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داوری میان منطقیان و اهل ادب در تحلیل مفاد جمالت شرطی
صادق الريجاني

چکیده
اهل ادب در بحث «تقیید مسند به شرط» و دانشوران منطقی عمدتا در بحث «اقسام قضایا» ،از
دو منظر مختلف به تحلیل مفاد جمالت شرطی پرداخته اندد هده صا دل ن ،ارا دهٔ دو دیدداا
متفاوت در تحلیل جمالت شرطی است .بر اساس دیداا نخست ،اویند ٔ جملدهٔ شدرطی بده
نسبت مذهور در جملهٔ جزاء هه مقید به شرط شد  ،صکم میهند و بدر اسداس دیدداا دوم بده
نسبت مالزمه یا استلزام میان مفاد جملهٔ شرط با مفاد جملهٔ جزاء.
غفلت هر دو طرف این نزاع از نکتهای درخورِ توجه ،هه عبارت است از تفاوت تقیید با اناطه و
تعلیق د و از قضا نقشی هلیدی در تحلیل جمالت شدرطی دارد د موجد شدد تدا هدی ید

از

طرفداران این دو نظریه ،تحلیلی جامع هه بتواند ارتکازات موجود از جملههدای شدرطی را برتابدد،
ارا ه نکنند؛ اما در عین صال بررسی استداللهایی هه ا ولیان به نفع هر ی

از ایدن دو دیدداا

مطرح هرد اند ،برخی نقاط ابهام در تحلیل جمالت شرطی را روشن خواهد هرد.
در این نوشتار نخست به طرح اجمالی هر ی

از این دو دیدداا و بررسدیِ تفاسدیر متفداوت

ا ولیان از نها می پردازیم و سپس با تبیین تفاوتِ تحلیل مختار از جمالت شرطی ،با هر ید
دو دیداا منطقیان و اهل ادب ،به طرح و بررسیِ استداللهای ارا ه شد به نفع هر ی

از

از نها و

اثبات ترجیح دیداا اهل ادب بر دیداا منطقیان خواهیم پرداخت.
واژگان كلیدي :مفاد جمالت شرطی ،دیداا اهل ادب ،دیداا منطقدانان ،دیداا ا ولیان
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مقدمه1

بررسي دو ديدگاه اهل ادب و منطقيان تأثيري بسزا در مباحث اصولیي مهیوي نولن
«واجب مشروط»« ،مفهلم شرط» و «استصحاب تعليقي» خلاهد گذاشت؛ هیچنانکو
از مباحث مهمّ ديگري هیچلن «تحليل معناي حرفي»« ،تفاوت نسبتهواي ناقصو بوا
تامّ » و «تحليل مراحل مختلف دالیت» تأثير ميپوذيرد .اصولیياني کو بو ايون بحوث
پرداخت اند ،در بحث «واجب مشروط» و «مفهلم شرط» ،تلجهشان ب اين نزاع جلوب
شده است.از ميان آنها محقق اصفهاني و شهيد صدر گستردهتر از ديگران در بررسي
اين نزاع هیت گیاشت اند.

قبل از آنان شيخ انصاري; نيز با عبارتي کلتاه در اين بحث اظهار نظر کرده است.

محقق اصفهاني و شيخ انصاري با وجلد اختالف نظوري کو در تفسوير ديودگاه اهول

ادب دارند ،از آن دفاع کردهاند .اما شهيد صودر 1بور خوالف ايون بزرگوان ديودگاه
منطقيان را پذيرفت است.

2

پيش از آغواز بحوث ،بايود تلجو داشوت کو نوزاع منطوقدانوان و اهول ادب ،در

تشخيص مفاد و تحليل مدیلل جیل ٔ شرطي است .بنابراين صحيح نيست کو ماننود
مرحلم روحاني در گزارش اين نزاع ،مدیلل و مفاد جیلو ٔ شورطي را مولرد اتفواق
طرفين معرفي کنيم و اختالف را فقط در تعيين دالِّ آن بودانيم .وي در گوزارش ايون
نزاع ميگليد:
ان الجملةةا الشةةرتيا تفيةةد تلليةةق الجةةزاط علةةب الشةةرت ،و ربةةت أحةةدهما
باآلخر بنحو من أنحاط الربت ،سواط قلنةا أنّ للةم مفةاد نفةس األدان ةان ،أو
 .1مقالهٔ حاضر ،صورت بسط یافتهٔ دو جلسه از دروس خارج اصول اینجانب است که در تاریخ بیست
و چهارم و بیست و پنجم ربیعالثانی ( 1428مطابق با بیست و دوم و بیست و سووم اردیههتوتموا )1386
برای جمعی از فضالء حوز ٔ علمیه قم ،القاء شد است .حجةاالسالم علیرضا محمدی از فضالی حاضور
در جلسهٔ بحث ،با تالشهای خستگیناپذیر خود در بههود و تکمیل مقاله و و سایر درسها و بسیار مؤثر
بود اند .ضمن تتکر از ایتان ،توفیق بیتتر ایتان را از خداوند متعال مسألت دارم.
 .2چنانکه خواهد آمد  ،آیة اهلل حکیم نیز با طرح احتماالت ثهوتی متعدّد در تحلیل مفاد جموالت شورطی،
این بحث را مدّنظر قرار داد است .با توجه به پاسخی که ایتان به اشکال وارد بور دیودها اهول ادا داد ،
بعید نیست بتوان پذیرش این دیدها را به ایتان نیز نسهت داد.

9
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قلنا بةنن مفةاد األدان لةيس الّّ ةون تالي ةا واقلةا موقةر الفةرت و التقةدير ،و
التلليق يستفاد من «الفاط» أو «ثم» أو غيرهمةا مةن األدوات الداخلةا علةب
الجزاط ،أو من نفس ترتيب الجزاط علب الشرت و ال يئا التر يبيا الخاصةا
 فةةان تحقيةةق أحةةد الةةوج ين الةةلين لهةةب اللةةب أول مةةا أهةةل الميةةزان و اللةةبثاني ما أهل اللربيا ،و ليس بم م في المقام.

1

ايشان نزاع را در اين دانست ک آيا تعليق و اناط و ربط جوزا بو شورط ،از خولد
ادات شرط فهیيده ميشلد و ادات شرط ،دالّ بر اين ربطاند؛ ننوان کو اهول منطوق
گفت اند .يا ادات شرط دالیت ميکنند بر اينک مدخلیشان در جايگاه شرط و تقودير
واقع شده و ربط و تعليق جزا بر شرط ،از هيئت جیلۀ شرطي و يا «فا » و «ثم» ک بر
سر جزا داخل شده ،فهیيده ميشلد؛ ننان ک ب اهل ادب نسبت داده شده است.
اين گزارش از نزاع ،با عبارات اهل ادب و دانشیندان منطقي ب هيچ وج سازگار
نيست .بلک اين عبارات صريح در اين حقيقت اسوت کو نوزاع در تشوخيص مفواد و
تحليل مدیلل جیل ٔ شرطي اسوت .بو عنولان م وال تفتوازاني در تلیويح ايون نوزاع
ميگليد:
و التحقيق في هلا المقةام أنّ مف ةوم الشةرتيّا بحسةب اعتبةار المنتقيةين
غيرها بحسب اعتبار أهل اللربيّةا أل ّنةا اللا قلنةا« :الن کانةت الشةمس تاللةا
فالن ار موجود» فلنةد أهةل اللربيّةا «الن ةار» محکةوم عليةه و «موجةود»
محکوم به ،و الشرت قيد له .ومف وم القضيّا أنّ الوجةود يثبةت للن ةار علة
تقدير تلوع الشمس ...و أما عند المنتقيةين فةالمحکوم عليةه هةو الشةرت و
المحکوم به هو الجزاط و مف وم القضيا الحکم بلزوم الجزاط للشةرت ...أنّ
قولنةةا «کلّمةةا کانةةت الشةةمس تاللةةا فالن ةةار موجةةود» مف ومةةه عنةةدهم «أنّ
وجةةود الن ةةةار ّزم لتلةةوع الشةةةمس» و عنةةد النحةةةان أنّ التقةةدير« :الن ةةةار
موجود ف کل وقت تلوع الشمس» و ظةاهر أ ّنةه جملةا خبريّةا قيّةد مسةنده

 .1حکیم ،منتقیاألصول ،ج ،2ص .137

10

فصلنامه پژوهشهاي اصولي/شماره  / 11زمستان 1390

بمفلول فيه فکم بين المف ومين.

1

نظريه منطقيان در مفاد جمالت شرطی

آنچ ب اهل منطق نسبت داده شده اين است ک مفاد جیلۀ شرطي ،بيان مالزمو بوين
مقدم و تایي است؛ یذا طرفين مالزم خایي از حکم خلاهند بلد؛ يعني در «الن کانةت

الشمس تاللا فالن ار موجود» هم جیلۀ «الشمس تاللةا» خوایي از حکوم اسوت و
هم جیلۀ «اینهار ملجلد».

2

از اين رو اين سخن از منطقيان مشهلر است ک «صدق مالزم بين مقودم و توایي،
مالزم اي با صدق طرفين آن ندارد»؛ زيرا مفاد قضيۀ شرطي ،حکم بو خولد مالزمو
است ،ن حکیي ک در طرفين اين مالزم ملجلد است .ایبت بحوث مهیوي دربوارهٔ
اسیي بلدن يا حرفي بلدن اين مالزم و ب تعبير ديگر اسوتقالیيت يوا آیوي بولدن ،آن،
مطرح است ک ب تفصويل در یوین اسوتدالل اویوي کو بو نفوع ايون نظريو مطورح
ميشلد ،ب آن خلاهيم پرداخت.
نظريه اهل ادب در مفاد جمالت شرطی

سعدایدين تفتازاني در مطلّل آنچ را ک ب اهل ادب نسبت دادهاند ،مطرح ميکنود

3

و ب مقابلۀ کالم اهل عربيّت و اهل ميزان تصريح مويکنود و ننوانکو خلاهود آمود

محقق اصفهاني نيز در کيفيت گوزارش نظريو ٔ اهول ادب توا حودود زيوادي بوا وي
هیراه ميشلد .بخشي از عبارت تفتازاني ننين است:
والتحقيةق فةي هةلا المقةام أنّ مف ةوم الشةرتيّا بحسةب اعتبةار المنتقيةين
غيرها بحسب اعتبار أهل اللربيّةا أل ّنةا اللا قلنةا« :الن کانةت الشةمس تاللةا
 .1تفتازانی ،مطول ،ص304و.305
 .2ابنسینا ،االشارات و التنهیهات ،ص 14؛ التفاء ،ج ،2ص 232؛ تحریر القواعد المنطقیة با حاشیه شوری
جرجانی ،ص  222و226؛ شرح االشارات و التنهیهات ،ج  ،1ص .139
 .3در «مواهب الفتّاح» مغربی و «عروس االفراح» بهاءالدین سهکی و «حاشیهٔ دسوقی بر مختصر المعانی»
نیز این نظریه آمد است .ر.ک :مجموعة شروح التلخیص ،ج  ،2ص .37 -35
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فالن ار موجود» فلنةد أهةل اللربيّةا «الن ةار» محکةوم عليةه و «موجةود»
محکوم به ،و الشرت قيد له ومف ةوم القضةيّا أنّ الوجةود يثبةت للن ةار علة
تقدير تلوع الشمس  ...و أما عند المنتقيين فالمحکوم عليةه هةو الشةرت و
المحکةوم بةةه هةةو الجةةزاط و مف ةةوم القضةيا الحکةةم بلةةزوم الجةةزاط للشةةرت و
صدق ا باعتبار متابقا الحکم باللزوم و کلب ا بلدم ا فکل من الترفين قةد
انخلةر عةةن الخبريةةا و احتمةةال الصةدق و الکةةلب ...أنّ قولنةةا« :کلّمةةا کانةةت
الشةةمس تاللةةا فالن ةةار موجةةود» مف ومةةه عنةةدهم «أنّ وجةةود الن ةةار ّزم
لتلةةوع الشةةمس» و عنةةد النحةةان أنّ التقةةدير« :الن ةةار موجةةود فةةي کةةل وقةةت
تلوع الشمس» و ظاهر أ ّنه جملا خبريّا قيةد مسةنده بمفلةول فيةه فکةم بةين
المف ومين.

1

یکن ميرسيد شريف جرجاني در حاشي ٔ مطلّل ،نزاع مبسلطي با تفتازاني دارد و
نسبتي را ک وي ب اهل عربيّت ميدهد ،ناتیام و کالم اين دو گروه را قابل ارجاع ب
يکديگر ميداند و تایي فاسدهايي را ک تفتازاني براي کالم اهل منطوق ککور کورده،
ناتیام ميداند.
عبارات مطلل در اين خصلص ننين است:
فقول صاحب «المفتاح» :الن الجملةا الشةرتيا جملةا خبريةا مقيةدن بقيةد
مخصوص محتملا في نفس ا للصدق و الکلب بناط عل أنه في بحث تقييةد
المسةةند الخبةةري ،و أمةةا نفةةس الشةةرت بةةدون الجةةزاط فلةةيس بخبةةر قتلةةا ألن
الحةةرق قةةد اخرجتةةه الةةي اکنشةةائيا کاّسةةتف ام و لةةلا ّ يتقةةدم عليةةه مةةا فةةي
حيةةزه و ّ يصةةم اعمةةرا الن تضةةرب أضةةربما .و أمةةا مةةا لکةةره الشةةارح
اللالما من أن مراده أن الجزاط جملا خبريا مقيدن بقيد مخصوص محتملةا
للصدق والکلب في نفس ا أي :نظرا الي لات ةا مجةردن عةن التقييةد بالشةرت
ّ مر التقييد بةه علة مةا ظةن ألن التقييةد بالشةرت يخرج ةا عةن الخبريةا و
عةةن التقييةةد بالشةةرت ّ مةةر التقييةةد بةةه علةة مةةا ظةةن ّن التقييةةد بالشةةرت
 .1تفتازانی ،مطوّل ،ص.305-304
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يخرج ا عن الخبريةا و عةن احتمةال الصةدق و الکةلب و ل ةله الدقيقةا قيةده
بقوله :فةي نفسة ا فتلسةق منةه و تخلةيت لکةالم اهةل اللربيةا بمةا لهةب اليةه
المنتقيةةون مةةن أن القضةةيا الا جللةةت جةةزطا مةةن الشةةرتيا مقةةدما او تاليةةا
ارتفر عن ةا اسةم القضةيا ،و لةم يبةق ل ةا احتمةال الصةدق والکةلب ،و تللةق
اّحتمةةال بةةالربت بةةين القضةةيتين ،فقولنةةا :االن کانةةت الشةةمس تاللةةاا لةةيس
بقضيا و ّ محتمل للصةدق و الکةلب ،وکةلا قولنةا :افالن ةار موجةودا عنةد
وقوعه جوابا للشرت و عليه منر ظاهر و هةو انةا ّنسةلم للةم فةي الجةزاط
ّن قولنا :اأکرمم الن جئتنيا بمنزلا قولنةا أکرمةم علة تقةدير مجيئةم
او وقت مجيئم.

1

تفسير محقق اصفهانی  1از کالم اهل ادب

محقق اصفهاني در تفسير کالم اهل ادب بيان ميدارد ک در نظر ادبوا حکوم ملجولد
در جیلۀ شرطي ،حکیي است ک در تایي وجلد دارد و اين گلن نيست کو طورفين
مالزم  ،خایي از حکم باشند و ب استلزام و مالزم حکم شده باشود ،بلکو بو هیوان
نيزي حکم مي شلد ک مفاد تایي است .ایبت حکوم بو مفواد توایي در فورق تحقوق
مقدم است .ما گاهي ب طلر مطلق ميگولييم« :اینهوار ملجولد» و گواهي ايون حکوم
جزمي ،ظرف و تقدير خاصي دارد؛ م الً ميگلييم« :اینهار ملجلد علي تقدير طلولع
ایشیس» ،ک مفاد جیلۀ شرطي از اين قبيل است.
اين تقدير و فرق تلسط ادات شورط  -م ول «إنْ» -انجوام مويشولد؛ يعنوي ادات
شرط مدخلل خلد را ک مقدم است ،در جايگاه فرق و تقدير قرار ميدهد .بنابراين
مفاد جیلۀ شرطي ،حکم ب استلزام و مالزم بوين مقودم و توایي نيسوت ،بلکو حکوم
جزمي ب ثبلت تایي است ک ظرف و تقدير خاصي دارد و ننين نيسوت کو بور هور
تقديري تایي ثابت باشد.
در اين بيان ،جیالت شرطي نظير قضاياي حقيقي خلاهند بولد؛ زيورا در قضواياي
 .1تفتازانی ،المطول ،ص .304
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حقيقي نيز حکم در تقدير و فرق خاصي ثابت ميشلد ک عبارت است از تقودير و
فرق ثبلت ملیلع .حال اگر قائل شليم ک قضاياي حقيقي در هی جا ب قضواياي

شرطي برميگردند – ننانک مرحلم نائيني ميفرمايد -بدون شک هيچ جايي بوراي
تفسير اهل منطق از جیالت شرطي نيست ،زيرا نیيتلان در قضاياي حقيقي قائل شد
ک مفاد آنها بيان مالزم بين دو جیل است ،بلک حتیاً قضواياي حقيقيو ماننود سواير
قضاياي حیلي  ،حکیي جزمي را در بردارند؛ ایبت در فرق ثبلت ملیلع.
نتيج ۀ مسلک اهل منطق در تفسير جیوالت شورطي ايون اسوت کو صودق جیلوۀ
شرطي ب صدق مالزم است و کاري ب طرفين ندارد؛ اما بنا بر مسلک اديبان صودق
جیلۀ شرطي ب صدق تایي اسوت در فورق ثبولت مقودم .در ايون صولرت ،تفواوتي
اساسي بين دو نظر ،در «حامل صدق» و يا «معروق صدق» پديد ميآيود .آنچو کو
معروق صدق قرار ميگيرد ،بنابر نظر اهل منطق ،نفس نسبت حکیيو اي اسوت کو
مالزم را بيان مي کند .در حوایي کو بنوابر نظور اهول ادب ،معوروق صودق ،نسوبت
حکیي ٔ تایي است ،هرنند بر تقديري خاص باشد.
عالوه بر اينک اگر «فرق ثبلت مقودم» را کو در کوالم اهول ادب آموده ،ماننود
تفتازاني و ميرسيد شريف جرجاني« ،زماني» معنا کنيم ،در ملاردي ک تحقق مقدم و
تایي در آنها محال است ،قضوي ٔ شورطي بنوابر قولل اهول ادب کواکب و بنوابر قولل
منطقيان صادق است.
تفتازاني در مطلل ميگليد:
«ان الشرت قيد للفلةل مثةل المفلةول و نحةوه فةان قولةم :االن تکرمنةي
أکرمةةما ،بمنزلةةا قولةةم :اأکرمةةم وقةةت الکرامةةم اليةةايا ،و ّ يخةةر
الکالم بتقييده ب لا القيد عما کان عليه من الخبريا و اکنشائيا ،فةالجزاط الن
کان خبرا فالجملا خبريا نحو :االن جئتني أکرمما ،بملني أکرمةم وقةت
مجيئم ،و الن کان انشاط فالجملا النشةائيا نحةو الن جةاطي زيةد فنکرمةه ا
اکرمه وقت مجيئه»
 .1تفتازانی ،المطول ،ص304و.303
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مير سيد شريف جرجاني نيز در تعليقات خلد بر کتاب مطولل بوا در نظور گورفتن
هیين معنا از فرق ثبلت مقدم ،سخن تفتازاني را ملرد اشکال قرار داده و ميگليد:
«الا قلت االن ضةربني زيةد ضةربتها فلةو کةان ملنةاه أضةربه فةي وقةت
ضربه الياي لم يکن صادقا اّ الا تحقق الضرب منم مةر للةم القيةد فةالا
فةةرت انتفةةاط القيةةد اعنةةي :وقةةت ضةةربه ايةةاي لةةم يکةةن الضةةرب المقيةةد بةةه
واقلا ،فيکون الخبر الدال عل وقوعه کالبا سواط وجد منم الضةرب فةي
غير للم الوقت او لم يوجد و للم باتل قتلا ألنه الا لةم يضةربم و لةم
تضةةربه و کنةةت بحيةةث الن ضةةربم ضةةربته ع ة ّد کالمةةم صةةادقا عرفةةا و
لغا»

1

مطابق ،تفسير ،ميرسيد شريف و تفتازاني از «فرق ثبلت مقدم» ،معناي جیل ٔ «إن
کان زيد ناهقاً فهل حیار» اين است« :زيدٌ حیارٌ في وقت ناهقيت » .روشن است ک در
اين صلرت مفاد اين قضي ٔ شرطي خالف واقع بلده و قضوي کواکب خلاهود بولد؛
زيرا وقت ناهقيت زيد ب هيچ عنلان قابل تحقق نيست .اما بنابر نظريو ٔ منطقيوان کو

مفاد اين جیل ٔ شرطي را حکم ب وجلد مالزم ميان ناهقيت زيد و حیار بلدن وي
ميدانند ،اين قضي صادق است.

ایبت ننان ک خلاهد آمد ،ما  -ب پيروي از محقوق اصوفهاني -1ايون برداشوت از

نظريۀ اهل ادب را اشتباه مي دانيم و فرق ثبولت مقودم را بو زموان ثبولت مقودم در
خارج تفسير نیيکنيم.
تفسير شيخ انصاری 1از نظريه اهل ادب

ننانک گذشت ،محقق اصفهاني معتقد است ب نظور اهول ادب مفواد قضويۀ شورطي
عبارت است از حکم ب نسبت ملجلد در تایي ،در فرق ثبلت مقدم .اموا تصوريحي
در عبارات ايشان نيست ک بيان کند اين تقدير ،تقدير نسبت حکیيوۀ توای اسوت يوا
تقدير ملیلع آن.
 .1جرجانی ،حاشیه بر مطول ،ص306و.305
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ب نظر ميرسد بر طبق نظريۀ ادبا ،هنلز دو فرق قابل طرح است ک ب دو تفسير
متفاوت از اين نظري ميانجامد.

تلیيح اينک اگر در تحليل مفاد جیل ٔ شرطي اين نظريو را بذوذيريم کو مفواد

جیلۀ شرطي عبارت است از حکم ب نسبت ملجلد در تای بر تقديري خاص ،هنولز
اين سؤال باق است ک آن تقدير خاص ،تقدير نيست؟ آيا تقدير نسوبت حکیيو ٔ

ملجلد در تایي است يا تقدير ،ملیلع تایي؟

در صلرتي ک تقدير خاص ،تقدير نسوبت حکیيو باشود ،در جیلو ٔ «الن کانةت

الشمس تاللا فالن ار موجود» متکلم ب نسبت اتحادي ميان ملیلع و محیلل تایي
ب طلر مطلق حکم نکرده ،بلک حکم وي ب نسبت اتحادي ميان ملیولع و محیولل
تایي ،بر فرق «طللع شیس» است.
اما اگر تقدير خاص ،تقدير ملیلع تایي باشد ،بايود گفوت نسوبت اتحوادي ميوان
ملیلع و محیلل تایي و حکم متکلم ب ايون نسوبت ،هويچ قيودي نودارد ،بلکو ايون
ملیلع تایي است ک مقيد است .يعني متکلم ب طلر جزمي و بتوي حکوم کورده بو
وجلد روزي ک اين روز ،مقيد ب فرق طللع خلرشيد است .در اين صلرت ،مفواد

جیل ٔ شرطي« ،الن کانت الشمس تاللا فالن ار موجةود» درسوت ماننود مفواد ايون
جیل است ک بگلييم« :الن ار الل هو فب فرت تلوع الشمس موجود».

