک بحث قفرار گیفرد، فقیفه    

را کش  از واقع عالو  بر رعايفت صفورت، بفه    ناتوان از دستیابی به آن است زي

استفاد  از موادِّ يقیدی نیز وابسته است اما موادّ کفار فقیفه جفزء هفیج يفك از      

شود. گرشته از اين مطلب، حتفی اگفر عقفل نظفری      محسوب نمی« يقیدیات»

عفدم تففاوت بفین    »بعدوان مبدای حجیت قطع پريرفته شود، باز هفم ادعفای   

قبول است. زيرا  غیر قابل« متعارف در کش  از واقعسبب متعارف و سبب غیر 

سفچارد   علم مدطق و مباحث عقل نظری ابداق کش  از واقع را به نظر قاطع نمی

داند بلکه آن را بفه رعايفت    پرير نمی و دستیابی به واقع از هر طريقی را امکان
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کدد که آن قواعد در بسفیاری   قواعد خاصی از حیث ماد ّ و صورت مشروا می

گیرد چفه برسفد    های متداول در میان مردم نیز مورد استفاد  قرار نمی ز قطعا

 به قطع قطّا  که حاصل از طرق غیرمتعارف است. 

. اما بر مبدای مختار و اصالحاتی که نسبت به مبدای قفوم انجفام شفد،    3

عقل عملی بايد پايگا  حجیت يقین قرار گیرد اما در صورتی که بجای فطفرت  

اصل در آن قرار گیرد. بر اين اسفاس،  « اختیار»ادهای اعتباری، جبری و قرارد

ی موال مورد توجه قفرار   ی عبد در برابر اراد  نسبت بین دو اراد  و تسلیم اراد 

شود. حال اگر فقیه بفا   )حق و باطل( در قدم اول مطرح می« تعبّد»گیرد و  می

موال شود، تدهفا سفه    حالتِ برخاسته از تعبّد، وارد بحث علمی و فهم از بیانات

قواعد عرفی و زبانی، روابط عقال ی »طريق برای قطع به حکم در مقابل اوست: 

در واقع آنچه که در ممشای عملی قفوم مالحظفه شفد ،    «. و لوازم عقلیِ کالم

چیزی غیر از اين سه طريق نبود  و فعفالق را  ديگفری بفرای فقیفه در جهفت      

برای مجتهد از  بدابراين حصول قطع دستیابی به حکم موال تدقیح نشد  است.

ی مباحفث اصفولی و    قبول نیسفت و آنچفه تفاکدون نتیجفه     راههای ديگر قابل

عقال یِ قوم بود ، به اين سه طريق مدحصر است و فعالق طريفق ديگفری بفرای    

 دستیابی به قطع در عملیات فقاهت به رسمیت شداخته نشد  است.

اد  از رمل و اسطرالب و اسفتخار   گا  استف شود که قوم هی  لرا ديد  می 

انفد و اسفتفاد  از آنهفا را بفرای      يا قیاس و استحسفان و ... را حجفت ندانسفته   

« طريق متعارف و غیر متعارف»اند. از اين رو  دستیابی به حکم شار  نچريرفته

بايد به نحو علمی و تخصصی تبیین شود و نسبت آن با سه راهی که بیان شد 

شد که در عملیات فقاهت، قطع به نحو مطلق حجفت  روشن شود چون گفته 

ای دارد؛ گرچفه ممکفن اسفت بفا      نیست بلکه طرق مخصفوص و شفروا ويفژ    
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تر، راههای ديگری به اين سه دسته از طرشق  گرشت زمان و طرح مباحث دقیق

 اضافه گردد.

ی بحث، به قولِ مدسوب به اخباريون مبدی بفر   . مرحوم آخوند در ادامه1

پردازد و انتساب اين قفول بفه    می« طعِ حاصل از مقدمات عقلیهردّ حجیت ق»

کدد و کلمات آنان را به ردّ استفاد  از رنِّ عقلی در دستیابی به  آنان را رد می

داند؛ و داللت آن بر عدم حجیت قطع بفه حکفم شفرعی را     احکام مدصرف می

عدا هسفتدد  شمارد. لرا اگر روايات يا فرو  فقهی، موهمِ خالف اين م مردود می

کددد، بايفد آن را بفه    و از استفاد  از قطع عقلی در دستیابی به احکام نهی می

 معانی ديگری حمل نمود.

رسد بايفد اقفوال اصفولیون و اخبفاريون را در      اما در اين زمیده به نظر می

جايگا  خود قرار داد تا از خلط مبحث جلوگیری شود. آنچفه از کفالم مرحفوم    

شود تقسیم فهم به فهم قطعی و فهم ردّفی بفود و فهفم     استرآبادی روشن می

قطعی در اين میان، به فهم از کتاب بفر اسفاس بیانفات و روايفات معصفومین      

السالم تعري  شد. در اين صورت، مرحوم استرآبادی نزاعفی بفا فقهفای     علیهم

فهم کتاب به صفورت  »شیعه ندارد بلکه نزا  ايشان با اهل سدّت است؛ زيرا ردّ 

اريون و از ضفروريات مفرهب شفیعه اسفت و تمفامی اخبف      « از روايفات  مستقلّ

ضمیمه شدنِ روايفات معصفومین بفه قفرآن بفرای فهفم        اصولیون از شیعه، بر

اند. پفس حکفم    صحیح از دين تاکید دارند و در اين مطلب با يکديگر مشترک

ردّی در نظر مرحوم استرآبادی بايد به درکی از دين تعري  شود که در میان 

افقین و بر اساس تأويل و تفسیر به رأی و قیاس و امثال آن شفکل گرفتفه   مد

 است.

توان به اخباريون نسبت داد، اسفتفاد  از   . از سوی ديگر آنچه را که نمی5
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تواند محل بحث بفین   عقل در فهم از کتاب و روايات است. يعدی آنچه که می

ر اخبفاريون واقفع   مرحوم آخوند و ديگر اصولیون با مرحوم اسفترآبادی و ديگف  

در فهفم از کتفاب اسفت. يعدفی     « عقفل و عقفالء و عفرف   »شود، بررسی نقش 

قواعدی وجود دارد که توسط عقل و عقالء برای فهم از مفتن سفاخته شفد  و    

روشن است که اخباريون با استفاد  از اين قواعد برای فهم از کتفاب و سفدّت   

ق و همرا  با اصولیون دانست. توان آنان را در اين موضو  مواف اند و نمی مخال 

اصولیون بر فهم تخصصی و عالمانه و غیر عوامانه از متون ديدی تاکید دارند و 

شفود   معتقدند که اثبات قواعد فهم از متن از خود متون ديدی، موجب دور می

و لرا فقیه ناچار از ساخت اين قواعد از طريق امور مشترک در میفان عفرف و   

 عقل و عقالء است.

البته قبالق گفته شد  که مبدای مختار نیفز در ايفن بخفش بفا اصفولیون       

پريرد بلکه پس از ساخت اصول بفه   همرا  است اما اکتفاء به اين قواعد را نمی

ريفزی علفم فقفه بفر      نحو عرفی و عقال ی و استفاد  از آن در فهم از متن و پی

باشفد و در آن بفه    «فقه االستدباا»اساس اين روند، يکی از ابواب فقهی بايد 

بددی پیرامفون   کلمات شار  پیرامون ابزار فهم پرداخته شود تا بر اساس جمع

شفد  در علفم اصفول اصفالح      ين باب، روند عرفی و عقال یِ طیّداللت روايات ا

ی  دغدغفه  ،شود و ابزار فهم از متن به نحو مداوم بهیده گردد. در ايفن صفورت  

کال دور جريان نخواهفد ياففت و نگرانفی    اصولیون مورد توجه قرار گرفته و اش

ی ابزارسازی، به صورت  اخباريون نیز تأمین شد  و فهم از متن حتی در مرحله

توان موافقت بفا اسفتفاد  از    مستقلّ از وحی شکل نخواهد گرفت. بدابراين نمی

يقین و قطع عقلی در فهم از احکام را بفه اخبفاريون نسفبت داد زيفرا چدفین      

 ی افتراق بین اصولیون و اخباريون است. ی نفی نقطهادعايی، به معدا
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ی عالج از رواياتی کفه بفر خفالف مبدفای      . البته مرحوم آخوند به نحو 1

ای نکرد  است اما نقل شد  که شفی  انصفاری بفا     ايشان در مساله بود ، اشار 

توجه به وجود رواياتی که بر تايید عقل و حجیت آن بفه نحفو بفاطدی داللفت     

رواياتی که اسفتفاد  از عقفل   »ه اين نحو روايات را جمع کرد  است: کدد، ب می

کددد، نارر بفه حکفم عقفل ردّفی هسفتدد و قیفاس و        در فهم دين را نهی می

ی دوم،  کددد اما دسته استحسان و ساير طرق را ج در میان عامّه را محکوم می

 «مويّد حکم عقل قطعی هستدد.

توان رواياتی را  ح نیست زيرا میرسد اين وجه جمع صحی ولی به نظر می 

ل مبدفی بفر ضفرورت    استدالل عق»که مويّد حکم عقل هستدد، نارر به تايیدِ 

کدد که ناتوان از تشريع  . يعدی عقل به درستی اعتراف میدانست« نبوّت عامّه

و جعل حکمی است که سعادت بشر را تأمین کدد. علّت ايفن نفاتوانی نیفز در    

عقفل در درون مجموعفه قفرار دارد و هفم از نظفر       مبدای مختار اين است که

ی محفدود از جامعفه و تفاري      زمانی و هم از نظر مکانی، در يك بخش و برهه

تواند تمام سیر انسان و مراتب عالم را مالحظفه کدفد تفا     حضور دارد و لرا نمی

حکمی را متداسب با آن سیر و مراتب جعل نمايد. بلکه چدین کفاری تدهفا از   

ی اين مراتفب،   آيد که بر تمامی مخلوقات حاکم است و بر همه می بر« خالق»

 مشرف و نارر است.

شود که عدوان انتخفاب شفد  بفرای بخفش دوم      با اين توضیح روشن می 

بحث توسط برخی شفروح )= حجیفه القطفع بفالحکم الشفرعی الحاصفل مفن        

اقامفه  المقدمات العقلیه( نادرست است زيرا بر اساس اصول اعتقادی و براهین 

شد  بر ضرورت نبوّت، عقل توانايی جعل حکفمِ متداسفب بفا سفعادت بشفر را      

ندارد. در واقع حتی اگر اين عدوان، مقصود مرحوم آخوند هم باشفد، نادرسفت   



  119 [ األمر السادس ]حجيه قطع القطاع ____________________________________ 

 

توان با مقدمات عقلی و قطعِ حاصفل   است زيرا با بیان فوق روشن شد که نمی

ا ايفن نفو  از   از آن، به جعل حکم و تعیین تکلیف  شفرعی پرداخفت بلکفه بف     

االطفالق را   توان ابزاری ساخت که فهم از بیانات حکفیم علفی   مقدمات تدها می

  مدد و مقدّن سازد. قاعد 



 

 



 

 

 [ القطع اإلجمالی األمر السابع ]حجیه

 

است. مرحوم آخوند « علم اجمالی». امر سابع در مباحث قطع پیرامون 9

داند زيرا  علم اجمالی را هماندد علم تفصیلی، علّت تامّه برای تدجّز تکلی  نمی

محففوظ  بمثابه موضو  حکم راهری به نحفوی  « عدم العلم»در علم اجمالی، 

پرير اسفت. از ايفن رو    است و لرا اذن شار  در ترک اطراف علم اجمالی امکان

مبدی بر لزوم تداقض، از نظفر  « علّیت تامّه برای علم اجمالی»اشکال قا لین به 

در تفرخیص نسفبت بفه شفبهات      ،آخوند مردود است زيرا مالزمفه بفا تدفاقض   

ین خفود قا فل بفه    غیرمحصور  و شبهات بدويه نیز جاری است امفا مستشفکل  

 ترخیص در اين دو مورد هستدد.

را « اقتضاء علم اجمالی نسبت به تدجّز تکلیف  »در ادامه، مرحوم آخوند  

ی محصور  در صورت عدم ترخیص  پريرد و آن را به لزوم احتیاا در شبهه می

ی تفاثیر   دهدد  کدد زيرا چدین نظری از سوی اصولیون، نشان شار  مستدد می

ر ثبوت تکلی  در صورت فقدان مانع )= اذن شار  در ترخیص( علم اجمالی د
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و ثبوت تاثیر لوال المانع نخواهد بفود.  « اقتضاء»است که مفهوم آن چیزی جز 

مرحوم آخوند در پايان مقام اول از بحث، قول شی  انصاری مبدی بفر تفصفیل   

در )علّیت تامّه برای تدجّز حرمفت  « موافقت قطعیه»و « مخالفت قطعیه»بین 

کدد زيفرا اگفر بفرای     اوّلی و اقتضاء برای تدجّز وجوب در دومی( را تضعی  می

اسفتداد  « لزوم تداقض در صورت حکم به جواز مخالففت قطعیفه  »اين قول به 

شود، اين تداقض در صورت حکم به عدم وجوب موافقفت قطعیفه نیفز جفاری     

عفی و در  است. تدها تفاوت در اين بین آن است که تداقض در صورت اول، قط

نیفز  « احتمفال تدفاقض  »صورت دوم، احتمالی است اما بايد توجه داشفت کفه   

امری محال است و لرا وجهفی بفرای تفصفیل شفی      « تداقض قطعی»هماندد 

 وجود ندارد.

رسد که برای طرح مساله به صورت اصولی و عقال ی بايد به  . به نظر می5

نمفاز واجفب در روز جمعفه    اين نکته توجه داشت که علم اجمالی )مثل تردّد 

بین نماز رهر و نماز جمعه( بعد از بررسی فقیه نسبت به ادلّه شکل گرفتفه و  

با بحث فوق قرار است تکلی ِ فقیه نسبت به اين درک اجمالی معیّن شود تفا  

شود، استوار گردد.  هايی که در ايدجا اقامه می فتوای مجتهد بر اساس استدالل

فقهی در اين بحث، نبايد آن را از ادراکات عامّ عقال ی های  لرا استفاد  از مثال

ها را به چارچوبِ عرف خاصّ مدصرف نمايد. بر مبدای  خارج کدد و ردّ و اثبات

کدد  مباحث گرشته، فقیه با تکیه بر تعبّد و تسلیم به فهم از کالم مبادرت می

 و در اين مسیر ممکفن اسفت بفا بیانفاتی برخفورد کدفد کفه از نظفر عرففی و         

 استعمالی دچار اجمال باشد.

ی برخورد عقالء بفا   شود زيرا نحو  های او در ايدجا متوق  نمی اما بررسی 

خطابات مجمل نیز بايد مورد مالحظه قرار گیرد. در اين صفورت مسفاله تفابع    
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گیر و خشن است يا از مفوالی   اين نکته خواهد شد که آيا موال از موالی سخت

عبد ناچار است تا با هر احتمال ممکن، هماندد  رحیم و مدص   در فر  اول،

ی اطراف علم اجمالی را انجام دهفد تفا را  را بفر     علم و يقین عمل کدد و همه

گیری موال ببددد و از توبی  و مجازات او در امان بماند. اما  جويی و سخت بهانه

 گیر است و با تحقق يکی از اطراف علم اجمالی، عمل عبد موالی رحیم، آسان

پريرد خصوصاق با توجه به ايدکه حسب الفر  راهی برای برطرف کفردنِ   را می

اجمال و تعیین تکلی  به نحو تفصیلی وجود ندارد. پفس اگفر بیفانی اجمفالی     

حتی از سوی موالی رحیم صادر شود، قطعفاق غرضفی بفر آن مترتّفب اسفت و      

ل محسوب کرد؛ ی اجمال، علمِ اجمالیِ حاصل از آن را کالجه توان به بهانه نمی

گويیِ موال، فقدان فرصت و موکول کردنِ بیان تفصیلی  مگر ايدکه علّت اجمال

 ی نزديك باشد و طلب خود از عبد را به آن زمان احاله دهد. به آيدد 

فر  بحث در ما نحن فیه آن اسفت کفه دوران   »ممکن است گفته شود: 

مامی ادلّه را مالحظه نصّ به پايان رسید  و دين بتمامه تشريع شد  و فقیه، ت

کرد  اما بدال لی ماندد تعار  روايات پیرامون نماز جمعفه و عفدم توفیفق در    

در اين صفورت، ارتبفاا مسفتقیم بفا     « جمع بین ادلّه، دچار اجمال شد  باشد.

موال قطع شد  و امکان سوال از او برای رفع اجمال وجود ندارد و اال در فر  

پرسش از موال مرتففع خواهفد شفد و در رونفد      ها با حضور موال، تمامی اجمال

پس بفا ايفن    گیرد. متداولِ زندگی عقال ی میان عبد و موال، اجمالی شکل نمی

بیان پیرامون صورت مساله، روشن شد که علم اجمفالی قطعفاق موجفب تدجّفز     

 تکلی  است اما کیفیت تکلی ، تابع اخالق موالی است. 

قتضفای علفم اجمفالی نسفبت بفه تدجّفز       يا ا« علّیت تامّه»ی  . اما دربار 3

تکلی  بايد توجفه داشفت کفه بفر اسفاس مباحفث گرشفته، اسفتفاد  از ايفن          
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اصطالحات نادرست است؛ يعدی در بحث از حجیت علم تفصیلی گفته شد که 

ی ذات قابل طرح نیست و در تفقّه، تطابق بفا   سخن از ضرورت و جبر و الزمه

و لرا طرح علّیفت تامّفه و انکشفاف و ...    واقع به معدای مدطقی آن وجود ندارد 

 برای علم اجمالی به طريق اولی نادرست است.

بلکه بر مبدای اصالحاتی که نسبت به مباحث قوم انجام شد، فقیه کسی  

است که با حالت تسلیم و تعبّد، تمام تالش خفود را بکفار بسفته و در فهفم از     

ی و عقلی و  عقال ی را بفا  کالم، بلوغ سعی و برل جهد انجام داد  و طرق عرف

باالترين دقّت طی کرد  و لرا علم اجمالی او به علفم تفصفیلی ملحفق شفد  و     

حجّت محسوب شد  و موجب تدجّز تکلیف  اسفت. امفا علفم او تدهفا تکلیف        

کدد و راهی به ما عدداهلل و برابری و تطابق با حکفم واقعفی    راهريه را تمام می

ب او به موالست که بدلیل انفتاح باب اجتهفاد،  ای از تقرّ ندارد بلکه تدها درجه

دارای قابلیت ارتقاء در طول زمان است. به عبارت ديگر با نفی کش  از واقع و 

ردّ مبدا قرار دادنِ عقل نظری در بحث حجیت و ابتداء بحث بر عقفل عملفی و   

توان گففت کفه علفم     مدارانه که شکل تخصصی به خود گرفته، می اختیارِ حقّ

ناشی از طیّ اين روند حجت است و کیفیت تکلیف  در علفم اجمفالی     اجمالیِ

 نیز تابعی از اخالق موال در رابطه با عباد است.  

محصور  بفرای ردّ قفا لین بفه    ی استداد آخوند به شبهات غیر ار . اما درب1

محصفور  نبايفد بفه صفورت     غیرعلّیت تامّه بايد گفت که اوالق بحث از شفبهات  

که با بلطرح شود و از چارچوب عقال ی و اصولی خارج شود فقهی و موضوعی م

ی غیر محصفور  را در تداسفب بفا اغفرا  مفوال       اين فر ، بايد بحث از شبهه

سدجید. يعدی احتراز عباد از شبهات غیر محصفور ، موجفب اخفتالل در نظفمِ     

مورد نظر موال خواهد شد و حتی عباد را بخاطر توجفه بفه چدفین احتمفاالتی     
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گا  نخواهد پريرفت که ف مثالق ف به استداد کالم او در    اهد کرد و هی توبی  خو

های شفهر، شفیر و    کراهت از شیر آلود  و امکان آلودگی در تمامی شیرفروشی

 ی او حاضر نگردد. پدیر و ... بر سر سفر 

بدابراين بر خالف نظر آخوند )مبدی بر وجود تداقض در صورت تفرخیص   

ی شبهات غیر محصور  بفه امفوری     ( بحث دربار ارتکاب شبهات غیر محصور

ماندد تداقض و امثال آن وابسته نیست بلکفه ادراکفات عقال فی کفه در میفان      

کدد، تکلی  بحفث   کم میمین مقاصد موال حوالی و عبید جاری است و به تأم

وجود « شبهه». به عبارت ديگر اساساق در ايدجا چیزی به نام نمايد را معین می

الءً قابل طرح نیست زيرا عباد در روابط خود با موال شکّی ندارند که ندارد و عق

تواندد از خريفد شفیر    به صرف آلودگیِ برخی از شیرهای موجود در شهر، نمی

کددد تا بتوان ايجفاد شفبهه    امتدا  کددد و لرا اصالق به چدین خبری توجه نمی

ح شفود و حکفم   برای آنان را تصوير کرد. بله  اگر بحث به صورت فقهفی مطفر  

شرعی نجاست و حرمت اکل و استفاد  از شیء نجس، به إخبار عرف از وجود 

توان سخن از وجفود شفبهه را مطفرح     های شهر ضمیمه شود، می آن در مغاز 

 کرد اما در اين فر  ديگر با يك بحث اصولی مواجه نخواهیم بود. 

ی  زمفه . اما بحث از اصل عملی در شفبهات بدويفه بفرای اشفار  بفه مال     5

عمال سفیگار  ترخیص با تداقض نیز دچار اشکال است زيفرا مثفالی ماندفد اسفت    

آمدن موضوعی جديد است که مجتهد برای دستیابی به دخانیات، از باب پديد

کدد. يعدی تمامی امور الزم برای سعادت بشر تشريع شفد    حکم آن تالش می

ين شفرعیه کفامالق   ی اين اوامر و نواهی را اسفتدباا کفرد  و عدفاو    و فقیه همه

تفوان   کدد تا معلوم شود آيا می معلوم و مشخص است. سچس فقیه بررسی می

ی معهفود  مدفدرج کفرد يفا      اين موضو  جديد را تحت يکی از عداوين شرعیه
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خیر. در صورتی که چدین اندراجی احراز نشود، آنگا  دچار شكّ و حیفرت در  

ی عملی مکلّفین  تا وریفه کدد مقام عمل شد  و لرا به اصل برا ت تمسّك می

 را معین کدد.

پس جريان اصل برا ت در شبهات بدويه پس از استفاد  از قواعد اصولی  

در فقه و بعد از صدور فتواست و بحث در تطبیق فتاوی موجود بر يك موضو  

شود که فقیه در برخورد  خارجی است. اما از علم اجمالی در موضعی بحث می

تفصیلی نرسید  و در متعلق يقفین دچفار ترديفد اسفت؛      با کالم موال به يقین

ی شفرعیه بفر موضفوعات     ی تطبیفق عدفاوين کلّیفه    يعدی نفه تدهفا در مرحلفه   

ی مستحدثه نیست بلکه هدوز در مقدمات اجتهاد قرار دارد، به بحفث   خارجیه

فقهی نرسید ، فتوايی صادر نکرد  و برای تعیین تکلیف  و تدجّفز آن بايفد در    

ی نهايی برسفد. بفر    الی )بعدوان يك بحث اصولی( به يك نتیجهبحث علم اجم

تمسفك بفه اصفول    »بفا  « ارتکاب اطفراف علفم اجمفالی   »ی  اين اساس مقايسه

ای مع الفارق است زيرا بحث اول، يك بحفث اصفولی و بحفث     ، مقايسه«عملیه

دوم، بحثی مربوا به ما بعدالفقه اسفت؛ يعدفی از نظفر طفیِّ رونفد علمفی در       

تدباا، بحث از علم اجمالی دو يا سفه مرحلفه قبفل از تمسفك بفه      عملیات اس

اصول عملیه است. البته اين مطلب جدای از اشکاالتی است که سابقاق بر اصول 

ی عقلیه و شرعیه وارد شد و ضرورت جايگزيدیِ مدطفق انطبفاق بجفای     عملیه

 اصول عملیه مورد تأکید قرار گرفت.

بر تفصیل شی  انصاری بايد به بحثی  ی اشکال مرحوم آخوند . اما دربار 1

که در ابتدا پیرامون علم اجمالی طرح شد، توجه کرد. يعدی وقتی علم اجمالی 

تفوان   ناشی از اجمال در کالم موال و ناتوانی از جمع بین خطابات او باشد، نمی

توان قا ل شفد کفه صفدور ايفن خطابفات از       وجود تکلی  را نفی کرد زيرا نمی
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غر  بود  است و برای احتراز از لغويت در فعل و قول مفوال   سوی موال بدون

بايد ثبوت اصل تکلی  را پريرفت. اما کیفیت تکلی ، تفابع اخفالق موالسفت:    

گیر، تفصیلی بین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی  موالی سخت

کدفد، امفا مفوالی     قا ل نیست و عمل به تمامی اطراف را از عبد خود طلب می

به حرمت مخالفت قطعیه اکتفاء کرد  و نسبت به موافقت قطعیه الزامی رحیم 

ی  ندارد. لرا نبايد در بررسی اين مساله بفه محاسفبات عقلفی ماندفد اسفتحاله     

بفد و  ی ع تداقض استداد کرد بلکه بايد به محاسبات عقال ی و تداسبات رابطفه 

ه ادراکفات  مسفتدد بف   اگفر  نظر مرحوم شفی  انصفاری   موال تکیه کرد. بدابراين

ف کفالم  رسد انصرا است گرچه به نظر می پريرش و قابل عقال ی باشد، صحیح

 ايشان به مباحث فقهی باشد.

حکفم  ». مرحوم آخوند در مقام دوم از بحث علم اجمفالی، بفه بررسفی    7

پردازد و  می« امتثال اجمالی در فر  تمکّن از تحصیل علم و امتثال تفصیلی

با نفی موانع احتمالی ماندد اخالل به قصد قربفت، قصفد وجفه، قصفد تمییفز،      

مسفقط   ی تکرار با لعب و عبث، امتثال اجمالی را بفه عدفوان   جز یت و مالزمه

 کدد.  تکلی  معرفی می

های فقهی مدحصر کرد تا بتوان بحثی اصفولی   البته نبايد بحث را به مثال

رسد اگر اين بحفث نفارر بفه     و عقال ی را پی گرفت. در اين صورت به نظر می

مجتهد و تعیین وریفه برای او باشد و تمکّن از تحصیل علم و امتثال تفصیلی 

توان قول به کفايت امتثال اجمالی را پريرفت.  در آن مفرو  گرفته شد ، نمی

ی فقیه در صورت تمکّن و قدرت اين است که به اسفتدباا احکفام    زيرا وریفه

ی عباد را معیّن کدد؛ يعدی او به عدفوان يفك    بچردازد و به نحوی واضح وریفه

بفه  «. محتفاا »اسفت و نفه   « مجتهد»شود و اصطالحاق  متخصّص محسوب می
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تحصیل علم و تعیین وریفه به نحو تفصفیلی امکفان داشفته    عبارت ديگر اگر 

باشد، پس اجمالی برای فقیه شکل نگرفته و او مورّ  است تا تمامی سفعی و  

 جهد خود را به کار بددد و معدای بیان تفصیلی موال را دريابد.

و  9. اما اگر اين بحث معطوف به مکلّفین و تعیین وریفه برای آنان باشد5

ل در بیان موال، عبد در مقام امتثال بتوانفد بفه تحصفیل علفم و     رغم اجما علی

امتثال تفصیلی بچردازد، آيا امتثال اجمالی و احتیاا از او پريرفته خواهد شد  

ی روابط عقال ی بین عبد و موال استخراج  پاس  به اين سوال را بايد از مالحظه

يعدی ايفن موالسفت   کرد و آن را بر مبدای اغرا  و مقاصد موال بررسی نمود. 

که بايد امتثال تفصیلی را طلب کدد؛ حال اگر طبق فرضفی کفه در مقفام اول    

بیان شد خطاب موال اجمالی باشد و تکلیفی اجمالی را ثابت کدد و اين اجمال 

نیز ناشی از غر  و قصد موال باشد، به چه دلیل بايد امتثفال تفصفیلی را نیفز    

علم و امتثال تفصیلی، موجب صفرف   طلب کدد  مثالق اگر تالش برای تحصیل

وقت از سوی عبد شد  و اوامر ديگر موال معطّل بمانفد، آيفا مفوال بفاز هفم بفه       

کدد   پس پريرش عمل عبد وابسته به تايید موال و در نظر  تحصیل آن امر می

گرفتن غايات اوست و صدور حکم در اين بار  به نحو مستقلّ از خواست مفوال  

 نادرست است.

تمکّفن از امتثفال تفصفیلی    »  بر اين که فر  بحث يعدی معدایِ . عالو1

روشن نشد  اسفت. زيفرا اگفر در مقفام اول از بحفث علفم       « برای عبد و مکلّ 

اجمالی فر  شد  که بیان موال مجمل بفود  و چیفزی جفز تکلیف  اجمفالی      

                                                           
عیین وریفه برای مکل  در ايدجا بر اساس ادراکفات عفامّ عقال فی    البته روشن است که ت .9

شود و اين کار تدها در صورتی صحیح است که بیانی شفرعی در ايفن بفار  وارد     انجام می

 نشد  باشد.
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توسط فقیه استدباا نشد ، مکلّ  چگونه قادر خواهد شد تا علفم را تحصفیل   

ت به امتثال تفصیلی بزند   مگفر ايدکفه ففر  کدفیم عبفد دوبفار        کدد و دس

تواند به حضور موال برسد و از او بخواهد تا اجمال بیان خود را تشريح کدد  می

 و به آن تفصیل بخشد.

گیفر،   اما همین فر  هم وابسته به اخالق موالست زيفرا مفوالی سفخت    

با توجه به غر  خاصّفی   کدد و عباد خود را به دلیل چدین سواالتی توبی  می

کدد تفا عبفد ناچفار از اتیفان      که از اجمال داشته، بر بیان قبلی خود اصرار می

جانبه و مسخّر بفودن در برابفر    تمامی اطراف علم اجمالی شود و عبوديتِ همه

ی موال را فراموش نکدد. از سوی ديگر بايد توجه داشت که سوال مجفدد   اراد 

رفع اجمال، برای فقیه و اصولی در زمان غیبفت   از موال و درخواست تفصیل و

نشفدنِ اجمفال،   ورت بررسی ادلّه توسفط فقیفه و رففع    فر  ندارد و لرا در ص

 خالف فر  است.« تمکّن از امتثال تفصیلی»

اشفکال ففوق در صفورتی کفه اجمفال ناشفی از       »ممکن است گفته شود: 

ندد صال  بفه  ی حکمیه باشد، صحیح است اما در شبهات موضوعیه )هما شبهه

اربع جهات در صورت جهل به قبله و تمکن از تحقیق( وارد نیست زيرا در اين 

داند کفه قبلفه در کفدام     فر ، حکم وجوب استقبال روشن است اما عبد نمی

رغم امکان تحقیق، احتیفاا کفرد  و بفه چهفار طفرف نمفاز        جهت است و علی

مفالی و عمفل بفه    امتثفال اج »در ايفن صفورت، ادراکفات عقال فی     « خواند. می

شمارد زيرا با فر  امکان پرسش و رفع شفبهه و تبفیّن    را مردود می« احتیاا

موضو  برای مکلّ ، چه غرضی از احتیاا و تکرار عمل قابل ترسیم است   در 

رغم تمکّن از تحقیق و تعیین قبله، بجای ادای يفك نمفاز،    واقع کسی که علی

وسواس يا نقصان عقل است و موضوعاق خواند؛ از نظر عقالء دچار  چهار نماز می
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خارج از بحث تکلی  و امتثال است  زيرا فعل لغوی از او سفر زد  اسفت مگفر    

ی موضفو  خفارجی، عقفالءً مشفقّت      ايدکه فر  شود تحقیق و پرسش دربار 

تمکّن از تحصیل علم و »داشته است که در اين صورت، مفرو  مسأله يعدی 

 حفظ نشد  است.« امتثال تفصیلی

گیر باشفد، بفرای صفرف امکانفات و وقفتِ       عالو  بر ايدکه اگر موال سخت 

کدد و متقابالق بخاطر  کمتر، عبد را به پرسش و تعیین تفصیلیِ وریفه الزام می

اتالف امکانات و فوت وقتِ ناشی از تکرار عمل، به توبی  و مجازات او مبادرت 

بفاقیِ اوامفر مفوال     شود که عبد از عمفل بفه   کدد زيرا فوت وقت موجب می می

شود برخی از امکانات و مقدوراتی که ملك  ناتوان شود يا تکرار عمل باعث می

 موال هستدد، تل  شود. 

شود که برای بررسی موانفع امتثفال اجمفالی     . بر اين اساس روشن می90

ی روابط آنها با عبفد توجفه کفرد و نفه بفه       بايد به اغرا  موالی عرفیه و نحو 

قصد قربت و وجه و تمییز يا ديگر فرو  عقلفی و شفرعی کفه    عداويدی ماندد 

آخوند به بررسی آنها پرداخته است. زيرا مساله اساسی در ايدجا آن اسفت کفه   

پريرند؛  موالی عرفیه هر شکلی از عبادت و امتثال را که عبد انتخاب کدد، نمی

خصوصاق با توجه به صفرف وقفت و اتفالف امکانفات کفه بخفش جدانشفدنی از        

 هاست. اری احتیاابسی

 

  



 

 

  نیه فی بعض أحکام مطلق األماراتالمقدمه الثا 

 

ی اول از مبحفث رفنّ، بفه ايفن نکتفه اشفار         . مرحوم آخوند در مقدمه9

گونه  برای حجّیت باشد اما رنّ اين« علّت تامّه»تواند  می کدد که تدها قطع می

نیست و حتی اقتضاء حجّیت را نیز ندارد. ولی از مباحث قبلی روشن شد کفه  

تکیه به علّیت در اثبات حجّیت، مالزم با جبر و موجب ارجا  پايگا  بحفث بفه   

« رنّ»شود که نادرستی آن مدلّل شد. به همین دلیل، تعري   عقل نظری می

« يقینِ مطابق با واقع»ی آن با  و اثبات عدم حجّیت برای آن بر اساس مقايسه

های عقل عملی، بفر عقفل نظفری     مردود است زيرا بحث را بجای ابتداء بر پايه

 کدد. استوار می
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. از سوی ديگر با اصالحاتی که نسبت به مبدای قوم انجفام شفد، عقفل    5

با تکیه بر حالت تسلیم در برابفر مفوال،   ی اختیار تبیین شد و لرا  عملی بر پايه

قرار گرفت. در اين صورت تسلیم و تعبّد نسبت به موال « يقین»بجای « حقّ»

يابد و نسبیت  نیز انوا  متعدّدی می« حقّ»دارای درجات مختلفی است؛ يعدی 

در اين صورت بايد اين تعريف  جديفد از حالفت را در     9.شود در آن جاری می

جريان داد تا معلفوم شفود کفه درجفات معرففت متفاثر از        نیز« معرفت»وعاء 

درجات حالت هستدد. مثالق معرفت سلمان فارسی بعدفوان حفا ز درجفه دهفم     

ی ابتدا ی ايمان قرار دارند؛ متفاوت است  ايمان، با معرفت کسانی که در درجه

است و همگی عضوی از دستگا  مفوال هسفتدد.   « تعبّد»ی آنان  اما جهتِ همه

به اين دلیل انتخفاب شفد کفه موضفو  درک، کتفاب و      « معرفت»دوان البته ع

ورزی آزاد پیرامون جهان هستی نیست تفا از   بیانات موالست و از سد  انديشه

ی ايمان خفود،   تعبیر شود. در واقع هر کسی در تداسب با درجه« فهم»آن به 

م( و ی و جمع هفتفاد و سفه اسف   در حال ارتباا با قرآن )بعدوان مظهر علم اله

ای از آن  کردنِ درک خود به بیانات موالست و به همین نسبت، قطفر   مدسوب

 شود.  معارف به او عطا می

ف کفه از  « قطع، رن و شكّ»بدابراين تقسیمات معرفت به عداويدی ماندد 

شود بلکه از جدس عقل  جدس عقل نظری و اصالت نظر هستدد ف مدحصر نمی 

غفلفت، سفهو،   »اهد شد و اوصافی ماندد عملی و تابع درجات متعدد ايمان خو

ف که در آيات و روايفات زيفادی بفه آنهفا پرداختفه شفد  ف بفرای         ...« نسیان و 

                                                           
وجود دارد که دستگا  خود را بر اساس شفهوت بدفا کفرد  و    « باطل»نیز  در طرف مقابل .9

د  و لرا کسانی را که بفر مبدفای حفق عمفل کددفد،      ی تجاوز قرار دا هدف خود را توسعه

 کدد. مجازات می
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يابد. البته شايد غفلت و نسیان از اوصفافی محسفوب    معرفت، قابلیت طرح می

و حتفی  « فهفم »است امفا عدفاويدی کفه از سفد      « روح»شوند که مدتسب به 

عرفت ترکیب شود و در آن موثر باشد و لفرا در ايفن   تواند با م نیز، می« رفتار»

گیرد. البته ايفن بحفث مربفوا بفه      صورت، دنیای جديدی از مفاهیم شکل می

شود و پس از تدقفیح آن بايفد بفه تبیفین درجفات مختلف         عموم مکلّفین می

معرفت برای فقهاء و مجتهدين پرداخت که تکثّر آن بر مبدای مختفار، بسفیار   

اهلل  االسالم والمسلمین، آيت جهحجه االسالم، ح»ی  چهارگانه بیشتر از عداوين

 خواهد بود.« العظمی اهلل و آيت

ی عبفد بفا    . عالو  بر اين بايد توجه داشت که قوم تدها پیرامفون رابطفه  3

انفد در   موال و تاثیر قطع عبد از کالم موال در تدجز تکلی  مولوی بحفث کفرد   

يفا فهفم کسفانی کفه از حیفث جايگفا        حالی که فهم مافوق از کفالم مفادون   

اجتماعی در عر  يکديگر قرار دارند نیز بايد محفل بحفث و مفورد بررسفی و     

 تدقیح قرار گیرد.

فارغ از اين نکته، قبالق گفته شد که تکیه بفه انصفراف کلمفات در روابفط      

کدد بلکه نفس اين رابطه و تقسفیمات مختلف  آن )از    عبد و موال کفايت نمی

تا موالی کافر و مدفافق( قابلیفت لحفاظ مسفتقل دارد و شفرايط      موالی شرعی 

کدد که موجب تغییفرات زيفادی در فهفم از کفالم واحفد       مختلفی را ايجاد می

ای تعريف  شفود کفه در     شود. بدابراين قطع و يا رنِّ عبد بايد به تبع رابطه می

او را آن قرار گرفته و با توجه به اخالق مواليی لحاظ شود کفه عبفد، مولويفتِ    

گیری از عبفد و   پريرفته است. يعدی مواليی که اهل رحمت و بخشش و دست

تالش برای تکامل اوست، رفتاری متفاوت با مواليی دارد که اهفل اسفتبداد و   

تسخیر و تحقیر عباد است و فهم و علم و رنّ و سطوح مختلفی از هر يك، به 
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 گیرد. تبع اين دو نو  از روابط شکل می

ال از نو  دوم باشد و اخالقی از سد  کفر و نفاق داشته باشد، مثالق اگر مو 

عبد بايد قبل از کالم موال به دنبال حدس و تخمین و رنّ خود از خواسفت او  

رسد، مهیا سازد تا در  ی احتماالتی را که در اين بار  به ذهدش می برود و همه

دوم و سفوم و ...  گیری موال نسبت به امتثال اول، امتثال  صورت تحکّم و بهانه

را در مقابل او قرار دهد تا باالخر  به نحوی او را راضی کدد. در واقع در چدین 

دهد که  ای پرورش می کدد و عبد را به گونه ای موال به شکلی برخورد می رابطه

او تمامی ردون و احتماالت را مورد توجه قرار داد  و آن را فراهم آورد. لرا نه 

ها و احتماالت در حفقّ او مدجّفز    ه طی  وسیعی از گمانهبلک« رنّ»تدها نفس 

های  های اين اخالق در گزارش ی آنها عمل نمايد که نمونه است و بايد به همه

قابل رديابی است. پس روابط عبد و موال امری متغیّر و نسبی است و  ،تاريخی

 یست.اين مهمّ با ثبات و کلّیتی که قوم برای علم و قطع قا لدد، سازگار ن

. البته برای تبیین بحث از عدم اقتضاء رفن نسفبت بفه حجیفت، بايفد      1

را از مدظفر فلسففی   « علّیفت »و اسفتفاد  از آن در مقابفل   « اقتضفاء »اصطالح 

شود اما علّیت  بررسی کرد. در واقع علّیت در علم مدطق، در مفاهیم جاری می

کدد؛ بلکه در  نمیدر فلسفه، تطابق بین ماهیت ذهدی و ماهیت عیدی را دنبال 

شود که حجیت از لوازم  يابد. پس وقتی ادعا می ماهیات يا وجودات جريان می

ذاتی برای قطع است، به جريان علّیت در ماهیّت اشار  دارد و بر ايفن اسفاس   

ی اصالت ماهیت، نسبت علّیفت بفا مقتضفی و     بايد مالحظه کرد که در فلسفه

 ين بحث شد.مانع و ماندد آن چیست تا بتوان وارد ا

. اگر اقتضاءِ حجیت از رنّ نفی شد، برای حجیت به جعل محتاج است 5

و البته اين جعل نبايد به کالم شار  مستدد گردد مگر ايدکه شار  نیز بعدوان 
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چدفین جعلفی بفه     کردنِ ن جعلی را انجام دهد و اال مدتسبيکی از عقالء چدی

زيرا زمانی که در حال سفاخت علفم اصفول و     9.شار ، مالزم با دور خواهد بود

های آن هستیم، ابزار فهم از متن تدها بايد بر اسفاس ادراکفات عفامّ     اثبات پايه

توان چیزی را به صورت فقهی به شار  نسفبت داد؛   عقال ی شکل بگیرد و نمی

چون فر  آن است که هدوز ابزار علمی برای نسبت دادن بفه شفار  تکمیفل    

دگامی که علم اصول بر اساس ادراکات عقال ی سفاخته شفد،   نشد  است. اما ه

ی آن خطابات شار  را فهفم کفرد و جعفل او پیرامفون رفنّ و       توان بوسیله می

امثال آن را استدباا نمود و لرا بر مبدای قوم، تدها پايگاهی که در اين مرحله 

عقفالء  تواند برای اثبات حجّیت رن مورد استفاد  قرار گیرد، بدفاء   از بحث می

 است. 

توان حجیت شرعی را برای رنّ اثبات نمفود   می»ممکن است گفته شود: 

ی مسفتمرّ  اهفل    بدون آن که مدجرّ به دور شود؛ به اين صورت که بفه سفیر   

شر  يا اموری از اين قبیل که احتیاج بفه اسفتدباا از کفالم نداشفته باشفدد،      

ها در  را يکی از  قدر متیقّناستداد کرد. يعدی از اموری بهر  برد که بتوان آنها 

طور کفه وجفوب نمازهفای     فرهد  مرهب محسوب نمود. در اين صورت همان

کدفد، در ايفن    يومیه از ضروريات دين است و کسی در مورد آنها اجتهاد نمفی 

                                                           
البته اشکال دور بر مبدای قوم قابل طرح اسفت امفا در مبدفای مختفار از آنجفا کفه        .9

شود، استداد به شار  در علم اصول  استدباا بعدوان يك سیکل و فرآيدد مداوم محسوب می

توانفد   گیری علم اصفول، خطابفات مفی    تدها در ابتدای حرکت نادرست است اما پس از شکل

ادراکات عقال ی در فهم از متن را مردود شمرد  و يا مقیّد کدد و فقیه مورف  شفود تفا بفر     

 ی خود را اصالح نمايد. اين اساس، علم اصولِ مورد استفاد 
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موارد هم به استدباا نیفازی نخواهفد بفود و لفرا اشفکال دور، قابلیفت طفرح        

ها چیزی بیشتر از فهم عرففی   قدر متیقناما پاس  آن است که اوالق « يابد. نمی

تواندد موجب درکی تخصصی شوند در حالی که مفا   دهدد و نمی را نتیجه نمی

کدفد و   کدد که حجفت را بفرای فقیفه معفین مفی      نحن فیه از اموری بحث می

دهفد. ثانیفاق بفه دلیفل وجفود       های تخصصی به نام فقاهت را تشفکیل مفی   پايه

وارد مخدوش اسفت؛ يعدفی اسفتداد بفه سفیر       مخال ، ادعای بداهت در اين م

مستمر  برای اثبات برخی أمارات، مورد قبفول بعضفی اصفولیون واقفع نشفد       

 است.

ثالثاق برای ارتقاء و تکامل هر علمی، بررسفی مجفدد و اصفالح و تکمیفلِ      

بديهیات آن ضروری است و هدف از اين مباحث نیز بازنگری در اموری اسفت  

شوند. رابعاق بايد روشن شود که اعتبار  متیقن تلقّی می که بعدوان بداهت و قدر

ای از انسفانها ف کفه در ايدجفا همفان       ی مستمرّ  و فعلِ دسفته  و حجیت سیر 

متشرّعه هستدد ف در کدام بخش از علم اصول طرح شد  و بر فر  طرح آن،  

چه استدالل عقال ی برای اثبات آن ذکر شد  است   حتی اگفر عمفل فقهفای    

عداويدی ماندد شهرت فتوا یه حجّت دانسفته شفود، بفاز هفم ايفن       سل  تحت

حجّیت يافتفه کفه   « ای از فقهاء در طول تاري  اعتماد بر فهم تخصصیِ دسته»

اين امر تدها يك واسطه در استفاد  از بیانات شار  و استداد به کالم او ايجفاد  

 شود.  کدد و موجب فرقی در بحث نمی می

« عقفل نظفری  »نّ هماندد قطع، بفر مبدفای   روشن شد که بحث از ر پس

انجام شد  و لرا همان اشکاالتی که بر مبدای آخوند پیرامون قطفع وارد شفد،   

 نسبت به رنّ نیز جريان دارد.

  



 

 

  محاذير التعبد باألمارات

  

محفاذير تعبّفد بفه    »ی متن مورد بحث قفرار گرفتفه،    آنچه که در ادامه .9

لفزوم  »، «لزوم اجتمفا  مثلفین و ضفدين   »است که در قالب سه عدوانِ « أمار 

طفرح شفد  اسفت.    « لزوم تفويت مصلحت و القاء در مفسد »و « طلب ضدين

به محرور اول و دوم، به وضعی بفودن جعفل حجّیفت ف و نفه      آخوند در پاس  

کدد و بر اين اساس، جعل حکم تکلیفی بر طبفق   تکلیفی بودنِ آن ف تکیه می 

نمايد و لرا حکمی غیر از حکم واقعی وجفود نفدارد تفا     مودای أمار  را نفی می

 محروری چون اجتما  مثلین و ضدين و ... قابل طرح گردد. 

بعدوان طرق ردّیه در دستیابی « أمارات»ار  گفته شد که . اوال در اين ب5

گفردد: تدهفا    به حکم موال هستدد که تصوير عقال ی از آن به اين نکته باز مفی 

موضوعات خارجی ماندد آب و غرا و ... يا افعفال عبفد ماندفد إکفرام و صفال  و      

و « حفاالت »گیرنفد بلکفه    صیام نیستدد که موضو  خطابات مفوالی قفرار مفی   

گیفرد و مفثالق از او خواسفته     عبد نیز موضو  امر و نهی موال قفرار مفی  « فکارِا»
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شود تا در برخی موضوعات به نحوی خاصّ  فکر کدد يا تالش علمی خفود   می

ای مخصفوص   برای فهم بیان موال را تدها از روشی ويژ  پیگیری نمايد يا شیو 

پفرورش روحفی و   »را در برخورد با حاالت روحیِ خود پیش بگیفرد. در واقفع   

نیز برای موالی اهمیفت دارد و مفورد   « فکریِ عباد و اصالح آنان در اين زمیده

گیرد تا با آموزش و تربیت عباد، آنان را برای انجام مقاصفد   توجه آنان قرار می

 خود آماد  کددد.

شود بلکفه   با تعري  فوق، حاالت عبد به قطع يا رنّ يا شكّ محدود نمی 

د در تمامیِ امور روحی و فکری، موضفو  اوامفر و نفواهی    آموزش و پرورش عب

انفد،   قرار خواهد گرفت. بر اين اساس، آنچه قوم ذيل عدوان أمارات بحث کرد 

است کفه  « حاالت مجتهد نسبت به طرق دستیابی به حکم موال»در خصوصِ 

نام خواهد گرفت. حفال اگفر ايفن    « أمار »باشد، « رنّ»اگر اين حالت از سد  

موضو  خطاب موالی قرار بگیرد، بايد به عدوان يك بحث فقهی در بابی حالت، 

مورد بررسی قرار گیرد تفا معلفوم شفود نظفر     « فقه االستدباا»علی حد  بدام 

 ی فهم از کالم او و روش آن و حاالت مجتهد در اين مسیر چیست. موال دربار 

عقال فی  اما قبل از اين بحث فقاهتی، بايد تکلیف  مسفأله را بفه صفورت      

گیر بفدنبال   معین نمود که اين بحث نیز تابع اخالق موالی است. موالی سخت

تسخیر عبد و رلم و تحکّم است و موالی رحیم بفدنبال رشفد عبفد و رعايفت     

اخالق است که اين دو نفو  از اخفالق، دو نفو  از آداب آمفوزش و پفرورش و      

رت جداگانفه از  تربیت عبد را شکل خواهد داد که هر يفك از آنهفا بايفد بصفو    

 ديگری تدقیح شوند.

. بدابر توضیحات فوق بايد به بررسی محاذير ادّعايی در صورت تعبّد بفه  3

أمارات پرداخت و البته نبايد بحث در اين بار  را به مصاديق أمفارات مدصفرف   



  169  محاذير التعبد باألمارات ___________________________________________ 

 

نمود بلکه بايد روشن کرد که تبعیت از نفس أمار  )بمثابه طريق ردّی( ففارغ  

دّای آن، دچار چه محاذيری است  ممکن است گفته شود: از مصاديق آن و مو

در هر صورت، امکان خطا و عدم اصابه به واقع در صورت تکیه بر رفنّ عبفد   »

وجود دارد. مثالق بیّده عادل ممکن است در شهادت خود خطا کدفد و موجفب   

اما بايد توجه داشت « حکم به قصاصِ کسی شود که در واقع قاتل نبود  است.

های ويفژ ، عبفاد را    های خاصّ و آموزش ء و موالی عرفی بدون پرورشکه عقال

وارد دستگا  خود نکفرد  و تفا قبفل از طفِیّ رونفدهای گزيدشفی و امتحفانی،        

سچارند و تدها با عبور از اين مراحفل اسفت کفه عبفد      مسئولیتی را به آنان نمی

عبفارت   تواند به محضر موال مشرّف شد  و افتخفار خفدمتگزاری بیابفد  بفه     می

ديگر گزيدش و استخدام دارای شرايط متعدد و مختلفی است تا از ابتدا جلوی 

خبط و خطای عبد گرفته شود و با دست به کار شدن او، نظم جامعه بفر هفم   

دار نگفردد؛ هماندفد ضفوابط اعطفاء مفدرک و       نخورد و اعتماد عمومی خدشفه 

ددسفین و سفاير   ی شغلی در جوامع امروزی که در مفورد پزشفکان و مه   پروانه

ی عبفادِ   گردد. خصوصاق ايدکه بحث در ايدجفا دربفار    اقشار و صدوف اعمال می

هفايی اسفت کفه فقهفاء و      عادی و معمولی نیست بلکه بحث پیرامفون حجفت  

مجتهدين به عدوان نزديکان و مقفرّبین مفوال بفا آن سفر و کفار دارنفد؛ يعدفی        

ن اصفلی مفوال محسفوب    ی اول و ارادتمدفدا  درجه جماعتی که از خدمتگزارانِ

ی خفود را   شوند و سعی دارند تا با بیشترين تالش و کمترين خطا وریففه  می

 انجام دهدد. 

الفرکر در روابفط    اسفتفاد  از رونفدهای ففوق   ». ممکن است گفته شود: 1

شفود و   عقال ی صحیح است اما اين تدابیر تدها به کفاهش خطاهفا مدجفر مفی    

اما « شود. زشکی و تخلفات اداری و ... نمیبالمرّ  باعث از بین رفتن خطاهای پ
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تحقفق خطفا در   »و « امکان عقلی بفرای خطفا  »بايد توجه داشت که توجه به 

ناشی از نگا  عقلی به مسفأله اسفت در حفالی کفه بحفث      « ضمن برخی موارد

اصل است. يفك  « تحقق غر  موال»ای عقال ی است که در آن  پیرامون مقوله

دادن عبفد بفرای    جعل طرق ردّی و آمفوزش  ر  موال بافر  اين است که غ

شود که در اين صورت، وجفود برخفی خطاهفا در     عمل بر طبق آن محقق می

بعضی موارد و مصاديق، موجب نقض غر  و اخفتالل در نظفم مفدّنظر مفوال     

شفود تفا    طور که وجود تخلفات و تصادفات رانددگی باعث نمی شود. همان نمی

یدامفه و اجفرای سفاير قفوانین راهدمفايی و      گراران در ضرورت اخر گواه قانون

رانددگی ترديد نمايدد  به عبارت ديگر در صورت تحقق غر  مفوال از طريفق   

دادن برخفی خطاهفا    وجود متخلفین از آن قفانون يفا رخ   اجرای قوانین خاص،

شود تا موال از جعل خود دست بکشد و در اوامفر و نفواهیِ صفادر     موجب نمی

ورت عدم تحقق غر  موال نیز، خودِ او اولین مدّعی شد  ترديد کدد اما در ص

پردازد و اگر مشکل را در جعفل   خواهد بود و به بررسی موانع تحقق غر  می

 کدد.  خود يافت، به تغییر آن مبادرت می

در واقع از آنجا که نظم جامعه )بمثابه غر  موالی( امری نسبی و مدوا 

ل عمدی يفا سفهوی بفه نظفم در     به غلبه )تبعیت اکثريت اجتما ( است، اخال

 ی باطفل بفرای   برخی مصاديق، عقالءً به عدوان محرور و تفالی فاسفد و الزمفه   

در  گرچفه ادراکفات عقلفی حکفم ديگفری      ؛شود شد  محسوب نمی قانونِ جعل

داشته باشد. يعدی از نظر عقال ی، تا زمانی که غفر  حاصفل شفد  و     بار  اين

امور جامعه در حال گردش است و نظم اجتماعی برقرار است؛ تحقق خطفا يفا   

شود تا موالی در تداسب جعل خفود شفكّ کددفد و     تخل  از قانون موجب نمی

و دچار محرور شوند و مشکل را به اوامر و نواهی خود ارجفا  دهدفد. از ايفن ر   
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وجود آمارهای تخل  و خطا در جامعه به معدای آن نیست که نظم اجتمفاعی  

در خوراک و پوشاک و تردّد و ترافیك و ساير نیازهفای روزمفرّ  مختفلّ شفد      

 باشد.

های الزم به  رغم پرورش عباد در دستگا  موال و دادن آموزش اما اگر علی 

نظم جامعه مختلّ شد   آنان، تأمین نیازهای روزمرّ  دچار مشکل شد  باشد و

باشد و غر  موالی در خارج جريان نیافته باشد، آنگا  موالی بفه قفانون خفود    

کددفد و بفه ايفن     ی آن اقفدام مفی   کددد و نسبت به اصالح و بهیده مراجعه می

جعل آنها تداسبی با مقصد نداشفته اسفت. يعدفی در ايفن     رسدد که  نتیجه می

ذير، موالی خود به تغییر وضعیت اقدام فر  نیز قبل از بحث عبد پیرامون محا

کددد و لرا در اين فر  نیفز، مشفکل در خطفا يفا تخلف  عبفاد جسفتجو         می

عدم تحقق »بايد بر مبدای « محرور»شود. پس بر اساس ادراکات عقال ی،  نمی

تعري  شود که در اين صورت، وجود خطا در برخی مصفاديق موجفب   « غر 

ضفعیت غالفب در اجتمفا  مفدنظر قفرار      نقض غر  نخواهد شد بلکه غلبه و و

گیرد. اگر وضعیت غالب به نحوی بود که در آن، نظم مطلوب موال محقفق   می

نشد  است؛ آنگا  موال اولین کسی است که به اصالح وضع مبادرت می کدد و 

زند يا در پفرورش و آموزشفی    با لحاظ هدف خود، دست به تصحیح قوانین می

کدد. زيفرا مفوالی پفس از صفدور فرمفان،       گری میکه بر عباد إعمال کرد ، بازن

کددففد بلکففه دا مففاق در حففال نظففارت بففر گففردش کففار و   جامعففه را رهففا نمففی

 گیری از روند امور هستدد تا تحقق هدف خود را تضمین نمايدد.  گزارش

شود که بحث از تعار  حکم واقعی  . بر اساس آنچه گرشت، روشن می5

أمار ، بحثی فقهی است و نه مبحثی اصولی با حکم راهری در صورت تعبّد به 

و عقال ی  در واقع طرق ردّیه، راهی است که موال آن را برای ابفالغ مطالبفات   
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خود قرار داد  و استفاد  از آن را برای تحقق مقاصد خود مداسب ديد  و عباد 

بحث از حکم واقعی به معدای آنچه واقعاق  نیز بايد بر اساس آن عمل کددد و لرا

نزد موال بود  و ممکن است به عبد نرسید  باشفد، وجهفی عقال فی نفدارد.     در 

ی فوق برای موالیِ حاضر پريرفتفه   بر فر  که نکته»ممکن است گفته شود: 

شود، جريان آن در موالی غايب ف ماندد موالی شرعی ف مورد اشکال است زيرا   

برسفد،   وقتی موال نباشد و فقیه از طريق خبفر واحفد و رهفورات بفه مطلبفی     

ممکن است نظر اصلی شار  را کش  نکرد  باشد که در اين صورت، بحفث از  

رسد حتفی در دوران حضفور نیفز     اما به نظر می« حکم واقعی قابل طرح است.

کدفد و حتمفاق عقفل و روح و حفسّ او در      فهم عبد با نظر موال برابری پیدا نمی

د بفا مقصفود مفوال    فهم نظر موال دخیل است و اين مهم، باعث تفاوت فهم عب

 خواهد شد.

تواند فهم خفود را   اما در دوران حضور، عبد می»ممکن است گفته شود:  

برای موال تقرير کدد و به اين صورت از صحّت فهم خود مطمئن شود يفا اگفر   

فهم عبد با نظر موال متفاوت باشد و در مرأی و مسفمع مفوال، عملفی بفر ايفن      

ال مواجه خواهد شد و از ايفن طريفق بفه    اساس انجام دهد، با واکدش مدفی مو

ايفن نحفو  از   در پاس  بايد گفت کفه اساسفاق   « برد. خطای خود در فهم پی می

پريرش نیست و اتخاذ چدین روشی چفه از سفوی عبفد     احراز صحّت فهم قابل

)تقرير نظر موال در برابر او( و چه از سوی موال )واکدش نسبت به اعمال غلفط  

ها در پرورش عبد و کدترل فهفم او   عقالء از اين شیو  عبد( نادرست است زيرا

« بدفدی عبفاد   طبقه»کددد. بلکه اولین کار موال برای پرورش عباد  استفاد  نمی

داند که زيردسفتان او از نظفر روحفی و فکفری و عملفی دارای       است چون می

ها، محیط و وراي   های مختلفی هستدد و برای هر يك از اين ررفیت ررفیت
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کدد. از ايفن طريفق    های مختلفی ارا ه می گیرد و نسخه ای در نظر می هجداگان

است که عباد، چگونگی برخورد با بیانات موال و فهم صفحیح از آن را آمفوزش   

کدد،  بیددد و در هر بخشی چگونگی عملی را که رضايت موال را حاصل می می

 گیرند. فرا می

آنچه بايد تدقیح شود و موضو  اصلی بحفث قفرار گیفرد،     ،در اين صورت 

وجو  اثباتیِ دستگا  موال و ساختمان و معمفاری آن اسفت کفه باعفث تفامین      

شود؛ نه ايدکه در توضیح روابط موال و عبد از خطا و تخلف  يفا    غر  موال می

خاطئین و متخلفین و مجازات آنان آغاز شود و بحث بفر ايفن بخفش اسفتوار     

در توضیح دستگا  آموزشی بايد به اموری ماندفد سفطوح تحصفیلی     شود  مثال

مختل ، اهداف مورد نظر از هر يك از سفطوح، متفون درسفی در آن سفطوح،     

های الزم برای اساتیدِ هر يفك از   حجم تدريس در هفته و ما  و سال، آموزش

گراری و ارزيابی و ... پرداختفه شفود.    سطوح، کیفیت قبولی و مردودی و نمر 

عد از توضیح دهها مقوله از اين سد  است که تاز  نوبت به خطفا و تخلف  و   ب

رسفد و سفچس قواعفد تدبیفه و مجفازات بفر        اصول و قواعد برخورد با آنها مفی 

 يابد.  مصاديق خاص تطبیق می

را دارد، « حکففم واقعففی». پففس در ادراکففات عقال ففی، آنچففه جايگففا    1

کدفد و   اوامر و نواهی را جعل میاست که برای تحقق آن، « گراریِ موال هدف»

کدد و عباد نیز با فهم نسبی از اغرا  مفوال و   ديگران را به انجام آنها الزام می

اند. يعدی آنچفه   اوامر او، به زندگی در دستگا  موال و تأمین خواست او مشغول

ای است که موال بفرای پفرورش و تربیفت     دهد، رويّه مرکز بحث را تشکیل می

ی بین موالی و عبفاد هماندفد يفك     گرفته و از اين طريق، رابطهعباد در پیش 

رود و بفا ايفن نظفم، مقاصفد مفوالی تحقفق        بدای مرتفع ساخته شد  و باال می
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شود و  يابد. در اين میان، برای مقابله با تخل  و خطا نیز قواعدی جعل می می

  مثالق اگر عبدی باشد کفه ورفاي  خفود را بفه درسفتی انجفام ندهفد، جايگفا        

جديدی برای او تعري  شد  و به کار ديگری گماشته خواهد شد. با دقفت در  

، موضفوعیتی  «حکم واقعی و نفس االمفری »شود  اين روند است که معلوم می

در روابط عقال ی ندارد. يعدی اگر شار  به عدوان يکفی از عقفالء لحفاظ شفود،     

امری است که  حکم واقعی و ماعدداهلل دخلی در بحث ندارد و آنچه مهم است،

موال برای پرورش روح و فکر عباد و آموزش آنها صادر کرد  و در قالب کلماتی 

به ما ابالغ نمود  است تا عمل عباد بر اساس آن سامان بگیرد و غر  خود را 

محقق نمايد. به عبارت ديگر امر موال به آوردن آب و حاضر کردن غرا، تفاوتی 

ار  ندارد؛ فقط موضو  اولی پیرامفون افعفال و   عقال ی با امر او در تبعیت از أم

 موضو  ديگری پیرامون افکار و فهم عبد است.

غر  از اشکاالت فوق اين بود که معلوم شفود  »ممکن است گفته شود:  

تواند به صحت  در صورت حضور موال، عبد با تکیه به عدم رد  و نهی موال می

حکم واقعی مطمئن شفود و   فهم و عمل خود يقین پیدا کدد و از دستیابی به

شود. اما در  لرا شك در حکم به عدوان موضو  حکم راهری برای او تصور نمی

تقريفر مفوال   زمان غیبت موال، امکان سوال عبد از موال و امکان تلقّفی رد  يفا   

نیافتن به مقصود موال محتمل است. در اين صورت اگر  وجود ندارد و لرا دست

تواند به حکم راهری و شفك و رفن خفود     د میحجّیت أمارات ثابت شود، عب

اما بفه نظفر   «  تمسك نمايد و نگران احتمال خطا در فهم مقصود موال نباشد.

مبتدی بر عدم رد  يفا عفدم    ،رسد اطمیدان عبد از صحت فهم و عمل خود می

شفود،   مجازات نیست بلکه همانطور که در زندگی امفروزی نیفز مشفاهد  مفی    

شود که متعهد به انجام يك سفری امفور    الق میبه کسی اط« شهروند خوب»
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ی سفاخت بفرای    اثباتی است؛ از اخر گواهیدامه برای راندفدگی و اخفر پروانفه   

سازی و اخر مجوز کسب برای تجارت تا پرداخت مالیات و پرداخفت   ساختمان

قبو  و اقساا در موعد مقرر و ... . يعدفی تعفاري  عقال فی از عبفد مطیفع و      

ی تداسب فهم و عمل عبفد بفا نظفر موالسفت(      دهدد  شانشهروند خوب )که ن

همگی تعاريفی اثباتی هستدد و مبتدی بر ترک مجفازات و تدبیفه و امثفال آن    

نیستدد. گرچه در اين میان، امور سلبی و توبیخی نیز وجود دارند اما مباحفث  

  شوند و سخن از توبی عقال ی ابتدا اق بر تحقق غر  موال و لوازم آن استوار می

و عقاب و ...، تدها به تبع تضمینِ همان روند اثباتی و به عدوان ضفامدی بفرای   

 تامین نظم مطلوب است. 

   

  



 

 



 

 

 
 حکم واقعی و حکم ظاهری قوم از بررسی تعريف

 

بفه ذات موضفو     . راهراق يك تعري  از حکم واقعی آن است کفه نفارر  9

اند و  اند و عالم و جاهل در آن مشترک است و عداوين ديگر در آن لحاظ نشد 

حکم برای هر دو دسته تشريع شد  است اما حکم رفاهری آن اسفت کفه در    

موضو  آن، شكّ يا جهل مکلّ  اخر شد  است. بدابراين اصلی ماندفد اصفالت   

شوند کفه جهفل    می طهارت يا حکم به حجّیت أمارات، حکم راهری محسوب

در آن اخفر شفد  اسفت و لفرا حکفم       ،مکل  به نجاست يا رنّ مکل  به حکم

 راهری در يك اصطالح، همان مودّای اصول عملیه و أمارات است.

کفه تمفامی موضفوعات در نفزد خداونفد متعفال و        بار  بايد گففت  در اين

ه اسفت.  عددالشار  دارای حکم هستدد و حبّ يا بغض موال به آنها تعلق گرفتف 

اما تدها موضوعات خارجیه )ماندد آب و خمر و خدزير( نیستدد که دارای حکم 

هستدد بلکه يکی از موضوعات، خفودِ مکلّف  و حفاالت و شفرايط اوسفت کفه       

عدداهلل دارای حکم مخصوص است. بدابراين در نفزد مفوال، موضفوعات اعفمّ از     

حاالت و شرايط عبفد  ی  دارند و لرا جعل موال دربار « حکم»مکلّ  و غیر آن 

شفود.   )ماندد علم يا جهل او به حکم يا موضو ( نیز حکم واقعی محسوب مفی 
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پس عدداهلل و در نفس االمر، حتی برای حالت جهل و شكِّ مکل  نیز حکمفی  

آيدفد؛   به حسفاب مفی  « حکم واقعی»وجود دارد که اين دسته نیز بدابر تعري  

ر موضوعات جدا کددفد و اصفطالح   از موضوعات را از ساي  گرچه قوم اين دسته

برای آن جعفل کددفد کفه ايفن صفرفاق يفك       « حکم راهری»ای ماندد  جداگانه

شفك  »نامگراری خواهد بود. يعدی جعل خدای متعال پیرامون اموری از قبیل 

نیفز حکمفی   « رنّ به حکم از طريق رهفورات يفا خبفر واحفد    »يا « در رکعات

محسوب « موضو »از حاالت مکل ، واقعی است زيرا اين عدوان به مثابه يکی 

 تواند عدداهلل بدون حکم باشد.  شود و نمی می

ی فوق از مدظر موالی بود و در آن، حکم عدد المولی مورد بررسی  . نکته5

شود و مجتهدين بفه   قرار گرفت اما بُعد ديگر بحث، به دوران غیبت مربوا می

، توانايی فهم تخصصی و عدوان تدها صدفی که بر مبدای تعبّد و تسلیم به موال

شار  دارند، مسئول تعیین تکلی  برای عباد هستدد. در  ر عوامانه از بیاناتغی

يابفد و ايفن سفوال مفورد      ايدجاست که مباحثی ماندد انسداد قابلیت طرح مفی 

تواندد نسبت  گیرد که آيا اين صد  در شرايط خاصّ غیبت، می مداقّه قرار می

« رفنّ »دد يا تدها حاصفل اجتهفاد، دسفتیابی بفه     پیدا کد« علم»به نظر شار  

 است 

متداسب با همین بحفث اسفت کفه در کلمفات     »ممکن است گفته شود:  

گیری اسفت:   قوم، بیان ديگری در تعري  حکم واقعی و حکم راهری قابل پی

آيد و فقیه آن را يقیدفاق   حکم واقعی آن است که به صورت قطعی به دست می

ما حکم راهری آن است که به صورت ردّی به دست کدد ا به شار  مستدد می

« آمد  و با استفاد  از طرق ردّی حاصل شد  و فقیه نسبت به آن يقین ندارد.

در اين صورت اين سوال قابل طرح است که چگونفه در احکفام واقعفی، بفرای     
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شود   شايد يکی از مفوارد قطفع فقیفه بفه حکفم، در       حاصل می« يقین»فقیه 

جما  بر آنها اقامه شد  يا جزء ضروريات دانش فقه بود  است اموری باشد که ا

اند. اما بايد توجه داشت که  و تمامی متخصّصین در اين علم بر آن اتفاق کرد 

امور اجماعی از مواردی نیست که فقیه، تخصص و دانش خود را در فهم کالم 

ل تفاري  و  و روابط عقال ی به کار بددد بلکه با مراجعه به فتاوی فقهفا در طفو  

توجه به اشتراک تمامی اهل دانش در يك حکم، به تحصیل نظر شار  يقفین  

 کدد. می

فارغ از اين نکته، از آنجا که قوم پیرامفون اجمفا  و شفرايط حجیفت آن      

کددد، تعري  اجما  و تبیین موارد حجیت آن يك بحث تخصصفی و   بحث می

نظری و غیر بديهی است که در صورت رد برخی قیود يا اثبات قیود جديد در 

شفود.  توانفد کفم يفا اضفافه      تعري  از آن، مصاديق آن )موارد مجمعٌ علیه( می

وابسته بفه تعريف  تخصصفی از اجمفا  و      ،يعدی تعیین مصاديق امور اجماعی

تبیین علمی از شرايط حجیت آن است و لرا قطعِ حاصل از اجما ، به يك امر 

کدد بلکه به بحث علمفی و نظفری و اکتسفابی     ضروری و بديهی بازگشت نمی

 کدد.  رجو  می

حکم طفرح شفود، جفايی     . اما مورد ديگری که شايد برای قطع فقیه به3

است که روايت مورد استداد، متواتر يا محفوف به قرا ن قطعیه باشد و داللفت  

« نصّ»باشد، قطعی بود  و اصطالحاق « رهور»کالم نیز بجای آن که مبتدی بر 

رسد که تمثیل به اين مفورد، بهتفر از استشفهاد بفه      محسوب شود. به نظر می

از تخصّص خفود   مستقیماق یه در اين مورداجما  است زيرا بر خالف اجما ، فق

ی  ی رجال و درايه تفا مالحظفه   کدد و عملیات اجتهاد )از مالحظه استفاد  می

يابفد و قواعفد    لغت و صرف و نحو و معانی بیان و رهورات( در آن جريان مفی 
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شود. اما اوال تعري  از سدد محفوف به قفرا ن قطعیفه    فقاهت به کار گرفته می

رهور و نصّ همگی اموری نظری و تعاريفی تخصصی هستدد که يا تفاوت بین 

شوند و  قابلیت اصالح و بهیده و تغییر را دارند و لرا از ضروريات محسوب نمی

کدد. ثانیاق بايد توجفه داشفت کفه     قطعِ حاصل از آنها به بديهیات بازگشت نمی

در آن  گفردد و ماعدفداهلل   به قطع فقیه بفاز مفی   ،حکم واقعی بدابر تعري  فوق

السفالم   شود و تشخیص فقیه در اين مورد، برابر با علم معصوم علیه کش  نمی

 نیست. 

خاصیت قطع، حکايفت از واقفع اسفت و لفرا در     »ممکن است گفته شود: 

صورت حصول قطع برای فقیه، ماعدداهلل کش  شد  و علم او با علفم معصفوم   

هماندفد وجفوب   کدد. يعدی درست است که معصوم از حکمفی   تطابق پیدا می

کدد کفه ناشفی از علفم الهفی      قیام متصل به رکو ، امور ديگری را نیز فهم می

اما فارغ از خصوصیاتی کفه در علفم    و فقیه ورودی در آن مقامات ندارد؛است 

درک فقیه از اصل وجوب قیام متصفل   ،معصوم نسبت به اين حکم وجود دارد

امفا بايفد توجفه    « دارد. به رکو  با اصل اين وجوب در نظر معصفوم، مطابقفت  

داشت که تطابقِ اين دو صورت علمی، مبتدی بر انتزا  عقل از درک معصوم و 

درک غیر معصوم و الغاء خصوصیات شخصیه در هر يك از اين دو درک است 

که ربطی به واقع و خارج ندارد. يعدی صحیح اسفت کفه درک فقیفه بفه درک     

برخاسته از اخر وجه « تطابق» معصوم مرتبط و با آن متداسب است اما ادعای

 صوری اسفت کفه بفا واقفع مغفاير اسفت زيفرا        اشتراک ذهدی بر اساس مدطق

ی خارجیه از آن حرف شد  است. پس حکفم واقعفی بفه     خصوصیات شخصیه

شود و معیار تعري  آن، مفا   گردد و بر اين اساس تبیین می حالت فقیه باز می

 ع نیست.عدداهلل و ماعددالمعصوم و نفس االمر و واق
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. بر اين اساس بايد به تدقیح حکم راهری پرداخت. ممکن است گفتفه  1

حکم راهری حکمی است که بر خالف حکم واقعی، احتمال خالف در »شود: 

آن وجود دارد و ممکن است بر خالف نظر موال و ماعدداهلل باشد. مثالق احتمال 

تشفخیص رهفور،   اشتبا  راوی در نقل خبر واحد يا احتمفال اشفتبا  فقیفه در    

شود تا مخالفت فتوای فقیه با ما عدداهلل به امفری محتمفل تبفديل     موجب می

توان با ماعدداهلل سدجید  ی قبلی حکم راهری را نمی اما بر اساس نکته« گردد.

زيرا کاشفیتِ قطع فقیه از ماعدداهلل در حکم واقعی نقد شد و عدم تطفابق آن  

ای  تفوان گففت حکفم رفاهری مرتبفه      یبا علم موال اثبات گرديد. لفرا تدهفا مف   

تر از حکم واقعی است زيرا در حکم واقعی، فقیه بفه   ای پايین تر و درجه ضعی 

شود و او نسبت  حاصل می« رنّ»رسد اما در حکم راهری برای فقیه  قطع می

 داند. به درک خود، احتمال خالف را روا می

و ماعدداهلل نیست مالک در حکم راهری، امکان مغايرت با جعل موال  لرا 

ای توجه شفود   بلکه در آن بايد رنّ فقیه با قطع فقیه مقايسه شود و به فاصله

که بین قطع فقیه و رنّ او وجود دارد؛ اما اين بدان معدا نیست که قطع فقیه 

ای با آن نداشته باشد. پس هفم حکفم واقعفی     با نظر موال مطابق باشد و فاصله

ز طريق بررسی سدد و خبر و لفظ و زبان به )قطع( و هم حکم راهری )رنّ( ا

آيد و تدها به دلیل خصوصیت خاص در سدد )تواتر يا محفوفیت بفه   دست می

قرا ن قطعیه( يا ويژگی در داللت )نصّ( است که در نفو  اول از حکفم، قطفع    

شود. حال اگر مواليی رنّ عبد را حجّت بداند و به سفدد   برای فقیه حاصل می

بار بخشد و برای احکام راهری به تعري  ففوق ارزش قا فل   و داللت ردّی اعت

گیفر   کدد که سفخت  شود، البته اين امر از نظر عقال ی به اخالق او بازگشت می

 گیری و تسهیل بر عباد است.  نیست و اهل آسان
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. اما از مدظر غر  و هدف موال بايد دانسفت کفه جعفل حجیفت بفرای      5

اری برای فقیه غیر معصفوم در دوران  ردون، با هدف هموار کردنِ مسیر ديدد

غیبت است زيرا اگر اخبار آحاد و دالالت ردّی حجفت نباشفدد، دسفت فقیفه     

شفود و ديدفداری بفه تعطیلفی      برای فهم دين و ابالغ آن به مکلفین بسته می

شود.  اق بدل میکردنِ فقهاء به حفظ دين به تکلیفی مااليط گرايد و مور  می

اشته که با حجت قرار دادنِ رنّ، انحرافی در ديفن  شار  علم د ،ديگر از سوی

 شوند. شود و عبادات و معامالت به ضد خود تبديل نمی ايجاد نمی

رغفم امکفان تفويفت     قوم نیفز قا لدفد کفه علفی    »ممکن است گفته شود:  

ی  مصلحت و القاء در مفسفد  در صفورت تبعیفت از أمفارات، مصفلحت نوعیفه      

جود دارد. زيرا اگر تحصیل علم و يقین در مهمتری بدام تسهیل و حفظ نظام و

شد، همگان بايد زندگی خود را رها کرد  و به دنبفال علفم و    احکام واجب می

شد و مجتمفع انسفانی    رفتدد و به اين صورت، نظم معاش مختلّ می يقین می

« تسفهیل »عبارت از  ،اما بايد توجه داشت که مصلحت باالتر« گشت. نابود می

اهمّ، جلوگیری از نقض غر  عقال ی موالست چون کدار نیست بلکه مصلحت 

ی کار فقیه خارج کرد  و  گراشتن ردون، بسیاری از اسداد و دالالت را از حوز 

کدد و اصفل ديدفداری و    او را در تشخیص تکلی  عباد، دچار مشکل جدّی می

 دهد. پرستش خدای متعال را در معر  نابودی قرار می

در قالب يك مثال، ادعفای تفويفت مصفلحت را    توان  . از سوی ديگر می1

بررسی کرد: مثالق برخی فقهاء قا ل به وجوب نماز جمعه و برخی ديگر قا ل به 

شد  تا نماز جمعفه تفرک شفود. امفا      اند و اين مطلب باعث می حرمت آن بود 

ترک نماز جمعه تا زمانی که نظام اسالمی تشکیل نشد  باشد، موجب محرور 

ی  افزارهفا و ابزارهفای ادار    رسفد ايفن فريضفه، از نفرم     نظر می شود زيرا به نمی
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در صورت تشفکیل حکومفت   »حکومت اسالمی است. ممکن است گفته شود: 

شفود تفا    اسالمی نیز فتوا به حرمت نماز جمعه توسط يك فقیفه، موجفب مفی   

اما بايد توجفه داشفت   « مصلحت نماز جمعه برای مقلّدين آن فقیه فوت شود.

نظام و برگفزاری نمفاز جمعفه، عمفل بفه ايفن فريضفه در میفان         که با تشکیل 

بخشهايی از مردم به يك فرهد  تبديل شد  که اين امر، غر  عقال ی مفوال  

ای از عبفاد او بفه تفرک آن     کدفد و لفو آن کفه دسفته     از جعل آن را تأمین می

مبادرت کرد  باشدد. در واقع برگزاری نماز جمعه و اقبال نسبی مردم بفه آن،  

شار  از جعل اين حکم را محقق کرد  است زيرا عقالء به دنبفال ايجفاد    هدف

نظم در افعال عباد خود هستدد و چدین غرضی بفا برگفزاری نمفاز جمعفه در     

سطح بالد اسالمی واقع شد  است و لو آن که برخی ديگفر بفه دلیفل فتفوای     

 مجتهد خود آن را ترک نمايدد. يعدی تحقق مصلحت حکم و غر  موال از آن

 تك مکلفین نیست. الء، وابسته به اجرای آن توسط تكدر نزد عق

اما اگر فر  شود که برخی احکام توسط هی  فقیهی ابالغ نشفود و بفه    

کدد تا به هر نحوی وارد شد  و  کلّی متروک شود، قطعاق غر  موال اقتضاء می

حقیقت مطلب را به برخی فقهاء ابالغ کدد؛ چفه بفه طريقفی کفه در مفاجرای      

گیری حضرت ولیعصر عجفل اهلل تعفالی    گیری شی  مفید از افتاء و دست ار کد

فرجه الشري  از آن فقیه بزرگوار نقل شد  و چه به طرق ديگر از قبیل امفداد  

غیبی به پرچمداران توحید و ايجاد آيه و معجز  بفرای نصفرت فقهفاء کفه در     

گفراری شفار     انقالب امام خمیدی )ر ( قابل مشاهد  است. در واقع اگر هفدف 

ضربه ببیدد و غر  او از جعل احکام اساساق محقق نشود، عقالءً امکفان نفدارد   

تصفحیح فرهدف    »که موال برای جلوگیری از نقفض غفر  وارد نشفود و بفه     

 مبادرت نکدد. « ی شیعه جامعه
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توان گفت که تقسیم حکم  بددی اين بحث و بحث گرشته می . در جمع7

راکات عامّ عقال فی صفحیح نیسفت زيفرا در ايفن      به واقعی و راهری از نظر اد

ادراکات، موال و عبد در حال زنفدگی روزمفرّ  بفا يکفديگر هسفتدد و عبفد در       

صورت شكّ و رنّ نسبت به حکم موال، با سوال و استفسار مشکل خود را حل 

يابد و از اين طريق به تحصفیل يقفین مبفادرت     کدد و علم به نظر موال می می

تقسیمی تدها در صورتی صحیح است که به فرهد  خاص  کدد. لرا چدین می

متشرعه توجه شود که در آن، غیبت موال اتفاق افتاد  است. زيرا تدها در ايفن  

تواند شكّ و رنّ خود را با سوال  فرهد  است که موال حضور ندارد و عبد نمی

 مرتفع نمايد.

در ايدجا نیز تعري  حکم واقعی و راهری اصالح شد  و بفر اسفاس ايفن     

اصالح روشن شد که تعبّد به رنّ و حجّیت أمارات محروری ندارد زيرا غفر   

شار  حفظ نظام ديدداری بود  تا با توسعه در اسداد و دالالت معتبفر فقیفه را   

ن، تفويفت  برای استدباا احکام در دوران غیبفت توانمدفد کدفد. در ايفن میفا     

ی  فرهد  جامعفه »نارر به  گردد بلکه باز نمی« تك عباد تك»به مصلحت نیز 

گفراری شفار  را    است و لرا اگر فوت مصلحت به نحوی باشد که هدف «ديدی

تفوان بفه    ی شیعه ف و نه آحاد عباد ف مختلّ کدد، عقالءً نمفی     نسبت به جامعه

کدد که مفوال   حکم می عقالءً ،سکوت موال قا ل شد بلکه ضرورت تحقق مقصد

به نحوی در فرهد  جامعه تصرّف نمايفد و بفه طفرق مختلف  از انحفراف آن      

جلوگیری کدد. در واقع اگر أمارات به نحوی موجب القاء در مفسد  و تفويفت  

ی غیبت و حکمت  شد که موال ناچار از حضور مداوم باشد، فلسفه مصلحت می

  حکم راهری و واقعی و تعار  و رفت. بدابراين بحث از اجتما آن از بین می

معداست و جمع میان اين دو به نحوی که طرح شد ، وجهفی   تضاد اين دو بی

 ندارد.

  



 

 

  تأسیس األصل فی ما شك فی اعتباره

 

« تأسفیس اصفل در مسفأله   ». سومین بحثی که در أمارات مطرح شد ، 9

است؛ يعدی فارغ از قطع به حجیت برخی أمارات )ماندد رفواهر( يفا قطفع بفه     

عدم حجیت برخی ديگر از آنها )ماندد قیفاس( و در هدگفام شفكّ نسفبت بفه      

اندد شهرت فتوا یه(، اصل اولیه چیست  به عدوان نمونه ف برخی طرشق ردّیه )م

بفه عدفوان يکفی از أمفارات     « شفهرت فتفوايی  »گونه که در بیان قفوم   و همان

االعتبار معرفی شد  ف در موضوعی خاص خطابی از موال بفه مجتهفد     مشکوک

اند و لرا مجتهد بفا   نرسید  اما مشهور فقهاء در آن موضو ، فتوايی صادر کرد 

کدفد؛   ه به مراتب علم و تقوای مشهور فقهاء، رنّ به حکم مفوال پیفدا مفی   توج

توان  گرچه به او نرسید  باشد. حال اگر دلیلی بر اعتبار اين رنّ پیدا نشود، می

آن را حجت دانست و آثار حجیت را بر آن مترتب کرد  آخونفد در پاسف  بفه    

آنها اقامه نشد  را  اين سوال، عدم حجیتِ أماراتی که دلیل شرعیِ خاصی برای

قطع به »و « شك در حجیت اين امارات»داند و اشکال تداقض بین  قطعی می
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را نیز بر اساس تفکیك بین شك در مرحله ثبفوت و انشفاء   « عدم حجیت آنها

)تشريع موال( با قطع در مرحله اثبات و فعلیفت )ترتفب آثفار حجیفت( پاسف       

 دهد.  می

ن بحث در رابطه میان عبد )مجتهفد( و  بار  بايد توجه داشت که اي در اين

شود و از آنجا که طبق فر  بحث در شهرت فتوايی، بیفانی از   موال مطرح می

طرف موال به دست مجتهد نرسید ، ايفن بحفث در مقفام امتثفال عبفد يعدفی       

زنی عبد برای فهم حکم موال به صورت غیرمستقیم )و از طريق مشاهد   گمانه

توان فروضی را پیرامون علت  گیرد. گرچه می ای میآثار آن در فتوای فقهاء( ج

اختالف بین فتوای مشهور و فتوای شاذّ مطرح کرد )از قبیل وجود دو روايفت  

متعار  و ارجا  بحث به باب تعار  يا وجود يك روايت و اخفتالف طفرفین   

هفای فقهفی بفاز     در داللت آن و...( اما اين نفو  از بررسفی در واقفع بفه بحفث     

ز بحث اصولی )اتّکاء به ادراکات عقال فی عفامّ و مشفترک( خفارج     گردد و ا می

 شود. می

تصوير صورت مسأله به شکل اصولی و عقال فی  »ممکن است گفته شود:  

تواند به اين بیان باشد که اگر خطابی از موال در اين موضو  خاص به عبد  می

موضفو    نرسید  اما اين عبد شاهد اختالفاتی میان سفاير عبفاد مفوال در ايفن    

دهدفد. حفال در    بار  به موال نسبت می خاص و اخبار متفاوتی است که در اين

تواند از اين بستر و فضفا بفرای فهفم حکفم      چدین فرضی آيا عبد )مجتهد( می

اما بايد توجه داشت که چدین ادعايی خالف مبفانی قفوم   « موال استفاد  کدد 

بتدای مباحفث اصفول تفا    در توصی  رابطه عبد و موالست زيرا مبدای قوم از ا

جا، ابداق نارر به فهم ساير عباد از حکم موال و تأثیر آن در فهم عبد نبود   بدين

ای مستقیم و خطّفی از هفر عبفد بفه مفوال       بلکه عبدی است و مواليی و رابطه



  117  تأسيس األصل فی ما شك فی اعتباره _________________________________ 

 

جريان دارد که مستقلّ از روابط ديگر عباد با موالست و ادراکی که برای يفك  

يد آمد ، بايد مورد عمل قرار گیرد و به فهفم سفايرين   عبد در رابطه با موال پد

 شود. مشروا نمی

به عبارت ديگر در مبدای قوم و توصی  آنفان از روابفط عقال فی و عفالم      

های عباد با يکفديگر و   و ارتباا فهم« تفاهم اجتماعی»امتثال، بحثی پیرامون 

گفتفه   نقش اين مجموعه در فهم از حکم موال مطرح نشد  است. ممکن است

گرچه تاکدون چدین بحثی توسط قوم مطرح نشد  اما بررسفی شفهرت   »شود: 

تواند نشانگر توجه آنان به نقش فهم سفاير   فتوايی به عدوان يکی از أمارات می

در پاس  بايد گففت بفر ففر  پفريرش ايفن      « عباد در فهم از کالم موال باشد.

رستی و دقت مدقّح نمود احتمال، بايد آن را به نحو عقال ی تشريح  کرد و به د

کفه در ففر  مثفال،     هايی از اين نو  پاس  داد: با توجفه بفه ايفن    و به پرسش

اختالف پديد آمد  بین دو دسته از فقها روی داد ، آيا توجه به اختالفات عباد 

تقسفیم و  »و استفاد  از آن بفرای انتسفاب يفك حکفم بفه مفوال، بفه معدفای         

تفوان صفرفاق    می« بددی عباد طبقه»ح بحث نیست   آيا با طر« بددی عباد طبقه

به تعداد کمّی )اکثريت فقها در مقابل اقلیت آنها( اکتفاء کرد و در آن متوق  

بددی کیفی )بر حسب درجات علم و تقوا و ايمان( نیز بايد مفورد   شد يا طبقه

بررسی قرار گیرد   البته توجه به چدین مبفاحثی، تداسفب زيفادی بفا مبدفای      

و مورد استقبال و مستحسفن اسفت و اساسفا در مباحفث اصفولی      مختار دارد 

و توجفه بفه   « تففاهم اجتمفاعی  »الهاشفمی اسفت کفه     مرحوم عالمه حسفیدی 

های ديگر فقهاء در گرشته و حفال، بفه عدفوان يکفی از ارکفان حجیفت        گمانه

نگفری و   اما مبانی قوم در تصوير روابط عقال ی بر مبدای مطلق ؛شود  مطرح می

یّت، با اين مباحث سازگاری نفدارد. غفر  از سفواالت ففوق نیفز      دوری از نسب
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اشار  به همین مطلب بود کفه در صفورت انتسفاب چدفین مطفالبی بفه قفوم،        

چارچوب و ابعاد آن بايد تشريح و تدقیح گفردد و اال ادعفايی طفرح شفد  کفه      

 شکل علمی پیدا نکرد  است.

سأله بیفان شفد،   . فارغ از اشکال فوق که پیرامون نحو  ترسیم صورت م5

بايد توجه داشت که برخالف استدالل قوم، علت حکم به عدم حجیت أمفارات  

گونه کفه   االعتبار، عدم اقتضاء رنّ نسبت به حجیت نیست زيرا همان مشکوک

در عملیفات اجتهفاد بفر    « قطفع و رفنّ  »در مباحث گرشته بیان شد، تحلیفلِ  

ی مجتهفد بايفد بفر    قبول نیست و قطفع و رفنّ بفرا    قابل« عقل نظری»مبدای 

« گیری حق جهت»و « اختیار»معدا شود که حاکم بر آن « عقل عملی»اساس 

االعتبفار اگفر از طريفق     )تعبّد( است. در نتیجه، رنِّ حاصل از أمارات مشکوک

تأيیفد شفوند،   « لفوازم مدطقفی کفالم   »يا « ادراکات عقال ی»يا « قواعد عرفی»

 9دارای حجیت است.

                                                           
شفود و در عفین    به عدوان مثال، از رهورات کالم موال ردّی برای مجتهد حاصل می .9

خالف نیز در تشخیص مراد موال وجود دارد که در ايدجا آنچه تکلی  اين رنّ حال احتمال 

ای است که نسبت به ايفن   کدد، ادراکات عقال ی و حجیت يا عدم حجیت آن را مشخص می

احتمال خالف وجود دارد. البته قوم به صورت مطلق مدعی هستدد که ادراکات عقال ی بفه  

کدد اما رأی صحیح بدفابر مباحفث گرشفته آن     غی میاحتمال خالف اعتدا نکرد  و آن را مل

است که ادراکات عقال ی يك امر انتزاعی و کلی نیستدد بلکه به حسب انوا  و اقسام مفوالی  

گیر از عبد انتظار دارد تفا عفالو  بفر اتیفان طفرف راجفح، طفرف         تفاوت دارند: موالی سخت

خواهفد کفرد امفا مفوالی رحفیم،       صورت او را مجازات مرجوح را نیز انجام دهد و در غیراين

که بیانی خاص پیرامون طلب طفرف راجفح در    پريرد مگر اين اتیان هر يك از طرفین را می

برخی موضوعات و الغاء احتمال خالف در آنها داشته باشد. گرچه تفصیل مطلب بايفد ذيفل   

 ی بفاز  نیز به ادراکات عقال« حجیت خبر اجماالق»که  بحث از رهورات مطرح گردد. همچدان
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ث گرشته، پايگا  تعريف  قطفع و رفنّ از عقفل     به عبارت ديگر در مباح 

کفار  »نظری در مبدای قوم، به عقل عملی در مبدای مختار مدتقفل شفد و بفه    

معدا گرديد که بايفد  « زنی عبد در را  خدمتگزاری بهتر به موال فکری و گمانه

به آن اعتداء شود. البته اين تعري  از قطع و رفنّ بفرای مجتهفد بايفد قیفدی      

عباد داشته باشد و به فعالیت اجتهادی او )بررسی عرف و عقفل   اضافه بر ديگر

گیریِ حق و تعبّد به موال( مقیّد شفود. بدفابراين بفرای     و عقالء بر مبدای جهت

اثبات حجیت اين نو  أمارات بايد به ادراکات عقلی و عرففی و عقال فی توجفه    

عهد  دارنفد،   کرد و از آنجا که اين ادراکات نظم و گردش امور در جامعه را به

مقتضای آنها در ابعاد مختل  و موضوعات گوناگون روشن است و لفرا شفك و   

 تأسیس اصل در اين زمیده موضوعیت ندارد.

، گفته شد که حتی بر فر  عرو  شك برای عبد در مقام  عالو  بر اين 

گیفر قفرار    امتثال، بايد طرفین شك را اتیان کدد تا مورد مواخر  موالی سخت

ما اگر موالی عادل و رحیمی مالك او باشد، اتیان هر يفك از طفرفین   نگیرد. ا

پريرد مگر در صورتی که خود به اقتضای حکمتش، بیفانی خفاص    شك را می

پیرامون برخی شکوک و تکلی  عبد نسبت به آنها صفادر کفرد  باشفد؛ يعدفی     

کدد و در مفواردی کفه بفرای او اهمیفت      ترين صورت را از عبد قبول می راحت

کدد و يا دسفتوری عفامّ    د، بیانی در نحو  برخورد با برخی شکوک طرح میدار

نمايد. همه اين مباحث، مباحثی  برای توق  و احتیاا در موارد شك صادر می

ناشی از ادراکات عقال ی عامّ است و اگر به صورت فقهی مطرح شود، خارج از 

 
________________________________________________

 
گردد که مثال بارز آن، کدترل و هدايت افکار عمومی در سطح جهانی از طريق تکیه بفه   می

 اخبار آحاد است.



191   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________________  

 

  9بحث اصولی است.

ه اگر قوم عدم حجیت بفرای  شود ک ی مطالب فوق روشن می . در نتیجه3

االعتبار را با استداد به بیانات شار  )ماندد إن الظنّ اليغدی من  أمارات مشکوک

انفد.   کددد، بحثی فقهی و خارج از علم اصول طرح کفرد   الحق شیئا( مدلّل می

البته چدین تمسکی به آيه شريفه نیز قويّاق محل اشکال اسفت زيفرا ايفن آيفه،     

هايی اسفت کفه در دسفتگا  باطفل و انحفراف شفکل        گمانهنارر به ادراکات و 

زنی بر اساس اختیار حق و در راستای  به گمانه« رنّ»؛ در حالی که 5گیرد می

فیفه کفه رفنّ فقهفاء مفورد       خدمت بهتر به موال تعري  شد خصوصاق در مانحن

بحث است؛ يعدی قشری که در اوج تعبد و تسلیم نسبت به موال قرار دارنفد و  

روند. در واقع رنّ  عیت از شار  و تقدّس در جامعه ايمانی به شمار میمظهر تب

                                                           
گرچه بر اساس مبدای مختار، همه مباحث اصولی و عقال فی کفه در سفاخت علفم      .9

اصول نقش دارند، پس از بکارگیری در خطابات بايد بوسفیله تأسفیس بفابی فقهفی بفه نفام       

)بررسی اجتهادیِ خطابات شار  پیرامون مبانی و روند استدباا( اصفالح و  « ستدباااال فقه»

    بهیده شوند.
آمفد  کفه سفیاق آيفات پیرامفون       55اين عبارت شريفه يکبار در سفور  نجفم آيفه     .5

هفای زنانفه توسفط مشفرکین اسفت )ان الفرين اليومدفون بفاالخر           نامگراری مال که به نام

االنثی و ما لهم به من علم ان يتبعون اال الظفن ان الظفن اليغدفی     لیسمون المال که تسمیه

ذکر شفد  کفه در مقفام تفوبی  مشفرکین و       31من الحق شیئا( و يکبار در سور  يونس آيه 

شوند  است. )قل هل مفن شفرکا کم    کددد  يا هدايت احتجاج با آنها دربار  تبعیت از هدايت

ال ردا ان الظن اليغدی مفن الحفق شفیئا(. ايفن در     من يهدی الی الحق... و ما يتبع اکثرهم ا

، چددين بار در قرآن ذکر شد  از «رن»حالی است که تعبیر از افکار مومدین و اهل حق به 

 511سور  بقر  و دربار  صابرين از سچا  طالوت در آيفه   11جمله پیرامون خاشعین در آيه 

  همان سور ؛ مقرّر.
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زنی در جامعفه ايمفانی بفرای خفدمتگزاری      فقیه، باالترين سطح تدبیر و گمانه

هايی از باالترين اعتبفار برخفوردار اسفت و     بهتر به موالست و لرا چدین گمانه

های ديگر فقها  گمانه که هر فقیهی بايد به بايد مورد توجه قرار گیرد. همچدان

ای است که نسبتی با حق و تعبّفد و تسفلیم    نیز توجه داشته باشد؛ زيرا گمانه

دارد. علت عدم توجه قوم به چدین مطلبی، تحلیل رنّ بر اساس عقل نظری و 

عدم تطابق صدرصدی آن است که اشکاالت آن قبال ذکر شد. اما اگر استدالل 

به ادراکات عامّ عقال ی بازگردد، بفاز هفم    فیه، قوم برای عدم حجیت در مانحن

االعتبار حکفم کفرد    توان به صورت مطلق به عدم حجیت أمارات مشکوک نمی

گیر و مستبدّ، بفه رفنّ و شفكّ و     زيرا مکررا بیان شد که موالی خشن و سخت

صفورت بفه تدبیفه و     حتی به وهم نیز طلب عمل از عباد دارند و در غیفر ايفن  

 .آورند مجازات روی می

 

 



 

 

 



 

 

 ظواهر األلفاظ فی حجیهفصل 

روابا   » بررسی ظهورات در قالب محااورات عامهاه از ساه منظار    

 «، اغراض موالی و موضوعاتموالی و عباد

 

. پس از پايان بحث پیرامون تعبّد به رنّ و أمارات غیر علمیه، رهفورات  9

ق از مصفاديق ردفون مفورد بررسفی قفرار      و حجّیت آنها بمثابفه اولفین مصفدا   

دانفد و آن را   گیرد. مرحوم آخوند تمسك به رهورات را بالشبهه حجّت می می

مفدلّل  « ی عقالء در تبعیت از رهورات و عدم رد  شار  از اين روند سیر »به 

 کدد.  می

برای تدقیح صورت مسأله در اين بحث، بايد به چدد نکته توجفه داشفت.   

تعیفین مُفراد   »رسد مقسمِ تقسیم بفه نفصّ و رفاهر و مجمفل،      اوال به نظر می

نام دارد « نصّ»است؛ يعدی اگر مراد متکلّم به نحو قطعی تعیین شود، « متکلّم

و اگر مراد متکلّم به صورت ردّی و بفا وجفود احتمفال خفالف معفین گفردد،       
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ك ي خواهد بود و اگر نسبت به مراد او ترديد وجود داشته باشد و هی « راهر»

روبفرو خفواهیم بفود.    « مجمفل »از احتماالت بر ديگری غلبه نکدد، با کالمفی  

کدفد و   رجو  می« رنّ»گردد و رهورات به  باز می« قطع»بدابراين نصوص به 

رغفم طفرح اصفطالحاتی از قبیفل      شود. اما علی ارجا  می« شكّ»مجمالت به 

ی آن  ه، موضو  اين بحث از جدس حقا ق نیست و ريشف «قطع، رنّ و ترديد»

توان آن را از مفاهیمی کلّی محسوب کفرد   گردد و نمی به امور مدطقی باز نمی

تففاهم و  »که علّیت در آن جاری است. بلکفه موضفو  ايفن بحفث راجفع بفه       

 شود. است که از امور اعتباری شمرد  می« تخاطب

. از سوی ديگر، تاکدون سه وعفاء در مباحفث قفوم مشفاهد  شفد  کفه       5

مفاهیم و لوازم عقلی »و « روابط عقال ی میان موال و عبد»، «وضع»عبارتدد از 

و لرا بايد روشن شود که بحث از رهورات در کدامیك از اين سه وعفاء  « کالم

ی وضع و مفاهیم نیسفت   رهورات از مقوله»گیرد. اگر گفته شود که:  جای می

يفن  گفا  ا  آن« و لرا بايد در بحث روابط عقال ی میان موال و عبفد جفای گیفرد   

تعیین مفراد  »، همان «تعیین مراد متکلّم»شود که مقصود از  سوال مطرح می

رسد چدین نباشد؛ زيفرا رهفورات بفه عدفوان مبدفای       است   به نظر می« موال

تمامی محاورات قرار گرفته و اختصاصی به تفهیم و تفاهم میان عبفد و مفوال   

مّ در تففاهم و  امفر شفامل و نسفبیّت عفا    »ندارد. در واقع بحث از رهورات بفه  

يفا   «اعلفی و اسففل  »ی  کدد و لفرا در آن، میفان رابطفه    بازگشت می« تخاطب

ی روابفط بفه    و ساير فرو  ديگر تفاوتی نیسفت و در همفه   «متساويان رتبهً»

 شود. رهورات کالم تمسّك می

به عبارت ديگر گرچه بخش اعظم استفاد  از رهورات توسط قفوم بفرای    

و روايات( است، اما اين بدان معدفا نیسفت کفه     فهم کالم موالی شرعی )قرآن
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چارچوب بحث از رهورات، يك امر عامّ و شامل نباشد و به قشر و نو  خاصّفی  

ی تمفام عقفالء، تبعیّفت از     ی مسفتمرّ   شود کفه سفیر    مقیّد شود. لرا ادّعا می

ی جديدی در اين موضو  اخترا  نکرد  است.  رهورات بود  و شار  نیز طريقه

ان از کالم قوم استدباا کرد که بحث رهورات، نفارر بفه محفاورات    تو پس می

 عامّ طرح شد  است. 

در برخی کلمات قوم، اين تصريح وجود دارد ». ممکن است گفته شود: 3

که فهم از خطابات شار  يك امر عمومی نیست و مردم عادی فاقد اين توانايی 

هر در نزد متخصصین هستدد و در برخی موارد، مقصود از رهورات، معدای را

توانفد نفافی    ، اما بايد توجه داشت که چدین تصريحاتی نمفی «و اهل فنّ است.

يفك   ،ی مهمّ باشد که چارچوب و اساس بحث قوم پیرامون رهفورات  اين نکته

بحث عامّ و شامل است و مقیّد به فهم نخبگان و متخصصین و فقهفاء نیسفت.   

شفود و   در فقفه مشفاهد  مفی    ی بحث از رهفورات  البته روشن است که نتیجه

شفود؛ ولفی محفاور  و تففاهم و      ی آن فهفم مفی   بیانات موالی شرعی بوسفیله 

ی عمومی است که تمامی انوا ِ ارتباا زبفانی و   تخاطب و قواعد آن يك مقوله

ها بفر اسفاس آن مبتدفی شفد  اسفت. امفا اشفکاالت و         گفتاری در میان انسان

اد آنان به برخفی امفور در فرهدف     ايرادات طرح شد  توسط اخباريون و استد

مرهب، باعث شد  تا اصولیون نیز بفه بحفث از فرهدف  تففاهم و تخاطفب در      

هفای   قشری خاصّ ماندد فقهاء بچردازند و مباحث خود را در مصاديق و نمونفه 

 مختل  نیز تطبیق دهدد تا بتواندد پاسخی برای آن اشکاالت بیابدد.

بايفد بفه مبفانی آن توجفه     « ترهفورا »پس برای تدقیح صحیح از بحث  

نفصّ، رفاهر،   »و « يقفین، رفنّ و شفكّ   »هايی ماندد  بددی داشت که در دسته

از سوی ديگر نمايفان  « وضع يا بداء عقالء يا لوازم کالم»از يك سو و « مجمل
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شد  و اين اصطالحات نیز اموری عمومی هستدد کفه اختصفاص بفه طايففه و     

با مفاهیمی چون يقین، « رهور»ی  هقشر خاصّی ندارند. در واقع سدجش رابط

ایِ بحفث را   رن و شك يا وضع، بدفاء عقفالء و لفوازم کفالم، چفارچوب ريشفه      

کلّیفت و  »کدد که اصولیون بفه دنبفال اثبفات يفك      مشخص کرد  و معیّن می

نسفبت  « رنّ»و حجّیت آن هستدد که در قالب « عمومیّت از جدس محاورات

تمسّفك  « بدفاء عقفالء  »یت آن نیز بفه  به مراد گويدد  تبیین شد  و برای حجّ

شود. لرا توجه به برخی قیود خاصّ در محاورات، طرح بحث و شمولیت آن  می

وب محففاورات عمففومی خففارج کدففد و رهففورات را از چففارچ دار نمففی را خدشففه

ی عملی نیفز در میفان قفوم     عالو  بر اين مباحث نظری، يك سیر  نمايد. نمی

صول در علم فقه و تحکیم استظهار خفود از  جاری است که هدگام بکارگیری ا

 نمايدد.  آيات و روايات، به فهم عمومی و عرفی استداد می

دهد بحث رهورات يك بحث عفامّ   . يکی ديگر از شواهدی که نشان می1

در عقل عملی است؛ يعدی در صفورت  « امر بديهی»است، بازگشت آن به يك 

ود و غر  عقالء از تففاهم و  ش عدم تبعیت از رهورات، نظم جامعه مختلّ می

ی همیشگی از نصوص و الزام  شود. به عبارت ديگر استفاد  تخاطب حاصل نمی

هفا را نفابود    به فهم قطعی از کالم گويدد ، نظام تکلّم و محاور  در میان انسان

برد و لرا شار  نیز به عدوان يکی  کدد و اين روند، نظم جامعه را از بین می می

قی از آنان، اتّکاء به رهورات را پريرفتفه اسفت. البتفه صفحیح     از عقالء و مصدا

تغییفر اسفت و حجیفت     یات به عدوان امری اعتباری، قابفل است که زبان و ادب

شفود، امفا ايفن نکتفه باعفث       رهورات از سد  حسن و قبح ذاتی محسوب نمی

شود تا جريان علّیت در عقل عملفی مطلقفاق نففی شفود و اال فعفل، لغفو و        نمی

  خواهد شد. در واقع جلوگیری از هرج و مرج و دسفتیابی بفه نظفم در    بیهود
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گا  ممکن خواهد بود که برای نظم، هدفی ف و لو اعتباری ف    اجتما  انسانی آن

در نظر گرفته شود و به غايت در فعل و دوری از کار لغو توجه شفود. بفر ايفن    

رای رهورات بخشی به محاورات عمومی، حجیت را ب اساس، عقالء با هدف نظم

گیفرد و نفه    جای مفی « اعتبارات به نحو عامّ»اند و لرا اين بحث در  جعل کرد 

 ی خاصّ بین موال و عبد. رابطه

ی وضفع   تفوان بفه مقولفه    ی ديگر اين است کفه رهفورات را نمفی    . نکته5

اند و بفا کدارگراشفتن داللفت     طور که قوم به آن تصريح کرد  بازگرداند؛ همان

انفد کفه    ورات، آن را در قالب داللت تصديقی بیان نمفود  تصوّری در بحث ره

تفوان   شود. لرا اين بیان را مفی  ی او را شامل می حاالت و شرايط متکلّم و اراد 

در آن اصفل  « رابطفه »ق داد که در بداء عقفالء طفرح گرديفد و    به بحثی تطبی

ی که غیر از مقتضای وضع، بر مدالیل ديگری نیز داللت دارد. حتف  دانسته شد

کدفد، هفم بفا اشفکال      اگر کسی قا ل شود که رهفورات بفه وضفع رجفو  مفی     

اختصاص وضع در بیان قوم به وضع مفردات و عدم توجه »الرکر پیرامون  سابق

مواجه خواهد بود و هم بايد به اين نقفد  ...« به وضع پاراگراف، مقاله و کتاب و 

« ل خفالف احتمفا »پاس  دهد که در صورت ارجا  رهورات بفه وضفع، مدشفأِ    

چیست   زيرا وضعِ واضع معیّن است و در وعاء وضع، احتمفاالت مختلف  را    

، بفه  «وعاء اسفتعمال »خارج شد  و در « وعاء وضع»که بحث از  ندارد؛ مگر اين

ی حاصل از آن تمسّفك   ی عرف از الفاظ مشترک و احتماالت مختلفه استفاد 

است و بفا شفدیدن لففظ،     جا جاری در اين« علّیت»شود. بدابراين يك نحو  از 

 شود. معدای آن جبراق به ذهن مدتقل می

اصفل در آن خواهفد بفود و    « رابطفه ». با ارجا  رهورات به بداء عقفالء،  1

گیری است. وعاء اول، مربفوا   دو وعاء در بیان قوم قابل پی ،«رابطه» پیرامون



191   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________________  

 

والی بار  به تفصفیل میفان مف    در مقام مولويت است که در اين« مراد موال»به 

بددی کلّی، يا به دنبفال حفوا ج خفود و     قا ل شديم؛ يعدی موالی در يك دسته

گیری هستدد و يا به دنبفال رشفد عبفاد و اهفل      اهل تحکّم و استبداد و سخت

گیری هستدد و لرا حداقلّ دو نحو  رفتار و برخفورد از   رأفت و رحمت و دست

رخورد و انتسفاب يفك   زند و اخر وجه اشتراک ذهدی از اين دو ب موالی سر می

  9برخورد عمومی به تمامی موالی، قابل قبول نیست.

است که بر اسفاس آن، عبفاد بايفد    « امتثال عباد»وعاء دوم نیز مربوا به 

جانبه باشدد و برای تمامی احتماالت ممکفن از   دا ماق در تالش و کوششی همه

تدبیفهِ مفوالی    گیفری و مجفازات و   اراد  و بیان موال آمفاد  باشفدد تفا از بهانفه    

گیر رهايی يابدد. بر اين اساس، رهفورات اگفر بفه بدفاء عقفالء و روابفط        سخت

سفخن گففت بلکفه ايفن     « رهورات به نحو عفامّ »توان از  عقال ی بازگردد، نمی

مسأله، تابع مفوالی مختلف  و اخفالق و رفتفار متففاوت آنهاسفت و لفرا بفرای         

يابفد و بفه جفای     ضفرورت مفی  « کشف  فرهدف  مفوال   »دستیابی به رهورات، 

هفا   شود در طفول تفاري  و در میفان تمفامی انسفان      رهورات عامّی که ادعا می

اند، فرهد  موال خواهد بود که مبدای حمل کلمفات بفه معفانی     جريان داشته

 گیرد.   موردنظر قرار می

                                                           
نیفز يفك بحفث عفامّ نیسفت بلکفه وابسفته بفه         « کفالم  لوازم»و « مفاهیم»حتی بحث از  .9

ی است که در يك جامعه به پريرش رسید  است. بفر ايفن اسفاس، لفوازم يفك      «مدطق»

ای مغفاير بفا آن    وعلّیت مطلفق فهفم شفود، نتیجفه    « مدطق صوری»کالم وقتی بر مبدای 

دست المعالیل نسبی به  لو عل« نگری مدطق مجموعه»لوازمی خواهد داشت که بر اساس 

آمد  است. در واقع انعکاس مفاهیم در يکديگر و بررسی لوازم کالم در اين دو مدطق، بفه  

 آورد. های متفاوتی را در پی می شود که فهم دو شکل متفاوت انجام می



  199 فصل فی حجيه ظواهر األلفاظ _______________________________________ 

 

در واقع تمامی موالی هموار  به دنبال تحقق غر  و هدف خود هستدد و 

خاب الفاظ و قرا ن و شرايط آن، تابع هدف آنان است و در لرا القاء بیانات و انت

کددد که غفر  و مقصفد مفوردنظر در     گفتار و رفتار خود به نحوی عمل نمی

خارج محقق نشود. لرا هم بیان موال و هم امتثال عبد، تفابع فرهدف  مفدنظر    

است و اگر عبد از فضای فرهدگی موال و اغرا  او ف که شفکل حفداکثری آن،    

ی ورود بفه   است ف شداخت کفافی پیفدا نکدفد يفا اجفاز       « ظم اجتما حفظ ن»

دستگا  او را نخواهد يافت و يا در فر  ورود، از تطبیق اعمال خود با خواست 

موال ناتوان شد  و مورد مجازات و طرد و تدبیه قفرار خواهفد گرففت. در ايفن     

و  از گفتار صورت، وقتی اخالق موالی و اغرا  آنان متفاوت باشد، بالتبع دو ن

و بیان و محاور  شکل خواهد گرفت و امری عمفومی در زبفان کفه شفامل بفر      

 دستگا  کفر و نفاق و ايمان باشد، قابل پريرش نخواهد بود. 

البته موالی رحیم نیز حتماق دارای غايت است؛ اما غايت او تأمین حفوا ج  

ست. لفرا  شدن بددگان ا غدیّ مطلق است بلکه هدف او بهشتیخود نیست زيرا 

که خداوند متعال رحمان و رحیم است اما در صورتی که بدفدگان   رغم اين علی

گیری خواهد کرد. به عبارت ديگفر   ی پرتگا  ضاللت قرار بگیرند، سخت در لبه

عباد به دلیل  کدد تا گیری می سخت« احکام پرستش»دستگا  الهی نسبت به 

عصففیان، فرصففت را از دسففت ندهدففد و جهدّمففی نشففوند و  حرکففت در مسففیر

گیریِ نظام طغیان جلوگیری شود. به همین دلیل اسفت   االمکان از شکل حتی

ی کفر و نفاق، تهديدآمیز و  وگوی دستگا  الهی با ا مّه که ادبیات و نحو  گفت

که عراب و مجفازات آنفان بفه تفأخیر      هشداردهدد  و پر از انرار است؛ و لو آن

طور که اگر پدری فرزند خود را در معر  خطفر سفقوا از    تاد  است. هماناف

اندازد تا او را آگا  کدد و از  ارتفا  ببیدد، با تددی و غضب داد و فرياد به را  می
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ديگران نیز کمك بگیرد و... . پس ادبیات مورد اسفتفاد  در مقابفل رفتارهفای    

بفرای ارتبفاا بفا اهفل ايمفان       آمیز کامالق متفاوت با ادبیاتی است کفه  مخاطر 

شفود و سفچس بفا بیفانی      شود؛ بلکه ابتدا اق به آنها امدیت داد  مفی  استفاد  می

شود تا به تفدريج يفك وضفعیت     لطی ، ترکرات مختلفی برای آنان مطرح می

متعادل روحی و فکری و رفتاری برای آنان پديد آيد و به سوی تکامفل سفوق   

از موال را پريرفته )ايمان آورد ( و بدا دارنفد   داد  شوند. زيرا اين دسته تبعیت

در دستگا  الهی باقی بماندد و رشد کددد و در عین حال، خالی از هوای نفس 

 و غفلت و سهو و.. نیستدد.

ی م،مدین و کافرين و مدافقین، سه  پس خدای متعال نسبت به سه دسته

کدفد و بفه سفه     ی متفاوت با آنان برخفورد مفی   غايت جداگانه دارد و سه نحو 

گويد. به همین دلیل عتابی که به کفار متوجه است  ی مختل  سخن می شیو 

نبايد برای مومدان گداهکار مورد استفاد  قرار گیرد و از ادبیات يکسانی بفرای  

اين دو دسته استفاد  شود؛ اما متاسفانه اين مهمّ در بسیاری از تبلیغات ديدی 

ها در علم اصول  عدم توجه به اين تفکیكی آن در  شود که ريشه مراعات نمی

هفای مختلف  اسفت و     بدفدی  است. در واقع محاورات، دارای تقسیمات و طبقه

توان يك امر عمومی و مشترک در آن را مبدايی برای فهفم بیانفات مفوال     نمی

قرار داد بلکه متداسب با نظامات و صدوف و اففراد مختلف ، ادبیفات متففاوتی     

شود. در نتیجه، قیود کالم تعدّد و تکثّر زيفادی   فته میتوسط موالی به کار گر

کدد و فهم کالم شار  به امری پیچید  بدل خواهد شد و از محفاورات   پیدا می

  9عامّ تبعیت نخواهد کرد.

                                                           
 رغم اشتراکات فراوان میان مسئوالن نظام، پیرامون رهورات به همین دلیل است که علی .9

شود؛ زيرا ايفن سفدد يفك مفتن      اختالفات زيادی ديد  میسدد برجام  اسداد مهمی ماندد
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ی  به سیر  در مبدای قوم، معلوم شد که حجّیت رهورات . از نکات فوق7

ها برای تفهیم  و تمامی انسانگردد  عقالء پیرامون محاورات به نحو عامّ باز می

کددفد. بفه    و تفاهم و تخاطب در شکل کلّی آن، بر اساس رهفورات عمفل مفی   

دانسفتن آن توسفط    همین دلیل است که عدم رد  شار  از اين سیر  و حجّت

گردد که شار  نیز يکی از مصاديق عقالء به  موالی شرعی، به اين نکته باز می

ای عقال ی است و نفه   جیت رهورات مقولهآيد و به عبارت ديگر، ح حساب می

 شرعی.

آنچفه کفه عقفالق حجّفت اسفت و شفر  در آن       »ممکن است گفته شفود:   

دخالتی ندارد، اموری ماندد حسن عدل و قبح رلم است اما تبعیت از رهورات 

از اين سد  نیست؛ زيرا برای شفار  و هفر مفوالی ديگفری ممکفن بفود  کفه        

ی عقفالء در   خاطب اخترا  کدد. در واقع سیر ی ديگری برای تفاهم و ت طريقه

مانحن فیه، قابلیت رد  و عدم قبول داشته اما شار  آن را پريرفته است. پس 

اگر عدم رد  شار  به بداء عقالء ضمیمه نشود، حجیت رهفورات قابفل اثبفات    

رو قول بفه عفدم دخالفت شفر  در اثبفات حجیفت بفرای         نخواهد بود و از اين

امفا ايفن بیفان قابفل     « غیرقابل انتساب به اصولیون است. رهورات، نادرست و

توانسفته روش جديفدی را بفرای     شار  می»پريرش نیست؛ زيرا اين فر  که 

طور که در نظر  امکان تحقق ندارد. در واقع همان« تفاهم و تخاطب پديد آورد

به نحوی خلق شد  که دارای قوانین عامّ، جبری و غیرقابل تخلّ  « عقل»قوم 

و محاور  و ارتباطات زبانی نیز بايد قوانین عامّی داشته باشد که « زبان»، است

 
________________________________________________

 
الملل نوشفته شفد  و مملفوّ از اصفطالحات فدّفی و       پیچید  است که بر اساس حقوق بین

 ذاتفاق  اسفت و  و حقفوقی  ای و اقتصادی و نظامی و سیاسفی  تخصصی در موضوعات هسته

 .    آن را ندارند فهم یتقابلدارای رهورات عامّ نیست و عموم مردم، 
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ها جبراق از آن قوانین تبعیفت کددفد. بفه     خصلت ذاتی آن است و تمامی انسان

کدد خصلت ذاتی اشیاء ف که به اصل خلقت  عبارت ديگر مبدای قوم اقتضاء می

ود و وجفه اشفتراکی از   گردد ف در بحث زبان و تکلّم نیز جفاری شف    آنها باز می

ها اخر شفود و آن وجفه اشفتراک،     ها در تمامی زبان ها و تخاطب ی تفاهم همه

 ی مصاديق قلمداد گردد. بمثابه امر ذاتی و وجه جامع همه

در اين صورت، وجهی برای دخالت شر  در حجیت رهورات نخواهد بود  

« ل تفاري  ادراکفات عفامّ عقال فی در طفو    »و مداا تمسك به رهورات، صفرفاق  

هفای   رسفد پايفه   است. به نظر مفی  شکل گرفته« زبان»خواهد بود که پیرامون 

مدفد   مدطقی در علم اصول دارای چدین اقتضا ی است و اال علم اصول، قاعفد  

نبود  و شکل علمی به خود نخواهد گرفت. يکی از اموری که به عدفوان مويّفد   

، می در عقل يا زبان و...راکات عموشود آن است که اين اد اين مطلب گفته می

ی خلقت عقل و زبان و... توسط خداونفد متعفال اسفت و وجفود      ناشی از نحو 

 هايی در اين اشیاء، ناشی از خلقت خدای متعال است. چدین خصلت

بر ففر  پفريرش تبیفین ففوق، ايفن سفوال       ». ممکن است گفته شود: 5

متفداول در   شود که آيا ممکن است تفاهم و تخاطفب بمثابفه رونفد    مطرح می

ی  استعمال، امری ذاتی باشد اما عالم وضع و جعل الففاظ ف کفه پايفه و ريشفه     

استعماالت است ف اعتباری باشد   به عبارت ديگر مسلك مشهور در میان قوم  

آن است که وضع الفاظ امری اعتبفاری و جعلفی و متغیفر اسفت کفه در ايفن       

مفری ذاتفی و حقیقفی و    توانفد ا  صورت، استعمال به عدوان تابعی از وضع نمی

اما بايد توجه داشت کفه بفر مبدفای قفوم، حتفی از تمفامی       « ثابت تلقّی شود.

ی  توان وجه اشتراک گرفت و آن را اصفل و حفاکم بفر همفه     ها نیز می«وضع»

ها دانست. يعدی طبق مسلك قفوم، هفر واضفعی بفرای      ها در تمامی زبان وضع



  111 فصل فی حجيه ظواهر األلفاظ _______________________________________ 

 

کدفد؛ چفه    برای آن جعل می گیرد و لفظی را جعل لفظ، معدايی را در نظر می

ها. پس استداد به اختالف اقفوام   عرب باشد چه فارس و چه ترک يا ساير زبان

توانفد   های مختل  شفد  ف نمفی    گیری زبان در وضع الفاظ ف که مدجر به شکل 

وجود امر مشترک و شامل در وضع را نفی کدد و وجود يفك رونفد عمفومی و    

بفرای  « ماهیّفت کلّفی  »د و از تصوّر يك ثابت در میان واضعین را زيرسوال ببر

ها در ايفن صفورت،    های متفاوت جلوگیری نمايد؛ زيرا اختالف میان زبان زبان

هماندد اختالف بین مصاديق انسان خواهد بود که ضرری به کلّیفت و شفمول   

زند. عالو  بر اين که در بحث وضع، شواهد متعفدّدی مبدفی    مفهوم انسان نمی

)نحو اختصاص للفظ بالمعدی( در نظفر مرحفوم آخونفد    بر حقیقی بودنِ وضع 

ذکر شد و روشن گشت که وضع در اين مبدا، امری اعتباری و متغیّر محسوب 

 شود.   نمی

. اما بدابر مسلك مشهور ف که وضع را امری اعتبفاری و تفابعی از جعفل     1

، «غايفت »داند ف بايد توجه داشت که حتفی در امفور اعتبفاری نیفز       جاعل می

است. يعدی واضع از وضع خود هدفی دارد و برای دستیابی بفه  « علّت»بمثابه 

واهفد  خ« لغو»کدد و اال عمل او  يك مقصد خاصّ به چدین جعلی مبادرت می

احتفراز از  »بفر اسفاس   « جريفان علّیفت در عقفل عملفی    »بود. به عبارت ديگر 

شود و هفر عملفی دارای    محقق نمی« غايت»بدون « فعل»بدا شد  و « لغويت

است. اين نکته بدان معداست که حتی تحلیل از عقفل عملفی و   « علّت غايی»

در ايفن   گفردد.  اعتبارات نیز در نهايت، به مباحث فلسففی و مدطقفی بفاز مفی    

صورت بايد از مقسمی سوال کرد که اقسام مختل  علّیت را شامل شد  اسفت  

تا معلوم شود چه مفهومی از علّیت در تمامی اقسام از جمله علّت غايی جريان 

گفتفه روشفن اسفت کفه      يافته است. بر اساس مباحث فلسفی و اصفولیِ پفیش  
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ذاتفی و حقیقفی و    معدای فلسفی از علّیت، مالزم با جبر خواهفد بفود و امفور   

نمايفد.   غیرقابل تخلّ  را بر اعتبارات ف و از جمله وضع الفاظ ف  نیز مدطبق می  

عقفل  »اسفت و لفرا هماندفد    « عقفل »از اقسفام  « عقل عملی»به عبارت ديگر 

ی آن، ذاتی شدن  بايد مجرايی برای جريان علیت قرار گیرد که نتیجه« نظری

 ادراکات عقل عملی خواهد بود. 

به مقسم و اقسام علّیت و علّت غايی پرداخته نشود، ايفن بحفث    حتی اگر

مطرح خواهد شد که وجود غر  برای فعل و احتراز از لغويت به چه پايگاهی 

يفا  « فطفرت »رسد اين پايگا  در کلمات قوم بر اساس  گردد  به نظر می باز می

انسان داری فعل و توجه  هدف»شود تا  و امثال آن معرفی می« ی عقالء سیر »

بر يك اساس استوار مبتدی گردد. مثالق اگر ايفن بحفث بفه    « به غر  و مقصد

سفخن بفه میفان    « جامعفه »ارجا  داد  شود، آنگا  از تحلیل « ی عقالء سیر »

شود که  خواهد آمد و در اصولی ماندد اصل استخدام و اصل اشتراک مطرح می

ر کفه اگفر بفرای    طفو  اين اصول نیز به علّیت و جبر مدتهی خواهد شفد. همفان  

بچردازنفد،  « انسفان »به تحلیل از « جامعه»بررسی اين مهم، به جای تحلیل از 

مباحثی ماندد طلب و اراد  و شوق و فطرت و امور نفسانی طفرح خواهفد شفد    

که باز هم جبر را نتیجه خواهد داد. لرا اگر قرار باشد که يك تحلیل علمفی و  

ارات و اغرا  عقال فی ارا فه شفود،    تخصصی و غیرعوامانه از عقل عملی و اعتب

مبانی مدطقی و فلسفی قوم باعث خواهد شد که اعتبارات و بداء عقالء و امثال 

 آن بمثابه اموری ذاتی تفسیر گردند. 

تحلیل عقل عملفی و اعتبفارات بفر اسفاس     ». ممکن است گفته شود: 90

احتاق فلسفه و مدطق يك سلوک عمومی در میان قوم نیست و برخی از آنها صر

انفد و لفرا در نظفر ايفن دسفته،       با جبرِ ناشی از مبانی فلسفی مخالففت کفرد   
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اما بايد توجه داشفت کفه   « شوند. اعتبارات به عدوان اموری ذاتی محسوب نمی

هفای   بدون وجود يك مبدای عقلی، بحث به مباحث غیفر تخصصفی و بررسفی   

فی که محل بحث يابد تا موارد مختل مصداقی که مدشأ علمی ندارند، تقلیل می

ی مکلف  تعیفین گفردد. بفه      اند حلّ شود و به هر صفورت، وریففه   قرار گرفته

بدا شد  « نگری مطلق»عبارت ديگر کدارگراشتن يك دستگا  تحلیلی ف که بر  

ف و عدم سعی برای دستیابی به يك مبدفای جفايگزين بفرای آن، در گفام اول     

هففای بعففدی،  امشففدن مباحففث خواهفد شففد و در گف   موجفب عرفففی و عوامانفه  

افتفد، بررسفی    را حاکم خواهد کرد؛ زيرا آنچه در عمفل اتففاق مفی   « نسبیّت»

 مصاديق و تعیین حکم هر يك بر اساس شرايط و حیثیاتِ متفاوت خواهد بود.

البته اين نو  برخورد با مسا ل، محقق را دچار ضفع  و انفعفال خواهفد     

ح متون ديدی قرار خواهد و او را در معر  تأويل و انحراف از فهم صحی 9کرد

داد؛ زيرا امروز  در غرب، دستگاهی تحلیلی ايجاد شد  که بفه جفای برخفورد    

مدد از نسبیّت ارا ه داد  و  های مختل ، تعريفی علمی و قاعد  عرفی با نسبیّت

هايی نسبی بفرای تغییفر و    به محاسبه و کدترل آن پرداخته و قوانین و فرمول

بدست آورد  کفه انسفجام نظفری و کفاربرد     « سبیعلل و معالیل ن»تبديل در 

را در خففود مدحففلّ خواهففد کففرد و « برخففورد عرفففی بففا نسففبیّت»عملففی آن، 

البته پايگا   5های عوامانه تحمیل خواهد نمود. های علمی خود را بر نگا  معادله

                                                           
اشفار  شفد  و    در مقابفل تمفدن موجفود    های ايفن انفعفال   در متن کامل جلسه، به نمونه 9

هفای حفوز  نسفبت بفه مسفا ل و       گیفری  ی موضفع  های ارزشمددی در تحلیل نحو  اشار 

ذکر شد  و تبیین شد  که چگونه اين رونفد در عمفل، مدجفر بفه     مشکالت نظام اسالمی 

 کددد . خالصهشود؛  گری می اخباری

مداسبت داشته باشفد،  « نسبیّت در ادبیات»ايد عدوانی از مباحث قوم که با بحث ش .5
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ايففن معففادالت نسففبی کففه در مففورد زبففان و ادبیففات و... تولیففد شففد ، بففه    

گردد و لرا زبان و دين نیز بمثابه اموری مفادّی   باز می «شداسی مادّی جامعه»

 شوند  معرّفی می

بر اساس آنچه گرشت، روشن شد کفه وضفع حتفی اگفر امفری اعتبفاری       

شود تا قواعد عامّ در  دانسته شود، مبدای قوم در تحلیل از اعتباريات باعث می

لقّی گردند و وضع و زبان و استعمال نیز از سد  امور ذاتی و علّیتی و جبری ت

هی  موضفوعیتی در حجیفت رهفورات نخواهفد     « عدم رد  شار »در نتیجه، 

های فلسفی و مدطقی در تحلیل از اعتباريات نفی شفد  و   داشت. اما اگر ريشه

های مبدايی و علمی کدار گراشته شفود، مبفاحثی عرففی و عوامانفه      اين بحث

ز کلمفات مدتهفی   در فهفم ا « مدفد  نسفبیّت غیفر قاعفد    »گیرد که به  شکل می

 کدد.  گردد و بستری را برای اشکاالت روشدفکرنمايان فراهم می می

روشن شد که حجّیت رهورات صرفاق يك امر عقال ی است و  . تا ايدجا99

گردد. لرا اين سوال قابلیفت طفرح    علت تبعیت از آن تدها به بداء عقالء باز می

ز مصفاديق آن، رهفورات   يابد که عقالء چه برخوردی با ردون ف که يکفی ا   می

است ف دارند  آيا عقالء به عدوان کسانی که برای دستیابی به اهداف و اغرا   

هايی ماندفد يقفین و    بددی کددد، دسته خود، به جعل و وضع قانون مبادرت می

دهدد و اين حاالت را به عدوان اوصافی برای  رنّ و شكّ را مورد توجه قرار می

 
________________________________________________

 
« معفانی، بیفان و بفديع   »است. البته در ادبیات تخصصی حوز ، علم « قرا ن حالی و مقالی»

برای تبیین علمی از همین قرا ن حالی و مقالی شکل گرفته و در آن سعی شد  تا قواعدی 

طور که شايد برخی از اين مباحث در صرف يفا   گردد؛ همانهای مختل  طرح  برای نسبیّت

 نحو ذکر شد  باشد.
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برای پاس  بفه ايفن سفوال بايفد توجفه کفرد کفه        پريرند   تفاهم و تخاطب می

اصطالحاتی ماندد يقین و رنّ و شكّ مربوا به علم مدطق هستدد و از اوصاف 

گیرند. لرا يقفین و   شوند و در ضمنِ امور حقیقی جای می محسوب می« فهم»

شود و در مباحث فلسفی، متابعت از آن ضفرورت   علم و آگاهی مدشأ عمل می

شفود کمفا ايدکفه شفكّ و ترديفد،       ی نفسه موجب عمل نمیيابد. اما رنّ ف می

دهد. اين در حالی است که در بحث رهفورات، مفا    توق  در عمل را نتیجه می

و ارتکازات زبانیِ دوطرفه و چددطرفه مواجهیم و ايفن مباحفث در   « تفاهم»با 

ی عقالسفت.   ضمن امور اعتباری قرار دارند که مداا بحث در آن، بداء و سیر 

تفوان پفريرفت کفه     جا قابل قبول اسفت؛ يعدفی مفی    تدارر سازی در اين البته

در مدطفق هسفتدد و   « يقفین »در تفاهم و تخاطب، متدارری برای « نصوص»

محسفوب  « شفكّ »و « رفنّ »نیفز متدفارری بفرای    « مجمالت»و « رهورات»

 شوند.  می

اشکال است؛ زيرا يقین  طرح اصطالحات فوق بی»ممکن است گفته شود: 

گیرد تا باعث خلط میان امور  شك در ايدجا به مفاهیم کلّی تعلق نمیو رن و 

حقیقی و اعتباری شود؛ بلکه متعلق يقین و رن و شك در ايدجا، مراد متکلّم 

شود و يا همفرا  بفا    است. يعدی مراد متکلّم يا به نحو قطعی تشخیص داد  می

ه در ابتدای بحث احتمال خالف و يا با ترديد مطلق. لرا قوم نیز به تفکیکی ک

در ايففن صففورت بايففد توجففه داشففت کففه     « ذکففر شففد ، قا ففل هسففتدد.   

خواهد  در علم اصول، همان عبد است که می« مراد متکلّم»ی  دهدد  تشخیص

از کالم موالی خود فهم پیدا کرد  و به آن عمل کدد. البته در ابتدای مباحث 

د؛ يعدی کسفی کفه   انصراف پیدا کر« مجتهد»در ايدجا به « عبد»قطع و رنّ، 

خواهد فهمی عمیق و تخصصی از کالم موالی شرعی پیدا کدد و به دنبفال   می
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اثبات حجّیت برای اين فهم پیچید  است و لفرا مبحفث قطفع و رفنّ بمثابفه      

ريشه و مبدای اجتهاد دانسته شد. بر اين اساس بايد گفت که موضفو  بحفث،   

رار شد  و مجتهفد بفه   است که میان مجتهد و موالی شرعی برق« رابطه»يك 

دنبال آن است که ابعاد اين رابطه را از طريق کالم موال فهم نمايد. حال برخی 

شفود )نصفوص(؛    از کلمات موال، باعث قطفع مجتهفد نسفبت بفه مفراد او مفی      

همچدان که برخی ديگر از انوا  اين تفاهم و تخاطب تدها رنّ يا شكّ نسفبت  

د )رفواهر و مجمفالت(. پفس ايفن     آور به مراد مفوال بفرای مجتهفد پديفد مفی     

شفوند کفه    اصطالحات، اوصاف تفاهم و تخاطب میان موال و عبد محسوب مفی 

 برای متخصصی به نام فقیه حاصل شد  است.

ها در  اما از آنجا که نصوص و رهورات يك امر عامّ است که تمامی انسان 

اق بفه  آن مشترکدد، فقیه در ايدجا موضفوعیتی نفدارد و درک او از کفالم صفرف    

آيد. يعدی اگفر ديگفر مکلّففین و     عدوان مصداقی از عرف و عقالء به حساب می

گرفتدفد، همفان    ساير افراد عرف و عقالء نیز در مقابل اين کالم موال قرار مفی 

طور که  شد که برای فقیه حاصل شد  است. همان فهمی برای آنان حاصل می

شفدید، بفه رهفورات آن     اگر کسی در زمان حضور معصوم، کالمی را از او مفی 

که لزوماق از فقهاء شیعه باشد. به همین دلیل است کفه   کرد؛ بدون آن عمل می

هر فقیهی برای اثبات استظهار خود از آيه يا روايت، به فهم عفرف و عقفالء از   

نمايد. بدابراين موضو  بحث، همان تفاهم و تخاطب  سیاق آن کالم استداد می

گفردد و   ی آن به بداء عقالء بفاز مفی   که ريشه عمومی میان عباد و موالی است

 فقیه نیز يکی از مصاديق آن است و موضوعیتی در اين روند ندارد. 

طرح شد، بازگشفت:   توان به سوالی که پیش از اين ی. با اين توضیح م95

بدفدی   ی عقالء به عدوان مُثبِت حجیت رهورات، حفاوی يفك دسفته    آيا سیر 
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تفوان وجفه    و شك به مراد متکلّم است   آيا میعمومی بر مبدای يقین و رن 

اشتراکی از عمل عقالء پیرامون فهم از مراد مفتکلّم اخفر کفرد   يفا اوالق بايفد      

پريرفت که اخر وجه اشتراک از رفتار موالی نادرست است و رفتار هر يفك از  

 موالی با عباد و فهم آنان تابع اخالق آنان است   

وشن شود در فرهد  مولويت ف که پیش از  در واقع بسیار مهم است که ر

رنسانس در تمامی جهان جريان داشته و پادشاهان بر اسفاس آن، حکومفت و   

هايی برای تفاهم و تخاطب  بددی کردند ف از چه تقسیمات و طبقه   سلطدت می

شد  است  آيا آنان برای مراتب مختلفی از تفاهم و تخاطب که بفا   استفاد  می

کردند يا از اين مراتفب متففاوت، وجفه     ر و تدوّ  ايجاد میآن روبرو بودند، تکثّ

تفوان   مفی  ،اند  آيا با اخفر وجفه اشفتراک ذهدفی و انتزاعفی      گرفته اشتراک می

ترين تقسیمی را که مربوا به امور عملی و عیدی )تفاهم و تخاطفب( را   شامل

بدست آورد  البته روشن است که اخر وجه اشتراک از ايفن مراتفب مختلف ،    

ی ممکففن اسففت؛ امففا ايففن وجففه اشففتراک بففا آنچففه در تففاري  و فرهدفف  امففر

های گرشته رخ داد ، چه نسبتی دارد  آيا برای اثبات عمل عقالء بفه   حکومت

اين وجه اشتراک نبايد به بررسفی علمفی و دقیفقِ تفاري  و فرهدف  مولويفت       

رسد آنچه در عمل محقفق شفد ، ابتفدا اق ايفن بفود  کفه        پرداخت  به نظر می

ی  کردنفد و ففدايی او بودنفد و برخفی در درجفه      ای حول موال طواف مفی   عدّ

هففای تففاريخی،  تففری از خففدمتگزاری قفرار داشففتدد و... کففه در گفزارش   پفايین 

خفورد؛ از طبقفاتی ماندفد صفدراعظم و وزراء و      هايی از آن به چشم مفی  نشانه

عمفوم  کاتبین و ديوانداران تا لشفگريان و موبفدان و صفدعتگران و کفارگران و     

بدفدیِ روابفط اجتمفاعی و     رعیّت. لرا تفاهم و تخاطب ابتدا اق بفر اسفاس طبقفه   

 گیرد و نه يقین و رن و شكّ عبد.     های متعدّدی از آن شکل می تدوّ 
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در مبحث اوامر و ديگر مباحث گرشته مکرّّراق گفته شد که موالی در يفك  

شوند:  گیر تقسیم می بددی کلّی، به موالی رحیم و موالی مستبدّ و سخت طبقه

ی وجو  عبد در را   موالی کافر و مدافق به دنبال مدافع شخصی و تسخیر همه

گیری از عباد و رشفد آنفان بفر     اين هدف است و موالی شرعی به دنبال دست

اساس رحمت و عطوفت است و اين دو رابطه، دو نو  ادبیات و گفتار و تفاهم 

الق متفاوت موالی و فرهد  خفاصّ هفر   زند. لرا رهورات به تبع اخ را رقم می

يك از آنان، فاقد عمومیت هستدد و در نتیجه، اوصافی ماندفد قطفع و رفنّ و    

شكّ به مراد موال نیز امور مشترک و عامّی نخواهدد بود و نصوص و رهفورات  

در هر يك از اين دسته موالی بايد به نحو جداگانه از ديگری تعري  شود. بفه  

اهل رلم و تحکّم و خشونت باشد، نحو  ارتباطی خاصّ بفا   بیان ديگر اگر موال

عبد خواهد داشت و به تبع آن، شکل خاصّی از ادبیات و گفتار را به رسفمیت  

خواهد شداخت. موالی رحیم و عطوف و مدص  نیز به شکل ديگری بفا عبفاد   

ی بیفان و تکلّفم و تففاهم متففاوتی      کدد و در نتیجفه، از شفیو    خود رفتار می

 نمايد.  د  میاستفا

فهم کالم بر اسفاس يقفین و رفنّ و    »توان تقسیم  . بر اين اساس، نمی93

هايی، نه  بددی را به موالی رالم نسبت داد، زيرا او به جای چدین دسته« شكّ

دانفد بلکفه حتفی عمفل بفه       تدها عمل به فهم قطعی و ردّفی را ضفروری مفی   

کدد  د را هم مطالبه میرس احتماالت مختلفی که از کالم مجمل او به ذهن می

و در صورت عدم آمادگی عبد برای عمل بفر اسفاس احتمفاالت مختلف  او را     

 کدد. مواخر  و طرد و تدبیه می

در واقع اين نو  از موالی به جای توجه به قطع و رنّ و شكّ عبد، طواف  

کددد  روزی بر حول خواست و میل خود را از عباد طلب می جانبه و شبانه همه
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بیددففد کففه ايففن رونففد ناشففی از  را در جايگففا  خففدايی و ربوبیففت مففیو خففود 

گیری اختیار و امور اخالقی است و نه مباحفث مدطقفی. چدفین انسفانی      جهت

کدد و  های مختلفی برای عباد ايجاد می های خود، مدزلت متداسب با پیچیدگی

انفد   تهکدد. لرا کسانی که توانسف  برای آنها نسبت به خود، قرب و بُعد معیّن می

به او نزديفك شفوند و مداصفبی چفون وزارت و فرمانفدهی سفچا  و کتابفت و        

داری و ... را احراز کددد، عداصری پیچید  هستدد که از حرکت سلطان،  ديوان

فهمدد و اال قادر نخواهدد بود در اين مدصب بماندد و بفه همفان    دهها قید می

سفلطان پیفدا نکددفد،     ای که درک صحیحی از حرکات و رفتار و گفتفار  انداز 

ی موال قرار بگیرند و مدزوی خواهدد شد.  تواندد مجرايی برای جريان اراد  نمی

کددفد و مسفتقیماق در خفدمت     حتی عموم عباد نیز که در قصفر زنفدگی نمفی   

کددد، از قیدی که پادشا   سلطان قرار ندارند و به نحو روزمرّ  با او زندگی نمی

گیرند و آثار آن را در  برد، نتايج مختلفی می یدر سخدان عمومی خود به کار م

کددد؛ چون همگی رعیّتی برای همفین   زندگی خود تخمین زد  و محاسبه می

 هايی از اخالق و اغرا  او دارند. موال هستدد و در حدّ خود، درک

کدد که در برابر بیان  گا  به اين فکر نمی ای عبد نیز هی  در چدین رابطه 

ست از عمل بکشد و هی  نو  آمادگی را برای عمفل احفراز   تواند د مجمل، می

داند که چدین کاری موجب حرف او از دستگا  موال خواهد شد.  نکدد زيرا می

کدفد کفه او همفوار      باالتر از اين، موالی رالم، عبد را بفه نحفوی تربیفت مفی    

هفای خفود    زنی نسبت به خواست موال باشد و به مقتضای گمانه مشغول گمانه

کدد؛ حتی اگر مراد موال بر زبان او نیامد  باشد  البته او اعمالی از قبیفل  عمل 

دهفد تفا اگفر     چاپلوسی و تملّق و تالش و پرکاری و... را نیز از خود بفروز مفی  

هايش نادرست بود، به نحوی رضايت موال را جلب کدد و همزمفان فهفم    گمانه
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مبدفای يقفین و رفنّ و     خود را تصحیح نمايد. لرا تقسیمات ادبیات و گفتار بر

ی اجتماعی است که بايد مولّدِ اين تقسفیمات   گیرد بلکه رابطه شكّ شکل نمی

ی اجتماعی يا بر اخفالق حمیفد     باشد و اوصاف آن را معیّن کدد و البته رابطه

 استوار شد  و يا بر اخالق رذيله مبتدی شد  است.

یر از قطع و رنّ و . اما موالی رحیم نیز در محاورات، به امور ديگری غ91

توان آنها را توضیح داد: بعد از  شكّ عباد پرداخته که از توجه به نکات ذيل می

، نبفوّت خاتمفه يافتفه و تمفامی     گرشت حدود شش هزار سال و ارسال رسفل 

لح عباد بیان شد  و سچس دويست و پدجا  سفال نسفبت بفه عبفاد حلفم      مصا

نان تبیین شود. اما در نهايت ناچار ورزيد  تا تمامی ابعاد و زوايای کتاب برای آ

ی غیبفت ببفرد. ايفن     ی خود برای راهبری عباد را به پسِ پرد  شد  تا نمايدد 

تفاهم و تخاطب نسبت به کتابی بود   ،همه در حالی است که موضو  توجه او

رسفد علّفت    کدد. به نظفر مفی   که چگونگی سعادت و شقاوت بشر را تشريح می

رغم فهفم عبفاد از    گردد بلکه علی غیبت به مشکل در تفاهم و تخاطب باز نمی

گرايی تفرجیح دادنفد.    کالم خدا، عموم نخبگان و مردم دنیاپرستی را بر آخرت

ی هفدی،   یت قرار گرفتدفد و بفا وجفود حمايفت از ا مّفه     لرا اهل هدايت در اقلّ

پرير شدند و قدرت مقابله پیدا نکردند که اين روند باعث غیبت ولیّ خدا  ضربه

 شد. 

بفود  و بفه همفین    « ی بین عباد و مفوال  رابطه»بدابراين مشکل اصلی در 

و  دلیل، ابتدا اق بايد روابط اجتماعی را در نظر گرفت و به تحلیفل آن پرداخفت  

تقسیمات مربوا به تفاهم و تخاطب را نیز بر اساس آن تبیین کرد؛ زيرا آنچه 

اسفت. البتفه از   « ی موال و عبد رابطه»کدد،  اصل است و بر ادبیات حکومت می

گیفرد و قفرب و    آنجا که روابط موال و عبد بر اساس اختیار و اخالق شکل مفی 
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بفه حسفب درجفات     شود، سفطوح تففاهم و تخاطفب    بُعد عباد در آن طرح می

 کدد. مختل  ايمانی، تدوّ  بسیار زيادی پیدا می

ی مهم اين است که موال همچدان زند  است و بايفد از   در اين میان، نکته

ی میفان غیبفت و رهفور چفه      ی غیبت درآمد  و بازگردد. حال در فاصله پرد 

خألی  کاری بايد انجام شود  آيا غیر از اين است که در اين فاصله، بايد همان

که باعث غیبت شد، از بین برود و مرتفع شود  در واقع همان مشکلی کفه در  

آغاز دوران غیبت شد، بايفد در   ی بین عباد و موال وجود داشت و موجب رابطه

غیبت اصالح شود و اال رهور واقع نخواهد شد؛ يعدی بايد ررفیت عباد تا  عصر

و اوامر ولیّ خدا ارتقاء يابد.  جانبه از تمامی وجو  تشريع الهی حدّ اطاعت همه

ی هدی را با تمفامی قیفود و    ی قلیلی توانستدد مدويّات ا مّه طور که عدّ  همان

وحدت و کثرت آن درک کددد و به مقتضای ررفیت عقالنی خفود در فهفم از   

قول و فعل معصوم عمل کرد  و باالترين ارادت و خلوص را از خود بروز دهدد 

ضرات بدل گردند. اگر شعاعی از اين سطح ايمانی در و به اصحاب خاصّ آن ح

جانبفه   ی حقیقفی و همفه   يك امّت جريان يابد و ررفیت امّت در حد مطالبفه 

 نسبت به بازگشت موال شکل بگیرد، به دوران رهور خواهیم رسید. 