در جیالت شرطي ،انشائ نيز نظير اين سخن قابل طرح است .م الً در جیل ٔ «إکا

زایت ایشیس فصلِّ» اگر تقدير «زوال شیس» تقدير نسبت بع يو ٔ توایي باشود ،بايود

معتقد شليم ک متکلم در فرق «زوال شیس» حکم ب «وجلب صةلون» کرده اسوت
و اگر تقدير «زوال شیس» تقدير ملیلع تایي باشد ،بايد معتقد شليم ک موتکلم بو
صلرت جزمي ،حکم ب وجلب صالتي کرده ک آن صولل مقيود بو فورق «تحقوق
زوال شیس» است .بايد تلج داشت ک در فرق اخير ،تقدير «زوال شویس» تقودير
متعلق وجلب است و خلد وجلب هيچ شرط و تقديري ندارد.

ننانک مشهلد است ،نتيج ٔ اين تحليل ک تقدير تحقق شورط ،تقودير ملیولع

تایي باشد ،آن است ک در جیالت شرطي ،بيانگر وجلب  -مانند «إکا زایت ایشویس
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فصلِّ» -وجلب ،مطلق و واجب ،مقيد است؛ پس الزم ٔ نظريۀ اهل ادب با اين نولع
از تفسير ،پذيرش نظري ٔ شويخ انصواري 1در واجوب مشوروط اسوت .از قضوا خولد
مرحلم شيخ نيز ک در عبارت کلتاهي نظري ٔ اهل ادب را نقل ميکنود و آن را بو

تفتازاني نسبت ميدهد ،هیين تفسير را مطرح ميکند .وي ميگليد:
و أ ّمةةا علةةب مةةا زعمةةه التفتةةازاني مةةن أنّ المقصةةود في ةةا هةةو التصةةديق
بثبةةوت المحمةةول للموضةةوع فةةي التةةالي علةةب تقةةدير المق ة ّدم و بيةةان للةةم أنّ
المخبةةر عةةن ثبةةوت شةةيط لشةةيط قةةد ي ةةون فةةي صةةدد اکخبةةار عةةن ثبةةوت
ِ
المحمةةول للموضةةوع علةةب جميةةر التقةةادير المتصةةوّ رن لةةللم الموضةةوع مةةن
الوقةةائر المربوتةةا بةةه و قةةد ي ةةون مقصةةوده اکخبةةار عنةةه ل ةةن علةةب تقةةدير
خةةاصّ تلةةوع الشةةمس للح ةةم بوجةةود الن ةةار فللةةب األول ّمنةةاص مةةن
التلبيةةر بالقض ةيّا الحمل ّيةةا فت ّن ةةا تفيةةد ثبةةوت المحمةةول للموضةةوع علةةب أيّ

تقدير فرت و علب الثاني فالب ّد من اليراده علب وجه اّشترات.

1

بررسی تفاسير نظريهٔ اهل ادب

اين دو تفسير ،از دو جهت قابل بررسي است .نخست بايد ديد کوداميوک از ايون دو
تفسير از عبارات اهل ادب استظهار ميشلد .ديگور آنکو جوداي از نيسوتي مقصولد
اهل ادب ،بايد مطابقت و عدم مطابقت هر يک از ايون دو تفسوير ،بوا ظهولر جیلو ٔ

شرطي بررسي شلد.
دربارهٔ جهت نخست ،ب نظر ميرسد خولد عنولاني کو در کتوب اهول بالغوت
براي اين بحث انتخاب شده ،روشن ميکند ک مراد اهول بالغوت نیويتلانود تفسوير

شيخ انصاري از نظري ٔ آنان باشد.در کتابهاي بالغي ايون بحوث بوا عنولان «تقييود
مسند ب شرط» مطرح شده است؛ 2در حایي ک اگر تفسير شيخ موراد عاییوان بالغوت
 .1کالنتر ،مطارح األنظار ،ج  ،1ص .239
 .2رجوع کنید به « :مواهب الفتّاح» مغربی؛ سهکی ،بهاءالدین« ،عروس االفراح» و «حاشویهٔ دسووقی بور
مختصر المعانی» (مجموعة شروح التلخیص ،ج  ،2ص  )37 -35؛ التفتازانی ،المطوول فوی شورح تلخویص
المفتاح ص 303؛ و المختصر فی شرح تلخیص المفتاح ص.88

داوري ميان منطقيان و اهل ادب در تحليل مفاد جیالت شرطي

17

مي بلد و از نظر آنها تقدير تحقق شرط ،تقدير ملیلع تایي بلد ،بايود ايون بحوث در
کتب بالغت با عنلان «تقييد مسندایي ب شرط» مطرح ميشد.

ب عنلان م ال در جیل ٔ شرطي« ،إن کانت ایشویس طایعوۀ فاینهوار ملجولد» اگور

تقدير «طللع شیس» تقدير ملیلع تایي باشد ،بايد شرط را قيد «نهار» بدانيم .روشن
است ک کلی ٔ «نهار» مسندِ جیل ٔ تایي نيست ،بلک مسندایي آن اسوت .پوس اگور
تفسير شيخ انصاري مولرد نظور اهول ادب بولد ،بايود ايون بحوث را بوا عنولان «تقييود
مسندایي ب شرط» ميآوردند.
ایبت منظلر اديبان از «تقييد مسند ب شرط» نيز تقييد کات مسند نيست ،بلکو تقييود
مسند بیا هل مسند و يا تقييد اسناد است .با ايون تلیويح روشون مويشولد کو تفسوير

محقق اصفهاني 1ک در آن تقدير تحقق شرط ،تقدير نسبت ملجلد در تایي است ،با
عنلان اين بحث (تقييد مسند ب شرط) کامالً سازگار است؛ زيرا ننانکو گفتو شود
منظلر از «تقييد مسند ب شرط» تقييد مسند بیا هل مسند يا هیان تقييد اسناد است.
قبل از اظهار نظر دربارهٔ اينک کودام يوک از ايون دو تفسوير بوا ظهولر جیوالت
شرطي ملافق است ،بايد بر اين نکت تأکيد کنيم ک بر طبق مبنواي مختوار ،اساسوا در

مفاد جیالت شرطي هيچگلن تقييد و تضييق و تحصيصي در ناحي ٔ مفاهيم ملجلد
در جیل ٔ جزا واز جیل نسبتي ک مفاد هيئت تایي استو ک از سونخ معنوا هسوتند،
رخ نیيدهد .بلک در جیالت شرطي ،اخبواري محکوي ،بایوذاتِ جیلو ٔ جوزا -کو
حتي در جیالت کاکب نيز وجلد دارد -و در جیالت انشوائي ،وجولبي ،وجولب ،بو
حیل شايع -کو بور حسوب مبنواي صوحيح از «انشوا ِ بو داعوي جعول داعوي» انتوزاع
ميشلد -معلق و منلط ب شرط است.
سرّ اختيار اين مبنا در تحليل جیالت شرطي ،اين است ک در اين جیوالت توایي
مقيد ب شرط نیي شلد بلک معلق و منلط ب آن است و تعليق و اناط ن در ناحيو ٔ

معاني حرفي و ن در ناحي ٔ معاني اسیي نوامعقلل اسوت .تبيوين مفصّول ايون مبنوا و

ادی ٔ اثبات آن را ک مجایي بيش از اين نلشتار ميطلبد ،در يکي از مباحث واجوب
مشروط ک ب تعيوين مرجوع شورط در جیوالت شورطي اختصواص دارد ،بو تفصويل
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آوردهايم.

بنابراين اگر بخلاهيم مطابق نظر مختار سخن بگولييم بايود گفوت ظهولر جیلو ٔ

شرطي با هيچکدام از دو تفسير شيخ انصاري و محقق اصفهاني از ديودگاه اهول ادب
سازگار نيست .ازاينرو اگر در مباحث آينده تفسير محقق اصفهاني را بر تفسير شويخ
انصاري از ديدگاه عاییان بالغت ترجيح ميدهويم و از تقييود نسوبت حکیيو سوخن
مي گلييم مقصلد اين است ک با صرف نظر مبناي از مختار در اين ملرد اظهوار نظور
کنيم ک کداميک از اين دو تفسير با ظهلر جیالت شرطي «سازگارتر» است.

با عنايت ب اين نکت دربارهٔ اين بحث ک کدام يک از اين دو تفسوير بوا ظهولر

جیالت شرطي سازگارتر اسوت ،بايود گفوت انصواف ايون اسوت کو تفسوير محقوق
اصفهاني با ظاهر جیالت شرطي سازگارتر است؛ يعنو ظواهر جیوالت شورطي ايون
است ک خلد نسبت حکیيۀ تای معلق است ،ن اينک حکم جزموي کنويم بو نسوبت
ميان محیلل تایي و ملیلع آن ،ک مقيد ب فرق تحقق شرط است.

ظاهر جیل ٔ شرطي« ،الن انةت الشةمس تاللةا فالن ةار موجةود» بوا ايون مودعا

سازگارتر است ک نسبت حکیيۀ تایي ک در بوين «نهوار» و «ملجولد» برقورار اسوت،
معلّق و مشروط ب «طللع شیس» است ن اينک ملیلع تایي (نهوار) مقيود بو فورق
«طللع شیس» باشد.

ظهلر جیالت شرطي ،انشائي نيز هیينگلن است .ب عنلان م ال ظهلر در جیل ٔ

شرطي« ،إن زایت ایشیس فصلِّ» با اين مودعا سوازگارتر اسوت کو بگولييم «وجولب
اکرام» بر فریي خاص است ،ن اينک وجلب مطلق و غير مشروط براي صلل  ،مقيود
ب فرق زوال شیس جعل شده باشد.

از قضا خلد مرحلم شيخ نيز ک تفسوير دوم را بوراي نظريو ٔ اهول ادب پذيرفتو

است و تقدير تحقق شرط را تقدير ملیلع تایي ميداند ،در عبوارات خولد ،بو ايون

حقيقت اعتراف کرده ک رجلع شرط بو موادّه  -کو نتيجو ٔ طبيعوي تفسوير وي از
نظري ٔ اهل ادب است -بر خالف قلاعد زبان عربي است .اين سخن خلد ميتلانود
اعتراف ب اين حقيقت نيز محسلب شلد ک تفسير شيخ انصاري از نظري اهل ادب بر
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خالف ظاهر جیالت شرطي است.
برخي از عبارات شيخ انصاري ننين است:
فال فرق فيما ينقةدح فةي نفةس األمةر بةين أن ي ةون الزمةان بحسةب القواعةد
اللغويّا قيدا للفلل ما اللا قيل« :افلل في وقت لا» أو للح م ما اللا قيةل:
«اللا جاط وقت لا افلل لا».

1

اللا تللق األمر بشيط ف نام وجوه أحدها أن ي ةون األمةر غيةر مللةق علةب
صفا مر التالق الفلل المنمور به نن ي ون األمر متلقا مادن و هيئا نحةو
قولنا أ ةرم رجةال فتنةه لةيس فةي المقةام مةا يحتمةل رجوعةه بحسةب القواعةد
اللربيا اللب ال يئا لي ون قيدا لألمر بحسب ما هو الظاهر و الن ان راجلا
اللب تقييد المادن ما عرفت و ّ ما يحتمل أوله اللب المادن.

2

بررسی تنظير قضيه شرطيه با قضيه حقيقيه بنا بر نظريه ادبا

ننان ک در تفسير محقق اصفهاني از نظري ٔ ادبا گذشت ،ايشوان قضوي ٔ شورطي را
بنابر مبناي اهل ادب ،نظير قضي ٔ حقيقي دانست است .اما با تلج ب دو تفسوير ارائو

شده از اين نظري ب نظر ميرسد اين سخن ب طلر مطلق صحيح نيست؛ يعني فقط در
صلرتي ميتلان گفت بنابر نظري ٔ اهل ادب ،مفاد قضي ٔ شرطي نظير ،مفاد قضوي ٔ
حقيقي است ک تقدير تحقوق شورط ،تقودير ملیولع توایي باشود ،نو تقودير نسوبت

حکیي ٔ ملجلد در تایي.

هر نند در قضاياى حقيقي نيز مانند قضاياي شرطي فورق و تقودير وجولد دارد،
اما اين فرق و تقدير از متییات ملیلع قضي است ن نسبت حکیيو  .بنوابراين اگور

تفسير اول از نظري ٔ اهل ادب را بذذيريم و معتقود شوليم کو تقودير تحقوق شورط،
تقدير نسبت حکیي است ن تقدير ملیلع تایي ،مفاد قضي ٔ شرطي با مفاد قضوي ٔ
حقيقي ب روشني متفاوت ميشلد.
 .1کالنتر ،مطارح االنظار ،ج ،1ص .266
 . 2کالنتر ،مطارح االنظار ،ج ،1ص247
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سرّ اين تفواوت آن اسوت کو در ايون تفسوير از نظريو ٔ اهول ادب ،ايون نسوبت

حکیي ٔ ملجلد در تایي است کو مقودّر بو تقودير خواص اسوت؛ درحوایي کو در

قضي ٔ حقيقي  ،نسبت حکیي معلق بر نيزى نيست .هر نند طورح تفصويلي ،مباحوث
مربلط ب تحليل قضاياي حقيقي  ،از حلصل ٔ اين نلشتار خارج است؛ اموا ککور ايون
نکت یروري است ک بور اسواآ آنچو موا در آن بحوث اختيوار کوردهايوم فورق و
تقديري ک در قضيۀ حقيقي وجلد دارد تنها از متیّیات ملیلع است ن شرط ثبلت
محیلل براي ملیلع .ب تعبير ديگر ،هر نند در قضي ٔ حقيقي نلعي شورط وجولد
دارد اما اين شرط ،شرطِ عقد ایلیع است ن شرطِ عقد ایحیل.

ب عنلان م ال در قضي ٔ حقيقي ٔ «شريک ایبارى میتنوع» بوراى شوريک ایبوارى

فردي را فرق م کنيم ،اما اين فرق و تقدير فقط براى تتیيم ملیلع قضي است ن
نسبت حکیي ميان ملیلع و محیلل .يعني در اين قضي  ،اثبات امتناع براى شوريک
ایبارى ،مشروط ب فرق و تقديرى نيسوت ،بلکو امتنواع در هور حوال بوراى شوريک
ایبارى ثابت است.

اما اگر تفسير دوم يعني تفسير شيخ انصاري 1از نظري ٔ اهل ادب صحيح باشد و

تقدير تحقق شرط ،تقدير ملیلع تایي باشد ،نتيج ٔ طبيعي آن اين است کو فورق
و تقدير مقدم ،از متییات ملیلع است .بنابراين با ايون تحليول از جیوالت شورطي،

مفاد قضي شرطي هیانند مفاد قضي ٔ حقيقي م شولد؛ زيورا در قضوي ٔ حقيقيو نيوز

مانند قضي ٔ شرطي  ،فرق و تقدير ،از متییات ملیلع است.

ایبت بنابر تفسير شيخ انصاري از نظري ٔ اهل ادب نيوز بايود بو ايون تفواوت ميوان
قضاياي حقيقي و قضاياي شرطي تلج داشت ک در قضواياي حقيقيو  ،تقوديري کو
متیم ملیلع مي شلد ،هیلاره تقدير وجلد ملیلع است نو تقوادير ديگوري ماننود
طللع شیس و نظائر آن .ویي بنابر تفسير شيخ انصاري از نظري ٔ اهل ادب ،هر آنچ

مفاد جیل ٔ شرط است مانند طللع شیس يا مجي زيد ،مويتلانود تقودير ملیولع
تایي قرار گيرد و اين تقدير منحصر ب تقدير وجلد ملیلع نيست.

داوري ميان منطقيان و اهل ادب در تحليل مفاد جیالت شرطي
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استداللهايی بر نظريه منطقيان

محقق اصفهاني 1يک دیيل و شهيد صدر دو دیيل 1ب نفع نظري ٔ منطقيان در تحليل
مفاد جیالت شرطي ،اقام کردهاند .مقر،ر شهيد صدر نيز بوا اينکو در یوین تشوريح
استدالل شهيد صدر ،خلد استدالل مستقلي ب نفع نظري ٔ منطقيان ارائ کرده اسوت،
اما بر خالف دأب معیلل خلد در کتاب بحلث ،در پاورقي ،نسبتاً مفصّل اين کتاب و
هیچنين در کتاب ایلا و آرا استداللهواي اسوتاد خولد را مخودوش دانسوت و بور
خالف ايشان ،نظري ٔ اهل ادب را پذيرفت است.

ما در اينجا ب بررسي نهوار اسوتدالل از اسوتداللهوايي مويپوردازيم کو بو نفوع

نظري ٔ منطقيان مطرح شده و کیک بيشوتري بو شوناخت سواختار جیوالت شورطي
ميکند.
استدالل يکم بر نظريه منطقيان

اگر حکم ب نفس مالزم ۀ بوين مقودم و توایي تعلوق گرفوت ،ديگور میکون نيسوت
طرفين اين مالزم نيز خلد ،حکم داشت باشند .اگر طرفين قضي مفورد بلدنود  -م ول
«زيد قائم»  -روشن است ک طرفين خایي از حکم هستند ،اموا اگور جیلو و مرکّوب
باشند ،معنا ندارد ک هر دو طرف ،حکیي بایفعل داشت  ،حکم ب مالزمو نيوز بایفعول
باشد؛ ب تعبير محقق اصفهاني ،معقلل نيست ک طورف نسوبت حکیيو  ،خولد بيوانگر
حکم باشد .اين نکت  ،علیاي منطق را بر آن داشت ک با در نظور گورفتن اينکو مفواد
جیلۀ شرطي  ،مالزم بين مقدم و تایي اسوت ،خولد مقودم و توایي را خوایي از حکوم
بدانند.

محقق اصفهاني 1در تقريب اين استدالل ميگليد:
و الوجه فيما لهبوا الليه أنّ الح م بالتلليق بين الترفين ّ يجتمر مر الح ةم

 . 1استدالل دوم شهید صدر به نفع نظریه منطقیان در پاورقی کتاا بحوث فی علم االصول ذکر شد اسوت.
اما مقورر ایتوان در کتواا اضوواء و آراء ایون اسوتدالل را بوه شوهید صودر نسوهت مویدهود .ر.ک بوه:
هاشمیشاهرودی ،اضواء و آراء ،ج ،1ص471

22

فصلنامه پژوهشهاي اصولي/شماره  / 11زمستان 1390

بالترفين الل الترق بمةا هةو متللّةق للنسةبا الح ميّةا ّ يلقةل أن يلتبةر فيةه
ح ةةةم ،واشةةةت ر بيةةةن م أنّ صةةةدق الشةةةرتيّا بصةةةدق المالزمةةةا ّ بصةةةدق
الترفين.

1

ایبت تقريب ديگري نيز براي اين استدالل ميتلان ارائ داد ک هر ننود مقدمو ٔ

اول ،آن تفاوتي با اين تقريب ندارد اما براي نفي نظريو ٔ عاییوان بالغوت از نکتو اي
غير از آنچ در عبارت محقق اصفهاني آمده ،بهوره مويگيورد .تقريوب دوم اسوتدالل
ننين است:

در هر جیل ٔ شرطي ،گلينده از مالزم ميان مقدم و تایي خبر مويدهود و بو آن

حکم مي کند .حال اگر نسبت اين هیواني ميوان ملیولع و محیولل توایي نيوز متعلوق
حکم واقع شلد ،نتيج اين است ک جیلۀ شرطي مشتیل بر دو حکم بولده ،گلينوده
دو حکم و دو اخبار داشت باشد .ايون در حوایي اسوت کو بو حکوم ارتکواز ،در هور

جیل ٔ شرطي بيش از يک حکم وجلد ندارد.
اشکال محقق اصفهانی 1بر استدالل يکم

محقق اصفهاني در اشکال ب نظريۀ اهل منطق ميگليد ک استلزامي کو اهول منطوق
در تحليل مفاد جیلۀ شرطي قائل هستند ،هويچ دایّوي در جیلوۀ شورطي نودارد .آنچو

هست يک جیل در ناحيۀ مقدم و يک جیل در ناحيوۀ توایي و يوک هيئوت جیلو ٔ

شرطي است ک قائم ب مقدم و تایي است و هيچ دایّي بر استلزام وجلد ندارد.
سذس ايشان بيان خلد را تعديل کرده ،ميفرمايد :اگر مراد اهل منطق ،استلزام بو

مفهلم اسیي آن است ،هيچ دایّي بر آن در جیل ٔ شرطي وجلد ندارد؛ نلن معنوا و
مفهلم جیل اين خلاهد بلد ک «مقدم مستلزم تایي است» يا «استلزام بين مقدم و تایي
محقق و ملجلد اسوت» .روشون اسوت کو ننوين مفهولمي از جیلوۀ شورطي فهیيوده
نیيشلد.

امّا اگر مقصلد از آن ،استلزام ب گلن ٔ حرفي است ،هرننود اشوکال مزبولر وارد

 .1اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج ،2ص53
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نخلاهد بلد  -زيرا دالّ بر اين استلزام ،هیان هيئت جیلۀ شرطي است ک بو صولرت
معناي حرفي ،مالزمۀ بين مقدم و تایي را افاده ميکند -اما نیويتولان از ايون اسوتلزام
نکت اي را ک اهل منطق در نظر داشتند ،نتيج گرفت و گفت ک طرفين مالزم بايود
خایي از حکم باشند؛ زيرا ديگر اسوتلزام مولرد حکوم نيسوت توا بگولييم طورفين آن
نیي تلانند مشتیل بر حکم فعلي باشند .بنابراين گرن موا مويپوذيريم کو بوين يوک
حکم فعلي با نيز ديگري ،استلزام ب نحل حرفي ميتلاند برقورار باشود ،ویوي اسوتلزام
حرفي نیيتلاند ملرد حکم باشد.

عبارت محقق اصفهاني 1ننين است:
أنّ التلليق و اّستلزام الن ان ملحوظةا باّسةتقالل و ةان صةحا السة وت
باعتبةةار الح ايةةا عنةةه أو جللةةه ،ةةان ترفةةاه مةةا قيةةل خةةارجين عةةن مةةورد
الح م الّّ أنّ القضيّا الشرتيّا ليست ةللم لوضةوح أن أجةزاط القضةيّه فة
المقةة ّدم و التةةال ّنتک ّفةةل للنةةوان التلليةةق و اّسةةتلزام اسةةميّا حتةة يکةةون
مةةوردا للحکةةم ...فمةةا فةةي لمةةات جملةةا مةةن علمةةاط الميةةزان أنّ مفةةاد هةةله
القضيّا أنّ تلوع الشمس مستلزم لوجود الن ار صحيم من وجةه دون خخةر
فا ّن ةةا تةةد ّل علةةب اّسةةتلزام الحرفةةيّ ّ علةةب حمةةل اّسةةتلزام لي ةةون مةةوردا
للح م و مصحّحا للس وت بةل ظاهرهةا الح ةم با ّتحةاد عنةوان المحمةول فةي
التالي لموضوعه في فرت ا ّتحةاد عنةوان المحمةول فةي المقة ّدم لموضةوعه
فتدبّره جيّدا.

1

ايشان در تعليق ٔ صفح ٔ بعد ميگليد:

ّالّ انّ التلليةةةق و اّناتةةةا و المالزمةةةا و أشةةةباه ا فةةة القضةةةايا الشةةةرتيّا
ملحوظا عل الوجه الحرفي فال تکون ترفةا للحکةم ،فةالحق مةا لهةب اليةه
علماط اللربيا.