ی رحمانی مفوال بفا    های عقال ی در علم اصول بايد به رابطه بدابراين ريشه

ی غیبت و رهور به عدوان مبدفای آن قفرار    د  شود و فلسفهعباد خود بازگردان

که مصداقی از فهم عقال ی و عرفی از بیانفات مفوال    گیرد. لرا فقیه به جای آن

محسوب شود، بايد به عدوان نا ب عامّ و در باالترين مراتب انقطا  نسفبت بفه   

و هفا و مقفدادها    موال و خدمتگزاری برای تحقق اهفداف او )در سفطح سفلمان   

ها و...( قرار بگیرد و بالتبع تفاهم و تخاطب اين قشر با موال و بیانات او در  زرار 

باالترين سطح باشد تا ارتقاء ررفیتی که برای امّت ديدفی در جهفت رهفور و    
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بازگشت موال الزم است، تحقق يابد. در واقع فقهاء بايد فهم خود را از بیانفات  

ای باشدد که فهم امّت ديدی و عمل آنها به  موال مرتّباق تکامل ببخشدد و واسطه

مقاصد موال دا ماق ارتقاء پیدا کدد و رشفد مفداوم ايفن امّفت، شفرايط رهفور را       

فراهم نمايد. يعدی مدزلت فقیه متدارر با جايگاهی است که برای صدراعظم و 

وزراء نسبت به سالطین در فرهد  موالی کافر و رالم بفه رسفمیت شفداخته    

ين تفاوت که غر  دستگا  ايمان، هدايت عباد و ورود آنان بفه  شد  است؛ با ا

بهشت و غر  دستگا  کفر، تأمین مدافع و ارضاء شهوات حاکمفان اسفت. بفا    

که تعري  از نصّ و راهر و... به يقین و رنّ  شود به جای آن اين بیان واضح می

 و عبد در ی موال انوا  رابطه»ارجا  داد  شود، اين تعاري  و تقسیمات بايد به 

ی رهفور تشفريح    ی غیبت و فلسففه  بازگردد و بر اساس فلسفه« دوران غیبت

 شود.

روشن شد که رهورات نارر به محاورات عامّ اسفت و از  پس تا ايدجا . 95

رود و حجّیفت آن نیفز بفه بدفاء      جمله امور اعتباری و غیرحقیقی به شمار مفی 

به اصل « اعتبارات»می از گردد. همچدین گفته شد که تحلیل عل عقالء باز می

کدد به اين معدا که اعتبار دارای مقصد و هدف و غر  اسفت   علّیت رجو  می

و اال لغو خواهد بود. از سوی ديگر بیان شد که يك امر مشترک تاريخی بفین  

عقالء در موضو  زبان و تفاهم و تخاطب وجود ندارد بلکه اين امر، تابع اخالق 

شفوند. البتفه    ی رالم و رحیم تقسفیم مفی   دستهموالی است که حداقل به دو 

توان از رفتار اين دو دسته، به اخر وجه اشتراک مبادرت کرد و ايجاد نظم  می

ی ذهدفی اسفت    ی رفتار هر دو گرو  دانست؛ اما اين گزار  يك گزار  را نتیجه

 که ربطی به خارج و جريان عیدیِ ادبیات و گفتگو و فهم از کالم ندارد.

يد برای فهم خود از کالم موال حجّت داشته باشد و دسفتیابی  حال عبد با
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به اين مهمّ بدون درکِ عبد از هدف و غر  موال میسّر نخواهد شد و لرا وجه 

است. البته اگر عمفوم  « درک از هدف و غر »اشتراک در افعال موال و عبد، 

اسفت؛   عباد در نظر گرفته شوند، درکی اجمالی از اهداف موال برای آنان کافی

اما کسانی که در مدزلت وزارت و صفدارت هسفتدد، بايفد ادراکفی تفصفیلی از      

اغرا  سلطان داشته باشدد تا بتواندد با تقسیم کفار، تمفامی زيردسفتان را در    

را  تحقق مقصد پادشا  هماهد  کددد. لرا موال هفم مرتبفاق در حفال شفرح و     

 محقق نمايدد.بسط هدف خود است تا زيردستان قادر باشدد هدف او را 

ای  . از سوی ديگر بايد توجه داشت که غر  و مراد موال يك امر وهله91

و بسیط نیست؛ يعدی گرچه هر بخش از کالم او در يك مجلس خاصّ مدعقفد  

شد  باشد اما سیر کلمات او نارر به هدفی است که مدنظر قفرار داد  و قابفل   

یر است اما هدف شامل و های خشرد قابل تغی تغییر نیست. در واقع برخی هدف

عامّ او چدین وضعی ندارد. به عدوان نمونه، هدف اصلی برای يك سلطان، دوام 

حکمرانی و سلطدت تا پايان عمر و گرران زندگی در چدین سطحی از قفدرت  

ای نیسفتدد بلکفه    و رفا  و... است. بدابراين اهداف و اغرا  موال، امفوری وهلفه  

باشفدد و سفدخی    ك نظفام قابفل تعريف  مفی    بددی هستدد و در ي دارای طبقه

شود تا هدفی  اجتماعی دارند. حتی اگر کالمی از موال در يك جلسه مدعقد می

تر  خاصّ و خشرد )ماندد دسترسی به آب( را محقق کدد، در ارتباا با هدفی عامّ

ای  قرار دارد و در نظامی از اهداف و اغرا  او مدحلّ شد  و در چدین مجموعه

، تفابعی از  «تففاهم و تخاطفب  »طور که  شود. به عبارت ديگر همان معدادار می

هفای متعفدّد اسفت،     است و رابطه نیز دارای وحدت و کثرت و تدفوّ  « رابطه»

و وحفدت و کثفرتِ   « نظام اغرا  موال»وحدت و کثرت در رابطه نیز تابعی از 

ط اهداف اوست. بدابراين محاورات و رهفورات بايفد بفه عدفوان تفابعی از روابف      
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اجتماعی مالحظه کفرد و آن را در ارتبفاا کامفل بفا نظفامی از اغفرا  مفوال        

توان برای فهم کالم بفه جمفالت بريفد  از روابفط اجتمفاعی و       نگريست و نمی

 اغرا  آن تمسّك نمود.

تواند به چیزی بیش از مدّت عمر و  . البته غر  برای يك سلطان نمی97

مقفدار   کشفیدگی آن بفیش از ايفن   زمان زندگی او در اين دنیا نفارر باشفد و   

« اجتماعی»نیست. اما اگر موالی ما خداوند متعال باشد، اغرا  فقط اغراضی 

گیرند و لرا فقیفه   را نیز در بر می« تکويدی»و « تاريخی»نیستدد بلکه اغرا  

بايد کلمات شار  را در ارتباا با اين سه سطح از غر  مفورد مالحظفه قفرار    

  ف  گانفه از غفر   سطوح سه ورات و روابط را به ايندهد و وحدت و کثرتِ محا

شفدن اسفت ف بفاز گردانفد و اال       که در پرستش خفدای متعفال قابفل خالصفه    

شفد  و در   خفتم  نبفوّت  خود حجّیتی قا ل شود. در واقفع تواند برای فهم  نمی

ی فقهفاء قفرار    دوران غیبت قرار داريم و لرا مسئولیت فهم از ديفن بفر عهفد    

د فهم خود را بفه مفردم ابفالغ    دتوان ت احراز حجّیت آن، میگرفته که در صور

قفرار  « تفرين عبفد   مقفرّب »د. يعدی فقیه برای فهم بیانات موال در مدزلفت  دکد

گیرد تا به عدوان نا فب   قرار می« موال»گیرد و پس از فهم صحیح، در مقام  می

لقفاء  موال خواست خداوند متعال را به مردم تفهیم کدد و کالم را بفه شفکلی ا  

 کدد که تکلی  مردم مشخص شود.

به عبارت ديگر مدزلفت فقیفه، متدفارر بفا مدزلفت وزارت و صفدارت در        

تفوان بفه فهفم عمفومی و      دستگا  سفالطین اسفت و در چدفین مدزلتفی نمفی     

ترين قشر بفه   ی مردم از کلمات اکتفاء کرد بلکه فقهاء به عدوان نزديك عوامانه

از فهم کلمات حضور داشته باشدد و ايفن   موالی شرعی بايد در باالترين سطح

سطح از فهم، بدون توجه به وحدت و کثرت روابط در نظر موال و نظام اغرا  
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ی اهداف او ممکن نیست. همچدان که در چدفین مدزلتفی، صفرف     و مجموعه

کدد بلکه مقام صدارت و وزارت، مسفئولیت   فهم صحیح و ابالغ آن کفايت نمی

 رای تحقق اهداف موال را نیز بر عهد  دارد.نمودن زيردستان ب هماهد 

های کلمفات   تکّه کردن کالم موال و فهم ابتدايی از برخی بخش البته تکّه 

او و عمل به آن ف در صورتی که بر مبدای توجه اجمالی به غر  مفوال شفکل    

توانفد باعفث    گرفته باشد ف برای عمفوم مفردم نیفز میسّفر اسفت و حتفی مفی        

زيرا آحاد عباد مسئولیت خاصّفی   9وال شودی عباد برای مفدارکاری مالی و جان

شفوند. امفا    ی زيردستان ندارند و خود، زيردست محسفوب مفی   نسبت به ادار 

شود بلکه بفا   چدین کاری برای فقیه کافی نیست و موجب حجیت فهم او نمی

توجه به مسئولیت فقهاء نسبت به ديگر عباد و همچدین ويژگی موالی شرعی 

شود ف بايفد درکفی تکفويدی و         او به يك زمان خاصّ محدود نمیف که اغرا

تاريخی و اجتماعی از اغرا  و روابط مفدّنظرِ خداونفد متعفال پیفدا کددفد تفا       

مددی با شار  برقرار نمايدد و فهم آنها به نحوی  بتواندد تفاهم و تخاطب قاعد 

  باشد که با ابالغ آن، زمیده برای تحقق اهداف موال فراهم شود.

. البته قوم معتقدند که فقهای گرشته و حال و آيدد ، تکالی  عامّی را 95

کددد و سچس وریفه دارند تا آن را به مردم ابفالغ نمايدفد امفا بفا      استدباا می

عصفر   توجه به بیان فوق، نوّاب عفامّ در واقفع والت و کفارگزاران حضفرت ولفی     

موجفود بفه مفردم     هستدد و لرا ضروری است فهم خود را متداسب با شفرايط 

ی وحففدت آن،  انتقففال دهدففد. يعدففی اگففر مقصففد مففوالی شففرعی در نقطففه  

                                                           
ی يك تحلیل فشرد  از رفتار عموم شفیعیان   اين نکته در متن مشروح بحث، مبدای ارا ه .9

تواندفد آن را در فايفل    مدفدان مفی   ین در دوران غیبت قرار گرفته است کفه عالقفه  و محبّ

 کددد. گیری صوتی جلسه دويست و يکم پی
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قفرار  « پرسفتش طفاغوت  »توسط امّت ديدی باشد، در مقابل آن « خداپرستی»

کدد و لرا خداپرستی در اين دنیا  گرفته که همگان را به سوی خود دعوت می

رايط واحفدی  با پرستش طاغوت درگیر است. در اين صورت، در عالم خارج ش

آيد چون معادالت قدرت کفر و اسالم در حال تغییر اسفت و اساسفاق    پديد نمی

دارای يك نسبت ثابت نیست. به همین دلیل است کفه فهفم از    ،اين درگیری

تبديل شود و نارر به شرايط فعلفی  « لسان قومه»بیانات و اغرا  موال بايد به 

از اهداف و روابطی که ابلیس در  مومدین در مقابل کفار باشد تا بتوان مردم را

انفد،   هر زمان محقق کرد ، خارج کرد و آنان را از رلماتی که کفّار ايجاد کرد 

 رهايی بخشید.  

هفای شفیطان همیشفه بفه يفك صفورت        ها و ضاللت به تعبیر ديگر حیله 

نیست و در هر دورانی، رن  و لعاب جديدی از دنیاپرستی را بفه مفردم القفاء    

ا فهم فقیه بايد توانايی شفداخت ضفاللت جديفد و تشفخیص بُفت      کدد و لر می

نوين را دارا باشد و اال همچدان بايد مردم را از پرستش الت و هبل و عفزّی و  

ها از بین رفتفه   های مکّه نهی نمود  آيا در دنیای امروز که اکثر بتکد  ساير بت

مفردم دنیفا    توان به اين نتیجفه رسفید کفه اکثفر     پرستی رواج ندارد، می و بت

اند   يا حقیقت خارجی دقیقاق بر خالف ايفن تصفوّر اسفت   در     خداپرست شد 

کدد که در هر قومی و در هفر زمفانی، طواغیفت و     واقع قرآن کريم تصريح می

مجرمین و مأل و اعداء و شیاطین انسی و جدّی وجود دارنفد کفه در تقابفل بفا     

هستدد و دستگا  الهی نیفز   انبیاء الهی، مشغول تالش برای گمرا  کردن مردم

 9در حال مقابله با آنان است تا محیط تدفّسی برای خداپرسفتی ففراهم شفود.   

                                                           
، اين بحث به انقفالب اسفالمی و رفتفار امفام خمیدفی )ر ( و مقفام       متن مشروح بحثدر  .9

معظم رهبری تطبیق داد  شد  که طی آن، امّت ديدی از روابط سیاسی موجود در جهان 
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پس فقیه، مسئول تحقق اهداف موال در میان امّت ديدی است و امّت ديدی در 

ور اسفت و   هر زمان، درگیر طاغوتی است که از موضعی خاصّ بر آنفان حملفه  

انزال رسفول بلسفان   »لرا تأکید قرآن کريم بر کدد.  اعتقادات آنان را تهديد می

تدها به معدای رعايت زبان محلّیِ آنان نیست بلکه نارر به خارج کردن « قومه

ی روابط کفرآمیزی است کفه در هفر عصفری، توسفط طفاغوت       عباد از سیطر 

شفکدی   شداسفی و بفت   رو مدزلت فقیه، مدزلت بت زمان ايجاد شد  است. از اين

اين صورت است که محیطی برای پرستش خدای متعفال و   است زيرا تدها در

 شود. عمل به احکام الهی فراهم می

شود که تفاهم و تخاطب يك امر بسیط و  . با اين توضیحات روشن می95

توان تحلیفل صفحیحی از    نمی ،ساد  نیست و با تمسّك به مباحث عامّ و ثابت

کددفد و   آن ارا ه داد. اما قوم، بحث رهورات را به تفاهم و تخاطب محدود مفی 

ی آن با وحدت و کثفرتِ روابفط اجتمفاعی و نظفام اغفرا  و اهفداف را        رابطه

انفد   های بحث پريرفته کددد. اين در حالی است که خود در ريشه مالحظه نمی

انجامفد امفا بفه ايفن توجفه       دف به لغويت مفی که فعل و امور اعتباری بدون ه

کددد که تفاهم و تخاطب و ادبیات نبايد مدقطع از اغرا  و روابط حفاکم   نمی

 بر آن بررسی شود. 

بفاز  « بدفاء عقفالء  »و محفاورات عفامّ بفه    « حجّیت رهفورات »در واقع اگر 

 
________________________________________________

 
انفد و تمفامی    پفريری اسفتوار شفد  ف نجفات يافتفه       گفری و سفلطه   ف که بر رلم و سفلطه 

های پس از انقالب نیز بفر همفین نقطفه متمرکفز شفد        هههای استکبار در طول د هجمه

است تا بتواند قدرت از دست رفته را بازيابد. در اين صورت، فهم از تمامی خطابفات بايفد   

هايی که بر ضد آن شفکل   نارر به حفظ اين دستاورد برای امّت ديدی و مقابله با دشمدی

 ود.گرفته، باشد تا تکلی  مومدین در شرايط امروز معین ش
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اغفرا   »گردد، بداء عقالء در مباحث فوق تفصیل يافت و روشن شفد کفه    می

ای و خشرد نیست بلکفه امفوری اجتمفاعی هسفتدد.      از سد  امور وهله« یعقال 

ی آن در فرهد  مولويفت،   يعدی غر  و هدف عقال ی توسعه يافت که نمونه

گراری سالطین )موالی عرفی( برای حفظ و تداوم سلطدت خود تا پايان  هدف

ا هف  عمر است. اما خداوند متعال به عدوان موالی شرعی محدود به ايفن زمفان  

ناپفرير   نیست و اراد  و مديريت او حتی در دوران غیبت نیز جفاری و تعطیفل  

است و به جز اهداف اجتماعی، دارای اغرا  و مطالبات تکويدی و تاريخی نیز 

 هست و آنها را در کتاب خود بیان کرد  است.

تواند به رهورات عامّ  حال آيا فقیه برای درک از اين دستگا  پیچید  می 

مصداقی از ردون اکتفاء کدد و برای فهم صحیح، به تفاصیل ففوق از  به عدوان 

ادراکات عقال ی توجه نکدد و متداسب با بسفط ادراکفات عقال فی بفه بسفط و      

دنبفال  « تعیفین مفراد مفوال   »ی رهفورات نچفردازد   مگفر در رهفورات      توسعه

کدفد   مگفر هفدف اصفلی      به اهداف او رجو  نمی« مراد موال»شود   مگر  نمی

ی عمر او نیست   آيا نبايفد مفراد او    ای موالی عرفی، حفظ سلطدت در دور بر

در تفاهم و تخاطب را در ارتباا با غر  اساسی او معدا کرد   و آيا در صورت 

يگا  حجّیفت  شود   در واقع پا عدم توجه به اين ارتباا، بیانات موال تأويل نمی

ی آن به اغفرا    بررسی دقیق غر  موال و توسعه رهورات، غر  موالست و

اجتماعی و تاريخی ف که در اين مبحث تبیین شد ف  باعفث توسفعه در بحفث      

را از اهفداف  « حجّیت رهورات»توان  شود. لرا نمی رهورات و تغییر در آن می

ترين تأويل رخ داد  است و مراد موال  اصلیِ موال مدفكّ نمود و اال اولین و مهمّ

نشد  است؛ حتّی اگر عبد نسبت به مراد او از کلمات، قطع و يا رنّ پیفدا  فهم 

کرد  باشد. مدافقین در صدر اسالم نیز از همفین روش اسفتفاد  کردنفد و بفا     
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جداکردن قرآن و بیانات پیامبر از اغرا  و اهداف آن، دين را تأويل کردنفد و  

 آن را در جهت مطامع خود مصادر  نمودند. 

است که ايفن  « مفهوم»، دارای «مدطوق»ديگر زبان به جز  . به عبارت91

کددد. البتفه در مبدفای    ها از آن حکايت می مفهوم همان روابطی است که زبان

است و عزم عبفد  « اختیار»مختار، امر حاکم بر زبان مدطوقی و زبان مفهومی، 

ا  بر تسلیم و تعبّد نسبت به موال، عامل اصلی در فهم صحیح از روابط و اغفر 

)زبان مفهومی( و درک درست از کلمات موال )زبان مدطوقی( است و اال کسی 

که به دنبال خلع پادشا  از سلطدت و تصاحب جايگا  اوست، تمفامی رفتفار و   

کدفد کفه در    گفتار و نصوص و رهورات در بیان سلطان را به نحوی معدفا مفی  

 شود.مدّت يا درازمدّت، به سقوا او مدجرّ  پايان يك روند میان

ست بر تمامی بیانات او حاکم یترين سطح آن، امر پس هدف موال در عامّ

اند و اگر آن را  و همگان از صدراعظم تا رعیّت در ضرورت تبعیّت از آن شريك

شفوند؛ زيفرا    مراعات نکددد، دچار مجازات و طرد و حرف و زندان و اعدام مفی 

تمام عمر خود را بفرای   گیریِ مراد موالست که بزرگترين جرم، مقابله با جهت

آن صرف کرد  است و اساساق همین هدف است کفه در مراتفب بعفدی جفاری     

بخشفد. در واقفع    شد  و اهداف ديگفر را در سفطوح کفالن و خفرد تعفیّن مفی      

امر عامّی است که در دستگا  کفر، به دنیاپرستی و در دسفتگا   « داری هدف»

اجتمفاعی و تففاهم و    شود و سفچس روابفط   گرايی معطوف می ايمان به آخرت

 زند. تخاطب انسانی را رقم می

البته بايد توجه داشت که بحث فوق پیرامون حجّیت تففاهم و تخاطفب    

)اعمّ از نصوص و رهورات( بود و صفرفاق پايگفا  ايفن حجّیفت و ارتبفاا آن بفا       

اغرا  عقال ی و اهداف موالی مورد بررسی قرار گرففت تفا معلفوم شفود چفه      
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م صحیحی از کالم داشت و مراد موال را به درستی تشخیص توان فه زمانی می

داد و ايففن تشففخیص را حجّففت دانسففت  لففرا ايففن بحففث هدففوز وارد بررسففی 

 تر نشد  است. های نصّ و راهر و ساير تقسیمات و اصطالحات جز ی تفاوت

 ات در سه سفطح تدقفیح شفود. اوالق   ی رهور مسأله سعی شد . تا ايدجا50

 ثانیفاق  تعري  شد و« فاهم و تخاطب به معدای عامّ آنت»رهورات در چارچوب 

شود، تفاهم و تخاطب در  جا که در علم اصول، کش  مراد موال دنبال می از آن

تففاهم و   شفد کفه  و روشفن  بررسفی  « قال ی میان موال و عبفد روابط ع»قالب 

گردد بلکه در بستری از روابط عقال ی )فرهدف    تخاطب صرفاق به وضع باز نمی

کشف  مفراد مفوال در روابفط      ثالثفاق  گیفرد و  میان موال و عبد( شکل میجاری 

است. در اين صفورت، اختیفار   « نظام اغرا  موال»عقال ی نیز کامالق وابسته به 

اغرا  موالی، روابفط عقال فی و   »بمثابه امر حاکم بر هر سه سطح بحث يعدی 

مباحفث بفه   ی ايفن   خواهد بود و بدابر مبدای مختار، ريشفه « تفاهم و تخاطب

گردد. در اصطالح قوم  باز می« تداسبات اختیار»، به «های جبری نسبت»جایِ 

ارجا  شوند و نفه بفه   « امور اعتباری و جعل نسبت»نیز اين سه سطح بايد به 

 «.امور حقیقی و جريان نسبت»

در واقع تفاهم و تخاطب نبايد به نحو علّیتی تحلیل شود بلکه هم موال و  

ی اختیار هستدد و هوی و تقوی در اين رابطفه جريفان دارد و   هم عباد او دارا

کدد. به عبارت  موالی حکیم با بیان اغرا  خود، حجّت را بر بددگان تمام می

ديگر، تفاهم و تخاطب يك امر انسانی است که اختیار در آن حضور دارد و لرا 

تفاهم و تخفاطبی کفه قبفل از سفّن بلفوغ جريفان دارد، موضفو  بحفث قفرار          

ای به نام اختیفار و امکفان انحفراف آن، بحفث      گیرد. پس با توجه به مقوله مین

بفودن عبفد    توجه به نظام اغرا  موال و تسلیمطرح شد؛ زيرا بدون « حجّیت»
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انتساب بفه   راد موال بدست نخواهد آمد و قابلنسبت به آن، فهم صحیحی از م

 او نخواهد بود. 

« نظفام موضفوعات  »يفد بفه   تبیین ايفن سفه مقولفه، حفال با     . پس از59

ی مسفتقلّ و بُريفد  از    پرداخت؛ يعدی هدف و غر  موال نارر به يك جامعفه 

اتی خاصّ و متعفیّن  شرايط نیست بلکه اهداف در عالم خارج، حتماق به موضوع

گیرد که ايفن موضفوعات نفه در خفارج از يکفديگر بُريفد  و مسفتقل         تعلّق می

 کددد. د  و مستقل از يکديگر لحاظ میهستدد و نه موالی آنها را به صورت بري

از سوی ديگر، موال و اهداف او با موالی ديگر و اهداف آنان نیفز درگیفر اسفت:    

باشفدد و اخفالق آنهفا مبتدفی بفر اسفتبداد و تحکّفم و        « اهل دنیا»اگر موالی 

ها بفه   ها و سلطدت کردن ديگر قدرت خشونت باشد، يکی از اهداف آنها ضمیمه

کددفد.   د را دنبفال مفی  ی خفو  ود است و حاکمیت مطلقهحکومت و سلطدت خ

گوا  اين مطلب است که اهل دنیا هی  تفوقّفی در شفهوات و    تمامی تاري  نیز

هفا از   اند و هموار  به دنبال تصفاحب ديگفر قفدرت    اهواء و اهداف خود نداشته

اند. با توجفه بفه ايفن حقیقفت اسفت کفه        جمله غلبه بر دستگا  ديدداران بود 

توان از تمامی نظامات اجتماعی و عقال ی، وجفه اشفتراکی    شود نمی یروشن م

اخر کرد که در آن، تفاوت میان دستگا  ايمانی و دستگا  الحادی نففی شفود؛   

تری بفا   بلکه اهل دنیا به شکلی ويژ  با نظامات الهی درگیرند و دشمدی عمیق

 اهل ايمان دارند.

مف،من و رحفیم شفکل     های ديدفی کفه بفر محفور مفوالی      در مقابل، امّت

اند نیز مستقلّ و بُريد  از شرايط بیرونی نیستدد و شار  تدهفا بفه جعفل     گرفته

عبادات فردی برای رشد بشر نچرداخته است؛ بلکه علم داشته کفه پیفامبران و   

تشکیل امّت ديدفی،   تحقق توحید و ی حقّ و ی کلمه نمايددگانش در را  اقامه
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طور که ففرد در   گیرند. در واقع همان ر میمورد هجمه و دشمدی و معارضه قرا

با هوای نفس خود درگیر است و در يك سیر فطری و جبری « شداسی انسان»

نیز در يك فضای طبیعی قرار ندارد بلکه « شداسی جامعه»کدد، در  حرکت نمی

دچار درگیری با نظام کفر و نفاق است؛ زيرا پرستش خدای متعفال در تقابفل   

بفرای نظامفات   « نظفام موضفوعات  »ر دارد. بر اين اساس، با پرستش ابلیس قرا

ی  ی کلمفه  قامفه ی حق در برابفر ا  ی کلمه درگیری برای اقامه»الهی، بر اساسِ 

مطرح « تداز  بر سر دنیا»های غیرديدی نیز  در نظامو  9گیرد شکل می« باطل

ها را همفوار  تهديفدی    است. به همین دلیل است که سالطین، ديگر حکومت

شمردند و تابع میفزان قفدرت خفود، بفه کشورگشفايی       حکومت خود میبرای 

تواند به صورت بُريد  از روابفط   مشغول بودند. بدابر آنچه گرشت، رهورات نمی

 ها با يکديگر تبیین شود. های حکومت اجتماعی و اغرا  حاکمان و درگیری

. البته بايد توجه داشت که حففظ حکومفت بفه عدفوان غفر  اصفلی       55

اسفت؛  « هفا  هفا و تداسفب   نسفبت »جانبه و دا می به  موالی، مستلزم توجه همه

کددفد تفا خفود و     های مختل  مبفادرت مفی   ريزی يعدی حکّام مداوماق به برنامه

حکومت و مردم را از وضعیتی به وضعیت ديگر مدتقل کددد کفه ايفن کفار در    

الح قوم، همان جعل نسبت و ايجاد طريق به سوی مقصد است. اما جعل اصط

شفود بلکفه جعفل نسفبت      نسبت تدها کاری نیست که در اين میان انجام مفی 

                                                           
تحمّفل و حلفم و صفبر در    »ی حفق،   ی کلمه ی اول در اقامه ی شرو  و مرحله البته نقطه .9

کففر، نففاق و   »هفای   برای هر يك از دستگا « حجّت» يعدیاست. « برابر کفّار و مدافقین

در مراتب مختل ، دارای معانی متفاوتی است تا هدف عفامِّ مفوالی رحفیم ف کفه      « ايمان

امکان محقق شفد   است ف تا سرحدّ   و هدايت آنان به سوی بهشتتکامل تمامی بددگان 

 باشد.
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ای است که از وضفعیت موجفود    و محاسبه« تحلیل»توسط حاکمان بر اساس 

تحلیل »بیدی حوادث از آنان سلب خواهد شد. حال اگر  دارند و اال قدرت پیش

ضفرورت يابفد،   « ها ها و تداسب ی نسبت مالحظه»و « النی از جعل و اعتبارعق

مباحث فلسفی و مدطقی قابلیفت طفرح خواهدفد ياففت و ايفن سفوال مطفرح        

  «علّیت»گردد يا  باز می« اختیار»ها به  ها و تداسب ی نسبت  شود که ريشه می

ار شفدن  معداد ر مبدای مختار، روشن است که برایبر اساس مباحث فلسفی د

، نبايفد و  احتراز از جبرگرايفی و  کفر و ايمان و عقاب و ثواب و بهشت و جهدّم

کفه   اين مقوالت را پريرفت و الزم اسفت های علّیتی پیرامون  تحلیل توان نمی

 ارجا  شود.« اختیار»ی اين مباحث به  ريشه

. حال ديدداران برای کش  مراد موالی شرعی و اثبفات حجّیفت فهفم    53

انات او بايد معیّن کددد که کتاب خدای متعال و ساير خطابات او به خود از بی

ارتکاز عرفی و حداقلی از کلمات رجو  می کدد   يا موال به دنبال آن بود  که 

ای عقال ی که همگان با آن درگیرند، مقابله کدد و آنان را از اين روابط  با رابطه

ی معطفوف نمايفد  در واقفع    خارج کدد و توجه عباد خود را به ارتکازات ديگر

زندگی در اين دنیا با هوای نفس و عصفیان و امتحفان و... همفرا  شفد  و لفرا      

روابط عقال ی موجود بر اساس اغراضی شکل گرفته که با غر  خدای متعفال  

متعار  است. لرا سد  ادبیات شار  برای انرار و تبشیر مردمانی است که بفه  

ت ناشی از آن هسفتدد و بايفد بفه آنهفا     چدین فضايی مبتال و در معر  خطرا

کمك شود تا از آن رهايی يابدد و اال پیامبر الهی کفه در تمفامی وجفو  خفود     

 نسبت به خدای متعال تسلیم است و دارای عصمت و امدیت معدوی است.

با امفوری از قبیفل هفدايت عبفاد و     « رهورات»بر اين اساس بايد ارتباا  

يرا تحقق اين امفور، غفر  خفدای متعفال     سعادت و تکامل آنان روشن شود ز
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است و قبالق گفته شد که فهم عبد در صفورتی حجّفت خواهفد بفود کفه درک      

تفرين   صحیحی از اغرا  موال داشته باشد. در واقع رهورات کالم شار  در عامّ

سطح خود )بمثابه حداقل فهم عمومی از کلمات( نارر به درگیفری میفان دو   

اين هدف را  ،ی رهورات کالم دای متعال بوسیلهنو  روابط اجتماعی است و خ

های رلمانی درگیر شود و بددگان گمفرا    کدد که با تفاهم و تخاطب دنبال می

کددد، از روابط اجتماعی کفرآمیز و  را که همگی در چدین محیطی زندگی می

شدن يا بازگشت به چدان  ی نزديك و به مومدین نیز دربار  آلود خارج کدد نفاق

 ی هشدار دهد. روابط

تواند به عدفوان مفراد اصفلِی مفوالی شفرعی معرففی شفود و         لرا آنچه می

ی وحدتِ تمامی رهورات کالم او را معیّن کدد و فهفم مشفترک تمفامی     نقطه

پرسفتش خفدای متعفال و دوری از    »دهفد،   عباد از کلمات موال را تشکیل می

لی اسفت کفه   است. اين در حا« پرستش طواغیت بیرونی و هوای نفس درونی

اصولیون، حجیت رهورات را به روابط عقال یِ عامّ بین مفومن و کفافر مسفتدد    

کددد و مدّعی تعیین مراد موال آن هم به صفورت بريفد  از اهفداف مفوال و      می

شوند؛ ولی با قیودی که در مباحث گرشته بفه بیانفات    نظام موضوعات و... می

دی کفه بیفان آن گرشفت،    توان رهفورات را در قالفب جديف    قوم اضافه شد می

 تشريح نمود. 

با اين توضیحات، فرقی میان نصوص و رهورات »ممکن است گفته شود: 

اما اوال بايد توجه داشت که بحث تا ايدجا در حال تبیین تفاهم و « ايجاد نشد

تخاطب به نحو عامّ بود؛ يعدی رهورات به عدفوان مصفداقی از محفاورات عفامّ     

دوز به تقسیمات درونی آن از قبیل نصّ و رهور و مورد بررسی قرار گرفت و ه

کفه رهفورات نیفز هماندفد      مجمل و... پرداخته نشد  است. ثانیاق با توجه به اين
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جفزء  « فهم ردّفی از مفراد مفتکلم   »گیرند و  نصوص مورد عمل عقالء قرار می

هفا بفه احتمفال خفالف آن اعتدفاء       های عرف است و نفو  انسفان   شد  پريرفته

ندارنفد و  « نصفوص »در مبدای قوم نیز تفاوتی عملی با « رهورات»کددد،  نمی

قبل از هر چیز، تعري  قوم از اين دو اصطالح است که از حیث عملفی، فاقفد   

 تفاوت است.

به تعريف  يقفین و   . البته در بیان قوم، تقسیم به نص و راهر وابسته 51

ز روابفط  اما وقتی تففاهم و تخاطفب بفه عدفوان تفابعی ا      کدد رنّ بازگشت می

اجتماعی تحلیل شود، مقسمِ تقسیمات تغییر پیدا کرد  و تقسیمات بر اساس 

اوصفاف  »گیفرد و   شفکل مفی  « هفای اجتمفاعی   شد  فرهد  جامعه و پريرفته»

 ماندد يقین و رنّ.« حاالت عبد»شود و نه  مطرح می« عرف

مقصود اصولیون از رنّ در رهورات، رنّ نوعی »ممکن است گفته شود:  

تواند وصفی برای  لرا رنّ به مراد متکلّم، وص  يك فرد نیست بلکه میاست و 

ف که يك « نو »اما بايد مشخص شود استفاد  از عبارت « عرف محسوب شود.

شفود ف چفه     اصطالح مدطقی است و بر تمامی مصاديق خود قهراق مدطبق مفی 

د ف دارد    ياب ها تطبیق نمی ف که قطعاق بر رفتار برخی انسان« عرف»ارتباطی با 

اگر مقصود از اين اصطالح معدای مدطقی آن نیست، آيا تعري  جديد اصفولی  

عفرف و نفو  در ايدجفا بفه     »از آن ارا ه شد  است   ممکن است گفتفه شفود:   

، اما مقصود از عموم افراد آيفا جمعفی کمّفی از    «معدای رفتار عموم افراد است

ی قفوم پیرامفون   تك اففراد اسفت   در ايفن صفورت، همفان مباحفث قبلف        تك

کدد، مطرح خواهد شد و بحثی  شداسی که تدها حاالت عبد را تشريح می انسان

جديد که بتواند عرف را به عدوان يك مفهفوم اجتمفاعی توضفیح دهفد، ارا فه      

رنّ »شداختی از اين مهم، اصطالح  شود. در واقع بدون يك تحلیل جامعه نمی
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 يابد. می قهراق به مباحث مدطقی و فلسفی انصراف« نوعی

امفور  »بايد آن را به معدفای  « عرف»رسد برای تبیین علمی از  به نظر می

قبفول   البته اين تعري  نیفز زمفانی قابفل    ارجا  داد و« شد  در جامعه پريرفته

است که علّت ايجاد پريرش در جامعه نیز تحلیل شود و روشن گردد که چفرا  

که پريرش  صاق با توجه به اينپريرد  خصو جامعه ف و نه فرد ف برخی امور را می 

از طفرف   بفود  و هسفتدد کفه    افتد؛ يعدی قوانیدی به صورت جبری اتفاق نمی

برخی موالی جعل شد  اما مردم آن را نچريرفته و حتی با اين مخالفت خفود،  

 اند.  نهايتاق موجب عزل آنان از مولويت و سلطدت شد 

دهد، توجفه بفه ايفن     های اجتماعی را توضیح تواند علّت پريرش آنچه می

کددد با عمل به ايفن جعفل و تبعیفت از ايفن      نکته است که مردم مشاهد  می

شود. به عبارت ديگر  ای از زندگی آنان باز می قانون، مشکلی مرتفع شد  و گر 

علّت پريرش مردم، احساس استقرار و آرامش در صورت عمل به قانون است و 

است. به عدوان نمونه بفا رعايفت   « دیّتهماهدگی در عی»علّت اين استقرار نیز 

نقفل سفهولت   و رود و حمفل  ی، ترافیفك از بفین مفی   قوانین راهدمايی و رانددگ

يابد. در واقع از آنجا که مردم و عباد، موجودات مختار هسفتدد، زمفانی بفه     می

کددد که يکفی از نیازهفای عیدفی آنفان ارضفاء شفود و        مبادرت می« پريرش»

ر اين راستا را عمالق مالحظفه کددفد و از تصفمیمات    کارآمدیِ نظامات حاکم د

هفای مشفترک    که خصلت حاکمان، احساس هماهدگی کددد. يعدی به جای آن

موجب پديد آمدن عرف شود، امور اختیاری و تصفمیمات   «نو »ذاتی در يك 

ی همفاهدگی در   شود تا مردم با مشفاهد   باعث می است که متداسب اجتماعیِ

کرد  و با پريرش خود، يفك جامعفه و عفرف واحفد را     عمل، احساس استقرار 

  پديد آورند. 



 

 

بررسی ظهورات در مقايسه با نصوص بر اسات تعريف يقین و 

 ظنّ

 

. واضح است که ريشه تقسیم نصوص و رهورات در تعري  قفوم، يقفین   9

رهورات است. لرا سفوالی کفه   به مراد متکلّم در نصّ و رنّ به مراد متکلّن در 

يابد: آيا يقین به  در مباحث قطع مطرح شد، در اين بحث نیز قابلیت طرح می

شود و بفه همفین دلیفل ذاتفاق حجّفت       مراد متکلّم، يقیدی طريقی محسوب می

است  پاس  قوم به اين سوال مثبت بود اما اشکاالتی بر آن وارد شد. از جمله 

م جرم نیز دارای يقین و قطع و حالفت روحفی   اين که مجرمین در هدگام انجا

شود حجّت باشد،  هستدد و اگر يقین به عدوان حالتی که قهراق موجب عمل می

مجرمین نیز قابلیت مجازات و عقاب ندارند و اگر در پاس  ادعا شود کفه آنفان   

ای  اند و از صغری و کبرای فاسد  به چدین نتیجه در مقدّمات يقین مقصّر بود 

شفود؛   تکفرار مفی  « قطع به مقدّمات فاسفد  »ند، همین اشکال پیرامون ا رسید 

تفوان وجفود    يعدی شخص مجرم به مقدّمات يقین خود نیز قطفع دارد و نمفی  

 حالت روحی او نسبت به مقدّمات را نفی کرد.
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لرا در مباحث قطع تبیین شد که يقین به تدهايی طريق به واقع نیسفت   

است که حجّیت « های مقدّن نظامی از يقین»شود بلکه  و حجّت محسوب نمی

دارد. البته در آنجا تأکید شد که بحث بر سر يقفین مجتهفد ف و نفه مکلّف  ف       

 است و لرا بحث يقین، پايگا  علم اصول است.

حث قبلی پیرامفون رهفورات بفا توجفه بفه ادراکفات       . بر اين اساس، مبا5

از جهت يقین و رنّ به معدای « تفاهم و تخاطب»عقال ی بود و ورود به بحث 

فلسفی و مدطقی آن، مورد پريرش قرار نگرفت. اما با توجه به اين کفه برخفی   

کلمات قوم پیرامون رهورات، به يقین و رنّ در معدای فلسفی و مدطقفی آن  

بايد اين بحث را نیز مطرح کرد که اسفتفاد  از يقفین و رفنّ در     گردد، باز می

تفاهم و تخاطب، دچار همان اشکاالتی است که در مبحفث قطفع ايفراد شفد.     

يعدی حتی زمانی که با استما  يکی از بیانات موال به مراد او قطع پیدا شفود،  

ورد ها نیفز مف   چدین قطعی طريقیت ندارد و حجت نیست؛ زيرا بايد ساير يقین

گرفت و باقی بیانات موال نیز در نظفر گرفتفه شفد  و     ی فقیه قرار می مالحظه

شد. در واقع با  ی واحد و مرتبط به هم بررسی می تمامی آنها در يك مجموعه

شود که يقین به مراد  مجمو  اشکاالتی که در مبحث قطع ذکر شد، روشن می

بفه مفراد او    متکلّم )نصوص( نیفز حجّفت نیسفت؛ چفه برسفد بفه ايدکفه رفّن        

)رهورات( حجت باشد. بدابراين قطع آنگا  کفه بمثابفه امفری ذاتفی و جبفری      

تواند مستددی برای حجّیت فهم از کلمات قفرار گیفرد بلکفه     تحلیل شود، نمی

درک تواند مَ اين ادراکات عقال ی و امور اعتباری مربوا به اجتما  است که می

نیفز   شد  تا ايدجفا  . مباحث طرحو محاورات قرار گیرد حجّیت تفاهم و تخاطب

نارر به مبدای اخیر بود تا روشن کدد که بداء عقالء چگونه و با چفه تحلیفل و   

 تواند حجّیت رهورات را اثبات نمايد.   تفصیلی می
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. بر اساس ادراکات عقال ی روشن است که کالم مفوال ف اعفمّ از مفوالی     3

ی  مقاصد و خواست و اراد شرعی و موالی عرفی ف طريقی برای تفهیم و ابالغ  

اوست و فقیه نیز در مقابل اين کلمات قرار دارد. حفال اولفین شاخصفه بفرای     

فقاهت، تعبّد و تسلیم شخص در برابر مقاصد موالست؛ زيرا در صورت فقفدان  

اين حالت روحی، کالم موال تأويفل شفد  و مسفتمع، بیانفات او را بفر اسفاس       

ی اول موضفوعیت   دی آنچه در مرحلفه کدد. يع خواست و میل خود مصادر  می

دارد، حاالت فقیه در برابر مسموعات او از موال است و اگر حالت او نسبت بفه  

مسموعاتش تسلیم و تعبّد و تولّی نباشد، دچار فهم غلط شد  و کالم مفوال را  

ای است کفه مف،مدین را از    از مقاصد آن مدحرف خواهد کرد. پس اين شاخصه

  کدد. مدافقین جدا می

توان به صرف حالت روحی اکتفاء کفرد بلکفه فقیفه     ی بعد نمی در مرحله

هفا شفود و ربفط     ها و نسبت بايد بر اساس اين حالت روحی، وارد عالَم سدجش

میان کلمات موال را مالحظه نمايد. لرا در ايدجا سه نو  درک وجود دارد کفه  

هفای   سفدجش »و « حفاالت روحفی  »، «مسفموعات »به يکديگر متقوّم هستدد: 

که محور اصلی اين سه، همان تعبّد و تسلیم و تولّی است. بدابراين مفا  « عقلی

در فهم از کلمات با درکی بسیط و مستقلّ و ذاتی مواجه نیستیم بلکه اولفین  

تقوّم و وابستگی در درون مجتهد شکل می گیرد و آنچه مهم است، هماهدگی 

 حور واحد است.بین اين سه درک و به وحدت رساندن آنها حول يك م

های علمیّه،  البته عدم توجّه به اين سه نو  درک باعث شد  که در حوز  

حداقل دو مشرب و مسلك متفاوت از يکديگر ايجاد شود. يك مسلك، مسلك 

های تخصصی  های عقلی و تالش کددد و دقّت عرفاء است که به شهود تکیه می

داندد؛ زيرا  شود ف  الزم نمی  میپیرامون فهم از کالم را ف که توسط فقهاء انجام  
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يابفد و همفین    معتقدند با تهريب روحی، فطرت انسانی تطهیر شد  و جال می

فطرت پاک باعث خواهد شد تا تکلی  به درستی تشخیص داد  شفود و مفراد   

موال معلوم گردد. مسلك ديگر، مسلك فقهاء است که دانشی به نام علم اصول 

مباحفث تخصصفی و دقیفق و پیچیفد  و پفس از      اند و با تکیه به  تدوين کرد 

بفه فهفم مفراد مفوال دسفت       ،تدريس و مباحثه و گفتگو پیرامون کفالم شفار   

يابدد. البته ضرورت تبديل حالت روحی به سفدجش عقلفی کفامالق صفحیح      می

مسلك فقهاء عظام شیعه را مسفیر صفحیح ديدفداری در دوران    نیز است و ما 

معتقديم سفطح فعلفی و وضفع موجفودِ کفار      دانیم اما در عین حال،  غیبت می

 9عقالنی بايد ارتقاء يابد.

سفازی ايفن سفه ادراکِ درونفی نیفز       . اما بايد توجه داشت که هماهد 1

بخشیِ به اين عوامل درونفی بفر اسفاس تعبّفد،      رغم نظم کدد و علی کفايت نمی

تواند قا ل به حجّیفت شفود؛ زيفرا مجتهفدين ديگفری       يك مجتهد باز هم نمی

ی تفالش   اند اما نتیجه دد که در برابر موال تسلیم بود  و به او تعبّد داشتههست

ی تالش اين مجتهد است. در واقع مجتهفدين، غیرمعصفوم    آنها مغاير با نتیجه

هستدد و فاقد ررفیتی هستدد که بر اساس آن بتواندد کالم موال را به صورت 

ه ايفن مطلفب، باعفث    جانبه فهم کددد و بر آن مسلّط و مشرف گردنفد کف   همه

مطفرح  « تقدفین »شود. بر همین اساس است که ضفرورت   اختالف در فهم می

                                                           
البته مسلك سومی نیز وجود دارد و آن مسفلك روشفدفکران اسفت کفه بفه دلیفل        .9

فقدان تعبّد و حال تسلیم در برابر موال، به دنبال تحمیل خواست خفود بفه کلمفات مفوال و     

کش  مراد موال نیستدد و مقصدشفان در  تأويل آن هستدد؛ يعدی اين دسته اساساق به دنبال 

 تعار  با مقاصد موالست.
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شود؛ يعدی بايد تخصصی برای فهم کالم مفوال و کشف  فرهدف  او ايجفاد      می

دار  های مختل  قابلیت مباحثه و بررسفی و بهیدفه بیابدفد و زبفان     شود تا فهم

تا فهم هر مجتهد، در مدظر  شوند. حتی بعد از انجام اين مرحله نیز الزم است

 حاصل شود. « تفاهم اجتماعی»ديگر فقهاء قرار گیرد و 

به اين معداسفت  « تفاهم اجتماعی»و « تقدین»در واقع تأکید بر ضرورت 

که سه درک اولیه )ارتکاز حاصل از مسموعات، حالت تسلیم و تعبّد و سدجش 

تماعی تبديل شود عقلی( از خصلت فردی برای فقیه خارج شد  و به امری اج

و فرهد ِ تخصّصی برای فقهاء را پديد آورد. البته اين مهمّ در سطوح ابتفدا ی  

 انفدازی  را  کردن دروس خفارج و شود و در واقع داير هاء انجام میآن توسط فق

بفه   ،هیأت استفتاء و قراردادن نظرات خفود در معفر  اشفکال و مباحثفه و...    

ولی الزم است تا ررفیّت اين فرهد   ست؛« تفاهم اجتماعی»معدای توجه به 

 ارتقاء يابد. 

. البته بحث به عوامل فردی و عوامل اجتماعی که در نکات ففوق ذکفر   5

شود بلکه اين عوامل در يك محیط بیرونی قرار دارند که آن،  شد، محدود نمی

 اسفت. در اجمعفین   علفیهم  اهلل سالمی معصومین  کرم و ا مّها واليت خدای متعال و نبیّ

ی او در آنها حاضر اسفت و   صاحب اين کلمات است و اراد  ،واقع شار  مقدّس

تواند طرف ارتباا و توسّل فقیه قرار گیفرد و متداسفب بفا میفزان تعبّفد و       می

ی او تصرّف کدفد تفا محصفول تفالش فقهفاء در معفر         تالش فقیه، در اراد 

 ی جاریِ موال قرار گرفته و از نور او استضا ه کدد.  اراد 

هفای   ی ررفیفت  های فردی و بکفارگیری همفه   با وجود تمام تالش يعدی

اجتماعی، باز هم با خواست موال فاصله داريم ولی اگر خود را در معفر  ايفن   

توان حجّیت محصول  محقق شد  و می« بلوغ سعی»محیط بیرونی قرار دهیم، 
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کفه از  اين روند را اثبات نمود. پس در صورت طیّ مراحل فوق، حدّی از فهفم  

شود؛ يعدفی در ايفن زمفان و     نظر تاريخی، متداسب با اين زمان بود  اعطاء می

مکان، برل جهد و بلوغ سعیی انجام شد  کفه متداسفب بفا ررفیفت تفاريخیِ      

کدد. از سوی ديگر خدای  موجود است و اين فهم برای اين نسبیّت، کفايت می

کدفد تفا زمیدفه     مفی  های بعدی خلق های باالتری را برای دوران متعال ررفیت

برای دستیابی به فهم باالتری که برای آيدد  الزم اسفت، ففراهم شفود. البتفه     

خطايی رخ دهد، باز « برل جهد»رغم  های تاريخی حتی اگر علی طبق گزارش

هم فقهاء مورد عدايت و هدايت قرار خواهدد گرفت؛ زيرا بدای آنها بفر نصفرت   

 دين الهی بود  است. 

کر شد، بايد جفايگزين حجّیفت ذاتفی يقفین شفود و      . پس روندی که ذ1

حجّیت نصوص و رهورات نیز بر همین اساس و به شکل جديدی توضیح داد  

شود و  حو دفعی محقق نمیبه ن ی موالی قبالق گرشت که جريان اراد شود. زيرا 

خطابات موالی گیرد بلکه  تك عباد تعلق نمی ه تكبه نحو يکسان ب بیانات آنان

های متفاوت از اختیارات و سطوح مختلفی از درک و فهم روبروست  با نسبیت

تواند سلطدت و حکومفت   ز آنها میکه تدها از طريق تعامل متفاوت با هر يك ا

را حفظ کدد. بفر ايفن اسفاس، مفوالی حفداقل بفا سفه سفطح از درک در          آنان

روبفرو خواهفد   « فرهد  عمومی»و « فرهد  تخصصی»، «فرهد  آکادمیك»

فرهد  »کددد، در  ادعا می« فهم عمومی از رهورات»چه قوم پیرامون بود و آن

سطح  گیرد. در ايدجا جايگا  فقیه تدزّل يافته و همسان و هم جای می« عمومی

طور کفه يفك حقوقفدان يفا مفدوّنِ قفانون        شود؛ همان با عموم مردم تصوّر می

ی قفرار  اساسی نیز هماندد ساير شهروندان، در جايگفا  عمفل بفه قفوانین عفاد     

 گیرد.   می
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رسفد فرهدف  عمفومی ف کفه تمفامی اففراد جامعفه در آن          بفه نظفر مفی   

اند و فهفم يکسفانی از آن دارنفد ف بفه معدفای فهفم از مقصفد اصفلی           مشترک

پرستش خدای متعال و دوری از پرستش »موالست که برای متديّدین، برابر با 

الم و صفوت و آوا  است. اما دعوت به اين امر عفامّ، تدهفا در قالفب کف    « طاغوت

نیست بلکه صوت و آوای دالّ بر آن نیز حاکی از يك واقعیت خارجی است. در 

واقع خداوند متعال برای دعفوت همگفان بفه پرسفتش خفود، آيفات عیدفی و        

کدد تا عباد به جای توجفه بفه جريفان     معجزات روشن را برای آنان آشکار می

پیدا کددد و حجّت بفر کفافر و   ی الهی انقطا   ی طواغیت، به جريان اراد  اراد 

تدهفا يفك آوا   « خفدا را بچرسفتید  »شود. لرا کالمی ماندد  مدافق و م،من تمام 

 است که شأن اصلی آن، حکايت از اين درگیری عیدی است.

ای ماندفد شفقّ    به عبارت ديگر قبل از آوردن آيفه و نشفان دادن معجفز     

و طرف با يکديگر درگیرند و ی صالح و... و حین آن و پس از آن، د القمر و ناقه

طبیعتاق محاوراتی میان آنها جاری است که نارر به همان روابط است تا قدرت 

العاد  و نفاتوانی دسفتگا  کففر و نففاق بفرای       دستگا  الهی در انجام امور خارق

برای همه واضح شود. البتفه اتمفام حجّفت در ايدجفا بفه معدفای        ،مقابله با آن

هفا تفا    قفل و حفسِّ تمفامی عبفاد از بفاالترين ررفیفت      تاثیرگراری بر روح و ع

تفرين   تفرين روحیفات و ضفعی     ترين سطوح است و حقّ را بفرای پسفت   پايین

کدد اما اين به معدای تسلیم و پريرش نیست؛ يعدی اين  ها آشکار می عقالنیت

ی خود بفه ايفن تفأثّرات روحفی و      تواند با اراد  دنیا دار اختیار است و عبد می

مدافق يا »تواند چدین نکدد و  شود و می« م،من»حسّی عدايت کدد و فکری و 

 گردد.« کافر

خوانفد   « نصفوص و رهفورات  »با اين توضفیح، آنچفه در اصفطالح قفوم      
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رسفدد و   تفاوتی ندارند و با هم بفه وحفدت مفی   « فرهد  عمومی»شد، در  می

 در زيفارات  اجمعفین  علیهم اهلل سالمی معصومین  لرا ا مّه 9زندد. حجّیت عامّ را رقم می

انفد؛   توصفی  شفد   « حجّت بالغه بر جمیع مخلوقات» مأثور ، با تعابیری چون

يعدی حاالت و افعال و اقوال اين بزرگواران به نحوی است که هر کسی بفا آن  

مواجه شود، بايد تسلیم شود و هی  عرری برای عدم پريرش آن نفدارد. پفس   

تماعی نیست بلکه در طول تاري  امتداد يافته است. اين فهم تدها يك فهم اج

طور که اصولیون امر به صال  و صوم و زکا  مخصفوص بفه يفك     در واقع همان

داندد، ما نیز امر به خداپرستی و ساير اعتقفادات را همفان    ی خاصّ نمی جامعه

دانیم که حجّت را بر همگان اعمّ از مجتهد و غیرمجتهفد تمفام    امر عمومی می

گفردد بلکفه بفه مفهفوم      دد. لرا نصوص و رهورات به يقین و رنّ باز نمیک می

کدفد. يعدفی برخفی خطابفات نفارر بفه        و ادراکات عقال ی رجو  می« حجّت»

تفوان آنهفا را مبدفای     رفتارهای عمومی هستدد و به نحوی وضوح دارند که می

مثفال   مجازات و عقاب يا تشويق و ثواب برای آحاد عباد قرار داد؛ ماندفد ايفن  

فهمدفد کفه    که همگان پس از شدیدن قوانین راهدمايی و رانددگی می عقال ی

نبايد در رانددگی از میزان سرعت خاصّی تجاوز کددد و اال جريمه خواهدد شد 

ی آب و برق و ساير خدمات را به صورت ماهانه پرداخت نمايدد و  يا بايد هزيده

                                                           
ی حجیت رهورات در نظفر   دهد که ريشه کالم آخوند نیز در ابتدای بحث نشان می .9

قوم به روش عقالء در تفاهم و تخاطب و عدم رد  شفار  نسفبت بفه روش موجفود و عفدم      

با توضیحات فوق روشن شفد   گردد. البته ابدا  يك روش جديد توسط موالی شرعی باز می

« تففاهم و تخاطفب  »که نبايد اين نکته را به رهورات محدود کرد بلکه رهورات بخشفی از  

   تعمیم داد. به تمامی محاورات عمومی بحث را ست و لرا بايدا
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 شوند. اال از اين خدمات محروم می

نیفز  « فرهدف  آکادمیفك  »و « فرهدف  تخصصفی  »حاورات در . البته م7

گیرند اما نارر به همگان نیستدد و به يفك   مبدای اخر و الزام و التزام قرار می

جمعیت محدود اختصاص دارند. در واقفع اگفر قفرار باشفد امفری متدفارر بفا        

دهد ف معرّفی   رهورات ف که در نظر قوم، فهم مشترک و يکسانی را تحويل می 

بايد به بخشی از محاورات توجه کرد که از طريق آن بتوان تمامی مردم شود، 

در هر ررفیتی را ملزم نمود اما بسیاری از خطابات بفرای قشفر خاصّفی القفاء     

توان فهم و تکالی  ناشی از آن را به عموم تسرّی داد. به عدوان  اند و نمی شد 

ای برای  کدد، وسیله ن میرا تبیی« علماء»نمونه خطاباتی که تکالی  و تخلّفاتِ 

های مترتّب بر آن برای آحاد مردم اعمفال   الزام و التزام عموم نیست و مجازات

شود و لرا طبقات مختلفی برای جهدّم و بهشت نقل شد  است. البته نصّ  نمی

شوند و گفا  در نفزد    و راهر گا  در نزد ما و بر اساس ادراکات عقال ی معدا می

گیری از آن، مدوا  شوند که بهر  خطاناپرير تعري  می معصوم و بر مبدای علم

هفايی   به استفاد  از علم اصول و تفقّه پیرامون آيات و رواياتی است که تبیفین 

 اند.  در اين موضو  داشته

اصولیون نیز مدّعی هستدد که روايات در سطح »ممکن است گفته شود: 

« فهم مشفترکی دارنفد.  اند و همگان از اين خطابات  فرهد  عمومی القاء شد 

بین مبدای مختفار و  « تداررسازی»اما بايد توجه داشت که بحث فوق به يك 

مباحث قوم اشار  داشت و اال فرهد  عمومی اصطالحی است که مربفوا بفه   

شداسی، معدای مختصّ به خود را دارد  دستگا  نسبیّت است و در علوم جامعه

ادعای قوم است. در واقع فرهد  و دارای تفاوتی ماهوی با فهم مشترکِ مورد 

عمومی، صاحبان و متولّیفانی دارد کفه در حفال نظفارت و رصفد رفتفار عفرف        
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کددفد. در تحلیفل    های شهر و جامعه تفدبیر مفی   هستدد و برای حلّ ناهدجاری

طور نیست که هموار  مردم را متخلّ  بداندد بلکه گا  بفر   ها نیز اين ناهدجاری

فهم عمومی دچار مشفکل شفد  و بايفد از طريفق     کددد که  اين مهم تأکید می

« سفازی  فرهدف  »بفه   ،رسانه و ساخت فیلم و بکارگیری هدرهای مختلف  و... 

ايجفاد  « پفريرش »برای عرف پرداخت و برای آنها نسبت به قوانین مورد نظفر  

کرد. در طرف مقابل اگر مردم احساس کددد که در صفورت عمفل بفه قفانون،     

خورد و موجب اسفتقرار   عدوی به نحو بهتری رقم مینیازهای مادّی يا تقرّب م

دهفد علفت پفريرش، قفدرت      پريرند که اين نشان مفی  شود، آن را می آنان می

هماهدگی در عیدیت و آرامش ناشی از آن برای عرف اسفت. لفرا ادعفای فهفم     

مشترک و يکسان و مطلق در صورتی است که تمفامی محفاورات بفه وضفع و     

گفته شد که محاورات در فضفايی از روابفط عقال فی    مقتضای آن بازگردند اما 

سازی جديد از وضع و بیان جمالت و مقاالت اسفت   قرار دارند و هدگام ترکیب

شفود و وجفود درجفات     يابد و هوی و تقوی مطرح می حضور می« اختیار»که 

فهم از کالم مورد لحفاظ قفرار   مداری بايد در  پرستی يا تقوی متعدّدی از هوی

 گیرد.

دو اصفطالح در علفم   « رهفورات »و « نصفوص »معلوم شد که  ايدجا . تا5

انفد تفا وصف  کفالم مفوال       اصول هستدد که بر اساس يقین و رنّ تعري  شد 

بدفدی توسفط خفود مفوال القفاء و       که اين طبقه توسط فقیه کش  شود؛ نه اين

لرا پس از آن کفه امفر متدفارر بفا نصفوص و رهفورات در        9تبیین شد  باشد.

                                                           
توان ابتفدا اق آن را بفه معدفای     لرا اگر اين دو لفظ در روايات نیز استعمال شد  باشدد نمی .9

های فقهی و داللی در کلمات شار  به معدای مدّنظر او  کرد و بايد با بررسی اصولی حمل

 پی برد.
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تبیین شد، بايد به مبدای مختار پیرامون تفاهم و تخاطفب  « ومیفرهد  عم»

پرداخت. البته فقیه دارای ادراکفات مختلففی از   « فرهد  تخصصی»در سطح 

جمله ادراکات فطری، فلسفی، مدطقی، عقال فی و... اسفت امفا درک از رفاهر     

به صورت کتبی يا شففاهی   اين کالم شود که کالم، درکی حسّی محسوب می

رسید  است. حال آيا صرفاق با شدیدن کالم يا خواندن متن ف که مدجرّ   به فقیه

توان گفت که يقین به مراد شار  محقق شفد    به حصول اين درک شد  ف می 

توان ايفن نفو  از    های ديگری نیز وجود دارد   آيا می يا به جز اين يقین، يقین

د  ف  و  درک و فهم ف که صفرفاق از برخفورد فقیفه بفا يفك روايفت حاصفل شف         

همچدین عمل بر اساس آن را حجّت دانست   و حاکم به اين قضیه و حجّیت 

 شود  آن کیست و احکام فوق از چه پايگاهی صادر می

البته روشن است که ادراکاتی عوامانه از متفون نیفز وجفود دارد و عمفوم     

شمرد  « فقیه»مردم نیز دارای فهم از متن هستدد، اما با چدین درکی، کسی 

شود و مبدا قراردادن اين ادراکات در مانحن فیه، به معدای خروج از بحث  نمی

ی اسفداد   ها و مالحظه تخصصی و علمی است که در آن، خبری از جمع داللت

های تخصصی در روند اجتهاد نیست. از سوی ديگر بايفد توجفه    و ساير فعالیت

ايفن   )به معدای يفك تخصّفص( حفاکم بفه    « عقل»داشت که اگر امری غیر از 

احکام باشد، مالزم با آن است که به فقیه وحی شود  يعدفی در صفورت کدفار    

شود که  گراشتن عقل بايد قا ل شد که درک فقیه از همان طريقی حاصل می

شد و استداد فهفم فقیفه بفه شفار  مقفدّس از       برای معصومین علم حاصل می

دراکفات  گردد  بدابراين در فرهد  تخصصفی، هفم ا   طريق علم الهی محقق می

و اتّصال تامّ به وحفی مدتففی    شود و هم ادّعای علم خطاناپرير عوامانه نفی می

است و با تکیفه بفه مباحفث    « عقل»بلکه قاضی و حاکم در اين موضو ،  است
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توان به بحث و بررسی پیرامون حجّیت نصوص و رهورات  عقالنی است که می

 و... پرداخت:

ای بفرای   ت و ترکیبات آن، زمیدفه قبالق گفته شد که علم به وضع و مفردا

 ،تر از وضفع  فهم رهورات است و موال نیز به زبان قوم خود توجه دارد اما مهمّ

اين نکته است که موال دارای هدفی است که روابط عقال فی را بفر اسفاس آن    

سازی کرد  است. لرا نقش اصفلی در   شکل داد  و در جهت تحقق آن، فرهد 

نیست بلکه روابفط عقال فی اسفت کفه بسفتر      « عوض»ی  فهم رهورات بر عهد 

اصلی برای تشخیص علمی و تخصصیِ رهورات )کش  مراد مفوال( را تشفکیل   

دهد. از آنجا که عبد نیز موجودی مختار است، قدم اول برای اين کار ايفن   می

است که ثابت شود در فهم از بیانات موال انحراف وجود ندارد؛ يعدی عبد بايفد  

و در کش  مراد او، مقاصد و اغرا  خود را دخالت ندهفد و   تسلیم موال باشد

 اال فرمايش موال )اعمّ  از نصوص و رهورات( تأويل خواهد شد.

پس گرچه کالم موال به گوش عبد رسید  يا عبد، صورت کتبفیِ بیانفات    

موال را ديد  است، اما اختیار و ايمان در برخورد با مسموعات يفا متفون تفأثیر    

بايد احراز شود. يعدی برای فهم رهفورات، ارتکفازِ ناشفی از    « تعبّد»دارد و لرا 

کدد و بايد از ادراکات عقال ی اسفتفاد  کفرد امفا اسفتفاد  از      وضع کفايت نمی

ادراکات عقال ی وابسته به اين مهمّ است که تسلیم بودنِ عبد در برابر موال )= 

بايفد بفا هفم    « هفا  ای از يقفین  نظام و مجموعفه »حالت روحی( اثبات شود. لرا 

 ترکیب شوند تا در نهايت بتوان فهمی را به موال مدتسب نمود.

. البته اثبات اين مطلب که عبد در فهم بیانفات مفوال تسفلیم اوسفت و     1

متعبّد است و قصد تأويل ندارد، بايد توسط عقفل نظفری احفراز شفود؛ يعدفی      

  و به تحلیل را موضو  بررسیِ خود قرار داد« عقل عملی»بايد « عقل نظری»
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های علّیتی، توجه خود را بفه تداسفبات اختیفاری     آن بچردازد و به جای نسبت

اند و يقین  معطوف نمايد. اما قوم در ايدجا بر اساس مدطق صوری سلوک کرد 

اند که موضو  بعث و زجفر نبفود  و امفری اختیفاری      را به نحوی تعري  کرد 

اتی است و قهراق موجفب عمفل   شود. يعدی يقین بمثابه يك امر ذ محسوب نمی

تفوان از عمفلِ بفر طبفق آن      شود و در صورت تحقفق حالفت روحفی نمفی     می

جلوگیری کرد. اين در حالی است که  بحث حجّیت، يك بحث عقال ی است و 

نارر به يقین و حالت عبد در تسلیم و عدم تسلیم است و لرا يقفین بايفد بفه    

کدفد. در واقفع امفور فطفری و     نحوی تعري  شود که قابلیت بعث و زجر پیدا 

ها معطوف به امفور اختیفاری    غیراختیاری خارج از اين بحث هستدد و بررسی

تواند نسبت بفه فعفل او در فهفم از     است و فقیه در جايگاهی است که موال می

 کالم، امر و نهی داشته باشد.

با اين وص ، يقین يك امر ذاتی نخواهد بود و وابسته به اختیار عبفد در   

حجّیفت آن قطعفی نبفود  بلکفه      گفا   لیم نسبت به موال اسفت و لفرا هفی    تس

الحجّیه خواهد بود؛ زيرا مدطق صوری تدها اندراج امور ذاتی و ضفروری   مظدون

فیفه مفا بفا     دانفد امفا در مفانحن    بفاب برهفان مفی    و علّیتی را موجب يقین در

تدد. ايفن  ايم که قابلیت بعث و زجر دارند و ذاتی نیسف  های روحی مواجه حالت

های روحی گرچه بايد با ادراکات عقال ی و حسّی هماهد  باشدد اما بدا  حالت

شوند. لرا نصّ حتفی اگفر بفر     به تعري  مدطق صوری، موجب قطع و علم نمی

ی   توانفد اففاد    اساس علم به مراد موال تعري  شود، بر اساس علم مدطق نمفی 

هفد شفد. يعدفی نفصّ نیفز      علم و قطع کدد و تدها ادراکی ردّی را موجفب خوا 

شود و يقیدی از سد  عقفل نظفری را    هماندد رهورات امری ردّی محسوب می

تحويل نخواهد داد. البته اين نکته در مبحث قطع مطفرح شفد  بفود کفه بفه      
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 مداسبت، ذکر آن در ايدجا نیز ضروری بود. 

دن نصوص و عدم ارجا  حجیت آن به قطع، به معدای ش . اما آيا ردّی90

بفه  « برهفان »ارزش بودن آن است   پاسف  ايفن سفوال از بررسفی      و بی تزلزل

شفود. بفه    ی آن با فهم فقاهتی روشن می ای مفید قطع و مقايسه عدوان مقوله

کفه در   رسد برهان مدطقی به دو دلیل دچفار ضفع  اسفت؛ و لفو ايفن      نظر می

هفای   درک يقیدی و صددرصد را نتیجه دهد. زيفرا گفزار    ،قضايای عقل نظری

و « ارتباا انسان با خداوند متعال»ترين شکل آن،  مدطقی و فلسفی در خالص

کدد که تفصیل اين مطلفب، در مباحفث    را قطع می« ارتباا انسان با شرايط»

 مدطقیِ مختار ذکر شد  است.

متدا  اجتما  و از سوی ديگر در همان مباحث ذکر شد  است که حتی ا 

و وجود حالت روحی در انسان نسبت به « اصل واقعیت»ارتفا  نقیضین نیز به 

های نظری اولیه نیفز بفه ايفن اصفل ارجفا        گردد و حتی سدجش اشیاء باز می

شود و لرا ادراک انسان بفه اصفل واقعیفت، قطعفی و صدرصفد اسفت. امفا         می

را دنبفال  « سازی مادّ »و هدگامی که از مدطق عبور کرد  و وارد فلسفه شويم 

شود که در صورت فقفدان آن، حمفل    استفاد  می« جهت»کدیم، حتماق از يك 

پرير نخواهد بود. حال جهت عامّ و شامل در مباحفث   محمول بر موضو  امکان

است؛ يعدی از حیفث وجفود يفا از    « ماهیّت»يا مفهوم « وجود»قوم، يا مفهوم 

شود. اما حقیقت آن است که  درت میسازی مبا حیث ماهیت است که به مادّ 

است و اين موادّ هماندد ادراک از اصل « عدم اشراف»مساوق با « لحاظ حیث»

واقعیت نیستدد که در آن، برابری با واقفع و تطفابق جريفان يافتفه باشفد. لفرا       

ی جهت و حیث هستدد، امفوری ردّفی    احکام فلسفی چون وابسته به مالحظه

که چدین احکامی تدهفا بفه حیفث ماهیفت يفا       نشوند؛ خصوصاق اي محسوب می
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شوند بلکه با ورود به بحث کیفیّات )ماندد جفواهر و اعفرا  و    وجود مقیّد نمی

خورند. يعدفی جفدس و فصفل     اجداس و فصول( به حیثیات خاصّ نیز قید می

گیرند. بدفابراين   ی بیشتری می دهدد و از حاقّ واقع فاصله حقیقی تحويل نمی

فوق )مدطقی، فلسفی، مصفداقی( نهايتفاق ادراکفی ردّفی را      برهان در سه سطح

 دهد.  نتیجه می

ارتباا بفا  »گیرد و لرا  در طرف مقابل، فقیه در برابر کلمات شار  قرار می

را حفظ کرد  است همچدان که طبفق مباحفث پیشفین، بايفد     « خدای متعال

کففار و   هفای  را نیز در نظفر بگیفرد؛ زيفرا در برابفر هجمفه     « ارتباا با شرايط»

ی توحید و خداپرستی و حفظ امّت ديدی مسئولیت دارد. در  مدافقین به کلمه

واقع فقیه به دنبال کش  مراد خدای متعال است و به هر میفزان کفه تفالش    

کدد و به هر نسبتی که تخصص خود را در اين را  بفه کفار گیفرد، بفه همفان      

زيرا خداوند متعفال   ترين علم را به دست آورد  است. ترين و دقیق نسبت قوی

با اشراف تامّ و علم کامل نسبت به تکوين و تاري  و اجتما ، خطابات خفود را  

رغم عدم عصمت و عدم اشراف، به چدفان علمفی تکیفه     القاء کرد  و فقیه علی

ای از وحفی و علفم خطاناپفرير را درک     کرد  و در پايان فعالیفت خفود، گفزار    

های عقفل   تر از گزار  آن، بسیار مستحکم های نمود  است. لرا اين درک و پايه

شفود و قفدحی بفر     شفدن آن، باعفث تدفزّل ارزش آن نمفی     نظری است و ردّی

  9سازد. حجیت آن وارد نمی

                                                           
ی علم و  سازی از مبدای قوم بود و اال مبدای مختار، ريشه البته اين بحث بر اساس ترکیب .9

ی  داند و تعفاري  مدطفق صفوری و فلسففه     ی مافوق متقوّم می آگاهی را به اختیار و اراد 

و آگاهی را نچريرفته تا مجبور باشد به حلّ چدین مشکالتی در باب يقفین  موجود از علم 

 و رنّ بچردازد.
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کدد که نصوص  . با اين توضیحات روشن شد که مبدای قوم اقتضاء می99

 بمثابه فهم قطعی از کالم تلقّی نشود و هماندد رهورات، به فهمی ردّی تبديل

شود. عالو  بر اين که يقین نسبت به يك گزار  و به صورت بسیط، مربوا بفه  

فهم عوامّ است و اال يقین فقیه، مرکّفب از حالفت روحفی و سفدجش عقلفی و      

همچدین مشروا به برل جهد و بلوغ سعی و عدم اهمال است. در صورتی که 

يقفین خفود را   ی بعد بايد  فقیه اين امور و ضوابط آن را رعايت کدد، در مرحله

به فقهای ديگر عرضه کدد و در معر  نقد آنها قرار دهد؛ زيرا ديگر فقهاء نیز 

اند. لفرا يقیدفی    اند و برل جهد کرد  بر اساس تعبّد، به سدجش عقلی پرداخته

اسفتوار  « تعبّد، تقدین و تففاهم اجتمفاعی  »حجّت خواهد بود که بر سه محورِ 

 شد  باشد.

ها نیز بايد  شوند، داللت بددی می سداد طبقهأ طور که از سوی ديگر همان 

تفر از فرهدف     بددی شوند زيرا فرهد  موال و کش  آن، بسفیار پیچیفد    طبقه

تکوين »در ابعادِ  «ايمان و کفر و نفاق»ات مختل ِ عمومی است و نارر به درج

ايفم و   است. در واقع ما با انوا  مختلفی از رهفورات مواجفه  « و تاري  و اجتما 

توان با اثبات حجّیت برای رهورات به نحو کلّی و انتزاعفی، بفه اسفتدباا     نمی

ی عملفی قفوم، تکیفه بفه رهفورِ       پرداخت. به همفین دلیفل اسفت کفه سفیر      

ها نیست بلکه با استفاد  از مباحث عامّ و خفاصّ و مطلفق و مقیفد و     گزار  تك

 دهدد.    ار میای از مطالب مختل  را مورد مالحظه قر لغت و تاري  و...، مجموعه

تفوان   بر فر  پريرش اشکاالت فوق، باز هم می»ممکن است گفته شود: 

نصّ را به نحوی تعري  کرد که به عقل نظری و حجیت ذاتی يقین باز نگردد؛ 

ها و بیاناتی هستدد که قابلیت و صالحیت ندارند تا معدای  زيرا به هرحال کالم

امفا  « و اين، همان نصفوص اسفت.  دوم يا سومی برای آنها در نظر گرفته شود 
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شفود    های صريح چگونه تحلیل مفی  سوال در اين است که اين بیانات و کالم

اگر صراحت اين دسته از خطابات به مقتضای وضع و اسفتعمال بفازگردد کفه    

بحث، عرفی خواهد شد و نیازی به فقاهت نخواهد بود؛ عالو  بر آن کفه قفبالق   

گردد و نه به وضع. ممکن  قال ی باز میروشن شد حجیت رهورات به روابط ع

برخی بیانات هستدد که به دلیل القفاء در شفرايط و روابفط    »است گفته شود: 

قبفول   که اين مطلفب قابفل  « و سوم ندارند.عقال یِ خاصّی، قابلیت معدای دوم 

ی علمی تبديل کرد کفه   توان آن را به اصل اصولی و قاعد  است اما زمانی می

ی از روابط عقال ی پرداخته باشدد و روابط عبفد و مفوال را بفر    بدد قوم به طبقه

و سچس جايگا  اين نو  بیانات  اساس اهداف و اغرا  موال تقسیم کرد  باشدد

که چدین بحفث تحلیلفی در کلمفات     بددی تبیین کرد  باشدد را در اين طبقه

خفورد. و اال بفدون توضفیح ابعفاد مختلف  فرهدف  مفوال و         قوم به چشم نمی

بخشی به آن، علّت وجود چدین بیانات صفريح و غیرقابفل تفأويلی معلفوم      منظ

ای از  نخواهد شد. مثالق آيا موال خود بر عدم قابلیت معانی مختل  برای دسفته 

بددیِ ادراکات عقال ی توسفط فقیفه چدفین     خطابات خود تأکید کرد  يا طبقه

ین برداشتی شد  ای را در پی داشته است يا حالت روحی فقیه، باعث چد الزمه

 و يا...  

سففو و تأکیففد بففر  . پففس بففا نفففی ادراک عوامانففه از خطابففات از يففك 95

خطاپريری و وحیانی نبودن علم برای غیر معصوم از سوی ديگر، بايد پريرفت 

گردد که  که قضاوت پیرامون فهم از کلمات و حجّیت آن، به عقل عملی باز می

ر اختیاری باشد. در اين صورت، احراز به جای امور فطری و جبری، نارر به امو

حالت تسلیم و تعبّد نسبت به موال شرا اساسفی در تفقّفه خواهفد بفود و در     

سدجش نظری نیز، فقیه تدها در مقابل يك جملفه قفرار نفدارد بلکفه بايفد بفا       
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استفاد  ارتکاز وضعی و روابط عقال ی و توجه به اغرا  موال، وحدت و کثرتی 

انتقال بفه   هماهد  کدد و آن را مقدّن و قابلرا با يکديگر های مختل   از گزار 

غیر نمايد و سچس آن را در معر  تفاهم اجتماعی بگرارد و در اين سیر، بلوغ 

اتّصاف بفه   محصول پايانی و يقین نهايی، قابلسعی و برل جهد داشته باشد تا 

بلوغ شود،  وص  حجّیت گردد. در اين صورت آنچه که باعث احراز حجّیت می

ی جمعی آنان از تمام بضاعت ايمانی و عقالنی خفود در   سعی فقهاء و استفاد 

گردد کفه   ی زمانی خاصّ است. يعدی نهايت بحث به اين نکته باز می يك دور 

انفد؛   اند و به او متولّی شفد   فقهاء، اختیار و تمام ررفیت خود را به موال سچرد 

دد تا امکان انحراف و ادعاهای بدون گر مدتها اين روند تحلیل شد  و مقدّن می

 دلیل از همگان سلب شود.  

البته اين حجّیت تدها مستدد به ادراکات عقال ی و ناشفی از حکفم عقفل    

عملی است و شار  نیز به عدوان مصداقی از کبريات عقال ی مدنظر خواهد بود 

و اال اثبات حجیت شرعی محتاج به م،ونه است. يعدی حجّیت شفرعی زمفانی   

ابل دسترسی خواهد بود که وارد فقه شويم و به بیانفات مفوال بچفردازيم و بفا     ق

ابزار فعلی، خطابات شار  پیرامون فهم از کالم او را در يك باب فقهفی مجفزّا   

ی تعري  حجّیفت و سفاير    ای برای اصالح و بهیده بررسی کدیم و آن را وسیله

تعبیر نمود و از « الستدباافقه ا»توان از آن به  قواعد اصولی قرار دهیم که می

اين طريق به حکم راهريه دست يافت. به عبارت ديگر، حتی با انجفام چدفین   

توان ادعای برابری فهم فقهاء با علم معصفومین را داشفت بلکفه در     کاری نمی

نهايت اين ما غیرمعصومین هستیم کفه مطلبفی را بفه شفار  مقفدّس نسفبت       

 دهیم. می

ود ادعاهای ديگری در اين زمیده دارنفد و  اين در حالی است که اهل شه 
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در مقابل، فقهاء به دنبال کار تخصصی و گفتگو و مباحثه و اعتداء بفه نظفرات   

أقران هستدد. يعدی اين فرهد  در میان فقهای عظام شیعه جاری بود  و مفا  

های انجام شد   مددسازی آن هستیم. در واقع انتساب به دنبال تعمیق و قاعد 

س توسط فقهاء، به دلیل مبدا قرارگفرفتن حالفت تسفلیم در آن،    به شار  مقد

گیری صحیحی است اما از آنجا که تدريجی الحصول و غیروحیانی  دارای جهت

ی ابعاد جديدتر دارای  است، خطاپرير است؛ به اين معدا که در صورت مالحظه

 کدد. « نقض»که ادراکات قبلی را  و ارتقاء است، نه اين« تکامل»قابلیت 

به اين صورت است که متدارری برای آنچه قوم به عدوان رهفورات از آن  

که در مبحفث قبلفی    تبیین شد؛ کما اين« فرهد  تخصصی»بردند، در  نام می

 نیز همین متداررسازی انجام شد.« فرهد  عمومی»در مورد 

اشکاالتی که تا ايدجا پیرامون مبدفای قفوم   »ممکن است گفته شود: . 93

ی ايفن مطلفب نیسفت کفه      يك اثبات کددفد   رات طرح شد، هی ی رهو دربار 

ی جديدی را برای تفاهم و تخاطب بدا نهاد  اسفت. ايفن    شار  مقدّس، طريقه

ای اخترا  نشد  باشد، بايد به روش عقفالء   در حالی است که اگر چدین طريقه

وجه اما بايد ت« توان از مباحث شرعی در اين رابطه بهر  برد. اکتفاء کرد و نمی

ی شرعی در تفاهم و تخاطب  داشت که هدف ما در مباحث قبلی اثبات طريقه

نبود بلکه تالش شد تا اثبات شود تببین قوم از رهورات دچار اهمال و ضفع   

تفری از آن ضفرورت دارد. در واقفع     تر و پیچید  و بساطت است و تحلیل دقیق

ز حفاالت روحفی و   ای بريفد  و مدقطفع ا   يقین يا رنّ به مفراد مفتکلّم، مقولفه   

سدجش عقالنی نیست؛ همچدان که خارج از فرد، فرهدگفی بفه نفام مولويفت     

وجود دارد که کش  آن برای احراز حجّیت فهم از کالم، کامالق الزم است. بفه  

عبارت ديگر صحیح است که تفاهم و تخاطب و ابعفاد آن بفه بدفاء عقفالء بفاز      
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عقالء بايد بفه نحفو ديگفری    گردد اما با مباحث گرشته روشن شد که بداء  می

تبیین شود و تفصیل يابد و اال فهم از سفیر  و روش عقفالء در ايفن موضفو ،     

 ناقص و نادرست خواهد بود.

ی عقالء وابسته به يك دستگا  مدطقی و فلسفی )و  البته تحلیل از سیر  

ای ماندد عقل نظری و عقل عملی و حقا ق و اعتبارات و...( و يفك   مفاهیم پايه

م فکری است و از آنجا که اين نظام فکری در مباحث اثباتی مرحوم عالمه نظا

توان به ررفیفت علفم    حسیدی الهاشمی )ر ( نقد شد  و ارتقاء يافته است، می

اصول نیز تکامل بخشید و ادراکات عقلی و عرفی و عقال فی را بفه نحفو ادقّ و    

يقین مورد نقد  ی اين روند آن شد که حجّیت ذاتی اشمل تبیین نمود. نتیجه

به عدوان يك امر ردّی حجّیت يافت « های مقدّن نظامی از يقین»قرار گرفت و 

که اين مبدا ناشی از قضاوت عقل نظری نسبت به عقل عملی است. يعدفی بفه   

تسلیم مادون نسبت »و « نسبت بین دو اراد »های علّیتی،  جای جريان نسبت

مطرح است که اين مهمّ از طريق « بعث و زجر نسبت به اختیار»و « به مافوق

شود تفا فعفل    شدن با اهداف او میسّر می تبعیت عبد از غر  موال و هماهد 

ی موال بفدل گفردد. در ايفن صفورت روشفن       عبد به مجرايی برای جريان اراد 

يك تعري  ناقص و ساد  « تعري  حجّیت به معرّريت و مدجّزيت»شود که  می

ها به آثار حجیت تکیه شد  است؛ زيرا نفس که در آن تد 9و دچار اهمال است

تواند معرّر و مدجّز باشد( تحقق غر  موال و پیاد  شدن  حجّیت )آنچه که می

هفا، يفك    ها و کثرت اهداف اوست که فهم اغرا  موال بمثابه نظامی از وحدت

                                                           
البته فرهد  عملیِ آن دسته از فقهای عظام شیعه که پرچمداران توحید در عصفر خفود    9

ی اساسفی بفه    برد امّت ديدی، تکیفه  اند، مغاير با اين مباحث نظری بود  و برای پیش بود 

 اند. اين تعاري  نداشته
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 کار پیچید  و تخصصی است. 

دی ی جديف  با چدین مبدايی است که علم اصول شفکل گرفتفه و زمیدفه    

شود اما يکی از مباحث فقهی که بايد مورد توجفه   برای ورود به فقه فراهم می

است که در آن، خطابات موال پیرامون فهم « فقه االستدباا»قرار گیرد، همان 

مدفد مفورد اسفتدباا قفرار      آوری شد  و به نحو قاعد  از کالم و روش آن جمع

ی  ای برای اصفالح و بهیدفه   هتواند وسیل ی اين استدباا می گیرد. لرا نتیجه می

 علم اصولی قرار گیرد که با تالش عقالنی تولید شد  است.

ی ابدا  يا عدم ابدا  يفك روش   توان دربار  بر اين اساس، تدها زمانی می 

جديد در تفاهم و تخاطب توسط شار  نظر داد که با علم اصفول و بفه شفکل    

زمیده پرداختفه شفود. پفس    اجتهادی و فقاهتی به بررسی بیانات موال در اين 

ی جديد در تفاهم و تخاطب نیست بلکه  ابتدا اق بحث ما پیرامون اخترا  طريقه

ی مباحث اصولی و احراز حجیت به آنهفا   اوال بايد دستگاهی تحلیلی که ريشه

گردد، مورد نقد و بررسی و اصالح و تکامل قرار گیرد تا علم اصفول بفر    باز می

توان بفا ورود   تر بدا شود. بعد از آن است که می دقیقتر و  مبدای ادراکاتی قوی

روش شفار  مقفدس در   »ی  به فقه و استدباا از خطابات شار ، تکلی  مسأله

 را روشن کرد.« تفاهم و تخاطب

  



 

 



 

 

 بحثی پیرامون ظن فعلی و ظن نوعی

 

 

کدد که حجّیت رهورات را  . مرحوم آخوند در ادامه، به اقوالی اشار  می9

عدم رفنّ  »يا « رنّ فعلی»اند؛ از جمله اشتراا حجیت رهورات به  کرد  مقیّد

اما با مباحث قبلی روشن شد که حتی فهم يقیدی از مفراد مفتکلّم   «. به خالف

)نصّ( نیز ف که بر حجیت ذاتی يقین استوار شد  ف حجّت نیست بلکه نصوص   

دهدد  ه نمینیز چیزی بیش از درک مبتدی بر عقل عمل و ادراکات عقال ی ارا 

و يقین در آنها از سد  عقل نظری و موادّ برهانی نیست. در اين صورت، فهفم  

ردّی از مراد متکلم )رهورات( و شفقوق مختلف  آن بفه طريفق اولفی حجّفت       

شفود و بفه    نخواهدد بود. از سوی ديگر، اگر فهم تخصصی و فقیهانه دنبال مفی 

در صفورت مواجهفه بفا يفك     گردد، نبايفد   عوام نیز مراجعه به فقهاء توصیه می

توان آن فهم را به مراد موال  جمله از موال فوراق ادّعای فهم صحیح داشت و نمی

نسبت داد  و مبدای عمل خود قرار داد؛ گرچه ممکن است عوامّ در محفاورات  
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ی زندگی به چدین کاری مبادرت کددد و اين رويّه را صحیح بداندد. اما  روزمرّ 

ی و تدقیق و احتیاا است و بیانات ديگفر مفوال را کفه    فقیه اهل تأمّل و بررس

بدفدی   کدفد و تفا بفه يفك جمفع      اند، مالحظه می مرتبط با اين کالم اولیه بود 

عقال ی از تمامی خطابات موال دست پیدا نکدد، ادّعفای دسفتیابی بفه حجّفت     

 نخواهد کرد.

قوم نیز در اين نکته همرا  هستدد کفه فهفم از   »ممکن است گفته شود: 

کالم و رهورات زمانی حجّت است که تمامی کلمفات مفوال مفورد مالحظفه و     

بررسی قرار گرفته باشد و حجّیت نصوص و رهورات مربوا به فرضفی نیسفت   

در ايفن  « که عبد تدها در برابر يك جمله و گزار  از مفوال قفرار گرفتفه باشفد.    

حجت است؛  توان ادعا کرد که قطع به مراد متکلّم ذاتاق و فی نفسه صورت نمی

های متعدّدی خواهد شد که نسبت به جمالت  بلکه حجّیت فهم وابسته به فهم

متعدّدی شکل گرفته و همگی آنها بايد با هم هماهد  شوند. يعدی بفه جفای   

حجّت خواهد بود. عفالو  بفر ايفن،    « ها ای از يقین نظام و مجموعه»يك يقین، 

و « حفاالت مجتهفد  »کفه  نیسفت بل « برخورد با کفالم »حجیت تدها وابسته به 

ی آن  کدد و خطابات متعدّد را بوسفیله  که از آن استفاد  می« دستگا  فکری»

دستگا  مدظم کرد  و به وحدت رساند  اسفت نیفز موضفوعیت دارد. بدفابراين     

تمامی اين ابعاد در حجیت دخیل است و اين نکتفه، حجّیفت ذاتفی يقفین را     

نصوص و رهورات، بفا مبدفای   نمايد. پس اگر نظر قوم در حجیت  مخدوش می

 آنان در حجیت يقین مقايسه شود، چدین اشکاالتی وارد خواهد شد. 

البته اين مباحث، نارر به متغیرهای درونی بود و حالت روحی و دستگا  

سدجش و مسموعات فقیه مورد اشار  قرار گرفت و ضروری است تا ايفن سفه   

نحو  درک در يك مجموعه به وحدت برسدد. اما متغیرهايی بیرونی نیز وجود 
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ابی به آن دارند که مربوا به ادراکات عقال ی است و برای احراز حجّیت، دستی

عوامل نیز ضروری است. يعدی در عالم خارج، مواليی هسفت و عبفادی دارد و   

و توجه به روابط « فرهد  موال»فرهدگی در میان آنها جاری است و لرا کش  

کدد، الزم است. بفه عبفارت ديگفر، مفوالی دارای      متدوّعی که با عباد برقرار می

گیفر و   به دو دسته )سفخت  اخالق متفاوت و اغرا  مختلفی هستدد و حداقل

ی اول،  شوند کفه دسفته   مستبدّ و خشن در مقابل رحیم و مدص ( تقسیم می

ی دوم، موالی شرعی و نمايدفدگان او هسفتدد.    اند و دسته موالی کافر و مدافق

همچدان که درجات متعددی از ايمان و کفر و نفاق و همچدفین موضفوعات و   

رففی شفدند کفه در کشف  فرهدف       های مختل  به عدوان اموری مع مأموريت

ای  سازند و فهم از کالم را به مقوله بددی خطابات را ضروری می م،ثرند و طبقه

 کددد. بَردار تبديل می نسبیّت

اگر فقیه به اين امور توجه نکدد و آنها را مبدای فعالیت علمی خود قفرار   

را بفرای کشف    ندهد، آنگا  اهتمام تامّ را انجام نداد  و تمام وسع و جهد خود 

ی خود را به جا نیاورد  است. بدابراين حفاالت   مراد موال به کار نبرد  و وریفه

دار و  مدفد و زبفان   ی اجتماعی پیدا کرد  و قاعد  درونی فقیه )تعبّد( بايد چهر 

قابل انتقال به غیر )مقدّن( گردد و در معر  ديگر فقهفاء )تففاهم اجتمفاعی(    

ی  استفراغ وسع و بفرل جهفدِ جامعفه   »از طريق  قرار گیرد تا انتساب به شار 

شود،  محقق شود. در واقع از آنجا که به ما غیر معصومین وحی نمی« متشرعه

ی زمفانی را در مقیفاس    بايد تمام بضاعت ايمانی و عقلیِ موجفود در هفر دور   

گفته برای احراز حجّیفت را رعايفت    جمعی و اجتماعی بکار برد و ضوابط پیش

به عدوان مراد موال کش  شد ، قابفل اسفتداد بفه او باشفد. زيفرا       تا آنچه نمود

فقاهت امری است ارادی و اختیاری که خطرات و انحرافات بزرگفی در مقابفل   
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آن قرار دارد؛ حتی اگر نیّت فقیه، سالم بود  و واقعاق به دنبال خواسفت و شفاء   

ی است. البته دارای عوامل درونی و بیرون« حجّیت»به اين ترتیب،  9موال باشد.

ی خدای متعفال و حضفرات    اموری ورای اين عوامل وجود دارد که همان اراد 

معصومین است که در کلمات خود حاضرند و واليت تکويدی و تفاريخی آنفان   

توان اجتهاد فقهاء و محصول آن را از توسّفالت آنفان بفه     جاری است زيرا نمی

 ی حضرت ولیعصر مدفكّ نمود.  ذيل عدايات خاصّه

. پیرامون رنّ فعلی و رنّ نوعی بايد به اين نکته توجه داشت که رفنّ  5

نوعی اگر به مباحث مدطقی و فلسفی ارجا  شفود و بفر اسفاس عقفل نظفری      

ی آن يك ماهیّت شامل بر تمفامی   تعري  گردد، قابل قبول نیست زيرا نتیجه

. پس های ضروری و علّیتی را در پی خواهد آورد مصاديق خواهد بود که نسبت

توان رّن نوعی را بفه درسفتی تحلیفل کفرد کفه نفارر بفه         تدها در صورتی می

ادراکات عقال ی و بررسی آنها باشد که در اين صورت، به معدای شداخت عرف 

و فرهد  عامّ يا فرهد  خاصّ خواهد بود. يعدی بحث و بررسفی رفنّ نفوعی    

بفا مفراد مفوال را    ی موال و عبد باشد و هماهدگی و تداسفب   بايد راجع به رابطه

 مدّنظر قرار دهد و به امور اختیاری بچردازد.

شفود کفه پاسف  آخونفد بفه دو قفولی کفه         بدا بر آنچه گرشت، روشن می

اند، بايد اصالح شود. زيرا اگر طبق نظر آخونفد،   حجیت رهورات را مقیّد کرد 

داندد و با وجفود آن، عمفل بفه رفنّ شخصفی را       عقالء رنّ نوعی را حجت می

بفاز  « پفريرش عمفوم  »پريرند، بايد معلوم شود که حجیت رنّ نفوعی بفه    نمی

                                                           
حضور و قدرت جوالن اختیار به نحوی است که حتفی بعفد از فهفم بیانفات مفوال و       .9

حیفل  »صدور فتوا، امکان انحراف در عمل و امتثال عبد وجود دارد که تحت عداويدی ماندد 

 گیرد تا از تحقق آن جلوگیری شود. مورد بحث قرار می« شرعی
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کدد  به عبارت ديگر علّت توجه  رجو  می« الزام از سوی موال»گردد يا به  می

عقالء به رنّ نوعی چیست  فهم عموم و نو  مردم از نظر موال چفه اعتبفاری   

رسفد آنچفه در    دارد و اکثريت يا اقلیت در نظر او چه ارزشی دارد  به نظر می

و تحقق اغرا ِ خفود اوسفت و نفه فهفم       نظر موال اعتبار دارد، خواست و اراد 

عموم و لرا اگر تمامی مردم نیز مراد او را به درستی درک نکرد  باشدد، آنفان  

را توبی  و تدبیه خواهد کرد. در واقع و همچدان که قبالق گفته شد عبفاد بايفد   

باشدد و اال توانايی اطاعت و خدمت بفه او   فهمی اجمالی از اغرا  موال داشته

را از دست داد  و حرف خواهدد شد. لرا میزان و معیار، درک اجمالی از غر  

موالست و نه اکثريت؛ زيرا ممکن است تدها اقلیتی کوچك، غر  مفوال را بفه   

درستی درک کرد  باشدد که در اين صفورت مفوال نفه تدهفا فهفم اکثريفت را       

کدد تا فهفم اکثريفت را    ای دستیابی به هدف خود تالش میپريرد بلکه بر نمی

رو،  تصحیح کدد و درک آنان را در راستای تحقق غر  خود قرار دهد. از ايفن 

اکثريت يا اقلیت يا نو  و شخص، مالک نیست بلکه معیار در اين بحث، مقصد 

 موالست. 

 حال اگر اکثريت عباد و نو  آنان درکی متففاوت بفا غفر  مفوال داشفته     

باشدد، يا به دلیل عدم تعبّد و تسلیم نبودن و انحراف از خواست موالست کفه  

گیری يك حرکت بر ضفد سفلطان و امکفان کودتفا بفرای       اين به معدای شکل

تصاحب قدرت اوست. لرا دستگا  موال بايد با مخالفان برخورد کدد و از قدرت 

ايتی شفد  و  کفف  گرفتن آنان جلوگیری نمايد و اال حاکمیت دچار ضع  و بفی 

زوال و فروپاشی خود را پريرفته است. اما گا  درک نادرست از اغرا  موال به 

گردد بلکفه ناشفی از آن اسفت کفه در تمفامی جوامفع،        چدان مدشأی باز نمی

ای هستدد که در مقابل هر نو  الزام و امر و فرمان، سرپیچی کرد  و اهل  عدّ 
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هستدد ولی به دنبال تصاحب قفدرت  گری  شکدی و الابالی گريزی و قانون قانون

ای متخلّ  و مجرم وجود دارد که در  نیستدد. در واقع در قبال هر قانونی، عدّ 

نهدد و همان درک عمومی را ف کفه    اين صورت، عقالء به درک آنان وقعی نمی

داندد. به اين ترتیب ديگر بحث از اکثريت  کدد ف حجّت می از قوانین تبعیت می

است که حرکت در راسفتای  « جامعه»در واقع بحث از يك  مطرح نیست بلکه

پريرد و بر محور آن به وحدت رسید  است. البته اين ففر    اهداف موال را می

در مانحن فیه « گريزی و تخلّ  باز گردد درک غلط از غر  موال به قانون»که 

کدد زيرا بحث ما پیرامون درک فقیه بود کفه حسفب الففر  قفرار      صدق نمی

تعبّد و تسلیم در برابر موال باشد و از خواست او سرپیچی نکدد. ففر   است م

ديگر اين است که پیچیدگی کالم موال باعث فهم غلط اکثريت شود اما اگر به 

بددی کالم موال توجفه شفود، چدفین فرضفی صفحیح       ی نسبیّت و طبقه مسأله

نارر  نیست زيرا خطاب موال به عموم مردم پیچید  نیست بلکه اين پیچیدگی

به اقشار و سطوح خاصّ از حکومت و اصداف است که قواعد هر يك از آنهفا و  

بار  مشخص است و هر يك از سطوح مخاطبین، از قیود و  فرهد  موال در اين

 شرايط مربوا به خود مطلع است.

شود که بحث از رنّ نوعی يا شخصی و رفنّ   با اين توضیحات روشن می 

گا  نظفری و دسفتگا  انتزاعفی اسفت کفه مبدفای       به وفاق يا خالف، ناشی از ن

تعري  قوم از حجیت قرار گرفته و اال ادراکات عقال ی در عفالم خفارج کفه در    

ی موالی و عبیفد متجلّفی اسفت، چدفین قیفود و احتمفاالت و اقفوالی را         رابطه

 پريرد.  پیرامون حجّیت نمی

 

  



 

 

 فی حجیه الظواهرتفصیل بعض المحدثین 
 

 

 

. قول ديگری که پیرامون حجیفت رفواهر مطفرح شفد  و آن را مقیّفد      9

داندد. دلیل اول  کرد ، مدتسب به اخباريون است که رواهر قرآن را حجّت نمی

است که روايات زيادی بفر  « من خوطب به»اخباريون، اختصاص فهم قرآن به 

دانفد زيفرا معتقفد     اين استدالل را ناتمام می کدد. آخوند اين مطلب داللت می

است مراد اين روايات از اختصاص به من خوطب به، فهم کامل قرآن بفا تمفام   

محکمات و متشابهات و ناس  و مدسوخ و راهر و باطن است و اال روشن است 

که برخی از آيات قرآن، برای همگان قابل فهم هسفتدد کفه شفروح خطابفاتی     

ال يغتفب  »، «اليسفخر قفوم مفن قفوم    »، «الدم و المیتفه  حرمت علیکم»ماندد 

و ... را به عدوان مثالی برای ايفن قسفم ذکفر    « احلّ اهلل البیع»، «بعضکم بعضا
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 اند. کرد 

اين پاس ، مبتدی بر تفکیك جفزء از کفلّ اسفت و در آن ادعفا شفد  کفه       

 توان برخی از عدم امکان فهم کامل از قرآن توسط غیرمعصومین، می رغم علی

های قرآنی را درک کرد اما اين ادعا قابل قبول نیست. زيرا فقیه از طريق  گزار 

فهم کدد و البته جايگا  احکام بیع و تمسخر « بوحدته»عقل خود بايد دين را 

و غیبت و... نیز بايد در اين مجموعه روشن شد  اسفت. در غیفر ايفن صفورت،     

ش بخش کددد و مصفداقی از  فقهاء اجاز  خواهدد داشت دين را تکّه تکّه و بخ

قرار بگیرند  به عدوان مثال اگر کسی ادعفا کدفد   « الرين جعلوا القرآن عضین»

را فهمید  است، آنگا  بايد پاس  دهفد کفه   « اليغتب بعضکم بعضا»که خطاب 

تعري  غیبت چیست  آيا اين تعري  را از اين آيه فهمید  اسفت   آيفا غیبفت    

ای اين تان و افتراء و تهمت چیست  پس ادعمستثدیاتی دارد  تفاوت آن با به

انتساب به فقهای شیعه اعفمّ از اصفولیون و اخبفاريون نیسفت و      نو  فهم، قابل

پفريرد بلکفه    هايی در فهم از کالم موال را نمفی  مسلك عملی قوم چدین اهمال

فقهای شیعه بعد از ممارست و غفور و بررسفی و تفدقیق در تمفامی خطابفات      

است که فتوای خود را پیرامون حکم آن موضو  صفادر   مربوا به يك موضو 

 کددد. می

تجزّی »کردنِ بیان ايشان به  لرا تقرير قابل دفا  از کالم آخوند، مدصرف  

است اما در اين فر  هم ممکن اسفت فتفاوای مجتهفد متجفزّی     « در اجتهاد

برای خود او حجّیت داشته باشد، اما طبق نظر قوم صفالحیتی بفرای تصفدّی    

ب مرجعیت و زعامت ندارد؛ درحالی که بحث ما از ابتدا پیرامفون تکلیف    مدص

خواهد با تعیین حکم قطع و  فقیهی بود که در چدین جايگاهی قرار دارد و می

رنّ و شكّ خود، مسئولیت ديدداری امّت در دوران غیبت را با فتاوای خود بر 
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ای اساسفی   کتهمدد از دين ن عهد  گیرد. پس در هر صورت، ضرورت فهم نظام

 است که در اين پاس  از آن غفلت شد  است.

عالو  بر اين، از مباحث گرشته پیرامون ادراکات عقال ی معلوم شفد کفه    

بعد از فهم دين، فقیه مواجه با شرايطی است که توسط دستگا  کففر و نففاق   

 ايجاد شد  و امت ديدی را در معر  خطر قرار داد  و لرا بايد اين شرايط را به

درستی درک کدد تا فهم از دين را متداسب با چدین شرايطی به مفردم ابفالغ   

پفريری امّفت ديدفی و فرهدف  خداپرسفتی جلفوگیری نمايفد.         کدد و از ضربه

تفر   ی اوضا  فعلی تبلیغات ديدی روشفن  ضرورت شداخت از شرايط با مشاهد 

نگفا  بفا   شود. يفك   شود؛ يعدی امروز ، دو نو  برخورد با مردم مشاهد  می می

زند، آنان را دچار ضع  ايمان و  شمارش امور خالف شرعی که از مردم سر می

داند و يك نگا  با سازماندهی مردم در مقابله بفا کففر و حففظ     گری می الابالی

که برخفی   کدد؛ و لو اين امّت ديدی، آنان را م،من و هوشیار و بصیر معرفی می

 احکام و رواهر ديدی را رعايت نکددد.

ی مهم ديگر اين است که روايات مورد بحث اگر نارر بفه زمفان    نکته .5 

است و بفه  « تکلی  فقیه در دوران غیبت»حضور معصوم باشد، خارج از بحث 

اين مطلب اشار  دارد که فقاهت در چدین دورانی، به نفس نفیس معصفومین  

. شفود  محسوب نمفی « فقیه»گردد و کس ديگری غیر از اين بزرگواران،  باز می

در واقع بدابر اعتقادات شیعه ف اعمّ از اخباری و اصولی ف علم دين تدها در نزد   

ی معصفومین صفلوات اهلل علفیهم     اهل بیت است و تدها مخاطبان قرآن، ا مّفه 

اجمعین هستدد و در زمان حضور بايد با فهفم کامفل قفرآن ف کفه در اختیفار       

لمی استفاد  نمود. در اين معصوم است ف ارتباا برقرار کرد و از اين اقیانوس ع

فقاهفت  »صورت نبايد از اين روايات به دنبال استخراج حکمی بود که تکلیف ِ  
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 صفلوات اهلل علفیهم اجمعفین   ی معصفومین   را معیّن کدد. البته ا مّفه « در دوران غیبت

انفد کفه مفردم را در هدگفام لفزوم بفه آنفان ارجفا           اصحاب و وکاليفی داشفته  

نیز به اذن آن حضرات بود  تا همان فهمفی کفه آن    اند اما اين مطلب داد  می

اند، نشر بیابد و ترويج گردد. به عبارت ديگفر فقاهفت    بزرگواران از قرآن داشته

رغم تعلفیم   در زمان رهور، معدايی غیر از فقاهت در زمان غیبت دارد زيرا علی

شد  اصول فقاهت به اصحاب توسط ا مّه، ارتباا فقهاء با معصوم نبايد قطع می

و آنان ملزم بودند تا فقاهت خود را مجدداق در معر  نظر معصوم قرار دهدد و 

اساساق به دلیل همین رفت و برگشت بین اصحاب و ا مّه بود  کفه ايفن حجفم    

عظیم از احاديث بیان شد  است. بدابراين اصل در فقاهتی که در زمان حضور 

رت بُعفدِ مکفانی از   است به طوری که در صو« ارتباا با معصوم»مطرح است، 

شفد. حتفی اگفر تمفامی شفیعیان       امام نیز، اين مهم از طريق مکاتبه انجام می

رسید و عطش  دسترسی کاملی به معصومین داشتدد، اين ارتباا به پايان نمی

يافت و همین رابطه، اصل اولیه در  انتها تمامی نمی استفاد  از اين اقیانوس بی

ی غیبفت، برقفراری ايفن     رفت. اما در دور گ پیدايش و پرورش فقاهت قرار می

ارتباا از سوی فقهاء ممکن نیست و فقاهت در محفیط ديگفری قفرار گرفتفه     

 است. 

تواند بفه نحفوی معدفا     اما اگر اين روايات نارر به دوران غیبت باشد، نمی

شود که فهم از قرآن در دوران غیبت تعطیل شفود و هفدايت مکلففین دچفار     

ر اخباری قا ل شود کفه آيفاتی از قفرآن کفه روايتفی در      انقطا  گردد. يعدی اگ

توضیح آنها به دست ما نرسید ، قابل تمسّك نیستدد، ادعای باطلی کرد  کفه  

حتی با ممشای عملی اخباريون نیز در تعار  است. زيرا يك فقیفه در دوران  

ی دين را  غیبت مأمور است تا دين را بوحدته فهم کدد و فهم خود از مجموعه
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 ختیار مردم قرار دهد تا مسیر هدايت و سعادت از بین نرود.در ا

توان ادعای تعطیلیِ فهفمِ بخشفی از ديفن را     در واقع تدها در صورتی می 

داشت که بیانی از خود شار  مقدس در اين زمیده به مفا رسفید  باشفد و بفر     

نیازی مکلفین نسبت به برخی خطابات در دوران غیبت تأکید کرد  باشفد.   بی

واقع اخباريون بدا به مسلك خود، اولین کسفانی هسفتدد کفه بايفد چدفین      در 

ادعايی را به معصومین مستدد کددد و اال دچار تفسیر به رأی و مرتکب تأويل 

طور کفه   اند. به عبارت ديگر همان در کلمات موال و انحراف در فهم از آن شد 

تفا حکمفی بفه     شفود  در مورد احکام صال  و طهارت، فعالیتی علمی انجام مفی 

شار  نسبت داد  شود، در ايدجا نیز اَخباری بايد اين حکم را به وحی مسفتدد  

کدد و اثبات نمايد که شار  فهم بخشی از دين )= آياتی که روايتفی در ذيفل   

ها وارد نشد ( را تعطیل نمود  و در خطابات خود با فقهاء، آنفان را از درک   آن

ی و هدايت مردم در دوران غیبفت را  آن قسمت معاف داشته و حفظ امّت ديد

 به آن بخش وابسته نکرد  است.

بفار ، بايفد ايفن بحفث را موضفو ِ       پس قوم به جای بحث اصولی در ايفن  

خود قرار دهدد؛ يعدی هم اشکال اَخباريون و هم پاس  اصولیون بفه  « فقاهت»

رح اشکاالت، بايد بر اساس تفقّه در کالم شار  پیرامون اين موضو  باشد و طف 

ادعاهای غیرمستدد به وحی کدار گراشته شود و لرا پاس  آخوند در تمسّك به 

اند نیز کافی نیست؛ زيرا نسبت به اين دسته از  رواياتی که به قرآن ارجا  داد 

مدد انجام نشد  است. در واقع ايفن   روايات نیز کار اجتهادی و استدباطی قاعد 

دهد که قفوم در ايفن    ايی نشان میی زيربد حجم از اختالف نظر در اين مسأله

اند و اال  اند و فهم از روايات را در آن اصل قرار نداد  زمیده به فقاهت نچرداخته

بايد هماندد ديگر ابواب فقهی )عبادات و معامالت( که وحفدت نظفر فقهفاء در    
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مورد ارکان آنها بسیار زياد است، در ايدجا نیز به جفای ايفن اخفتالف عمیفق،     

 شد. اک نظری بیشتری ديد  میوحدت و اشتر

. بیان دوم آخوند برای ردّ اسفتدالل اول اخبفاريون آن اسفت کفه ايفن      3

روايات نارر به عملکرد فقهای اهل سدّت بود  که مستقلّ از بیانات معصومین، 

اند درحالی کفه فقهفای شفیعه تدهفا زمفانی       کرد  به رهورات قرآن مراجعه می

هور آيات را با روايات اهفل بیفت سفدجید     کددد که ر فتوای خود را صادر می

کددد. لفرا   باشدد يا پس از فحص و يأس از روايات، به رواهر کتاب استداد می

اگر اخباری قا ل شود کفه حتفی پفس از فحفص و يفأس از رففر بفه روايفات         

توان به رهورات قرآن تمسّك کرد، سخدی بدون دلیلی گفته  مخصِّص نیز نمی

ايدکه در روايفات بسفیاری، بفه رفواهر آيفات قفرآن        است. خصوصاق با توجه به

 استدالل شد  و به آنها ارجا  داد  شد  است.

اين بیان بدان معداست که فقهای شیعه کامالق از انحراففات فقهفای اهفل    

اند و به فهم اهل بیت از قرآن معتقدند و فعالیت علمفی و   تسدّن دوری جسته

انفد و خفود را بفه فهفم      رار داد های فقهی خود را در اين چفارچوب قف   بررسی

انفد و بفه راهفی مسفتقلّ از ايفن       معصومین از کالم خدای متعال محدود کرد 

 مسیر قا ل نیستدد و لرا اشکال مرکور وارد نیست.

اما سخن از ارجا  مردم به قرآن توسط معصومین، کالمی است که بايفد   

م و دسترسفی  طور که گفته شد در زمان حضور معصفو  تشريح شود زيرا همان

مردم به اين بزرگواران، وجهی ندارد که مردم را به قرآن ارجا  دهدفد و آن را  

کافی بداندد؛ زيرا در اين صورت عملکردی که دشمدان و مخالفان اهفل بیفت   

اند، به ساحت مدزّ  آن بزرگواران نسبت داد  شد  اسفت  ممکفن اسفت     داشته

انفد و مفثالق از مخاطبفان     شفد  اين روايات در زمان حضفور القفاء   »گفته شود: 
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خواسته شد  تا برای تعیین تشخیص احاديث جعلی يا تبیین شروا جفا ز در  

توانفد   اما بايد توجه داشت که اين روايات مفی « معامالت به قرآن رجو  کددد.

بمثابه تبیین و تشريح اصل اصولی برای فقهاء و اصحاب ا مّه باشد تا قفرآن را  

فقاهت خود قرار دهدد و به اين معدا نیست که کسفی  به عدوان اصل اولیه در 

بتواند بدون استفاد  از بیانات معصومین، از قرآن درکی صحیح پیفدا کدفد. در   

واقع ممکن است که اوال اين روايات خطاب بفه فقهفاء باشفد و ثانیفاق در مقفام      

 تأسیس اصل اصولی باشد و ثالثاق در رواياتی که نارر به معامالت است، به اين

معدا باشد که فقیه بايد به بررسی و فقاهت پیرامون آيات اقتصادی و معامالتیِ 

 قرآن بچردازد.

شفود:   ی دوم گفته شد، بیشتر روشن می . لرا ضرورتِ آنچه که در نکته1

مدد قرار داد و هماندد ابواب  بايد اين روايات را موضو  فقاهت و استدباا قاعد 

بدفدی   بفه جمفع  « فقفه االسفتدباا  »صال  و طهارت و...، در بابی تحت عدفوان  

اال ادعاهفايی کفه    بار  پرداخفت و  احتماالت مختل  و بررسی مجتهدانه در اين

الطرفین خواهدد کرد. در واقع از آنجفا   مستدد به وحی نیستدد، بحث را جدلی

الحصفول   که اصحاب و ياران ا مّه، معصوم نبود  و علمی خطاپفرير و تفدريجی  

اند، ا مّه اهل بیت به پفرورش و تربیفت يفاران خفود در فقفه و کفالم و        داشته

نواهیِ متعدّدی نسبت بفه عملیفات فقاهفت    اند و لرا اوامر و  اعتقادات پرداخته

ها، مدجر بفه اسفتخراج اصفول و     اند که پرداختن به اين دستورها و مدع داشته

رو  را رقم خواهد زد. از اين« فقه االستدباا»قواعدی برای فقاهت خواهد شد و 

يکی از افعال مهمّ و شئون اساسی آن بزرگواران بفود  اسفت؛   « پروری فقاهت»

اند که غیبت رخ خواهد داد و شیعیان در  که علم داشته وجه به اينخصوصاق با ت

بخش مهمّی از تاري  با علمای غیرمعصوم مواجه خواهد بود و امّت ديدی، دين 
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خود را از اين قشر اخر خواهد کرد. لرا بیان خطاباتی که نارر به علمفاء امّفت   

له به خوبی شکافته است، از دوران رسول اکرم آغاز شد  است تا ابعاد اين مسأ

شود. به همین دلیل است که بیانات در اين زمیده، هم به شفکل سفلبی القفاء    

های انحرافی فقه اهل سدّت مبتال نشوند و هفم بفه    شد  تا فقهای شیعه به را 

شکل اثباتی ذکر شد  تا قواعد و اصول فهم از وحی را به آنفان تعلفیم دهدفد.    

عربی و صرفی و نحوی و لغوی نیز کشید  ی اين بیانات به مباحث  حتی دامده

شد  و لرا الزم است تا فهم دقیق از اين بیانات، ادبیات و اصول و سفاير علفوم   

 اجتهاد را اصالح و بهیده نمايد. مربوا به

. اشکال دوم اخباريون بر حجیت رواهر کتاب، اشتمال قرآن بر مطالفب  5

ندد به آن دسفت يابدفد؛   توا غامض و پیچید  است که جز راسخین در علم نمی

هفا از درک کفالم علمفاء نیفز      که فهم بسیاری از انسان خصوصاق با توجه به اين

ناتوان است چه برسد به فهم کالم خدای متعال که علفم ماکفان و مفايکون و    

تبیان کل شیء را در خود جای داد  است. پاس  آخونفد بفه ايفن اشفکال آن     

و غامضفه، مفانع از آن نیسفت کفه     است که احتواء قفرآن بفر مضفامین عالیفه     

رواهری که مربوا به آيات االحکام است، فهم شود زيرا محل کفالم، حجیفت   

کددد و نه پیرامون آيفاتی کفه    رواهرِ آياتی است که احکام عملی را تبیین می

 متضمّن معارف اعتقادی و عرفانی هستدد.

تفری بفه    کدد که بايد به نحو دقیق اما توجه به مباحث گرشته روشن می

اين بحث پرداخت. گفته شد که بحث پیرامون فقاهتِ غیرمعصومین در دوران 

ی مدابعی است که در اختیار  غیبت و تعیین تکلی  مکلّفین از طريق مجموعه

هفای مختلف  )ماندفد دو     ی قرآن و روايات بفه بخفش   ما قرار دارد و لرا تجزيه

از تکیفه بفر رهفورات    بخش آيات ساد  و آيات پیچید ( و همچدین اين نحو  
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توان در پاس  بفه اخبفاريون    قبول نیست. گرچه می اشکال، قابل برای پاس  به

گفت که برخی روايات نیز حاوی مطالب عمیق و پیچیفد  هسفتدد و در ايفن    

صورت نه تدها آيات قرآن بلکه رواهرِ اين دسته از روايفات نیفز فاقفد حجیفت     

کدفد. زيفرا آنچفه در علفم      حل نمفی  ها نیز اساس مسأله را است؛ اما اين پاس 

ريفزیِ   شود، پی ها انجام می ها و تجزيه بددی اصول، قبل از ورود به انوا  تقسیم

های عقال ی آن است. اخباريون نیز بفه عدفوان    چارچوب فقاهت و تبیین ريشه

فقهای شیعه و نوّاب عامّ حضرت ولیعصر حتی اگفر از مباحفث اصفولی ماندفد     

اند، باز هم با اسفتفاد  از طشفرق مخصفوص بفه      فارغ بود نصوص و رهورات و... 

انفد.   خود، از قرآن و روايات استفاد  کرد  و فهم خود را به مردم ابفالغ نمفود   

تواندد فهم عوامانفه و   تواندد ادعای وحی کددد و نه می زيرا اخباريون نیز نه می

تخاطب با شفار   غیرتخصصی از بیانات شار  را بچريرند و لرا قطعاق به تفاهم و 

اند. در واقع قبل از هر چیفز بايفد    اند و به کش  مراد او مبادرت نمود  پرداخته

های اصولیِ فهم از بیانات شار  و مبانی اسفتفاد  از خطابفات او را معفیّن     پايه

شود و اين فهم فقیه ف اعفمّ از    کرد؛ زيرا در هر صورت به غیرمعصوم وحی نمی

شود و لفرا بحفث از حجّیفت     به شار  مدتسب میاصولی يا اخباری ف است که  

اين انتساب در عرف و عقل و عقالء، برای همگان ضروری است و مفرّی از آن 

 وجود ندارد.

بر اين اساس بايد روشن شود که تقسیم آيات قرآن به سفاد  و پیچیفد ،   

يك تقسیم عقال ی و اصولی است يا يك تقسیم فقهفی  ممکفن اسفت گفتفه     

ی مفوالی گفا     یم ناشی از ادراکات عقال فی اسفت چفون همفه    اين تقس»شود: 

در ايفن صفورت   « گويدد و گا  به سادگی صحبت می کددد. پیچید  سخن می

اين سوال قابل طرح است که آيا سخدان پیچید  و غامضِ موالی، خطفاب بفه   
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گونفه سفخن مفی     چه قشری است   آيا آنان با عموم مردم و آحفاد عبفاد ايفن   

ورتی که نخبگان و اصداف خاصِّ جامعه را مخاطب خود قفرار  گويدد   يا در ص

دهدد، ناچارند با پیچیدگی و دقّت صحبت کددد   به عبارت ديگفر غمفو  و   

پیچیدگی در سخن، مخصوص به اقشار و صدوف خاصّ است و اال مواليی کفه  

در برابر عموم و سطح ادراک متوسط و پايین آنان از عبارات سخت و کلمفات  

اکیب سدگین استفاد  کدد، حکیم نخواهد بود. يعدی اگر مفوالی در  صعب و تر

مقابل عموم عباد صحبت کددد، قطعاق از کالم غامض استفاد  نخواهدفد کفرد و   

لرا چدین تقسیمی نسبت به اين دسته از مخاطبین، در ادراکات عقال ی قابفل  

کلمات توان آن را تقسیمی اصولی دانست. از سوی ديگر در  طرح نیست و نمی

قرآن برای عموم مردم و هدايت تمفامی عبفاد نفازل    »قوم مکرّراق ذکر شد  که 

اما اين تقسیم برخالفِ چدان ادّعايی اسفت؛ زيفرا اگفر بخشفی از آيفات      « شد 

قرآن دارای غمو  باشد، القاء آنها به عموم بر خالف حکمت است و جمفالت  

ن را ندارنفد. بفر ايفن    پیچید  به کسانی متوجه شد  که قابلیت فهم و اسفقاء آ 

 اساس، تقسیم آيات قرآن به ساد  و پیچید ، مبتدی بر ادراکات عقال ی نیست.

در صفورت پفريرش اشفکال ففوق و مباحفث      ». ممکن است گفته شود: 1

ی قفرآن نادرسفت اسفت و بايفد      گرشته، اين سوال مطرح است که اگر تجزيه

دی و غوامضفی کفه   ی دين را بوحدته فهمیفد، آيفا فهفم آيفات اعتقفا      مجموعه

ی عرش و کرسی و بهشت و جهدم و ... نازل شفد ، چفه تکلیففی بفرای      دربار 

مکلفین تعیین خواهد کرد   و مگر عدم علم به اين حقا ق، تأثیری در ترسیم 

اما بايد توجه داشت که فهم اين دسته از آيات ممکن « وراي  م،مدین دارد  

ما قطعاق تکفالیفی را بفرای اقشفار و    است تکلیفی برای عموم عباد ايجاد نکدد ا

زند. به عدوان نمونه، مشی عملی فقهاء و بزرگفان شفیعه    صدوف خاصّ رقم می
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کردنفد و   اين بود  که با تهجّد و نماز شب به عدوان يفك واجفب برخفورد مفی    

دهدد، خالف شأن فقیفه محسفوب    بسیاری از اموری که فتوا به حلّیت آن می

کددفد. در   داندد و  بر خود حرام مفی  دنیاطلبی می کددد و آن را از مصاديق می

ای را بر  واقع توجه اين قشر به همان غوامض اعتقادی و معرفتی، تکالی  ويژ 

شود تا احکام خاصّی را برای خود در نظفر   دهد و باعث می دوش آنان قرار می

بگیرند. اين روند حتی برای مومدین و متديّدین و اهالی مسجد و هیئفات نیفز   

ابل مشاهد  است و اين قشر، خود را به برخی اموری که در واقفع مسفتحبّ   ق

کددفد و آن اعمفال را    داندد و بمثابه واجب با آن برخورد می هستدد، ملتزم می

 نمايدد.  ی خود تبديل می به فرهد  روزمرّ 

دانیم که برخی آيات  در هر صورت خارجاق می». ممکن است گفته شود: 7

طالب صعب و سخت هستدد؛ پس با چه توضیحی بايد اين قرآن، مشتمل بر م

در پاس  بايد گففت کفه ايفن واقعیفت زمفانی      « حقیقت خارجی را بیان کرد 

نگفری، تمفامی آحفاد بشفر در طفول تفاري         کدد که با مطلق مشکل ايجاد می

يکسان انگاشته شوند و تحت مفهومی کلّی ماندفد انسفان مدفدرج گردنفد امفا      

کامل تاري  پريرفته شود، آنگا  قرآن نیز نارر به هفدايت  وقتی تکامل بشر و ت

متکامل خواهد بود. لرا با گرشت زمان، مسا لی که حتی بفرای   همین موجودِ

دانشمددان غامض بفود ، بفه فرهدف  عمفومی در میفان مفردم عفوام تبفديل         

انفد،   پرداختفه  طور که رياضیات قديم که علماء دوران به آن می شود؛ همان می

 ی ابتدا ی تبديل شد  است. آموزان دور  به دروسی ساد  برای دانش امروز 

به عبارت ديگر نبوّت ختم شد  و لرا قرآن، کتاب هدايت تفاري  اسفت و    

امی ادوار کدد. در واقع قرآن برای تم تاري  نیز موجودی زند  است که رشد می

ن قرآن به کردن يك زمان و مکان خاصّ و نارر دانست تاري  نازل شد  و لحاظ
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سطح عقالنیتِ موجود در همان زمان و مکان، خالف غر  خدای متعال است 

و لرا روايات متعدّدی ذيل آيات مختل  وارد شد  و در آنها تصريح شفد  کفه   

طور که قرآن مجید از  زمانِ تحققِ اين آيات هدوز فرا نرسید  است. البته همان

از نظر مکانی نیز برای نظامی از  نظر زمانی، برای تمامی طول تاري  نازل شد ،

اکففرم  نبففیّ هففا نففازل شففد  و از وجفود مبففارک حضففرت  اختیفارات و عقالنیففت 

ترين سطوح اختیار و عقالنیت را نفورانی کفرد  و هفدايت     تا پايین آلهو علیه اهلل صلّی

برند  کدد. بدابراين همگان در تمامی سطوح زمانی و مکانی از قرآن بهر  می می

ی هر ففرد و   است که میزان استضا ه« نسبیّت»، اين «نگری مطلق»و به جای 

 نمايد. صد  و امّت را در يك نظام معیّن می

حتی بدابر اين توضیح نیز نبايد به همگفان امفر   »د: ممکن است گفته شو

شد که قرآن بخواندد زيرا کسانی که در سطح پايیدی از ادراک قرار دارنفد،   می

ای از آيات عمیق و غامض نخواهدد داشت و چدین امفری مفالزم بفا     هی  بهر 

فر  است کفه   اما اين اشکال در واقع مبتدی بر اين پیش« لغويت خواهد شد.

ای از مفاهیم به انسانهاست و جايگفاهی هماندفد    در مقام انتقال مجموعهقرآن 

دارد که در اين صفورت، قطعفاق بخشفی از اطالعفات     « کتابِ اطالعات عمومی»

ها مفید نخواهد بود. اما صحیح آن است که قرآن کتابی  برای گروهی از انسان

رای تقريب به انگیزشی و هدری است که آثار تهريبی و پرورشی در پی دارد. ب

مقصود سفازند  از   ،توان فیلمی فاخر را در نظر گرفت که مردم عادی ذهن می

کددفد امفا در نهايفت و بفا توجفه بفه وجفود         های آن را درک نمی برخی بخش

آورند  پسدد در آن، ادراکی از کلّیت آن بدست می های ساد  و روان و عامّ بخش

دم، مفید ارزيابی شد  و خفواصّ  ی چدین فیلمی برای تمامی مر   و لرا مشاهد

ی ادوار  برنفد. در واقفع تمفامی سفطوح عقالنیفت در همفه       نیز از آن لرّت مفی 
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از قرآن کفه خوانفدن آن در هفر روز      آيه 50های قرآن )يا  تاريخی اگر با سور 

های انگیزشی و پرورشی و تهريبیِ متداسب  سفارش شد ( برخورد کددد، بهر 

د که اين معدای اعجاز قرآن اسفت و چدفین کالمفی    کدد با خود را دريافت می

 تواند مدشأ ديگری داشته باشد.  غیر از علم مطلق نمی

بدابراين برخالف آنچه در اشکال طرح شد، امر به قرا ت قرآن برای عموم 

مردم لغو نیست زيرا مخاطب قرآن، افراد نیستدد بلکه ايفن خطابفات بفه يفك     

يابد، القاء شد  است.  ر طول تاري  تکامل مینظام از اختیارات و عقالنیت که د

ی دوم ذکر شد، تأکید کرد يعدی اگفر   توان به مطلبی که در نکته رو می از اين

تفاهم و تخاطب شار  با عباد )خطاب به نظام در طول تاري ( به نحو صفحیح  

تکلیف  تدهفا بفه آيفات سفاد  يفا       تحلیل شود، روشن خواهد شد کفه تعیفین   

گردد و فهم قرآن در يفك ادراک عمفومی از آن خالصفه     ز نمیاالحکام با آيات

بددی  مطرح خواهد شد و با طبقه« نسبیت فهم در جهت واحد»شود بلکه  نمی

هفا کفه    تفرين درک  و تدوّ  زيادی از مخاطبین مواجه خواهیم بفود از پیچیفد   

مربوا به پیامبران و اوصفیاء آنهاسفت تفا درک تخصصفی و فرآيدفد سفخت و       

رمسئولیت که مربوا به فقهفاء )بفه عدفوان حافظفان ديدفداری در      حسّاس و پ

تواند تکفالیفی را بفرای    ی غیبت( است و لرا آيات اعتقادی و اخالقی، می دور 

اين سطح از عقالنیت در پی بیاورد. البته اين دقیقاق برخالف ادعايی است کفه  

ه احکفام  کدد و در حجیت رواهرِ آياتی کفه نفارر بف    آخوند در ادامه مطرح می

  9نمايد. عملی نیستدد، تشکیك می

                                                           
های متعددی است که به  اعتقادی، خطابهای تعیین تکلی  در آيات  يکی از نمونه .9

ای از تقدّم فعالیت اسفتداللی و فلسففی بفر     کدد تا خدا را بچرستدد که نشانه می« امر»عباد 

خورد. البته قفوم ايفن آيفات را از جملفه اوامفر ارشفادی        ايمان به خدا در آنها به چشم نمی
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که مربوا به مردم شود  مطرح می درک ساد  در مراتب بعدی، همچدین

است تا بتواندد متداسب با علم و قدرت خود، تکفالی  را فهفم کددفد و بفه آن     

 
________________________________________________

 
تدها برای اموری مثل نمفاز و   گويدد توحید به استدالل عقلی ثابت شد  و لرا داندد و می می

روز  و ساير مداسك عملی جز یه است که به اوامر شار  نیازمدديم. اما اين بدين معداسفت  

که قبل از ورود به شفر ، عقفل بفه عدفوان محفور حرکفت انسفان و امفر حفاکم، تعفاري  و           

و ديفن   های مختل  زندگی )فلسفه نارر به کلیات، علوم نارر به جز یات تقسیماتی از حوز 

گیرد و لرا آغاز حرکت از عقل  نارر به اعتبارات( ارا ه کرد  و دين نیز در اين قالب جای می

داوریِ عقلفی و   رسد اين روند به معدفای وجفود پفیش    است و نه از قرآن و وحی. به نظر می

هايی ف اعمّ از   داوری ها و پیش فر  محور قراردادن آن برای فهم وحی است؛ اما چدین پیش

حی، عقلی، حسّی ف قابل پريرش نیست و بايد به صورت مداوم به کفاهش تفاثیر آنهفا در     رو

 فهم از وحی مبادرت کرد.

تواند امفری   اين نو  آيات حتی بدابر ادراکات عقال ی هم نمی»ممکن است گفته شود: 

مولوی محسوب شود زيرا وقتی کسی مومن نشد ، يعدی هدوز خدای متعفال را بفه عدفوان    

ريرفته و لرا القاء امر و بعث و زجر به چدین کسی لغو است؛ زيرا در اين فر  هدفوز  موال نچ

در پاسف  بايفد گففت کفه     « ی عقال یِ جاری میان موالی و عبید شکل نگرفتفه اسفت.   رابطه

ی موال و عبد مدحصر در فرضی نیست که عبد به پريرش عبوديت اقرار کفرد  باشفد؛    رابطه

توانفد حفق سرپرسفتی پفدر و مفادر بفر        ص يا گرو  حفاکم مفی  صورت، مثالق شخ در غیر اين

نوزادشان را از آنها سلب نمايد و آنان نیز حق شکايت و اعترا  نخواهدفد داشفت؛ زيفرا در    

اين فر ، طفل هدوز درکی از عبوديت و وابستگی خود نسبت به پدر و مادر ندارد  در واقع 

گونفه   شود اما اگر هی  ی فطری محسوب میرغم آن که امر ی نوزاد با پدر و مادر علی رابطه

ازا ی در روابط عقال ی نداشته باشد، آنگا  هر کسی حق خواهفد داشفت آن نفوزاد را از     مابه

آنان اخر کرد  و او را به فرزندی خود بگیرد و سرپرستی والدين را نسبت بفه او نففی کدفد.    

ط اجتماعی و ادراکفات عقال فی   توان امور فطری را بالمرّ  و به صورت مطلق از رواب پس نمی

 های عقل عملی را ناديد  گرفت.   مدقطع دانسته و مدفكّ نمود و بداهت
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بفا  »ی مسفتقیم بفه مدفابع ندارنفد و      عمل نمايدد. يعدی عموم مفردم مراجعفه  

کددد. گرچه اين به معدای نفی آثفار و   را درک می مقاصد و مراد موال« واسطه

ی روايات نیست اما روشفن اسفت کفه بفا چدفین       برکات قرا ت قرآن و مراکر 

شود. البتفه تمفامی    عباداتی، مسئولیتی به نام فقاهت به آحاد عباد واگرار نمی

اين مباحث نارر به فهم متن بود اما بدابر مباحثی که در ايفن زمیدفه مطفرح    

ی ديدی در وضعیت فعلی نیفز از ورفا      اخت شرايط و تطبیق وریفهشد، شد

توان پس از ابالغ حکم، تطبیق وریفه را بدست عموم سچرد.  فقیه است و نمی

هفای عیدفی در دوران امفروزی،     حداقل اين است کفه فهفم شفرايط و تطبیفق    

ی کارشداسفان علفوم سیاسفی و     عملیاتی تخصصی و سخت است و بفر عهفد   

ای و ... قرار گرفته و ابداق امری عرفی و ساد  و عوامانه تلقّفی   رسانهاجتماعی و 

 شود.  نمی

. اشکال سوم اخباريون بر حجیت رواهر کتاب، مبتدی بر اين است کفه  5

حتی اگر مصداقی « رواهر»نهی کرد  و « متشابهات»خداوند متعال از پیروی 

متشابهات و نهی  از متشابهات نباشدد، حداقل محتمل است که مشمول عدوان

توان به رهورات قرآن تمسفك کفرد. آخونفد در     از تبعیت آن باشدد و لرا نمی

، معدفای واضفحی دارد کفه تدهفا     «متشفابه »ی  کدد که کلمه پاس  تصريح می

 شود.  نمی« رواهر»گیرد و استعمال آن، شاملِ  را در بر می« مجمالت»

د در ايفن بحفث را    رسد هم اخباريون و هم مرحوم آخونف  اما به نظر می 

در نظر شار  مقدّس، لفظفی در مقابفل   « متشابه»اند زيرا  صحیحی را نچیمود 

و از اصفطالحات شفرعی اسفت کفه بايفد بفرای تعیفین معدفای آن،         « محکم»

استدالل اقامه کرد و به استعماالت مختلفی که در آيات و روايات وجود دارد، 

اندد راهر و بفاطن و ناسف  و   طور که تقسیمات ديگری م استشهاد نمود. همان
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مدسوخ و تأويل و تدزيل در کلمات شار  پیرامون قرآن وجفود دارد کفه بايفد    

معانی آنها از نظر شرعی معیّن شود. پفس الزم اسفت ايفن اصفطالح قرآنفی و      

بیت پیرامون آن مورد دقت قرار گیرد و مدشأ استدباا فقهی و  توضیحات اهل

وان چیزی را به شار  نسفبت داد امفا چدفین    عملیات اجتهادی قرار گیرد تا بت

شود و دلیلی برای استظهار از معدفای   بحثی در کلمات طرفین نزا  ديد  نمی

يك از دو طفرف طفرح نشفد  اسفت. بفه عبفارت ديگفر         توسط هی « متشابه»

در اين موضو  نیز بايد به کار گرفته شود و تمامی خطابفات  « االستدباا فقه»

مدفد و   و احتماالت مختل  پیرامون آن به نحو قاعد  9مرتبط با آن مطرح شود

 بددی قرار گیرد و اال اسلوب علمیِ بحث رعايت نشد  است. اصولی مورد جمع

فیفه را از مدظفر    . البته بحث ما بحثی اصولی اسفت و لفرا بايفد مفانحن    1

موضفو  بحفث، رفواهر    »ادراکات عقال ی بررسی کرد. ممکن است گفته شود: 

ای است که مخفتصّ بفه يفك فرهدف  خفاصّ       نارر به مسأله قرآن است و لرا

توان بر اساس ادراکات عقال یِ عامّ به آن  )مسلمین و م،مدین( است و لرا نمی

توان به بحث عقال فی   اما بايد توجه داشت که در اين فر  نیز می« پرداخت.

 دانفان  توان قواعدی عامّ در فرهد  پزشکان، فیزيك طور که می پرداخت؛ همان

و ... بدست آورد. يعدی کامالق ممکن است که يك فرهد  خاصّ مورد بررسفی  

ی قرا ن، روابط عقال یِ حاکم بر آن قشر يا صد  قابفل   قرار گیرد و با مالحظه

ی قبل مورد اشار  گرفت، بحثی فقهفی و   دستیابی شود. لرا بحثی که در نکته

                                                           
مرحوم محدث بحرانی در ابتدای کتاب شري  البرهان، برخی رواياتی که نفارر بفه    .9

گونه اصطالحات شرعی است، ذکر کرد  است که بررسفی داللفی آنهفا     توضیح و تشريحِ اين

 ها باشد. برای پژوهش در اين زمیده تواند شروعی می
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اصولی در اين موضفو   مبتدی بر اقوال و افعال شار  است اما برای طرح بحث 

الزم است تا به کش  فرهد  خاصّ مبادرت شفود. البتفه بفر مبدفای مرحفوم      

آخوند ف که در بحث حقیقیت شرعیه، وجود فرهد  خاصّ را نچريرفت ف و بر   

مبدای اخبفاريون ف کفه طفرح مباحفث عقال فی در رونفد اسفتدباا را مفردود          

جفا موضفوعیتی    ايفن شمارند ف بحث اصولی برای کش  فرهد  خاصّ، در   می

 های فقهی در اين زمیده پرداخت. توان به بررسی ندارد و تدها می

. دلیل چهارم اخباريون برای ردّ حجیت رفواهر کتفاب آن اسفت کفه     90

شمولیت ذاتی نسبت به رواهر ندارد اما عفرو  تخصفیص و   « متشابه»گرچه 

ابهات را تقیید و تجوّز باعث شد  تا اين رواهر، همان حکفم مجمفالت و متشف   

علفم  »داشته باشدد. در واقع ما به تخصیص عمومات و تقیید مطلقفات قفرآن   

داريم و لرا تمسّك به رواهر قرآن، مخالفت با علم اجمالی محسفوب  « اجمالی

شود که حرام و دارای عقاب است. پاس  آخوند ايفن اسفت کفه ايفن علفم       می

اما با دسفتیابی بفه   ها وجود دارد  اجمالی تدها قبل از فحص و يأس از مخصّص

کددد، دچار انحالل شد  و به علم تفصفیلی   رواياتی که خالف راهر را بیان می

 گردد.  و شكّ بدوی تبديل می

ی مدعقفد  «رهفور »هفا   گزار  در ابتدا بايد توجه داشت که اساساق برای تك

گفا    ای از يکی از جمالت شار  است که هی  شود بلکه فهم و ارتکازِ اولیه نمی

گیرد تا بتوان گفت رهور ايفن آيفه، بفا تخصفیص      ی فتوا و عمل قرار نمیمبدا

از رهفورات قابفل قبفول     که اين تعري  ه است  گرشته از آنروايات از بین رفت

توان ادعای تعیین مراد گويدد  را مطرح  ها نمی گزار  نیست و با استداد به تك

زيرا آنان تدهفا بعفد از   کرد، با مشی عملی فقهاء نیز در تعار  کامل قرار دارد 

ی بیانفات شفار ، ادعفا     بددی اجتهفادی از همفه   ی تمامی ادلّه و جمع مالحظه
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اند. در واقع اين نو  از استداد به کفالم يفا    کددد که مراد شار  را فهم کرد  می

کاری عوامانه و غیرعلمی است و يا عملی مدافقانه اسفت کفه بفدنبال تحريف      

دین فروضی برای فقیه مطرح نیست. لفرا اگفر   نظرات موالست؛ در حالی که چ

را تأيید کدد و سچس اشکال « انعقاد رهور قبل از فحص و يأس»پاس  آخوند 

را از جهت ديگری پاس  دهد، قابل قبول نیست؛ زيرا فهم اولیه از يك جملفه،  

کفه   نارر به قواعد صرفی و نحوی و مبتدی بر مقتضفای وضفع اسفت در حفالی    

ی روابفط عقال فی و    عیین مرادات، وابسفته بفه مالحظفه   گفته شد رهورات و ت

اغرا  موالی است که اين مهمّ از طريق بررسی تمفام بیانفات آنفان و کشف      

 شود.  فرهد  حاکم بر آن حاصل می

فیفه   . البته تفاصیل مربوا به بحث علم اجمالی و تطبیق آن بر مانحن99

مربوا بفه علفم اجمفالی    بايد مورد بررسی قرار گیرد که وابسته تقرير مباحث 

که علم اجمالی نسفبت بفه موضفوعات خفارج از      است؛ خصوصاق با توجه به اين

فیه است و لرا بايد معلوم شود علم اجمالی نسبت به احکام، چگونه بفه   مانحن

شود  ضمداق بعد از انحفالل علفم    مربوا می« قواعد عقال ی در فهم از کلمات»

كّ بدوی بايد روشفن شفود کفه مدشفأ     گیری علم تفصیلی و ش اجمالی و شکل

چیست  اگر مدشأ آن احتمال صدور خطاباتی است کفه حفاوی   « شكّ بدوی»

مقیّدات و مخصّصات است اما به دسفت مفا نرسفید ، بايفد گففت کفه چدفین        

گیرد. اگر مدشأ  احتمالی موضو  تکلی  ما نیست و عقالءً مورد توجه قرار نمی

ی  شفی از ررفیفت غیرمعصفوم و فاصفله    آن، خطاپريری علمِ فقهاء است که نا

همیشگی علم خطاپرير بفا علفم معصفوم اسفت و بفاز هفم مفورد توجفه قفرار          

در هفر صفورت، ايفن شفكّ بفرای هفر       »گیرد. ممکن اسفت گفتفه شفود:     نمی

آيد که شايد در فهم خفود خطفا کفرد  باشفم و لفرا       غیرمعصومی به وجود می
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« توان وجود شكّ را نفی کرد. ها باز هم نمی ها و بررسی رغم تمامی تالش علی

در پاس  بايد گفت که بحث اصولی نارر به وجود و عدم اشفیاء نیسفت ف و اال    

روشن است که از حیث عدم و وجود )بود و نبود( چدین شکّی قابلیفت تصفوّر   

دارد ف بلکه نارر به حجیت و مبتدی بر ادراکات عقال ی است و عقالء نیز طرح  

پريرند. زيرا  ای برای بحث و بررسی نمی ورت مسألهچدین شکّی را به عدوان ص

مدشأ و خاستگا  چدین شکّی، مقوالتی )ماندد خطاپفريری علفم غیرمعصفوم و    

کددفد و مفوالی    عدم دسترسی به مدابع( هستدد که عقالء آنها را لحفاظ نمفی  

شرعی، خواست و طلبی نسبت به آنها ندارد و توجفه بفه آن، جفزء مقاصفد او     

 نیست.

تداسب اشکال چهارم اخباريون، بحث علم اجمالی به حکم مطرح به  .95

شد که مثال قوم برای آن، علم اجمالی به وجوب يك صال  در رهفر جمعفه و   

شكّ در اين است که آيا در چدین زمانی آنچه واجب است، نماز رهر است يفا  

ی آيفات و   نماز جمعه  اما آيا اين بفدان معداسفت کفه فقیفه بعفد از مالحظفه      

بددی نرسید  و در پايان عملیات اجتهاد نیفز درکفی از    يات، باز هم به جمعروا

مراد موال پیدا نکرد  و فتوايی برای ابالغ بفه عبفاد صفادر نکفرد  اسفت   اگفر       

چدین احتمالی صحیح باشد و فقیه ف فرضاق به علتِ اختالف و تعار  روايات ف   

ی شد که چدین موردی با توان مدّع در اين مورد نتوانسته به نتیجه برسد، می

حلّ است؛ يعدفی از   فقه اجتماعی )مبدای مختار( قابل لحاظ احکام حکومتی و

آنجا که اين دسته، نماز جمعه را در چفارچوب احکفام حکفومتی و اجتمفاعی     

انفد روايفات    انفد، نتوانسفته   اند و به دنبال استدباا ورا   حکومت نبود  نديد 

نمايدد. به عبارت ديگر اگر صورت مسأله به  بددی مربوا به نماز جمعه را جمع

فقیه در يك مورد خاصّ به مشکلی فقهی برخورد »اين شکل ترسیم شود که 
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ی اصفولی نیسفت و نفارر بفه حفلّ يفك        ، پس علم اجمالی يك مسفأله «کرد 

مصداق فقهی است که تأسیس اصل عقال ی برای پاسفخگويی بفه آن معدفايی    

تفر روايفات در    ه بحفث فقهفی و بررسفی دقیفق    تر بف  ندارد؛ بلکه با ورود عمیق

 چارچوبی که گفته شد، اين مسأله حلّ خواهد شد.

احتمال ديگر اين است که اشار  به نماز جمعه و نماز »اما اگر گفته شود: 

رهر در روز جمعه، يك بحث مصداقی و صرف تمثیل است و اال مقصود اصلی 

قبل از ورود به مصاديق  ، در اين صورت بايد«قوم طرح يك بحث اصولی است

های ديگفری نشفان    فقهی، يك بحث اصولی و عقال ی را طرح کددد و در مثال

دهدد که عبد )فقیه( چگونه بعد از بررسی بیان موال تدها به اصل وجود تکلی  

ی حکمیه شد  است. البته بر فر   علم دارد اما در متعلق تکلی  دچار شبهه

توسط قوم، پاس  آن بر مبدای مباحث گرشته ی چدین تصويری از مسأله  ارا ه

گیر باشد، اتیان تمامیِ اطراف علم اجمالی و حتی  روشن است: اگر موال سخت

کدد اما موالی رحیم، حتی اتیان يکی از اطراف  بیش از آن را از عبد طلب می

 خواهد بود.« تخییر»کدد و رحمت و انصاف او، مقتضیِ  را هم قبول می

اخباريون آن اسفت کفه تمسّفك بفه رفواهر، مشفمول       . اشکال پدجم 93

اند. پاس  اول آخوند آن است کفه   رواياتی است که از تفسیر به رأی نهی کرد 

امفری  « رفاهر »که  برداری از امر پدهان است درحالی به معدای پرد « تفسیر»

 پدهان و دارای خفاء نیست بلکه بر همگان آشکار است. 

بايففد « شففکاری و وضففوح در رهففوراتآ»البتففه بدففابر مباحففث گرشففته، 

عددالفقهاء و امری مخصوص به مجتهدين تلقّی شود و اال میان فهم فقاهتی و 

اجتهادی ف که ناشی از يك عملیات تخصصی و پیچید  است ف با فهم عوامانه   

و ارتکازات اولیّه از کالم تفاوتی نخواهد بود که اين امری خالف بداهت عیدفی  
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کددد بلکه کالم را در  هاء تدها به مقتضای وضع توجه نمیو عملی است. زيرا فق

کددد که اين بفه معدفای    بستری از روابط عقال ی و قرا ن مختل  مالحظه می

سفازد.   توجه به فرهد  خاصّ خواهد بود و آن را از فهم عمومی مردم جدا می

يعدی رواهر تدها در میان مجتهدين و فقهاء و متخصصین فنّ، دارای وضوح و 

« فرهد  تخصصفی »ای که جايگا  آن در  آشکاری است و بايد به عدوان مقوله

 است، مطرح شود. 

اما اگر آشکاری و وضوح کالم به عدفوان امفری عمفومی تلقّفی شفود کفه       

کددفد و بفا اسفتفاد  از آن     تمامی بشريت در طول تاري  از آن فهفم پیفدا مفی   

سفچس آن فهفم را مبدفايی     شوند و طبیعتاق و جبراق به مقصود متکلّم مدتقل می

دهدد و اين روند مدجفر بفه تشفکیل يفك جامعفه و عفرف        برای عمل قرار می

هايی  شود که چگونه اين روش عامّ در برهه شود، آنگا  اين سوال مطرح می می

ی غفدير يفك    از تاري ، فاقد کارآيی شد  است   برای نمونه، اگر پس از خطبه

میرالمومدین به وجود آمد ، چرا چدفد  فهم و تفاهم عمومی نسبت به خالفت ا

جماعفت  »روز بعد اثری از اين درک عمومی نیست   ممکن است گفته شفود:  

حاضر در غدير همگی مقصود پیامبر را فهمیدند اما از عمل بفه آن سفرپیچی   

اما آيا ايجاد يك روش عمومی برای فهم کالم توسط عقالء )= موالی( « کردند.

انجام شد   يا غفر  اصفلی از ايفن اتّخفاذ ايفن      « المفهم از ک»صرفاق با هدفِ 

توسط شدوندگان )= عباد( بفود  اسفت   آيفا    « عمل به مقتضای کالم»روش، 

عدم تبعیفت عملفی از معدفای    »عدم تحققِ غر  اصلی از اين روش ف که در  

متجلّی شد  ف معدايی جز ناکارآمفدی و نقفض عمومیفت و شفمول آن      « کالم

 دارد   

آخوند آن است که مراد رواياتی که از تفسیر به رأی نهفی  . پاس  دوم 91
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اند، استفاد  از طرق ردّی است که اعتبار و حجّیتی ندارنفد. لفرا يکفی از     کرد 

مصاديق تفسیر به رأی، حمل کالم بر خالف راهر آن به مجرّد سازگاری ايفن  

د از که برای فهم مراد خداونف  برداشت با قیاس و استحسان و... است؛ بدون آن

 آيات قرآن به اوصیاء الهی مراجعه شود. 