2

با تلج ب اينک محقق اصفهاني در ن ايا الدرايا و تعليقات آن ،استلزام حرفي و
 .1اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج ،2ص .52
 .2همان ،ص .53
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اسیي را ب صلرت دو احتیال مطرح ميکند و عبارات وي در اين بخوش هیوراه بوا
ترديد است ،نیيتلان از اين عبارات استفاده کرد ک ايشان ب طلر يقينوي اسوتلزام و
تعليق استقالیي را ب علیاي منطق نسبت ميدهد .گرن میکن است ادعا شلد ترديد
مذکلر در تعليقات صرف ًا بوراي بيوان محوتیالت ثبولتي اسوت و منافواتي بوا اسوتظهار
استلزام استقالیي ک از کالم اهل منطق برداشت ميشلد ،ندارد .شاهد اين اسوتظهار،
عبارتي ديگر از محقق اصفهاني است ک تقريباً ب اين مطلب تصريح ميکند:

وليس مفةاد القضةيّا الشةرتيّا ّالّ الثبةات هةله المالزمةا کشةفا و حکايةا ،المّةا

استقالّ کما عند علماط الميزان ،الو تبلا للحکم بثبوت المحمول الموضةوع
التال عل فرت المق ّدم کما عند غيرهم.

1

بنابراين بعيد نيست بتلان گفت در مجیلع ،محقوق اصوفهاني 1از کوالم منطقيوان
استلزام و تعليق استقالیي را برداشت ميکند و آن را اشتباه ميداند؛ هرننود احتیوال
ديگر را نيز ککر کرده و عدم مناسبت آن را با نتيج اي ک اهل منطق ادعا مويکننود،
بيان کرده است.
بررسی اشکال محقق اصفهانی1

در کلیووات محقووق اصووفهاني دو مطلووب قابوول تحقيووق اسووت :اول آنک و آيووا ننووين
استظهاري از کالم منطقيان صحيح است؟ دوم آنک بر فرق اينک اسوتلزام حرفوي،
ملرد نظر اهل منطق باشد ويعني در فریي ک احتیال دوم ،ککر شده در کالم محقوق
اصفهاني را بذذيريمو آيا اين استلزام حرفي نیيتلاند ملرد حکم قرار گيرد و سکلت
بر آن صحيح نيست ،ننانک ايشان ادّعا کردهاند ،يا اينک استلزام حرفي نيز ميتلاند
متعلق حکم واقع شلد؟
ایبت وایح است ک تحقيق دوم دشلارتر و منلط ب تحقيق در ماهيّت نسبتهواي

مختلف و کيفيت دالیت بر آنها و نيز نقش حکم در قضي و مودیلل جیلو ٔ شورطي

اسووت .ایبتو جوواي تحقيووق در ايوون مسووائل اينجووا نيسووت ،ویووي در حودّ اشوواره بو آن
 .1اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج ،2ص.55
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ميپردازيم:

بررسی استظهار استلزام استقاللی از کلمات منطقيان

انصاف اين است ک وجلد استلزام و اناط ٔ استقالیي و ب گلن ٔ معنواي اسویي در
مفاد جیالت شرطي و نسبت دادن آن ب منطقيان بسيار بعيد است؛ زيرا با آنکو هويچ
دایّي بر استلزام استقالیي در کالم ايشان نيست ،نگلن میکن است هی ٔ آنها ب اين
امر گرويده باشند؟
عالوه بر اينک از کلیات منطقيان نيز استفاده نیيشلد ک ننوين نيوزي را قصود
کرده باشند .ب عنلان م ال ابن سينا در بخوش منطوق از کتواب شوفا در مولرد قضوي
شرطي گفت است:
«ثم الشةرتيا تخةالق الحمليةا فةي ان ةا مرکبةا مةن اجةزاط بالضةرورن في ةا
تنليق خبري .و مر للم فان النسبا بين ما ليست نسبا ان يقال في ايجاب ةا
ان اول ا ثاني ا کما يقال الن اّنسان کاتب فيجلل اول اّمرين هةو ثاني مةا.
فتشاري الحمليا في أن هناي حکمةا بنسةبا جةزط الة جةزط و يخالف ةا فةي
هيئةةا للةةم الحکةةم لکةةن الشةةرتيات تختلةةق ايضةةا ف ةي هةةله النسةةبا فيکةةون
النسبا اّيجابيا في بلضة ا علة سةبيل المتابلةا و فةي بلضة ا علة سةبيل
الملاندن( ».ابنسينا ،الشفاط،

 ،2ص.)232

وي در منطق اشارات نيز عبارتي قريب ب هیين مضیلن دارد .در آنجا ميگليد:
«الثاني و الثالث يسمون ا الشرتي و هو ما ي ون التنليق فيةه بةين خبةرين
قد أخر

ل واحد من ما عن خبريتةه اللةب غيةر للةم ،ثةم قةرن بين مةا لةيس

علةةب سةةبيل أن يقةةال الن أحةةدهما هةةو اآلخةةر مةةا ةةان فةةي الحملةةي بةةل علةةب
سبيل أن أحدهما يلزم اآلخر و يتبله.

1

در کتاب منطقي ،ديگري نيز ک منسلب ب ابن سينا است ،ننين آمده است:
 .1ابنسینا ،االشارات و التنهیهات ،ص 14
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الشرتيا ،هي التي توقر هله النسبا ،بين شيئين ،فةي ةل واحةد من مةا هةله
النسةةبا ،مةةن حيةةث هةةي مفصةةلا .قولنةةا :ان انةةت الشةةمس تاللةةا فالن ةةار
موجود ،فانةم ان فصةلت هةله النسةبا ،انحةل الةب قولةم :الشةمس تاللةا ،و
الب قولم الن ار موجود و ل واحد من ما قضيا»

1

در عبارات ساير منطقيان نيز ميتلان تصريحاتي ب هیين مضیلن را يافت:
أن الشرتيا تشارم الحمليا في أن ل واحةدن من مةا قةول جةازم أي قضةيا
يح م في ا بنسبا شبط الب شبط .ل ن النسبا في الحمليا أن الثانب في ةا هةو
اّول ،و فةةي الشةةرتيّا لةةيس ةةللم بةةل النسةةبا فةةي الم ّتصةةلا تس ةمّب نسةةبا
المتابلا و في المنفصلا نسبا الملاندن...

2

گزارش تفتازاني از ديدگاه اهل منطق نيز مؤيد هیين برداشوت بولده ،بوا اسوتلزام
استقالیي قابل تلجي نيست .هر نند وي نفس عبارات اهل منطق را نقل نکرده است.
و امّا عند المنتقيين فالمحکوم عليه هو الشرت و المحکةوم بةه هةو الجةزاط
و مف ةةوم القض ةيّا الحکةةم بلةةزوم الجةةزاط للشةةرت و صةةدق ا باعتبةةار متابقةةا
الحکم باللزوم وکةلب ا بلةدم ا فکة ّل مةن التةرفين قةد انخلةر عةن الخبريّةا و
احتمال الصدق والکلب.

3

بررسی امتناع تعلق حکم به استلزام حرفى

از مجیلع عبارات محقق اصفهاني ننين برميآيد ک وي معتقد است جیل ٔ شرطي
دربردارندهٔ استلزام حرفي است؛ اما نلن استلزام حرفوي بو طولر اسوتقالیي یحوا

نیيشلد ،نیيتلاند ملرد حکم قرار گرفت « ،ممّا يص ّم السةکوت عليةه» باشود .ایبتو
ايشان دیيلي بر اين ادعا نيواورده اسوت و گليوا آن را مسولّم انگاشوت اسوت .يکوي از
عبارات ايشان ک صراحت بيشتري در اين مطلب دارد ،ننين است:
 .1ابن سینا ،النجاة من الغرق فی بحر الضالالت ،ص21و.20
 .2ساوی ،ابنسهالن ،الهصائر النصیریة فی المنطق ،ص .273
 .3التفتازانی ،مطوّل ،ص.305
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فمةةا فةةي لمةةات جملةةا مةةن علمةةاط الميةةزان أنّ مفةةاد هةةله القض ةيّا أنّ تلةةوع
الشمس مستلزم لوجود الن ةار صةحيم مةن وجةه دون خخةر فت ّن ةا تةد ّل علةب
اّستلزام الحرف ّ ّ علب حمةل اّسةتلزام لي ةون مةوردا للح ةم و مصةحّحا
للس وت.

1

اما ب نظر ميرسد بر خالف آنچ ايشان ادعا کرده ،استلزام حرفوي نيوز مويتلانود
ملرد حکم قرار گيرد و «میّا يصحّ ایسکلت علي » باشد .ایبت بايود تلجو داشوت کو
صحت سکلت ن ب خاطر صِرف استلزام حرفي است ،بلک ب جهت حکم ب ثبولت
استلزام حرفي است ،ننانک در جیالت اخباري حیلي هم ننين است.

ب عنلان م ال در قضي ٔ «زيد قوائم» اتحواد ملیولع و محیولل يوا هیوان نسوبت

حکیي ٔ ملجلد در اين قضي ک ب صلرت حرفوي یحوا شوده و از آن بو «اتحواد
جزئي آیي» تعبير ميشلد ،ملرد حکم قرار ميگيرد .کسي نگفت در قضاياي حیليو ،
نسبي و آیي بلدن اتحاد ،مانع تعلّق حکم ب اين اتحاد است ،بلکو اصوالً غيور از ايون
متصلر نيست؛ يعني معقلل نيست ک متکلم در قضي ٔ «زيد قائم» ب اتحاد اسوتقالیي
و ب گلن ٔ معناي اسیي حکم کند؛ زيرا حکم ب اتحاد اسوتقالیي و بو نحول معنواي
اسیي در صلرتي است ک محیلل قضي مشتیل بر مفهولم اسویي اتحواد باشود و بو
عنلان م ال گفت شلد« :زيد متحد مع ایقيام» .روشن است ک با تغيير محیلل قضوي ٔ

«زيد قائم» ،قضي ٔ ديگري ب وجلد ميآيد.

هیين سخن را در استلزام حرفوي نيوز مويتولان مطورح کورد؛ يعنوي هیچنوان کو
ميتلان نسبتِ اين هیاني و اتحاد را ب صلرت حرفي آیي یحا کرده ،ب آن حکوم
کرد ،میکن است نسبت استلزام را نيز بو صولرت حرفوي آیوي یحوا کورده ،مولرد
حکم قرار داد.
عالوه بر اينک حکم ب طلر کلّوي از مفواد و مودیلل جیوالت نو حیلوي و نو
شرطي بيرون است و از قرائن حایي يا مقایي فهیيوده مويشولد .مودیلل جیلو نسوبت

است ،نسبت حکیي ٔ اتحادي در جیوالت حیلوي و نسوبت حکیيو ٔ اسوتلزامي در
 .1االصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج ،2ص.52
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جیالت شرطي و حکم ب ثبولت آن و تصوديق آن هیچولن تصولر تعلوق گرفتو بو
نسبت حکیي  ،خارج از مدیلل جیل است.
حتي ميتلان گفت محقق اصفهاني خلد ب طلر ییني ب ايون حقيقوت اعتوراف
کرده ک استلزام حرفي نيز ميتلاند متعلق حکم واقع شلد .ايشان ميفرمايد:

و لةيس مفةةاد القضةيّا الشةةرتيّا الّّ الثبةةات هةله المالزمةةا شةةفا و ح ايةةا ا ّمةةا

استقالّ ما عند علماط الميةزان أو تبلةا للح ةم بثبةوت المحمةول لموضةوع
التالي علب فرت المقدم ما عند غيرهم.

1

اين عبارت ظاهر است در اينک هیان استلزام يا مالزم ٔ حرفوي کشوفاً و حکايةا
اثبات ميشلد؛ هرنند اين اثبات تبعي باشد .روشن است ک اثبات نیيتلاند خایي از
حکم باشد.
بنابراين حکم ب ثبلت محیلل براي ملیلع تایي در فورق ثبولت مقودم ،حکوم

تبعي ب ثبلت مالزم است .پس محقق اصفهاني 1پذيرفت کو اسوتلزام حرفوي مولرد
حکم است .صحت سکلت بر آن نيز ،بعد از قبلل حکم وایوح اسوت .در هور حوال
اين سخن محقق اصفهاني پذيرفت نيست ک نلن استلزام حرفي را نیيتلان ب طولر
استقالیي یحا کرد ،نیيتلاند ملرد حکم قرار گيرد و «میّوا يصوح ایسوکلت عليو »
باشد.

ایبت آنچ در متن ن ايا الدرايةا ب عنلان استدالل بر کالم اهل ميزان مطرح شده

نيز خلد قابل تأمل است و داراي استدالل روشني نيست زيورا دیيلوي بور ايون کبوراي
کلي اقام نشده است ک طرف نسبت حکیي نیيتلاند خلد ،مشتیل بر حکم باشد.
محقق اصفهاني در اين استدالل ميگليود« :الل التةرق بمةا هةو متللّةق للنسةبا

الحکميّاّ ،يلقل أن يلتبر فيه حکم» .اشکال اين است ک نرا معقلل نيست طرف

نسبت حکیي  ،خلد ،مشتیل بر حکم باشد؟ شايد بو هیوين سوبب اسوت کو محقوق
اصفهاني نيز در مقام اشکال بر استدالل اهل منطق مويگليودّ « :الّ أ ّنةه کالمصةادرن
عل المتلوب».

 .1اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج ،2ص.55
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نتيج آنک گرن کالم اهل ميزان هیراه با استدالل روشني نيست ،سوخن محقوق

اصفهاني هم در ردّ نظري ٔ آنان ،بر دیيل قابل قبلیي استلار نيست.
استدالل دوم بر نظريه منطقيان

محقق اصفهاني در دفاع از اهل منطق و اشکال بر نظري ٔ اهل ادب بيان ميدارد کو

اگر بگليند «الن کان زيد حمارا ف و نةاهق» اين جیل بر مبناي اهل منطق صوادق
است؛ زيرا صدق آن ب صدق مالزم است ن ب صدق طرفين و وجلد مالزمو ميوان

«ناهق بلدن زيد» و «حیار بلدن وي» با اشکایي ملاج نيست.
اما مفاد اين جیلۀ شرطي بر مبناي اهول ادب ،عبوارت اسوت از حکوم جزموي بو
نسبت اتحادي بين «ناهق» و «زيد»؛ اما ن نسبتِ اتحادي مطلق ،بلک مقيد بو فورق و

تقدير« ،حیار بلدن زيد» .بو تعبيور محقوق اصوفهاني ،در ايونصولرت ،مفواد جیلو ٔ
ليل ّ ن ار له».
شرطي باال نظير مفاد اين جیل است« :زيد قائم في ٍ

روشن است ک وقتي تحقق قيد نسبتِ محکلمعلي محال باشد ،تحقق خلد نسبت
محال خلاهد بلد و ننين نسبتي هیلاره خالف واقع و کاکب اسوت .درحوایيکو بو

حکم ارتکواز ،جیلو ٔ شورطي «الن کةان زيةد حمةارا ف ةو نةاهق» صوادق اسوت،

هرنند محال است مقدم و تایي آن در خارج محقق شلد.
عبارت محقق اصفهاني ننين است:

وللا ص ّم أن يقال «الن ان زيد حمارا ةان ناهقةا» مةر أ ّنةه ّيصة ّم الح ةم
بناهقيّته ،و لةو مقيّةدن بحماريّتةه الل النسةبا اللا انةت مسةتحيلا الوقةوع ،و لةو

باستحالا قيدها انت البا ّمحالا حيةث ّمتةابق ل ةا أصةال نظيةر مةا اللا
قيل« :زيد قائم في ن ار ّليل له» مثال.

1

ميرسيد شريف جرجاني نيز وک انتساب آنچو را محقوق اصوفهاني نظريو ٔ اهول
ادب ميداند ب عاییان ادبيات عرب صحيح نیيداندو هیين استدالل را در نفوي ايون
نظري مطرح کرده است .وي ميگليد:
 .1اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج ،2ص .53
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الا قلةةت« :الن ضةةربن زيةةد ضةةربته» فلةةو کةةان ملن ةاه «اضةةربه ف ة وقةةت
ضربه اليّا » لميکن صادقا ّالّ اللا تح ّقق الضرب منم مر للم القيةد فةتلا
فةةرت انتفةةاط القيةةد أعنةةي :وقةةت ضةةربه ال ّيةةاي لةةم يکةةن الضةةرب المقيةةد بةةه
واقلا ،فيکون الخبر الدا ّل عل وقوعه کالبا سواط وجد منم الضةرب فةي
غير للم الوقت أو لم يوجد و للم باتل قتلا ألنه اللا لةم يضةربم و لةم
تضربه و کنت بحيث الن ضربم ضربته ع ّد کالمم هةلا صةادقا عرفةا و
لغةةا فظ ةةر أن الحکةةم اکخبةةاري متللةةق بارتبةةات أحةةد التةةرفين بةةاآلخر ّ
بالنسةبا بةين أجةزاط الجةزاط و النّ مةا لهةب اليةه الميزانيةون ّ يخةالق کةالم
اهل اللربيّا کيق و هم بصدد بيان مف ومات القضايا المستلملا فةي الللةوم
واللرق و قد صرّ ح النحويون بننّ کلةم المجةازان تةد ّل علة سةبب ّيا األوّ ل و
مسبّبيّا الثةاني ،و فيةه الشةارن اللة أنّ المقصةود هةو اّرتبةات بةين الشةرت و
الجزاط»

1

بررسی استدالل دوم

اين استدالل ناتیوام اسوت؛ زيورا الزمو ٔ ديودگاه ادبوا نيوز ايون نيسوت کو جیلو ٔ

شرطي«،الن کان زيد حمارا ف و ناهق» کاکب باشد .ب نظر ميرسد آنچو ملجوب
شده است ميرسيد شريف ب وجلد اين تایي فاسد براي ديدگاه اهل ادب اعتقاد پيودا
کند ،برداشت اشتباهي است ک وي از اين ديدگاه دارد.
ميرسيد شريف مطابق برداشتي ک از ديدگاه اهل ادب دارد ،فرق تحقق شورط

را وک قيد نسبت حکیي ٔ تایي استو ب صلرت زمواني معنوا مويکنود .ايون امور بو

روشني از عبارات وي ب دست ميآيد .م الً در عبارت نقل شوده از ميرسويد شوريف
وي در یین کالم خلد تصريح ميکند ک بنوابر ديودگاه اهول ادب ،مفواد جیلو ٔ

«الن ضربن زيد ضربته» مطابق است با مفاد جیل ٔ «أضربه في وقت ضربه
اليّاي».
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روشن است ک اگر فرق تحقق شرط را اين گلن معنا کنيم ،براي تحقق نسوبت
مقيد ب اين قيد ،بايد مفاد جیل در خارج محقق شلد .ویي ايون برداشوت از ديودگاه
ادبا اشتباه است.
ننان ک در تفسير محقق اصفهاني گذشت ،ادات شرط دالیت ميکنود بور اينکو

متکلم ،مفاد جیل ٔ شرط را فرق کرده است .بنابراين مفاد جیل ٔ «إن یربني زيد
یربت » اين نيست ک «در زمان زدن زيد ،من او را ميزنم» تا با عدم تحقق قيد نسبت
حکیي (زمان زدن زيد) جیل ٔ شرطي کاکب شلد ،بلک مفاد آن ننوين اسوت« :در
فریي ک زيد مرا بزند من او را ميزنم» .روشن است ک اين معنا از جیل ٔ شورطي
براي مطابقت با واقع نيازي ب تحقق شرط (زدن زيد) در عایم خارج ندارد.
مرحلم آيت اهلل حکيم نيز با اينک در عبارات خلد نوامي از منطقيوان و اهول ادب
نیيبرد اما در تحليل مفاد جیالت شرطي پنج احتیال ککر ميکند ک يکوي از آنهوا
(احتیال نهارم) برداشت ميرسيد شريف است .ايشان در کنار ايون احتیوال ،ديودگاه
منطقيان و تفسير شيخ انصاري و تفسير محقوق اصوفهاني از ديودگاه اهول ادب را نيوز
مطرح ميکند.
مرحلم حکيم بعد از اينک برداشت ميرسويد شوريف را يکوي از محوتیالتِ مفواد
جیل ٔ شرطي ميشیارد ،اين استدالل را نقل کرده و هیين اشوکال را نسوبت بو آن
مطرح ميکند .ايشان پس از طرح استدالل باال ،در مقام اشکال ب آن ،ميگليود کو
در اين استدالل بين احتیال نهارم (برداشت ميرسيد شريف) و احتیال سولم (تفسوير
محقق اصفهاني از ديدگاه اهل ادب) خلط واقع شده است.

ايشان در انتهاي عبارت خلد تصريح مويکنود کو اگور مفواد جیلو ٔ شورطي را

مطابق برداشت ميرسيد شريف و يا تفسير شيخ انصاري از ديدگاه عاییان ادب بدانيم،
الزم ٔ آن اين است ک با عدم تحقق شرط ،جیل ٔ شرطي کاکب شلد.
عبارت آيت اهلل حکيم 1ننين است:

العلةم أنّ مف ةةوم قولنةةا« :الن انةت الشةةمس تاللةةا فالن ةار موجةةود» يحتمةةل
بةةدوا أمةةورا ،األوّ ل :محةةت المالزمةةا بةةين الشةةرت و الجةةزاط نظيةةر قولنةةا:
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«تلوع الشمس ملزوم لوجود الن ار» الثاني :تلليق اکخبار بةالجزاط علةب
وجةةود الشةةرت نظيةةر قولنةةا« :اللا تللةةت الشةةمس أخبرتةةم بوجةةود الن ةةار»
الثالةةث :تلليةةق الخبةةر بةةه عليةةه أعنةةب الناتةةا النسةةبا الخبر ّيةةا بالشةةرت نظيةةر
قولنةةا «يوجةةةد الن ةةةار علةةةب تقةةةدير تلةةةوع الشةةةمس» الرابةةةر :تقييةةةد النسةةةبا
الخبريّا بالشرت في ون المخبر به نسبا خاصّا نظيةر قولنةا« :يوجةد الن ةار
بلةةد تلةةوع الشةةمس» الخةةامس :تقييةةد موضةةوع الجةةزاط بةةه نظيةةر قولنةةا:
«الن ار ال ائن عند تلوع الشمس موجود» و ه ةلا الحةال لةو ةان الجةزاط
النشاط مثل« :الن جاطم زيد فن رمه» فيجوز أن ي ون کنشةاط المالزمةا ،و
تلليق اکنشاط و تلليق المنشن ،وتقييده و تقيّد موضوعه.
و المنسوب للمنتقيةين هةو األوّ ل و المختةار لةبلت األعيةان هةو الثةاني ،و
ظاهر بلت المنتقيين و المنسوب ألهل اللربيّا هو الثالث  -و هةو ظةاهر
المصةةنق -و المختةةار لشةةيخنا األعظةةم هةةو الخةةامس ،و لةةم أعةةرق مةةن بنةةب
علب الرابر.
و التحقيةةق مختةةار المصةةنق [= ديةةدهاه اهةةل ادب] أل ّنةةه الظةةاهر و اکيةةراد
عليه بن ّنةه يسةتلزم ال ةلب فةي مثةل قولةه تلةال «لةو ةان في مةا خل ةا الّ
لفسدتا» ألنّ صدق الخبر يتو ّقق علةب ثبةوت النسةبا الواقليّةا و هةو باتةل،
مر أ ّنه خالق المقصود ،وألجل للم اختةار بلةت األعيةان الثةاني و غيةره
األول مندفر بالخلت بينه و بةين الرابةر فةتنّ ال ةلب فةي مثةل للةم ال ّنمةا يلةزم
عليةةه و علةةب الخةةامس ّ علةةب الثالةةث الل عليةةه ت ةةون القضةةيا حا يةةا عةةن
الوجود التقديري و ي في في صدق ا ان ت ةون ج ةا مصةححا للتقةدير و ان
لم يصر فلليا اللب األبد.