ففر  سفلوک    رسد مرحوم آخوند در اين پاس ، بر ايفن پفیش   به نظر می

شود و بدفا دارد تفا در    کرد  که فهم رواهر توسط يك شخص متعبّد انجام می

شفود   مقابل موال تسلیم باشد. در واقع تفسیر به رأی توسط کسانی انجام مفی 

خالفت با موال دارند و اهل نفاق هستدد. چدین عداصری، که عزم بر طغیان و م

پريرند و لرا مبدای اين پاسف  بفه بحفث     اقتضای کالم و قوانین آن را نیز نمی

گفردد امفا آخونفد از ايفن بحفث، تکیفه بفر رفواهر را          تعبّد و عدم تعبّد باز می

 گیری، نادرست است. گیری کرد  که اين نتیجه نتیجه

که عزم بر عصیان و مخالفت دارد و اهل نفاق است، به تعبیر ديگر کسی 

به دنبال مقابله با مقاصد موال و جلوگیری از تحقق آن اسفت و لفرا از روابفط    

عقال یِ جاری میان موالی و عبید خارج شد  و در نتیجه اساساق به فهم رواهر 

ال کالم موال ف که مدشأ آن، روابط عقال ی است ف  اهتمامی ندارد بلکه به دنبف   

شود که تفسفیر بفه رأی، خفارج از     تأويل آن است. با اين توضیحات روشن می

فر  بحث اصولی آن است که عبد، مقام عبوديت  بحث اصولی است زيرا پیش

و تسلیم و تعبّد نسبت به موال را پريرفته و تدها بر اين اساس به فهم مقاصفد  

ل کشف  قواعفد و   کدد و برای رسیدن به اين هدف، بفه دنبفا   موال مبادرت می

قوانین آن است. پس مراد از روايات ناهی از تفسیر به رأی، جدا کفردن صف    

کفردن  ال از اهل تأويل و انحفراف و خفارج  مدافقین از م،مدین و اعالم تبرّی مو

ی عراب دنیوی و اخروی بفه آنهاسفت و    ی عباد و مطیعین و وعد  آنها از زمر 
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اند  ضوعیتی ندارد. يعدی تدها اهل ايمانلرا بحث از رهورات، در اين روايات مو

که به دنبال قواعد صحیح برای تفاهم و تخاطب با موال )= رهورات در معدای 

اند. عالو  بر اين، عموم  عامّ آن( هستدد و اهل نفاق موضوعاق از اين بحث خارج

اهل ايمان نیز مخاطب اين روايات نیستدد بلکه اين روايفات نفارر بفه تعیفین     

رای قشر خاصّی به نام فقهاء است که اهل فعالیت تخصصی و افزايش وریفه ب

 دقت خود در فهم از کلمات شار  هستدد.

ی روايات نفاهی از تفسفیر بفه رأی بفرای مفومدین، احتفراز از        لرا نتیجه 

هايی است که فاقد حجیت برای فهم کلمات شار  هستدد تا م،مدین در  روش

هففای  قاصففد مففوال نشففوند و از را زمففان غیبففت، دچففار انحففراف در کشفف  م 

آمیزِ مدافقین در اين زمیده دوری کددفد. روشفن اسفت کفه اخبفاری و       ضاللت

اند و هر دو با حالت تسلیم و اخالص بفه دنبفال    اصولی در اين را  با هم متّفق

فهم صحیح از بیانات شار  مقفدس هسفتدد و بفه همفین دلیفل، ايفن نفو  از        

درست است و با مسیر سالمی که توسفط فقهفای   ها اساساق نا ها و جواب اشکال

ی آنفان ف اعفمّ از اخبفاری و اصفولی ف        عظام شیعه طیّ شد  و در میفان همفه  

 مشترک بود ، تداسبی ندارد.

البته پس از اين مرحله بايد بحث تکامل را هم مطرح نمود يعدفی اهفل    

ايمان بايد درجات خود را در فهم از کلمات شار  مقدس ارتقاء دهدفد و سفیر   

طور که وضعیت موجفود علفم    ؛ همانرشد خود در طول تاري  را تداوم بخشدد

قبفل آن  اصول، تفاوت بسیاری با روش فهم خطابات در دوران اخباريون و مفا  

ای از تاري ، برل جهد و استفراغ وسع توسط  دارد. به عبارت ديگر در هر دور 

فقهاء شیعه شد  و سچس ررفیت جديدی از فهم در دوران بعدی شکل گرفته 

جای تکفیر يکديگر، تفاوت میان درجفات ايمفان در    است که در اين صورت به
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اساس، رونفد رشفد و    گردد. بر اين ای( مشخص می مقیاس تاريخی )و نه وهله

انفتاح باب »تکامل در آيدد  نیز حتماق ادامه خواهد يافت؛ زيرا مرهب شیعه به 

 معتقد است. « اجتهاد

شخص متعبّد نیز برای فهم صفحیح کفالم   ». ممکن است گفته شود: 95 

ی  نمايفد و لفرا نتیجفه    کدد و به رهورات تمسّك می به اقتضای کالم توجه می

شود  اما بايد توجه داشت که تعبّد باعث می« هر کالم است.تعبّد، توجه به روا

برای تشخیص اقتضای کالم، به کش  قواعد و قوانین مختل  و متعدّد )عامّ و 

خاصّ و مطلق و مقیّد و مفاهیم و ...( در اين زمیده مبادرت شود تا از هفرج و  

تمسّفك   که تدها به رهورات انضباطی در فهم جلوگیری شود؛ نه اين مرج و بی

بدابر برخی اقوال، تمامی قوانین و اصفولی کفه   »گردد. ممکن است گفته شود: 

گردد و همگی از مصاديق  برای تفاهم و تخاطب وجود دارد، به رهورات باز می

در پاس  بايد گفت اگر با توجه به مباحث گرشته، « شوند. رواهر محسوب می

بدا شد  باشد، آنگفا   « اهیموضع، روابط عقال ی و مف»ی  علم اصول بر سه پايه

« وعفاء مففاهیم  »يفا  « وعفاء وضفع  »قطعاق برخی از قواعد تفاهم و تخاطفب بفه   

بدفاء  »بازخواهد گشت و اين در حالی است که در مبدفای قفوم، رهفورات بفه     

کدد. بدابراين حداقل برخی از قواعد تفاهم  و روابط عقال ی بازگشت می« عقالء

ارجا  شوند بلکه ناشی از مقتضای وضفع يفا    تواندد به رهورات و تخاطب، نمی

 مفاهیم )لوازم عقلی کالم( خواهدد بود و لرا اشکال وارد نیست. 

اما با قطع نظر از اين نکته و بر اساس اشکال فوق، رهورات تعمفیم پیفدا   

کرد  و موافق با توضیحی خواهد شد که در ابتدای بحث از رواهر تبیین شد؛ 

ر تمامی ابعاد تففاهم و تخاطفب )نسفبیّت عفامّ( را     يعدی رواهر، امری شامل ب

شکل خواهد داد و شخص متعبّد با مبدا قرار دادنِ رهورات )به معدای قواعفد  
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عامّ تفاهم و تخاطب( برای فهم صحیح تالش خواهد کرد. البته کشف  قواعفد   

تفاهم و تخاطب بر مبدای تعبّد و تسلیم، فقط توسط علماء و روحانیت شفیعه  

  ولی چدین کاری تدها در زمان غیبت و بدلیل اضطرارِ ناشی از ايفن  انجام شد

و اال در زمان دسترسی به معصوم، فقهاء حفق نداشفتدد    9دوران صحیح است.

بدون مراجعه به امام و اخر طريق از او، چدین قواعد و قوانیدی را مبدفای کفار   

معصوم به آنفان  توانستدد از اصول و قواعدی که  خود قرار دهدد؛ بلکه تدها می

تعلیم داد ، استفاد  کددد. لرا توجه به اين تفکیك ف که در مباحث قوم اثفری   

 شود ف ضروری است. از آن ديد  نمی

گرشته در نقد پاس  اول آخوند به اشکال پدجم اخباريون،  . بدابر بحث91

توان ادّعا کرد که يك روش عامّ بفرای تففاهم و تخاطفب در طفول تفاري        نمی

گیری صحیح نیست. برای نمونفه همفان    د  و اين نو  از وجه اشتراکجاری بو

افراد معدودی که از فرمان خدا و رسول در روز غدير تبعیت کردند، در طفول  

هفا نففر شفیعه و     ای متشکّل از میلیفون  تاري  رشد و گسترش يافتدد و جامعه

ورد بفا  محبّ اهل بیت پديد آمد که فهمی کامالق متفاوت از اهل سدّت در برخ

کلمات شار  دارند؛ زيرا بدای اهل تسدّن بفر تعبّفد و تسفلیم در برابفر مفوالی      

 شرعی نبود  است.
                                                           

توان اصول را تحت واليفت مسفتقیم معصفومین تفدوين      يعدی در دوران غیبت نمی .9

نمود بلکه بايد بر اساس ادراکات عقلی و عرفی و عقال ی به ساخت آن مبفادرت کفرد؛ زيفرا    

فاد  از ايفن  صورت مبتال به اشکال دور خواهیم شد. البته در مبدای مختار، اسفت  در غیر اين

ادراکات تدها در آغاز روند ساخت قابل قبول است اما در ادامه بايد عرف و عقفل و عقفالء از   

پروری کفه در دوران معصفومین    تبعیت کددد و با کش  فرهد  از فقاهت« االستدباا فقه»

  انجام شد ، علم اصول به تکامل برسد.
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لرا رهورات برای اين گرو  همان فهفم عفامّی خواهفد بفود کفه تمفامی        

شیعیان در گرشته و حال و آيدد  )آن افراد معفدود در صفدر اسفالم، سیصفد     

آيدد( در  ای که در آيدد  به دنیا می میلیون شیعه در امروز و يك میلیارد شیعه

اند و به دنبفال   اند؛ يعدی اين دسته، ارکان فرهد  موال را پريرفته آن مشترک

آن هستدد که نظام اغرا  او را محقق کددد. امفا بفرای ايفن کفار، مفدّتی در      

برنفد و سفچس بفه ررفیفت بلفوغ و پیفری        ررفیت دوران کودکی به سفر مفی  

ی نسبیّت تفاهم و تخاطب حتی در میان معتقدان به رسدد که اين به معدا می

اين مکتب است. زيرا ما با يك موجفود زنفد  و حقیقفی مفواجهیم کفه دارای      

يابفد و   مراحل رشد است و از دوران کودکی تا دوران بلوغ و پیری تکامل مفی 

هفای جديفدی از    شود تا در طول زمفان، فهفم   همین تکامل است که باعث می

که اقتضاء کالم تغییر کرد  باشد. هماندفد کفودکی    د؛ نه اينکلمات بدست بیاي

که تا به سنّ بلوغ نرسد، درکی از برخی امور ندارد و هماندد جوانی که تفا بفه   

 دوران سالمددی نرسد، ررفیت فهم برخی حقا ق را نخواهد داشت.

. پس قوم بايد به وجود اين دو وعاء توجه کددد و به لفوازم آن ملتفزم   97

از يك سو، عبد و همچدین عرف عباد دارای سفیر تکفاملی اسفت و بفا      گردند:

شود. البتفه روشفن اسفت کفه      های جديدی ايجاد می افزايش ررفیت آن، فهم

عرف در نظر قوم يك امر اعتباری است که به يك مفهوم کلّی و شامل تبديل 

شود و لرا رشد و تکامل برای آن به عدفوان يفك موجفود زنفد  و حقیقفی       می

شود. وعاء دوم، اقتضا ات کالم موالست کفه در ففر  مفا، کفالم      رفته نمیپري

موال در باالترين سطح تکامل است و از آنجا که حامل تمامی ملزومات سعادت 

بشری تا پايان تاري  است، دين و کتابی پس از آن نخواهد آمد و تکاملی برای 

هفا را مفورد    دوران ها در تمفامی  در واقع شار  تمامی انسان آن متصوّر نیست.
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خطاب قرار داد  و لرا کالم او اقتضا ی تفاريخی دارد و بفرای کشف  اقتضفای     

 کالم و ساخت قاعد  و قانون برای آن بايد به اين کشیدگی تاريخی توجه کرد.

برداری از امور پدهان است بايفد معلفوم    به معدای پرد « تفسیر»پس اگر  

 در چه زمان و مکانی اسفت  قطعفاق   شود که پدهان بودن برخی از مقاصد موال

داند که چه گفته و چه مقاصدی را  امر پدهانی در نزد موال وجود ندارد و او می

کدفد امفا    به عباد مدتقل کرد  است. پس اين پدهان بودن برای عبد صدق مفی 

توان اشتراکی گرفت و همه را مشمول آن قرار داد؛ زيرا فهم  بین عباد نیز نمی

ملی دارد و آشکار بودن )رهور( و پدهفان بفودن )تفسفیر( نیفز     عباد سیری تکا

يابد. به عبارت ديگر رهور و خففاء   متداسب با روند رشد و تکامل فهم معدا می

کدفد،   ناشی از اقتضای کالم نیست بلکه چون عبد در سیر رشفد حرکفت مفی   

بفا   برخی امور برای او پدهان است و قدرت درک آنها را ندارد و لرا در آيدد  و

باالرفتن ررفیتش، همان امور خفیّه برای او روشن و آشکار خواهد شد که اين 

 به معدای بازگشت رهور و خفاء، به مراحل تکامل تفقّه است. 

بر اين اساس بايد موضع بحث قوم پیرامون رهور و خفاء روشن شفود تفا   

اء و ر مدظفور از خفف  بتوان به قضاوت پیرامون آن پرداخت. به عدوان نمونه اگف 

گردد، واضح است که فقهاء با تالش علمفی   به مردم باز می کش  قدا  از کالم

کددفد. امفا اگفر ايفن      خود، معانی پدهان در کالم موال را برای مردم تبیین مفی 

شود، روشن است که با ارتقاء ررفیت فهم  رهور و خفاء برای فقهاء مطرح می

پرداخفت کفه بفرای فقهفای     در آيدد ، فقهای بعدی به تبیین مسا لی خواهدد 

قبلی غمو  داشته است. مثالق شی  انصاری به عدوان خاتم الفقهاء به تدقفیح  

مباحث جديدی در اصول و فقه پرداخته که برای فقهاء گرشته مفدقّح نبفود    

است. حتّی اگر اين خفاء و رهور در يك دوران واحد در نظر گرفته شفود، بفه   
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یِ يك فقیه نسبت به ررفیت معاصرين و معدای تفاوت ررفیت ايمانی و عقالن

أقران اوست؛ يعدی قوّت ايمانی و عقالنی يك فقیه باعث شد  تا مباحث نويدی 

انفد، از او   تری از تقوا و علم قرار داشته ارا ه کدد و فقهايی که در درجات پايین

 اند. تبعیّت کرد  و پیرو نظر او شد 

رهفور  »ه خاستگا  و مدشأ البته غر  از طرح احتماالت فوق آن است ک 

ی اين تقسیمات و مقسم  در کلمات موال و ريشه« وضوح و خفاء»و « و غمو 

گردد يا به روابط عقال ی   و حیثیت تقسیم آن معین گردد. آيا به وضع باز می

علفم  »با « علم فقه»کدد با به ررفیت عبد آيا از تفاوت  به کالم موال رجو  می

کشف   »ت تفکیك میان اين دو علم چیست  آيفا  گیرد  علّ نشأت می« تفسیر

است ف به وجود آيات متشابه در قرآن باز  « تفسیر»ف که معدای لغویِ « القدا 

گردد  ايفن تقسفیم چفه نسفبتی بفا محکفم و متشفابه دارد  نسفبت ايفن           می

تقسیمات به اهداف موال چیست  و... پاس  دقیق به اين سواالت، سطوح تعبّد 

نگری خواهد کرد و  بیّت در جهت الهی( را جايگزينِ مطلقو درجات ايمان )نس

توجه به زمان و مکان )شرايط(، مسیر تکامل علم اصول را هموار خواهد نمود؛ 

گزاری به مفوال و تحقفق بخشفیدن بفه اهفداف و اغفرا  مفوال در         زيرا خدمت

مدفد از کلمفات مفوال دسفت      صورتی ممکن خواهد شد که عباد به فهمی نظام

 جايگا  هر يك از سخدان او را به درستی مشخص نمايدد.   يابدد و 

ها، اين سوال مهم نیز مطرح است که در دوران  . گرشته از اين پرسش95

توان به فقهفای   فعلی و با گرشت هزار و چدد صد سال از حیات شیعه، آيا می

داد   آيا اين ترديد وجود دارد که برخفی  « تفسیر به رأی»عظام شیعه نسبتِ 

های شیعه، مشمول اين روايات قرار گرفتفه باشفدد و هماندفد فقهفای اهفل      فق

سدّت به تأويل و تحري  کالم موال مبتال شد  باشدد   و اخباريون و اصفولیون  
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ی افتاء و محصول استدباا خفود بفه دو مسفیر متعفار  و متضفادّ       در نتیجه

ت ف اعفمّ از   داری در عصفر غیبف   اند   يا فقهای شیعه بمثابه حافظان ديفن  رفته

اخباری و اصولی ف پرچمدار فهم سالم از دين و اهل تعبّفد و تسفلیم در برابفر     

اند  در واقع چدین اشکالی بفا واقعیفت تفاريخی و مشفی مشفترک       شار  بود 

تمامی علمای شیعه که مسئولیت هدايت عباد و حفظ را  صحیح را بر عهفد   

انفد،   مفردم عرضفه کفرد     اند و چارچوب واحدی از احکام شريعت را بفه  داشته

تعار  دارد و پاس  به آن بايد از اين مدظر ارا ه شود. حتی اگر کلماتی از دو 

اند، بايد آن  شود که چدان اتهاماتی را بر طرف مقابل وارد کرد  طرف ديد  می

کلمات را با توجه به مشی عملی فقهای شیعه ف که مبتدی بر تعبّفد و تسفلیم    

و انصاف در فهم بفود  ف اصفالح نمفود و آن را بفر      در حاالت روحی و سالمت 

مدد حمل کرد. لرا بايد توجه داشت که اختالف میفان ايفن    های غیرقاعد  نزا 

دو گرو  از فقهاء، امری طبیعی و ناشی از مراحل رشد و سیر تکامل تفقه بود  

 است.

ی فوق به معدای نفی تفاوت بین اخباری و اصولی نیسفت   . البته نکته91

تواند باعث شود که عداويدی ماندد  ه به اين معداست که اين تفاوت ابداق نمیبلک

تفسیر به رأی و تأويل و تحري  و ساير انحرافات فقهای اهل تسدّن و مدافقین 

ی روحانیت شفیعه باشفد لفرا آنچفه      ی جلیله امّت، قابل انتساب به اين سلسله

ابفر مفوال و فهفم صفحیح از     توسط اخباريون و اصولیون انجام شد ، تعبّد در بر

 کلمات او بود  است.

آن اسففت کففه  9ی اصففلی در تفففاوت بففین اصففولی و اخبففاری پفس نکتففه  
                                                           

ت ذکفر شفد، عمفل اصفولیون بفه      بیانی که توسط مقرّر بحث برای تشريح اين تفاو .9

ی روايات مخصِّص و احتیاا اخباريون در ايفن مفورد و    عموم و اطالق آيات پس از مالحظه
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اخباريون استفاد  از ادراکات عقلی و عقال ی و ساخت قواعد تفاهم و تخاطفب  

شمارند؛ يعدی اعتقاد دارند که  و فهم خطابات شار  بر اين اساس را مردود می

و تحلیلی ف که ترکیبی از مباحث مدطقی و فلسففی و   اگر يك دستگا  فکری 

ای برای فهم از بیانفات شفار  قفرار     عقال ی و... را در خود جای داد  ف پشتوانه 

بددی پیرامون کالم موال تبديل  زنی و جمع گیرد و عقل به مبدايی برای گمانه

محقق شود، تحمیل رأی عبد بر نظر موال را نتیجه خواهد داد و تعبّد و تسلیم 

نخواهد شد. لرا حفظ احاديث و ممارست بر آن را موجفب دسفتیابی بفه يفك     

داند و در فرو  جديد و مسا ل  ارتکاز عامّ نسبت به روح دين و مراق شار  می

 نمايد. مستحدثه نیز به روايات دالّ بر احتیاا و توقّ  تمسك می

ی عقلی  اسبهاما اصولیون در کدار التزام به مدبع، از دستگا  رياضی و مح 

ساخت يك  و لرا اختالف اين دو طی  بر سر کددد برای فهم دين استفاد  می

 
________________________________________________

 
عدم تمسك به عموم آيات است. اين گمانه نیز مورد بحث واقع شد  و روشفن گرديفد کفه    

و ی سلطدت، حاکم بر گفتار عامّ يا خاص اوست و تحقفق اغفرا  ا   غر  موال مبدی بر ادامه

ها قید و خصوصیت در عمل لحاظ شفود و لفرا    نیز تدها در صورتی ممکن خواهد شد که د 

است. سچس از آنجا که اصول عقال ی در مبدای مختفار،  « تخصیص»اصالت در نظر عقالء با 

ی موضوعاتی پرداخت که در  توان به مالحظه اند، بر اساس آن می بَردار و قابل تکامل نسبیت

انفد. از ايفن طريفق، بسفیاری از      م، قابلیت استدباا از کالم موال را نداشتهی قبلیِ فه مرحله

جويی برای دسفتیابی بفه حکفم آنهفا، علّفت اصفلیِ تمسفك بفه          مسا ل جديد را ف که چار   

توان از بیانات شار  اسفتفاد  نمفود و نیفازی بفه اسفتفاد  از       عمومات و اطالقات است ف می 

« عیدیفت »ته مدشأ طرح مسا ل جديد و فرو  نفوين يفا   عمومات و اطالقات نخواهد بود. الب

اسفت کفه هفر يفك، بحثفی جداگانفه دارد کفه        « حاالت روحی»است و يا « عقل»است، يا 

  . گیری است؛ مقرّر قابل پی مشروح تمامی مطالب فوق در متن کامل بحث،
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های لوازم عقلیه و اصول عقال یه و قواعد لفظیفه اسفت. البتفه     تخصّص بر پايه

مبدای اخباريون در مدع از فعالیت عقل نادرست است زيرا اگر استفاد  از ايفن  

و عقالء مردود باشد، اخبفاری نیفز    قواعد به دلیل بازگشت آن به عقل و عرف

حداقل از قواعد صرفی و نحوی و لغوی و قوانین مربوا به معانی، بیان و بديع 

يك از آنها شرعی و توقیفی و مستدد به شار  نیسفت   کدد که هی  استفاد  می

تواند مطلقاق فارغ از ارتکازات  ی غیرمعصوم است. در واقع اخباری نمی و ساخته

 ی باشد و لرا اشکال فوق بفر خفود اخبفاريون نیفز وارد اسفت و      عرفی يا عقال

 قابلیت تعمیم به مسلك آنان را دارد. 

ی نفی مطلقِ هرگونه ادراکفات عرففی و عقال فی آن     به تعبیر ديگر، الزمه

الحصففول اسففتفاد   اسففت کففه اخبففاريون از عقففل خطاپففرير و درک تففدريجی 

یانفات خفدای متعفال بفاقی     کددد. در اين صورت طريق ديگری به فهفم ب  نمی

يفك از آنفان چدفین     که به آنان وحی شفود  امفا قطعفاق هفی      ماند مگر اين نمی

توانفد بفه حففظ     پريرد. بدابراين اخباری در عمفل نمفی   ی فاسدی را نمی الزمه

احاديث اکتفاء کدد و عقال ی بودنِ تفاهم و تخاطب را نففی نمايفد و در فهفم    

ی استفاد  نکدفد؛ امفا حاضفر نشفد  تفا ايفن       احاديث از ادراکات عقلی و عقال 

ی  فعالیت عقالنی را به يك تخصص تبفديل کفرد  و بفه اسفتفاد  از مجموعفه     

مدوّنی از قواعد اقرار نمايد بلکه به دنبال آن است که قیفود و شفروطی بفرای    

ی آن را ضفیق نمايفد. ولفی     استفاد  از ادراکات عقال ی مطرح کدفد تفا دايفر    

شد  از طرف اخباری برای اين تضییق، يفا   دال ل اقامه مشکل در اين است که

ی  و مالحظفه « االستدباا فقه»از سد  فقهی است که بدابر توضیحات قبلی بر 

تمامی خطابات شار  پیرامون قواعد تفقّفه مبتدفی نشفد ؛ يفا اگفر عقال فی و       

« عقل و عرف و عقالء»غیرفقهی باشد، به نحوی است که مالزم با نفی مطلقِ 
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  است.

تداسفب بفا    البته بايد توجه داشت که تأکید اخباريون بفر ايفن مبدفا، بفی    

شرايط زمانی و مکانیِ آن دوران نبود  اسفت زيفرا ايفن بزرگفواران در مقابفل      

طوفانی از انحراف و تأويلی بودند که توسط جوّ حاکم و فقهای اهل سفدّت بفه   

تحسان و استصالح و کردند که قیاس و اس را  افتاد  بود و در زمانی زندگی می

کددد  به عدوان فعالیت عقلی معرفی شد  بود. لرا برای حفظ   ساير طرق گمرا 

داری و فهم صحیح از احکفام شفريعت در مقابفل رونفد      دين و مراقبت از دين

موجود به شدّت موضع گرفتدد و حتیّ از تفکیك بین علم فقفه و علفم اصفول    

ن بدان معدفا نیسفت کفه خفود از     طور که گرشت اي خودداری کردند اما همان

 عقل و عقالء و احکام آن استفاد  نکرد  باشدد.

در ادامه سیر رشد و تکاملِ تفقه بود  که اصولیون به دخالت عقل و عرف 

و عقالء در فهم از دين اقرار کرد  و به ساخت علفم اصفول بفر اسفاس همفین      

حیات شیعه مطفرح  ی جديد از  ها مبادرت نمودند اما سوالی که در مرحله پايه

عفرف و  »در « تعبّد و تسلیم در برابر شار  مقفدّس »شود اين است که آيا  می

حفوی تعمفیم يافتفه و    جريان يافته است  يا اين ادراکفات بفه ن  « عقل و عقالء

که مرز بین کفر و نفاق و ايمفان در آن کمرنف    شکل انتزاعی به خود گرفته 

کفه شفیعه از    ف  ای دوران فعلیشد  است  در واقع وضع موجودِ علم اصول بر

ی کودکی خارج شد  و در دوران بلوغ قرار گرفته و به حکومت و قفدرت   برهه

دست پیدا کرد  و در مقابل يك تمدّن جديد بايد احکام ساختارهای اجتماعی 

ی روشفدفکران و   آمیز است و را  را برای سوء اسفتفاد   مخاطر  ف9را معین کدد
                                                           

ای نبفود  کفه    ی زنفدگی در قبفل از رنسفانس بفه گونفه      بايد توجه داشت که نحفو   .9

ها در تمامی شئون زندگی بشر و وحدت و کثرتِ موضوعات آن حضفور پیفدا کدفد     حکومت
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نمايفد و اال علفم اصفول موجفود      فراهم می ر  کشورو انحراف در ادا بدخواهان

شد، کفايفت   برای دورانی که تدها تشخیص تکلی  شرعی برای افراد دنبال می

کرد. پس چارچوب کار اصولیون در استفاد  از عقل صحیح است؛ امفا بايفد    می

باالبردن »، «افزايش ررفیت عقالنی و محاسباتی»، «ارتقاء تعبّد»در سه جهتِ 

 مورد تکمیل قرار بگیرد. « اعی میان فقهاءسطح تفاهم اجتم

. پاس  سوم آخوند به اشکال پدجم اخباريون مبتدی بر اين اسفت کفه   50

دالّ بفر نهفی از تبعیفت    « ناهی از تفسیر به رأی»حتی اگر فر  شود رواياتِ 

ی ديگری از روايات قرار داد که دالّ بفر   رواهر است، بايد آن را در کدار دسته

ی اخبفار متعفار  بفه قفرآن، مفردود       ، عمل به قرآن، عرضفه تمسّك به قرآن

شمردن شروا متعار  با قرآن و... هستدد. زيرا مقتضای جمع بفین ايفن دو   

ی مربوا بفه نهفی از تبعیفت رفواهر، از معدفای       گرو  از روايات اين است ادلّه

ی  ی مخصِّصی برای دسفته  ی دوم، به مدزله راهری خود مدصرف شود و دسته

وب شوند. در نتیجه، عمل به رواهر گرچه ممدو  است اما عمل بفه  اول محس

ی  صفورت، دسفته   رواهر قرآن، از شمول اين نهی خارج شد  است. در غیر اين

 
________________________________________________

 
ها تفأمین شفد  و در مقابفل، از مفردم      ی امدیت داخلی و خارجی توسط حکومت بلکه مقوله

ها پس از رنسانس در تمفامی ابعفاد    شد ؛ اين در حالی است که حاکمیت  خراج  دريافت می

انفد. پفس از آنجفا کفه کفالم خفدای        لمللی حضور پیدا کرد ا حیات فردی و اجتماعی و بین

زند و بفه زمفان تخاطفب     ها را رقم می متعال حاکم بر تاري  است و هدايت در تمامی دوران

ی ما از نور وحی متکامل شود و بفرای مواجهفه بفا وضفعیت      شود، بايد استضا ه محدود نمی

های  داوری ارتقاء يابد تا با دوری از پیشموجود، ابزار فهم از دين تغییر کرد  و رياضیات آن 

ل ، تعبّفد را در برخفورد بفا مسفا     «لوازم خطابات»عقلی و شهودی و حسّی، بتوان از طريق 

 جديد و موضوعات عیدی جاری کرد.
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تواندفد مرجعفی    دوم روايات دچار لغويّت خواهدد شد؛ چون اکثر آياتی که می

عارضه ای برای تعیین تکلی  اخبار مت برای عمل و تمسك قرار بگیرند و وسیله

 شوند  باشدد، خود از رهوراتی هستدد که مشمول عمومات نهی می

اما در مباحث قبلی روشن شد که روايات ناهی از تفسیر به رأی، به اهفل  

ای که بدای خود را بر تعبّد در برابر مفوال   نفاق و بدعت مدصرف است و جامعه

يفن، چدفین   گیفرد. عفالو  بفر ا    قرار داد ، عمالق مشمول اين خطاب قفرار نمفی  

پاسخی يك پاس  فقهی است و در آن، به وجود روايات ديگر در اين زمیدفه و  

ها استداد شد  است. اما قبالق بیان شد که اين نحو  از ورود به بحفث   داللت آن

آوری  فقهی، ناقص است بلکه تمامی بیانات شار  در ايفن موضفو  بايفد جمفع    

ا( مورد بررسی اجتهادی قفرار  االستدبا شد  و به عدوان يك باب مستقلّ )فقه

ای که در علم اصول مطرح شد  ف از اختیفار و    گیرد. يعدی تمام مباحث ريشه

علم و يقین و رنّ و شكّ تا وضع و تفاهم و تخاطب و حجّیفت و... ف بايفد بفه     

عدوان موضو  بحث قرار گیرد تا معلوم شود شار  چه نظری در اين موضوعات 

شفود  ايفن در    ها چه امفوری اسفتدباا مفی    ن زمیدهدارد و از خطابات او در اي

حالی است که رجو  قوم به روايات مربوا به مانحن فیه، به صفورت مفوردی   

نگر که يك چارچوب کلّی و تأسیسی از بیانات شار  را  است و نگاهی مجموعه

رسفد موضفو     شود. در مقابل، به نظفر مفی   مورد مالحظه قرار دهد، ديد  نمی

اسفت و بفه همفین    « اختیار و کیفیفت سرپرسفتی آن  »وايات، تمامی آيات و ر

خواهفد تغییفرات بزرگفی در     دلیل، دارای ديدگاهی تأسیسفی اسفت کفه مفی    

ادراکات عقال ی ايجاد کدد؛ يعدی به دنبال آن است که ادراکات عقالء کفافر و  

مدافق را بشکدد و ادراکات عقالء م،من را ارتقاء دهد. در واقع بر مبدای مختار، 

و علّت نزول وحی، همین مطلب اسفت کفه بفا نقفد مباحفث      « ی دين فلسفه»
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 دهد.  های تعري  از حجّیت و وریفه و تکلی  را تغییر می فلسفی قوم، پايه

البته برای پاس  اصولی به اين اشکال نیز بايد به بحث مختار رجو  کفرد  

ت که بر اساس آن، هم نصوص و هم رهورات اموری ردّی هستدد که در صور

جريان تعبّد و ساير ضوابط عقال ی در آن، ارزشی بیشتر از يقیدیفات خواهدفد   

 داشت و حجّت خواهدد بود.

تواند  پردازد که می . در ادامه، مرحوم آخوند به بحث تحري  قرآن می59

مبدايی برای طرح اشکالی ديگر از سوی اخباريون باشد. آخوند ابتدا اق تحريف   

را « تحريف  بفه تصفحی    »شفمارد امفا وقفو      د مفی به زياد  و نقیصه را مردو

پريرد و آن را بفه برخفی روايفات و همچدفین محاسفبات عقالنفی مسفتدد         می

تواند ادّعا کدد تمسّفك بفه رفواهر آيفات      نمايد. در اين صورت، اخباری می می

ای را مخدوش  ممدو  است زيرا علم اجمالی به وقو  تحري ، استداد به هر آيه

« رفواهر »گويد اوال علم به وقو  اين تحريف  در   در پاس  میسازد. آخوند  می

وم نیسففت ايففن تحريفف  در رففواهر نففداريم و بففر فففر  چدففین علمففی، معلفف

االحکام ف که محلّ ابتالء فقیه است ف واقع شد  باشد بلکه اختصفاص آن     آيات

تفر اسفت. در ايفن صفورت علفم       واليت و ساير آيات اعتقادی محتمفل به آيات 

دآمد ، مانعیتی ندارد؛ زيرا برخی از اطراف آن )= آيفات اعتقفادی(   اجمالیِ پدي

خارج از محلّ ابتالء است. در واقع علم اجمالی به وقو  خلل در رواهر، زمانی 

معتبر است که تمامی آيات قرآن حجّت باشدد؛ در حالی حجّیت صرفاق مختصّ 

 االحکام است. به رواهر آيات

انی که بفه وقفو  تحريف  بفه تصفحی       در اين بار  بايد توجه داشت کس

معتقدند، قا ل به وقو  آن در تمامی آيات قرآن نیستدد بلکه مدشأ اين قفول،  

برخی روايات يا برخی محاسبات عقالنی است. لرا اين آيات را به صورت واضح 
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دهدد و آيات مشفخّص و معفدودی را مبفتال بفه تصفحی        مورد اشار  قرار می

باری و هم اصولی، قا ل به اعتبار قرآن موجود هستدد داندد. در واقع هم اخ می

و وضعیت آن را را با تصرّفاتی کفه در تفورات و انجیفل اعمفال شفد، متففاوت       

شمار است که از سوی قفا لین بفه تصفحی ،     داندد. لرا تدها مواردی انگشت می

قابل طرح است و شداخت اين مفوارد نیفز از طريفق روايفات يفا سفیاق کفالم        

دارد. بدابراين علم اجمالیِ ادّعا شد  نسبت بفه تصفحی  در تمفامی    ای ن م،ونه

هفای   آيات قرآن، فرضی ذهدی است که قابلیت تحقفق نفدارد و لفرا اسفتدالل    

 مرکور در متن کفايه، موضوعیتی در پاس  صحیح به اشکال فوق ندارد.

اگر وقفو  تصفحی  ثابفت شفد  باشفد، کفامالق       »ممکن است گفته شود:  

ها انجام شد  باشد ولی روايات دالّ بر آن بفه مفا    خی تصحی محتمل است بر

در پاس  بايد گفت که فرهدف  برخفورد حضفرات معصفومین     « نرسید  باشد.

رغم اشفار  بفه وقفو  برخفی تغییرهفا در قفرآن        السالم اين بود  که علی علیهم

بیفت را بفرای هفدايت کفافی      موجود، مراجعه بفه آن بفر اسفاس روايفات اهفل     

سال حیات مبفارک خفود،    550و به همین دلیل است که در طول  اند دانسته

اند و برای مقابله  درگیری و برخوردی اجتماعی با وضعیت موجود قرآن نداشته

انفد و   ی نفاق و دسفتگا  خلففاء نايسفتاد     شد ، در مقابل ا مّه با تصرّفات انجام

اين مسأله رغم شهادت آن بزرگواران در را  حفظ دين، تحريکی نسبت به  علی

ی هدی، اين شکل از تصفرّفات   دهد که ا مّه اند. اين رفتار نشان می انجام نداد 

انفد و آن   ای برای جهان اسالم محسوب نکرد  را ف بر فر  وقو  آن ف مخاطر   

انفد. پفس ايفن نفو       را مانع و مشکلی در را  هدايت م،مدین به حساب نیاورد 

ی در تمسّفك بفه قفرآن ايجفاد     تصحی ، موردی و استثدا ی است کفه مشفکل  

انفد   انفد کفه حکّفام جفور نتوانسفته      بیت، به نحوی عمل کرد  کدد زيرا اهل نمی
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 تصرّفات بزر  و مهمی در قرآن انجام دهدد.

االحکام غیرقابل  ی ديگر اين است که اختصاص حجّیت به آيات . نکته55

دّعفايی  قبول است و اگر پیچیدگی و غمو  در آيات اعتقادی، باعث چدفین ا 

االحکام نیز صادق اسفت؛ چفون تمفامی قفرآن از      است، اين وضعیت برای آيات

اسم اعظم ناشی شد  و اين دانش خطاناپفرير و مفافوق ادارک    73علم الهی و 

سفازی آيفات    االحکام نیز جريان يافته است. همچدفان کفه سفاد     بشر در آيات

ات اعتقفادی نیفز   پوشی از ابعاد مختل  آن، قابل تطبیفق بفر آيف    فقهی و چشم

گونه که اجماالق نماز واجب است، حقفا قی ماندفد    توان گفت همان هست و می

عالم آخرت، هفت آسمان، عرش، کرسی و... نیز اجماالق وجود دارد و بايد آن را 

 نشر داد و ترويج نمود و به مردم ابالغ کرد.

تفاوت آيات اعتقادی با آيات فقهی در اين است »ممکن است گفته شود: 

هايی توصیفی هستدد که معطوف بفه عمفل نیسفتدد و     ی اول، گزار  که دسته

صرفاق بايد به آنها اعتقاد داشت اما حجّیت، از سفد  عمفل اسفت و معفرّريت و     

ت فقهی زند که چدین وصفی مختصّ به احکام عملی و آيا مدجّزيت را رقم می

اما بايد توجه داشت که چدفین ادراکفی ناشفی از برخفورد انتزاعفی بفا       « است.

دهفد و   است اما آنچه عمالق در میفان عبفد و مفوال رخ مفی    « مولويت»فرهد  

هففای  هففا و گففزار  ، بسففیاری از توصففی «مشففارکت»همچدففین در فرهدفف  

 ی خبری که از سوی سفلطان  غیردستوری، معطوف به عمل است و يك گزار 

شود، به مبدفايی بفرای هفزاران فعفل و عمفل در میفان        يا مديرعامل گفته می

شود. البته ممکفن اسفت کفه ادراکفات ناشفی از مدطفق        زيردستان تبديل می

صوری، مانع فهم اين واقعیت شفود و بفا تفکیفك بفین خبفر و انشفاء و قطفع        

در  گرفتن چدان تصوّراتی شود. اما آنچه ی بین نظر و عمل، موجب شکل رابطه
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هفای   شود، استخراج اوامر و نفواهی مختلف  از گفزار     روابط عقال ی محقق می

 توصیفی است.

های اعتقادی و توصیفی نیز  که موال از بیان گزار  خصوصاق با توجه به اين 

عبفد   غر  و هدفی دارد و تحقق آن غر ، مطلوب موالست و درک اجمالیِ

کفه گفتفه شفد     د. گرشفته از آن از آن غر ، تکالیفی را برای او رقم خواهد ز

اغرا  موال مدفكّ و بريد  از هم نیستدد بلکه موالی دارای نظامی از اغرا  و 

های توصیفی )اعتقادی( و جمالت انشفا ی   توان گزار  اهداف هستدد و لرا نمی

)فقهی( و خطابات ارزشفی )اخالقفی( مفوال را بفه صفورت مدقطفع از يکفديگر        

رغم رلفم بزرگفی کفه بفرادران      عدوان نمونه علیمالحظه کرد و فهم نمود. به 

حضرت يوس  در حق اين پیامبر الهی روا داشتدد و جرم واضفحی را مرتکفب   

توان به محاکمه و مجازات و تدبیفه آنفان حکفم داد امفا      شدند و به راحتی می

گونفه   با آنان ايفن  وعلیهماالسالم نبیداوآله علیبرخورد حضرت يعقوب و حضرت يوس  

شوند  ه عدوان عداصری خا ن و مدحرف و خارج از دين شداخته نمینیست و ب

شود تا برادران خطاکفار پشفیمان شفوند و بفه اسفتغفار       بلکه بستری ايجاد می

ی حاکم اسالمی را در موارد مشابه  مبادرت کددد. ذکر اين نو  برخورد، وریفه

لف  در  های مخت های درونی بین جداح توان حکم درگیری کدد و می معیّن می

تواندد  جمهوری اسالمی را بر اين اساس معیّن نمود. در واقع قصص قرآنی می

هفا را   ی کبرياتی باشدد که در صورت احراز تحقق شرايط مشفابه، آن  به مدزله

ی تطبیق اين قصفص، امفور بسفیار     مبدای عمل اجتماعی قرار داد. البته نحو 

ختلف  در آن، تکفالی    حسّاس و مهمّی هستدد که توجه به شرايط و قیفود م 

  9بسیار متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
                                                           

کفه   ف  های مربوا به آن در احکفام حکفومتی   های ديگری از اين قصص و پیچیدگی نمونه .9
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. به تبع بحث تحري  و تصحی ، مرحوم آخونفد بفه مبحفث اخفتالف     53

پردازد و معتقد است اگر اخفتالف قرا فات، موجفب اخفتالف در      قرا ات نیز می

يفك از قرا فات، حجّیفت     توان به قفرآن تمسفك کفرد و هفی      رهور شود، نمی

يفك از   که کدام ون تواتر قرا ات ثابت نشد  است و احراز ايننخواهدد داشت؛ چ

 آنها همان قرآن واقعی هستدد، ممکن نیست.

رسد احکام فقهی وابسته به اختالف قرا ات نیست تا طفرح   اما به نظر می

اين صورت مسأله در علم اصول ضرورتی داشته باشد؛ زيرا فقهای شفیعه تدهفا   

هنّ حتی يطهرن( مواجه نیسفتدد بلکفه در طفول    با الفاظ آيه )ماندد و التقربو

سال حیات معصومین، روايات متعدّدی در ذيل آيات وارد شد   کفه بفه    550

توضیح و تفسیر و تبیین قرآن پرداخته و حکم عمل مکلّفین را تعیین نمفود   

ای طیّ شد  اسفت   است. حتی مطلب به نحوی واضح است و اين روند به گونه

توان به اصالح قرا ات پرداخت. در واقع بر مبدای فهفم   میکه بر اساس روايات 

توان روشن کرد که چه قرا تی بايد کدفار گراشفته    ی مدّنظر، می معصوم از آيه

تواندد پايفه و معیفاری بفرای     شود و چه قرا تی صحیح است؛ يعدی روايات می

 استخراج قرا ت صحیح قرار بگیرند.

 

 
________________________________________________

 
ران فعلففی اسففت ف در فايففل صففوتی جلسففه      دو ی شففیعه در محففل ابففتالی جامعففه 

 .گیری است؛ مقرّر ودوازدهم قابل پی دويست



 

 



 

 

 وجود القرينه أو قرينیه الموجود احتمالفصل فی 

 

پفردازد و   . در ادامه، آخوند به تقسیمی پیرامون انوا  احراز رهورات می9

اين تقسیم عبارت  نمايد. در ضمن اين تقسیم، حجیت قول لغوی را بررسی می

است از: اگر رهور يك کالم به نحو قطعی احراز شود که تکلی  فقیفه روشفن   

است اما اگر احراز رهور به نحو قطعی انجام نشفود، رفنّ بفه رهفور يفا شفكّ       

شود. اين رنّ و شكّ يا ناشفی از احتمفال وجفود قريدفه      نسبت به آن واقع می

و يا به دلیل عدم علم به وضع است يا مدبعث از احتمال قريدیت موجود است 

الفاظ يا جهل به معانی آنها در میان عرف و استعمال است که اين قسم اخیر، 

ی اقامفه شفد  بفرای آن را بفاز      باب بحث از حجّیت قول لغوی و بررسی ادلّفه 

اند که مبحث قبلی پیرامون  کدد. لرا برخی شروح به اين مطلب اشار  کرد  می

 فیه پیرامون صغری )احراز رهور( است.  د  و مانحنکبری )حجیت رهورات( بو
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بدفدی نسفبت بفه     بدفدی و طبقفه   بار  بايد توجه داشت که تقسفیم  در اين

ی ديگری، از طريق مقسم و حیثیت تقسیم و اقسفام   ماندد هر مقوله« رواهر»

گیرد و در نتیجه همفه اقسفام، ففرد و مصفداقی بفرای مقسفم خفود         انجام می

فیفه   توضیحی که در شروح ذکر شفد ، اگفر در مفانحن   هستدد. پس بر اساس 

گیفرد   تقسیمی نسبت به رواهر مدنظر باشد، نزاعی پیرامون صغری شکل نمی

بددی، تمامی اقسامِ اسفل ففرد و مصفداقی    زيرا روشن است که در يك تقسیم

که اندراج صغری در کبری نیز به صورت قهفری   برای مقسم هستدد؛ همچدان

رچه استفاد  از أشفکال مدطقفی بفرای اسفتدالل در علفم      شود. پس گ واقع می

شود و اندراج صغری در کبری در مباحث اصفولی نیفز جريفان     اصول نفی نمی

دارد اما بايد توجه داشت که آخوند برای بحث از احراز رهور، به اندراج و ساير 

مفاهیم مدطقی تکیه نکرد  بلکه بفه امفوری از قبیفل وجفود قريدفه، قريدیفت       

علم به وضع و استعمال و... توجه داشته است. زيرا موضفو  بحفث در    موجود،

ايدجا، تفاهم و تخاطب موال با عبد و کش  مراد اوسفت کفه ايفن موضفو  در     

ای  متبلور شد  است؛ يعدی گويدفد  )مفوال( بفه وسفیله    « ايجاد يك مجموعه»

اد سازی کرد  تا اثری را در مستمع )عبفد( ايجف   ای از کلمات، ترکیب مجموعه

 کدد.

سفازی )از   ترکیفب »به عبارت ديگر، آنچه موضو  بحث در رواهر اسفت،   

اندراج يك مفهفوم کلفی در   »است و نه « کلمات( برای تصرف در خارج )عبد(

و عبد نیز بايد مراد موال را از خالل اين روند، احراز نمايد و نسبت « کلّی ديگر

الف شفروح، بفرای توضفیح    سازیِ عیدی، فهم پیدا کدد. لرا بفرخ  به اين ترکیب

بحث آخوند بايد از مباحث اصولی استفاد  شود و نه از مفاهیم و اصفطالحات  
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گونه که در متن کفايفه نیفز مبفاحثی از قبیفل وجفود قريدفه،        ؛ همان9مدطقی

کفردن صفغری در کبفری،     قريدیت موجود و.... طرح شد  و تقسیم يفا مدفدرج  

 ت. ای برای احراز رهور قرار نگرفته اس وسیله

پفردازد کفه    . آخوند سچس به حاالت مختل  فقیه پیرامون رهورات می5

بار  و در مباحث گرشته گفته شفد کفه    اولین آن، قطع به رهور است. در اين

قطع فقیه، از سد  عقل نظری نیست بلکه از جدس عقل عملی است که پايگا  

پايگفا  آن،   تواند فطرت )به عدوان يك امر جبری و غريزی( باشد بلکه آن نمی

اختیار است. لرا قطعی که بر مبدای اختیار حق )تعبد به موال( و تالش بفرای  

فیه نیفز   کردن آن شکل بگیرد، حجت است که اين تعري  عامّ بر مانحن مقدّن

 کدد.  صادق است و آن را اصالح می

اما فارغ از نکته فوق، بايد توجه داشت که رهور بفه معدفای کالمفی کفه     

شود، اثری است  رود و موجب رنّ به مراد متکلم می در آن می احتمال خالف

گونه که نصّ )بفه   که از کالم گويدد  در نفس شدوند  حاصل شد  است؛ همان

رود و موجب يقین به مراد متکلم  معدای کالمی که احتمال خالف در آن نمی

شد ( و مجمل نیز )به معدای کالمی که احتمال طرفین در آن مساوی است و 

شود. پس ايفن اثفر    موجب شك به مراد متکلم شد ( بر همین اساس معدا می

تابع کالم گويدد  است و نه نظر شدوند ؛ خصوصا با توجه به مبدای قفوم کفه   

                                                           
بر همین اساس برای بررسی نسبت بین اين بحث با بحث حجیت رهورات نیز بايد  .9

ای از  سازی موال با مجموعه گفت: در حجیت رهورات پیرامون نسبیت عامِّ رواهر )= ترکیب

فیفه دربفار  نسفبیت خفاصِ آن      شفود و در مفانحن   یکلمات برای تصرف در خارج( بحث مف 

 شود.   )ترکیب خاص در يك کالم( بحث می
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شود  طبق آن، انتقال مفهوم کالم به ذهن شدوند ، به صورت علیتی تحلیل می

ب محقفق  و فهم از کالم گويدد  به صفورت قهفری و خفارج از اختیفارِ مخاطف     

گردد. يعدی يك نو  خصوصیت مشترک در قوای انسانی )ماندد قو  عقل و  می

هفا   شود فهمی مشترک و عمومی در همه انسان زبان( وجود دارد که باعث می

« احراز رهور به صورت قطعی»جاری شود. بر اين اساس، بیان آخوند پیرامون 

ش است بلکه آنچفه بفا   پرير معدا و غیرقابل بی« احراز رهور به صورت ردی»و 

به صورت قهفری بفه    ،مبدای قوم تداسب دارد اين است که مراد موال يا متکلم

عبد يا مستمع مدتقل شد  و اثر معین و مشخصی )که در ايدجا رنّ به مفراد  

ها ف به دلیل خصوصیات مشترک   کدد که عموم انسان است( را در او ايجاد می

پريرند و  کددد و تأثّر يکسانی از آن می ینوعیه ف درک واحدی از آن اثر پیدا م 

لرا غیر از قطع به رهور و احراز يقیدیِ آن، حالت ديگری برای مستمع ايجفاد  

 شود.  نمی

رهور به معدای آن است که عقالء و اهل عرف ف »ممکن است گفته شود: 

و نه يك فرد خاص ف در مواجهه با اين کالم، مراد گويدد  را به صفورت ردّفی    

دهدد. بر اين اساس، مقصود آخوند از احراز قطعی يا احراز ردّفی   می تشخیص

دهد که فهم ردّیِ عقالء و  آن است که فقیه گا  به صورت قطعی تشخیص می

رغم تالش در تشخیص فهم عفرف از ايفن    عرف از اين کالم چیست و گا  علی

د بلکفه  ياب رسد و به تحلیل قاطعی از فهم عقالء دست نمی کالم، به يقین نمی

در « آورد. متفاهمِ اهل عرف از اين کالم را تدها به صورت ردّی به دسفت مفی  

شود که مگر فقیه، خود يکی از اهفل عفرف    اين صورت، اين پرسش مطرح می

نیست   آيا مجتهد به عدوان يك انسان، فاقد خصا ص مشترکی است که همه 

ت اسفت و در عفالم   مددند   در واقع عرف دارای حیفا  عقالء و عرف از آن بهر 
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ها از جمله فقیه و مجتهفد در   خارج و زندگی روزمر  جريان دارد و همه انسان

تواندد خارج از آن، فروضی ذهدفی و انتزاعفی و ضفد     همین فضا هستدد و نمی

 عرفی و غیرعقال ی بسازند و بر اساس آن، خود را دچار رنّ و گمان کددد  

ون عرف امروز صحیح اسفت  چدین بحثی پیرام»ممکن است گفته شود:  

اما دستیابی به عرف زمان تخاطب و متفاهم زمان شار  مشکل است و زمیدفه  

اما بايد توجه داشت کفه  « کدد خروج از قطع و دچارشدن به رن را فراهم می

بر اساس مبدای قوم در مباحفث قبلفی، آنچفه علفت حجیفت رهفورات شفد،        

بین همه ابداء بشر جريفان  خاصیت مشترک و عامّی بود که در طول تاري  در 

داشت؛ يعدی برای اثبات حجیت رهورات به امر زبانیِ حاکم بر تمامی ازمده و 

های مختلف ، بفرخالف    هايی بین دوران اعصار استداد شد و لرا چدین تفکیك

هفايی   ها و گمانفه  ادله حجیت رهورات و ناسازگار با آن است. بدابراين احتمال

مطفرح شفد  و موجفب طفرح     « عدفدالعرف تشفخیص متففاهم   »که پیرامفون  

شود، ناشی از ادراکات عقلفی اسفت    مفاهیمی از قبیل احراز ردّی رهورات می

 که گرچه فر  ذهدی دارد اما ناهماهد  با ادراکات عرفی و عقال ی است.

به عبارت ديگر، طبق مبدای قوم هدگامی که مجتهد در برابر کالم خاص  

سازی توسفط   جه با ترکیبی از کلمات )مجموعهگیرد، در واقع موا موال قرار می

تواند به صورت غیرعرفی با آن برخفورد کدفد. عفرف نیفز در      موال( است و نمی

برخورد با کلمات، سه حالت دارد: ال ( فهم قطعی از مفراد ب( فهفم ردفی از    

حالت عرف نسفبت  »مراد ج( شك نسبت به مراد. حال اگر کسی در تشخیصِ 

و رنّ شود، از ادراکات عرفی و عقال ی خارج شفد  و  دچار شك « به يك کالم

اال از آنجا که خود او نیز جز ی از عرف است، فهم عرفی بايد و البدّ در او نیفز  

آيفد و مفانع از    جريان پیدا کدد. لرا احتماالت ديگری کفه بفرای او پديفد مفی    
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 شود، ناشی از تحلیل عقلفی  العرف می عدد تشخیص قطعیِ او نسبت به متفاهم

است که تداسبی با ادراکات عرفی ندارد و در اين صورت، اهل عرف به درستی 

 کددد  چدین اشخاص و چدین ادراکاتی را نامتعادل تلقی می

باالخر  آنچه در مباحث فقهی و در مواجهه بفا  »ممکن است گفته شود:  

دهد، اين واقعیت است که فقیه در تشفخیص فهفم عفرفِ     کالم معصوم رخ می

که در ايفن صفورت   « يابد. طب از اين کالم خاص، به قطع دست نمیزمان تخا

بايد گفت اين بدان معداست که برخالف معیاری که در اصفول بفرای حجیفت    

انفد کفه    رهورات مطرح شد ، قوم در مباحث فقهی به اين واقعیت توجه کرد 

کدفد و اسفتظهاری کفه     رهورات يك امر عامّ نیست و در طول زمان تغییر می

تواند متفاوت از رهوراتی باشد که در عصر معصوم  در اين زمان دارد، میفقیه 

حادث شد  است و آن رهورات را مدعکس نکدد. لرا بايد قبل از تفالش بفرای   

حلّ مشکالت فقهی، اصل مشکل را در علم اصول حل کرد و به بازبیدی مبانی 

و فهم مشترکی  اصولی پرداخت و به اين مساله توجه نمود که امر عامّ انتزاعی

ها جريان دارد و به عدوان مبدای حجیفت رهفورات مطفرح     که در تمام دوران

 شد ، عمالق محل اشکال است.

شود، أشفکال مختلف  رهفورات     يعدی آنچه در تفاهم و تخاطب واقع می 

بددی شد  و حکم اصولیِ هر  بددی و تقسیم است که بايد با بحث عقلی، طبقه

عفرفِ اعصفار    اهفل  شود و اال دستیابی به متففاهم  يك به صورت جداگانه معین

پفرير   قبلی، از طريق تکیه بر آن امر مشترک و جريان آن تا امروز بايد امکفان 

بود. به عبارت ديگر، اگر در علم اصول و در مبحث رهورات يك امر عرففی   می

و عقال ی به صورت مشترک و تاريخی در بین ابداء بشر اثبفات شفد و سفچس    

لم فقه با اختالف در اين امر عرفی ف  و نه اشفتراک در آن ف مواجفه     فقیه در ع
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شد، بايد تکلی  مساله را در علم اصول معین کرد و به بحث اصولی پیرامفون  

اين اختالف پرداخت و به جای ادعای امر عامّ تاريخیِ جاری در عرف و صدور 

بدفدی   را طبقفه ها توجه کفرد و آنهفا    حکم عامّ دربار  رهورات، به اين اختالف

نمود و بر اساس ادراکات عقال ی، حکم متفاوتی بفرای هفر يفك از طبقفات و     

  9ها به دست آورد. بددی تقسیم

توان به آن پرداخت، آن است کفه   ای که در کدار مباحث فوق می . نکته3

رغم بحث از رهورات به عدوان يك ادراک عقال ی، آخوند از جهل به وضع  علی

وعفاء وضفع و   »که مکررا گفتفه شفد کفه     گويد؛ در حالی یله سخن م و موضو ٌ

وعفاء ادراکفات عقال فی و روابفط عبفد و      »، قابلیت لحاظ مستقل از «استعمال

قواعد زبانی ماندفد وضفع و   »دارد و اساساق مباحث علم اصول در سه بُعد « موال

قواعفد عقلفی ماندفد    »و « قواعد عقال ی ماندد روابط عبفد و مفوال  »، «استعمال

که بحث  رغم آن بددی است. به عبارت ديگر، علی قابل جمع« زم عقلیِ کالملوا

از رهورات طبق مبدای قوم بايد در چارچوب قواعفد عقال فی و رابطفه عبفد و     

موال بحث شود، آخوند قسمتی از اين بحث را در چارچوب وضع و استعمال ف  

 ای مستقلّ از روابط عبد و موالست ف طرح کرد  است. که مقوله

                                                           
البته امروز  در غرب، اختالف بفین اسفتظهارات عرففی و درک عرففی از کفالم در طفول        .9

گیفرد تفا    شداسی مورد بحث و بررسی علمی قرار مفی  تاري ، در قالب علومی ماندد باستان

کفه   ها به صورت تحلیلی روشن شود؛ نه ايفن  طِ بین اين اختالفبا رياضیات احتماالت، رب

هماندد مبدای قوم، صرفاق به عدوان امفور جعلفی کفه حقیقتفی ندارنفد، محسفوب شفد  و        

در واقفع   های عرفیِ مختل  به صورت مدفصل و مدفك و بريد  از هم تصفور شفوند.   درک

کدد بلکه بايد با تحلیل  صرف گزارشگری از اختالف فهم عرفی در طول زمان کفايت نمی

ها، ارتباا آنها را دريافت و اال در گفزيدش يفك پايفه در میفان      عقالنی نسبت به اختالف

 ارتکازات مختل ، دچار ترديد و حیرت و سرگشتگی خواهیم شد.    
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اما بحث از وجفود قريدفه يفا قريدیفت موجفود،      »ممکن است گفته شود:  

گیری قرا ن به صورت قطعفی يفا    اشار  به روابط عقال ی دارد که موجب شکل

گا  بفه شفرايط و   « قريدیت موجود»در پاس  بايد گفت که « شود احتمالی می

کفه   آيدد شود که بر اساس اهداف موال و اغرا  او پديد می قیودی تعري  می

در اين صورت، بحثی عقال ی مطرح شد  است. اما آخوند برای تعیین تکلیف   

تمسك کرد  اسفت کفه گرچفه از    « اصالت عدم قريده»، به «قريدیت موجود»

شفود امفا بدفابر مباحفث      محسوب می« اصول لفظیه عقال یه»نظر قوم يکی از 

عیدیِ مفوال   قبلی روشن شد که اتفاقا از نظر ادراکات عقال ی، اهداف و اغرا 

شود تا قرا ن و شرايط و قیود و شروا متعددی برای کفالم او شفکل    باعث می

رو، اصل در نزد موالی عرفیه، وجود نظامی از قرا ن و شفرايط و   بگیرد و از اين

که اصالت با عفدم قريدفه يفا عفدم قیفد       کثراتی از قیود و شروا است و نه اين

 باشد.

نیفز در  « اصفالت عفدم قريدفه   »از جمله  «اصول لفظیه عقال یه»بدابراين  

حقیقت مستدد به وضع واضع يا استعمال عرف هسفتدد و بفه اغفرا  مفوال و     

البته اگر تبییدی از اصول لفظیه عقال یه بر مبدفای   9گردند. فرهد  او باز نمی

توان بحث آخوند پیرامون قريدیت  رابطه بین عبد و موال مطرح شود، آنگا  می

  مباحث عقال ی محسوب کرد.موجود را از سد  

                                                           
در تفکیك بین  ، با توجه به مبدای قوم«موال»و مدزلت « واضع»البته تفکیك بین مدزلت  .9

تواندد از هم مدقطفع    در مبدای مختار و از نظر عقال ی، اين دو مدزلت نمیاست و اال امور

تحقق نظفم  »شوند زيرا  می    باشدد بلکه برای تحقق نظم در جامعه حتما با يکديگر مرتبط

تحقفق نظفم در   »توانفد ناهماهدف  بفا     )به عدوان غر  واضع( نمی «در تفاهم و تخاطب

   )به عدوان غر  موال( باشد. «جامعه



 

 

 قول اللغوی و عدمها حجیه

 

شد  برای اثبات حجیت لغوی  ی مطرح مرحوم آخوند در ادامه به نقل ادلّه

ی علماء و اتّفاق  شمارد. اولین دلیل، استداد به سیر  ها مردود می پرداخته و آن

آنان بر احتجاج به قول لغوی در مباحث علمی است. اما آخوند معتقفد اسفت   

آن، به قدر متیقن از چدین اتفاقی ممدو  و غیر مفید است و بر فر  پريرش 

اين سیر  که همان اجتما  شرا ط شهادت )ماندد شهادت دو لغوی عادل برای 

 شود.   تعیین معدای يك لفظ( است، حمل می

بفودن  ممدفو  »بار  اوال بايد توجه داشت که اگر مدظفور آخونفد از    در اين

ما اگفر  قبول است ا، عدم طرح استدالل از سوی مدّعیِ اتفاق است، قابل«اتفاق

توان آن را پريرفت.  به اين معدا باشد که کش  چدین اتفاقی امکان ندارد، نمی

زيرا با تحقیقات میدانی و استفاد  از رياضیات احتماالت ف که امفروز  در علفم    

توان نسبت به امور تاريخی به  گیرد ف می  شداسی مورد استفاد  قرار می باستان

علمی به گرشتگان مدسوب نمود. بفه  بددی رسید و آن را به صورت  يك جمع
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بررسی و تکمیلِ نظرات قوم پیرامفون   رسد اين نکته بايد مبدايی برای نظر می

توان پیرامون اجما  مدقول بفه ايفن    اجما  محصّل و مدقول قرار گیرد. لرا می

ای است که دارای روش علمی است  نکته توجه کرد که تحصیل اجما ، مقوله

رار آن توسط ديگران وجود داشته باشد و هر عالمی بايفد  و لرا بايد قابلیت تک

 بتواند با استفاد  از اين روش، به همان نتیجه دست يابد.

شايد اجما  مدقول از باب شهادت و بیّده مفورد  »ممکن است گفته شود: 

اما بايد توجه داشت که کالم ففوق بفه معدفای نففی     « پريرش قوم قرار بگیرد.

بفه شفرا رعايفت    « إخبار از مباحفث علمفی  »زيرا  حجیت اجما  مدقول نبود

گیرد. امفا از   ضوابط آن، در عرف خاصّ )عرف دانشمددان( مورد توجه قرار می

سوی ديگر، بحث از شهادت، يك بحث فقهی است و برای تعیین نقش آن در 

ی شفهادت و   بفه بررسفی ادلّفه   « االسفتدباا  فقه»مانحن فیه، بايد در بابی بدام 

عدم شمول آن نسبت به کار تخصصی فقهاء پرداخت و بدون  تعیین شمول يا

 بار  نادرست خواهد بود. تدقیح اين بحث در فقه، قضاوت در اين

شود مگفر   اما از نظر عقال ی و در عرف علوم، به شهادت افراد اعتداء نمی 

ی يفك علفم از علمفی ديگفر. يعدفی پفس از        در صورت اخفر اصفول موضفوعه   

هفايی از علفم    و علم شامل و مشمول، گزار « علومبددی  طبقه»شدنِ  مشخص

شود. به عدوان مثال علم پزشفکی   شامل برای استفاد  در علم مشمول اخر می

کدفد کفه ايفن کفار نیفز بصفورت        ای را از علم فیزيك اخر مفی  اصول موضوعه

شود و نقل و شهادت در اين میان بايد تابع ضوابط علمفی   مدد انجام می قاعد 

ای  شهادت و نقل، در آن موضوعیتی ندارد. البته اين تدها اشفار   باشد و صِرفِ

به اسلوب صحیح بحث در اين موضو  بود و تفصیل آن بايد در بحفث اجمفا    

 مطرح شود. 
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اند که مقصود از  برخی شروح گفته« غیر مفیدبودن اتفاق». اما پیرامون 5

فقهفاء در  اين عبارت آن است که معلوم نیست مراجعه به کتب لغفت توسفط   

دوران معصوم و در مرأی و مدظر آن حضرات محقق شد  باشد تا بتوان عفدم  

رد  شار  از اين سیر  را اثبات نمود که صحّت اين نظر، بعیفد نیسفت. يعدفی    

دهد که تولیفد و   صرف و نحو و لغت و... نشان می توجه به تاري  علومی ماندد

نبفود  و رفاهراق پفس از    تدوين اين علوم همزمان با دوران حضفور معصفومین   

 حیات آن بزرگواران انجام شد  است. 

البته از سوی ديگر بايد توجه داشت که نگاهی کلّفی بفه آيفات و روايفات     

السالم برخوردی ويژ  و مختصّ به خفود   ی هدی علیهم دهد که ا مّه نشان می

ن اند که قابل کش  از بیانات آنان است؛ زيرا معصفومی  با لغات و کلمات داشته

اند و يا  ی را ايجاد کرد فرهدگی خاصّ دارند و فارغ از عرف عرب، عرف جديد

ايجاد اين عرف جديد بايد موضو  تأمّل و مداقه قرار گیرد. بفه عدفوان    حدّاقل

هايی هستدد که داللفت ديگفری    نمونه کلماتی ماندد صبر، رضا، يقین و... واژ 

هفا را در معفانی    رند و شار  آنچه در استعماالت عرب رايج بود ، دا غیر از آن

ها را به نحفو ديگفری معدفا     ديگری به کار گرفته و در بیانات مختل  خود، آن

کرد  و تعري  نمود  است. در واقع بايد به بررسی و تحقیق پیرامون اين مهمّ 

ای بفر   نامفه  توان لغفت  ی مجمو  خطابات شار ، می پرداخت که: آيا با مالحظه

ين نمود و به عفرف خاصّفی کفه معصفومین آن را بفه      اساس فرهد  شر  تدو

انفد،   اند و برخورد نوين و متفاوتی که نسبت به موضفوعات داشفته   وجود آورد 

 توجه کرد و آن را مبدايی برای علم لغت جديد قرار داد 

ی علماء بر اجتما  شرا ط شفهادت   . پیرامون نظر آخوند در حمل سیر 3

ی قفوم بفه ايفن     آيا نفو  مراجعفه   بل طرح است:بمثابه قدر متیقّن، سواالتی قا
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شهادت و شرايط آن مطرح باشد، آيا مالزم با   دانش روشن نیست   اگر مسأله

آن نیست که ادعا شود فقهاء تدها به قول دو نفر )بیّده( از علمای لغت مراجعه 

ی علمفای لغفت در نفزد قفوم يکسفان اسفت و يفا         کددد   آيا اعتبفار همفه   می

تفوان   انفد  آيفا مفی    اصّی از علمیّت هر يك از آنان در نظر گرفتفه بددی خ رتبه

ای از دانشمددان در موضو  تخصص آنان را نچفريرفت   البتفه گفا      إخبار عدّ 

گیرد که بحفث ديگفری    معتبربودن دانشِ آن دانشمددان مورد اشکال قرار می

ان در ای ديگفر از دانشفمدد   است اما مراجعه يك دسته از علماء به قفول عفدّ   

دارد   « ضرورت رجو  به متخصص»تواند مستددی غیر از  ای خاصّ، می عرصه

ی علماء را به نحوی ناقص و نادرست معدا کدفیم تفا    آيا صحیح است که سیر 

مجبور شويم آن را در فرضی ذهدی ماندفد اجتمفا  شفرا ط شفهادت محفدود      

 نمايیم  

ی علمفاء در مراجعفه    که گزارشی واقعی و عیدی از سیر  در واقع هدگامی 

بددی دقیقی از آن ارا ه شود، معلوم خواهد شفد   به اهل لغت بیان شود و جمع

دارای قواعد و چارچوب و مراحل و شروطی است کفه تداسفبی بفا     که اين امر

هفای علمفی اسفت     قدر متیقّنِ ادعايی ندارد. پس علماء به چیزی که فاقد پايه

هفای   دهد که فقهاء، تفالش    نشان میکددد و دقّت در سیر رجو  نکرد  و نمی

اند و از نظر عقال ی و علمی، بمثابه يك  لغويون را به عدوان يك دانش پريرفته

انفد و لفرا در صفورت     قبول با آن معامله کفرد   تخصّص و شاخص و معیار قابل

تفکیك از استدالل چهفارم بفر    تحلیل صحیح و واقعی از سیر ، اين مقوله قابل

رجو  به متخصص به عدفوان  »نیست؛ زيرا آن استدالل نیز حجیت قول لغوی 

 داند. را دلیل بر حجیت قول لغوی می« يك امر عقال ی

پفريرد زيفرا لغويّفون     . البته آخوند تمسك بفه بدفاء عقفالء را نیفز نمفی     1
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ی تعیین معدای وضفعی و حقیقفیِ کلمفات ندارنفد و تدهفا       تخصصی در زمیده

 کددد. استعماالت را بیان می

بددی بین معانی مختل  نچرداخته بلکه بفا   اين صورت، لغوی به جمع در 

نیفاز کفرد  و بفا گفردآوری      گزارشگری خود، علماء را از تفحص و جستجو بفی 

استعماالت، بستری برای فقیه فراهم کرد  تا از توجه به آنها به معدای حقیقی 

اب شهادت و پی ببرد. بدابراين تمسك به قول لغوی اگر به صورت فقهی و از ب

سدجی آن با احکام ديگفر   ی آن و نسبت امثال آن باشد، وابسته به بررسی ادلّه

است. اما اگر به صورت عقال ی مطرح شود، از باب رجفو   « االستدباا فقه»در 

شد  توسفط لغويفون    به علم و کار علمی است. حال اگر سطح کار علمیِ انجام

ی فقیه  ی حقیقی الفاظ به عهد بددی و تعیین معدا باشد، جمع« گزارشگری»

اند  بددی استعماالت پرداخته خواهد بود اما اگر ثابت شود که اهل لغت به جمع

اند، قول آنان حجّت خواهد بفود کفه از بیفان     و معدای وضعی را مشخص کرد 

ی رجو  به قول لغوی حتفی در صفورت عفدم حجیفت آن روشفن       فوق، فايد 

 شود. می

ی کتفب لغفت و بکفارگیری قواعفد      ه با مالحظفه البته بايد توجه داشت ک

تفوان بفه تحلیفل جفامعی      شداسی می رياضیات احتماالت و ضوابط علم باستان

های گوناگون تاريخی دست يافت  پیرامون معانی الفاظ و سیر نقل آنها در دور 

تفر گفردد. امفا     شود تا فهم از آيات و روايات بسیار دقیق که اين مهم باعث می

عفدم  »های گونفاگون و احالفه آن بفه     در دور « نقل لفظ»از علّت عدم تحلیل 

، مالزم با إهمال واضعین و مستعملین «ذکر قرا ن پس از شیو  معدای مجازی

و به معدای عدم توجه به تغییرات روابط اجتماعی و آثار آن بفر وضفع خواهفد    

 پريرش نیست. بود که قابل



 

 



 

 

 
و اقسام آن « اجماع» مند کردنِ تعريف یرامون ضابطهبحثی پ

 اسات ادراکات عقالئیبر

 

 

  

است و مرحفوم آخونفد پفیش از    « اجما  مدقول». بحث بعدی پیرامون 9

کدفد و حجیفت آن را وابسفته بفه      ورود در آن، وجه اعتبار اجما  را تبیین می

کدد کفه بفا    داند. سچس چهار نو  از اجما  را ذکر می قطع به رأی معصوم می

توان به نظر معصوم دست پیدا کرد: اجما  دخفولی، اجمفا  لطففی،     میها  آن

 اجما  حدسی و اجما  تصرفی.  

ابتدا اق بايد توجه داشت که تعري  ارا ه شد  از اجما  دخفولی، مداسفبتی   

با معدای اجما  ندارد و نبايد ذيل اين مفهوم قرار بگیرد. بلکه در واقع إخبار از 

« مدبفع اسفتدباا  »و بايفد آن را تحفت عدفوان    شود  بیان معصوم محسوب می

مددرج کرد زيرا چدین اتفاقی، حاکی از بیان و نظفر معصفوم اسفت و در ايفن     
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قفوم نیفز تصفريح    »جهت، تفاوتی با خبر واحد ندارد. ممکن است گفته شفود:  

نفسفه ارزشفی نفدارد بلکفه از ايفن جهفت کفه موجفب          اند که اجما  فی کرد 

معتبر است و لرا اسفتفاد  از اصفطالح اجمفا      شود، استکشاف نظر معصوم می

 «يك امر صوری و تسامحی است.

تعريف   »در اين صورت و برای تدقیح بحفث بايفد بفه بررسفی پیرامفون       

( اتّفاق 9طرح است:  پرداخت که احتماالت مختلفی در تعري  آن قابل« اجما 

( فرهد  يك قفوم يفا يفك صفد  کفه بفه معدفای        5اکثريت در يك موضو . 

ی يفك عفرف    دهدفد   های يك جمع است و در اين صورت نشفان  شد  يرفتهپر

( فرهدگفی کفه مخفتصّ بفه     3ها خواهد بود.  خاصّ و تمايز آن با ديگر فرهد 

( همان احتمال دوم و سوم 1فقهاء است و نه فرهد ِ هر قوم و صد  و ملّتی. 