1

استدالل سوم بر نظريه منطقيان

شهيد صدر ک نظريۀ منطقيان را برگزيده ،بوا اسوتفاده از يکوي از وي گويهواي ادات
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شرط ،اين استدالل را مطرح کرده است .وي ميگليد :مسولم اسوت کو اگور جیلوۀ
شرط يا مقدم ،بدون ادات شرط گفتو شولد ،جیلو اي کامول اسوت ،و در اصوطالح
سکلت گلينده بر آن صحيح خلاهد بلد؛ اما با ییيی شدن ادات شرط ب آن ،ايون
جیل ناقص ميشلد و سکلت گلينده بر آن صحيح نيست .بو عنولان م وال جیلو ٔ
«ان جا زيد» ب هیين معنا جیل ٔ ناقصي است.

شهيد صدر ابتدا دو احتیال ثبلتي براي تلجي اين عودم صوحت سوکلت مطورح
ميکند .احتیال نخست اين است ک با ورود ادات شورط بور جیلو ٔ شورط ،نسوبت

تام ٔ ملجلد در جیل ٔ شرط تبديل ب نسبت ناقص ميشلد .احتیال دوم اين اسوت
ک معناي ادات شرط ب گلن اي است ک براي کامل ،شدن معناي خلد ،نياز ب وجلد
جیل ٔ جزا دارد .در اين احتیال ،نسبت ملجولد در جیلو ٔ شورط ،بوا ورود ادات
شرط نيز هنلز نسبتي تام است.
ايشان معتقد است اگر احتیال نخست درست باشد ،بنابر هر دو ديدگاه اهل منطق
و اهل ادب ميتلان عدم صحت سکلت را در جیل ٔ «إن جا زيد» تلجي کرد؛ اما
اگر احتیال دوم صحيح باشد ،فقط ديدگاه دانشویندان منطوق مويتلانود خوروج ايون
جیل را از عدم صحت سکلت ب صحت سکلت تلجيو کنود و بنوابر ديودگاه اهول
ادب ک مختار محقق اصفهاني است ،اين حقيقت قابل تلجي نيست .وي ميگليد:
النّ هنام في بدايا األمر يوجد احتماّن في تفسير هةلا الخةرو مةن صةحّ ا
السة وت اللةةب عةةدم الصةةحّ ا .اّحتمةةال األوّ ل أن يقةةال :النّ أدان الشةةرت تبة ّدل
النسبا التامّا الثابتا بين الفلل و الفاعل اللب النسةبا الناقصةا ،فت ةون النسةبا
بلد دخول أدان الشرت مغايرن مر النسبا قبةل دخول ةا مةن قبيةل التغةاير بةين
النسبا في «جاط زيد» والنسبا في «مجيط زيد» ،فب لا اّعتبةار ّ يصة ّم
الس ة وت علةةب الجملةةا بلةةد دخةةول األدان علي ةةا للةةدم الم ةةان الس ة وت علةةب
النسبا الناقصا.
اّحتمال الثاني أن يقال :النّ النسبا التامّا التي انةت ثابتةا بةين الفلةل و
الفاعةةل تبقةةب علةةب حال ةةا و ّ تتغيّةةر و ل ةةن مةةر هةةلا ّ يصةة ّم السةة وت
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باعتبار أنّ أدان الشرت ل ا سنخ ملنب ينتظر ملةه مجةيط شةيط زائةدا علةب
الشرت ،فجملا الشرت بدون الجةزاط املةا الّّ أنّ ملنةب األدان ّ ي تمةل الّّ
بمجيط الجزاط ،و من هنا ّ يصة ّم اّ تفةاط بجملةا الشةرت لةو دخةل علي ةا
أدان الشرت.

1

بسيار روشن است ک بنابر احتیال دوم ،ب راحتي ميتلان عدم صحت سکلت بر

جیل ٔ شرط را با ورود ادات شرط بر آن تلجي کرد؛ زيرا اگور موتکلم جیلو اي را
بگليد ک مشتیل بر نسبتي است ک يکي از اطراف آن نسبت ککر نشده ،ايون جیلو
ناقص است و در اصطالح ،سکلت گلينده بر آن صحيح نيست .ب تعبير شهيد صودر
سنخ معناي ادات شرط ب گلن اي است ک بدون ییيی شدن جیلۀ جزا  ،اين معنوا
کامل نیيشلد.
و اّحتمال األول يناسب ال المبنيين في المقام ،بملنب انه يم ةن ل ةل مةن
المشةةة ور و المحقةةةق 1أَنْ يةةة ّدعي ان النسةةةبا تتغيةةةر و تتبةةةدل اللةةةب النسةةةبا
الناقصا بمجرد دخول أدان الشرت علي ا ،و امّا اّحتمال الثاني ف و يناسب
مر مبنب المش ور فان م يقولون بنن أدان الشرت وضلت للربت بين الشةرت
و الجزاط و من الواضم ان ملنب اّرتبات ّ ي تمل الّّ بثبوت ةال ترفيةه
بينما ّ يناسب هلا اّحتمال مر مبنب المحقق األصف اني.

ننان ک مشهلد است و خلد شهيد صدر نيز اعتراف کرده ،تیاميّت اين اسوتدالل
متلقف بر نفي احتیال اول است .شهيد صدر ب منظلر نفي احتیوال اول ،ابتودا ثابوت
ميکند ک بنابر ديدگاه اهل ادب نيز جیل ٔ شورط حتوي در مرحلو ٔ بعود از ورود
ادات شرط ،داراي مدیلل تصديقي است و از وجلد مدیلل تصديقي براي آن ،نتيج
مي گيرد ک اين جیل بايد مشتیل بر نسبت تام باشد .ب اين ترتيوب ،احتیوال اول را
ک عبارت است از تبديل نسبت تام ٔ ملجلد در جیل ٔ شرط ب نسبت ناقص  ،نفي
ميکند.

استدالل شهيد صدر 1بر اين ادعا و کو بنوابر ديودگاه اهول ادب ،جیلو ٔ شورط

 .1هاشمی شاهرودی ،بحوث فی علم االصول ،ج ،3ص  152و .153
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داراي مدیلل تصديقي است و مبتني بر معنايي است کو ادبوا بوراي ادات شورط بيوان
کرده اند .در تلیيح ديدگاه اهل ادب گذشت کو ادات شورط دالیوت مويکنود بور
اينک مفاد جیل ٔ شرط ،ملرد فرق و تقدير قرار گرفت است.

شهيد صدر 1با استفاد از اين نکت ميگليد روشن است ک ادات شرط بر مفهلم

فرق و تقدير ب نحل تصلري دالیت ندارد ،بلک بر واقع فرق و تقدير دالیوت دارد
ک تلسط متکلم صلرت ميگيرد .ایبت شهيد صدر براي اينک با اين بيان ثابوت کنود
مفاد جیل ٔ شرط مشتیل بر نسبت تام است ،بايد اين مقدم را نيز ییيی کنود کو

واقعيت فرق و تقدير ،بدون اينک مفاد جیل ٔ شرط مشتیل بور نسوبت تامو باشود،

امکانپذير نيست.
عبارات ايشان ننين است:
و توضيم عدم صحّ ا اّحتمال األوّ ل ي ون ببيان أمرين :األوّ ل  -النّ جملا
الشةةةرت ل ةةةا مةةةدلول تصةةةديقي و هةةةلا شةةةيط اعتةةةرق بةةةه نفةةةس المحقةةةق
األصف اني أيضا ،فت ّنه يقول بننّ األدان تفيد أنّ مدخول ا واقر موقر الفرت
و التقةدير ،و مقصةةوده أ ّن ةةا ت شةةق عةةن ثبةةوت الفةةرت و التقةةدير فةةي لهةن
المةةةت لّم و لةةةيس مقصةةةوده أ ّن ةةةا تةةةد ّل علةةةب مف ةةةوم الفةةةرت بنحةةةو الدّلةةةا
التصوّ ريّا .الثاني -النّ المدلول التصديقي ّ ي اد يثبت الّّ مر النسةبا التامّةا
دون الناقصا ،و هلا شيط فرغنا عنه في بحث الفةرق بةين النسةبا التامّةا و
النسبا الناقصا .الن النسبا فةي جملةا الشةرت حتةب بلةد دخةول األدان ت ةون
تامّا و هلا يلني صحا اّحتمال الثاني دون األوّ ل ،فيتليّن مبنةب المشة ور
ّمحالةةةا القائةةةل بةةةننّ األدان موضةةةوعا للةةةربت بةةةين الجملتةةةين ّ کفةةةادن أنّ
قةات
مدخول ا واقر موقر الفرت و التقةدير .هةلا مضةافا اللةب أنّ الوجةدان ٍ
بللم في اللغا اللربيّا وأظنّ أ ّنه في بقيّا اللغات أيضا للم.

بررسی استدالل سوم
 .1هاشمی شاهرودی ،بحوث فی علم االصول ،ج ،3ص.154
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اشکاالت متعددي بر اين استدالل شهيد صدر وارد اسوت .دو ادعواي اساسوي در
اين استدالل ب نشم ميخلرد.
نخست آنک ايشان ادعا کرده احتیوال دوم فقوط بوا مبنواي مشوهلر (اهول ميوزان)
ميسازد و با مسلک محقق اصفهاني سازگاري ندارد و در اين ادعا استناد کرده است
ب کالم آنان ک گفت اند « :ادات شرط ویوع شوده بوراي ربوط بوين شورط و جوزا و
وایح است ک معناي ارتباط کامل نیيگردد مگر با ثبلت هر دو طرف آن».
اوالً اين سخن مخایف کالم عدهاي از اهل ميزان است ک تصريح کردهاند ورود

ادات شرط بر جیل ٔ شرطي  ،آن را از اخبار خایي مويسوازد .ابون سوينا در اشوارات
ميگليد:
الثاني و الثالث يسمّون ا الشرتيّ و هو ما ي ون التنليق فيه بين خبرين قةد
أخر

ّل واحد من ما عن خبريّته اللب غير للم ،ثم قرن بين مةا لةيس علةب

سبيل أن يقال :النّ أحدهما هو اآلخر ،مةا ةان فةي الحملةيّ بةل علةب سةبيل
أن أحدهما يلزم اآلخر و يتبله.

1

محقق اصفهاني نيز ب هیين حقيقت تصريح ميکند:

توضيم المقام أ ّنا لو قلنةا بمةا لهةب الليةه علمةاط الميةزان مةن أنّ أدان الشةرت

لمجرد الفادن التلليق و المالزما ،و أنّ المق ّدم و التالي منسلخان عن الح ةم،
و ال ّنما يخرجان بللم عن مقتضةيات القضةيّا مةن صةحّ ا السة وت علي ةا ،و
احتمال ا للصدق و ال لب فال ريب حينئل فيما أفاده المص ّنق.

2

گرن خروج جیل ٔ شرط و جزا از إخبار ،في حدّ کات مستلزم تام نبلدن نسبت
نيست -ننان ک در جیالت مشترک م ل «بعتک هذا بذاک» در کاربرد انشوائياش،
اخباري وجلد ندارد و در عين حال نسبت ملجلد در جیل کو بور اسواآ آن انشوا
صلرت گرفت  ،تیام استو اما بعيد نيست مقصلد کساني ک جیل را خوایي از اخبوار
ميدانند ،هیين عدم نسبت تامّ باشد .ب وي ه با در نظر گرفتن تبيين محقوق اصوفهاني
 .1ابنسینا ،االشارات و التنهیهات ،ص .14
 .2اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج ،2ص.52
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از ديدگاه منطقيان -ک ميگليود «بور اسواآ ايون ديودگاه ،مقودّم و توایي ،از حکوم
منسلخ مي شلند و ب هیين جهت ،از مقتضيات قضي  ،م ل صحت سوکلت بور آن ،و
نيز احتیال صدق و کذب ،خارج ميشلند» ،اين احتیال تقليت ميشلد ک مقصولد
از «خللّ جیل ٔ مقدم و تایي از اخبار» -عدم وجلد نسبت تام در مودیلل و مفواد آن
است.

در هر حال مسأی ٔ مشکلي است .از يک سل ب نظر ميرسد مفاد «جوا زيود» بو

یحا نسبت ملجلد در آن ،با مفادِ «إن جا زيد» فرقي نیيکند و صِرف عدم امکوان
اخبار در جیل ٔ دوم ،ملجب متفاوت شدن ،نسبت ملجلد ميوان فعول و فاعول در دو

جیل ٔ مذکلر و تبديل آن از نسبت تام ب نسبت ناقص نیيشلد .ننانک در جیل

«بعتک هذا بذاک» در دو حایتِ اخباري و انشائي ،بوا اينکو فعول گفتواري حاصول،
کامالً با هم فرق دارند ،نسبت ملجلد در جیل فرقي ندارد.
ویي از سلي ديگر ب نظر ميرسد اگر نسبت تامّ باشد ،بايد دست کوم اخبوار بو
آن در جیالت خبري میکن باشد و هیينطلر انشوا بو آن در جیوالت انشوائي .در

حایيک با ورود ادات شرط بر جیل ٔ مقدم در م ل «إن جا زيد» ،ب هيچ وج ايون
امکان وجلد ندارد ک ب وسيل ٔ تعبير «جا زيد» ک در یین جیل ٔ شرط هسوت،
اخبار کرد .بنابراين عالوه بر اينک با جیل ٔ شرط ،إخبار فعلي صلرت نیويپوذيرد،
اين جیل قابليتِ إخبار را نيز ندارد.
اشکال سخن شهيد صدر اين است ک اگر با ورود ادات شرط هنلز نسوبت ،تامو
است ،نرا اين قابليت از بين ميرود و نیيتلان با آن إخبار کرد .بور خوالف ادعواي
شهيد صدر ،بايد گفت :اينک ادات شرط ب دیيل معناي ربطياش نياز ب طرف ديگر
دارد ،تلجي گر اين نيست ک نسوبت ملجولد در جیلوۀ شورط «بوا وجولد تیواميتش»
قابليت إخبار ندارد.

ایبت قابل ککر است ک شهيد صدر 1دربارهٔ تحليل حقيقت نسوبتهواي تامو و

ناقص و تفاوت ماهلي آنها با يکديگر مباني شاکي دارند ک در محل خلدش پاسوخ
داده شده و در اينجا مجایي براي طرح آنها نيست.
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در هور حووال بوا در نظوور گورفتن مجیلعو ٔ قورائن و ارتکووازات ملجولد از مفوواد

جیالت شرطي ،ب نظر ميرسد ناقص بلدن نسبتهاي ملجولد در جیلو ٔ شورط بوا
اين ارتکازات سازگارتر است.
ثانیاً معناي ارتباط دادن شرط با جزا اين نيست ک شرط و جوزا عينواً بو هیوان
حال اول باقي باشند و طرف ارتباط قرار گيرند ،بلک بايد پس از ورود حرف شرط،
اگر تغييري در ساختار شرط يا جزا الزم است ،اعیال شلد؛ ننانک اهل ميزان خلد
ب اين امر تصريح کردهاند .ب وي ه برخي از آنان ادعا کوردهانود کو ايون امور عقلوي
است؛ يعني معقلل نيست ک شرط و جزا داراي حکم باشند و طرف نسوبت یزوميو
قرار گيرند و خلد اين نسبت هم ملرد حکم باشد .خالص آنکو يوک امور عقلوي را
نیيتلان ب جهت معناي یفظِ «ربط» در کالم آنان رد کرد.
اما ادعاي دومي ک در اين استدالل شهيد صدر نقش موؤثري ايفوا مويکنود ايون
است ک احتیال دوم (بقاي نسب تام در دو طرف) با مبناي محقق اصفهاني سازگار

نيست؛ نلن افتراق و جعل شرط ب صلرت مقدرنالوجةود ،داراي مدیلل تصوديقي
است؛ یذا نيازي ب ارتباط با طرف آخر باقي نیيماند و هیچلن ربط نيست ک منتظر
طرف آخر باشد .بنابراين اگر نسبت در شورط ،تامو باشود و ادات شورط نيوز دالّ بور
معنايي نباشد ک براي تیاميّت آن ،نياز ب جیلو ٔ جوزا باشود ،ديگور دیيلوي وجولد

ندارد ک با ورود ادات شرط ،جیل ٔ شرط ب تنهايي قابليت بوراي صوحت سوکلت
نداشت باشد.
پاسخ اين ادعاي شهيد صودر آن اسوت کو افتوراق و تقودير شورط بو صولرت

مقدر ایلجلد ،بدون حکم کردن ب جیل ٔ جزا  ،م ل فرق ملیلع ب تنهايي است
ک کاري یغل است .هیين یغليت باعث ميشلد ک صدور آن از عاقل ،خالف ظاهر
باشد؛ درست مانند اينک متکلم فقط بو ککور ملیولع ،م ول زيود در جیلو ٔ «زيود
قائم» ،بسنده کند .روشن است ک در اين م ال ،متکلم ميخلاهود «زيود» را ملیولع
حکیي قرار دهد.
بنابراين دیيل حایت منتظره با ورود ادات شرط ،بنابر مبنواي محقوق اصوفهاني ايون
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است ک عاقل کار یغل نیيکند .در ملرد «جعل ایشرط ملیع ایفرق و ایتقريور» نيوز
هیين نکت وجلد دارد.
ايشان در تکیيل استدالل خلد نيز دنار اشتباه عجيبي شده است .وي براي اينکو
اثبات کند بنابر مختار محقق اصفهاني جیل ٔ شرط داراي مدیلل تصديقي است ،بو
اين سخن محقق اصفهاني استناد کرده کو مودخلل ادات شورط در ملیوع فورق و
تقدير واقع شده است .سذس مدعي شده ک مقصولد محقوق اصوفهاني از دالیوت بور
فرق و تقدير ،دالیت تصلري بر مفهلم فرق نيست ،بلک کشف از ثبلت فورق و
تقدير در کهن متکلم است.
سذس ایاف کرده ک مدیلل تصديقي جز با نسبت تام ثابت نیيشولد و يوادآور
شده ک تلقف دالیت تصديقي بر وجلد نسبت تام را قبالً اثبات کرده است .ايشوان
از مجیلع اين مطایب نتيج گرفت ک مبناي مشهلر ،يعني ویع ادات براي ربط بوين
دو جیل  ،صحيح است ،ن ديدگاه محقق اصفهاني.
راهي ک شهيد صدر در اثبات مدیلل تصديقي براي جیل ٔ شرط پيیلده نيوز بوا
اشکاالت جدي روبروست.
اشکال يکم

ب صرف اينک محقق اصوفهاني و ديگوران بذذيرنود جیلو ٔ شورط متضوین دالیوت

تصديقي است ،اين مطلب ثابت نیيشلد .شهيد صدر بايد خلد مسوتقالً آن را اثبوات
کند ،در حایي ک ايشان دیيلي بر وجلد مدیلل تصوديقي بوراي جیلو ٔ شورط اقامو

نکرده است.
اشکال دوم

محقق اصفهاني در هيچ يک از عبوارات خولد ،وجولد دالیوت تصوديقي در جیلو ٔ

شرط را نذذيرفت است .ادات شرط بر اين حقيقت دالیت ميکند کو جیلو ٔ شورط
در ملیع فرق و تقدير قرار گرفت است و اين امر گرن دالیت تصلري بور مفهولم
فرق و تقدير نيست ،در عين حال تصديق و اخبار ب فرق و تقدير هوم نيسوت ،آن

40

فصلنامه پژوهشهاي اصولي/شماره  / 11زمستان 1390

هم اخبار از فرق و تقدير در کهن .نسبت دادن اين سخن بو محقوق اصوفهاني ،کوم
یطفي ب مقام علیي ايشان است .آيا واقعاً معنا دارد ک معناي «إن جائک زيد» اخبوار
ب فرق و تقدير کردن «مجي زيد» در کهن باشد؟
مسای ٔ فرق و تقدير در ملیلع قضاياي حقيقي ک محقق اصفهاني شرط را بو
آن تشبي ميکند ،ب هيچ وج ب تصديق و اخبار ب فورق و تقودير آنهوم در کهون
برنیي گردد .بلک ادات وسيل اي است براي «جعل اییلیلع ملقع ایفرق و ایتقدير،
بایحیل ایشايع» .اين ،يک کار خارجي است ک متکلم تلسط ادات انجام ميدهد ،ن
اينک تصديق ب وجلد فرق و تقدير باشد تا نتيج گرفتو شولد نسوبت تامو در ايون
فرق و تقدير وجلد دارد.
اشکال سوم
شهيد صدر اساساً در تبيين مدیلل تصديقي ب خطوا رفتو اسوت .ايشوان ظواهراً ننوين
پنداشت ک مدیلل تصديقي در جوايي اسوت کو موتکلم ،تصوديقي داشوت باشود؛ در

حایي ک ننين نيست .مراد از مدیلل تصديقي ،اين است کو دایّوي بور وقولع ارادهٔ

معنا ،يا حکايت از معنا يا مطابَق معنا و مراد جدّي ،دالیت کند ،در اين صلرت ،مو الً
دالیت یفظ بر اينک معنا مراد است يا دالیت معنا بر اينک مطابق معنا اراده شده است،
دالیت تصديقي است.
اما اين دالیت فقط نلعي کشف است ،ایبت ن کشف تصديقي .تصوديق در واقوع
صفت مدیلل است ن اينک در نفس دالیت ،تصوديق باشود .مو الً وقتوي مويگلينود:

«دالیت ویوعي ،تصوديقي اسوت» يعنوي ایفوا از ناحيو ٔ قورارداد ویوعي ،دالیوت
ميکنند بر مراد بلدن معنا و ب تعبير ديگر ،دالیت ميکنند بر معناي مراد.
معناي اينک «دالیت ویعي ،تصديقي اسوت» ايون نيسوت کو موتکلم و مسوتعیِل
امري را تصديق ميکند ،بلک مقصلد اين است ک ایفا در اين استعیال کاشوف از
معناي مراد هستند بر خوالف دالیوت تصولري کو حقيقوت آن کشوف یفوظ از کات
معناست ن از معناي مراد.
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در دالیت تصديقي ،مرحل ٔ دوم (دالیت تصديقي معنا بر مراد جودّي) نيوز ظواهر
حال متکلم اين است ک از معناي مستعیلفي  ،مراد جدّي دارد« .ظهلر حوال» نولعي
کشف و دالیت است شبي دالیت تصلري .بنابراين تصديقي بلدن اين دالیت نيوز بو
اين معنا نيست ک نفس کشف ،تصديقي است ،بلک ب اين معناست ک مکشلف آن
تصديقي است؛ يعني از اين حقيقت قابل تصديق ،کشوف مويکنود کو موتکلم موراد
جدّي دارد.
اشکال چهارم
بر خالف نسبتي ک شهيد صدر ب محقق اصفهاني داده است ،ايشان ب صراحت ايون
را نفي ميکند ک ملیلع قضي در قضاياي حقيقي و شرط در جیالت شورطي ،امور
کهني باشد .ايشان بعد از آنک ب تفصيل ،کار فرق و تقدير را در ناحيو ٔ ملیولع،

قضاياي حقيقي و هیچنين در جیل ٔ شرط تلیيح ميدهد ،ميگليد:

و ممّا لکرنا فيظ ر للمتامّل :أن المحکوم عليه ليس هو اّمةر الةلهن  ،بةل
اّمر الخارج المفروت و کلا الحال ف القضايا الشرتيه.

1

بنابراين ب نظر ميرسد شوهيد صودر مجیلعو اي از فریويات نادرسوت را پايو ٔ
استدالیي قرار داده ک ب هيچ وج پذيرفتني نيست .یذا ايشان نبايد شگفت زده شلند
از اينک اين استدالل از طرف اهل ميزان اقام نشده است؛ زيرا اهل ميزان نیيتلاننود
ب هيچيک از مقدمات اين استدالل اکعان کنند.
منشأ صحت سکوت در جمالت

ب مناسبت بحث صحت سکلت در کالم ،نکت ٔ دشلاري در منشأ صحت سوکلت،
پديد مي آيد .آيا منشوأ صوحت سوکلت ،تیاميّوت نسوبت اسوت؟ تیاميّوت نسوبت بو
نيست؟ آيا صحت سکلت ،ب دیيل نلع نسبت اسوت يوا تصوديق وارد بور نسوبت يوا
انشا ب داعي خاصِّ وارد بر نسبت؟ ب ديگر سخن ،بايد ديد آنچ يک سخن را تیام
 .1اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج  ،2ص .54
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ي خاصوي
ميکند و سکلت را بر آن معقولل موي سوازد ،ايون اسوت کو فعول گفتوار ،
صلرت پذيرد ،يا صرف اينک نسبت واقع در حکم ب گلن اي خاص باشد.
ب نظر مي رسد تنها وجلد نسبتي در کالم ک قابليت بوراي تصوديق داشوت باشود،
سکلت را معقلل نیيسازد .براي روشن شدن اين بحث بايد تلج کنيم ک تصوديق
و تصلر خارج از نسبت حکیي و خارج از مفاد قضي اند .ب تعبيور برخوي از اسوتادان
فلسف  ،تصلر و تصديق بيرون از مرز قضي و نسبتاند و بر آن وارد مويشولند .بوراي
م ال در قضي ٔ «زيد قائم» نسبت حکیي  ،يعني هیان هلهليّتي ک بين «زيد» و «قائم»

ارتباط برقرار کرده ،بخشي از مدیلل قضي ٔ «زيد قائم» را تشکيل ميدهد .اين نسبتِ
اين هیاني ،گاه ملرد تصلر قرار ميگيرد و گاه ملرد تصديق.
نسبتي ک ملرد تصلر و تصوديق قورار مويگيورد ،هیوان نسوبتِ قبول از تصولر و
تصديق است و با تعلوق تصولر و تصوديق ،تغييوري در آن پديود نیويآيود .موا وقتوي

جیل ٔ «زيد قائم» را فقط تصلر ميکنيم« ،میّايصحّ ایسکلت علي » نيست؛ بورخالف
وقتي ک آن را تصديق ميکنيم ،ک در اين صلرت سکلت بر آن صحيح است.
بنابراين گرن براي صحت سکلت ،قابليت نسبت از جهت امکان تعلوق تصوديق

ب آن ،الزم است و جیل ٔ مشتیل بر نسبت ناقص ک قابليت تصديق ندارد ،ب هويچ
وج «میّا يصحّ ایسکلت علي » نيست ،ویي ب صرف اينک نسبت از نِسَوبي باشود کو
قابل تصديق است و در اصوطالح ،نسوبت تامو باشود ،بوراي صوحت سوکلت کوافي
نيست ،بلک اين تصديق ،وارد برآن است ک صحت سکلت را ايجاب ميکند.
اگر بخلاهيم دقيقتر سخن بگلييم بايد ننين گفت :از آنجا ک بحث در صوحت
سکلت بر کالم است ،صرف تصديق ،ملجلد در کهن متکلم ،براي صوحت سوکلت
کافي نيست؛ نلن بدون فرق کالم ،اين تصديق خارج از بحوث اسوت .بنوابراين بوا
نگاه دقّي ،فعل گفتاري ،ملفّق (تام) ،معيار صحت سکلت بر کالم است.
صحت سکلت در جیالت انشائي نيز ب هیين گلن است .ايجادِ يک انشا ِ کامل
ب داعي ،جعل داعي ،ملجب صحت سکلت ميشلد .بنابراين بعيد نيست بتلان گفت
صحت سکلت و عدم آن ،ناشي از امري خارج از نفوس ،نسوبت اسوت؛ گرنو تامو
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بلدن ،نسبت و يا قابل تصديق بلدن ،آن وایبت در خصلص جیالت خبريو در صوحت

سکلت شرط است .اين مسئل بر نحلهٔ تقرير مطایب ،بسيار تاثيرگذار است و نشان
مي دهد بسياري از تعابير ب کار رفت در اين استدالل شوهيد صودر و اسوتدالل بعودي
وي ،نيازمند اصالح است.
استدالل چهارم بر ديدگاه منطقيان

مقرِّر شهيد صودر در تلیويح بخشوي از اسوتدالل سولم ،عبوارتي آورده کو بو نظور
مي رسد اگر مفاد اين عبارت قابل تصديق ميبلد ،خلد ميتلانست استدالل مسوتقلي
بر ديدگاه منطقيان تلقي شلد .وي در تلیيح آن بخوش از اسوتدالل گذشوت کو در
صدد بلد تا اثبات کند نسبت تام ٔ ملجلد در جیلو ٔ شورط ،بو سوبب ورود ادات
شرطي ،ب نسبت ناقص تبديل نیيشلد ،ميگليد:

المقصود أنّ جملا الشرت ليس مفادها ح ّتةب بلةد دخةول أدان الشةرت مةدلوّ

افراديّا  ،بل مدلول اخباريّ تا ّم في نفسه ،ول لا ي ون ل ا مةدلول تصةديقيّ ،
بملنب أ ّنه يصةدق ويتح ّقةق فةي الخةار  ،وي ةون للةم سةببا لتح ّقةق الجةزاط،
بال الم عند أحد و عندئل يقال :اللا ان مفادها باقيا علب النسبا التامّةا مةا
أنّ الجزاط فيه نسبا تامّا للم فالب ّد مةن اّرتبةات بةين مةدلولي ما التةامّين ،
وليس للم الّّ اللةزوم أو النسةبا التصةادقيّا أو التلليةق والتوقةق ونحةو للةم
من النسب واّرتباتات الملقولا بين نسبتين تامّتين في نفسي ما و هةلا هةو
مقالا المش ور.

1

ايشان در اين عبارت مدعي است مدیلل جیل ٔ شرط حتي بعد از ورود ادات ب
آن ،داراي مدیلیي تصديقي است؛ ب اين معنا ک اين مدیلل قابليت مطابقت بوا واقوع
و تحقوق در خوارج را دارد و هیوين تحقوق خووارجي ،سوبب تحقوق جوزا در خووارج

ميشلد .ب تعبير ايشان جیل ٔ شرط حتي بعود از ورود ادات شورط ،داراي «مودیلل،
تامِّ في نفس » است.
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ايشان از اين مطلب نتيج ميگيرد ک جیل ٔ شرط بعد از ورود ادات شورط نيوز

مشتیل بر نسبت تام است .از سلي ديگر نسبتِ جیل ٔ جزا نيز ،کو بنوابر نظريو ٔ

اهل ادب متعلق حکم واقع مي شلد ،نسبتي تامّ است .پس بايد بين اين دو مدیلل ،تامّ
ارتباطي برقرار باشد و گرن الزم ميآيد ک هر جیل ٔ شرطي ،دو مدیلل تام مستقل
از يکديگر داشت باشند.

بنابراين جیل ٔ شرطي بايد بر ربط و نسبتي مانند نسبت یزومي تلقفي يا تصوادقي

دالیت کند تا آن نسبت بتلاند ميان اين دو مدیلل تامّ ارتباط برقرار کند .روشن است

ک قائل شدن ب دالیت جیل ٔ شرطي بر ننوين نسوبتي ،بو معنواي پوذيرش ديودگاه
منطقيان در تحليل جیالت شرطي خلاهد بلد.
پاسخ مقرِّر شهيد صدر به استدالل چهارم

ايشان در پاسخ ب اين استدالل فقط بر اين نکت تکي ميکند کو بنوابر ديودگاه اهول
ادب نيز ،ک ملرد اختيار محقق اصفهاني قرار گرفت است ،نلعي نسبت ميان شرط و
جزا وجلد دارد ک ايشان از آن ب «نسبت فریي و تقديري » تعبير مويکنود .وي در
پاسخ ب اين استدالل ميگليد:

و هةةلا المتلةةب غيةةر تةةا ّم مةةا افشةةير الليةةه فةةي هةةامش ال تةةاب هنةةا فةةتنّ

األصةةف اني يقبةةل تمام ّيةةا نسةةبا جملةةا الجةةزاط  ،وأنّ الشةةرت لةةيس قيةةدا فةةي
تةةرق جملةةا الجةةزاط ،بةةل هنةةام ربةةت بةةين النسةةبا التا ّمةةا فةةي نفس ة ا لجملةةا
الجزاط مر النسبا التامّا في نفس ا لجملا الشرت  ،الّّ أنّ هةله النسةبا ليسةت
نسةةبا اللةةزوم والتو ّقةةق أو التصةةادق بةةل نسةةبا الفةةرت والتقةةدير فت ّن ةةا أيضةةا
نسبا لهنيّا  ،بل سينتي أنّ المتليّن هةلا التحليةل والتفسةير لالرتبةات النسةبيّ
والملنب الحرفي القائم بين الجملتين.

1

بررسی استدالل چهارم
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آنچ از عبارات مقرّر شهيد صدر در تقريب اين استدالل و پاسخ ب استفاده ميشلد،
از جهات مختلفي داراي اشکال است .ابتدا ب اشوکاالت نفوس اسوتدالل و سوذس بو
اشکاالت پاسخ آن ميپردازيم .اما اشکاالت نفس استدالل:
اشکال يکم
تفسير مدیلل تصديقي ب «أنّ يصدق و يتحقّق فوي ایخوارج» تفسوير نوامعقلیي اسوت؛
زيرا ننانک در پاسخ ب استدالل سلم گذشت ،مدیلل تصديقي ،بو معنواي تصوديق
شيئي خاص نيست .عوالوه بور ايون ،الزم نيسوت مودیلل تصوديقي از سونخ واقعيوات
خارجي باشد ،بلک مراد استعیایي نيز در برخي ملارد ميتلاند مدیلل تصديقي باشد،
و وایح است ک مراد استعیایي از سنخ معناست و ربطي ب خارج ندارد.
مقرّر شهيد صدر سخن ديگري نيز دربارهٔ جیل ٔ شرط دارد ک اگور بخولاهيم
آن را حیل ب صحت کنيم بايد آن را مشتیل بر نلعي تسامح و تجلّز بودانيم .ايشوان

ميگليد :جیل ٔ شرط بعد از دخلل ادات ،داراي مدیلل إخباري تام في نفس است.
اگر مراد از اين سخن ايون باشود کو جیلو ٔ شورط حتوي بعود از ورود ادات شورط
مشتیل بر إخبار ا ست ،بو ویولح سوخن نادرسوتي اسوت؛ نولن بعود از ورود ادات

شرط ،در ناحي ٔ شرط إخباري صلرت نیيگيرد.
اشکال دوم

مفاد جیل ٔ شرطي اين نيست ک شرط در خارج واقع ميشلد و سبب تحقوق جوزا
ال در
است .فقط در بعضي از قضاياي شورطي  ،شورط ،سوبب تحقوق جوزا اسوت؛ مو ً
شرطي ٔ اتفاقي  ،اصالً سببيتي در کار نيست.

در شرطي ٔ یزومي نيز ک میکن است ميوان شورط و جوزاي آن رابطو ٔ سوببيت

برقرار باشد ،گاهي یزوم ،عکس است؛ ب اين معنا ک جزا  ،سبب شرط است و فقط
در اعتبار عقل ،نلعي تأخر براي جزا درنظور گرفتو شوده اسوت؛ ماننود «اللا کانةت

الن ار موجودن فالشمس تاللةا» .محقق اصفهاني در بحث مفهلم شرط ب روشوني
بر اين نکت تصريح کرده است:

و ربمةةا ّ ي ةةون النظةةر اللةةب التر ّتةةب الخةةارجي بنحةةو مةةن أنحائةةه بةةل
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التر ّتةةب ةةان بمجةةرّ د اعتبةةار اللقةةل مةةا فةةي قولنةةا «الن ةةان الن ةةار
موجةةودا فالشةةمس تاللةةا» و«الن ةةان هةةلا ضةةاح ا ف ةةو النسةةان» و
نحوهما فت ّنه ّ تر ّتب خارجا بل فةي الحقيقةا المقة ّدم فةي هةله القضةايا
متر ّتةةب علةةب التةةالي مةةا ّ تر ّتةةب أيضةةا باکضةةافا اللةةب وجودهمةةا
الفرضي الل ليس فرت اکنسانيّا مقتضيا لفرت الضةاح يّا کم ةان
فرت ال اتبيّا و غيرها بةل لللقةل أن يضةر الضةاحم أوّ ّ ،ثةم يضةر
اکنسانيّا ثانيا.

1

اشکال سوم

مقرِّر شهيد صدر در بيان نتيج ٔ استدالل نهارم ميگليد:

فالب ّد من اّرتبات بةين مةدلولي ما التةامّين  ،ولةيس للةم الّّ اللةزوم أو
النسةةةةبا التصةةةةادقيّا أو التلليةةةةق والتو ّقةةةةق ونحةةةةو للةةةةم مةةةةن النسةةةةب
واّرتباتات الملقولا بين نسبتين تامّتين في نفسي ما.

2

ايشان در اين بيان ،نسبت تصادقي را از جیل نسبتهايي ميداند ک معقلل اسوت

بين نسبتهاي تام ٔ شرط و جزا ارتباط برقرار کند .در حایيک نسبت تصادقي ک

هیان «هل هليّت» است نیي تلاند ميان شرط و جوزا واقوع شولد؛ نولن بو روشوني،
شرط و جزا با هم متحد نيستند ،بلک یزوم ،تلقف ،اناط  ،تعليق و ام وال آن در کوار
است.
استاد ايشان ،شهيد صدر نيز ک ظاهرا مبدع ،اصطالح ،نسبت تصادقي اسوت ،بوراي
اين اصطالح معنايي قائل است ک آن معنا ميان شرط و جزا معقلل نيسوت .عبوارت
ايشان ننين است:
«فالتصادق دائما ي ون بلحاظ أخل اللنوانين بما همةا مشةيران اللةب الخةار
مر افترات نحو وحدن في المشار نحوه ب مةا ملةا ،فةان انةت هةله الوحةدن
لاتيا ان من باب الحمل ،ما هو الحال في الجمل الخبريا اّسةميا ،و الن
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انةةت وحةةدن فةةي الواقلةةا ةةان مةةن بةةاب اکسةةناد مةةا هةةو الحةةال فةةي الجمةةل
الخبريا الفلليا»

اشکال چهارم
استناد اين مطلب ب منطقيان و ایبت شوهيد صودر و مقورِّر وي از منطقيوان بو «مشوهلر»

تعبير ميکنند و ديدگاه آنان را ديدگاه مشهلر ميدانندو ک «جیل ٔ شورط حتوي در
مرحل ٔ بعد از دخلل ادات شرط داراي مدیلل تصوديقي و مشوتیل بور نسوبت تامّو

است» سخن نادرستي است .پيشتر تلیيح داديم ک سخن مشهلر (اهل ميزان) ايون
نيست ک نسب تامّ در شرط و جزا ب حال خلد باقي ميمانند.
بررسی پاسخ مقرِّر شهيد صدر به استدالل چهارم

اين پاسخ مشتیل بر نسبتهايي خالف واقع ب محقق اصفهاني است .عالوه بر اين
خلد با اشکایي جدّي روبروست.
اشکال يکم
در عبارات مقرر شهيد صدر ،اين مطلب ب محقق اصفهاني نسبت داده شده کو پوس
از ورود ادات بر جیل ٔ شرط ،نسبت ،تامّ است .اين نسبت ناروا اسوت .دسوت کوم

در کالم ايشان دیيلي بر اين مطلب وجلد ندارد.
اشکال دوم
در پاسخ ب محقق اصفهاني بيان شده ک ايشان نسبت ميوان شورط و جوزا را یوزوم و
تلقف نیيداند ،بلک فرق و تقدير را نسبت ميداند ،آنهم نسبتي ک شرط و جزا
را ب هم مرتبط ميسازد .بيترديد ،اين مطلب خالف واقع است.
محقق اصفهاني نسبت ميان شرط و جزا را ب صراحت ،از سونخ نسوبتهاي یوزوم،
تلقف ،تعليق و اناط ميداند .بخشي از عبارات ايشان ننين است:

بل األدان تت ّفل وقوع مدخول ا موقةر الفةرت و التقةدير و مةا بلةدها يت ّفةل
نسةةبا التلةةوع اللةةب الشةةمس مةةثال و الترتيةةب أو الفةةاط يةةد ّل علةةب اّسةةتلزام
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الحرفي

1

و الحاصةةةل أنّ الفةةةاط للترتيةةةب الّّ أنّ الترتيةةةب ،تةةةارن بلحةةةاظ مةةةا فةةةي
الخار  ،وأخةر بوضةر اللقةل و اعتبةاره فةال دّلةا لمتلةق الترتيةب علةب
اللزوم فضال عن الترتيب بنحو الللّا فضةال عةن اللليّةا المنحصةرن مةا أنّ
السناد هله الملاني اللب أدان الشةرت غفلةا عةن أنّ شةنن ا جلةل متلوّ هةا واقلةا
موقةةر الفةةرت و التقةةدير فقةةت و قةةد ظ ةةر حةةال الجملةةا بتمام ةةا فةةانّ غايةةا
مفادها ترتيب أمر علب أمر مفروت الثبوت بةال دّلةا علةب لةزوم بين مةا،
أو علب تر ّتب بنحو اللليّا فضال عن المنحصرن.

2

اشکال سوم
اينک فرق و تقدير ،نلعي نسبت است وجداي از اينکو ربطوي بو محقوق اصوفهاني
ندارد و سخني کامالً اشتباه است .فرق و تقدير ،نولعي ايجواد ،در کهون اسوت ،م ول
ايجاد خارجي .در عين حال حکم روي ملجلد مقدر ميرود ن روي خلد اين تقدير
و وجلد کهني .ب هر حال ،اين فرق و تقدير ،ربط و نسبتِ بين جزا و شرط نيست.
استداللی بر دیدگاه اهل ادب

با اينک ديدگاه برگزيدهٔ شهيد صدر ،هیان ديدگاه منطقيان است ،وي استدالیي را
ب نفع ديدگاه اهل ادب مطرح کرده و ب آن پاسخ ميدهد .مقرر شهيد صودر نيوز در
تعليقات خلد بر کتاب بحلث في علم االصلل و هیچنين در کتاب ایلا و آرا در
اين استدالل استاد خلد مناقشاتي دارد کو بعود از طورح اسوتدالل ،ايون مناقشوات را
مطرح و بررسي خلاهيم کرد.
شهيد صدر براي اثبات ديدگاه اهل ادب ،از جیالت شرطياي کیک مويگيورد
ک در ابتداي جزاي آنها ادات استفهام آموده اسوت .بو حکوم ارتکواز در ايونگلنو
جیالت ،استفهام فعلي است ،يعني معلق و منلط ب تحقق شورط نيسوت .در جیلو ٔ
«إن جا زيد فهل اُکرم ؟» متکلم بایفعل از اين امر سؤال ميکنود کو «آيوا اگور زيود
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بيايد او را اکرام کند؟» اين استفهام از هنگام استعیال اين جیل فعلي است و از هیين
زمان مخاطب در انتظار جلاب خلاهد بولد و ننوين نيسوت کو هنگوام آمودن زيود،
متکلم طلب فهم کند و از اکرام او سؤال کند.
شهيد صدر براي اثبات ديدگاه اهل ادب ،نخست مدعي ميشلد فعليوت اسوتفهام
بنابر ديدگاه اهل ادب ک مختار محقق اصفهاني است ،قابول تلجيو اسوت؛ اموا بنوابر
ديدگاه منطقيان قابل تلجي نيست.
وي مي گليد از آنجايي ک بنا بر نظري منطقيان ،ادات شرط بور نسوبت تعليقيّو ٔ
بين جزا و شرط دالیت ميکند ،طبيعي است ک اگر جزا مشتیل بر استفهام باشود،
اين استفهام پيش از تحقق شرط ،فعلي نخلاهد بلد؛ زيورا بنوابر ايون ديودگاه ،تحقوق
جزا معلق بر تحقق شرط است.

ال ّننا بتم اننا أَن نبيّن صورن برهان علةب مة ّدعاه حاصةله :ال ّننةا نالحةظ ثيةرا
ما تدخل أدان اّستف ام علب الجزاط فيقال مثال «الن جاطم زيد ف ةل ت رمةه

أوّ؟» و مةةةةر هةةةةلا ي ةةةةون اّسةةةةتف ام فلل ّيةةةةا و يتر ّقةةةةب السةةةةائل أن يجيبةةةةه
المخاتةةب بالفلةةل .و فلل ّيةةا اّسةةتف ام ّ يم ةةن أن تفسةةر علةةب أسةةاس مبنةةب
المش ة ور (مبنةةا اهةةل منتةةق) مةةن انّ أدان الشةةرت موضةةوعا للةةربت بةةين
الجزاط و الشرت ،الل بناط علب هلا ي ون اّسةتف ام مللّقةا علةب مجةيط زيةد
ألنّ الجملا اّستف اميّا هي بنفس ا جللت جةزاط فةي الجملةا الشةرتيّا .الن
فال ب ّد و أن ّ ي ون اّستف ام فلليّةا مةا دام أنّ مجةيط زيةد لةيس بفللةيّ مةر
أ ّنه من البدي يّ ج ّدا فلليّا اّستف ام.

1

شهيد صدر براي تلجي فعليّت استفهام بر مبناي ادبا و محقق اصوفهاني مويگليود

ک هر نند در اين نظري نيز جزا معلق بر شرط است اما شرط در جیلو ٔ «إن جوا

زيد فهل اُکرم ؟» واقع آمدن زيد نيست ،بلک فرق و تقدير آن است و اين فرق و
تقدير در هنگام صودور ايون جیلو  ،تلسوط موتکلم انجوام گرفتو اسوت و بوا فعليّوت
معلق علي (فرق مجي زيد) طبيعي است ک معلق (اسوتفهام از اکورام او) نيوز فعلوي
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شده باشد .بدين ترتيب شهيد صدر فعليّت اسوتفهام را بنوابر ديودگاه اهول ادب ثابوت
کرده ،شاهدي بر درستي اين ديدگاه ب دست ميدهد.

و أ ّمةةةا لةةةو أخةةةلنا بمةةةا يقولةةةه المح ّقةةةق اکصةةةف اني فةةةيم ن أَن تف ّسةةةر فلل ّيةةةا

اّسةةتف ام بةةننّ اّسةةتف ام والن ةةان مللّقةةا علةةب الشةةرت أيضةةا الّّ أنّ الشةةرت
ليس واقر مجةيط زيةد ح ّتةب ّ ي ةون فلليّةا و ال ّنمةا الشةرت فةرت مجيئةه و
الفةةرت ثابةةت و فللةةيّ ببر ةةا أدان الشةةرت فةةالمللّق علةةب الشةةرت الةةلي هةةو
اّستف ام أيضا ي ون فلليا ّ .و حيث ال ّنه ّالش ال في فلليّا اّسةتف ام فيتلةيّن
ّ محالا مبنب المح ّقق األصف اني في قبال مبنب المش ور.

1

اشکال شهيد صدر به استدالل

شهيد صدر 1ک خلد ،اين استدالل را براي اثبات ديدگاه اهل ادب مطرح کرده ،آن
را در اثبات اين ديدگاه ناتلان ميداند .وي در بيان اشکال اين استدالل ميگليد کو
هر نند بنابر ديدگاه اهل ادب ،آنچ شرط است فرق و تقدير آمدن زيد است ،اموا
اين فرق «بیا هل فرق» ،شرط قرار نگرفت  ،بلک «بیا هل مرآ ٌ یلیفروق و فانٍ فيو »
شرط قرار گرفت است.