تفاري   که به يك مقطع مقیّد شود بلکه به نحوی که تمامی طول  اما بدون آن

تعري  اجما  در نظفر شفیعه، اتففاق    »را در بر بگیرد. ممکن است گفته شود: 

جمعی از فقهاء بر يك حکم است به نحوی که اين اتفاق موجب قطع بفه رأی  

امام و کش  نظر معصوم شود و در آن، جمعیتی خاص و عددی معیّن شفرا  

کفه   ی«جمعیفت »رسفد تعريففی علمفی از     در اين صورت به نظر می« نیست.

اتّفاق آنان موجب چدین قطعی خواهد شد، ارا ه نشد  و فهم از آن، به بداهت 

 و وضوح موکول شد  است.

ی اجما  است  . البته شايد گفته شود از طريق توجه به اقسام چهارگانه5

شود که به همین دلیل بايد به بررسفی   معلوم می« جمعیت»که تعري  از اين 

ی اجما  دخولی بايد گفت که وقتی معصوم به  اين چهار قسم پرداخت. دربار 

اند شفمرد  شفود، اتففاق و     عدوان يکی از اعضاءِ جمعی که به حکمی فتوا داد 

جمعِ مرکور نقشی در دستیابی به نظر امام نفدارد بلکفه آنچفه محقفق شفد ،      
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و امثفال آن،  « أجمع فقهاء االمّفه »إخبار از رأی معصوم است و جمالتی ماندد 

ن است که خبری از نظر حضفرات معصفومین در يفك موضفو ،     مدصرف به اي

 برای ما نقل شد  است.

پیرامون اجما  تشرّفی نیز بايد توجه داشت که يا تشرّف فقیه به آستان  

شدن يك روايت به سفاير روايفاتی    امام معصوم آشکار شد  که به معدای اضافه

شفود   ق مددرج نمیاست که به دست ما رسید  و لرا تحت عدوان اجما  و اتّفا

بلکه خبری است که توسط يك فقیه ثقه و عادل برای ما نقل شد  اسفت. يفا   

تشرّف فقیه به محضر معصوم آشکار نشد  و به صورت يك راز باقی ماند  کفه  

 شود. در اين صورت برای ديگر فقهاء، حکمی اثبات نمی

طريق، ی اجما  حدسی و اجما  لطفی بايد گفت که اين دو  . اما دربار 3

ی واحفد   تغايری با يکديگر ندارند و دو روی يك سکّه و حاکی از يفك مقولفه  

سفو صفاحب ديفن، فقهفاء و خفدمتگزاران خفود را تدهفا         هستدد؛ يعدی از يفك 

گیری از آنان اهتمام دارد ف کفه    ی غیبت نیز به دست گرارد و از پس پرد  نمی

هفای   رغم تالش لینارر به معدای لط  است ف و از سوی ديگر علمای شیعه ع 

علمی گسترد ، اهل تسلیم و تضرّ  و توسّفل بفه سفاحت مقفدس معصفومین      

هستدد و لرا ممکن نیست که در مقابل اين رفتار، پاسفخی در خفور بفه آنفان     

دهفد. بفه عبفارت     که اين مطلب، علّت اتّفاق در فتوا را توضیح مفی  داد  نشود

يت امام معصوم به تضفرّ   ديگر، وحدت نظر فقهاء در يك موضو ، ناشی از عدا

گردد؛ زيرا تعدّد  و به فعالیت علمی آنان باز نمی و خاکساری و تعبّدِ آنان است

شود. در واقع اجما  لطفی حاکی از  و اختالف در مبانی مانع از اين وحدت می

روندی است که مافوق در برابر مادون در پیش گرفته و اجما  حدسی، همین 

کدفد؛ يعدفی نظفر عدايفت      از پايین به باال تشريح مفی روند را در قالب حرکتی 
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ی واحد اسفت.   معصوم و تعبّد و تضرّ  فقهاء نسبت به صاحب دين، يك مقوله

توان اين دو بُعد را از يکديگر تفکیك کرد امفا   البته از نظر عقلی و مدطقی می

 ی میان عبد و موال صحیح نیست.  از نظر عقال ی، چدین تفکیکی از رابطه

دانستن اجمفا  لطففی بفا اجمفا  حدسفی       يکی»است گفته شود:  ممکن

ی  پريرش نیست زيرا در اجما  لطفی، به برهان لطف  ف کفه يفك قاعفد       قابل

ی عفادی و   کالمی و عقلی است ف استداد شد  اما در اجما  حدسی، به مالزمه 

در « عرفی تمسّك شد  و لرا مداا اين دو طريق، کامالق با هفم متغفاير اسفت.   

  بايد توجه داشت که لط  خدا محال است جاری شود مگفر زمفانی کفه    پاس

فقیه به تضرّ  و توسل و درخواست خاضعانه از خدای متعال داشته باشد کفه  

در اين صورت، جريان لط  و رحمت الهی بر او قطعی خواهد بود. پس جريان 

ر جا همان فقهفاء هسفتدد ف يفك امف      لط  از سوی خدا بر بددگان ف که در اين 

ای دو طرففه و   متقوّم است که وابسفتگی تفامّی بفه رفتفار عبفاد دارد و رابطفه      

ی  شود. البته اين تقريرِ مختار از قاعفد   تفکیك از يکديگر محسوب می غیرقابل

 لط  است و نارر به بیان قوم پیرامون اين قاعد  نیست.

 ی عادی و عرفی مطرح شد ، اما آنچه در اجما  حدسی، به عدوان مالزمه

آن است که اتفاق نظر در میان تابعین و طرفداران و ارادتمددان يفك شفخص   

عادتاق دالّ بر اخر اين نظر از آن شخص است که برای تبیین و تحلیل آن بايد 

ای، ناشفی از شفدّت روحفی تفابعین نسفبت بفه متبفو  و         گفت چدفین مقولفه  

قفوم پیرامفون   ی تعبّد و تسلیم آنان نسبت به اوست. البته ادعفای   دهدد  نشان

کدفد و روابفط    اين مالزمه برای موالی کافر و مدافق و عبفاد آنهفا صفدق نمفی    

عقال ی جاری در میان کفار و مدافقین کامالق برخالف اين ادعاسفت. يعدفی در   

اتّففاق  »اسفت و نفه   « تدفاز  »آنچه اصل و اساس قرار گرفته، « تئوری قدرت»
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لیان و قفرون متمفادی   هفای پادشفاهی در سفا    حتی اگر برخفی سلسفله  «  نظر

انفد، بفدان معدفا نبفود  کفه       اند و اهداف خود را تحقق بخشفید   حکومت کرد 

همدلی و همکاری به عدوان مبدای عمل آنان قرار گرفته بلکه سلطان با تدابیر 

خود و از طرق مختلفی ماندد ارعاب و تهديد و شکدجه و تطمیع و فريفب و...  

کرد  و به حرف و طرد و قتل عداصفر   ترل میدا ماق زيردستان و درباريان را کد

نمود  تا در جريان تداز   خطرناک ف حتی از میان نزديکان خود ف مبادرت می  

بر سر قدرت، کسی بر او غلبه پیفدا نکدفد و کودتفايی رخ ندهفد و سفلطدتش      

 تداوم يابد.

ی عادی و عرفی، ناشفی از عفدم    در واقع چدان ادعاهايی پیرامون مالزمه 

مديريت سالطین و ابعاد مختل  آن است و اال تمامی تاري ، گوا  اين درک از 

مطلب است که آنچه در دربار پادشاهان جريان داشته، درگیری و تداز  بر سر 

های  ها و جمعیت   گرفته بلکه گرو قدرت بود  و نه تدها اتفاق نظری شکل نمی

گرشفتدد تفا    یفغ مفی  زيادی از بزرگان و متدفّرين و خدمتگزاران دربار از دم ت

ی او متزلفزل نشفود. البتفه     ی سلطدت در اختیار شا  باقی بماند و سلطه اريکه

داد  يفا   هدگامی که پادشاهی در کدترل زيردستان مراقبت کافی به خرج نمی

خورد ، کودتفايی از درون يفا    طلب شکست می تدابیر او در حرف عداصر قدرت

رفته است. بدابراين قدرت  از بین میشد  و آن سلسله  جدگی از بیرون واقع می

بفود  و نفه در مفديريت    « مفديريت تدازعفات  »و توانمددی و مهارت شفا ، در  

« وحفدت »ها؛ يعدی اشتراک نظر در میان درباريان وجود نداشته بلکه  اشتراک

شفد  و دسفتیابی بفه     در تدبیر عیدیِ سلطان و کیاست و زيرکی او متجلّی می

ی مداوم اهفالی دربفار و صفاحبان مداصفب      تصفیهاين وحدت در خارج، بدون 

لشگری و کشوری امکان نداشته است. لرا اتفاق نظر در روابط عقال یِ جوامفع  
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ی عفادی يفا عرففیِ     تواند مالزمه مادّی، يك فر  خیالی و ذهدی است و نمی

 فیه ندارد. ادعا شد  را نتیجه دهد و قابلیتی برای تطبیق بر مانحن

ی  ی عادی و عرفی تدها برای جامعه رشت، اين مالزمه. بر اساس آنچه گ1

طرح است. در اين صورت بحثی که در  الهی و موالی شرعی و عباد م،من قابل

يابد؛ يعدی فرهد  فقهاء و مومدین، خضو  و توسفل   ابتدا ذکر شد، جريان می

و خاکساری در برابر موالی شرعی است و اين تعلّق روحی و تعبّد و تسلیم به 

بفرد و باعفث    ی تداز  و درگیری و حرف را از بین مفی  محور واحد، ريشهيك 

شود. در  جريان لط  خداوند متعال و ايجاد اشتراک و اتفاق در نظر و عمل می

نظر جمعی از فقهای شیعه بر حکمی واحد نبايد بفه   واقع برای تحلیل از اتفاق

علفم غیرمعصفوم   مباحث علمی و مبانی استداللی آنان تکیه کفرد زيفرا قطعفاق    

نظر را در امور روحیِ آنان جستجو  بَردار است و لرا بايد علّت اين اتفاق اختالف

کرد. در اين صورت روشن خواهفد شفد کفه بفرای تبییدفی صفحیح از اجمفا         

حدسی، بايد آن را به روحیه و خشلق و فرهد  فقهای شیعه مبدی بر تسفلیم و  

نفد و شفار  نیفز قطعفاق در مقابفل      تعبّد و خضو  در برابر شار  مقدس بازگردا

کدد. پس در ايدجفا   چدین اخالقی، لط  و رحمت خود را بر اين قشر نازل می

ی لط  ذکفر شفد،    ای که در تقرير مختار از قاعد  ی دو طرفه نیز همان رابطه

جريان دارد با اين تفاوت که در اجما  حدسی، اين رابطه از پايین به باالست. 

بودن اجما  حدسفی و اجمفا  لطففی     ی که پیرامون يکسانا با اين بیان، نکته

 طرح شد، وضوح بیشتری پیدا کرد. 

شايد علّت اين اتفاق، صراحت روايفت در بیفان   »ممکن است گفته شود:  

حکم و وضوح سیاق آن باشد به نحوی که اختالفی در اسفتدباا از آن ايجفاد   

در پاسف   « دبفع نشفود.  نگردد و مبانی علمی متعدّد، موجب تعدّد در فهم از م
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بايد گفت که اين فر ، حاکی از يك نو  بداهت است؛ يعدفی تمفامی مفردم    

عادی فهمی مشترک از اين نو  بیان خواهدد داشت و درک آن، نیازمدد يفك  

کار علمی و تخصصی نیست. به عبارت ديگر چدین فرضی در مورد موضوعاتی 

وب شفوند و علفم بفه    طرح است که از مسلّمات و ضروريات مرهب محسف  قابل

ها، نیازمدد تفقّه و اجتهاد و استدباا و استدالل تخصصی نیست و عمل بر  آن

طبق آن، به رجو  به مدابع و اثبات حجیت اجما  و... وابسفتگی نفدارد بلکفه    

ی مردمفی اسفت کفه بفه ايفن مکتفب        يك امر ضروری حتفی در میفان عامّفه   

    9حث دارد.اند. لرا چدین فرضی، خروج موضوعی از ب گرويد 

بددی بايد گفت که قوم برای اثبات حجیفت اجمفا  در مفورد     . در جمع5

هفا، لطف  و    اند که دو طريق از آن يك فر  فقهی، به چدد طريق استداد کرد 

حدس است. ابتدا اق بیان جديدی از جريفان لطف  الهفی و تقفوّم آن بفه عبفاد       

لفوم شفود اوالق در   مطرح شد و سچس به نقد اجما  حدسی پرداخته شد تفا مع 

جوامع کفر و نفاق، تداز  جايگزين اشتراک و اتّفاق شد  و ثانیاق نظر يکسان در 

میان م،مدین، ناشی از تبعیت نسبت به يك ر یس نیست بلکه تابعی از شدّت 

روحی و تعبّد و تعلّق يکسان نسبت به موالست که اين امر، باعث جريان لط  

ی ايفن   شود. نتیجه ک در مورد يك موضو  میاو و رفع اختالف و ايجاد اشترا

رسد که اجما  حدسی و اجما  لطففی، دو روی   دو بحث قهراق به اين نقطه می

اند و تغايری ندارند؛ اولی حرکت را در سیر پفايین بفه بفاال مالحظفه      يك سکّه

                                                           
در واقع ادعای رجو  اجما  به صراحت خطابات، به معدای عدم احتیاج به بحث و  .9

بررسی تخصصی پیرامون خطاب است و لرا بر اساس چهار احتمالی که در ابتدای بحث 

های يك جامعه و  شد  پیرامون معدای اجما  مطرح شد، در قالب احتمال دوم )پريرفته

 .(مقرّر)تبیین خواهد بود؛  قوم( قابل



101   االصول کفايهنقد و بررسی ________________________________________  

 

 نمايد. کدد و دومی همان حرکت را در سیر باال به پايین بررسی می می

ارر به مباحث قوم بفود امفا بايفد توجفه داشفت کفه در       البته اين بحث ن 

گونه نیست که جريان لطف  خفدای متعفال شفامل تمفامی       مبدای مختار، اين

فقهاء شود؛ همچدان که موضو  بحث نبايد پیرامون اجما  بفر سفر يفك ففر      

در هر عصری ارتباا با امام معصوم بفرای فهفم ديفن     فقهی شکل بگیرد. بلکه

شود که چدفین   جانبه، تدها برای يك فقیه محقق می مهبوحدته و به صورت ه

ی خداپرستی در عصفر خفود در برابفر     شخصی، پرچمدار توحید و حافظ کلمه

 فشارهای دستگا  کفر و نفاق است.

توان از کلمات قوم پیرامون اجمفا  اسفتدباا کفرد، ايفن      . پس آنچه می1

است که به دسفت  ی خبری  است که اجما  در نظر اصولیون شیعه نازل مدزله

ما نرسید  است. در واقع اگر بیان معصوم در موضو  مورد نظر بفه دسفت مفا    

گیری اجما  ضرورتی نخواهد داشت. لرا اجما ، اولین را  مفا   رسید  باشد، پی

برای ارتباا با موال نیست بلکه حجّیت آن موخّر از خبر است و تا زمفانی کفه   

رود. گرچفه   ه به سفراغ اجمفا  نمفی   خبری از بیان موال در دسترس باشد، فقی

های فقهی بر خالف اين تأخّر عمل شود اما بحفث   ممکن است در برخی بحث

ما فعالق در چارچوب علم اصول است. حتی اگر تفأخّر اجمفا  از بیفان معصفوم     

ی ديگر أخباری است که به  رتبه پريرفته نشود، حداقل اين است که اجما  هم

که اجما  در کدار ساير رواياتی که پیرامون  میما واصل شد  است. يعدی هدگا

شفد  از ديگفر    يك موضو  وارد شد  قرار گیرد، ممکن است مفهفوم اسفتدباا  

روايات را تقويت و تأيید کدد و يا بالعکس باعث ايجفاد ترديفد نسفبت بفه آن     

 شود. 

اگر مقصود قوم از طرح بحث اجما  همین مطلفب باشفد، چدفین بیفانی     
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ای که اين خبر را به ما مدتقفل کفرد ، جمفع     ت زيرا واسطهخالی از اشکال اس

توان گفت چدفین جمعیتفی بفدون     توجهی از فقهای شیعه هستدد و نمی قابل

استداد به بیان معصوم و صرفاق بر اساس حدس و رأی خود، اقدام به صدور فتوا 

ود ش اند بلکه تعبّد و مراتب تقوی و ور  آنان، موجب قطع به اين مهمّ می کرد 

که حکم اين دسته از فقهاء بر مبدای حديث و روايتی بود  که بفه دسفت مفا    

نرسید  است. بدابراين عمل فقهاء بمثابه إخبار از وجود بیانی از معصوم اسفت  

گردد. يعدی اگر اين خبر از قسم اخبار  و حجّیت آن نیز به حجّیت خبر باز می

بر کرب است و اگر از قسم متواتر باشد، حجیت آن ناشی از عدم امکان تواط، 

گردد که قفوم   ای باز می اخبار آحاد باشد، حجیت آن به بداء عقالء و ساير ادلّه

کددد و بحفث ديگفری در ايفن زمیدفه الزم      برای حجیت خبر واحد مطرح می

 نیست. 

که فتوای جمع کثیفری از فقهفاء دالّ بفر     اين». ممکن است گفته شود: 7

است، امری مسلّم اسفت کفه     بار  روايت در اين وجود بیانی از معصوم و صدور

نزاعی در آن نیست. بحث قوم در باب حجیت اجما  نیز نفارر بفه ايفن نکتفه     

نیست بلکه فقیه در بحث اجما ، مواجه با فتاوی ديگر فقهاء است که برای او 

تواند از آنها تقلید کدد. يعدی گرچه وجود يك خبر در اين  حجیت ندارد و نمی

تواند قطع پیدا کدد که اگر آن خبر و روايفت را   لّم است اما فقیه نمیمیان مس

نمفود کفه ديگفران بفه آن قا فل       کرد، همان فتوايی را صفادر مفی   مالحظه می

اند. بدابراين فقیه با اصل بیان معصوم روبفرو نشفد  بلکفه بفا حاصفل کفار        شد 

را از ايفن  علمی و اجتهادی ديگران مواجه شد  که برای او حجیتی نفدارد و لف  

کدد که آيا با توجه به لط  و حدس و ساير طرق مطروحفه، نظفرات    بحث می

تواند کاش  از نظر و رأی معصوم باشد يا نه   علمیِ جمع متعدّدی از فقهاء می
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کدد کفه وجفه اعتبفار اجمفا ،      طور که مرحوم آخوند در متن تصريح می همان

از نظر امام و قطع بفه رأی  قطع به رأی امام است. لرا موضو  بحث، امکان احر

ی حاصل کار علمی )فتوا( ديگر فقهاست و نه احراز وجود  او از طريق مشاهد 

يك خبر. يعدی فرق واضحی وجود دارد بین وجود يك بیان از معصوم و احراز 

بردن به وجود يك خبر است ف کفه قفوم آن را     نظر نهايی معصوم که اوّلی، پی

رند تا پیرامون آن بحث کددد ف و دومی، از مسیر  پريرند و در آن نزاعی ندا می

کدد که بفرای ديگفر    ی يك کار اجتهادی و تخصصی عبور می مواجهه با نتیجه

متخصصین حجت نیست؛ اما اين قابلیت را دارد که کاش  از نظر و رأی امفام  

کدفد کفه جمفع     باشد و از اين باب، حجیت پیدا کدد. زيرا فقیه مالحظفه مفی  

ء با وجود اختالف مبانی علمفی، همگفی بفه يفك مطلفب فتفوا       کثیری از فقها

شود که چدین اتفاقی ممکن است ناشی  اند و اين گمان برای او تقويت می داد 

از آن باشد که اين حکفم را از بیفان صفريح و غیرقابفل تفسفیر معصفوم اخفر        

 « اند. اند و در فهم آن به مبانی علمی خود تکیه نداشته کرد 

فت گرچه برخی کلمات قوم بر خالف اين تقرير است امفا  در پاس  بايد گ

گا  اجما  به موضوعی تعريف    اگر چدین تقريری از بیان قوم صحیح باشد، آن

شود که در فرهد  فقهاء يك موضو  بديهی بود  و بدون کفار اجتهفادی،    می

قابل دستیابی است. يعدی اگر در میفان فقهفاء چدفین قطعفی ايجفاد شفود و       

شود که چدین قابلیتی از وضوح و صراحت را داشته باشد، ايفن   موضوعی پیدا

که اصل و اساس اين تعري  اثبات شد، فقیفه بفه    قطع حجّت است. بعد از اين

رود تا از طرقی ماندد لط  و حفدس و   ها و مصاديق آن در فقه می سراغ نمونه

د توجفه  الرکر است. اما بايف  ... احراز کدد که اين مصداق مددرج در مفهوم فوق

ی  شفدن آن بفا مقولفه    به معدای همسان« اجما »داشت که چدین تقريری از 
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گرفتنِ يك ارتکاز مشترک برای يفك جمفع اسفت و     و شکل« فرهد  خاصّ»

اند، رواج پیدا  ممکن است حتی در میان مردم عادی که به اين مرهب گرويد 

 کرد  و عملی شد  باشد. 

بفه رأی امفام در   « قطع»ه داشت که . بر اساس اين تقرير اوال بايد توج5

ی عقل نظری نیست بلکه بدابر مباحث قبلفی در فصفل قطفع و     ايدجا از مقوله

رنّ، از سد  عقل عملی است که ناشی از فطرت و غريز  نیست و بفه اختیفار   

گردد. يعدی اين جمع بر اساس اختیار خود، از اين موضو  امتحفان بفه    باز می

اند و در  ارتکازی مشترک نسبت به آن پیدا کرد  سالمت عبور کرد  و حالت و

شفوند و از حفريم آن محافظفت     مواجهه با آن، به يك مطلب واحد مدتقل می

دهدفد. در ايفن صفورت،     نمايدد و در مقابل مخالفین آن، واکدش نشان مفی  می

شفود و از جفدس    ی فقهفاء تعريف  مفی    اجما  به وصفی برای فرهد  جامعفه 

جمع است. البته اين پريرش، ناشی از تسفلیم بفودن    ی يك«ها شد  پريرفته»

ی الهی است؛ پريرشی که تبديل به هويت جامعه  در برابر خواست خدا و اراد 

اند. با اين توصی ، حفاالت   شد  و همگان نسبت به آن حالت انقطا  پیدا کرد 

رسفد و   علیه بفه وحفدت مفی    و ادراکات و اعمال يك جمع پیرامون امر مجمعٌ

شود که در اين صورت، بحفث از   ی آن به ديگری معتر  نمی دربار  کس هی 

حجّیت فراتر رفته است؛ يعدی کسی که با اين مقوله مخالفت کدد در حقیقت 

از اين جامعه خارج شد  و اين مقوله به معیاری برای تمییز و تشفخیص ايفن   

یست ها تبديل شد  است. لرا امر اجماعی از جدس قانون ن جمع از ديگر جمع

بلکه از اين مرحله عبور کرد  و به سفطح حفبّ و تعلّفق اجتمفاعی و فرهدف       

مستقرّ و جاری در جامعه رسید  است. البته چدین استقرار و اتحادی در میان 

ی موال ممکفن نیسفت.    يك جمع و تداوم اين حالت جمعی، بدون حضور اراد 
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و وابسفتگی  « هفا  تقفوّم اراد  »به همین دلیل آنچه در ايفن وضفعیت رخ داد ،   

تفوان از   ی مادون است که می ی مادون به مافوق و تصرف مافوق در اراد  اراد 

 نیز تعبیر نمود.  « جريان آيات الهی»آن به 

ی بحث قبلی بايد توجه داشت که اگر تمامی فقهای شیعه بر  . در ادامه1

د. تواند به دو امر ديگفر نیفز رجفو  کدف     اند، اين وضعیت می حکمی متفق شد 

السفالم بفا بیفان و     روشن است که خدای متعال و حضرات معصفومین علفیهم  

کددد تا مقاصد خود را به ما مدتقل کددفد و   خطاب خود با ما ارتباا برقرار می

از سوی ديگر فقیه نیز با اختیار و حفاالت روحفی و وضفعیت فکفری و قفوای      

ين در ايدجفا دو  رود تا از آن فهم پیفدا کدفد. بدفابرا    جسمی به سراغ مدابع می

شود و  ای که از طرف اسداد و مدابع با فقیه برقرار می ارتباا وجود دارد: رابطه

کدد. حال هرگفا  فقهفاء در برابفر     ای که فقیه با اسداد و مدابع برقرار می رابطه

مدابع حالتی انفعالی داشته باشدد و اثرگراری مدبع بر تمامی آنان به يك نحو 

شفود ف    تعبیفر مفی  « فاعل تبعفی »ختار از اين انفعال به باشد ف که در مبدای م 

اخفتالف   ی فقهاء از اين مدبفع، يکسفان و غیرقابفل    توان گفت که فهم همه می

انفد   که تمامی فرق اسالم با وجود اختالفات فراوان متففق  خواهد بود. ماندد آن

مه شود يا الحرام در شهر مکّه واقع شد  يا نماز بايد به سوی قبله اقا اهلل که بیت

طفور   اجماالق قرآنی که در دست ما قرار دارد، کالم خداست و... . در واقع همان

کدفد،   که در امور حسّی هر انسانی در مقابل نور خورشید احسفاس گرمفا مفی   

برخی از مدابع نیز به نحوی هستدد که تمامی عقول، اثرپريری يکسانی از آنها 

دهدد. به عبارت ديگفر هفر    شان میالعمل مشترکی در قبال آن ن دارند و عکس

فقیهی در اين فر  متأثّر از يك امر بیرونی است که برای فهفم از آن نیفازی   

 است.« امر بديهی»به فعالیت نظری و تخصصی ندارد و اين امر بیرونی، همان 
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اما اشتراکاتی نیز وجود دارد که دستیابی به آنها نفه از طريفق بفداهت و    

بیرونی، بلکه با تکیه بر فعالیت نظری و تخصصی میسّر شد  تأثّر يکسان از امر 

که تمامی فقهای  ولی با اين وجود اختالفی در اين زمیده وجود ندارد؛ ماندد آن

داندد يا ارکان نماز را  پرير می شیعه ازدواج را به دو صورت دا م و موقت امکان

... . ايفن نفو    کددد يا قا ل به طفواف نسفاء هسفتدد و     در پدج چیز محصور می

مسا ل ناشی از انفعال در برابر سدد و بداهت در فهم آن نیست بلکه به دلیفل  

اشتراک در اصول عامّ اجتهاد و اتفاق آنها در قواعد اين فنّ و تخصّفص اسفت.   

رغم اختالفات موجود در میان دانشمددان آن علفم، دارای   يعدی هر علمی علی

ی است که باعث وحدت يك علم و تمییز ا شد  های پريرفته اصول حاکم و پايه

ی  هفا، اشفتراک همفه    شود و همین اصول و قواعفد و پايفه   آن از ديگر علوم می

ای ناشفی   زند. اما چدین مقوله اهالی فنّ در برخی از مسا ل آن علم را رقم می

ی  از يك امر بیرونی و بداهت آن نیست بلکه يك امر درونی و تفابعی از نحفو   

  9 ا اسداد و مدابع بر اساس يك سری اصول موضوعه است.ارتباا فقهاء ب

پس تاکدون سه احتمال در تعري  و تبیین اجما  مطرح شد. يکی اجما  

ی خبر، دوم اجما  به عدوان امر بديهی در میان مسلمانان و  بمثابه نازل مدزله

سوم اجما  به عدوان اتفاق نظری که ناشی از اصول موضوعه و قواعد مشترک 

رامون علّت اجمفا   توان احتماالت مختلفی پی و عامّ در هر علم باشد. يعدی می

ی مبانی قفوم و کلمفات آنفان، تعريف       و تحلیل از آن طرح کرد تا با مالحظه

 صحیح اجما  از میان اين احتماالت گزيدش شود. 

تواند به تشريح معدای اجما  کمك کدد اين است کفه   . سوالی که می90
                                                           

ی تحلیفل   لبته اين دو احتمال از سد  ادراکات عقل نظفری اسفت و بحثفی کفه دربفار      ا .9

 طرح شد، از سد  ادراکات عقل عملی است.« فرهد  جامعه»اجما  به عدوان 
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فقهاء که فتوای آنان کاش  از نظفر معصفوم و موجفب    « جمع»مقصود قوم از 

شود، چیست  اگر در نفزد فقهفای شفیعه، تدهفا حیثیفتِ       ع به رأی امام میقط

بمثابه « جمع»در اجما  شرا است، بايد روشن شود که « کش  از نظر امام»

در نظر « جمع»قید اول اين تعري ، از نظر علمی چه ابعاد و تعريفی دارد  آيا 

ارد  حداقل و اصولیون شیعه، تعريفی علمی و تخصصی دارد يا معدايی عرفی د

توان به طور قطع گففت   چیست  چه تعدادی است که می« جمع»حداکثر در 

هفا ارا فه نشفود،     شود  اگر پاسف  ايفن سفوال    اين مفهوم، شامل آن تعداد نمی

 انضباا علمی الزم برای بحث رعايت نشد  است.

توان به  اگر کسی قا ل به اجما  لطفی باشد، می»ممکن است گفته شود: 

داد که جمع را به تمامی فقهای حاضر در يفك عصفر واحفد تعريف      او نسبت 

کدد و اگر کسی قا ل به اجما  حدسی باشفد، شفايد بفا توجفه بفه برخفی        می

کلمات قوم بتوان جمع را در اين ديدگا  به قدماء و اساطین و فحول علم فقه 

 در اين صورت،« شود ف تعري  کرد.  ف که از رأی آنان، رأی امام حدس زد  می

در بیان اول از جمع تعريفی کمّی ارا ه شد  و در بیان دوم، قیدی کیففی بفه   

معدای جمع اضافه شد  است؛ همچدان که يك احتمال اين اسفت کفه جمفع    

ی آن لحاظ شد  است.  بدون قید خاصّی مدظور بود  و معدای عرفی و عوامانه

 جا هم سه احتمال قابل بررسی است.  پس در اين

هماندد ساير الففاری کفه در مباحفث    « جمع»ت فوق، گرشته از احتماال

توان با بررسفی و   رود، دارای انصراف علمی و مدطقی است و می علمی بکار می

زنی پیرامون آن، قوم را به لوازم اين اصطالح ملتزم نمود؛ حتفی اگفر در    گمانه

ای از اين لوازم مدطقی مشاهد  نشود. بفر ايفن اسفاس     مباحث اصولیون، نشانه

مطرح است، ارا ه شود تا « جمع»يد آنچه در نظر قوم به عدوان مفهوم علمیِ با
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معیار صحیحی برای جرح و تعديلِ تعري  اجما  بدست آيد و طفرح اقفوال و   

ی بحفث   رفتن سررشته های مختل  در موضو  اجما ، موجب از دست حیثیت

از نظفر  « جمفع »نگردد. يعدی تا زمانی که مفهوم فلسفی يا مدطقی يا عقال یِ 

ها و حیثیات گونفاگون و قیفدها و طفرق     ای مشخص نشود، طرح تقسیم ريشه

ای ندارد بلکفه باعفث خلفط     مختل  )از قبیل لط  و حدس و...( نه تدها فايد 

شود. ممکن است ادعا شود که جمع قابل  بحث و عدم امکان قضاوت علمی می

ع را مشفخص  است اما ايفن فقفط بُعفد کمّفی جمف     « خالف الواحد»تعري  به 

که جمع از دو مدظر ديگر يعدی از بُعد کیففی و مبدفايی نیفز     کدد در حالی می

 بايد مورد تبیین قرار گیرد. 

. از سوی ديگر، اجما  در نظر اهل سدّت به اتفاق اهل حفلّ و عقفد از   99

امّت پیامبر تعري  شد  و حجّیت آن نیز بفه عفدم امکفان خطفای ايفن امّفت       

ی ورود آنان به بحث جمع، از سفد  مباحفث    قع نحو مستدد شد  است. در وا

های آن دست پیدا کرد و به قضاوت علمی  توان به ريشه کالمی است و لرا می

يعدی بهترين تقرير از اين مبدا آن است که اهل تسفدّن،    ی آن پرداخت. دربار 

انفد بلکفه ايفن     عصمت را برای بزرگان و علمای هر امّفت يفا صفدفی نچريرفتفه    

بودنِ  اند و در واقع مسلمان پريری را ناشی از تديّن به دين اسالم دانستهخطانا

شود. در اين صورت بايد ايفن   اهل حلّ و عقد است که موجب هدايت آنان می

ی  سوال را مطرح کرد که اسالم چیست  آيا چیزی غیر از تسلیم در برابر اراد 

ی  مفع در برابفر اراد   الهی است   به عبارت ديگر، به دلیل تسلیم شدن اين ج

يابدفد و   الهی و حضور اين اراد  در تصمیم آنان است که عصمت از خطفا مفی  

ی الهی نیز به اين دلیل خطاناپرير است کفه بفه    شوند. اراد  دچار ضاللت نمی

گردد. پس اگر علّت عصفمتِ   علم مطلق و قدرت مطلق و حکمت مطلق باز می
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ثابت گشت که يك جمع در برابر  يك جمع به بیرون از آن جمع ارجا  شد و

خواست خدا سجد  کرد  و نسبت به آن مدقطع شد ، آنگا  صحیح است کفه  

بودن  گفته شود چدین جمعی بریء از خطا و ضاللت خواهد بود. لرا اگر تسلیم

يك جمع در برابر مشیت الهی پیرامون يك موضو  خاصّ اثبات شود، ادعفای  

 مالق صحیح است. عصمت آنان از خطا در آن موضو  کا

. گفته شد که مسلك اهل سدّت در اجما ، اتفاق اهل حفلّ و عقفد از   95

امّت اسالم پیرامون يك موضو  است. از نظر اصولی و فارغ از مباحث نقلفی و  

اند، احتمال ديگفر در تبیفین ايفن     روايی که اهل سدّت در اين بار  طرح کرد 

در « عقالی يفك قفوم  »اق نظرِ قول آن است که مقصود قا لین، تمسّك به اتف

که چدین بدا ی  تمسك کرد  باشدد؛ و لو اين« بداء عقالء»يك قضیه باشد و به 

در میان يك گرو  و فرهد  خاصّ )مسلمانان( محقق شد  باشد و امری عامّ و 

ی  ها به حساب نیايد. البته در ايفن ففر ، بوسفیله    شامل در میان تمام انسان

ی امفور اجتمفا  مشفخص     شود بلکه روند ادار  میاجما  حکمی شرعی ثابت ن

توان آن را به مسلمانان نسفبت داد و نفه بفه اسفالم. يعدفی       شود و تدها می می

شفود و نفه حجیفت شفرعی؛ زيفرا بدفابر        حجیت عقال ی برای اجما  ثابت مفی 

 ی بین اين دو نو  از حجّیت نفی شد.   مباحث قبلی، مالزمه

  قوم، بداء عقالء امری اسفت کفه در   طبق تعري»ممکن است گفته شود: 

میان تمام ابداء بشر مشترک است و در طفول تفاري  تفداوم داشفته و خواهفد      

که اجتما  حلّ و عقد تدها مربفوا بفه علمفاء و مجتهفدين و      داشت. در حالی

اوالق بايد توجه داشت « اند. بزرگان امّت است و بسیاری از افراد بشر از آن خارج

های فلسفی بحث، بفه مقفوالتی ماندفد فطفرت      طرح ريشه گرچه قوم برای که

ناپفرير اسفت ف     شود و امری تخل  اند که تمامی ابداء بشر را شامل می پرداخته
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که طبق اشکاالت مطروحه، مالزم با جبر خواهد شد ف اما هدگفامی کفه بفرای     

اند، بفه حاکمفان و سفالطین و مفوالی      بحث از امور عقال ی وارد مصاديق شد 

انفد کفه طبیعتفاق تدهفا      اند و عقالء را به اين قشر تطبیق داد  توجه کرد  عرفیه

 شود. ها می شامل گرو  خاصّی از انسان

ثانیاق طبق مباحث قبلی که پیرامون امور اعتباری و جعلی طرح شد، اگفر  

قرار باشد بداء عقالء به فطرت و غريز  و جبر و علّیت نظری بازنگردد و امفری  

و قراردادی بفاقی بمانفد، بايفد آن را بفه رفتفار حاکمفان و        مجعول و اعتباری

سالطین و موالی مدصرف نمود که برای تحقق اغرا  خفود، اقفدام بفه وضفع     

رساندد و مردم را به  کددد و آن را به پريرش عموم می قانون و جعل طريق می

نمايدد. يعدی پريرش، رکدی اساسی در امر اعتباری است و  انجام آن ملتزم می

بدون پريرش، غر  از وضع قانون محقق نشد  و اعتبار بدون پريرش توسفط  

مردم و جامعه، مالزم با لغويت است. به همین دلیل، امفر اعتبفاری در سفطح    

شود که توسط پادشاهان و رسسای جامعه  اصلی خود، به جعلیاتی مدصرف می

وانین رسفاندنِ قف   شود؛ زيرا اين قشر هستدد کفه توانفايی بفه پفريرش     وضع می

 مدّنظر خود را دارند.

بر اين اساس، بداء عقالء به عدوان امری قراردادی بايد به بداء حاکمان و   

انطباق بفر تعريف  اهفل     سالطین و موالی تعري  شود که در اين صورت، قابل

تسدّن از اجما  است؛ با اين تفاوت که اين يك بداء عقالء عمومی نیست بلکه 

اصّی به نام فرهد  مسلمین است. يعدی عقالء و مختصّ به فرهد  و عرف خ

بکر متّفق شدند و آن را در میان مردم به  بزرگان و سران مديده بر خالفت ابی

 پريرش رساندند و عقالء و بزرگان ديگر شهرها نیز از آنان تبعیت کردند.

توانفد بفه چدفین مطلبفی      اما راهراق اجما  در فرهد  موجود شیعه، نمی
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ای از فقهاء به عدوان بزرگان امّت شیعه  گونه نیست که عدّ  اينمدصرف شود و 

دور هم جمع شوند و به اتفاق نظر در يك موضفو  برسفدد؛ بلکفه هفر يفك از      

فقهاء در عصر خود و بر اساس فعالیت تخصصی و اجتهاد شخصی، بفه نظفری   

ی يك فر  فقهی رسید  و فتوای خود را پیرامون آن صادر کرد  اسفت.   دربار 

ی فقهاء در  چس اين ما هستیم که با نگاهی به تاري ، به اشتراک فتوای همهس

يك عصر )بر مسلك اجما  لطفی( يا اشتراک برخی از اساطین و قدمای فقفه  

هفايی کفه    بريم و بفا بررسفی   در يك موضو  )بر مسلك اجما  حدسی( پی می

کفه رفاهراق    شفويم  از فقهاء مواجه می« جمع کمّی»ايم، با يك  خود انجام داد 

 باشد.« تعري  عقال ی از جمع»تواند مصداقی برای  نمی

که بتفوان تعريف  دقیفق اجمفا  را از میفان       . از سوی ديگر و برای آن93

توان به اين نکته توجه نمود که اجما  در کدفار   کلمات قوم استدباا کرد، می

کفه   کتاب و سدّت و عقل و به عدوان مدبع در فقه مطرح شد  است؛ همچدفان 

نیفز مفورد بررسفی قفرار گرفتفه و در کدفار       « أمفارات »اجما  مدقول در فصل 

طور که توجفه   مباحثی ماندد رواهر، قول لغوی و... ذکر شد  است. پس همان

و همچدین توجه به طششرشقی ماندد لط  و حدس و... « جمع»به تعري  علمی از 

علفم اصفول و    تواند بحث اجما  را تبیفین کدفد، توجفه بفه جايگفا  آن در      می

عر  )کتاب و سدّت يفا رفواهر و أمفارات( نیفز      ی آن با موضوعات هم مقايسه

 تواند راهدمای بحث باشد. می

شفايد اتففاق جمعفی از فقهفاء بفر يفك حکفم        »ممکن است گفته شفود:  

رغم اختالف مبانی علمی، موجب ايجاد رنّ به حکم شفرعی بفرای فقیفه     علی

ديد آورد و از اين بفاب، در قالفب أمفارات    ای برای تراکم ردون پ شود و زمیده

رسد علّت اصلی ذکر اجما  مدقول در أمارات،  قابل بررسی باشد. اما به نظر می
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بودنِ آن برای خبر واحفد اسفت. بدفابراين جايگفا  اصفلی       از باب نقل و مصداق

بحث اجما  در ادلّه و در کدار مدابع ديگر يعدی کتاب و سدّت و عقفل اسفت؛   

کددد که اجما  را بمثابه مدبع و دلیفل شفرعی    شیعه تصريح می گرچه فقهای

قبول ندارند و وجه اعتبار اجما  بدا به تصريح متن کفايه، قطع بفه رأی امفام   

 «   است.

. بر اين اساس بايد اجما  را در کدار کتاب و سدّت قرار داد و به بحث 91

رخوردی است که از و بررسی پیرامون آن پرداخت. يك نو  برخورد با اجما ، ب

ای محسوب کرد  توان اجما  را به عدوان مقوله پايگا  عقل نظری است؛ اما می

که از جدس عقل عملی است. البته عقل عملی نیز نبايد به غريفز  و فطفرت و   

جبر بازگردد بلکه بايد بر اساس اختیار تحلیل شود. در اين صورت بايد اختیار 

مدافقین را از بحث خارج کرد؛ زيرا در نظام  مدفی يعدی اجما  در میان کفار و

را در « جمفع »اصل است و لرا تدها سفراب و صفورتی از   « تداز »کفر و نفاق، 

کددد و جمع آنها حقیقی نیست. به همین دلیل اگر ايفن   عالم خارج ايجاد می

ای، موففق بفه ايجفاد جمعیتفی      نظامات دارای حیات هستدد و به صورت وهله

ی آنان  ز چدد عامل است. يکی ضع  م،مدین و پريرش سلطهاند، ناشی ا شد 

است و ديگری امداد خدای متعال به کفار و مدافقین است و يکی شفیطدت و  

پردازنفد.   مفی « مديريت تدازعفات »کددد و از طريق آن به  فريبی که اعمال می

پس گرچه ممکن است در وهله، جمعی از کفار و مدافقین ايجاد شود اما ايفن  

تداوم تاريخی نخواهد داشت و نزا  بر سر قدرت، هموار  باعث فروپاشی جمع، 

بدابراين حقیقت اوصافی  9ی اجتماعی در کفر و نفاق خواهد شد. وحدت کلمه

                                                           
های متعدد تاريخی مبدی بر تعار  و تداقض  بر همین اساس و با توجه به گزارش .9

وحدت رويّه در دوران زمامداری آنان )از استداد  موجود در رفتار خلفاء و شکسته شدن
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ماندد جمع ف که دارای اقتضا اتی همچون همدلی و همفکری و همکاری است  

نفان يفا بفه    ی آ ف تدها به دستگا  ايمان اختصاص دارد، اما ايفن مهفم بفه اراد    

گردد بلکه قوام جمع م،مدین نیفز   باز نمی« مدنیٌ  بالطبع»وصفی ذاتی ماندد 

 ی آيات خدا و تسلیم بودن در برابر آن است. ی الهی و جاذبه جريان اراد 

بیفت ف    ی امّت ديدی ف يعدی شیعیان و محبّین اهل  در واقع وحدت کلمه 

به همین دلیل، اين امّت آيه و گیرد و  ی الهی شکل می بر اساس تقوّم به اراد 

طور  شوند؛ همان ی خدا در نسبیّت خود می خلیفه و مجرايی برای جريان اراد 

ی الهفی، جفايگزين    که پیامبران و امامان، خلیفه و آيه هستدد. يعدفی جامعفه  

شود و تعیّن آن در خارج، تجسّم عیدیِ قفرآن محسفوب    عرف و بداء عقالء می

ی عیدی کفه در عفالم    ی  سدد و مدبعی باالتر از آيهگردد. در اين صورت ه می

طور که طلو  خورشید در هر  خارج محقق شد ، نیست. به عبارت ديگر همان

ای تکويدی است که در مقابل چشم بشريت قرار گرفته، امّت ديدی نیز  روز، آيه

درخشد و حیات دارد. گرچه اين امّفت در   ای اجتماعی است که هر روز می آيه

تعفداد بفود  کفه شفايد مصفداقی بفرای        سالم و در آغاز را ، به حدّی کمصدر ا

معدای عرفیِ جمع نباشد اما بر اساس وحدت تعلّقات خود، تداوم يافته و امروز 

به يك جمع بزر  تبديل شد  که تمايز آن بفا ديگفر مفراهب روشفن اسفت.      

شکل سچس بر همین اساس، ارتکازاتی واحد )حقیقت شرعیه يا متشرعه( نیز 

 
________________________________________________

 
حکومت ابوبکر به اجتما  حل و عقد تا استداد حکومت عمر به نصب و استداد حکومت 

توان اثبات کرد که مسلك آنان  عثمان به شورا و موروثی شدن خالفت توسط معاويه( می

مديريت تدازعات ربطی به دستگا  الهی ندارد و متص  به نفاق است و در خالل آن، 

محقق شد  و نه مديريت وحدت. در واقع قرآن و روايات و عقل و تجربه در تمامی 

   کددد. سطوح، بر چدین واقعیتی تأکید می



  110 حجيه قول اللغوی و عدمها _________________________________________ 

 

البتفه روشفن    گرفته و رفتار عمومیِ يکسانی نیز در خارج محقّق شفد  اسفت.  

تکامفل   است که اين تعلقات جمعی و ارتکازات عمومی و وحدت عملفی، قابفل  

های آن برطفرف شفد  و ررفیفت آن     عصر، ضع  است و با واليت حضرت ولی

 يابد. ارتقاء می

پردازنفد و   تفقّه مفی  در اين صورت فقهاء در چدین محیطی و ارتکازی به 

دهدد و نه بفر   استدباا خود را بر اساس فرهد  خاصّ و زبان خاصّ انجام می

گونه نیست که فقیه  اساس اصول عمومی مشترک در میان نو  بشر  يعدی اين

ذاتاق و بر اساس علم حضوری يا حصولی که از قواعد زبانی، عقل عملی، فطرت، 

قطع يا رنّ يا شفكّ نسفبت بفه حکفم فقهفی       عقالء، جعل، اعتبار و... دارد، به

دست يابد بلکه بايد ابتدا اق معلوم شود که در چه نسفبیّتی از فرهدف  مفرهب    

قرار دارد تا بتوان مشخص نمود که چه فهمی پیفدا خواهفد کفرد. بفه عدفوان      

ی  شفد  و در امفروز بفه نحفو      نمونه در صدر اسالم، قرآن به شکلی جاری می

و در پانصد سفال آيدفد ، بفه صفورتی متففاوت جفاری       يابد  ديگری جريان می

ی الهی در درگیفری بفا    خواهد شد و فهم فقهاء از مدبع، در بستر جريان اراد 

کدد. در اين صورت، علم و آگاهی و فقاهت در  نظام کفر و نفاق ارتقاء پیدا می

« خبفر و سفدد  »کفه بفا    کدد و فقیه پیش از آن بستر چدین شرايطی تغییر می

گیفرد؛   روبروست که فهم او به تبع آن شکل مفی « جاذبه»باشد، با يك مواجه 

ی زمفین اسفت.    طور که وزن هر شیء در فیزيك جديد، تابعی از جاذبفه  همان

نگفری و اصفالت ذات    کدد و از مطلق پس با اين بحث، مبدای فقاهت تغییر می

 گردد.   استوار می« نسبیّتِ فرهد  مرهب»شود و بر  خارج می

ث بدان معداست که تعري  مدبع از چارچوب عقل نظفری خفارج   اين بح 

ی  گردد و بر اساس عقل عملی تحلیل شود که قفوام آن نیفز بفه حضفور اراد     
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« مفهفوم جمفع  »شداختیِ  عصر است. در واقع لوازم علمی و جامعه حضرت ولی

ی  ی الهفی ف کفه متقفوّم بفه اراد       يابفد و جامعفه   ها گسترش مفی  تا اين عرصه

است و از دوران حضرت آدم تا روز قیامت امتداد دارد ف اصل قرار  حضرت حق

شود. با ايفن   گیرد و کتاب و سدّت، بمثابه تداسبات اين جامعه محسوب می می

ی اصلی  رسدد و نقطه توصی ، عقل نظری و عقل عملی در ايدجا به وحدت می

دی است که ی الهی در امور اجتماعی و در امّت دي در اين وحدت، جريان اراد 

شود و قرآن و سدّت نیز بمثابفه تفابعی از جريفان مشفیّت و      در خارج واقع می

طور که  مديريت الهی معدا خواهدد شد که از جدس علم و حکمت است. همان

به عدوان مثال، اراد  و مديريت يك انسان، اصفل در زنفدگی اوسفت و قفول و     

که کالم انسان و زبان  د؛ نه اينباش گفتار او نیز تابعی از اين اراد  و مديريت می

او، بر اراد  و شاء او حاکم شود. به عبارت ديگر آيا عقل نظری بر عقفل عملفی   

حاکم است يا عقل عملی بر عقل نظری حاکم اسفت  در مبدفای قفوم، عقفل     

نظری بر عقل عملی حاکم شد  اما اگر بر مبدای مختار، عقل نظفری محکفومِ   

 تعاري  جديدی را نتیجه خواهد داد. عقل عملی قرار گیرد، مباحث و

دهفد   بحث فوق، وحدت و اتفاقی را توضیح مفی »ممکن است گفته شود: 

کفه موضفو  بحفث قفوم در      که مدجرّ به ايجاد يك جامعه شد  است در حالی

طور که گفتفه   اما همان« اجما ، احکام فرعی فقهی است و نه تشکیل جامعه.

پردازد بلکفه   حکم يك فر  فقهی نمیشد بحث فوق، به چگونگی دستیابی به 

دهد. يعدی بفر اسفاس    يك بحث مبدايی است که تعاري  ديگر را نیز تغییر می

ی الهفی   شود که تفقّه او تابعی از محفیط جامعفه   آن، فقیه به کسی تعري  می

که شخصی باشد که به تدهايی و با تکیه به اصول عمومیِ زبانی و  است؛ نه اين

که بر اساس  زنی بچردازد. يعدی فقاهت نیز به جای آن مانهعقلی و عقال ی به گ



  111 حجيه قول اللغوی و عدمها _________________________________________ 

 

اصالت نظر تعري  شود بر مبدای اصالت عمل و شرايط جريفان تعبّفد تحلیفل    

نیست تا فقاهت به تفابعی  « شرايط مادّی»در اين مبدا، « شرايط»شود. اما  می

از تکامل ماّدی و زندگی بشر تبفديل شفود بلکفه شفرايط بفه معدفای محفیط        

ی الهی است که بر مبدای تعبّد به خدای متعفال و مجفرا شفدن بفرای      جامعه

ی الحادی و التقفاطی قفرار گرفتفه اسفت و      ی او، در مقابل جامعه جريان اراد 

فقیه بايد متداسب با تغییرات اين محیط، احکفامِ عمفل را اسفتدباا کدفد. در     

زم بفا آن  شداسانه تبیین شود، مفال  به نحوی دقیق و جامعه« اجما »واقع اگر 

نیز تغییر کدد و فقاهت به عدوان تابعی از « مدابع استدباا»است که تعري  از 

 ی الهی تحلیل گردد. شرايط جامعه

قوم در مبانی اصولیِ خود دارای مباحثی  بددی بايد گفت که . در جمع95

همچون بداء عقالء )مربوا به حاکمان( و عرف )مربوا به عموم( هستدد و لرا 

ن علمی از معدای اجما  و ترسیم معقول از صورت مسفأله، صفحیح   برای تبیی

هفا   اين بود که به اين تعاري  توجه کددد و بحث اجما  را با توجه به آن پايفه 

سامان دهدد و اگر قیود و شروطی اضافی نیز ضرورت يافت، با توجفه بفه ايفن    

شرواِ الزم، با  ها، آن قیود را به بحث اجما  اضافه نمايدد و يا اگر قیود و ريشه

 ی اجما  را نچريرند. معار  بود، مقوله« تعري  از عقالء»اصلِ 

آلفود از اجمفا ، آن را در    از سوی ديگر، اهل تسدّن با طرح معدفايی نففاق  

کدار قرآن و سدّت و به عدوان مدبع استدباا قرار دادنفد کفه نقفد و نقفض آن     

و ففارغ از  « قاهتِ بالفرات ف»ها کشید  شود و با ردّ  باعث شد تا بحث به ريشه

هفای   شرايط، تعري  جديدی از فقاهت و مدابع آن مطرح گردد. يعدفی ريشفه  

بحث قوم پیرامون زبان و تبادر، فطرت و عقالء، عقل و برهان و... به امور ذاتی 

گیفری يفك    گردد اما بر اساس تبییدفی کفه از شفکل    و فطری و جبری باز می
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تعیّن »مطرح شد، فقاهت تدها در چارچوب ی الهی و تداوم تاريخی آن  جامعه

 قابل تحلیل است. « در رابطه

اند کفه تعريف  اهفل سفدّت از      البته فقهای شیعه به درستی وجدان کرد 

رسد بفه تحلیفل    مدحرف است و آن را مردود شمردند اما به نظر می« اجما »

ز شفیعه  اند و بحثی که متداسب با نیاز امفرو  دقیق از ادعای مدافقین نچرداخته

توان وجفود   زيرا بدا به توضیحات فوق روشن شد که می 9اند. باشد، ارا ه نکرد 

يك جمع خطاناپرير را اثبات کرد؛ يعدی شیعیان و محبّفین در طفول تفاري ،    

شان بفه مشفیّت الهفی، دچفار خطفا و       جمعیتی هستدد که به دلیل تقوّم اراد 

 شوند.   انحراف نمی

ك جمع در صورت تسلیم بودن آنان در برابر . تا ايدجا، خطاناپريری ي91

ی ايمانی( تبیین شد و از اين طريق، هفم انحراففات اهفل     ی الهی )جامعه اراد 

سدّت در تعري  از اجما  تفا حفدودی واضفح گشفت و هفم روشفن شفد کفه         

ی الهی بمثابه محیط و شرايطی است که فهم و تفاهم فقیه از آن متأثّر  جامعه

مدبع و سدد کتبی، مدبع و سددی عیدی نیز وجفود دارد  است. يعدی عالو  بر 

انفد کفه محفیط در     که همان جمعِ خطاناپرير است. البته روشدفکران نیز قا ل

کددفد و   تعريف  مفی  « زنفدگی مفادّی  »را بفه  « محیط»فهم متن اثر دارد ولی 

نمايدد و بفه همفین دلیفل،     های حسّی را بر فهم از کتاب حاکم می فر  پیش

 شوند. هايی نظیر ديدامیزم قرآن می ف و تأويل و مبتال به مسلكدچار انحرا

                                                           
در ايدجا بحثی کوتا  پیرامون ررفیت عقالنی و عملی شیعه در مقابل اهل سدّت در  .9

و « تئوری قدرت»  با ی آن با ررفیت فعلی شیعه در مبارز اعصار گرشته و مقايسه

از آيات و روايات طرح شد  که در « تئوری خالفت»شدن زمیده برای استدباا  فراهم

    گیری است. فايل صوتی جلسه دويست و هجدهم قابل پی
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ی حضرت حفقّ جلّفت عظمتفه و دسفتگا       اما اگر محیط به جريان اراد  

شفود ف    مديريت الهی در عیدیّت ف که توسط انبیفاء و اوصفیاء الهفی ادار  مفی     

کدفد و   تعري  گردد، آنگا  چدین دستگاهی در اراد  و فهم فقیفه تصفرّف مفی   

آورد. البته کامالق روشن اسفت کفه    يط و بستری برای استدباا او فراهم میشرا

مدد شود و ابعاد  اين بحث بايد از سد  ادّعا و شهود و ... نباشد بلکه بايد قاعد 

مختل  آن مدقّح گردد و حجّیت آن در معر  بحث و بررسی قرار گیرد و به 

طريق فعالیت عقالنی به يك مبحث اصولی تبديل شود تا هر فقیهی بتواند از 

ارزيابی پیرامون نظر فقیهِ ديگر در ايفن زمیدفه بچفردازد. زيفرا اساسفاق ويژگفی       

تخصّص آن است که زمیده را برای تفاهم علمی و انتقال بحث به اهل آن ففنّ  

 سازد. فراهم می

. بر اساس مباحثی که در تحلیل اجمفا  گرشفت، اجمفا  لطففی کفه      97

مای شیعه در يك عصفر اسفت، مداسفبتی بفا بدفای      مبتدی بر اجما  تمامی عل

گونه نیست کفه   عقالء ندارد زيرا صدور فتوی دارای مدطق و روش است و اين

فقهاء ماندد زمامداران يك حکومت، دور هم جمع شد  باشدد و پیرامون يفك  

نظر دست يافته باشفدد. بلکفه ايفن مفا هسفتیم کفه        موضو  اجتماعی به اتفاق

ايم و به صورت موردی و استثدا ی، اشتراکی  مالحظه کرد مقطعی از تاري  را 

ايم که اين اشتراک ربطفی   در میان فقهاء پیرامون يك فر  فقهی کش  نمود 

 به تعاري  علمی از بداء عقالء ندارد.

نظفر علمفاء در يفك     اند تا اتففاق  البته قا لین به اجما  لطفی تالش کرد  

ای کالمفی اسفت و از    داندد کفه قاعفد   ی لط  ب عصر را يکی از مصاديق قاعد 

ما يکفون معفه العبفد اقفرب الفی      »شود:  ی اثبات نبوّت عامّه محسوب می ادلّه

البته مخالفین اجما  لطفی، جريان اين قاعد  را «. الطاعه او ابعد من المعصیه
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اند و عمل به فتوای فقهاء را ف گرچه بفرخالف    در مورد حکم راهری نچريرفته

انفد. در نتیجفه    د ف نقض غر  و خالف حکمت الهی ندانسفته  حکم واقعی باش

حجیت اجما  لطفی مورد خدشه قرار گرفته و فقیه بايد بفر اسفاس اسفتدباا    

 خود فتوی دهد؛ حتی اگر بر خالف اجما  علمای يك عصر باشد.

ی لط  ناتمام است اما اين  اما بايد توجه داشت که گرچه استداد به قاعد 

ود تا اجما  تمامی علمفای شفیعه در يفك عصفر، مطلقفاق      مطلب نبايد باعث ش

خالی از اعتبار و حجیت تلقّی شود؛ بلکه فرو  متعفدّدی در ايفن بفار  قابفل     

طرح است که برخی از آن فرو ، حجیت چدفین اجمفاعی را در پفی خواهفد     

ها، چدین اجماعی اعتبار نفدارد. مفثالق اگفر     داشت همچدان که در برخی فر 

ورد اجما  قرار گرفته، رواياتی به فقیه رسید  باشد و اصطالحاق پیرامون آنچه م

توانفد الزامفی    اجما  مدرکی شکل گرفته باشد، آنگا  اجما  در يك عصر نمفی 

برای فقهای بعدی پديد آورد بلکه آنان به عدوان مجتهد وریفه دارند از تقلید 

ود فتفوی  ی مدبع بچردازند و بر اساس نظفر خف   دوری کددد و خود به مالحظه

 صادر کددد. 

اما اگر فر  کدیم که روايتی پیرامون معقد اجما  بفه مفا واصفل نشفد      

اند که بفه خبفری در    باشد و تمامی فقهای بعد از عصر اجما  نیز تصريح کرد 

اند و هی  دلیل معتبر ديگری نیفز در ايفن مسفأله وجفود      بار  دست نیافته اين

نکرد   آيا تصفريح  توان به اجما  فقهاء در يك عصر توجه  ندارد، آيا باز هم می

فقهای بعدی بر عدم دسترسی به اين روايت، قريده بر اين نیست کفه خبفری   

وجود داشته که مبدای فتوای فقهفای قبلفی قفرار گرفتفه و سفچس بفه دلیفل        

هايی که در طول تاري  بر ضد شیعه جريفان داشفته،    سوزی ها و کتاب دشمدی

ن اجماعی برای دستیابی توان به چدی مفقود شد  است   در اين صورت آيا می
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به حکم شرعی اعتداء نکرد   البته همین فر  نیز اقسفام مختلففی دارد زيفرا    

ممکن است قبل از تحقق اجما  در يك عصفر، در عصفر قبفل از آن اخفتالف     

وجود داشته باشد يا گزارشی از اختالف يا عدم اختالف در عصر قبفل بفه مفا    

محقق شفد  در يفك عصفر، بفه      که ممکن است اجما  نرسید  باشد؛ همچدان

تمامی اعصار قبلی نیز سرايت کرد  باشد و تا غیبت صغری امتداد داشته باشد 

که هر يك از اين اقسام، حکم متففاوتی خواهفد داشفت. البتفه همفین اقسفام       

دهفد کفه نبايفد بفه صفورت مطلفق        مختل  برای يکی از فرو  نیز نشان می

ر دانست بلکه بايفد بفه تمفامی صفوَر     را فاقد اعتبا« اجما  فقهاء در يك عصر»

مفرو  يا محقق در اين زمیده توجه کرد و حکم هفر يفك را بفا دقفت و بفه      

نگرانفه در ايفن    صورت جداگانه محاسبه نمود. در واقع الزم است نگفا  مطلفق  

ی لط ، تمفام   زمیده کدار گراشته شود و نبايد به صرف مردود دانستن قاعد 

هفای تفاريخی و    بلکفه الزم اسفت تفا بفا بررسفی     ها مطرود قفرار گیرنفد    اجما 

های متعدّد و مختلفی را تعري  کرد و با توجه به ايفن   شداسی، نسبیّت باستان

 ها حکم صادر نمود. نسبیّت

ی  البته اين مباحث، نارر به مبدای قوم است و اال بر مبدای مختار، اراد  

جاری و حاضر اسفت و  ها  ها و مکان الهی از طريق امام معصوم در تمامی زمان

تعیین ورا   امّت ديدی، معطّل اسداد و اخبار مفقود يا اجماعات مشفکوک و  

 مظدون نخواهد بود. 

ی  شد  برای حجیت اجما  حدسی، تمسّك به مالزمفه  . استدالل ارا ه95

بفر    رغم اختالف مبانی علمفی  عاديه است؛ يعدی هدگامی که تمامی علماء علی

دهفد   يك فر  فقهی اتفاق دارند، اين اتفاق به حسب عادت متداول نشان مفی 

بت به فردی، طور که اگر جمعیتی نس اند. همان که آن را از امام خود اخر کرد 
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ی آنها بر موضوعی متّفق باشدد، عادتاق حفدس زد    مدقاد و مطیع باشدد و همه

شود که اين وحدت نظر، ناشی از ر یس آن جمعیفت و مفأخوذ از اوسفت.     می

ی علماء بر يك فر  فقهفی غالبفاق مقفدور نیسفت و لفرا       البته احراز اتفاق همه

د که بر اساس توجفه بفه   شو اجما  حدسی در عمل، به اين حالت مدصرف می

شود که نظفر   اتفاق نظر جمعی از فقهای بزر  و اساطین علم، حدس زد  می

ی عفادی برقفرار نیسفت و     امام نیز چدین بود  است. در ايفن صفورت، مالزمفه   

 کدد.  تعبیر می« حدس اتّفاقی»آخوند از آن به 

های مختلففی را بفرای تدقفیح صفورت      توان گمانه رسد که می به نظر می

مطرح کرد. يك احتمال آن است که فرهد  « اجما  حدسی»مسأله در بحث 

ها همیشه در جوامع جريان داشته و عموم مفردم غیفر از    ها و سلطدت مولويت

های مختلفی ملتزم بودند از  مسا ل نظری و قولی، در عمل و رفتار نیز به نظم

روزانفه و... .  ی مايحتفاج   نظم عمومی در شهر تا نظم در خريد و فروش و تهیه

يعدی اگر موال و سلطانی باشد و جمعیتی تحفت حکومفت او زنفدگی کددفد و     

که اتفاق نظری يا عملی در يفك   نسبت به او مدقاد و مطیع باشدد، پیش از آن

قابفل اسفتدباا خواهفد بفود. در     « فرهدف  »موضو  خاص مشاهد  شود، يك 

ی و اتففاقی  گونه نیست کفه برخفی امفور بفه صفورت مفورد       چدین فرضی، اين

قابل کش  خواهد بود کفه شفمول دارد و   « فرهد »استدباا شوند بلکه يك 

هايی از سوی مردم نسبت بفه   در خارج جاری است. در واقع تعلّقات و پريرش

هفا، رفتفار واحفدی در میفان      موال وجود دارد و بر اساس اين تعلّقات و پريرش

به نحفو قطعفی، قابلیفت    کدد که نه به صورت حدسی بلکه  مردم رواج پیدا می

مشاهد  و بررسی دارد. به عبارت ديگر با انقیاد و اطاعت مردم نسبت به هیأت 

شود که در طفول سفلطدت آن شفخص يفا آن      حاکمه، يك جامعه تشکیل می
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رفتار آن جامعه قابفل مالحظفه اسفت.     خاندان، وحدت و اشتراکات فراوانی در

اختی پیرامون فرهد  مولويفت و  شد البته اين گمانه، نارر به يك بحث جامعه

ی تشکیل جامعه در آن است که شايد برخی کلمات قوم )ماندد انقیفاد و   نحو 

گیری میان جوامع عقال ی( به آن انصفراف   اشتراک اطاعت در برابر موال يا وجه

پیدا کدد، اما بعید است که مقصود اصولیون از اجما  حدسفی، چدفین بحثفی    

یز روشن شد که ايفن وحفدت در جوامفع کففر و     های گرشته ن باشد. در بحث

ای و ناپايدار است و ريشه در تداز  و تکالب دارد اما وحدت  نفاق، يك امر وهله

در جوامع ايمانی، بر اساس همدلی و همفکری و همکاری شکل گرفته و تداوم 

 تاريخی خواهد داشت.

. احتمال دوم آن است که به جای بررسی فرهدگفی کفه يفك مفوال و     91

ای در يفك مقطفع خفاصّ و در يفك      سلطان در جامعه جفاری کفرد ، حادثفه   

)= اتفاق نظر فقهاء پیرامون يفك ففر  فقهفی در يفك عصفر(       ی خاصّ جامعه

توان از اين معلفول، وجفود يفك     موضو  بحث قرار گرفته تا معلوم شود آيا می

ر علّت خاصّ را استدباا کرد يا خیر  در اين احتمال، مفرو  اين است کفه د 

ی مستقیمی با او وجفود نفدارد و همگفی از     دوران غیبت موال هستیم و رابطه

گیرند و فتوای خود را با طیّ يك  طريق فعالیت علمی با بیانات موال ارتباا می

کددد. پس آنچه در تحلیل از اتفاق نظر فقهاء به عدوان  روند تخصصی صادر می

 ستقیم عبد با موال.ی م است و نه رابطه« تخصّص»گیرد،  اصل قرار می

در واقع وجود يك تخصّص حتماق به معدای وجود مشترکات فراوان بفین   

ای در يفك   مقولفه »اهالی يك فنّ است و لرا اشتراک بین فقهاء بايد به عدوان 

ی عبد و مفوال. يعدفی اگفر فقهفاء بفر       مالحظه شود و نه رابطه« دستگا  علمی

گرفته در میان آنها بدلیل  کاتِ شکلاند، اشترا اساس يك تالش علمی فتوا داد 
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شود  اشتراکات موجود در هر علمی است که موجب ايجاد يك دانش و فنّ می

« تخصّفص »و ربطی به کش  نظر موال از طريق توجه به رفتار عبد ندارد. زيرا 

در مبدای قوم، امری نیست که رياست و مر وسیت يا مولويفت و عبوديفت در   

لرا بحث از اشتراک نظفر فقهفاء در ايفن ففر ،      9.آن، موضوعیتی داشته باشد

بحثی پیرامون تجزيه و تحلیل يك علم، تاري  آن و تشخیص نقفاا افتفراق و   

اتفاق در آن است؛ اما بعید است که مقصود قوم از اجمفا ، مبفاحثی از قبیفل    

 تجزيه و تحلیل علم فقه باشد.

میفان فقهفاء   نظری  . احتمال سوم آن است که در دوران غیبت، اتفاق50

بار  سدد و خبر و روايتی  حول يك مسأله وجود داشته اما فقهاء کدونی در اين

در دست ندارند تا بتواندد از آن استدباا کددد. قید فقدان سدد به ايفن دلیفل   

تواند بفه اتففاق    است که اگر سددی در آن مسأله وجود داشته باشد، فقیه نمی

از چارچوب اجتهاد خارج شد  و بفه يفك   صورت  علماء اکتفاء کدد زيرا در اين

ی صحیحی برای  تواند صورت مسأله مقلّد تبديل خواهد شد. بدابراين آنچه می

اجما  حدسی رقم بزند، وجود اتفاق میان علماء در يك موضو  و فقدان سدد 

ی سفدد و   نازل مدزله»تواند  که آيا چدین وضعیتی می در آن مسأله است و اين

های سفددی و داللفی ف کفه در      و فقهای بعدی را از بررسی قرار گیرد« روايت

نیاز کدفد و بفه نحفو کفامالق      فر  وجود سدد الزم بود شخصاق انجام دهدد ف بی 

                                                           
ی اشتبا  شی  مفید در صدور  ها، مواردی )هماندد قضیه البته حسب برخی نقل .9

وگیری از تعطیلی اجتهاد در میان علمای عصر برای جل فتوا( وجود داشته که حضرت ولی

اند اما اين موارد اموری استثدا ی هستدد که  های مستقیمی برقرار کرد  شیعه، ارتباا

 گیرند. موضو  بحث اصول قرار نمی
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 موردی و استثدا ی، مبدايی برای تعیین تکلی  برای آحاد مکلّفین گردد  

. احتمال ديگر اين است که رواياتی در موضو  بحث وجفود داشفته و   59

وزی نیز بر اساس آنها به استدباا پرداخته و به نتیجه رسید  امفا بفا   فقیه امر

انفد،   ی آرای فقهاء که همگی يا اکثر آنان بر خفالف نظفر او فتفوا داد     مالحظه

زنفد کفه در کدفار روايفات      دهد و حدس می شود و احتمال می دچار ترديد می

و او نیز اگر به شود  موجود، روايتی وجود داشته که نظر قدماء از آن ناشی می

الوجود دسترسی داشت، جمع بین ادلّه را بفه نحفو ديگفری     آن روايتِ محتمل

 رسید.  داد و به فتوای ديگری می انجام می

اجمفا   »توانفد صفورت مسفأله بفرای بحفث       رسد آنچه که مفی  به نظر می

شود و موضو  بحث را به نحو معقولی ترسیم کدد و برای فقیه مدشأ « حدسی

توان  ، احتمال سوم و چهارم است که بر اساس اين دو احتمال، میتأمّل گردد

وارد بحث و بررسی پیرامون حجیت اجما  شد و به نفی و اثبات در اين زمیده 

پرداخت. به عبارت ديگر نبايد فراموش کرد بحث قوم نفارر بفه دوران غیبفت    

ی و هفای عقلف   است و در اين دوران نیز از طريق کار علمی و تخصصی و پايفه 

ها  فر  کددد. اين پیش عرفی و عقال ی، به استدباا و صدور فتوی مبادرت می

ی اجما  نه در اصول، بلکه در فقه و در ضمن مسفا ل   کدد که مسأله حکم می

موردی و مصداقی، به محل تأمّلی برای فقهاء تبديل شفد  و از حیفث فقفدان    

اند تا معلوم  رداختهروايت )به صورت قطعی يا محتمل( به بررسی اين مسأله پ

ی روايت قرار گیرد يفا خیفر. يعدفی بفدون      تواند نازل مدزله شود آيا اجما  می

گیفرد؛ گرچفه کلمفات     ی اجما  اساساق شکل نمی چدین قیودی، صورت مسأله

قوم در اين باب متشتّت باشد و يا صريحاق فرو  ديگری را مدّنظر قفرار دهفد.   

گونه کفه گفتفه شفد،     ررسی است ولی همانب البته احتمال اول و دوم نیز قابل
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 بعید است که مقصود قوم از بحث اجما ، بررسی احتمال اول و دوم باشد.

توان  . حال و بر مبدای بیان جديد از صورت مسأله در بحث اجما ، می55

به حجیت يا عدم حجیت اجمفا  در ففر  سفوم و چهفارم پرداخفت. يعدفی       

ی آن به دست ما نرسید  و يفا روايفاتی    اجماعی مدعقد شد  که روايتی دربار 

شفود کفه روايفت     در اين زمیده موجود است اما از اجما  فقهاء حدس زد  می

شد  اما بفه مفا    بددی متفاوت می ديگری نیز در اين باب بود  که موجب جمع

 واصل نشد  است.

ای حاصفل شفد و تفا زمفان      در فر  سوم، اگر چدفین اجمفاعی در دور    

شت و يا امتفداد آن تفا زمفان معصفوم معلفوم نبفود، بايفد بفه         معصوم ادامه دا

ی روايت دانست و بر اساس آن فتوا  مقتضای آن عمل کرد و آن را نازل مدزله

ی اجما ، مسأله از مسفا ل اختالففی    داد. حتی اگر ثابت شود که قبل از دور 

توا داد توان به رأی اکثر و غالب فقهاء استداد کرد و طبق آن ف بود  باز هم می

های اتّکاء کرد و اال تعیین  توان به چدین غلبه زيرا در هدگام فقدان روايت، می

تکلی  مکلّ  در آن مسأله ممکن نخواهد شد و تدها را  برای تشخیص وریفه 

 از بین خواهد رفت.

تفوان بفه اصفول عملیفه      در چدین مواردی مفی »ممکن است گفته شود:  

ی فقدان دلیل و اضطرار برای تعیین تکلیف ،  مراجعه کرد و با اين وجود، ادعا

ی  اما بايد توجه داشت که در مباحفث قبلفی، اصفول عملیفه    « مسمو  نیست.