شهيد صدر براي اينک اثبات کند شرط واقعي« ،فرت مج ط زيد بما هو مرخن

للمج ط الواقل » است ،بيان ميدارد ک اگر ننين نباشد و «فرق مجي زيد بیا هل
فرق» شرط باشد ،بايد ملتزم شليم ک در جیالت شرطي ،بيانگر وجولب ،ماننودِ «إن
جا زيد فأکرم » قبل از تحقق مجي و ب صرف اينکو مولال مجوي زيود را فورق
کند ،وجلب ،اکرام ،فعلي شلد؛ در حایيک اين مطلب قابل ایتزام نيست و هويچيوک
از اصلیيان ب آن ملتزم نشده است.
بنابراين فرق مجي زيد «بیا هل فانٍ في اییجي ایلاقعي» شرطِ استفهام از اکرام
او قرار گرفت است .پس تا مجي واقعي زيد بایفعول محقوق نشولد ،جوزا نيوز فعلوي
نیيشلد .با اين تلیيح مشکل فعليّت استفهام ،بنابر ديودگاه اهول ادب نيوز هنولز بو
قلت خلد باقي است.
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فالصحيم عدم الم ان المساعدن علةب مةا ل ةر مةن البرهةان لمة ّدعب المح ّقةق
ألنّ الش ال فلليّا اّستف ام يرد ح ّتب علب هلا المبنب الل ّ بة ّد و أن يلتةرق
فةان
بننّ فرت المجيط و تقةديره ال ّنمةا وقةر شةرتا للجةزاط بمةا هةو مةرخن و ٍ
فةةي المفةةروت و الّّ للةةزم أن يقةةول :النّ الجةةزاط لةةو ةةان متض ةمّنا لت ليةةق
اللزامةةيّ – مثةةل« :الن جةةاط زيةةد فن رمةةه»  -فةةالت ليق يصةةبم فلليّةةا علةةب
الم لّةةق اآلن و يجةةب عليةةه امتثالةةه ح ّتةةب لةةو لةةم يتح ّقةةق واقةةر الشةةرت فةةي
الخةةار ألنّ شةةرت الح ةةم ّ ي ةةون الّّ الفةةرت والتقةةدير و الفةةرت فللةةيّ
علب ّل حال فال بة ّد و أن ي ةون الح ةم فلليّةا مةر أنّ هةلا شةيط ّيلتةزم بةه
ةان فةةي
أحةةد ،فلةةو اعتةةرق بةةننّ الشةةرت فةةرت المجةةيط بمةةا هةةو مةةرخن و فة ٍ
المجيط عاد اکش ال عليه ،الل يقةال :يةق أصةبم اّسةتف ام فلليّةا مةر عةدم
فلليّا المجيط في الخار ؟

1

توجيه شهيد صدر برای فعليّت استفهام

ننان ک در تقريب استدالل گذشت ،شوهيد صودر خولد معتورف اسوت کو ديودگاه
منطقيان نيز با مشکل فعليّت استفهام روبروست .وي ميپذيرد ک در مرحل ٔ مودیلل

تصلري ،فعليّت استفهام تلجي پذير نيست؛ زيرا جیل ٔ «إن جا زيود فهول اُکرمو ؟»

در مرحل ٔ دالیت تصلري ،در اين ظهلر دارد ک استفهام ،از اجزاي جوزا در ايون
جیل است و در نتيج بر طبق ،اين ظهلر ،استفهام معلق بر شرط است.
ايشان براي حل ايون مشوکل ،بوا تکيو بور قرينو اي حوایي ،فعليّوت اسوتفهام را در
مرحل ٔ مدیلل تصديقي تلجي ميکند .وي معتقد است تلج خطاب ب سامع ،خلد
قرين است بر اينک استفهام فعلي است و ب هیين قرينو بايود از ظهولر تصولري کو
بيانگر تعليق استفهام است ،دست برداريم.

فال ب ّد من ح ٍّل خخر کش ال فلليّا اّستف ام علةب ةال المبنيةين ،و يم ةن أَن
نفتةةرت انّ الح ة ّل اآلخةةر عبةةارن عةةن انّ اّسةةتف ام فةةي المةةدلول التصةةوريّ

للجملا ي ون جزطا للجزاط و ي ون مللّقا علب الشرت ّالّ أ ّنه بقرينةا توجيةه
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الختةةاب يلةةرق أنّ مقصةةود المةةت لّم هةةو اّسةةتف ام الفللةةيّ عةةن التلليةةق أو
المللةةق ،فالمقصةةود الجة ّدي مةةن جملةةا «الن جةةاط زيةةد ف يةةق حالةةم» :يةةق
حالم عند مجيط زيد.

1

اشکال مقرر شهيد صدر بر اين توجيه

مقرر شهيد صدر در کتاب ایلا و آرا اين تلجي را ناتیام مويدانود .وي در تبيوين

اشکال خلد ميگليد ک اين تلجي مبتني بر آن است ک جیل ٔ «إن جا زيود فهول
اُکرم ؟» از متکلم عاقل و ملتفتي صادر شلد ک از ايون جیلو قصود جودّي اسوتفهام
دارد .در حایي ک معناي اين جیل حتي در فریي ک اين ایفا از ديلار صادر شلد،
با معناي آن در فرق صدور از متکلم ،عاقل ،قاصد ،تفاوتي ندارد.

هلا الح ّل خالق المدلول التصوّ ريّ للجملا الشرتيّا  ،ويتو ّقق علب وجةود

مةةدلول تصةةديقيّ لل ةةالم وصةةدوره مةةن مةةت لّم عاقةةل ملتفةةت قاصةةد  ،مةةر أنّ
الملنةةب المةةل ور مسةةتفاد مةةن الجملةةا ح ّتةةب اللا سةةمر مةةن جةةدار بةةال ت لّةةق
وعنايا وحاجا اللب فرت وجود مدلول تصديقيّ .

ايشان اين مشکل را ب ساير انلاع جیالت شورطي کو جوزا ِ آنهوا انشوائي اسوت،
مانند جیالت شرطي ،بيانگر ،وجلب مشروط ،نيز تعیيم داده و ميگليد:

مةةا أنّ هةةلا اّشة ال ّ يخةةتصّ بجملةةا اّسةةتف ام المللّةةق علةةب الشةةرت بةةل
يجةةةري فةةةي سةةةائر أنحةةةاط اکنشةةةاط المللّةةةق علةةةب الشةةةرت ،ومن ةةةا األوامةةةر
والنةةواهي ،أي األح ةةام المللّقةةا علةةب شةةرت .ف ةةلا الحة ّل ّ يم ةةن المسةةاعدن
عليه.

2

بررسی اشکال مقرر شهيد صدر بر توجيه وی برای فعليت استفهام

اين اشکال ب شهيد صدر وارد نيست؛ نلن اصل استدالل ،ملرد بحث در کالم شهيد
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صدر ،بر اساآ فرق ،وجلد مدیلل تصديقي و بلک فراتر ،فعول گفتواري توام ،يعنوي
استفهام است .بنابراين اشکال ب ايشان و نقو ،،بو معنوايي کو از جیلو ٔ شورطي ٔ

ملرد بحث فهیيده ميشلد ،اگرن از ديلار شنيده شلد ،ب طلر کلي خارج از بحث
است.
اما اينک فرق بحث در کالم شهيد صدر در ملرد وجلد مدیلل تصديقي و بلک
فراتر ،فعل گفتاري است ،از اين باب است کو تیوام بحوث ايشوان در ايون اسوتدالل
دربارهٔ فعليّت استفهام ب حیل شايع است و استفهام ب حیل شايع ،فعل گفتاري تام
بلده ،بسي فراتر از مدیلل تصلري و تصديقي جیل است.
اشکال از اينجا پديد آمده بلد ک استفهام ب حیل شايع اگر معلق بر شرط باشود،
الزم اش عدم تحقق استفهام تا زمان تحقق شرط است ،در حوایيکو ارتکوازاً وقتوي

جیل ٔ «إن جا زيد فهل اُکرم ؟» گفت ميشلد ،استفهام بایفعل صولرت مويگيورد.
استفهام در اينجا فعل گفتاري تامي است ک با اظهار اين جیل تلسط متکلم عاقول و
قاصد ،بایفعل محقق ميشلد و اال کسي در مدیلل تصلري جیلو ٔ شورطي مشوکلي
ندارد ،هرنند استفهام بر سر جزا آمده باشود .ايون مطلوب مسولّم اسوت کو مودیلل
تصلري اين جیل در حایت صدور از ديلار با مدیلل تصلري ،آن در حایوت صودور
از متکلم عاقل قاصد يکسان است و اين يکسوان بولدن مشوکلي بوراي تلجيو شوهيد

صدر وک فعليّت استفهام در مرحل ٔ مدیلل تصديقي استو پديد نیيآورد.

عالوه بر اين ،تعیيیي ک ايشان در اين بحث داده و گفت اند «اين اشکال مخوتص
ب جیل ٔ استفهامي ٔ معلق بر شرط نيست ،بلک در ساير گلنو هواي انشوا معلوق بور
شرط هم جاري است» ظاهراً ناشي از ،غفلت ايشان از اموري ارتکوازي وفعليوت امور
انشا شده يا هیان استفهامو است ک ملجب طرح ايون اسوتدالل شوده بولد .در م ول
انشا طلب معلق اين مشکل وجلد ندارد ،نلن انشا  ،شيئي بایفعل اسوت و طلوب ،بو
حیل شايع يا هیان وجلب ،ب حیل شايع ،منلط ب آمدن شرط است .اين معنا خالف
هيچ ارتکازي نيست تا مشکلي ايجاد کند و نياز ب حلّ داشت باشد.
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ايراد مقرر شهيد صدر به اشکال ايشان بر استدالل

مقرر شهيد صدر ،هم در تعليقات کتاب بحولث فوي علوم االصولل و هوم در کتواب
ایلا و آرا  ،در اصل استدالیي ک استادش ب نفع ديدگاه محقوق اصوفهاني و اهول
ادب اقام کرده ،مناقش ميکند و آن را ناتیام ميداند .هر نند بيانهوايي کو ايشوان
در اين دو کتاب نسبت ب ايوراد خولد مطورح مويکنود ،تفواوت مواهلي بوا يکوديگر
ندارند ،اما کتاب ،ایلا و آرا ک ب شوکل گسوتردهتوري بو ايون اشوکال پرداختو ،
مشتیل بر نسبتهايي ب محقق اصفهاني است ک جاي تأمل فراوان دارد.
ننان ک در اشکال شهيد صدر بر استدالل گذشت ،ايشوان معتقود اسوت ديودگاه
اهل ادب نيز بايد مانند ديدگاه منطقيان ،تلجيهي براي فعليّت استفهام ارائ دهود؛ اموا
مقرر ايشان در اشکال خلد ،مدعي است ک مشوکل فعليّوت اسوتفهام ،اختصواص بو
ديدگاه منطقيان دارد و ديدگاه اهل ادب و محقق اصفهاني براي تبيين فعليّت استفهام
اصالً بوا مشوکلي ملاجو ن يسوت توا نيازمنود تلجيو باشود .تعبيور ايشوان ننوين اسوت:

«وایصحيح :إنّ هذه اییشکلۀ محللیۀ بنا ً عل مبن االصفهاني»1

1

مقرر شهيد صدر در تبيين نگلنگي فعليّت استفهام بنابر ديدگاه محقق اصوفهاني،
در هر دو تأیيفِ خلد ،بر اين نکت تأکيد ميکند ک بنابر اين ديدگاه ،مودیلل اصولي
ويا ب تعبير ايشان مدیلل رئيسي،و جیل ٔ شرطي ک مدیلل تصديقي ب ازا ِ آن است،
هیان مفاد جیل ٔ جزا است .ایبت بايد تلج داشت ک ايشان اين مودیلل تصوديقي
را نفس انشا استفهام ميداند و ننانک خلاهد آمد هیين انشا را نيز نيازمند جلاب
ميداند ن منشأِ آن را .وي در تعليق ٔ بحلث ميگليد:

هلا اّعترات غير وارد الل علب مبنب المح ّقق األصةف اني ي ةون المةدلول
الرئيسيّ الةلي بتزائةه مةدلول تصةديقي فةي الجملةا الشةرتيّا هةو الجةزاط ّ
الشرتيّا و ّ الشرت ،و عليه في ون ة ّل مةن النشةاط اّسةتف ام أو اکيجةاب

فلليّا و ل ن المنشن قد فح ّد و فحصّص فةي جملةا الجةزاط أي حصوةص وعائةه
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بفرت و تقدير تح ّقق الشرت اللي هو مفاد جملا الشرت.

1

ايشان در کتاب ایلا و آرا نيز ميگليد:

اللا قلنةةا بةةننّ المةةدلول التصةةديقيّ ي ةةون بةةتزاط جملةةا الجةةزاط اکنشةةائيّا والمةةت لّم
ينشبط بالفلل التلب أو اّستف ام أو الترجيّ أو غير للم ،غايا األمةر ينشةبط
تلبا مشروتا واستف اما مشروتا ّ متلقا مر فلليّا اکنشاط اللي هو المةدلول
التصديقيّ ; الل ي ةون المةدلول التصةديقيّ ل ة ّل مةن الجملةا التلبيّةا واّسةتف اميّا
امال ومنت يا في ون بحاجا اللب الجواب في اّستف ام ّ محالا.

2

در برداشتي کو ايشوان از ديودگاه محقوق اصوفهاني دارد ،مفواد جیلو ٔ شورطي
عبارت است از جزا مقيد ب فرق و تقدير تحقق شورط؛ نو جوزا معلوق بور تحقوق
خارجي شرط .ايشان در تبيين مدیلل تصلري جیل ٔ شرطي بر اساآ مبنواي محقوق
اصفهاني ،ميگليد:
ّ ي ةةون هنةةام تلليةةق فةةي المةةدلول التصةةديقيّ الةةلي هةةو اّسةةتف ام الحقيقةةيّ
وليس للم مخالفا مر المدلول التصوريّ للشرتيّا بناط علب تفسةير المح ّقةق
األصةةف اني ،الل ليسةةت الشةةرتيّا دالّةةا علةةب التلليةةق أو التوقةةق ،وال ّنمةةا تةةد ّل
علب تقييد النسةبا اکخباريّةا أو اکنشةائيّا فةي جملةا الجةزاط بفةرت وتقةدير
تح ّقق الشرت.

3

ننانک در اشکال شهيد صدر بر اين استدالل آمد ،شهيد صدر نظير ،اين سخن را
ب عنلان بياني در تتیيم استدالل مطرح کرد و ب آن پاسخ داد .در آنجا ابتدا در دفاع
از ديدگاه محقق اصفهاني گفت شد ک بنابر اين ديدگاه ،جزا معلق بر فورق شورط

است و اين فرق تلسط متکلم در هنگام اظهار جیل ٔ شرطي محقق شده است .اموا
شهيد صدر اين پاسخ را مطرح کرد ک اگر نفس فرق ،شرط را «بیا هل فورق» قيود
جزا بدانيم ،الزم ٔ آن اين است ک در جیالت شرطي ،بيوانگر وجولب ،ماننودِ «إن
 .1هاشمی شاهرودی ،بحوث فی علم االصول ،ج ،3ص.151
 .2همان ،اضواء و آراء ،ج ،1ص.467-466
 .3همان ،اضواء و آراء ،ج ،1ص.467
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جا زيد فأَکرم » قبل از تحقق مجي و ب صرف اينکو مولال مجوي زيود را فورق
کند ،وجلب اکرام ،فعلي شلد.
مقرر شهيد صدر با طرح تفاوتي ميوان خطواب ،وجولبي« ،إن جوا زيود فأکرمو » و
جیل ٔ سؤایي« ،إن جا زيد فهلأکرم ؟» در اين سوخن اسوتاد خولد مناقشو کورده و
ميگليد ک در باب وجلب ،آنچ بر عهدهٔ مکلف ميآيود ،نفوس انشوا و حکوم
انشائي نيست ،بلک حکم فعلي يا هیان منشأ است .و از آنجا ک حکم فعلي ،معلق بر
حصلل شرط است ،امت ال در خطاب« ،إن جا زيد فأکرمو » الزم نیويشولد مگور در
زمان تحقق خارجي ،مجي ِ زيد.
اما ب نظر ايشان ،در باب استفهام آنچ محتاج ب پاسخ است ،نفس انشوا اسوتفهام
است ن منشأِ آن .روشن است ک در جیل ٔ «إن جا زيد فهلأکرمو ؟» نفوس انشوا
استفهام فعلي است و ب هیين سبب شنلنده حتي در زمان قبل از تحقق مجوي ِ زيود،
منتظر پاسخ است.

و حيث النّ اللي يدخل في الل دن فةي بةاب الت ةاليق ال ّنمةا هةو الح ةم الفللةيّ

ّاکنشائيّ أي المنشن ّ اکنشاط ،فال يجب اّمتثال الّّ حةين تح ّقةق الشةرت،
و حيةةث النّ الةةلي يحتةةا اللةةب جةةواب فةةي اّسةةتف ام نفةةس النشةةاط اّسةةتف ام
الفلليّ ان ّ ب ّد من اکجابا.

1

بنابراين ايشان مشکلي در اين نیيبيند ک استفهام ،از اجزاي جیلو ٔ جوزا و در
عين حال ،فعلي باشد؛ زيرا اساساً ايشان تعليق جزا بر شرط را طبوق برداشوتي کو از
ديدگاه محقق اصفهاني دارد ،منکر است .با اين تلیيح روشن ميشلد ک طبوق ايون

تفسووير از ديوودگاه محقووق اصووفهاني ،فعليّووت اسووتفهام در جیلوو ٔ «إن جووا زيوود
فهلأکرم ؟» ،از اساآ با مشکلي روبرو نيست و در نتيج ب تلجيو شوهيد صودر نيوز
احتياجي نيست.
ب اين ترتيب مقرر شهيد صدر در مقام اشکال بور اسوتاد خولد ادعوا مويکنود کو

فعليّت استفهام در جیل ٔ «إن جا زيد فهلأکرم ؟» شاهدي بر درستي ،ديودگاه اهول
 .1هاشمی شاهرودی ،بحوث فی علم االصول ،ج ،3ص.151
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ادب و محقق اصفهاني است.
اين اشکال مقرر شهيد صدر نيز مانند اشکال سابقي ک نسوبت بو راه حول شوهيد
صدر براي تلجي فعليّت استفهام ،مطرح کرد ،بر ايشان وارد نيست .ب ويو ه عبوارات
اين بحث در کتاب ایلا و آرا  ،بسويار آشوفت اسوت ،و از جهوات متعوددي داراي
اشکال است:
اشکال يکم
اين ادعا ک آنچ در استفهام نيازمند پاسخ است ،نفوس انشوا اسوتفهام فعلوي اسوت،
سخني اشتباه است .بلک بايد گفت :آنچ پاسوخ مويطلبود ،اسوتفهام بو حیول شوايع
است ،نظير طلب ب حیل شايع ،ن انشا طلب .یذا اگر انشا اسوتفهام بو داعوي هوزل
باشد ،پاسخي الزم ندارد.
بنابراين هر گاه انشا استفهام ،تبديل ب استفهام فعلي شد ،نيازمنود پاسوخ از سولي
مخاطب است ،و استفهام ب حیل شايع بعد از تحقوق شورط اسوت ،از طرفوي فعليوت
استفهام بعد از تحقق شرط ،با ارتکاز مخایف است .پس هیانگلن کو شوهيد صودر

گفت  ،مشکل اين است ک ظاهر جیل ٔ «إن جا زيد فهل أکرم ؟» استفهام بایفعول و
ب حیل شايع است ن صرف انشا استفهام .از سلي ديگر ،الزم ٔ تعليق« ،استفهام بو

حیل شايع» بر شرط ،عدم فعليت استفهام است تا زمان محقق شدن شرط.
اشکال دوم
در سرتاسر اين بحث ،ايشان تعبير «مدیلل تصديقي» را در معاني مختلوف و غایبواً بور
خالف اصطالح اصلیيان و منطقدانان ب کار برده ک ملجوب خلطهواي متعوددي در
کالم ايشان شده است؛ م الً در صدر کوالم ،انشوا را مودیلل تصوديقي مويدانود 1،و
پايينتر ميگليد در مدیلل تصديقي ،تعليق نيست و مدیلل تصوديقي هیوان اسوتفهام
حقيقي است.2
 .1غایة األمر ینتىء طلهاً متروطاً واستفهاماً متروطاً ال مطلقاً مع فعلیّة اإلنتاء الذی هو المدلول التصدیقیّ
(هاشمی شاهرودی ،اضواء و آراء ،ج ،1ص.)467
 .2الیکون هناک تعلیق فی المدلول التصدیقیّ الذی هو االستفهام الحقیقیّ (همان ،ص.)467

58

فصلنامه پژوهشهاي اصولي/شماره  / 11زمستان 1390

مدیلل تصديقي ،ن انشا است ،ن استفهام حقيقي .استفهام حقيقي هم ،بعين هیان
انشا نيست ،ننانک مدیلل تصديقي در طلب عين انشوا نيسوت و انشوا طلوب هوم
عين طلب حقيقي نيست.
اشکال سوم

نسبتهاي ايشان ب محقق اصفهاني خالف واقع است .ايشان مويگليود کو جیلو ٔ
شرطي نزد محقق اصفهاني دالّ بر تعليق و تلقف نيست و فقط بر تقييد نسبت اخباري
يا انشائي در جزا ب فرق و تقدير تحقق شرط دالیت ميکند .اين نسبتهوا هیگوي
ناروايند .محقق اصفهاني منکر تلقف ،تعليق ،اناط و ام ال آن نيست.
فقط ميگليد اينها ب صلرت اسیي ملرد حکم نيستند .حتوي بعيود نيسوت بتولان
گفت ک وي معتقد است مفاد جیل ٔ شرطي  ،حکم تبعي بو ايون امولر بو صولرت
حرفي است .ب هر حال ،ايشان منکر اصل تلقف ،تعليق و اناط نيست .ب اين عبارات
بنگريد:
« ...فما ف کلمات جملا مةن علمةاط الميةزان مةن أنّ مفةاد هةله القضةيّا أنّ
تلةةوع الشةةمس مسةةتلزم لوجةةود الن ةةار ،صةةحيم مةةن وجةةه دون خخةةر ،فت ّن ةةا
تد ّل عل اّستلزام الحرفيّ ّ عل حمل اّستلزام ليکةون مةوردا للحکةم و
مصححّ ا للسکوت.

1

و از اين صريحتر عبارت ديگر محقق اصفهاني است ک ميگليد:

ّ ...الّ أنّ التلليةةق و اکناتةةا و المالزمةةا و أشةةباه ا ف ة القضةةايا الشةةرتيّا
ّ
فةالحق مةا لهةب الليةه
ملحوظا عل الوجه الحرفةيّ  ،فالتکةون ترفةا للحکةم
علماط اللربيّا.

2

ننانک آشکار است ايشان اصل دالیت جیل ٔ شرطي بر تعليق ،اناط و اشباه آن
را منکر نيست ،بلک ميگليد اينها ب صلرت حرفي و تبعي یحا ميشلند.
در عبارتي ديگر ،ايشان از اين هم آشکارتر سخن ميگليد:
 .1اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج  ،2ص.54
 .2همان ،ص .53
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 ...و ليس مفاد القضةيّا الشةرتيّا ّالّ اثبةات هةله المالزمةا کشةفا و حکايةا،
المّةةا اسةةتقالّ کمةةا عنةةد علمةةاط الميةةزان ،أو تبلةةا للحکةةم بثبةةوت المحمةةول
الموضوع التالي عل فرت المق ّدم کما عند غيرهم.

1

بنابراين نسبتي ک مقرر شهيد صدر ب محقق اصفهاني ميدهد ،خالف واقع است.
اشکال چهارم
اساساً تقييد جزا ب فرق و تقدير معنا ندارد .نلن آنچ ک در جزا تقييد مويشولد
انشا يا فعل گفتاري يا نتيج ٔ آنهاست و تقييد اين امولر بو فورق و تقودير ،تحقوق
شرط ،معناي محصّلي ندارد؛ نلن معناي آن ،تلأم بلدن فعل گفتاري و تحصويل آن
ب فرق و تقدير است .اين سخن ن معنايي ميتلاند داشت باشد؟
اشکال پنجم
بر فرق دست برداشتن از تیام اشکاالت پيشين ،بعد از تقييد نسبت اخباري يا انشائي

در جیل ٔ جزا ب فرق و تقدير تحقق شرط ،نگلن نتيج گرفت شده ک اسوتفهام
فعلي است و مسئللعن عبارت است از تحقق جزا بر فورق تحقوق شورط؟ ايون بو
معجزه شبي تر است!

در جیل ٔ «إکا جا ک زيد فهل تکرم » ،جزا  ،هی ٔ جیل ٔ «هل تکرم » است

ن فقط اکرام ،و اصالً مسئل از هیينجا پديد آمده بلد .در اين صلرت آيا معنوا دارد
ک مسئللعن  ،تحقق جزا بر فورق شورط باشود؛ يعنوي مسوئللعنو هیوان سولال از
«اکرام بر فرق شرط» باشد و در عين حال ،اسوتفهام هوم فعلوي باشود؟ ايون مطایوب،
مشلّش و غريب است.
قضاوت ميان ديدگاه منطقدانان و اهل ادب

ب نظر مي رسد ک ارتکاز ،ملافق با ديدگاه اهل ادب است؛ اما بايد ديد آيا دیيلي نيز
بر مختار آنها وجلد دارد يا خير .در مباحث پيشين نهار استدالل ب نفع ديدگاه اهول
منطق و يک استدالل ب نفع ديدگاه اهل ادب مطرح شد .ننانکو گذشوت ،اشوکال
 .1اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج  ،2ص .55
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شهيد صدر بر استدالل ارائ شده ب نفع ديدگاه اهل ادب وارد است و خدش ٔ مقرر
ايشان بر اين اشکال ناتیام است .هیچنين معللم شد ک هيچيک از استداللهاي ارائ
شده ب نفع ديدگاه اهل منطق ،تلانايي اثبات اين ديدگاه و نفي ديدگاه عاییوان ادب
را نداشتند.
تنها دیيلي ک فقط بنا بر يک تفسير از ديدگاه منطقيان ميتلانست ديدگاه آنان را
نفي و ديدگاه اهل ادب را اثبات کند ،اين استدالل محقق اصفهاني بلد ک دایّوي بور
استلزام استقالیي ،در جیل ٔ شرطي وجلد ندارد .اما اين استدالل مبتني بور تفسويري
ناصلاب از ديدگاه منطقيان است؛ زيرا اين اشکال ک مفهولم اسویي اسوتلزام ،بودون
دالّ است ،تنها در صلرتي ديدگاه اهل منطق را با مشکل ملاج ميکند ک آنان ادعا
کنند جیلۀ شرطي بر استلزام استقالیي ب مفهلم اسیي ،آن دالیت ميکند.
اما در مباحث گذشت ب تفصيل گذشت ک اين احتیال بسيار مستبعد است ،بلکو
عبارت آنها نيز مؤيد اين حقيقت است ک مراد آنهوا اسوتلزام بو نحول معنواي حرفوي
است و دالّ بر اين استلزام حرفي ،خلد هيئت جیلۀ شرطي خلاهد بلد.
نتيج اينک هر دو نظري ثبلتاً میکن است؛ گر ن ب نظر مويرسود ظهولر جیلوۀ
شرطي با کالم اهل ادب سازگارتر است.
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تحقیقی در بارهی علّت و حكمت در احكام شرعی
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چکیده
این نوشتار به بررسی و تحلیل مسئلهی علّت و صکمت در اصکام میپردازد .یافتههای ا لی ایدن
تحقیق عبارتند از:
 )1ارا هی مفهومشناسی از دو مفهوم علّت و صکمت؛
 )2تعیین ا ل اوّلی در مسئله در فرض ش

در علّت یا صکمت بودن تعلیل؛

 )3ارا ه ی چارچوب مرجعی برای تشخیص علّت از صکمت و تعیین مواردی هه علّت یدا صکمدت
میتوانند معمّم یا مخصّص صکم باشند.
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مقدمه

برخي از قلاعد و اصلل استنباط احکام شرعي ب رغم کاربرد گستردهاي ک در فقو
دارند ،از سلي فقها و اصلیيين شيع ب طلر مستقل بررسي نشدهاند کو از آن جیلو
ميتلان ب قاعدهي «قياس منصوصالللّا» و قاعدهي «الللّا فتلمّم و فتخصّص»
اشاره کرد .با تلج ب ک رت تعليلهايي ک در آيات و روايات براي احکوام شورعي
مطرح شده است ،انتظار آن است ک اين تعليلها ظرفيت وسيعي براي استنباط حکم
شرعي در بسياري از مسائل و فروع جديد را در اختيار فقي قرار دهند .با وجلد ايون،
ب نظر مي رسد دشلاري تشخيص علل و مالکهواي واقعوي احکوام و تیييوز آنهوا از
حکیت هاي احکام ،باعث عدم اهتیام فقها و اصلیيلن بزرگلار ب تنقويح ايون بحوث
شده و از اين رو ،ب جز مجیلع اي از اظهارنظرهاي پراکنده در خالل مباحث فقهي،
بحث مستقلي را در باب علل احکام در علم اصلل مشاهده نیويکنويم .نتيجو ي ايون
امر ،پديد آمدن نلعي تشتّت و ابهام در اين بحث بلده ک ب تعارق نسبتاً گستردهي
استظهارها انجاميده است ،ب گلن اي ک در ملارد فراوان مالحظ ميشلد ک فقيهي
از يک تعليل ،علّيت را استظهار ميکند و فقي ديگوري هیوان تعليول را بور حکیوت
بلدن حیل ميکند.
بر اين اساآ ،یرورت بازنگري در اين بحوث و تنقويح آن از طريوق نشوان دادن
ابعاد مختلف آن و ثیراتي ک بر هر يک از اين ابعاد مترتب ميشلد ،کامالً احسواآ
ميشلد .با اين کار ،ميتلان اميد داشت ک اين بحث در جايگاه مناسوب خولد قورار
گيرد و اين هدفي است ک تحقيق حایر در پي آن است .بدين منظلر ،مباحوث ايون
نلشتار حلل س محلر زير مطرح ميشلد:
 تحليل مفهلم عليت از دو منظر فلسفي و منطقي نگلنگي امکان تشخيص علت از حکیت از نظر اثباتي در مقام استنباط ،ن اثري بر علت يا حکیت بلدن مترتب ميشلد؟ .1عليت در فلسفه و منطق

 .1-1علیت از نگاه فلسفي
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مفهلم عليت از معقلالت ثاني ي فلسفي اسوت کو کهون انسوان ،آن را از مالحظو ي
وابستگي يک ملجلد ب ملجلد ديگر انتزاع ميکند 1.برحسوب اسوتقرا ،علوتهوا بو
نهار نلع تقسيم شدهاند :فاعلي ،غائي ،مادي و صلري .ایبت اطالق علت بور دو نولع
اخير مسامح آميز است ،یین آنک اين دو نلع فقط بر املر مادي قابل تطبيقانود 2و
از اين رو ،در بحث کنلني ،يعني عليت در احکام شرعي ،صودق نیويکننود .اموا در
ملرد نلع نخست ،روشن است ک علل احکام از نلع علت فاعلي بو معنواي حقيقوي
نيستند؛ زيرا علت فاعلي ،هی ي احکوام شورعي صورفاً ارادهي خداونود متعوال اسوت.
آري ،قيلد و شرائطي ک حکم شرعي ب نحلي دائور مودار آنهاسوت را مويتولان بوا
تسامح ،علل فاعلي تلقي کرد .اين در حایي است ک نولع دوم يعنوي علّوت غوائي در
خطابات شرعي ب وفلر يافت مويشولد .بنوابراين ،علّيوت در احکوام شورعي فقوط در
محدودهي علل فاعلي و غائي ،قابل تصلير است.
مقصلد از علت غائي ،انگيزه ي فاعل از انجام فعل اختيواري و هودفي اسوت کو
براي انجام آن در نظر ميگيرد 3.روشن است کو عليوتِ هودف بوراي فعول از سونخ
عليت اِعدادي است ک گلن اي از وابستگي فعل ب هدف را در بر دارد؛ زيرا تصولر
هدف از مقدمات تحقق اراده در نفس فاعل است .در نتيج  ،مقصلد از علول احکوام
شرعي ،نيزي نيست جز اهداف و اغرایي ک خداوند متعال از طريق احکام خولد،
اراده ي تحقق آنها را دارد و اطالق علت بر آنها بو یحوا توأثيري اسوت کو وجولد
علیي آنها در صدور احکام داشت است .گفتني است کو اصوطالح غايوت يوا علوت
غائي گاه در معناي نهايت حرکت يا کیال نهائي ملجلد نيز ب کار مويرود ،هرننود
اطالق عليت بر اين معنا مسامح آميز است.

4

يک نکتو ي در خولر تلجو در ايون بحوث ،تقسويم علوتهواي فواعلي بو علول
انحصاري و علل غيرانحصاري يا جانشينپذير است .علت انحصاري بو علتوي گفتو
 .1مصهاح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج ،2ص.17
 .2همان ،ص.20
 .3همان.
 . 4همان ،تعلیقة علیٰ نهایة الحکمة ،ص258
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ميشلد ک معللل فقط از آن ب وجلد ميآيد ،اما علت غير انحصاري ب علتي گفتو
ميشلد ک معللل از آن يا از جانشين آن عليایبدل پديد ميآيود و بنوابراين ،وجولد
يکي از علتهاي علي ایبدل بوراي وجولد معلولل یورورت دارد 1.هیچنوين بايود بو
تقسيم علتها ب علل تام و ناقص و در اصطالحي ديگر ،ب تقسيم شروط ب شوروط
کافي و شروط الزم نيز اشاره کرد ک در اين بحث اهیيت دارد .علت تام يوا شورط
کافي ب نيزي اطالق ميشلد ک با تحقق آن ،تحقق معللل یورورت موييابود و در
مقابل ،علت ناقص يا شرط الزم ب نيزي ميگلينود کو بو تنهوايي معلولل را ايجواد
نیيکند ،هرنند وجلد آن براي تحقق معللل یرورت دارد.

2

متناظر با انقسامات ياد شده در علل فاعلي ،مويتولان علول غوائي را نيوز بو علول
انحصاري و علل غير انحصاري و نيز ب شروط کافي و شروط الزم تقسيم کرد؛ زيرا
فاعلْ میکن است فعل را تنها براي يک هدف يا براي يکي از نند هدفِ عليایبودل
انجام دهد (علت انحصاري و علت غير انحصاري) ،هیچنان کو میکون اسوت يوک
هدفْ ب تنهايي يا ب ییيی ي برخي اهداف ديگر در صدور فعل از فاعل نقش داشت
باشد (شرط کافي و شرط الزم) 3.ب اين ترتيب ،ميتلان در علل احکوام شورعي نيوز
اين انقسامات را یحا کرد.
 .2-1علیت از نگاه منطقي
علم منطق ب اقتضاي ملیولعش ،يعنوي فکور و انديشو  ،کو مواهيتي صورف ًا کهنوي و
معرفتشناختي دارد ،ب علل واقعي اشيا نیيپردازد ،بلک علول بو معنواي دالئول يوا
ب اصوطالح ،واسوط هواي در اثبوات را از نظور معرفوتشوناختي طبقو بنودي و تحليول
ميکند.
از نگاه منطقي ،استداللها ب س نلع قياآ ،استقرا و تی يل تقسيم ميشلند .اينک
 .1مصهاح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج ،2ص.19
 .2همان.
 . 3همان ،تعلیقة علیٰ نهایة الحکمة ،ص.259
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در خطابات شرعي از استدالل استقرائي يا تی يلي اسوتفاده شوده باشود ،جواي ترديود
است ،ویي ب هر تقدير ،بحث علت و حکیت در احکام شرعي نواظر بو ايون مولارد
نيست؛ زيرا در اين بحث با مفهلم تعليل سروکار داريم ک محودودتر و خواصتور از
مفهلم اسوتدالل اسوت و روشون اسوت کو مفهولم تعليول بو معنواي دقيوق کلیو در
استداللهاي استقرائي و تی يلي مصداق ندارد.

استدالل قياسي ،متشکل از يک صغريٰ و يک کبريٰ و يک نتيجو اسوت .در

استدالل قياس  ،حدّ وسط هیلاره بايد واسط ي در اثبات باشد ب اين معنا ک ملجب
علم ب ثبلت ح ّد اکبر بوراى حو ّد اصوغر شولد .گواه حو ّد وسوط افوزون بور آن کو
واسط ي در اثبات است ،واسط ي در ثبلت ،يعن علّت ثبولت حودّ اکبور بوراى حودّ
اصغر در عایم خارج نيز م باشد ،ماننود ايون م وال« :اموروز آفتواب اسوت و روزهواى
آفتاب گرماند ،پس امروز گرم است» 1.در ميان استداللهاي قياسي ،بيشترين سهم ب

قياآ شکل اول تعلق دارد ک در آن ،حدّ وسطْ محیلل صغريٰ و ملیلع کبريٰ

است ،و اين بديهيترين و متعارفترين شکل استدالل است.

2

ال يکوي از دو
اين نکت را نيز بايد بو خواطر داشوت کو در مقوام احتجواج معیول ً
مقدم ي قياآ ب دیيل ویلح مطلب حوذف مويشولد و بوا عنايوت بو هیوين نکتو ،
علیاي منطق از اصطالح قياآ مضیر براي اشاره ب قياسي ک صغريٰ يا کبوراي آن

حذف شده باشد ،استفاده کردهاند 3.براي م ال ،در عبارت «از سويگار اجتنواب کون،
نلن سيگار مضرّ است» کبراي قياآ (بايد از هر نيز مضرّي اجتناب کرد) محذوف
بلده و در عبارت «از سيگار اجتناب کن ،نلن بايد از هر نيز مضرّي اجتناب کورد»
صغراي قياآ (سيگار مضرّ است) حذف شده است .ایبت معیولالً ايون کبوراي قيواآ
است ک حذف ميشلد و در نتيج  ،مدخلل ادات تعليل ،صغراي قياآ خلاهود بولد
ک م ال معروف آن در علم اصلل« ،ال تَشرب ،ایخَیرَ ألنّ مُسکرٌ» است.
 . 1مظفّر ،المنطق ،ص.354-353
 . 2همان ،ص.214
 . 3همان ،ص.254
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 .2تشخيص علت از حکمت

در اين قسیت ،پس از بح ي پيراملن تیايز ثبلتي و ماهلي علت و حکیوت ،بو بيوان
اصل اوّیي در مسئل و سذس ب بررسي معيارهاي اثباتي مطورح شوده بوراي تشوخيص
علت از حکیت ميپردازيم.
 .1-2تمايز ماهوي علت و حکمت

مرحلم خيا محقق نائيني 1در «رسالا الصالن في المشة وم» ب تفصيل ب بحث
علت و حکیت پرداخت است ک در اينجا بخشي از عبارت ايشان را ک بو تفکيوک
ثبلتي علت از حکیت مرتبط است ،نقل ميکنيم:

أنّ ما ورد من علل األح ام ي ون تارن بيانا لح ما تشريل ا فةال ت ةون ّ
متةردن
وّمنل سا  ...و اخر ي ون تلليال للح م بمناته ،و هلا أيضةا يتصةوّ ر علةب
وج ين :فتارن ي ون ما ورد عليةه الح ةم فةي لسةان الةدليل هةو موضةوع الح ةم
فةةي نفساألمةةر بةةنفس عنوانةةه ،و اشةةتماله علةةب الللّةةا المنصوصةةا هةةو الج ةةا
المقتضيا لللم فت ون هي حينئل من قبيل الواستا فةي الثبةوت و اخةر ي ةون
ما علّل الح ةم بةه بلنوانةه الشةامل للمةورد و غيةره هةو موضةوع الح ةم الةنفس
األمةةريّ  ،و ي ةةون وروده علةةب المةةورد بتو ّسةةت انتباقةةه علةةب للةةم اللنةةوان و
التلليل به للدّلا علب للم ،في ون من قبيل وسائت اللةروت و غيةر خفةيّ أنّ
الللّةةا المنصوصةةا ال ّنمةةا ت ةةون فةةي قةةوّ ن ال بةةر ال لّيةةا الشةةاملا للمةةورد و غيةةره
بجةةامر واحةةد اللا انةةت مةةن قبيةةل الثةةاني  ...فيةةدور الح ةةم المةةل ور مةةدار علّتةةه
وجودا و عدما ،و ت ةون ّ
متةردن بلموم ةا و منل سةا بمف ةوم التلليةل .بخةالق
ما اللا انت من قبيل األوّ ل ،لما عرفت من أنّ مرجر التوسّةت فةي الثبةوت اللةب

ةون الواسةةتا هةةي الج ةا المقتضةةيا لموضةةوعيّا الموضةوع لح مةةه ،و قضةيّا
للم هي دخل خصوصةيّا المةورد المّةا فةي علّيةا الللّةا أو فةي مللول ةا أو في مةا
جميلا ،فال مجال ألن ّ
تترد و ت ون واستا للثبوت في غيةر المةورد أيضةا ّالّ
بةةدليل خخةةر يةةد ّل علةةب للةةم ّ ،بةةنفس هةةلا التلليةةل و ّالّ لةةزم الخلةةق ،و أمّةةا
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انل اس ا فيدور مدار أن ي ةون شةمول الح ةم آلحةاد وجةودات موضةوعه تابلةا
لالشتمال علب علّته ،أو ي ون اشتمال الموضوع في نوعه علي ا مناتا لةورود
الح ةةم علةةب للةةم النةةوع ،فتةةنل س فةةي الصةةورن األولةةب دون الثانيةةا ،و ي ةةون
سبيل ا حينئل سبيل ح ما التشرير.
و حيةث النّ أغلةةب الللةل الشةةرعيّا الراجلةةا اللةب بةةاب الوسةائت الثبوت ّيةةا بةةل
لّ ةةا مةةن هةةلا القبيةةل و ّي ةةاد يظفةةر بمةةا ي ةةون شةةمول الح ةةم آلحةةاد وجةةودات
الموضوع دائرا مدار اّشتمال علب علّته ،فمةن هنةا لةم يجلةل التلليةل بمةا هةو
من قبيل واستا الثبوت قسما ثالثا و ع ّد ما ّي ون في قةوّ ن ال بةر ال لّيةا مةن
1
ّ
اّتراد و اّنل اس من وا ٍد واحد.
ح ما التشرير ،الل ال ّل في عدم

اگرن در اين عبوارت ،تیوايز روشوني بوين علوت و حکیوت مطورح نشوده ،اموا
تفکيک سلدمندي بين دو قسم از علل صلرت گرفت است .حاصول ديودگاه محقوق

نائيني 1اين است ک عللي ک براي احکام ککر ميشلد ب س دست قابل تقسيماند:

 )1حکیتهاي تشريع ک ن اطّراد و ن انعکاآ دارند و ب تعبير ديگر ،ن معیّم و
ن مخصّص واقع ميشلند؛
 )2عللي ک از قبيل واسط در ثبلتاند و اين در ملاردي است ک ملیلع حکم
در یسان دیيل ،هیان ملیلع نفساألمري حکم است ک بو دیيول اشوتیال بور علوت
منصلص  ،ملیلع حکم قرار گرفت است و از آنجا ک اين دست از علل نيز در اغلب
يا در هی ي ملارد ،قابليت معیّم و مخصّص بلدن ندارند 2،ب منزی ي حکیوت تلقوي
ميشلند؛
 )3علل اصطالحي ک ب ملاردي اختصاص دارند ک علت مذکلر در حکم ،هم
معیّم و هم مخصّص باشد.
محقق نائيني 1در عبارت باال و هیچنين ساير فقهوا و اصولیيلن معیولالً در مقوام
ارائ ي تعريفي از علت و حکیت ب هیين مقدار بسنده کردهاند ک هر علتوي را کو
 . 1نائینی ،رسالة الصالة فی المتکوک ،ص.25-21
 . 2الهته ادعای مخصّص نهودن قابل مناقته است ،چنان که خواهد آمد.
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حکم ،وجلداً و عدماً دائر مدار آن است ،علت ناميدهاند و ب هر علتي کو فاقود ايون
وي گي باشد ،حکیت گفت اند.

1

در يکي از منابع مصطلحات فقهي نيز تعريف کيل براي علت و حکیوت مطورح
شده است:
الح مةةا فةةي اصةةتالح األصةةوليين :هةةي المصةةلحا التةةي قصةةد الشةةارع مةةن
تشةةرير الح ةةم تحقيق ةةا أو ت ميل ةةا أو المفسةةدن التةةي قصةةد الشةةارع بتشةةرير
الح م دفل ا أو تقليل ا .و الفرق بين ح ما الح ةم و علّتةه :أن ح مةا الح ةم
هةةي الباعةةث علةةب تشةةريله و الغايةةا المقصةةودن منةةه أمةةا علّةةا الح ةةم ف ةةي
األمر الظاهر المنضبت اللي بنب الشارع الح م عليه و ربته بةه وجةودا و
عدما ،ألن من شنن بنائه عليه و ربته به أن يحقق ح ما تشرير الح م.

2

صدر اين عبارت ،تعريف قابل قبلیي براي علت و حکیت ارائ داده اسوت ،اموا
در کيل آن در مقام بيان تیايز بين علت و حکیت بر هیان نکتو اي تأکيود شوده کو
فقها و اصلیيلن معیلالً آن را مفروق گرفت اند و آن اختصاص علت ب عللي اسوت
ک حکم ،وجلداً و عدماً دائر مدار آنهاست .الزم ي اين تعاريف آن است ک مفهلم
علّت ب علّت تام ي انحصاري (شرط الزم و کافي) کو هوم معیّوم و هوم مخصّوص
است ،اختصاص يابد و دو قسم ديگر علت از تحت اين مفهلم خارج شلند:
 )1علّت تام ي غير انحصاري (شرط کافي و غير الزم) کو حکوم فقوط وجولداً
دائر مدار آن است ،ن عدماً و یذا مي تلاند معیّم باشد اما مخصّص نيست ،مانند علوم
در جیل ي «أ رم زيدا أل ّنه عالم» در فریي ک هوم علوم و هوم عودایت بو طولر
مستقل ،مالک وجلب اکرام باشوند .از ايون رو ،در بسوياري از اسوتداللهوا مشواهده
مي شلد ک از صِرف مخصّص نبلدن علت ،حکیت بلدن آن را نتيج گرفتو انود ،بوا
آنک هيچ اشکایي در معیّم بلدن علوت در کوار نبولده اسوت .بوراي م وال ،برخوي از
فقهاي معاصر ،احتیال حکیت بلدن اسکار براي حرمت خیر را مطرح کردهانود ،بوا
 . 1از جمله ،ر.ک :بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،2ص.409
 . 2عهدالمنعم ،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة ،ج ،1ص.584
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اين استدالل ک خیر قليل ب رغم مُسکر نبلدن شرعاً حرام است.