مردود شفداخته شفد و   « خاتمیت»عقلیه از حیث مدافات آن با اصل اعتقادیِ 

قوم در مباحث »لرا استداد به آن غیرقابل قبول است. ممکن است گفته شود: 

اند. پس به جز اجما  مورد بحفث،   ی شرعیه هم پرداخته خود، به اصول عملیه

اما در مباحث قبلی روشن شد « دلیل ديگری برای تشخیص حکم وجود دارد.
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که بحث قوم در اين زمیده ناقص است و به تمفامی خطابفات شفار  پیرامفون     

توان با دقّت اجتهادی، به بحث  اند و لرا تدها زمانی می روش استدباا نچرداخته

ايجاد شفد   « االستدباا فقه»ی شرعیه پرداخت که بابی به نام  ول عملیهاز اص

مدد  آوری تمام خطابات نارر به عملیات استدباا، به تفقّه قاعد  باشد و با جمع

بددی میان تمامی روايات آن مبادرت شود. لرا تا هدگفامی کفه چدفین     و جمع

فقدان روايت در بحث فقهی مدوّنی انجام نشد  باشد و حسب فر  نیز دچار 

ی عقلیفه يفا    ی وجفود اصفول عملیفه    ی فقهی باشیم، نبايد به بهانه يك مسأله

شرعیه ف که وجه خدشه بر آنها گرشت ف دست از اجما  فقهفاء و نظفر غالفب      

توان آن را به عدوان يك دلیل برای تعیین تکلی  و راهفی   آنها برداشت و نمی

اين حجیت چدین اجماعی و عمل برای خروج از حیرت به حساب نیاورد. بدابر

است و اال در صورت « االستدباا فقه»بر طبق آن، ناشی از عدم تولید و تدوينِ 

دستیابی به اين بحث فقهیِ مهم، چدین مباحثی مبتالبه نخواهد بود و قابلیت 

 طرح نخواهد يافت.  

اما حکم فر  چهارم در حالت فوق بالعکس است؛ يعدی اگر فر  شفود  

ای خاصّ انجام شد  و پیش از آن دور ، همان مسفأله   فقهاء در دور که اتفاق 

در میان فقهاء يك امر اختالفی بود ، فقیه حتی اگر برخالف اجمفا ِ آن دور   

تواند از صحّت فتوای خود تا حدود زيادی مطمئن شفود؛   فتوی داد  باشد، می

ظری ضعی  شود که نظرِ مخال  با اجما ، ن چون از اختالف پیشین روشن می

اند و روايتی  ای از قدماء با آن موافق بود  و برخالف قواعد نبود  است بلکه عدّ 

بدفدی مفا از روايفات     شود به دست ما نرسید ، ناقضِ جمفع  که حدس زد  می

 موجود نبود  است.

فرو  مسأله تدها بفه صفوَر ففوق مدحصفر     ». ممکن است گفته شود: 53
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چار فقدان روايت نشفد  باشفدد امفا در    نیست زيرا ممکن است فقهای بعدی د

ی فتوای خود با فتوای قدماء و مُجمِعین، اين احتمفال را طفرح    هدگام معارضه

کددد که چدین اختالف نظری، ناشی از وجود قرا دی بود  که در گرشته مورد 

داد  اما اکدفون و بفا گرشفت     گرفته و فهم از روايت را تغییر می توجه قرار می

 ن برای ما قابل درک نیست و لرا روايت به نحو ديگری فهمید  زمان، اين قرا

اند و بفه قرا دفی    شود. به عبارت ديگر روايات در شرايط و فضايی القاء شد  می

بودن به زمان  اند که که در فهم روايت کامالق تأثیرگرارند و نزديك محفوف بود 

کدفد؛ امفا طفول     صدور، کار را برای دستیابی به آن شرايط و محیط فراهم می

شود که روايت از آن شرايط مدتز  شد  و موجفب اسفتدباطات    زمان باعث می

ی  متفاوتی شود که از مراد گويدد  فاصله دارد. لرا حتی در صورت وجود همه

روايات نیز ترديد و تأمّلِ ناشی از فتاوای قدماء برای فقیه متصوّر است. بر اين 

را برای بحث از اجما  تصوير کرد و به توان فر  و احتمال ديگری  اساس می

دلیل دسترسی قدماء به شرايط و قرا ن حالی، بر سر حجّیت فهم آنان به ردّ و 

تواند با تکیه بر اين  اثبات و بحث و بررسی پرداخت تا معلوم شود آيا فقیه می

مطلب از فتوای مخال  با اجما  دست بکشد و به فتوای قدماء اکتفاء کدد يفا  

 «خیر 

ر پاس  بايد گفت اوال گرشت زمان، علّت تکامل و رشد است و نه علّفت  د

توانفد ناشفی از کفالم     تداقص. ثانیاق روشن است که نقص و اشتبا  در فهم نمفی 

ای اسفت کفه تمفامی     معصوم باشد بلکه کالم معصوم و ادبیات وحی بفه گونفه  

. حفال  دهد و حاکم بر تاري  است مسا ل گرشته و حال و آيدد  را پوشش می

اگر ادّعا شود که نقص در فهم از کالم، ناشی از نفاتوانی مفا در دسترسفی بفه     

 پرداخت:« قرا ن»قرا ن است، بايد به دقّت پیرامون اصطالح 
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آيا موضو  قرآن و روايات، چیزی غیر از اختیار و امتحان و هوی و تقوی 

كّ هسفتدد و  از امور فوق بريد  و مدف« قرا ن»و ايمان و مراتب آن است   آيا 

ارتباطی به آنها ندارند   آيا آنچه از شرايط حالی و مقالی با کالم همرا  شفد ،  

کشی و مرزبددی بین آنهفا   نارر به ايمان و کفر و نفاق و مراتب هر يك و خط

از سد  موضوعات شفیمی و فیزيفك نیسفت    « قرا ن»نیست   به عبارت ديگر 

  است و روشن است که اين امور بلکه از جدس انسانی و اختیاری و دار تکلی

شود. در واقع اصولی  که حاکم بر  ها جاری است و مدقطع نمی در تمامی زمان

دهدد و اين قفرا ن در همفین امفروز هفم      قرا ن هستدد، قرا ن عامّ را شکل می

تکامفل  »جريان دارد. بله  پس از تبیین صحیح از قرا ن به نحفو عفامّ، بايفد از    

زيرا کفر و نفاق و ايمان در طول تاري  و گرشت زمفان،  نیز بحث کرد « قرا ن

شوند. اما در اين صورت نیز اگر مبدايی علمفی وجفود    تر می تر و غلیظ پیچید 

داشته باشد که از تکاملِ دستگا  ايمان يا طغیان در وضفعیت امفروزی درکفی    

بود ،  تر تر و ساد  تواند به درک از شرايط قبلی که بسیط دهد، آيا نمی ارا ه می

توانفد مسفا ل    نا ل آيد   آيا دانشمددی که فیزيك کوانتوم را درک کرد ، نمی

طبقفه   های چددد  فیزيك استاتیك را حلّ کدد   آيا مهددسیدی که امروز  برج

تواندد به تجزيه و تحلیل از بداهای باستانی ماندد تخت جمشید  سازند، نمی می

 ا بازسازی نمايدد   تری آن ر بچردازند و در زمان بسیار سريع

کدد و  محدود می البته مبدايی که قرآن و روايات را به عرف زمان تخاطب

« های تاريخی حکومت و شمول ادبیات وحی نسبت به تمامی دوران»به لوازمِ 

هففای تففاريخی و عیدففی، بففه  توجففه نففدارد و از سففوی ديگففر بففه جففای بحففث 

در درک از قرا ن گرشته و  پردازد، حتماق های ذهدی و انتزاعی می اشتراک وجه

شفود و اگفر ادّعفايی در     های موجود در آن دچار مشکل می ها و تفاوت اختالف
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هفای   اين زمیده داشته باشد، بايد به اين سوال پاس  دهفد کفه بفدون بررسفی    

کدفد     شداسی، وجه اشتراک ذهدی چگونه بر قرا ن مختل  تطبیق می باستان

که به صرف تکرار بفه ارتکفاز تبفديل شفد ،      آيا درکی امروزين از ادبیات عرب

 تواند به عرف زمان تخاطب مدتسب شود   می

دانفد و آن را دارای   اما مبدايی که قرا ن عامّ را در طول تاري  جاری مفی  

کدد و از اين حرکت متکامل نیز تحلیلفی دقیفق دارد، بفه     تکامل محسوب می

ی از روابفط اجتمفاعیِ   تواند قفرا ن موجفود در گرشفته را کفه ناشف      راحتی می

اند، کش  نمايفد. يعدفی اگفر درکفی علمفی از       تر از امروز بود  تر و ساد  بسیط

شدن روابط اجتماعی وجود داشفته باشفد،    وضعیت متکاملِ امروزين و پیچید 

 شود. درک از مراحل قبلیِ تکامل به سهولت انجام می



 

 

 
 

 نقولاإلجماع الم حجیه 

 

  

اجما  ». مرحوم آخوند پس از بررسی مالک حجیت اجما ، به بحث از 9

می پردازد و اگر متضمّن نقل سبب و مسبّب به نحو حسّی باشد، آن « مدقول

داند اما دستیابی به چدین اجماعی در  ی حجّیت خبر واحد می را مشمول ادلّه

شمارد. ولی اگر اجما  تدهفا متضفمّن    زمان غیبت را امری سست و موهون می

)از باب لط  يا حدس( الیه نیز بر مبدای خود  سبب )آراء علماء( باشد و مدقول 

آن را سبب بداند و کاش  از رأی معصوم محسوب کدد، بايد بفه مقتضفای آن   

الیه بر مبدای خود، اجما  را متضفمّن سفبب    عمل نمايد و اال زمانی که مدقول 

نداند يا نقل اجما  مستدد به حدس ف و نه حسّ ف باشفد، ادلّفه حجیفت خبفر       

 اجماعی حجّت نخواهد بود. واحد شامل اين فر  نخواهد شد و چدین

که بحث از اجما  مدقول به درستی انجام گیرد، بايفد روشفن    . برای آن5

شود  قوم در اين رابطه به  شود که وجود اجما  چگونه به يك فقیه مدتقل می

کددد که در اولی، خود فقیه به  دو نو  اجما  محصّل و اجما  مدقول اشار  می
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کدد و در  پردازد و اجما  را تحصیل می ان میی کتب و اقوال پیشیدی مالحظه

ی بررسی خفود   اند، نتیجه دومی، ديگر فقهاء که به چدین کاری مبادرت کرد 

ای که در مباحث قبلفی بفرای    کددد. اما اگر به صورت مسأله را برای او نقل می

 گیرد. اجما  ترسیم شد، توجه شود، بحث شکل ديگری به خود می

شد زمانی اجما  به موضو  بحفث و محفلّ تأمّفل    در بحث گرشته گفته  

شود که در عصری، اجماعی در میان فقهاء شکل گرفته باشد و  فقیه تبديل می

سچس فقهاء در اعصار بعدی، به روايتی که بتواند مستدد آن فتاوا قرار بگیفرد،  

شوند. يفا روايفاتی در    می« فقدان سدد»کددد و اصطالحاق دچار  دست پیدا نمی

يابفد امفا    بحث وجود دارد و فقیه نیز طبق آن به استدباطی دست میموضو  

شفود کفه    اجما  گرشتگان بر خالف نظر او، موجب اين ترديد برای فقیه مفی 

بدفدی متففاوتی از ادلّفه     ممکن است روايتی وجود داشفته کفه موجفب جمفع    

شد  اما اين روايت به او نرسید  است. پس تدها در صورت فقفدان سفدد ف     می

توان بررسی کفرد   به صورت قطعی و چه به صورت محتمل ف است که می چه 

ی خبر و روايت قرار گیرد و حاکی از  مدزله تواند نازل آيا اجما  مدعقد شد  می

وجود قول معصوم در آن فر  فقهی باشد يا خیر  و اال اگر در يك فر  فقهفی  

تواند  فقیه نمی اجما  مدعقد شود و روايتی هم پیرامون آن وجود داشته باشد،

تقلید کدد و به اجما  اکتفاء نمايد بلکه خفود بايفد روايفت مزبفور را از لحفاظ      

سددی و داللی بررسی کدد و فتوای خود را صادر نمايد. يعدی در اين ففر ،  

تواند به عدوان يك صورت مسأله تلقّفی شفود و    اجما  موضوعیتی ندارد و نمی

 به محل تأمّل برای فقیه تبديل گردد.

. البته صحیح است که ناقلین اجما  همه از فقهای عادل و ثقه هستدد 3

اما اين نافی ضرورت بحث سددی پیرامون اجما  نیست؛ به اين معدا که بايفد  
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اموری ماندد اتصال سلسله سددی که اجما  از طريق آن نقل شفد ، الففاظ و   

قیود مختلفی که ممکن اسفت توسفط اشفخاص مختلف ، بفرای نقفل اجمفا         

استفاد  شد  باشد و هر يك معدای متفاوتی را افاد  نمايد و ... نیز مورد بحث 

قوم نیز »قرار گیرد تا ضع  يا قوّت اجما  احراز شود. ممکن است گفته شود: 

به ضرورت بررسی شخص ناقل از حیث کثیرالتتبع بودن، جديد نبودن مسأله 

اما بايد توجه داشفت کفه    9«ندا برای احراز امکان انعقاد اجما  و ... اشار  کرد 

اين امور نبايد به صورت موردی و خاصّ بررسی شوند بلکه بايد در قالب قاعد  

شدن مباحث و  و قانون و اصل در علم رجال يا درايه طرح گردند و باعث اضافه

مسا لی جديد به اين علوم شفوند و اال بحفث مفوردی کفه مسفتدد بفه قواعفِد        

 زش علمی خواهد بود. شد  نباشد، فاقد ار مدقّح

وقتی بحث از اجما  نارر به فرو  مختفار باشفد، آنگفا  روشفن      . پس 1

خواهد شد که فرعی که مورد اجما  قرار گرفته و سچس روايت مربوا به آن، 

قفرار گرفتفه و بفه    « موضو  بحث در علم فقه»به فقهای بعدی نرسید  است، 

اند که  ن، به اين پرداختهتبديل شد  است و همگان در بررسی آ« مسأله»يك 

تکلی  فقیه در برابر فقدان روايت در اين فر  فقهفی چیسفت. يعدفی فقفدان     

روايت از تاريخی خاصّ آغاز شد  و لرا وضعیتی که برای فر  مورد نظر حادث 

اند، به موضو  بحفث   شد ، هموار  توسط فقهايی که پس از دوران اجما  آمد 

ين فقیه به دلیفل آن کفه ايفن ففر  بفا ايفن       و بررسی تبديل شد  است. بدابرا
                                                           

گرچه بر اساس مبدای مختار، توسعه و تدقیق علفم رجفال و درايفه ضفروری اسفت امفا        .9

دّدی که از مفوثقین باشفد، بفه سفهولت برخفورد      هدگامی که قوم در قبول روايت اهل تس

گیرانه ماندد کثرت تتبّع و... برای قبفول خبفری کفه     کددد، ذکر قیود و شروطی سخت می

    برانگیز است. توسط فقهای عظام شیعه نقل شد ، تعجب
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بفرد کفه اجمفاعی     تبديل شد ، پی می« مسأله در علم»وضعیت خاصّ به يك 

برخورد فقیه بفا ايفن   »حول آن شکل گرفته است؛ يعدی خبر اجما  از طريقِ 

طور که برای هفر   شود. به عبارت ديگر، همان به او مدتقل می« ی علمی مسأله

شود که در مقابل بیانات موال قفرار بگیفرد و بفا     جاد میاي« مسأله»فقیه زمانی 

توانفد   سدد برخورد کدد و روايات را مالحظه نمايد، اجما  نیز از آنجا کفه مفی  

شود و لرا قابلیفت   ی مدبع و سدد می حاکی از روايت مفقود  باشد، نازل مدزله

کفه  شفود   دارد تا برای فقیه، ايجاد مسأله کدد. با توضیحات ففوق روشفن مفی   

طور  اجما  محصّل و تحصیل اجما  توسط خود فقیه ضرورتی ندارد زيرا همان

که برخی فقهاء در بررسی سلسله سدد و وثاقت روات به قفول علمفای رجفال    

توان به قول ديگفر   ی اجما  خاصّ نیز می مسأله کددد در مورد نقل اعتماد می

  9فقهاء اعتماد کرد.

اگر اجما  در يك فر  فقهفی بفه يفك    تر آن است که  . البته بیان دقیق5

نقل و »ای شکل گرفته که بسیار باالتر از  مسأله در علم فقه تبديل شد ، مقوله

« ارتکاز عمفومی »است. يعدی در اين فر ، يك « إخبار فقهاء از تحقق اجما 

در میان تمامی اهالی فنّ شکل گرفته و لرا مدقول بودن يا محصلّ بفودن آن،  
                                                           

های رجالی و درايفی بچردازنفد و بفر اسفاس      گرچه ممکن است برخی فقهاء خود به بحث .9

مبدای خود در اين دو علم، برخی از اقوال علمای رجال را مردود بشمارند امفا ايفن از آن   

اند غیر از فقه و اصول، در اين دو علم نیز به مقام اجتهاد برسفدد.   باب است که مايل بود 

ی فقیه به يك عالم رجالی از بفاب مراجعفه بفه متخصّفص و      مراجعهو اال واضح است که 

گیری از محصول تالش علمی ديگفر دانشفمددان در فعالیفت     استفاد  از ساير علوم و بهر 

طور که در برخی ابواب فقفه از علفومی ماندفد نجفوم و      علمی خود، بالاشکال است؛ همان

نیز ضرورتی ندارد و اکتففاء بفه نقفل     شود. بدابراين تحصیل اجما  رياضی نیز استفاد  می

 ی اجما  خاصّ توسط ديگران صحیح است.    مسأله
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و مشفمولیت آن  « اجمفا  مدقفول  ». بدفابراين تعبیفر بفه    فاقد موضوعیت است

پريرشفی نیسفت؛ زيفرا     ی خبر واحفد نیفز تعبیفر دقیفق و قابفل      نسبت به ادلّه

« نقل و خبفر »ی  الفر  مسا ل اجماعی کامالق مشخص شد  و از مرحله حسب

عبور کرد  و اساساق به عدوان يك موضو  بحفث و يفك مسفأله در علفم طفرح      

شفود، از   قع آنچه از آن به عدوان اجما  مدقول نام برد  میگرديد  است. در وا

طفور کفه يفك دانشفمدد      جدس خبر نیست بلکه از سد  مسأله اسفت؛ همفان  

فیزيك برای آگاهی از مسا ل علم فیزيك به نقل آن توسط اهفالی ففنّ توجفه    

بفار  و   ندارد بلکه به طرح اين مسأله در علم فیزيك و ضفرورت تفکفرّ در ايفن   

فیه نیز تمامی فقهاء بفا توجفه بفه     کدد. در مانحن ی به آن التفات میپاسخگوي

ی حجیت يا عدم حجیت اجما ، به بررسی پیرامون مسا ل  مبدای خود دربار 

امفر  »اند و لرا اين مسا ل کفامالق واضفح و معفیّن شفد  و بفه       اجماعی پرداخته

روز نیز قفرار  میان فقهاء تبديل گشته و در مقابل فقهای ام« بديهی و ارتکازی

 گرفته و برای آنان نیز طرح مسأله کرد  است.

تبديل مسا ل اجماعی به امر ارتکفازی در  »البته اگر نظر مختار مبدی بر  

توان تدازل نمود و بحثی را که پیش از اين ذکر شفد،   پريرفته نشود، می« علم

ز تکرار کرد؛ يعدی بايد بحثی علمی و قواعدی جديفد پیرامفون نقفل اجمفا  ا    

هفای   حیث رجالی يا درايی طرح کرد و اختالف الفاظ حاکی اجمفا  و داللفت  

متفاوت آن، اشخاص ناقل و وضعیت آنان از حیث تتبّع، اتصفال سلسفله سفددِ    

ناقل اجما  و... را مورد نظر قرار داد و هر يك را بر اساس اصول علمفی احفراز   

وضفو  پرداخفت.   توان به صورت موردی و ذوقی به بحث در ايفن م  کرد و نمی

حال اگر فقیهی خود به تطبیق قواعد درايی بر اجما  مورد نظر پرداخفت، بفه   

تحصیل اجما  مبادرت کرد  و اال بايد به محصول تالش علمی ديگران در اين 
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 زمیده اکتفاء کدد.   

البته آنچه در نقد اجما  محصّل و مدقول گفته شد، بر اساس مبدايی بود 

هفای   مطرح شد و بايد بفا پفژوهش  « طرح بحث اجما »ی صحیحِ  که در نحو 

ای، آن را بر مسا ل اجماعی در علم فقه و رفتفار علمفی فقهفاء در آن     کتابخانه

مسا ل تطبیق داد و بین علم اصول و علم فقه، رفت و برگشت کرد تا مباحث 

فقهی بر طبق ضوابط اصولی استوار شوند و ضوابط اصولی نیز نارر به مباحث 

 شدد.فقهی با

  

  



 

 

 
  فی الفتوى الشهره

 

 

ی ديگری که به عدوان يکی از ردونات، مورد بحث قرار گرفته و  . مقوله9

شفهرت  »انفد،   ررسی پرداختهاصولیون پیرامون حجیت يا عدم حجیت آن به ب

اند که روايتفی پیرامفون آن بفه     است؛ يعدی مشهور فقهاء فتوايی داد « فتوايی

دست ما نرسید  و مستددی از آن به ما واصل نشد  اسفت. حفال آيفا چدفین     

تواند کاش  از وجود يك روايت باشد و هماندد يك خبر موثّفق بفا    شهرتی می

فقهای بعدی قرار گیرد  مرحوم آخونفد بفا   آن معامله شود و مبدای فتوا برای 

پريرد. زيرا قا لین بفه   اين مطلب مخال  است و حجیت شهرت فتوايی را نمی

حجیت شهرت فتوايی برای اثبات نظر خود به تدقیح مداا حجیت خبر واحد 

انفد کفه    اند؛ يعدی ادعا کرد  و اولويت اين مداا در شهرت فتوايی استداد کرد 
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ی رنّ يا اطمیدان است و اين مداا در شفهرت   حد، افاد مداا حجیت خبر وا

ی حجیت خبر واحد،  تر است. اما آخوند معتقد است ادلّه فتوايی به مراتب قوی

داللتی بر اين مداا ندارد و از آنجا که اين تدقیح مداا ادّعفايی ردّفی اسفت،    

 ی ادّعا باشد. تواند اثبات کددد  نمی

ل قا لین به حجیفت ناتمفام اسفت امفا از     رسد گرچه استدال . به نظر می5

شود که نظر آخونفد   های قبلی پیرامون اجما  و اجما  مدقول روشن می بحث

مبدی بر عدم حجیت شهرات فتوايی نیز نادرست است. يعدی صحیح است که 

اجما  حسب تعري  مختار از آن، با شفهرت فتفوايی تففاوت دارد و در اولفی،     

و در دومفی، مخالففانی وجفود دارد و فتفوای      9اتفاق جمیع فقهاء مدظور شد 

است؛ اما همان مالکی که در بحث اجمفا    اکثريت فقهاء مورد نظر قرار گرفته

ای در علفم   شود. زيرا هدگامی کفه مسفأله   جريان داشت، در ايدجا نیز طرح می

فقه طرح شد  و روايتی پیرامون آن وجود ندارد و از سوی ديگفر، فقیفه بايفد    

بار  تعیین کدد و اصول عملیه نیز طبفق دال لفی کفه     ن را در اينتکلی  مکلفی

                                                           
اصولیون شیعه، اتفاق جمیع فقهاء را برای تحقق اجما  شفرا  »ممکن است گفته شود:  .9

اند که از قول آنفان، يقفین بفه     داندد بلکه اجما  را به اتفاق هر جماعتی تعري  کرد  نمی

. لرا در کلمات آنان اين تصريح وجفود دارد کفه تحصفیل اجمفا      رأی معصوم ايجاد شود

تواند احراز کدد کفه نظفر تمفامی     تمام فقهاء ناممکن و يا بسیار سخت است و کسی نمی

اما بايد توجه داشت که اوال طبق مباحث گرشته، اگر قفرار  « فقهاء را بدست آورد  است.

جفام شفود، بايفد اتففاق جمیفع      باشد ترسیم صحیحی از صورت مسأله در بحث اجما  ان

فقهاء در فر  فقدان روايت را مدنظر قرار داد. ثانیاق در تحقیقفات میفدانی از موضفوعات    

که شايد به برخی موارد دست نیافته باشیم  تاريخی، احتماالتی صرفاق عقلی ف مبدی بر اين 

تاريخی، بفه   های شد  برای بررسی گیرد بلکه به میزان تالش انجام ف مورد توجه قرار نمی

 شود. نتايج آن اعتماد می
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توان چدین ردّی را کدار گراشفت و آن را مبدفای    ذکر شد، حجیت ندارد، نمی

صدور فتوی قرار نداد. به عبارت ديگر شهرت فتوايی هماندد اجما ، دو بُعد را 

ا فقهفای  گیرد: هم دالّ بر وجود روايت در آن فر  فقهفی اسفت زيفر    در بر می

شیعه در اوج ور  و تسلیم و تعبّد هستدد و بر اساس قیاس يا رأی و نظر خود 

دهدد بلکه تدها مدبع برای اجتهاد آنان، بیانات موالست؛ و هفم فقیفه    فتوا نمی

مورّ  است تکلی  مکلفین نسبت به اين فر  فقهی را تعیین نمايد زيرا بدابر 

توانفد از   هدگام فقدان نفصّ، نمفی   مباحث گرشته فقیه برای تعیین تکلی  در

اصول عملیه استفاد  کدد. در چدین وضعیتی، گرچه برخفی از فقهفاء بفا نظفر     

اسفتداد کفرد و نظفر اکثريفت     « غلبه»توان به  اند، اما می مشهور مخالفت کرد 

فقهاء را مداطی برای صدور فتوا قرار داد و قا ل به حجیت برای شهرت فتوايی 

 شد.

چه در اجما  و چه در شفهرت روايفی، ايفن    »ه شود: . ممکن است گفت3

احتمال وجود دارد که اگر فقیه به روايت مفقود  دست پیفدا کدفد، از لحفاظ    

سدد يا داللت به آن اشکال نمايد و ايفن احتمفال در شفهرت فتفوايی بیشفتر      

است؛ زيرا در زمانی که هدوز روايت مفقود نشد  بود ، برخی بفا نظفر مشفهور    

توان به ضرورت تعیفین   اند. حال با وجود اين احتمال چگونه می مخالفت کرد 

تکلی  مکلّ  تمسّك کرد و به اين امر ردّی حجیفت بخشفید و آن را مبدفای    

 « صدور فتوی قرار داد  

در پاس  بايد گفت که احتمال فوق وجود دارد و عقالق قابل نفی نیسفت و  

کدد؛ اما در يك بحث اصولی، بايد اين احتمال را از  عقل نظری آن را تأيید می

مدظر ادراکات عقال ی و امور مربوا به عقل عملی بررسی کرد. يعدی آيا عقالء 

ا وقتفی ناچفار از عمفل    کددد   ي ی عمل به چدین احتمالی اعتداء می در صحده
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شفوند، بفه    رغم تالش موفق به تحصیل يقین يفا اطمیدفان نمفی    هستدد و علی

نمايدد  به عبارت ديگفر   کددد و احتمال خالف را الغاء می ردون خود عمل می

تفوجهی   گونه نیست که عقالء عالم، مطلقفاق بفه ردفون خفود بفی      اين« اجماالق»

مبدای عمل قرار ندهدد. عالو  بر اين و نمايدد و به دلیل احتمال خالف، آن را 

ی عقالء با رفنّ، دا فر مفدار     ی معامله ، بايد دقت داشت که نحو «تفصیل»در 

موضو  رنّ نیز هست. يعدی توجه يا عدم توجه عقفالء بفه رفنّ، وابسفته بفه      

ی آن است. باالتر از اين، بايفد گففت کفه عقفالء در      ارزش آن موضو  و صرفه

دارد « رنّ»ف که از نظر عقلی، ارزش کمتری از « وهم» برخی موارد، حتی به

کددد و در صورتی که موضو  وهم از مقفوالت حسّفاس باشفد،     ف نیز توجه می

دهدد. در مقابفل،   عمل را بر طبق وهم خود سامان داد  و به آن ترتیب اثر می

دهدفد و آن را   عقالء در برخی موارد، حتی بفه يقفین خفود نیفز اهمیفت نمفی      

دهدد و اين در صورتی است که امفر متفیقّن    رای عمل خود قرار نمیمدشأی ب

 صرفه باشد. ارزش و بی ای کم )موضو  يقین( مقوله

تفابعی از ارزش  « يقین، رفنّ و وهفم  »ی عقالء با  ی معامله بدابراين نحو  

توان حکم مطلقی پیرامفون حجیفت يفا عفدم      موضو  و متعلّق آنهاست و نمی

داندفد يفا    کرد. لرا اگر قوم مطلقاق قطع را حجّفت مفی  حجیتِ اين حاالت صادر 

کددد، ناشی از آن است که  اصل اولیه در رنّ و وهم را عدم حجّیت معرّفی می

نمايدفد. يعدفی قطفع و     به اين حاالت توجه می« احکام عقل نظری»بر اساس 

دفد  ده رنّ و ... را از موضو  آن انتزا  کرد  و ذاتاق آن را مورد مالحظه قرار می

که اين انتزا ، کار عقل است. البته صحیح است که احکام عقل نظری در ايفن  

اند اما اشکال در ايدجاست که بحفث   موارد، همان است که قوم بدان قا ل شد 

اصولی بايد بر ادراکات عقال ی و امور مربوا به عقل عملی استوار شود و نه بر 
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ظری. عقالء نیز برای عمفل،  ادراکات مدطقی و فلسفی و امور مربوا به عقل ن

گیرند و  با ذات قطع و رنّ کاری ندارند بلکه آن را همرا  با موضو  در نظر می

دخیفل خواهفد    بدين صورت، ارزش موضو  نیز در حجّیت و ترتیب اثر عملی،

فیه بود  و نارر به اصل بحث قوم در ابتدای  شد. پس اين بحث، فراتر از مانحن

 مبحث قطع و رنّ است.   

خر ». دلیل ديگر قا لین به حجیت شهرت فتوايی، عمومیت موصول در 1

است. آخوند « يدظر الی ما کان من روايتهم عدّا...»و « بما اشتهر بین اصحابك

پريرد و با توجفه بفه سفوال راوی، موصفول را بفه       اين عمومیت ادّعايی را نمی

بفار  مفورد    ر اينی ديگری که بايد د داند. البته نکته شهرت روايی مدصرف می

توجه قرار گیرد، همان بیانی است که مکرّراق ذکر شد  و آن اين که: چدین ردّ 

گونه که برای ديگر  های پیرامون روايات، ناقص انجام شد  و بايد همان و اثبات

سفدجی و   آوری شفد  و بفه نسفبت    ابواب فقهی، تمامی روايات مربوطفه جمفع  

شود، در مورد روايات  ها پرداخته می ر ها و تقییدها و تعا ی تخصیص مالحظه

نارر به عملیات اجتهاد و استدباا نیز چدین کاری انجام گیرد و بفابی جديفد   

ايجاد شود و اين مباحث به صورت دقیفق و  « االستدباا فقه»در فقه با عدوان 

 اجتهادی در آن باب طرح گردد.   

 



 

 

 



 

 

 حجیه الخبر الواحد
 

 

 

ی ديگری که به عدوان يکی از ردونات، مورد بحث قرار گرفته و  . مقوله9

خبفر  »انفد،   اصولیون پیرامون حجیت يا عدم حجیت آن بفه بررسفی پرداختفه   

کددد که  حجیت خبر  است. مرحوم آخوند ابتدا به اين مطلب اشار  می« واحد

المسأله فی   وقو  نتیجه ی آن )صحه واحد، يك مسأله اصولی است زيرا ضابطه

طريق االستدباا( را داراست؛ يعدی حجیت خبر واحد به عدوان نتیجه بحفث،  

تواند حکم کلی شرعی را نتیجفه   گیرد که آن قیاس می کبرای قیاسی قرار می

ادله اربعه بما هفی  »دهد. اما بدا به تعاري  ديگری که موضو  علم اصول را به 

تواند از مسا ل اصفولی   اند، خبر واحد نمی کرد معرفی « بما هی ادله»يا « هی

پفردازد   ی نقلی و عقلی می محسوب شود. سچس مرحوم آخوند به بررسی ادله
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 که برای نفی حجیت خبر واحد يا اثبات آن اقامه شد  است. 

ای که از آيات و  البته بدا به مباحثی که قبال و مکررا ذکر شد، بررسی ادله

ات يك مساله اصولی )از جمله حجیت خبر واحد( اقامه روايات برای نفی يا اثب

شد ، موکفول بفه مباحفث فقهفی اسفت کفه بايفد در بفابی جداگانفه بفه نفام            

مطرح شود تا در آن، همه خطابات شار  پیرامون روش فهم « االستدباا فقه»

از بیانات گردآوری شد  و به صورت اجتهادی مورد بررسی قرار گیفرد. يعدفی   

ار  پیرامون کیفیت اتیان صال  سخن گفتفه، پیرامفون نحفو     گونه که ش همان

استدباا نیز بیاناتی داشته که بايد با بررسفی فقهفی، مقتضفای خطابفات او را     

ای معطوف  بدست آورد. لرا بحث اصولی پیرامون خبر واحد، ابتدا اق بايد به ادله

دنبفال  « ادراکات عقال فی عفامّ  »شود که نفی يا اثبات حجیت آن را با تکیه بر 

در ادراکفات عقال فی   « خبفر »اند. در همین راستا بايد ابتدا اق جايگا  اصل  کرد 

مورد توجه قرار گیرد تا سچس بر اساس آن، دربار  اقسام مختل  خبر از جمله 

 نیز بتوان حکم صحیحی را صادر کرد.  « خبر واحد»

سفواالتی   تفوان  بودنِ مساله، می . پیرامون تعري  آخوند از ضابطه اصولی5

توانفد در   آيا نتیجه بحث از صرف و نحو نیز نمفی »از اين قبیل مطرح کرد که 

تواند  آيا نتیجه مباحث علم رجال و درايه نمی»يا « طريق استدباا قرار گیرد  

ها، قیود مدنظر آخونفد بفرای    تا با اين پرسش« در طريق استدباا واقع شود  

توان اين  یین شود. اما در هر صورت میشد  تشريح و تب ی ارا ه دفا  از ضابطه

ی کلی، ناشی از انتزاعی است که نسبت به  گمانه را مطرح کرد که اين ضابطه

سه نو  مبحث موجود در علم اصول )اصول لفظیه، روابط عبد و مفوال، لفوازم   

عقلی کالم( انجام شد  و اين سه دسته قواعد مفرکور اسفت کفه در اسفتدباا     

 گیرد.  یمورد استفاد  قرار م
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گیفرد:   البته در مبدای مختار سه حیطفه از بحفث مفورد اشفار  قفرار مفی      

کفه متدفارر بفا علفم     « اسفتداد »که متدارر علم رجال و درايه است، « أسداد»

پفريرد و   اصول است و از طريق قواعد عامّ عرفی و عقلی و عقال ی صورت مفی 

گردد. بر  دسوب میکه متدارر با قواعد عامّ فقهی است که به شار  م« إسداد»

در «( خبفر واحفد  »)و سچس اقسام آن ماندد  9«خبر»اين اساس بحث از اصل 

گیرد و خروج از موضوعی از علم اصولِ موجود )قواعد  قرار می« أسداد»حیطه 

عرفی، عقلی و عقال ی( خواهد داشت و بايد از مبادی آن محسوب شود. گرچه 

در نظر گرفت و آن را به عدفوان  « خبر»و « داللت»توان جامعی انتزاعی از  می

موضو  علم اصول معرفی کرد اما بايد ديد ممشای قوم نیز به همفین صفورت   

بود  است  به عبارت ديگر بايد معلوم شود که اصل خبر )ففارغ از اقسفام آن(   

چه تعري  و تحلیلی در نزد قوم دارد و تحلیل و تعري  از اين مقولفه در چفه   

 یك از علوم حوزوی ذکر شد  است.مبحث اصولی يا حتی کدام

خبر در علم مدطق به مرکّب تامّی که احتمفال  »ممکن است گفته شود:  

اما بايد توجه داشت که اين در واقفع  « پريرد، تعري  شد  صدق و کرب را می

است که از فعالیت عقل نظری و انعکاس صورت اشفیاء  « قضیه»همان تعري  

ی و تصفور موضفو  و تصفور محمفول و     در ذهن و تبديل آن به مفاهیم مدطق

آيد. اما خبفر و إخبفار از ايفن     اذعان به نسبت بین موضو  و محمول پديد می

                                                           
در مباحث گرشته بیان شد که اساسفاق در دوران غیبفت، فقیفه بفرای اسفتدباا تدهفا بفا         .9

از فعل و قول معصوم مواجه است و حتی قرآن نیز برای غیرمعصفومین در دوران  « خبر»

بفه   شود و نه حقیقت وحی؛ گرچه به صورت متفواتر  غیبت، از مصاديق خبر محسوب می

 دست ما رسید  است. 
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شفود و اثفر خاصفی را در     جدس نیست زيرا خبر توسفط کلمفات مدتقفل مفی    

کدد. البته صحیح است که قسمی خاص از خبر يعدی خبفر   مخاطب ايجاد می

ين مطلب ناشفی از آن اسفت کفه خبفر     شود اما ا متواتر از يقیدیات شمرد  می

متواتر در دستگا  قوم به يك مفهوم کلّی تبديل شد  و با سلب امکفان تواطفو   

گونفه کفه بخشفی از     بر کرب، از داير  عقل عملی خفارج شفد  اسفت؛ همفان    

محسوسات نیز با تکیه به مفاهیم نظری، از دايفر  محسوسفات عفادی کفه در     

شفود. بفه    ر يقیدی صددرصدی تبديل میحال تغییر است، خارج شد  و به امو

عبارت ديگر، به جای توصی  مدطقی از خبر بايد به دنبال توصفی  و تحلیفل   

اصولی و عقال ی از خبر بود زيرا خبر و إخبار از سد  عقل عملی و امور ردّفی  

و متغیر است که قابلیت اخر وجه اشتراک و تبديل به معقول اولفی و ثفانی و   

ندارد. يعدی دو نو  از ادراکات هستدد که تحت امور کلی و  االمر تطابق با نفس

توان از آنها وجه اشفتراک گرففت؛    گیرند و نمی مدطقی و صددرصدی قرار نمی

« علفوم »که هموار  در حال تغییر است و لرا به حیطه « جز ی حقیقی»يکی 

از ازاء ندارند تفا بتفوان    است که مابه« امور اعتباری»شود و ديگری  سچرد  می

آنها وجه اشتراک گرفت بلکه ايجادی و ناشی از جعل فاعل هستدد. تقسفیمی  

کدفد: امفور يفا     که در مباحث قبل نیز به آن اشار  شد، نکته فوق را تبیین می

تحت علیت هستدد )کلیات و حقا ق( يا تحت علیت نیستدد که قسم اخیر يفا  

ازا ی در خارج  و يا مابهنام دارند « جز یات»ازاء در خارج هستدد که  دارای مابه

  9خواهدد بود.« امور اعتباری»ندارند که از 

ای به نام خبر بايد آن را در چارچوب  . پس برای تعري  و تحلیل مقوله3
                                                           

داللت عقلی، داللت طبعی »توسط قوم به « داللت»توان تقسیم  بر اساس اين تقسیم می .9

 را مدلل و مدقح نمود.« و داللت وضعی
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عقل عملفی ف و نفه عقفل نظفری ف بررسفی کفرد و بدفا بفه مباحفث گرشفته،             

تفوان در سفه    هايی که توسط قوم برای عقفل عملفی ذکفر شفد  را مفی      پايگا 

نام برد. به نظر « مجعوالت و اعتبارات عقال ی»و « اختیار»، «فطرت»فصل سر

گیرد زيرا خبر و إخبفار از طريفق    رسد خبر تحت اعتبارات عقال ی قرار می می

شود که امری اعتباری و ناشفی از وضفع واضفع اسفت.      زبان و کلمات واقع می

ذهفن مفتکلم    البته کلمات گرچه از حیث تفاهم و تخاطب، حاکی از معانی در

هستدد اما کلمات از حیث خبر و إخبار، در مقايسه بفا حادثفه خفارجی مفورد     

گیرند که آيا خبردهدد  راستگو بود يفا دروغگفو و خبفری کفه      بررسی قرار می

 داد، واقعا اتفاق افتاد  يا خیر.

طور که در اشکال قبلی گفتفه شفد،    پس همان»ممکن است گفته شود:  

ا عدم تطابق با واقع محل بحث است و بايفد از سفد    خبر هم از حیث تطابق ي

مطابقت با »در پاس  بايد گفت تبیین تخصصی از « عقل نظری محسوب شود.

در علم مدطق )صدق و کرب در قضفیه(، وابسفته بفه تصفور موضفو  و      « واقع

محمول و نسبت حکمیه و تبديل آنها به معقول اولی و ثانی است که ادراک و 

مطابقت بفا  »دهد اما آنچه در خبر و إخبار محل بحث است،  فهم را نتیجه می

است و نه مطابقت با واقع با تکیه بر مفاهیم مدطقی. يعدی در اصطالحِ « وقو 

، تجزيه و تحلیل عقلیِ محض و الغاء خصوصیات شخصیه و «مطابقت با واقع»

اخر وجه اشتراک و سیر در مفاهیم ذهدی و کلی و جريان اندراج و دسفتیابی  

گیرد و شدیدن کالم ديگفران و   به علم حصولی و حضوری مورد توجه قرار می

ی اتفاقاتی که در عالَم خارج واقع شد ، در ايفن رونفد    استما  خبر يا مالحظه
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« واقفع »است چرا که « واقع»غیر از  9«وقو »جايگاهی ندارد. به عبارت ديگر 

و متغیفرات  « عالَم خفارج »به « وقو »گردد اما  و ثوابت باز می« االمر نفس»به 

کدد. لرا نبايد تصور کرد که مقصود قوم از مطابقت با واقع در علم  بازگشت می

مدطق، مطابقت با عالَم خارج اسفت و در اصفطالحات و اسفتعماالت مشفوّش،     

صفدق  »و « صدق و کرب نسبت به وقو »الزم است تا بین سردرگم شد بلکه 

تفکیك شود تا تقرير از مبدای آنان به درستی صورت « و کرب نسبت به واقع

بدفدی مفوادّ قضفايا در مدطفق      در همین راستاست که بر اساس طبقفه  2گیرد.

شود و مادّتاق خارج از يقیدیات  صوری، خبر و إخبار از موادّ يقیدی محسوب نمی

  است.

در « تعريفف  خبففر بففر مبدففای عقففل عملففی»رسففد  . لففرا بففه نظففر مففی1

توان بر مبدای آنان، تعريففی از   شود اما می های مباحث قوم ديد  نمی سرفصل

آن ارا ه کرد: ابتدا اق امری در خارج به صفورت يفك تعفیّن خارجیفه و جز یفه      

                                                           
بدفدی   الهاشمی نیز مبدای قوم به ايفن صفورت تقسفیم    در مباحث مرحوم عالمه حسیدی .9

الشی عن نفسه خواهد بود(  زم با سلب)مباحث عقلی که نفی آنها مال« وجود»شد  است: 

)که شفامل امفور اعتبفاری و    « وجوب»)نارر به تحقق و تصرف در عالم خارج( و « وقو »

 ناشی از جعل فاعل است(

است که اشکاالتی از قبیل اشفکاالت صفاحب   « وقو »و « واقع»اساسا تباين ماهوی بین  .5

کفه معفارف    او با استداد به اين دهد زيرا نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت را شکل می

ديدی و سیر  انبیاء و ا مه و... از جدس إخبار از حفوادث تفاريخی هسفتدد )و نفه حقفا ق      

فلسفی(، معارف ديدی و قضاوت پیرامون آنها را موضو  رياضیات جديد و مدطق دانشگا  

)از  داند؛ زيرا مدطق حوز  نارر به حوادث عیدی )وقفو ( نیسفت و تدهفا علفوم جديفد      می

های عیدفی   تواندد به صورت علمی به بررسی واقعیت شداسی( هستدد که می جمله باستان

 بچردازند و دربار  آنها نظر دهدد.
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و...  شود که از سد  مفاهیم عقلی و اندراج و تطابق و علم حصفولی  محقق می

نیست و خبر، نقل و گزارشگری از ايفن تعفیّن خفارجیِ محسفوس اسفت کفه       

شود؛ البته برای کسی کفه ايفن تعفیّن خفارجی را بفا       بوسیله کلمات انجام می

حواسّ خود مشاهد  نکرد  باشد و اال مثال کسی که حادثه را ديد  باشفد، آن  

بارت ديگر انتقفال  تعیّن خارجی برای او از محسوسات است و نه از أخبار. به ع

محسوسات خود از يفك واقعفه خفارجی بفه ديگرانفی کفه آن واقعفه را حفس         

که اين انتقال توسط کلمفات صفورت    نام دارد مشروا بر اين« خبر»اند،  نکرد 

در « خبفر »رسد بفا ايفن توضفیح، تعريففی پیرامفون اصفل        به نظر می 9پريرد.

گری از  نقل و گزارشدستگا  قوم شکل گرفت و البته روشن است که هم اصل 

گفردد؛ يعدفی شفخص     واقعه خارجی و هم کیفیت آن، به اختیار مُخبِر باز مفی 

تواند آن را نقل  تواند آن را نقل کدد و هم می پس از مشاهد  يك واقعه هم می

تواند نقل و إخبار خفود را مطفابق بفا واقعفه خفارجی       نکدد و همچدین هم می

اند إخباری برخالف واقعه خارجی انجفام  تو انجام دهد )راست بگويد( و هم می

دهد )دروغ بگويد(. به همین دلیل است که بفرای پفريرش خبفر و نقفل بايفد      

توانفد   دلیلی عقال ی پیدا کرد، چون مُخبر در إخبار خود، مختفار اسفت و مفی   

 خبری برخالف حادثه خارجی نقل کدد. 

دلیفل   . حال در استدالل عقال ی برای پريرش خبر ف کفه همفان بیفان    5

برای حجیت خبر است ف بايد گفت: اگر فر  کدیم حجیت خبفر بفه صفورت     

گفويی يفا دروغگفويی، خبفر      مطلق نفی شود و به دلیل اختیار مُخبر در راست

                                                           
البته ممکن است برخی اخبار توسط امور غیرلفظی )ماندد ايماء و اشار ( مدتقفل شفوند    .9

ق کلمفات انتقفال   اما خبری که در علم اصول و برای مجتهد موضوعیت دارد، تدها از طري

 يابد. می
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مطلقاق پريرفته نشود، همه اففراد جامعفه ناچفار خواهدفد بفود تفا بفرای احفراز         

خفود بفه    ی واقعه حاضفر شفوند و بفا حفواسّ     مطابقت خبر با وقو ، در صحده

ای به وجفود نخواهفد آمفد. مفثال      مشاهد  آن بچردازند که اين امر، هی  جامعه

هدگامی که خبر جد  و حمله دشمن به يك ملفت مدتقفل شفود امفا مفورد      

ی حملفه   پريرش قرار نگیرد و همه به سوی مرزها بروند تفا پفس از مشفاهد    

ين جامعفه بفاقی   دشمن با چشم خود برای مقابله با آن اقدام کددد، چیزی از ا

گیری آن  نخواهد ماند. پس انکار خبر، مالزم با انکار جامعه و عدم امکان شکل

است و پديدآمدن جامعه انسانی، وابسته به پريرش خبر و عفدم انکفار آن بفه    

تفوان   يا در تعبیری که با عبارات قوم نزديفك باشفد مفی    9صورت مطلق است.

ل نظام خواهد شد و لفرا اصفل   موجب اختال« مطلق خبر»گفت: انکار حجیتِ 

الجمله حجفت اسفت عقال فاق. بدفابراين      خبر ف فارغ از اقسام و تفاصیل آن ف فی  

                                                           
الهاشفمی در سلسفله بحفث     اهلل عالمفه حسفیدی   اين اسفتداللی اسفت کفه مرحفوم آيفت      .9

کددفد زيفرا آنهفا بفا توجفه بفه        هفا مطفرح مفی    در مقابل مباحفث مارکسیسفت  « ها هفته»

دهدفد امفا حضفرت     بودنِ بسیاری از معارف ديدی، دين را مورد تشکیك قرار مفی  إخباری

« حجیت خبفر »پريرند، ضرورتا بايد  را می« جامعه»ها اگر  د: مارکسیستفرمايد استاد می

ها در علفم   که مارکسیست را نیز بچريرند و انکار خبر، مالزم با انکار جامعه است. همچدان

را هسففتدد امففا حضففرت اسففتاد در آن سلسففله بحففث « نسففبیّت»و ادراک نیففز قا ففل بففه 

معدا نیست که ادراک بفه عدفوان يفك امفر      فرمايدد: نسبیّت صحیح است اما اين بدان می

گیفرد و   شکل می« سیر از اجمال به تبیین»تلقی شود بلکه ادراک انسانی در « تداقصی»

شود که اتهامفات متفداول بفه مباحفث      جا روشن می بر آن حاکم است. از همین« جهت»

در  شفدن بفا فلسففه غفرب     الهاشمی مبدی بفر همفرا    اهلل عالمه حسیدی مرحوم استاد آيت

است کفه  « دار نسبیتِ جهت»نادرست است زيرا مبدای مختار قا ل به « نسبیت»پريرش 

 انجامد ف تفاوتی بدیادين دارد. ف که به تلوّن و ترديد و انکار وحی می« نسبیّت مادّی»با 



  167 الخبر الواحد هيحج ______________________________________________ 

 

پس از تعري  عقال ی از خبر، حجیت اصل خبر بدابر ادراکفات عقال فی اثبفات    

ی بحث بايد حجیت اقسام مختل  آن ف از جمله خبر واحفد ف     و در ادامه 9شد

 نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

. يکی از نکاتی که پیرامون خبر واحد بايد مورد توجه قرار بگیفرد، ايفن   1

شفود کفه اصفل     ، موجب نمفی «ی رنّ توسط خبر واحد افاد »است که صرف 

قرار بگیرد و حتی خبر واحدی که مفید رنّ « عدم حجیت»بار ،  اولّیه در اين

کفه عقفالء   تواند حجّت باشد. زيرا در مباحث گرشته روشن شد  نباشد نیز می

برای حجّیت و ترتیب اثر در عمفل، بفه مطلفق قطفع و يفا نففس رفّن توجفه         

نمايدد.  کددد بلکه قطع و رنّ را همرا  با موضو  و متعلّق آن مالحظه می نمی

لرا انتساب حکمی کلّی و عامّ به عقالء پیرامون حجیت قطع و يا عدم حجیت 

حسب موضو  قطع يا رفنّ  بار ، به  رنّ نادرست است بلکه حکم عقالء در اين

متفاوت است. در اين صورت ممکن است خبری بفرای آنفان چیفزی بفیش از     

موضو  آن حاضرند تفا بفر اسفاس آن     پديد نیاورد، اما به دلیل اهمیت« وهم»

طور که اگفر دارويفی    وهم دست به عمل بزندد و به آن ترتیب اثر دهدد. همان

ها بیست درصفد اثفر دارد، بفاز    العالج کش  شود که تد های صعب برای بیماری

                                                           
پريرند و لفرا اسفتدالل ففوق     قوم نیز حجیت برخی اخبار را می»ممکن است گفته شود:  .9

ای ندارد زيرا قوم نیز به نحو  کرد، فايد  به نحو ايجاب جز ی، اثبات میکه حجیت خبر را 

اما بايد توجفه داشفت کفه    « اند. ايجاب جز ی )ماندد اخبار متواتر( حجیت خبر را پريرفته

بفودن و عفدم    دلیل فوق ابداق نارر به اثبات حجیت برای اخبار متواتر ف که به دلیل يقیدی 

احفراز يقیدفیِ   »ارند ف نیسفت و مفالک اسفتدالل در آن،     امکان تواطو بر کرب، حجیت د

نیست بلکه با تکیه بفه مالزمفه پفريرش خبفر و تشفکیل جامعفه،       « مطابقت خبر با واقع

  .(مقرّر)داند؛  آور نیستدد را نیز حجت می نفسه يقین اخباری که فی
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ی حسّاسی  کددد؛ زيرا اين مسأله مرتبط به مقوله هم آن را وارد خط تولید می

 هاست.  ماندد مر  و زندگی انسان

  



 

 

 
 فیها أدله المنکرين لحجیه الخبر الواحد و المناقشه

 

 

ای  . مرحوم آخوند در ادامه بحث از حجیت خبفر واحفد، بفه نقفل ادلّفه     9

اند کفه بیشفتر ايفن ادلّفه،      پردازد که مدکرين حجیت خبر واحد طرح کرد  می

السفالم اسفت. سفچس     بیت علیهم به آيات قرآن و روايات اهلمبتدی بر تمسّك 

ی آن نیز، اسفتدالل بفه آيفات و     کدد که بخش عمد  ی مُثبتین را ذکر می ادلّه

 روايات است.

ای که مکرّراق گفته شد  و در مباحفث قبلفی نیفز مفورد      اما بر اساس نکته

ل آن، مشروا بفر آن  اشار  قرار گرفته، استداد به آيات و روايات و يا ردّ و ابطا

مورد بررسی قرار گیرد و « االستدباا فقه»است که اين مباحث در بابی به نام 

بحث فقهی دقیقی پیرامون آن انجام شود؛ زيرا تمسك به بیانات شار  بفدون  

آوری تمامی خطابات مرتبط و بفدون بررسفی علمفی و اجتهفادی بفرای       جمع
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رود. به عبفارت   ناقص به شمار می قبول نیست و بحثی بددی از آنها، قابل جمع

به نحو شرعی اثبات شد ، بحفث از آن موکفول   « حجیت خبر واحد»ديگر اگر 

به ورود در علم فقه و وابسته به تدقیح قواعد عامّ فقهی بر اساس مبدای مختار 

است. بدابراين در اين سلسله بحفث کفه بفه مباحفث اصفولی پرداختفه شفد ،        

شفود تفا از ايفن طريفق      قرآن و روايات تمسك می هايی که در آنها به استدالل

گیفرد. امفا اگفر     حجیت خبر واحد اثبات يا ردّ شود، موضو  بررسی قفرار نمفی  

حجیت خبر واحد به نحو عقال ی اثبات شد ، داخل در موضو  بحفث اسفت و   

 مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت.

می بیانفات  تواندد ادّعا کددد کفه تمفا   قوم می». ممکن است گفته شود: 5

انفد و سفدد و داللفت آنهفا را      مربوا به خبر واحد را در همین فصل ذکر کرد 

اما اوالق بايد « اند. بددی اجتهادی از آنها پرداخته مورد توجه قرار داد  و به جمع

توجه داشت که تأيید يا ردّ ادعای فوق، وابسته به ورود در علفم فقفه اسفت و    

بفار  دسفت    به قضاوت صفحیحی در ايفن   توان تدها در آن صورت است که می

يافت. مثالق بايد بررسی شود که آيا قوم از نظر سفدد و مدبفع، تمفامی بیانفات     

انفد  آيفا در هدگفام بررسفی      آوری کفرد   را جمع« خبر واحد»مرتبط با مفهوم 

آيات نبأ و نفر و کتمان و سوال و ...، روايات ذيل آن را نیز ذکر کرد  و موضو  

خواهد تا خبر و  اند  آيات ديگری که در آنها خداوند از کفّار می  بحث قرار داد

اثری از پیشیدیان برای ادعای خود ارا ه کددد، مدّنظر قرار گرفته است  از نظر 

ساختار علم فقه، قواعد فقهی و اصول عامّ حاکم بر علم فقه چیسفت  از نظفر   

و  خبر واحد بفود ،  بددی قوم از مجمو  رواياتی که نارر به موض داللت، جمع

چگونه بود  است  تمامی اين نکات، مباحثی است که بايد مورد بررسی دقیق 

 ای برای ردّ و اثبات پیرامون آنها وجود دارد.  قرار گیرد و مجال گسترد 



  170 أدله المنكرين لحجيه الخبر الواحد و المناقشه فيها _________________________ 

 

ان »، «ان يتبعفون اال الظفن  »به عدوان مثال، مدکرين به آيفاتی همچفون   

اند و تبعیت از خبفر واحفد را    کرد  و ... استدالل« الظن اليغدی من الحق شیئا

اند. آخوند نیز  به عدوان يك امر ردّی و غیرعلمی، مصداقی از اين آيات دانسته

اين آيات را مدصرف به اصول اعتقادی دانسته و نفارر بفودن ايفن بیانفات بفه      

احکام و فرو  فقهی را نفی کرد  است. حال اين سوال مطفرح اسفت کفه آيفا     

در آيات مورد اشار ، همان ردّی است کفه در  « رنّ»از مقصود خداوند متعال 

گیرد   با چه استداللی  قرار می« شكّ»و « علم»بددی مدطقی، در برابر  تقسیم

توان آيات و الفاظ قفرآن را بفه اصفطالحات مدطفق صفوری و تعفاري  آن        می

ال مدصرف نمود   مگر اين آيات در مقام مقابله با کفّار و ردّ ادّعای آنان و ابطف 

تفوان وجفه    دستگا  فکری آنان نیسفت   آيفا در مقفام نفزا  و مخاصفمه، مفی      

اشتراکی از دو طرف نزا  اخر کرد و رنّ را به همان معدای مشترک مدصفرف  

نمود و حکم آن را بر هر دو دسته جاری نمود   آيا درست است کفه معدفايی   

د و سفچس  واحد از قطع و رنّ و شكّ را به اهل ايمان و اهفل کففر تعمفیم دا   

مقام تقابل و درگیریِ اين دو گرو  را بر اساس ايفن مشفترکات توضفیح داد      

صحیح است که چدین انتزاعی از نظر عقلی ممکن است؛ اما آيا اين آيات نیفز  

در مقام اخر وجه اشتراک بین کفار و مومدین است و يفا در حفال حکايفت از    

سفت   البتفه طفرح    جد  و جدلی است که میان ايفن دو دسفتگا  درگرفتفه ا   

سواالت فوق پیرامون داللت اين آيه، از باب نمونه بود تفا مقصفود از ضفرورت    

  9تر شود. االستدباا روشن ی اين بحث به علم فقه و باب فقه احاله

                                                           
نقفد و   که بفه « فقه حکومتی»های متعددی از اين نو  مباحث، در سلسله جلسات  نمونه .9

های جديد برای تفسیر آيفات و سفور قفرآن کفريم      بررسی تفسیر المیزان و ارا ه سرفصل

 گیری است. پردازد، نیز قابل پی می
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. ثانیاق اين مهم را بايد مدّنظر قرار داد که علّت بحث قوم از حجیت خبر 3

ی رفنّ   ی دلیل برای اثبات آن، اين است که خبر واحد تدها افاد  واحد و اقامه

کدد و از يقیدیات نیست تا ذاتاق حجت باشفد. يعدفی مباحفث قفوم در ايفن       می

علفم و رفنّ و   »دطق از زمیده ناشی از اصالت نظر و وابسته به تعري  دانش م

است؛ اما تعاري  ديگری نیز برای علم و رنّ وجود دارد که مبتدفی بفر   « شكّ

نگفری،   اصالت عمل است. به عدوان مثال در ادبیات دانشگا  و مدطق مجموعفه 

تعريف   « العمفل متداسفب بفا توسفعه     عکفس »و « امر هدجار با جامعه»علم به 

کدفد و   س جريان اختیفار تعريف  مفی   شود. مبدای مختار نیز علم را بر اسا می

الطلب و نظام حساسیت آغاز کرد  و آن را تا نسبیت تصرفی و  بحث را از وجه

دهد. البته تمامی اين مبانی، ادراکاتی عقلی اسفت کفه    وعاء عمل گسترش می

تواند اساسی برای ساخت علم اصول قفرار بگیفرد، امفا     گرچه در ابتدای امر می

ار  را بر اساس آنها تفسیر نمايد و الففاظ آيفات و   کسی حق ندارد خطابات ش

روايات را به اين اصطالحات عقلی مدصرف کدد. بلکه برای دسفتیابی بفه نظفر    

شار  مقدس در موضو  علم و ...، خود آيات و روايفات بايفد موضفو  تفقّفه و     

اجتهاد قرار بگیرند تا بتوان محصول اين روند تخصصی را ف کفه بفر تعبّفد بفه      

 ستوار شد  ف به عدوان حکم راهريه به موال مدتسب نمود. شار  ا

در واقع شار  مقدس نیز بیاناتی در تعري  علم و تبیین ماهیت آن ايراد  

انما العلم ثالثه آيفه  »و « العلم نور يقرفه اهلل فی قلب من يشاء»کرد  است؛ از 

ماندفد   تا روايفاتی کفه کلمفاتی قرآنفی    « محکمه او فريضه عادله او سده قا مه

يقین، رنّ و زعم را معدا يا تأويل نمود  است. همچدان که خطابات متعفددی  

و مفصّلی در آيات و روايات پیرامفون فکفر و فهفم و عقفل و جهفل و تفقّفه و       

االلباب و ... به دست ما رسید  است که بعضی نارر به معصومین بفود  و   اولی
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  9نمايد. بیان می ی غیر معصومین است و اوصاف آنان را برخی دربار 

گردد که  رسد تحلیل مبدايی از اين خطابات به اين نکته باز می به نظر می

در فرهد  ديدی، انسان دارای هوی و تقوی است و علم و فهم انسان، متأثّر از 

اين دو قوّ  است. يعدی آنچه ما به آن نیاز داريم، تعري  آن دسته از علم است 

توان چگونگی  شود و زمانی می عصومین حاصل میکه در اين دنیا و برای غیرم

دستیابی به چدین علمی را به درستی بررسی کرد که مانعی به نام هوای نفس 

که علم را بمثابفه امفری جبفری و مکفانیزم      و وسوسه را در نظر گرفت؛ نه اين

هفای اعتقفادی،    ففر   طبیعی و فطری تلقّی نمود. با درنظرگرفتن ايفن پفیش  

قرار خواهد گرفت: فهمفی  « ايمان و کفر»هم و حرکت عقالنی، پايگا  علم و ف

شود که متشکّل از درجات متعدّد  که مبتدی بر ايمان باشد، وارد دنیای نور می

شفود کفه    علمی است و فهمی که مبتدی بر کفر باشد، وارد دنیای رلمت مفی 

دارای درجات مختلفی از جهل است. لرا مراتب مختلفی از علم و جهل شفکل  

گیرد کفه بايفد تبیفین شفود. در واقفع بسفیاری از آيفات قفرآن، خبرهفا و           یم

کشد و بفه همفین دلیفل، بیانفات شفار        ها را به محاکمه می ها و يقین گزارش

پیرامون علم و عقل و جهل و ... بر تمفامی مباحفث اعتقفادی و فقهفی حفاکم      

 گردد.  می

يفات زيفادی در   دهد که آيفات و روا  توجه به بیان اجمالیِ فوق، نشان می

هفای مدطقفی    ففر   موضو  علم و رنّ و... وجود دارد که قوم به دلیفل پفیش  

                                                           
علم حتی در نزد خداوند متعال و پیامبران و اوصیاء الهی، دارای تعاري  و مراتبی اسفت   .9

مختص به خدای متعال  که در روايات ذکر شد  است؛ از هفتاد و سه اسم که يکی از آنها

السفالم عطفا شفد  و اعفداد      است تا هفتاد و دو اسمی که به حضفرات معصفومین علفیهم   

 اند. مدد شد  ديگری از اين اسامی مقدس که ساير پیامبران از آن بهر 
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اند و در بحث داللی  و آنها را موضو  بحث قرار نداد   خود، به آنها توجه نکرد 

اند؛ گرچه در برخی مواضفع نیفز    نیز بعضاق از ارتکازات مدطق صوری متأثر بود 

اند. بفه   عرفیه از علم و رنّ و ... حمل کرد آيات و روايات مربوطه را بر معانی 

های طرح شد  در اصول برای تمسفك بفه آيفات و     همین دلیل است که بحث

روايات در موضوعاتی ماندد رواهر و اخبار و اصول عملیفه و ... نفاقص اسفت و    

آوری تمامی بیانات مربوطه( و هفم   تکمیل اين نقص، هم از نظر سددی )جمع

اجتهادی از مقصود شار  در بکارگیری الفاری چون علم و از نظر داللی )فهم 

طفور   است؛ همان« االستدباا فقه»رنّ و... ( وابسته به تبويب بابی نوين با نام 

 ای ايجفاد شفد  اسفت. يعدفی     که برای صوم و صال  و حجّ و... ابفواب جداگانفه  

وهفم و  برای دستیابی به تعري  شار  مقدّس از علم و رنّ و « االستدباا فقه»

يابد تا با تدقیح ايفن نظفام، جايگفا  فقاهفت و تعريف        شكّ کامالق ضرورت می

ها )رفواهر( يفا    های خشردتر، تکلی  داللت حجیت و ... روشن شود و در تقسیم

 اسداد )خبر واحد( نیز معیّن گردد.

 

  



 

 

 
 دراکات عقالئیبر اسات ا« وثاقت در خبر»تحلیلی پیرامون وصف 

هايی که پیرامون بداء عقالء انجام شد، بمثابه استدالل قوم بفرای   . بحث9

رود و ثقه، فردی است که به امانت و صفداقت   به شمار می« حجیت خبر ثقه»

 شود. شداخته می

شفوند تفا    لزوماق توسط افراد مدتقل نمی« اخبار»اما بايد توجه داشت که  

برای مُخبر باشد؛ بلکه برخی « وص  وثاقت»حراز تأيید خبر، فقط متوقّ  به ا

رغم نرسیدن به حفدّ تفواتر، بفا     کددد و علی پیدا می« شیو »اخبار هستدد که 

گردنفد و   فراوانی و وفور نقل شد  و توسط گرو ، صد ، جمع و ... مدتقل مفی 

پريرند. بدابراين خبر فقط از سوی يفك ففرد صفادر     عقالء نیز اين اخبار را می

 شود. ود بلکه صدور آن از طرف يك قوم، قبیله، جمع و ... نیز محقق میش نمی

اسفت؛  « صدق و کرب»به « خبر»ی ديگر، بحث از چرايی اتّصاف  . نکته5

يعدی اساساق چرا فر  صدق و کرب برای اخبار قابل طرح است و به چه دلیل 

خارج،  رسد تحقق دروغ در عالم ها ممکن است دروغ بگويدد  به نظر می انسان

ی بحث صدق و کفرب   ناشی از هوای نفس و اغرا  شیطانی است و لرا ريشه

به اخالق و هوی و تقوی و بهشت و جهفدم و تعريف  دنیفا بفه دار امتحفان و      

گردد. بدابراين  های ديدی و ارزشی باز می فر  مختار بودنِ انسان و ساير پیش
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گیفرد و   ان نشفأت مفی  صداقت و وثاقت، وصفی است که ابتدا اق از دستگا  ايمف 

کدد. پس علّت عفدم تعمفیم وصف      کرب نیز به دستگا  کفر و نفاق رجو  می

ها، وجود جامعه و دستگاهی است کفه دارای اغفرا     صداقت به تمامی انسان

 شود.  دنیاپرستانه و شیطانی است و به همین دلیل، مبدأ کرب و دروغ می

ای است که در خارج،  . از سوی ديگر صدق و کرب خبر، نارر به حادثه3

انفد و   وقو  پیدا کرد  و افرادی هستدد که آن حادثه را مستقیماق حفسّ نکفرد   

هفای   شفوند. در بحفث   توسط يك يا چدد واسطه، از تحقق آن حادثه باخبر می

قبلی تبیین شد که اگر به اصل خبر توجه نشفود و اخبفار مفورد اعتدفاء قفرار      

پريرش خبر به اين دلیل ضفرورت دارد   ای ايجاد نخواهد شد و نگیرند، جامعه

که بدون آن، حیات اجتماعی ممکن نخواهد بود. ضرورت وجود جامعه نیز بفه  

ی  گردد که انسان موجودی ناقص اسفت و بفرای تفأمین همفه     اين مهمّ باز می

کردن آنها به همکاری  تواند به تدهايی اقدام کدد و برای برطرف نیازهايش نمی

پس در جهت همکاری برای تأمین اين نیازهاسفت کفه    ديگران نیازمدد است.

اعتداء کدد. البته اين يك بحث حدّاقلّی « خبر»الجمله به  انسان ناچار است فی

 است.

ی باالتر بايد توجه داشت که جامعه دارای صاحبان و رسسايی  . در مرتبه1

ا نمايدد تف  کددد و از آن حفارت می است که برای نظم جامعه، قانون وضع می

مجرمین و متخلفین از قانون، تدبیه و مجازات شوند و با سرپیچی نتواندد نظم 

نیز به عدوان يکی از موضفوعاتی کفه در جامعفه    « خبر»جامعه را بر هم زندد. 

گیرد و قوانیدی برای  مدشأ اثر شد  و اهمیت دارد، مشمول همین روند قرار می

مبادرت به خبررسانی کدفد  شود. لرا هر کسی حق ندارد  آن در نظر گرفته می

شفود   بلکه از طرف هیأت حاکمفه، دسفتگاهی بفرای خبررسفانی طراحفی مفی      
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اند تا  های حقوقی، اقتصادی و ... نیز در جامعه ايجاد شد  طور که دستگا  همان

نظم در اجتما  برقرار شود و جلوی تخلّ  گرفته شود. به عدوان نمونه، ممکن 

جامعه اختالل ايجاد کددد و آبروی نظام حاکم  پراکدی در ای با شايعه است عدّ 

را مورد هجمه قرار دهدد و فضا را برای تحرّک مردم بر ضد نظام فراهم نمايدد 

در واقفع موضفو  بحفث خبفر،      9و موجب سلب آرامش و اعتماد عموم شفوند. 

امدیت روانی جامعه است و اگر جريان خبفر در اجتمفا ، نظمفی متداسفب بفا      

ته باشد، جامعفه شفکل نخواهفد گرففت. بفه همفین دلیفل،        اهداف موالی نداش

يابد که مورد تأيید عقالء و رسسای جامعه باشد و در  معموالق اخباری جريان می

شود. لرا اصولیون بايد به اين مهم  ی انتشار خبر داد  نمی صورت اجاز  غیر اين

و ی اجتماعی است و به حسب زمان و مکان  يك مقوله« خبر»توجه کددد که 

بددی اسفت و صفرفاق در ففرد خبردهدفد  و وثاقفت او       موضو  آن، دارای طبقه

 شود.  خالصه نمی

ی اجتماعی خبر گفته شد،  ی جدبه آنچه دربار »ممکن است گفته شود: 

مربوا به اخباری اسفت کفه در اصفطالح قفوم، متفواتر و مسفتفیض خوانفد         

مفواجهیم و لفرا در    شود. اما بخش قابل توجهی از آنچه مفا در فقفه بفا آن    می

اصول به دنبال اثبات حجیت آن هستیم، اخباری هستدد که به حفدّ شفیو  و   

اند و لرا اخباری که  اند بلکه توسط افراد برای ما نقل شد  استفاضه نیز نرسید 

 «اند، موضو  بحث اصولی نیستدد. ی اجتماعی پیدا کرد  جدبه

کدد، بیش از  ن زندگی میاما بايد توجه داشت که فقیهی که در اين دورا 

                                                           
داد و  وجود داشت و جامعه را آزار می نیز اين وضعیت در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی .9

های نمفاز جمعفه در کشفور رواج يابفد و      تا زمانی که صدا و سیما به ثبات برسد و خطبه

 يك دستگا  خبری برای نظام اسالمی شکل بگیرد، اين مشکل ادامه داشت.
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هزار سال از دوران حضور فاصله گرفته و لرا خبری که به او رسفید ، از چدفد   

نسل عبور کرد  و سلسله سددی که روايت را به او مدتقل کرد  و تا به امفروز  

رسید ، حداقل بیش از د  نفر هستدد. بدابراين فقیه در مواجهه با خبر واحفد،  

گیرد که د  تا پانزد  نسل امتفداد پیفدا کفرد ؛ بفه      میای قرار  در مقابل مقوله

طوری که اگر هر بخش از اين سلسله مدقطع شود، موضو  مدتفی خواهد شد. 

اگر وجود تمامی اين اجزاء احراز شود، تاز  موضو  محقق شد  و خبر بفه مفا   

 شود. انتقال يافته و زمیده برای بحث از وثاقت مطرح می

کیك از تشکیل جامعه و لوازم آن است   به عدفوان  اما آيا وثاقت قابل تف 

کددد، فاقد سلسله سدد متّصفل   نمونه، مگر اخبار کربی که اهل سدّت نقل می

تا به امروز است   مگر اين اخبار، مورد استداد علمای کدونی اهل سدت بفرای  

ی  گیرد   آيا اين اخبار يکی از ارکان تشکیل جامعه شان قرار نمی اثبات مرهب

ی اخبار در طول  فاق و تداوم آن در تاري  نبود  است   آيا نقل سیده به سیدهن

ی  جامعفه »هفای متعفدّد و متفوالی، موجفب تشفکیل       ی نسفل  تاري  و بوسفیله 

ی کفر و نفاق همگی وابسته به اين  ی ايمانی و جامعه نشد  و جامعه« تاريخی

راز نشفد ، در جوامفع   مقوله نیستدد   حتی بسیاری از اخبار که اعتبار آنها اح

 شود. سازی و تولید فیلم و چاپ رمان و ... می ی فرهد  مادّی دستمايه

در واقع خبر واحد گرچه به يك طريق نقل شد  و بفه حفد استفاضفه و     

ی تاريخی را فراهم کرد  است و  ی ايجاد جامعه شیو  نرسید  باشد، اما زمیده

اصلی بحث نیستدد. پس خبر واحد افراد در اين میان گرچه م،ثّرند اما موضو  

گیرد اما موضوعاق امری اسفت   گرچه از نظر افراد ناقل نیز مورد بررسی قرار می

ی ايمفانی نقفش    گیفری جامعفه   ها جريان يافته و در شکل که در تاري  و نسل

داشته است و در يك بستر تاريخی و اجتماعی شکل گرفته است. حتی اففراد  
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ی کفر يا نفاق دارای  اند، در جامعه دروغ را نقل کرد کرّاب و جعّالی که اخبار 

انفد و عفرف و عقفالء بفه آنفان اعتمفاد        جايگا  و اعتبار و مدزلت اجتماعی بود 

انفد و در را    شفد   اند و م،من و معتقد به دستگا  حفاکم محسفوب مفی    داشته

انفد و بفرای    تأمین اغرا  آن، متعهّد به ارتکاب کفرب و جعفل و فريفب بفود     

انفد   حکام و تداوم دستگا ، دست از تالش برای ترويج اخبار دروغ برنداشتهاست

رغم تمام سواالت و اشکاالتی که دستگا  ايمفان نسفبت بفه ايفن اخبفار       و علی

اند تا باور مفردم   های خالف را حفظ کرد  طرح کرد ، همگی با هم اين گزارش

ماد، امری است شان دچار خدشه نشود. پس وثاقت و اعت نسبت به مکتب باطل

 يابد. که به اجتما  وابسته است و در چارچوب آن، قابلیت تعري  می

گونفه نیسفتدد.    های خبر واحد ايفن  تمامی نمونه»ممکن است گفته شود: 

ی وضعیت محفلّ   ی خود خبری را دربار  مثالق ممکن است شخصی از همسايه

دهد يا بالعکس بشدود و طبق شداخت خود از همسايه، آن را مبدای عمل قرار 

اما بايد توجه داشت که اين نمونه هم در چفارچوب يفك   « به آن اعتداء نکدد.

تعبیفر  « فرهدف  همسفايگی  »نو  از روابط اجتماعی روی داد  کفه از آن بفه   

شود؛ روابطی که در بسیاری از کشورهای مدرن از بین رفته و نشانی از آن  می

وجفود داشفته و فرهدف  و     خورد اما در برخی جوامع همچدفان  به چشم نمی

 های خاصّی را به همرا  دارد. ضوابط و داللت

ی  . پس وثاقت و اعتماد يك امر فردی نیست بلکه تابعی از يفك رابطفه  5

حقیقی اجتماعی است که در اَشکال خانوادگی، صدفی، قومی، ملّی و در ابعاد 

همین   سیاسی، فرهدگی، اقتصادی قابل مالحظه است و افراد نیز در چارچوب

شفود   شوند. در عمل نیز مشاهد  می روابط، به وثاقت يا عدم وثاقت متّص  می

ی مف،مدین   که راويان اخبار و احاديث از سد  عموم مردم و يا حتی در زمفر  
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هفای   اند بلکه اکثراق از رجال و قضات و علماء و فقهفاء و شخصفیت   عادی نبود 

ی نفاق نیز چدین روندی  جامعه اند؛ همچدان که در ی ايمان بود  بزر ِ جامعه

شفود. يعدفی ايفن اففراد در قفوم خفود، مدزلتفی هماندفد مدزلفت           مشاهد  می

انفد و يفك    ی انتقال اخبار از گرشتگان به آيددگان داشته در عرصه« مولويت»

ی تاريخی است که چدین مدزلت و مدصفب و جايگفاهی را بفرای آنفان      جامعه

ابراين بحث از خبر ثقه، در واقع بحفث  پريرفته و به رسمیت شداخته است. بد

ی فقاهت و فحول و بزرگان آن جامعه است و لفرا بفه اخبفار راويفان      از جامعه

شود؛ زيرا چدین عداصفری از مدظفر روابفط     ضعی  يا مجهول وقعی نهاد  نمی

 اجتماعی قابل اعتداء نیستدد. 

يفرا  البته اين بدان معدا نیست که تمامی اخبار در اين سفطوح هسفتدد ز  

روشن است که نقل کالم پدر توسط فرزند بفرای مفادر نیفز از مصفاديق خبفر      

يابفد   ی يك خانواد  جريان می شود؛ اما اين مصداق تدها در عرصه محسوب می

و آن خانواد  نیز تابعی از روابط اجتماعی است و ايفن عقفالء هسفتدد کفه بفه      

بدفدی   ن طبقفه عدوان حافظان نظم جامعه، اخبفار را بدفابر اهمیفت موضفو  آ    

گیفری   گیرند. همچدان کفه شفکل   کددد و قواعدی را برای عمل در نظر می می

جامعه تدها وابسته به خبر نیست بلکه عوامل مهمّ ديگری در اين زمیده وجود 

دارد. يکی از اين عوامل، فدايیان و مبارزين در هر جامعه هستدد کفه بفا نثفار    

اند و از اين طريق، جايگا  و  کرد  ی ايجاد يك جمع را فراهم خون خود، زمیده

 اند.  مدزلتی را در اجتما  بدست آورد 

لرا گرچه در بیان قوم برای عقال ی بودن حجیت خبر ثقه، بفه ادراکفات    

اجمالی از بداء عقالء و عقل عملی اکتفاء شد  است اما آن بیان بفا توضفیحات   

توانفد ناشفی از    مفی  يابد. البته چدین اجمالی شود و تفصیل می فوق تبیین می
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ای  بساطت روابط اجتماعی در گرشته باشد اما جوامع امروزی، روابط پیچیفد  

دارند و لرا نیاز به خبر در آنها گسترش يافته و اخبار سفهم قابفل تفوجهی در    

 اند.  تأمین اغرا  عقال ی و نیازهای اجتماعی پیدا کرد 

به ايفن صفورت   « وثاقت». بر اساس توضیحات فوق، اولین تقسیم برای 1

وثاقفت در  »و « وثاقت در دستگا  نفاق»، «وثاقت در دستگا  کفر»خواهد بود: 

؛ زيرا بیان شد که وثاقفت يفك مدزلفت اجتمفاعی اسفت و بفه       «دستگا  ايمان

کدد و بر همین اسفاس   جريان نظم در جامعه و نظام اجتماعی ارتباا پیدا می

ه بر ضفد وثفاقتی کفه در آن    شود. لرا هر وص  و حالت و رفتاری ک تعري  می

جامعه تعري  شد ، انجام شود، به معدای خیانت و و عدم امانت و ضد وثاقفت  

شفد  بفرای جامعفه،     طور که هر رفتار مخال  با نظمِ تعريف   خواهد بود؛ همان

جرم خواهد بود و مجازات به دنبال خواهد داشت. بفه عبفارت ديگفر انضفباا     

دهفد و   وثاقت به معدای عامّ را نتیجفه مفی  نسبت به مقوله خبر و نظم در آن، 

سچس هر يك از سه دستگا  کفر و نفاق و ايمان، تعريفی خفاص از وثاقفت را   

آورند چرا که نظفم جامعفه و    متداسب با نظم مطلوب خود در جامعه پديد می

ارتباطات اجتماعی، به جريان خبر و اخبار وابسته است. بدابراين تعريف  خبفر   

گیرد و ديگر به صدق و کرب نظری به عدفوان   ی فاصله میاز مبدای عقل نظر

شفود. بلکفه    يك امر مشترک بین سه دستگا  کفر و نفاق و ايمان تحلیل نمفی 

بايد دانست که به عدوان مثال، جريان خبر در نظام کفر و نقش آن در حففظ  

 جامعه کفار کامالق متفاوت با جريان خبر در دستگا  ايمان است.

جوامع کفر بفه دلیفل جلفب مشفارکت عمفومی بفه همفه         لرا امروز  در 

ها، دستگا  حفاکم از اغلفب حفوادثی کفه در ابعفاد مختلف  جامعفه رخ         عرصه

شود اما اين بدان معدا نیست که تمفامی ايفن اخبفار را بفه      دهد، مطلع می می
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کددد بلکفه بفا تغییفر ضفريب      وار به جامعه خود مدتقل می صورت کامل و آيده

بدفدی   کردن آنها در يك نظام خاص خبری ف که اولويت  وچكوک اخبار و بزر 

در آن در تداسب کامل با اغرا  و مقاصد آنهاست ف اخبار جدايات خود را بفه   

کددد که حساسیت و وجدان عمومی برانگیخته نشود؛ بفه   ای مدعکس می گونه

گرفتفه در فلسفطین و میانمفار و     رغم بیان خبر جدايات صفورت  نحوی که علی

های جهانی، اثر اين نو  خبررسانی برای افکار عمومی بفا   و... در رسانه نیجريه

عدم اعالم اين اخبار يکسان است  در مقابل اخبار حوادثی کفه بفرای نظامفات    

شفود کفه تمفامی مفردم جهفان       کفر حا ز اهمیت است به نحوی مدتقفل مفی  

هفا، بفه    نهگرفتفه در رسفا   تأثیر قرار بگیرند و بر اثر تحقیر و تجلیلِ شفکل  تحت

سمت مقاصد آنها حرکت کددد. پس نظمِ کفرآمیزی )نظم متداسب بفا غفر    

ای مطلوب است، کیفیت  کفار که همان دنیاپرستی است( که در چدین جامعه

کدد و نه صدق و کرب آن در مقايسه با واقع.  جريان خبر و أخبار را معیّن می

دهد که نحو  بیفان   نمیدهد و حوادث زيادی نیز رخ  لرا هزاران حادثه رخ می

جريان »هر يك از آنها متداسب با غر  و نظم برآمد  از آن است و در نتیجه، 

 است که موضوعیت دارد.« خبر

توان آن را با واقع سفدجید   پس گرچه هر خبری يك محکیّ دارد که می 

شفود کفه چفه نظمفی در      بخشیدن به اخبار از اين مدظر انجفام مفی   اما جريان

يعدی اخر وجه اشتراک از اخبار در سه دسفتگا  کففر و    کدد. میجامعه ايجاد 

ايمان و نفاق توسط قوم، مدجر به تعري  خبر بر اساس عقل نظری و صفدق و  

کرب و مطابقت با واقع شد  است اما توضیحات فوق در تعري  خبر، با تلقفی  

ب قوم از خبر متفاوت است و به تبع اين تغییر در تعري ، جريان خبر و مداص

کدفد. اساسفاق خبفر از ارکفان      های اجتماعیِ مرتبط با آن نیز تغییر می و مدزلت
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پیدايش جامعه است و بود و نبود جامعه بفه آن وابسفتگی دارد. لفرا کیفیفت     

رو، ايجاد نظم در  جريان اخبار، نقشی بسیار مهم در حیات جامعه دارد و از اين

بايفد در همفین راسفتا     آن کامال ضروری است. به همین دلیل مقولفه وثاقفت  

شفود   تعري  گردد و به عدوان وصفی که به گردش اخبار در جامعه مربوا می

کدفد، شفداخته شفود و بفالتبع کسفانی ثقفه        و نظم در اين عرصه را تأمین می

کددفد کفه کیفیفت انتقفال      شوند و به مدزلت وثاقت دست پیدا می شداخته می

 مدنظر انجام دهدد.  اخبار و گردش آن را در راستای نظم اجتماعیِ

. بدابراين اوصاف خبر در دستگا  کفر و نفاق، از جدس کیفد و کفرب و   7

مکر و خدعه و امانیّ و إرجاف و فتده و شیطدت و شايعه و ساير مقوالتی است 

که در آيات و روايات و ادعیه و زيارات بفه آنفان نسفبت داد  شفد  اسفت. در      

اراد  و هوای نفس مرتبط نباشفد بلکفه بفه    تواند با  دستگا  ايمان نیز خبر نمی

سدجی بین خبر با يقین و رن و وهم بر اسفاس عقفل نظفری، بفر      جای نسبت

حسب برخی ادعیه اوصافی از سد  عقل عملی )ماندد نسیان و سهو و غفلت و 

تواند به خبر مرتبط شود و بايد از آنهفا   کسالت و شكّ و...( مطرح است که می

« هفوای نففس  »و « خبفر »يد به بررسی نسفبت بفین   دوری جست. در واقع با

شود و اين گدا  آثاری در روح و ذهن و جسم او  پرداخت: انسان دچار گدا  می

ی او در  گرارد. اما از آنجا که شخص گرفتار هوای نفس است، اراد  بر جای می

اش حضور نداشته و بر آنها اشراف ندارد و لرا اساساق از  بسیاری از ابعاد وجودی

شود. اما اگر کسی اهل  آثار سوء گدا  بر روح يا ذهن يا جسم خود خبردار نمی

تقوی باشد و از هوی فاصله بگیرد، متداسب با درجه تقوای خود و بفه تفدريج   

کدد و بفا مراقبفه و محاسفبه و سفاير ابزارهفای       به اين آثار سوء توجه پیدا می

 شود. مربوطه نسبت به آنها خبردار می
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هفای   ثال نارر به امور فردی و غیراجتمفاعی اسفت امفا مثفال    البته اين م 

االثدیدی نیز در اين رابطه قابفل طفرح اسفت؛     اجتماعی و عقال ی و حداقل بین

ماندد شاگردی که برای درمان روحی و پرورش معدوی خود، از حاالت خود به 

خبر دهد اما به دلیل قرارگرفتن در ابتدای را ،  استاد اخالق خبر و گزارش می

کدد، صحیح نیست. سچس استاد اخفالق   و گزارشی که از حاالت خود بیان می

های روحی و فکری که بدان مبتالست،  با يك روند خاص، شاگرد را از بیماری

کدد و با انتقال اين اخبار به او و تجويز برخی مداسك، زمیده را بفرای   آگا  می

  9کدد. خروج از اين وضعیت فراهم می

صافی که در دستگا  ايمان و در میان م،مدین، در رابطه با خبر بدابراين او

شود، اموری از جدس هوی و تقوی است؛ از غفلت و سهو و نسفیان   مطرح می

شود تا تعاهد و تحفظ و مراقبه و... که  و... که مانع دستیابی به برخی اخبار می

اخبار، اراد  و  کدد. بعد از آگاهی نسبت به اين مومن را از برخی اخبار آگا  می

کدد و  دهد و آن را بزر  می اختیار است که به برخی از اين خبرها اولويت می

دهد. پس رابطه خبر  برخی از آنها را کوچك کرد  و اهمیت کمتری به آنها می

االثدیدی و چه  با اراد  و هوی و تقوی، چه به صورت فردی و چه به صورت بین

ر گیرد. لرا در جامعه نیز والت و ا مه نور به به صورت اجتماعی بايد مدنظر قرا

دنبال آن هستدد تا مردم را نسبت به برخی روابط اجتمفاعی آگفا  کددفد و از    

فاسدبودن آن روابط خبر دهدد يا از فقدان برخی روابط اجتماعیِ نورانی خبفر  

دهدد و جامعه را به ايجاد آن دعوت کددد. بدابراين بايد تقسیمات خبفر را بفر   

                                                           
يا بیماری که به وضعیت جسمی خود اشراف ندارد اما پزشکی جديفد بفا تکیفه بفه يفك       .9

سواالت و انجام آزمايش و گرفتن نبض و درجه حرارت بدن و... به وضعیت جسمی  نظام

 شود. بیمار اشراف پیدا کرد  و از آن خبردار می
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س هوی و تقوی مطرح کرد و به اين مطلب توجه نمود که خبر و جريفان  اسا

آن، بريد  از فرهد  جامعه نیست و اين فرهد  دارای اوصافی است که بايفد  

بددی شود تا صدق و راستگويی و تقوی نسبت به  به درستی شداسايی و طبقه

  9مقوله خبر در جامعه جريان پیدا کدد.

                                                           
به عدوان نمونه، پس از انقالب اسالمی که تمايالت و انگیزش عمومی را بر محور مکتفب   .9

ی برای جريان در نظام و های ديدی و انقالبی مجرا و ساختار مجتمع نمود بايد اين انگیز 

حاکمیت پیدا کددد که تحقق اين مهم به تغییر در عقالنیت موجود نیازمدفد اسفت زيفرا    

افزارهفای ادار  نظفام، تداسفبی بفا      های موجود در جامعه بمثابفه نفرم   عقالنیت و تخصص

های انقالبی ندارند. اين وضعیتی است که بايد خبر آن به ملت ايران مدتقفل شفود    انگیز 

نیز محقق گردد. يعدی واقعیت آن « انقالب فرهدگی»، «انقالب سیاسی»ا پس از تحقق ت

زمان است و علماء دين به دلیل عدم عصفمت   است که تمامی علوم دين تدها در نزد امام

و قرارگرفتن در دوران غیبت با علم معصوم فاصله دارند و حدّ علم و میزان دانشی که در 

کدد و قفادر بفه رففع       نظام به صورت اسالمی و ديدی کفايت نمیاختیار دارند، برای ادار

های موجود در امت ديدی نیست. لرا علوم حوزوی بايد تحول پیدا کدد که اين  ناهدجاری

انجامفد و   هفا بفه طفول مفی     امر موضو  امتحان جامعه شیعه و علمای آن است کفه دهفه  

دارای « تفقّفه »دان معداسفت کفه   شوند. اين ب همگان در اين مدت به اين امر امتحان می

سیر تطوّر و تحول است و فقاهت پس از عبور از دوران طفولیت و تمییز، بايد با استدباا 

احکام حکومتی ارتقا ررفیت پیدا کرد  و به بلوغ دست پیدا کدد. اگفر ايفن واقعیفت بفه     

ددفد،  هفا بصفیرت پیفدا ک    ها و نارسايی مردم خبر داد  شود و عموم نسبت به علت آسیب

رفتار و انتظارات عمومی با وضعیت موجود هماهد  شد  و پشتیبانی و همکفاری مفردم   

برای پیشبرد جامعه ديدی ارتقا خواهد يافت. اما اگر برخالف اين واقعیت، به عموم گفتفه  

شود که متخصصین فهم از دين )روحانیت( تمامی علوم ديدی را در اختیار دارنفد و ايفن   

کددفد؛   دهدد و به آنها عمل نمفی  لوم را سرلوحه کار خود قرار نمیمردم هستدد که اين ع

رو برای ورود به مرحله بعدی از رشد و ارتقفاء   جامعه از ضع  و فقدان خود و موانع پیش

ها را در امور ديگری جستجو خواهد کرد و  خبر خواهد ماند و علت ناهدجاری ررفیت، بی
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. بر اين اساس بايد توجه داشت که جامعه به عدوان يك پديفد  عیدفی،   5

جريان پیدا کفرد  و  « ساختار»و هويت است که در يك « وحدت»دارای يك 

شود و خبرهفا در واقفع خبفر از حفوادث و      تبديل می« رفتار»به يك مجموعه 

شفوند. پفس در    دهدد و جاری می روابطی هستدد که در اين سه سطح رخ می

ري  خبر نبايد به سطوحی از خبر ماندد إخبار از حوادثی ماندد تصفادف دو  تع

ماشین اکتفا کرد بلکه بايد توجه داشت که سطح اصلی خبر، خبر از تصادم دو 

جامعه است: جامعه الهی و جامعه کفر و درگیری دا می میان آنها. به عبفارت  

ت که خبردهدفد   ديگر بزرگترين حادثه، درگیری کلمه حق با کلمه باطل اس

دنیا معتقدند سفخن از   از اين حادثه، ولیّ خداست. اين در حالی است که اهل

جد  و درگیریِ اين دو جامعه، تدها زحمت و مشقت ايجاد خواهد کفرد زيفرا   

تواندد در يفك خیابفان و بفه سفوی يفك       اين دو جامعه ماندد دو اتومبیل، می

اما خدای متعفال و اولیفاء    مقصد حرکت کددد تا تصادف و تصادمی رخ ندهد.

 
________________________________________________

 
گونه که اگفر حضفرت امفام     خواهدگرفت. همان ها بکار به غلط، توان خود را در آن عرصه

)ر ( مردم ايران را از مفاسد رژيم پهلفوی و خطفر وابسفتگی بفه کففار و تعريف  جامعفه        

زد و همچدین ملفت را از   کرد و در اين موضو  دست به افشاگری نمی مطلوب باخبر نمی

جامعفه ايفران    نمفود،  آثار سوءِ انزوا و انفعال متديدین نسبت به امر حاکمیت مطلفع نمفی  

ديد و همچدان به مظالم سیاسیِ  ضرورتی برای قیام و انقالب و اصالح امور اجتماعی نمی

شد  از سوی کفر جهانی و اذناب داخلی آن دچار بود. به نظر ما مجاهدات علمفیِ   تحمیل

الهاشمی، همین رفتار الهیِ حضرت امفام در عرصفه سیاسفی را در     مرحوم عالمه حسیدی

و علمی پی گرفت و از مفاسد دستگا  کففر در بُعفد تخصصفی و تحلیلفی      عرصه فرهدگی

های علمی و تحلیلی نويدی که بتواند از نظفام اسفالمی پشفتیبانی     پرد  برداشت و از پايه

 کدد، خبر داد.
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شوند که دشمدیِ ابلیس و ا مه کفر و نفاق  الهی هموار  اين خبر را مترکر می

وری آنها به اهل ايمان تا روز قیامت تداوم دارد و بر اين واقعیت پفای   و هجمه

فشرند که تاري  اين دنیا و زندگی اجتماعی و ففردی در آن، بفه درگیفری     می

ورد  است. اساساق خدای متعال در قرآن کريم، تعريف   بین اين نظامات گر  خ

از اين عالَم را بر همین اساس استوار کرد  و مديريت خود را با بیان اخبار اين 

تفرين و   برد. پس اصلی درگیری و هوشیارسازی مومدین نسبت به آن پیش می

بزرگترين، خبر درگیری بین سه نظام کفر و نفاق و ايمان است و کسفی ايفن   

دار شد  و خفود   کدد که مسئولیت هدايت را عهد  ر را به جامعه مدتقل میخب

تواند تفسیر  در نوک پیکان جد  و قلب معرکه قرار گرفته که اين توضیح می

المصفلین را بفه خفوبی     صفلوات  افضل به امیرالمومدین علی علیه« الدبأ العظیم»

پیرامفون ايفن    تشريح کدد. در همین راستا خبری که معارف قرآنفی و روايفی  

کددد، اين است که ضع  جامعه مومدین در اين درگیری  دوران به ما ارا ه می

را پديد آورد  و به چالشی گرفتار شد  که « دوران غیبت»به حدّی رسید  که 

شود که به نظفر مفا ايفن چفالش،      تابش خورشید توحید از پشت ابر انجام می

یری و خبر آن فقط در سفطح  است. اين درگ« های عقالنی بت»دچار شدن به 

ترين  شود بلکه در همه ساختارها و رفتارها تا پايین وحدت جامعه متوق  نمی

يابد و ساير حوادث در سطح ساختار و رفتار و اخبار آنها نیفز   سطح جريان می

گیرند. متداسب با همین مطلفب   بر محور اين حادثه اصلی و خبر آن شکل می

عصفر، زنفان    کفه در دوران رهفور حضفرت ولفی    است که در روايات وارد شد  

کددد که اين بفه معدفای    دار نیز فرزندان خود را بر اساس قرآن تربیت می خانه

گونه که  ی جامعه اسالمی )خانواد ( است. همان جريان نور قرآن تا سلول اولیه

هفای محبفین    ها تا عمق خانفه  امروز  رلمات کفر و دنیاپرستی از طريق رسانه
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تاثیر قرار داد   ريان پیدا کرد  و روابط زن و مرد و فرزندان را تحتبیت ج اهل

 است.

بدابراين وثاقت و صدق و کرب به عدوان ريشه آن، فقط دارای يك تعري  

هفای گونفاگون اسفت: از صفدق و      نیست بلکه دارای تعاري  متعدد در نسبیت

ر علوم کرب محوری در فلسفه تاري  تا صدق و کرب در مقاطع اجتماعی و د

مختل  از مدطق و فلسفه تا اصول و فقه و روابط اجتماعی و زندگی عیدی و... 

خواهد بود و نه « حق و باطل»که در اين صورت، مبدای صدق و کرب و خبر 

يقین و رنّ و شكّ و وهم به معدای مدطقی آن. به عبارت ديگر با توضفیحات  

ای اجتمفاعی   و پديد  فوق روشن شد که خبر با حیات يك جامعه ارتباا دارد

شود و مباحث عقلی پیرامفون آن،   است که مربوا به عقالء و نظم عقال ی می

های فلسفی و مدطقی مفید است که نبايد آنها را با تحلیل عقال فی   برای بحث

ای رخ  رغفم آن کفه حادثفه    از خبر مخلوا کرد. به همین دلیل است که علفی 

دهدفد و از ايفن طريفق، افکفار      ن مفی نداد ، خبر آن حادثه را در جامعه جريفا 

ای مخصوص بفه   برند. چدین رويّه وسوی مورد نظر خود می عمومی را به سمت

سازی در دستگا  ايمان نیز رکدی اساسی است  دستگا  کفر نیست بلکه حادثه

آيفد. در   اکفرم بفه شفمار مفی     يکی از اوصاف نبی« نصر بالرعب»و حسب نقل، 

ای  که حادثه ذکر شد  که پیامبر اکرم بدون اينهمین راستا در روايات متعدد 

اند تا کففار موففق بفه نفابودی مسفلمین       رخ داد  باشد، اخباری را جريان داد 

کفردن قفريش از    ای که پس از جد  احد برای مدصفرف  نشوند؛ هماندد خدعه

حمله به مديده يا در جريان جد  خددق برای جداکردن يهود از سفچا  مکفه   

البین و...  همچدین مواردی ماندد جواز کرب برای اصالح ذات بکار گرفته شد و

. 
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ها به معدای صدور حکم فقهفی نیسفت بلکفه بفرای      البته ذکر اين نمونه 

« تعريف  عقال فی از خبفر   »ها در صورت  اشار  به اين مطلب بود که اين نمونه

)به جای تعري  خبر بر اساس عقل نظری( و لحفاظ ارتبفاا مقولفه خبفر بفه      

سفازی بفر    عقال ی قابل توضیح خواهد بود و اال استدباا احکامِ حادثفه  مقاصد

مبدای دين و تئوری خالفت، به يك کار عظیم اجتهفادی و فقفاهتی نیازمدفد    

هفای علمیفه نفه تدهفا بفه ايفن مباحفث         است. اين در حالی اسفت کفه حفوز    

اند بلکه تحفت عدفوان ادراکفات عقال فی، تحصفیل و تفدريس علفوم         نچرداخته

سفازی براسفاس کففر و     ی غربفی را ف کفه مشفحون از معفادالت حادثفه      سیاس

 کددد. دنیاپرستی است ف امری مُجاز تلقی می

 

 



 

 

 



 

 

انساداد باا    » و آثاار آن در « تعريف علم و ظان » بحثی پیرامون 

و آثاار آن در  « عادم ردع »و  «بناء عقاالء »بررسی جايگاه  و « علم

 «علمی انفتاح با »بحث 

توانفد ادعفای    . اثبات حجّیت خبر واحد يکی از مسفا لی اسفت کفه مفی    9

را ابطال کدد و نشان دهد که گرچه دستیابی بفه احکفام   « انسداد باب علمی»

شود، اما شار  قطعاق عمل بفه ايفن ردفون را     شار  اکثراق به نحو ردّی انجام می

  و امر به اتّبا  از آنها کرد  است. لرا مداسب است تا در ايدجا بفه  مجاز شمرد

 بحث از انسداد باب علم و علمی نیز پرداخته شود.

انسفداد بفاب   »طور که در متن کفايه نیز مورد تصريح قرار گرفتفه،   همان

امری واضح و وجدانی است که فقهفاء بفر آن اتففاق دارنفد؛ يعدفی قفوم       « علم

توان علم و يقین به احکفام شفرعی را    ان غیبت معصوم نمیمعتقدند که در زم

سو اکثر روايات، خبر واحد هستدد و در بهترين حالت  تحصیل کرد. زيرا از يك

تدها مفید رنّ به صدور هستدد و هم اکثر دالالت، از سفد  رفواهر هسفتدد و    

بیاناتی که نصّ محسوب شد  و يقین به مفراد گويدفد  از آنهفا حاصفل شفود،      

 تعدادند.   ار کمبسی
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حال در زمان حضور معصوم و با اين فر  که احکفام از دو لفب مبفارک    

امام شدید  شود، بايد توجه داشت که دو حالت قابل تصوّر اسفت: حالفت اول،   

القاء مطلب توسط امام و تصرف آن حضرات در نفس سامع برای انتقفال مفراد   

اثر شفدیدن سفخدان    خود است و حالت دوم، فهمی است که برای مخاطب بر

هفايی   ی هفدی دارای قفدرت   شود. گرچه ا مّفه  امام و به نحو عادی حاصل می

هستدد که حالت اول را محقق کددد اما روشن است که بايد موضو  بحفث را  

حالت دوم )ارتباا عفادی( قفرار داد. يعدفی در دوران حضفور نیفز ترکیبفی از       

بر روی کفالم متمرکفز   فعالیت گوش و چشم و عقل و درکِ مخاطب است که 

شود فهمی از سخن امام برای او حاصفل شفود. امفا در دوران     شد  و باعث می

غیبت آنچه به صورت شفاهی از امام شدید  شد ، تبفديل بفه صفورت کتبیفه     

شد  و به دست ما رسید  است. آيا اين تغییر صورت از شفاهی به کتبی است 

  9شود  که باعث عدم علم می

احتمال فوق، مقصود اصفولیون نیسفت بلکفه يکفی از     . روشن است که 5

های ادّعای قوم برای انسداد باب علم در زمان غیبت، عدم تفواتر اخبفار و    پايه

رواياتی است که به دست ما رسفید  اسفت. يعدفی خبفر در نفزد قفوم، زمفانی        

آور است که به دال لی )از جمله کثرت ناقلین و ...( امکان تواط، بر کفرب   قطع

وجود نداشته باشد و اين درحالی است که اکثر رواياتی که به دست ما در آن 

                                                           
يابد و در نتیجه، به بررسفی ايفن    ها ادامه می در متن مشروح جلسه، بحث با همین سوال .9

پردازد که تفاوت میان دوران حضور و دوران غیبت، در اختالف ررفیت اففراد و   فر  می

توان به امام حاضر مراجعه کفرد   های متفاوتی است که برای حلّ آنها می سواالت و گمانه

ران غیبت میسّر نیست. ولفی از آنجفا کفه کلمفات قفوم در بحفث       اما چدین امکانی در دو

 .(مقرّر)ی بحث ذکر نشد  است؛  انسداد، مدصرف به اين فر  نیست، ادامه
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ی آنهفا   اند، خبر واحدنفد کفه احتمفال خطفا و اشفتبا  و کفرب دربفار         رسید 

نفی نیست. بدابراين قطعیت در خبر، ريشه در ادراکات عقلی دارد و خبفر   قابل

احتمفال  متواتر از اين جهت حجّت است که عقل در مواجهه بفا آن، هفر نفو     

دانفد. البتفه قاعفدتاق نففی ايفن       خالف و اشتبا  و کرب را صددرصد مدتفی می

از يك امر اجتماعی و تبفديل  « خبر»کردن ماهیت  احتمال بايد ناشی از خارج

آن به يك امر ثابت باشد که از طريفق اخفر وجفه اشفتراک از سلسفله اسفداد       

 شود. متعدّد و ايجاد يك مفهوم کلّی حاصل می

ین مدوال بايد مدشأ ادعای قوم مبدی بر قطعی بفودن داللفت در   . بر هم3

توان گففت داللفت قطعفی در نصفوص،      را نیز به دست آورد. آيا می« نصوص»

هفای وضفعی،    ناشی از ارتکاز همگانی موجود در میان مردم است و در داللفت 

کددفد  در ايفن    ها رجو  مفی  هايی وجود دارد که نصوص به اين بداهت بداهت

هر کس داللت قطعی در نصوص را نفی کدفد، بفا تفوبی  و سفرزنش از     فر ، 

سوی عرف مواجه خواهد شد؛ يعدی احتمال خالف در نصوص نیز وجفود دارد  

های جديد، کسی توان طرح احتمال مخال  را  اما بدلیل برخورد عرف با گمانه

لی و توان آن را به مبانی عق يا می 9شود. های عملی می ندارد و محکومِ ضرورت

مدطقی و وجه اشتراکی بازگرداند که تمامی مصفاديق و اففراد )مسفتعملین و    

بودنِ داللت به خاصیت و ويژگی کلمات  گیرد  يا قطعی مخاطبین( را در برمی

شد  به نحوی هستدد که بفه   کدد و الفاظ استعمال به کاررفته در آن رجو  می

  به عبارت ديگفر بايفد   جز يك معدا، صالحیت انتقال معدای ديگری را ندارند

                                                           
شود که بداهت يك امر نظری و ناشی از جريان علّیت نیست  در مبدای مختار روشن می .9

 کدد. می بلکه در نهايت و بالمئآل به عقل عملی و امور انکارناپرير رجو 
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گفردد   مشخص شود که تحقق علم و يقین در نصوص، به علم حضوری باز می

يا به علم حصولی  ناشی از عقل نظری است يا تابع عقل عملی  اگر بفه عقفل   

عملی ارجا  شود، از امور فطری و غريزی است يا از امور اختیاری و يا از امور 

 اعتباری 

رسد تحقق علم در نصفوص، از سفد     ظر میبه ن»ممکن است گفته شود: 

ادراکات عقل نظری نیست زيرا در فهم از کالم، شرايط برهان مدطقی از جمله 

کدفد و داللفت کلمفات از امفور وضفعی و       يقیدی بودن موادّ جريان پیفدا نمفی  

کددد و حقیقت و تطابق با واقفع   اعتباری هستدد که از جعل جاعل تبعیت می

دابراين علم در ايدجا از سد  ادراکات عقل عملفی اسفت؛   در آنها فر  ندارد. ب

ها در برخی اعمال و رفتار روزمفرّ  بفه سفکون نففس و اطمیدفان       يعدی انسان

توانفد از   دهدفد و نصفوص نیفز مفی     رسدد و شكّ و ترديدی به خود را  نمی می

 « ی اين موارد باشد. جمله

ی مفتکلّم   اد برای پاس ، يك احتمال اين است که بحث در نصوص بفه ار 

ی مخاطب )عبد( بازگردد. يعدی مواليی است که اراد  کفرد  تفا    )موال( و اراد 

گونفه شفكّ و شفبهه و     مقصود خود را به نحوی به عبدش انتقال دهد که هی 

احتمالی در فهم کالم به وجود نیايد و عبد نیز اراد  کرد  تا مقصود موال را به 

ن بین ردّ و بدل شد  است. اما بايد توجه درستی فهم کدد و کلماتی نیز در اي

داشت که گرچه عقالء برای تحقق اغرا  خود به تدابیر مختلف  و متعفدّدی   

زندد ولی با وجود جعل قانون و الزام و التفزام و مجفازات و تشفويق،     دست می

شود. در واقع تفدابیر عقال فی ضفرورتاق بفه تحقفق       بعضاق غر  آنها حاصل نمی

ی موال برای تحقق فهم قطعی از کالمش در  ند و لرا اراد شو غر  مدتهی نمی

رسد. همچدان کفه عبفد در عفین اراد  بفرای فهفم       موارد زيادی به نتیجه نمی
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شكّ و شبهه از کالم موال، در برخی موارد به هفدف خفود دسفت     صحیح و بی

ای جديد برای  ها عمل بر طبق فهم خود، گمانه يابد و چه بسا بعد از سال نمی

د حادث شود يا به خطای خود پی ببرد يا با توبی  موال نسبت به فهم خود عب

ی مفتکلّم و   مواجه گردد. بدابراين در فر  رجفو  نصفوص بفه اختیفار و اراد     

 آيفد. البتفه روشفن اسفت کفه      مخاطب، امر قطعی و صددرصدی به دست نمی

ر مفورد  بسیاری از تدابیر عقال ی در عمل جاری شد  و موالی را به هدف و اثف 

فیه نیز يقین به مراد گويدفد  در برخفی مصفاديق     رساندد و در مانحن نظر می

ای علمی و عامّ به نحو کبروی برای آن قابل  شود، اما دلیل و ضابطه حاصل می

طرح نیست که اين ناشی از ماهیفت اختیفار و اراد  و وجفود ففر  تکامفل و      

 ست.های مختل  بر اساس آن ا زنی بهیده و امکان گمانه

هفا ارجفا     ی انسفان  احتمال ديگر آن است که نصوص به فطرت و غريفز  

گردد و ادعا شود که انسان بر اساس طبع و فطرت خود در برخی موارد، قطع 

کدد. اما در مباحث قطفع مفصفال گرشفت کفه ارجفا        به مراد گويدد  پیدا می

با مقفام   بحث به فطرت و غريز ، مالزم با جبر است و جبر و علّیت و ضرورت،

بحث که مربوا به ورا   و تکالی  و رفتار مجتهد در عملیات استدباا است، 

 تعار  دارد؛ زيرا تمسك به امور جبری، نافی تکلی  و وریفه و اختیار است. 

احتمال ديگر آن است کفه برخفی کلمفات يفا جمفالت، دارای ويژگفی و       

ی  تدهفا بفرای اففاد    تابدد و  خاصّیتی هستدد که امکان معدای ديگری را برنمی

يك معدا صالحیت دارند که اين فر ، به معدای جريان علّیفت اسفت. يعدفی    

وقتی کالم از زبان گويدد  صادر شود، الجرم دارای يك اثفر متعفیّن و قهفری    

باشد؛ زيرا با وجود علّفت، وجفود    است و بالضرور  يك معدا از آن قابل فهم می

تواند  ی مستمعین و مخاطبین نمی اراد ناپرير خواهد شد و  معلول نیز اجتداب
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دخالتی در آن داشته باشد. اشکال اين احتمال آن است که مشهور اصفولیون،  

ی بفین لففظ و معدفا را از جفدس داللفت       کالم را از سد  امور اعتباری و علقه

داندد که علّیت حقیقی در آن جريفان نفدارد بلکفه تفابعی از جعفل       وضعی می

و زبان ثباتی ندارد و به دلیل تغییر اغفرا  واضفع يفا     جاعل است. لرا ادبیات

گیری وضع تعیّدی، امری متغیّر است که در طفول زمفان    دخالت عرف و شکل

 ای ثابت قطعی و صددرصدی تلقّی شود. کدد و قابلیت ندارد تا مقوله تغییر می

به عبارت ديگر در مبدفای قفوم، دسفتیابی بفه قطفع و يقفین، ناشفی از         

نظری است و از آنجا که کالم و ادبیفات از سفد  عقفل عملفی و      ادراکات عقل

تواند موجفب قطفع و يقفین شفود. در واقفع مبدفای قفوم         اعتبارات است، نمی

ی علمیِ شامل ارا فه کدفد کفه داللفت      تواند يك کبرای کلّی و يك قاعد  نمی

قطعیه و فهم يقیدی از کالم معصوم در دوران حضور را مدلّل و مدقّح نمايفد و  

 به دوران غیبت، قابل قبول نیست. « انسداد باب علم»رو مدحصرکردنِ  از اين

به عدوان مبدايی برای تففاهم و  « اختیار». اما اگر به جای قطع و يقین، 1

تفاهم و تخاطفب در میفان اختیفارات    »تخاطب قرار گیرد، آنگا  اصل بحث بر 

تواند  ای است که می قوّ  ی اختیار، شود زيرا قوّ  استوار می« مثبت و افراد سالم

بزرگترين واقعیت و ابد  بديهیات را انکار کدد و حتی خالقیت و ربوبیت خدای 

متعال را نیز نچريرد. پس جهت حاکم بر تفاهم و تخاطب، اختیفاراتی هسفتدد   

شفدن   که توحید را پريرفته باشدد و اين همان امری است کفه قابفل شکسفته   

شفود   گردد و جايگزين قطع و يقیدی مفی  می ی تفاهم به آن باز نیست و ريشه

 معرفی کددد.« امر ثابت در اجتهاد»که قوم سعی داشتدد آن را به عدوان 

در واقع تا زمانی که جهفت واحفدی بفر اختیفارات حفاکم نشفود، هفی          

گیفرد کفه اختیفارات بدفا بفر       گردد و زمانی تفاهم شکل می تفاهمی واقع نمی
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بگرارند. يعدی اگفر قفرار   « ارتباا»ای خود را بر نداشته باشدد بلکه بد« انکار»

باشد بین دو نفر ارتباا برقرار شود و تفاهمی حاصل گردد، بايد در يك جهت 

و حرکت به سفوی  « پريرش»واحد به اشتراک برسدد که اين به معدای نفس 

است و اال اگر به دنبال برقراری ربط و ارتباا نباشدد، نزا  و « تشکیل جامعه»

محقق شد  و هفی  تففاهمی ايجفاد نخواهفد شفد. بفه تعبیفر ديگفر          درگیری

االثدیدی، جايگزين  ای از سد  عقل عملی و امری بین به عدوان مقوله« تفاهم»

فهم و يقین و قطع ف که از تصوّر و تصفديق مدطقفی و علفم حصفولی و علفم       

باز « پريرش مشترک»ی تفاهم نیز به  شود و ريشه حضوری نشأت گرفته ف می

گردد بلکفه از جفدس    گردد. پريرش نیز به جعل يا فطرت يا غريز  باز نمی می

در ايفن   9اسفت. « جهفت واحفد  »اختیار و اراد  بود  و تحقق آن، وابسفته بفه   

شود؛ امفا علمفی کفه بفر مبدفای       های کالمی حاصل می صورت، علم به داللت

فی( هفا و نسفبیت تصفرّ    الطلب تا نظفام حساسفیت   اختیار و جريان آن )از وجه

 ی خالق بازگردد.  تعري  شد  و به هماهدگی اختیار مخلوق با اراد 

ی غیبفت و   وقتی اختیار به عدوان مبدا قفرار گرففت، تففاوتی میفان دور     

ی حضور مطرح نخواهد بود زيرا يك امّت است که در دوران غیبفت نیفز    دور 

شفار   بدا دارند تا بر اساس هماهدگی با جهت واحفد )توحیفد( بفه تففاهم بفا      

بیت عصمت و طهارت هسفتدد کفه    بچردازند و آن امّت، محبّین و شیعیان اهل

گیرند. امفا ايفن کفافی نیسفت      ی متعبّدين قرار می در مسیر هدايت و در داير 

                                                           
« مبفادی علفم اصفول فقفه احکفام حکفومتی      »اين مطلب، در جلسات آخر سلسله بحث  .9

الهاشمی تبیین شفد  اسفت. البتفه در قفدم بعفدی،       اهلل عالمه حسیدی توسط مرحوم آيت

و تعلّق و جاذبه و التزامات اجتمفاعی ارتقفاء   « ايمان»به تدقیحِ مبحث « پريرش»بحث از 

 يابد.    می
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بلکه در ادامه بايد به تبیین قیدهايی پرداخت که تمايز بفین فقهفاء بفا عمفوم     

ا به عدوان يفك عملیفات   مردم را توضیح دهد و پايگا  فقاهت و چارچوب آن ر

گیفرد، حفاالت و    تخصصی مدقّح کدد. پس آنچه در تفاهم مورد بحث قرار مفی 

 است که فقهای شیعه، مصداق بارز آن هستدد.« موجود مختار م،من»افکارِ 

البته بايد توجه داشفت کفه علفم فقیفه، متداسفب بفا ررفیفت اختیفار و          

عقالنیت او و ررفیت رشد در امّت ديدی است و لرا همیشفه بفا علفم معصفوم     

شود. بدابراين علم او همفوار  در نسفبیّت تعريف      فاصله دارد و با آن برابر نمی

يعدی فقیه در شود و به همین دلیل تقرّب برای علم او، قابلیت فر  دارد.  می

نسبیت امروز به يقین رسید  ولی اين يقین در مقايسه با آيدد  )ارتقاء ررفیت 

شفدن اسفت. گرچفه ايفن تغییفر و       امت ديدی با محوريت فقهاء( قابل شکسته

ی واحد و جهت ثابت يعدی علم معصوم  تحول امری مداوم است اما دارای قبله

شود. يعدفی بفه نسفبتی کفه فقیفه       گرايی مادّی نمی است و لرا مدجرّ به نسبی

ی امام پیدا کرد ، به همان  تسلیم شد  و به دنبال تقرّب است و تعلّق به اراد 

ی اين حرکت  نسبت نیز واليت معصوم بر اين امّت جاری شد  و جهت و قبله

ی  ی تولّفد باشفد و چفه در مرحلفه     است. پس ررفیت فقاهت چفه در مرحلفه  

ی فقهاء نیز به  ی امام جريان دارد و اراد  اراد ی بلوغ،  کودکی و چه در مرحله

 است.« مدسوب»آن متقوّم است و علم آنان به چدین علمی 

البته اين تعري ، فضايی کلّی از مبدای مختار است و لرا بايد در مراتفب   

مختلفی تدقیح شد  و مباحث اصولی و عقال ی آن، تبیین گردد تا حجیت آن 

در تمامی سطوح تمام شود و قابلیت انتقال  به تمامی فقهاء را پیدا کدد. زيفرا  

گران نیز به رسفمیت  تقوی در اين سطح به اين معداست که تديّن و توسّل دي

عصر نسبت به ساير فقهاء مورد  شداخته شود و وضعیت سرپرستی حضرت ولی
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توجه قرار گیرد. باالتر از اين و فارغ از ادراکات ناشی از فرهد  مولويت، بايفد  

ای  تواندد در يفك مجموعفه بفه آيدفه     به اين مهم پرداخت که فقهاء چگونه می

بفه همفديگر کمفك    « سفازمان تفقّفه  »س برای يکديگر تبديل شوند و در مقیا

 خود را در تحقیقات سازمانی باال ببرند.« سهم تأثیر»کددد و با تقسیم کار، 

رغم انسداد باب علم در دوران غیبفت، بفاب    . اکثر قوم معتقدند که علی5

علمی مدفتح است؛ يعدی گرچه دستیابی ما به احکام از طريق ردفونی ماندفد   

شود اما اين ردون قطعاق حجت هسفتدد و هفی     یرواهر و خبر واحد حاصل م

شکّی نسبت به حجیت آنها وجفود نفدارد امفا انسفداديون چدفین مسفلکی را       

 پردازند.  پريرند و لرا به بحث از حجیت مطلق رنّ می نمی

بفودنِ حجیفت ردفونی     ی استدالل قوم برای قطعی رسد عمد  به نظر می

عقالء است اما بايد توجفه داشفت   هماندد رواهر و خبر واحد، تمسّك به بدای 

که بدابر مباحث گرشته، ادراکات عقال ی )به عدوان اموری که از اختیار نشأت 

گردنفد( از اعتباريفات و    گیرند و به فطرت و غريز  و امور جبفری بفاز نمفی    می

شوند.  متّص  نمی« علم»شوند و احکام عقالء به وص   مجعوالت محسوب می

معتبر هستدد و حقیقتی جز جعل جاعل ندارند و بفرای  بلکه وابسته به اعتبار 

هفا در طفول    که تمامی انسان اند؛ و لو اين حصول يك غر  عقال ی وضع شد 

تاري  معتقد به آن حکم باشدد. بدابراين حکم عقالء به حجیت خبر واحفد يفا   

 رواهر نمی تواند از سد  يقین و قطع و علم محسوب شود. 

دالل قوم برای حجیت ردون تدهفا بفه بدفاء    است»ممکن است گفته شود: 

ای به نام عدم رد  شار  دارد. يعدی اگر قطع  عقالء وابسته نیست بلکه ضمیمه

پیدا کدیم که شار  با بداء عقالء در اين زمیده مخالفت نکرد ، قطع به رضايت 

توان حجیت ردون را يقیدفاق بفه شفار  مسفتدد      شار  حاصل خواهد شد و می
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شود که آيا حجیت اين ردفون بفه    صورت اين سوال مطرح می در اين« نمود.

شود و به نحفو شفرعی    عدوان يك بحث اصولی و عقال ی، به شار  مدتسب می

به جای ادراکفات عقفل نظفری يفا عقفل      « علمیّت»گردد   يعدی آيا  اثبات می

 شود   عملی، به نظر شار  تعري  می

شود  آيا ادعفای   می . پرسش بعدی اين است که عدم رد  چگونه احراز1

فقدان دلیل و بیان از سوی شار  در موضو  بحث، به اين معداست که قوم به 

 اند و بحثفی فقهفی   ی بیانات موال مبادرت کرد  تفحّص در خطابات و مالحظه

ی خطابات مفرتبط و بررسفی داللفی آنهفا انجفام       آوری همه مستوفايی با جمع

اند و سچس چدین نسفبتی بفه    دقّح نمود آن را م« االستدباا فقه»اند و در  داد 

دهدد   بر فر  انجام اين مراحل، آيا طیّ اين روند در بررسی آيفات   شار  می

که حجیت رهورات يا حجیت أخبار ثابت شود، به  و روايات، آن هم قبل از آن

نیست   يعدی فارغ از آن که موضو  بحث عقالء، رواهر يا اخبار « دور»معدای 

توان برای اثبات يفك ادراک عقال فی عفامّ کفه موجفب تأسفیس        باشد، آيا می

شود، از شر  و بیانات شار  استفاد  کرد   وقتی قرار است  ی اصولی می قاعد 

تفوان بفرای اثبفات     حجیتِ يك مقوله از طريق عدم رد  تمام شود، چگونه می

عدم رد ، به رواهر رواياتی استداد کرد کفه هدفوز حجیفت آنهفا ثابفت نشفد        

   اگر قرار است حجیت اين ردون با تفحّص در بیانات شار  اثبات شفود  است

توان بحثی فقهی در اين زمیده مطرح نمود، ديگر چفه نیفازی بفه طفرح      و می

بحث بداء عقالء برای اثبات حجیت وجفود دارد   اگفر از همفان ابتفداء بحفث      

مسفتقیماق  بار  امکان دارد، پس چرا اصولیون برای احراز حجیت،  فقهی در اين

 روند   به سراغ آيات و روايات نمی

ی  ی مهم است که: اساساق انگیز  غر  از اين سواالت، تأکید بر اين نکته 
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اصولیون از طرح مباحث عقلی و عقال ی و عرففی در سفاخت علفم اصفول آن     

تواند به بیان خود او مدتسب  است که حجیت هر نو  فهمی از بیان شار  نمی

به بیان او در نفس اين موضو  نیز فهمی از بیان اوست کفه   گردد زيرا استداد

الفر  دلیلی برای حجیت آن اقامه نشد  اسفت. پفس حجیفت فهفم از      حسب

بیان شار  بايد از طريق ادراکاتی عامّ و فارغ از دين و آيفین و مفرهب اثبفات    

شود و اال اشکال دور جريان خواهد يافت. اگر اين مطلب نففی شفود، مسفلك    

جريفان  « عدم استفاد  از مباحث عقلی و عقال ی برای فهم دين»ون در اخباري

ی افتراق اصلی بین اصولی و اخباری از بین خواهد رففت.   خواهد يافت و نقطه

ی فهم ديفن، وابسفته بفه     در واقع اولین گام برای تولید يك تخصّص در عرصه

رود بفه  اشکال دور و ضرورت اجتداب از آن است و مبدای قوم آن اسفت کفه و  

هايی ماندد مدطق، فلسفه و اصول نه به نحو شرعی بلکه بايد به صفورت   دانش

بفه فحفص در بیانفات    « عدم رد »کامالق عقلی يا عقال ی انجام شود. حال اگر 

شار  و بررسی فقهی آنها معدا شود، برخالف مبدای قوم عمل شفد  و اشفکال   

ايد اين معدا از رد  را به دور مطرح خواهد شد و لرا برای رعايت مبدای قوم نب

 آنان مدتسب کرد. 

عالو  بر نکات فوق اين نکته نیز قابفل توجفه اسفت کفه مبدفای قفوم در       

تعري  قطع و رنّ و شكّ وابسته به مباحث عقلی است و لرا اساساق بسیاری از 

روايات مرتبط )که از علم و عقل و فهم و رنّ و فقاهت و خبر و داللت بحفث  

شفود و از آنجفا کفه ايفن      ضو  بررسی تخصصی آنها خارج مفی کددد( از مو می

داندد و صفالحیت قضفاوت در    مباحث را دارای خروج موضوعی از خطابات می

کددد، فحفص و يفأس در روايفاتِ پیرامفون ايفن       بار  را به عقل مدحصر می اين

مباحث اعتقادی نیفز   طور که در دهدد. همان موضوعات را مورد توجه قرار نمی
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که اوامر و نواهی متعددی بیان شد ، اين بیانفات موضفوعی بفرای     م آنرغ علی

 شود.     حمل می« ارشاد به حکم عقل»گردد و به  های تخصصی واقع نمی بحث

گرچفه در مباحفث گرشفته مبدفای قفوم در      ». ممکن است گفته شود: 7

اثبات حجیت رواهر مورد نقد قرار گرفت، اما بر فر  تدازل و پريرش مبدای 

توان ادعا کرد که قبل از بحث حجیت خبر واحد، حجیفت رفواهر بفه     م میقو

ی  نحو عقال ی اثبات شد  و لرا استفاد  از آن برای فهفم بیانفات مفوال دربفار     

شود؛ زيرا فر  بر آن اسفت   حجیت خبر واحد موجب جريان اشکال دور نمی

ه رهفور  که حجیت عقال ی رواهر قبالق اثبات شد  و به همین دلیل، تمسّك ب

آيات و روايات در مباحث بعد از آن، صحیح خواهد بود. به عبارت ديگر اشکال 

دور در موضع ساخت علم اصول صحیح است اما ايفن بحفث در انتهفای علفم     

اصول قرار گرفته و لرا مقدمات مورد نیفاز بفرای اسفتفاد  از خطابفات )ماندفد      

 «اثبات حجیت رواهر( فراهم شد  است.

توان برای تأسیس اصل اصولی از آيات  اشت که اوالق آيا میاما بايد توجه د

های حاکم و شامل  اصل»و روايات استفاد  کرد   ممکن است کسی ادّعا کدد: 

تفر قفرار    گونه باشدد امفا اصفولی کفه در مراتفب پفايین      در علم اصول نبايد اين

طفرح  در اين صفورت ايفن سفوال م   « تواندد متَّخَر از نقل باشدد. گیرند، می می

اند  خواهد شد که آيا قوم، قواعد شامل و مشمول در علم اصول را تبیین کرد 

انفد     اند و ترابط آنها را توضیح داد  و آن قواعد را در يك نظام مالحظه نمود 

بددی قواعفد موجفود در ايفن دانفش طفرح       آيا اصولیون مبحثی پیرامون طبقه

بدفدی و   انفد   ايفن اولويفت    نمود اند و سهم تأثیر هر يك از آنها را معین  کرد 

تأثیر به نحو عقلی انجام شد  يا به نحو شرعی   اگر چدین بحثفی   تعیین سهم

وجود داشته باشد، مقدّم بر تمامی ابحاث علم اصول است و ابتدا اق بايد بفه آن  
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 پرداخت.

ثانیاق با صرف نظر از سواالت فوق و بر فر  پريرش حجیت رفواهر، آيفا    

که ساخت علم اصول به پايان برسد و ابزار مورد نیاز بفرای   از اينتوان قبل  می

فهم از متن تکمیل شود، با استفاد  از برخفی قواعفد بدسفت آمفد  بفه سفراغ       

استدباا رفت و بر اساس آن، مطلبی را به شار  نسبت داد   آيا کسی کفه در  

 تواند پس از اثبات حجیفت رفواهر، مباحفث    مقام ساخت علم اصول است، می

ی استدباا شفود     يافته تلقّی کدد و وارد علم فقه و مرحله علم اصول را پايان

نامه و  آيا استفاد  و بکارگیریِ علم اصول در مباحث فقهی، دارای قواعد و آيین

نظم و ترتیب علمی نیست   اگر آن ترتیب و تقدّم و تأخّر امری ضروری بفود   

ان بدون توجه به آن و با تکیفه  تو و دارای موضوعیت در بحث علمی باشد، می

بر برخی مباحث اصولی بصورت ناقص، وارد فهم از خطابات شد و چیزی را به 

 شار  نسبت داد   

. احتمال دوم در تبیین عدم رد  اين است که برای اثبات آن به بیانات 5

شار  و بحث فقهی پیرامون آنها تمسك نشد  باشد بلکه به بداء عقالء اسفتداد  

دی وقتی در بخش اول استدالل، روشن شد که عقالء بفه خبفر واحفد    شود. يع

شود: شار  خفود نیفز يکفی از ايفن      کددد، در بخش دوم گفته می ثقه عمل می

عقالء است بلکه ر یس آنان و خالق عقل است و لرا قطعاق حکم جمیع عقالء را 

عمفالق  « عفدم رد  شفار   »کفردنِ   نمايفد. در ايفن صفورت، ضفمیمه     تأيید مفی 

ضوعیتی ندارد و استدالل بر حجیت خبر واحد، کامالق عقال ی خواهفد شفد.   مو

يعدی در کلمات قوم، برخی احکام عقل عملی هستدد که به عفدم رد  شفار    

شوند بلکه شار  نیز به عدوان يکی از مصاديق عقالء و بلکه خالق  مشروا نمی

می در واقفع  کدد. قبالق گفته شد که چدین احکا عقل، به همان احکام حکم می
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 کدد. به غريز  و فطرت رجو  می

طور که کیفیت زادولد ماهی يا گوسفدد يك امر غريزی است  يعدی همان 

ی خلقت آنهاست و قابل تخلّ  نیست، بعضفی احکفام عقفل     که ناشی از نحو 

عملی نیز از اين سد  هستدد و از ويژگی عامّ و خصوصیت ذاتی و مشترک در 

گفردد. امفا    اند که به وضعیت خلقت آنان بفاز مفی   فتهها نشأت گر ی انسان همه

توان بفر ايفن احکفامِ جبفری و      فیه را نمی اشکال اين فر  آن است که مانحن

غريزی و ضروری استوار کفرد زيفرا بحفث مفا پیرامفون اجتهفاد و اسفتدباا و        

دارای تفاوت ماهوی با افعال غريفزی   فعالیت فقیه در فهم از خطابات است که

ت و موضوعاق از شمول آنها خارج اسفت. در واقفع تفقّفه، يفك امفر      و جبری اس

شود و قابلیت ثفواب و عقفاب بفرای آن مطفرح اسفت و       اختیاری محسوب می

کدد که اين امر، مالزم بفا اختیفار و نففی     وریفه و تکلی  مجتهد را معیّن می

 جبر و ضرورت و علّیت است.

« فرهدف  »م رد  بفه  . احتمال بعدی اين است که قوم برای اثبات عفد 1

ی فرهد  و رفتفار مسفلمین و    رغم مالحظه علی استداد کددد؛ به اين معدا که

متشرّعین و مشی فقهاء، اثر و خبری از مخالفت با حجیت خبر واحفد نیسفت.   

همچدین اگر شار  با بداء عقالء در برابر خبفر واحفد مواففق نبفود، حکمفت او      

ها نکدد و را  ديگفری در برخفورد بفا    کرد که عباد را به حال خود ر اقتضاء می

ی  هفايی از ارا فه   اخبار در مقابل آنان قرار دهد. اما آثار مخالفت شار  يا نشفانه 

ی جديد توسط او، به دسفت مفا نرسفید  و ايفن نشفان مفی دهفد کفه          طريقه

ی جديفد در ايفن زمیدفه محقفق      ی مرسوم يا ابدا  يك شیو  مخالفت با شیو 

عمل به خبر واحد دچار مشکلی شرعی بود، فرهدف   نشد  است. در واقع اگر 

ی علمی در اصول يفا فقفه    آمد و به يك مسأله متداسب با آن نیز به وجود می
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کفرد. ايفن احتمفال در     شد و قابلیت تشخیص و مالحظه پیفدا مفی   تبديل می

کدد شار  نیز به نحو  تبیین عدم رد ، يك استدالل عقال ی است که اثبات می

ی آنان در برخورد با خبفر ثقفه تبعیفت نمفود       د  و از طريقهعقال ی عمل کر

ی عقال فی   ی شرعی نیست بلکه به يك مقوله است. يعدی عدم رد  يك مقوله

ها  گردد و ناشی از آن است که اثری از عدم حجیت خبر واحد در دانش باز می

شود. لرا در اين احتمال نیز حجیت خبر ثقه،  های مربوطه ديد  نمی و تخصص

شود. البته تبیین  امری است که صرفاق به نحو عقال ی ف و نه شرعی ف اثبات می  

قبالق طرح شد و در ادامه نیز تفصیل بیشتری « خبر»مختار از حجیت عقال یِ 

 خواهد يافت. 

      



 

 



 

 

 یمت على حجیهفصل فی الوجوه العقلیه التی أق
 الخبرالواحد

 

 

 

انفد،   . کسانی که داللت آيات و روايات بر حجیت خبر واحد را نچريرفتفه 9

اند که مرحوم آخوند سفه وجفه از    به وجو  عقلیه برای اثبات آن تمسك کرد 

کدد. وجه اول، اشفار  بفه علفم اجمفالی کبیفر )ثبفوت        آن را نقل و بررسی می

صغیر )علفم بفه    تکالی  در روايات و ساير امارات( و انحالل آن با علم اجمالی

وجود معظم فقه در میفان روايفات( و در نتیجفه، وجفوب احتیفاا و ضفرورت       

ترتیب اثر به همه اطراف علم اجمالی )تمامی روايات( است. وجه دوم، با تکیه 

سو و بیان معظم اجزاء و شفرايط و   بر قطعیتِ بقاء تکالی  تا روز قیامت از يك

گر، ضرورت عمل به خبر واحد را ثابت موانعِ تکالی  در اخبار آحاد از سوی دي

صورت فقدان دلیل قطعی برای تعیین اجزاء و شرايط و  کدد زيرا در غیراين می

موانعِ تکالی ، مالزم با تعطیل تکالی  خواهد بود. وجه سوم نیز مطلب فوق را 

تا روز « رجو  به کتاب و سدت»دانستنِ امر و تکلی  شار  به  بر اساس قطعی
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سو و ضرورت مراجعه ردّی در صورت عدم امکانِ مراجعه قطعی  قیامت از يك

 کدد.  از سوی ديگر اثبات می

آنچه به عدوان امر مشترک در سه استدالل فوق مورد توجه قرار گرفتفه،  

رسد قبل از تمسك به اصل  و علم به ثبوت آن است و لرا به نظر می« تکلی »

تواند بحث را روشن کدد:  می احتیاا، تبیین عقال ی از مفهوم تکلی  است که

بحث از تکلی  )چه بفرای همفه عبفاد و چفه بفرای فقیفه( از مدظفر عقال فی         

و مقصد معدفا شفود و صفدور امفر و نهفی از      « غر »تواند بدون توجه به  نمی

که عقالء به دسفتور   سوی موالی، تابع اغرا  و اهداف آنهاست. يعدی علت اين

د، آن است که حیات و زندگی فردی و کدد و فرمان و جعل تکلی  مبادرت می

اجتماعی ممکن شود و نظم )يا رشد و تکامل( در آن جريان پیدا کدد و روشن 

است که تحقق نظم )يا رشد و تکامفل( بفدون نظفامی از موضفوعات و افعفالِ      

متعیّن ممکن نیست و در ايدجاست که جعفل تکفالی  معدفا و ضفرورت پیفدا      

 شود. رقرار شد  و جامعه تشکیل میکرد  و رابطه بین موال و عبد ب

البته برخالف موالی عرفیه، غر  موالی شرعی از جعل تکلی  به خفود   

گردد بلکه هدف او از صفدور امفر و نهفی، سفعادت عبفاد و زنفدگی        او باز نمی

معدوی است که اين هدف بدون تکالیفی ماندد نماز و روز  و حفجّ و... محقفق   

ه در اين عفالَم توسفط هفوای نففس درونفی و      شود. چرا که انسان و جامع نمی

دشمن بیرونی )ابلیس و دستگا  کفر و نففاق( بفه چفالش کشفید  شفد  و در      

شفوند تفا انسفان و     الرکر باعث می معر  خطر قرار دارد و تکالی  شرعی فوق

جامعه از طريق ارتباا با خدای متعال، ايمدی و پداهی يافته و بتواندد از موانع 

ای  عبور کددد و به سعادت برسدد. در واقفع اگفر دنیفا مزرعفه     درونی و بیرونی

برای آخرت است، تکالی  همان کِشتی هستدد که بايد در اين مزرعفه انجفام   
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فلسفه حیات و  شوند و اال چیزی برای درو وجود نخواهد داشت. پس توجه به

دهد و لرا هر امری کفه موجفب    زندگی، تعري  عقال ی از تکالی  را نتیجه می

تعطیلی اين تکالی  شود، در واقع ارتباا بین عبد و موال و مقفوالتی از قبیفل   

کدد و فلسفه حیفات در ايفن    بددگی و عبوديت و زندگی معدوی را مدتفی می

شفود خفدا و    کدفد. يعدفی نمفی    برد و غر  موال را نقض مفی  دنیا را از بین می

زم برای تحقق آن پیغمبری وجود داشته باشد اما زندگی معدوی و ابزارهای ال

نباشد و ارتباا بین عبد و موالی شرعی قطع شود. البته روشن است که ايفن  

بیان از فلسفه حیات و جايگا  تکالی  در آن، مربوا به عرف خفاصّ و مفوالی   

شرعی است و اال در ادراکات عقال ی به نحو عامّ، غر  از جعل تکلی  و اوامر 

 گردد. اعی باز میو نواهی به جريان نظم در زندگی اجتم

کددفد و قابفل    ی فوق زمانی معدای عقال ی پیدا مفی  بدابراين وجو  عقلیه 

نقفض غفر  مفوال از    »با « نفی حجیت خبر واحد»ی  دفا  هستدد که مالزمه

را تمام کددد؛ يعدی هر امری )از جمله نفی حجیت خبر واخد( « جعل تکالی 

ی عباد را از بفین بفرد  و   که موجب تعطیل تکالی  شود، در واقع حیات معدو

تفوان   رو نمفی  پريرش نیست. از اين کدد و لرا قطعا قابل غر  موال را نقض می

توان در امفر اسفتدباا بفه آن اتکفا کفرد. در       اعتداء بود و اجماالق می به خبر بی

شود کفه اسفتدالل مختفار در ايفن بحفث بفر        نتیجه اين توضیحات روشن می

تکلی  و تدافی آن با تعطیفل تکفالی  بدفا     ضرورت تحقق اغرا  موال از جعل

شد  و به همین دلیل، برای قضفاوت در مفورد تمسفك بفه اصفل احتیفاا در       

الرکر بیان شد  ف بايد اين اصفل    ی فوق که در وجو  عقلیه فیه ف آنچدان  مانحن

عملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا نسبت آن با استدالل عقال فیِ مفرکور   

کددفد يفا    شود که آيا ادراکات عامّ عقال ی به آن اعتدا می روشن گردد و معلوم
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 خیر.

گرچه با اين استدالل عقال ی، حجیفت خبفر   ». ممکن است گفته شود: 5

شود اما اين اجمال، وافی به مقصود نیسفت   الجمله و اجماال اثبات می واحد فی

عمفوم   توان بفا خبفر واحفد،    شود که مثال آيا می زيرا با تکیه بر آن معلوم نمی

کتاب را تخصیص زد يا مطلقات آن را مقید نمفود يفا بفا مدطفوق آن، مفهفوم      

اما بايد توجه داشت که بحث ما در اثبات حجیفت  « کتاب را کدار گراشت و...

اسفت و نکفاتی کفه در    « جهت سفدد »خبر واحد و به عبارت ديگر در بررسی 

د؛ يعدفی  شفو  مطفرح مفی  « جهت داللفت »اشکال به آنها اشار  شد، در بررسی 

بحث از تخصیص عمومفات و تقییفد مطلقفات و...، همگفی از موضفع حجیفت       

هفا در   گیرند. در واقع تمرکفز اسفتدالل   داللتِ خبر واحد مورد بررسی قرار می

فیه بر اين نکته بود که آيا خبر به عدوان يك امفر ردّفی قابفل اتّکفاء و      مانحن

توان  فوق معلوم شد که میدارای حجیت است يا خیر  لرا اگر با دلیل عقال یِ 

به خبر اعتداء کرد و آن را در دستور کار و موضو  بررسی قرار داد، پس از آن 

ی آن در نسبت با ساير  و در مرحله بعد است که بحث داللت آن خبر و گستر 

 شود. دالالت مطرح می

به عبارت ديگر فقیه بايفد همفوار  بايفد از دو جهفت بفه بررسفی مدفابع         

هت سددی و جهت داللی. از حیث سدد، اخبار از يك جهت بفه دو  بچردازد: ج

الصفدور )ماندفد اخبفار     الصدور )ماندد قرآن و خبر متفواتر( و ردّفی   قسم قطعی

شفود. از حیفث    شوند و حجیت هر يك مورد بحث واقفع مفی   آحاد( تقسیم می

داللت نیز مباحثی پیرامون اصول لفظیه و مقام بیان و مفاهیم عقلفی مطفرح   

توان ادعا کرد که قوم به بحفث   شود که ارتباطی به سدد ندارد. حال آيا می می

« نسفبت بفین سفدد و داللفت و آثفار هفر يفك از آنهفا بفر ديگفری          »پیرامون 
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قطعی، ردی، مشکوک و »ی  توان اخبار را به چهار دسته اند   مثال می پرداخته

تقسفیم  « نصوص، رفواهر و مجمفالت  »و دالالت را نیز به سه دسته  9«موهوم

اند و بر اساس  را مورد بحث قرار داد   کرد اما آيا قوم نسبتِ بین اين دو تقسیم

دهد، سفخن   سدجی رخ می بداء عقالء از احکامِ دوازد  حالتی که در اين نسبت

« گستر  داللت آن»بر « آثار قطعی يا ردّی بودنِ خبر»اند   پس بررسی  گفته

دارد اما راهرا قوم چدین سرفصفلی  يك سرفصلِ علمی است که قابلیت بحث 

انفد. البتفه در مبدفای مختفار، علفم       را به صورت مستقل مورد بحث قرار نداد 

أسداد )متدارر أخبار(، اسفتداد )متدفارر دالالت( و   »اصول شامل سه سرفصلِ 

بدفدی شفود و بفا ضفرب آنهفا در       است که هر يك از آنها بايفد طبقفه  « 2إسداد

ِ ديگفر   بدفدی  هفا بفا طبقفه    ای هر يك از سرفصفل ه بددی يکديگر، نسبت طبقه

ها شفکل   ها سدجید  شود و بحث اصولی و عقال ی پیرامون اين نسبت سرفصل

 بگیرد.

صحیح است که قوم به تمامی احتماالت ممکن »ممکن است گفته شود:  

اند و بحث مستقلی  در رابطه بین سدد و داللت و آثار آنها بر يکديگر نچرداخته

انفد     ندارند اما در هر صورت، برخی اقسام آن را مورد بحث قرار داد بار در اين

الکتففابی بالخبرالواحففد کففه در آن بففا توجففه بففه  ماندففد بحففثِ تخصففیص العففامّ

                                                           
مباحث قبلی گفته شد که تعري  خبر بايد بر اساس بداء عقالء انجام شود )و نه  البته در .9

 بر مبدای عقل نظری( که در اين صورت، تقسیمات فوق بايد اصالح شود. 

ی  نامفه  قابل طرح است: ال ( نحفو  و آيفین  « إسداد»دو احتمال پیرامون بحث متدارر با  .5

مدد کفرد    تی که قوم اين امر را علمی و قاعد بکارگیری اصول در علم فقه؛ البته در صور

و آن را به تکرار و تجربه احاله نداد  باشدد ب( قواعد فقهیه. اما قضاوت دقیق دربار  ايفن  

 تداررسازی، موکول به ورود به علم فقه و بحث تطبیقی پیرامون آن است.
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بودن سدد خبر واحد، پیرامون حجیت تخصیص  بودن سدد قرآن و ردّی قطعی

ه در اما بايد توجه داشت کفه اسفتداللی کف   « اند. اولی توسط دومی بحث کرد 

ی تخصفیص و   آنجا برای جواز اين نو  تخصیص مطرح شد، تمسك به جدبفه 

تقیید و قريدیّت روايات بفرای آيفات قفرآن اسفت کفه در ايفن صفورت، عفدم         

تخصیص کتاب بوسیله خبر واحد، مستلزم الغاء خبرواحد بالمرّ  و عدم امکان 

تزم نیسفت.  کس به آن مل استفاد  از آن در استدباا احکام خواهد بود که هی 

« تعطیفل تکفالی   »بدابراين استداللی که برای اين بحث مطرح شفد ، همفان   

مورد استداد « دلیل عقلی بر حجیت خبر»فیه نیز به عدوان   نحن است که در ما

ماهیتا « سدجیِ عقال ی بین سدد و داللت نسبت»و اين مطلب با  واقع شد  بود

 تفاوت دارد. 

از خالل پاس  فوق روشن شد، بايفد توجفه    گونه که عالو  بر اين و همان 

بفا  « نففی حجیفت خبفر واحفد    »داشت که همان کبرای کلّی پیرامون مالزمه 

کرد،  که اصل حجیت خبر واحد را از لحاظ سددی  ثابت می« تعطیل تکالی »

در گستر  داللت آن نیز جريان دارد زيرا کدار گراشتن اخبار آحاد در مواضعی 

کتاب و مخالفت با مفاهیم آيات توسط مدطوق روايات ماندد تخصیص و تقیید 

کفه   و.... نیز موجب عدم امکان استدباا احکام و تکالی  خواهد شد. همچدفان 

نیفز  « مقتضفای اصفول عملیفه   »بفا  « داللت خبر واحد»سدجی میان  در نسبت

توان اصل تکالی  را نففی   همین استدالل جاری است. زيرا با اصول عملیه نمی

ورت جريان اين اصول در جز یات و شروا نیز مجددا بسفیاری از  کرد و در ص

روايات و تکالی  مترتب بر آنها نفی و تعطیل خواهد شفد و چیفزی از نمفاز و    

روز  و حج و.. باقی نخواهد ماند چون مدرک ديگفری بفرای تعیفین شفروا و     

 جز یات نیست مگر روايات و اخبار آحاد.
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تففاء بفه خبرواحفد در مواضفع ضفرورت      از اين بیان، اشکال آخوند بر اک 

شود زيرا تمسك بفه خبفر واحفد در جز یفات و شفروا، همگفی از        روشن می

مصاديق ضرورت هستدد و مدبع ديگری برای صدور حکم در اين زمیده وجود 

کددفد    توانفد معفیّن   ندارد. اساساق اصول عملیه موضفو  معیّدفی نفدارد و نمفی    

شفدنِ عقفل بفا نقفل و      عر  به معدای همجز یات و شرايط تکالی  باشد و اال 

شدن به مقام تشريع برای عقل خواهد بود. البته اين ويژگی ناشی از مقام  قا ل

اين بحث است که قبل از ورود به احکام مطرح شد  و اين در حالی است کفه  

شفد  و   اصول عملیه پس از اين استدباا حکم و تدها در بسفتر احکفام تعیفین   

يابد. به عدوان مثال ابتدا وجوب وضفوء و   عمل جريان میهدگام شكّ در مقام 

شرايط و جز یات آن ماندد ضرورت اباحه يا طهارت آب آن ثابت شد  و سچس 

 شود.  در مورد جريان احتیاا در انا ین مشتبهین بحث می

شود اما بدابر مباحفث گرشفته    . در ادامه، آخوند وارد بحث از انسداد می3

و قطع و رنّ و... در مبدفای قفوم، بفر اسفاس عقفل       روشن شد که تعري  علم

نظری است که چدین تعريفی از نظر اصولی و عقال ی به اشکاالتی مبتالسفت.  

بحث انسداد و انفتاح نیز که بر مبدای همین تعري  شکل گرفته، به همان  لرا

 اشکاالت دچار است. يعدی هدگامی که تعري  از علم و قطع و رنّ بفر مبدفای  

يك از دو مبدای انفتفاح   و اختیار و هوی و تقوی شکل بگیرد، هی  عقل عملی

و انسداد قابل طرح نیست بلکه انسان برای فهم و علم و مجتهد برای تفقه، در 

مقابل جريان واليت خفدای متعفال در عفالَم قفرار دارد و لفرا فقاهفت بفدون        

د کفه  شدن با واليت تکويدی و تاريخی و اجتماعی ممکن نخواهد بفو  هماهد 

 های قبلی ذکر شد.   تفصیل اين مباحث، در سرفصل