1

 )2علّت ناقص (شرط الزم و غير کافي) ک حکم فقط عدماً دائر مدار آن است،
ن وجلداً و یذا معیّوم نيسوت اموا مويتلانود مخصّوص باشود ،ماننود علوم در جیلو ي
«اليجبُ إکرام زيدٍ ألنّ یيس بعایمٍ» در فریوي کو هوم علوم و هوم عودایت بو طولر
مجیلعي مالک وجلب اکرام باشند.
ویي با تلج ب امکان تفکيک بين معیّم بلدن و مخصّص بلدن علت ،تعريفي از
علتْ رجحان دارد ک هم علل تام ي انحصاري و هم علل تامو ي غيور انحصواري و
هم علل ناقص يا شروط الزم را شامل شلد .گفتني اسوت کو بوا قطوع نظور از برخوي
فقهاي معاصر ک در ادام ي مقای ب بررسي نظور ايشوان مويپوردازيم ،تفکيوک بوين
معیّم بلدن و مخصّص بلدن علت ،در مباحث علیاي پيشين آنچنوان کو بايود مولرد
تلج قرار نگرفت و محقق نائيني 1نيز در دست ي سلم از علول (وسوائط در عوروق)
متعرق اين احتیال نشده است ،هرنند در ملرد دست ي دوم (وسائط در ثبلت) فقط
از نظر ثبلتي اين احتیال را داده است.
در نتيج ميتلان گفت :ب یحا ثبلتي ،علّت حکم آن نيزي است کو شوارع،
حکم را وجلد ًا يا عدم ًا يا وجولد ًا و عودم ًا بو آن منولط کورده و حکیوت بو معنواي
مصلحت يا دفع مفسدهي متلقّع از تشريع حکم است .روشن است ک نسوبت منطقوي
ميان اين دو مفهلم ،تباين نيست ،بلک عیلم من وج است ،يعني ن بسا مصلحت يوا
مفسده اي مناط حکم قرار گرفت باشد ک در اين حایوت مويتلانود هوم علّوت و هوم
حکیت تلقي شلد .آري ،ب یحا اثباتي از آنجا ک احراز نحلهي دخایت مصوایح و
مفاسد در احکام شرعي متعذّر يا متعسّر است ،فقهوا و اصولیيلن تعليولهواي نواظر بو
مصلحت يا مفسده را غایباً حکیت تلقي کرده و مفهلم علّت را ب تعليلهاي ناظر بو
صفات و وي گيهاي ملیلع حکم (ماننود علوم در م وال قبول و حیلیوت در م وال
«ّتن ل الرّ مّان أل ّنه حةامت») اختصاص دادهاند و ب اين ترتيب ،بوين دو مفهولم
علّت و حکیت ،نسبت تباين برقرار نیلدهاند.
 . 1مقدس نجفی ،کتاا الحدود و التعزیرات ،ج ،1ص.143
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 .2-2اصل اوّلي در مسئلهي علت و حکمت
پيش از بررسي ديدگاه ها در ملرد معيار تشوخيص علوت از حکیوت ،مناسوب اسوت
اشارهاي ب اين مسئل داشت باشيم ک آيا قاعودهاي وجولد دارد کو بتولان در هنگوام
شک در علت يا حکیت بلدن ب آن رجلع کرد؟
در اين ارتباط نيز بحث مستلفايي در منابع فقهي و اصلیي ب نشم نیويخولرد و
تنها برخي اظهارنظرهاي گذرا و ادعاهاي غير مستدلّ مطورح شوده اسوت .اجیواالً در
پاسخ ب سؤال مذکلر ،دو ديدگاه ب ظاهر متعارق وجولد دارد :برخوي معتقدنود هور
گاه دیيلي براي حکیي ککر شلد ک در علت يا حکیت بلدن آن دیيل شک کنويم،
مقتضاي اصل اوّیي ،حکیت بلدن آن است 1و در مقابل ،برخي مقتضاي اصول اوّیوي
را عليت ميدانند.

2

ديدگاه محقق نائيني 1در اين باره قابل تأمل است .وي در پي تقسيم علل احکام
ب س دست ي حکیتهاي تشريع ،واسط هاي در ثبولت و واسوط هواي در عوروق،
مسئل را ب گلن اي ترسيم نیلده ک گليا احتیال شک فقط بين دو دست ي اخيور راه
دارد ،اما تشخيص دست ي اول از ساير علل هیلاره آسان است .ايشان در فرق شک
بين واسط ي در ثبلت – ک ملحق ب حکیت است -و واسط ي در عوروق (علوت
اصطالحي) ،از يک سل واسط ي در ثبلت بلدن را مقتضاي اصل دانست و منشأ ايون
اصل را ظهلر ادی ي احکام (م الً التشرب ایخیر) در اتحاد ملیولع حکوم در یسوان
دیيل (خیر) با ملیلع نفساألمري حکم ميداند ،ب اين معنا ک ظاهر ادی آن اسوت
ک حکم واقعي ب هیين ملیلع ،اخذ شده در یسان دیيولْ تعلوق گرفتو  ،نو ملیولع
عامي (اسکار) ک ملیلع اخذ شده در یسان دیيل فقط يکي از مصاديق آن است .از
سلي ديگر ،از ديدگاه محقق نائيني ،1اگر تعليل حکم ب نفوس عنولانش صوالحيت
داشت باشد در حکم کبراي کلّي اي باشد ک هم ملرد حکم و هم ساير مولارد را در
بر ميگيرد و صحت تعليل نيز متلقف بر اين کلّيت باشود ،بو اسوتناد اطوالق علوت و
 . 1عراقی ،رسالة نخهة االفکار ،ص.28
 . 2روحانی ،منهاج الفقاهة ،ج ،5ص.330
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إطالق حکم معلّول مويتولان احتیوال واسوط ي در ثبولت بولدن را نفوي کورد؛ زيورا
مقتضاي اطالقْ آن است ک ن علت و ن حکم معلّل ،مقيد بو مولرد نباشوند .بو ايون
ترتيب ،ملیلع کبرى از يک اطالق و محیولل آن از اطوالق ديگور و کلّيّوت آن از
تلقّف صحّت تعليل بر کلّيت مزبلر ب دست ميآيد.

1

خالص اينک از منظر محقق نائيني 1مقتضاي اصل اوّیي ،حکیوت بولدن اسوت،
مگر در صلرت تحقق دو شرط مزبلر (يعنوي :صوالحيت عنولان بوراي کبوراي کلّيو
بلدن و تلقف صحت تعليل بر اين کلّيت) ،ک در اين صلرت ،ظهلر اطالقي ،علت و
حکم معلّل بر ظهلر اویي ي کالم در تعلق حکم ب ملیلع ،اخذ شده در یسان دیيول،
مقدم شده و ب عليّت حکم ميکنيم.
ویي با قطع نظر از امکان مناقش در ادعاي سهلیت تشخيص حکیتهاي تشريع،
ب نظر ميرسد اصل اوّیي ملرد ادعاي ايشان براي اثبات حکیت بلدن ،قابول مناقشو
است؛ زيرا محل بحث آنجاست ک علتي در یسان دیيول ککور شوده اسوت و در ايون
حایت ،با تلج ب ظهلر تعليل در کليّت حکم واقعي ،اساساً ظهلري بوراي کوالم در
تعلق حکم واقعي ب ملیلع ،اخذ شده در یسان دیيل ،باقي نیيماند ،ن اينکو ظهولر
اطالقي بر ظهلر آن مقدم باشد.
ب هر حال ،با تلج ب تعريفي ک از علت و حکیوت ارائو شود ،مويتولان اصول
اوّیي را در س مقام ترسيم نیلد:
نخست :در مقام دوران امر بين علت بلدن ،فيایجیل و حکیت بلدن ک در اينجا
عليت ،مقدم است؛ زيرا تعليل ،يک حکم ب نيزي ک آن حکم ن وجلداً و ن عودماً
دائر مدار آن نيست ،بر خالف ظهلر عرفي کالم است.
دوم :در مقام دوران امر بين علت تامّ (منحصره يا غير منحصره) و علت ناقص و
ب تعبير ديگر ،دوران امر بين شرط کافي و شرط الزم ک در اينجا نيز ب عليت تامّ و
شرط کافي بلدن حکم ميکنيم؛ زيرا مقتضاي اطالق علّت اين است ک تأثير آن در
صدور حکوم معللول ،مشوروط بو شورط زائودي نيسوت .بوراي م وال ،ظواهر جیلو ي
 . 1نائینی ،رسالة الصالة فی المتکوک ،ص.30-25
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«التَشرب ،ایخیرَ ألنّ مُسکر» اين است ک اسکار فينفس و بدون شرط زائدي باعوث
تحريم خیر شده است .اگر گفت شلد :نفي قيلد محتیل با تیسک ب اصالااّتالق

در احکام و انشائيات راه دارد ،ن در جیالت اِخباري ،و وایوح اسوت کو جیوالت
حاکي از علل احکام ،از اين نلع اخيرند .در پاسخ ميتلان گفت :اين جیالت ،اِخبار
صرف نيستند ،بلک اِخباري هستند ک حکم انشائي بر مبناي آن اسوتلار شوده اسوت؛
مانند جیل ي «إنّ مُسکر» در م ال باال ک نو تنهوا مبنواي حرموت خیور ،بلکو مبنواي
حرمت هی ي مسکرات ديگر قرار گرفت است؛ از ايون رو ،امکوان اجوراي مقودمات
حکیت و تیسک ب اطالق در ننين جیالتي وجلد دارد.
سلم :در مقام دوران امر بين علت تامّ ي منحصره و علت تامّ ي غير منحصره ک
در اينجا با تلج ب شيلع استدالل ب علل غير انحصاري در خطابوات شورعي ،برخوي

مانند خيا

سيدملسي شبيري زنجاني مدظلّو

معتقدند نیيتولان احتیوال دخایوت علول

جايگزين را نفي کرد .ب نظر ميرسد ديدگاهي ک مقتضاي اصول اوّیوي را حکیوت
بلدن ميداند ،ناظر ب هیين مقام سلم است .ویي با تلج ب اينک پاسخ بو ايون ادعوا
در ادام ي مقای خلاهد آمد ،در اين مقام نيز ميتلان ب علّيت تامّ ي منحصره حکوم
کرد.
 .3-2معیار تشخیص علت از حکمت
در مسئل ي تعيين یابط براي تشخيص علت از حکیت ،شاهد دو رويکورد متفواوت
در کلیات بزرگان هستيم .برخي بوا خولدداري از اعطواي یوابط اي مشوخص بوراي
تیييز علت از حکیت ،مسئل را ب عرف واگذار کردهاند؛ از جیل محقق خليي 1بوا
ننين رويکردي ميفرمايد:

«انّ الميزان في الح ما و الللّا هةو ف ةم اللةرق ،ففةي ة ّل مةورد
مةدار التلليةل ف ةو علّةا و اّ
دوران الح ةم
َف ِ م اللرقف من ال ةالم
َ
َ

ف و ح ما».

1

 . 1واعظ بهسودی ،مصهاح األصول ،ج ،3ص. 307
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هیچنين خيا

مکارم شيرازي مدظلّو

بدون ارائ ي یابط اي معوين ،تشوخيص علّوت و

حکیت را ب قرائن یفظي و مقامي منلط کرده است.

1

اين رويکرد هرنند ب طلر اجیایي صحيح است ،ویي سخن در اين است ک آيا
ميتلان فهم عرف را یابط مند کرد و آيا ميتلان ملارد ورود تعليل در یسان ادی را
مشتیل بر قرائن عامّ تلقي کرد تا در نتيج  ،در تشخيص مصاديق ،کیتر دنار ترديد
شليم؟ روشن اسوت کو مجورد ارجواع بو عورف يوا قورائن ،ننوين هودفي را توأمين
نیيکند.
اما رويکرد دوم در کلششهايي مشاهده مويشولد کو بوراي ارائو ي یوابط اي
مشخص صلرت گرفت است .در اين ارتباط ب دو ملرد اشاره ميکنيم:
 -ضابطهي اول

ننانک گذشت ،محقق نائيني 1بين س قسم از علل احکوام تیوايز قائول شوده اسوت:
حکیت تشريع؛ واسط ي در ثبلت ک ملحق ب حکیت تشريع اسوت (از نظور اينکو
حکم وجلداً و عدماً دائر مدار آن نيست)؛ و واسط ي در عروق (ک حکم وجلداً و
عدماً دائر مدار آن است) .یابط ي ايشان در واقع بوراي تشوخيص قسوم دوم از قسوم
سلم است و سهلیت تشخيص قسم اول را مفروغٌ عن گرفت است .ب هر حال ،ايشوان
الخمةر فت ّنةه
ب
بر اساآ ايون یوابط کو قوب ً
ال مطورح شود ،بوين دو م والَ ّ« :تشةر ِ
َ

لخمر کس اره» فرق گذاشت است .بو نظور ايشوان ،ظواهر
مفس ر» و «ّ َتشر ِ
با َ
جیل و ي نخسووت ،تعلووق حرمووت ب و عنوولان مُسووکر اسووت بوودون آنک و خیوور داراي
خصلصيتي در اين حکم باشد و اگر نهي ب شرب خیر تعلق گرفتو  ،صورفاً بو دیيول
انطباق عنلان مُسکر بر آن است .اما جیل ي دوم از باب واسوط ي در ثبولت اسوت و
ظاهرش تعلّق حرمت ب نفس خیر است و اسکار صرفاً داعي بور تحوريم خیور بولده
است .ب اين ترتيب ،نیيتلان حکم حرمت را ب ساير مُسکرات سرايت داد؛ نرا کو
احتیال ميدهيم در خصلص اسکار خیر ،خصلصيتي بلده ک باعث تحريم آن شده
 . 1مکارم شیرازی ،القواعد الفقهیة ،ج ،1ص. 54
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است.

1

در ارتبوواط بووا ايوون یووابط بايوود گفووت :اوالً مصوواديق قسووم اول از علوول ،يعنووي
حکیت هاي تشوريع ،از ننوان بوداهتي برخولردار نيسوتند کو موا را از ارائو ي معيوار
مستغني کنند و ب عالوه ،با فرق سهلیت تشخيص آنها نيازمند دیيل روشوني هسوتيم
ک نشان دهد نرا حکیوت تشوريع نیويتلانود معیّوم و مخصّوص حکوم باشود .ثانيواً
تفکيک بين دو م ال مزبلر برحسب ارجاع يکي ب واسط ي در ثبولت و ديگوري بو
واسط ي در اثبات ،صرف ًا يک احتیال غيور مسوتند بو ظهولرات یفظوي و بور خوالف
متفاهم عرفي است .برخي از بزرگان ،از جیل محقق خيا خليي ،1ايون اشوکال را

مطرح کردهاند.

2

 -ضابطهي دوم

خيا

سيد کاظم حائري مدظلّ

یابط اي کاربرديتر در اين زمين ارائ داده است .وي

در تلیيح اين یابط اظهار ميدارد:
ان التلليل الموجب للتلدي هو التلليل بصفا مشتر ا بين موضوع الح م
و المتلدي اليه ّستظ ار اللرق ان تلم الصفا هي الموضوع و ليس
المتلديمنه ما في مثل «ّتن ل الرّ مان ّ ّنه حامت» حيث نتلدي الي
ل حامت ،او «ّتشرب الخمر ّ ّنه مس ر» حيث نتلدي الي ل
مس ر ّ ،التلليل بح ما ليست وصفا للموضوع بل انت نتيجا من نتائج
اللمل بالح م نن يقال مثال« :انّ

اوجب الز ان ّ ّن ا ترفيه علي
َ

الفقراط بفضل مال األغنياط» فيتل ّدي الي ل عتاط فيه ترفيه علي الفقراط
بفضل مال األغنياط او يقال مثال« :صوموا حتي تصحّ وا» فيثبت بللم
وجوب

ل ما يؤثر في صحا البدن أو يقال :

◆⬧



 . 1خویی ،اجود التقریرات ،ج ،1ص.499-498
 . 2همان.

◼⧫

(

❑◆
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⧫→

❑▪◆
◼→
✓☺◆

⬧

◆
☺⧫◆◆
◆

⬧ ⧫❑⧫  ⬧ 
  ◆ ⧫✓⧫

)

1

فيقال :متب ما تجمّر مال ثير لد أحد يجب توزيله و تفتيته ،ي ّي ون
دولا بين األغنياط ،و نحو للم ،فالتلليل بمالمٍ مّا ّيلني ان للم المالم
اينما وجد سري الح م ال نحتمل انّ المولي لمي ت ّم بللم المالم اّ بمقدار
الح م المللل و لو لمانر في غير مورد الح م و انما نتلدي في مورد
التلليل بالصفا المشتر ا بين موضوع الح م وشيط خخر و للم
ّستظ ار اللرق ون ا هي الموضوع ّ ما فيه الصفا  ...نلم قد تقتضي
المناسبا و اّرت از ع ّد شيط موضوعا و لو ل ر بصيغا المالم من قبيل
«ّتشرب الخمر ي ّتس ر» فانّ اللرق يف م منه بمناسبات الح م
والموضوع و اّرت از ملني «ّتشرب الخمر ّ ّنه مس ر».

2

اين فرمايش ،در کلّيت آن متين است ،هرنند ب تنقيح بيشتري نياز دارد .بو نظور
ميرسد تفکيکِ مطرح شده در سخن ايشان مبني بر تعليل ب صفت ملیلع و تعليول
ب نتيج ي عیل ب حکم ،تفکيک قابل قبلیي است ک ب تفکيک بين علت فواعلي و
علت غائي بازميگردد ،با عنايت ب اين نکت ک تعليل ب علت غائي ،خلد ب دو قسم
قابل تقسيم است )1 :تعليل ب اثر و نتيج ي مادي يا معنلي؛  )2تعليل ب نيّت يا هدف،
گرن اين تقسيم اخير ثیره ي عیلي مشخصي نودارد .بو هور حوال ،نکتو ي صوحت
تعیي م در تعليل ب صوفت ملیولع و عودم صوحت تعیويم در تعليول بو نتيجو را در
ادام ي مقای بيشتر تلیيح خلاهيم داد .ننانک خلاهد آمد ،بايد بوين حکیوتهوايي
 . 1الحتر.7 ،
 . 2حائری ،القضاء فی الفقه االسالمی ،ص.315-314
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ک مفاد ايجابي دارند و حکیت هايي ک مفاد سلبي دارند ،تیايز قائول شود و از ايون
رو ،تعليل در آي ي في را فيایجیل  ،يعني نسبت ب عقد سلبي قضي  ،ميتلان معیّوم
تلقي کرد.
از اين گذشت  ،هیانطلر ک ايشان در برخي مولارد ،تعليول ،بيوان شوده در قایوب
نتيج را ب قرين ي ارتکاز و مناسبت حکم و ملیلع ،معیّم تلقي کرده است ،برخوي
تعليلهاي بيان شده در قایب صفت ملیلع بايد از قاعدهي معیّم بولدن علوت اسوت نا
شلند ک اين نکت نيز در ادام روشن خلاهد شد.
 .3آثار فقهی علت و حکمت

 .1-3علّت

برحسب قاعدهي معروف «الللا فتلمّم و فتخصّةص» ،علّت ميتلانود مبنواي تعیويم
حکم قرار گيرد ،هیچنان ک مي تلانود مبنواي تخصويص حکوم واقوع شولد .بور ايون
اساآ ،در م ال «ّتن ل الرّ مّان أل ّنه حامت» ميتلانيم علّت را معیّوم قورار داده،
مینلعيت اکل هر شي حام ،را نتيج بگيريم ،کیا اينک ميتلانيم آن را مخصّص
قرار داده ،جلاز اکل رمّان غير حام ،را استظهار کنيم.
در ملرد قسیت اول ،يعني معیّم بلدن علّت ،ظاهراً اختالفي وجلد ندارد ،اما اين
نکت بايد ملرد تلج قرار گيرد ک مقدار تعیيم بستگي ب ظهلر تعليول دارد و نولن
اين ظهلر تا حد زياد از مناسبات حکم و ملیلع تأثير ميپذيرد ،از اين رو نیيتلان
ب
معيار ثابت و مشخصي براي آن ارائ داد .براي م وال ،تعليول در جیلو ي «ّ َتشةر ِ

الخمر أل ّنةه مفسة ر» ظهولر در ايون دارد کو نفوس اسوکار ملیولعيت دارد و یوذا
َ
ميتلان حرمت را ب هر مسکري غير از خیر تعیويم داد ،حتوي اگور جوز مشوروبات
نباشد .هیچنين اگر گفت شلد« :اين غوذا را بخولر نولن مقولّي اسوت» مويتولان بو
واسط ي ظهلر تعليل ،مطللبيت استفاده از هر شوي تقليوتکننوده را اسوتفاده کورد،
هرنند خلردني نباشد .اما حکم حرمت در جیل ي «ّتن ل الرّ مّان أل ّنه حامت»
را نیي تلان ب بيش از خولردن موأکلالت حوام ،تعیويم داد .طبعو ًا در مولاردي نيوز
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اجیال پيش مي آيد ک در اين ملارد بايد ب قدر متويقن اخوذ شولد .مو الً در روايوت
محید بن اسیعيل بن بزيع از امام ریوا 7آموده اسوتَ « :مةا فط ْال ِب ْئ ِةر َواسِ ةر َّ في ْفسِ ة فدهف
َشيْ ط الِّ أَنْ َي َت َغي َر ِريحف فه أَ ْو َتلْ فم فه ِ ...ألَن لَ فه َمادن» 1.در اينجا احتیوال مويدهويم
عیلم تعليل ،شامل آب مضاف ک ير هم باشد ،اما نولن ايون احتیوال بو حود ظهولر
نیيرسد ،حجيت ندارد و بايد ب قدر متيقن ک آب مطلق است ،اکتفا کرد.
گفتني است ک براي قاعدهي معیّم بولدن علّوت ،دو اسوت نا در کلیوات بزرگوان

مطرح شده است :نخست ،آن دست از علتها کو محقوق نوائيني 1از آنهوا بوا عنولان

واسط ي در ثبلت تعبير نیلده و آنها را ملحق ب حکیت دانست بلد .دوم ،علتهواي
تعبدي ک عرف نگلنگي تأثير علّي آنها را درک نیيکند ک در اين ملارد ،حکوم
دائر مدار مقدار تعبد است و نیيتلان علت را معیّم حکم تلقي کرد.

2

اما مخصّص بلدن علت نيز خایي از مناقش نبلده است .محقق خةويي; در جوايي
ايوون تعبيوور را دارد کوو «انّ الللّةةا تل ّمةةم الح ة َم مةةا ا ّن ةةا قةةد تخصّصةةه» 3،ویووي

تلیيحي در اين باره نداده است.
از ديدگاه خيا

شبيري زنجاني مدظلّو

اين مطلب قابل مناقش اسوت .ايشوان بوراي

قلل ب مخصّص بلدن علت ،دو تقريب ککر کردهاند:
 )1تعليول حکووم بو يووک علّووت ،ظهوولر در علّيووت منحصووره دارد .مو الً جیلو ي
«ّتن ل الرّ مّان أل ّنه حةامت» ظهلر در اين دارد ک مینلعيت اکل رمّان فقط بو
دیيل حیلیت آن است؛ زيرا اگر علّت ديگري نيز در کار بلد ک اقتضاي مینلعيت
اکل مطلق رمّان  -اعم از حام ،و غير حام -،را داشوت ،موتکلم بايود آن را ککور
ميکرد.

 )2هیچنان ک برخي از بزرگان ماننود خيةا بروجوردي 1فرمولدهانود ،و سوخن

مرحلم سيد مرتضي 1در باره ي مفهلم شرط را نيوز بور آن حیول کوردهانود ،هیو ي
 . 1عاملی ،وسائل التیعة ،ج ،1ص.105
 . 2روحانی ،منهاج الفقاهة ،ج ،5ص302؛ همچنین ر.ک :همدانی ،مصهاح الفقیه ،ج( ،2جزء دوم) ،ص.728
 . 3غروى تهریزى ،التنقیح فى شرح العروة الوثقى :الطهارة ،ج ،2ص.231
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ملیلعات احکام ن ب صلرت شرط يا وصف يوا یقوب ککور شولند ،مفيود مفهولم
فيایجیل هستند و ایّا یَغليّت الزم ميآيد .م الً ظاهر جیل ي «أکرم ایعایم ایعادل» اين
است ک عدایت ،قيد احترازي اسوت و فويایجیلو در وجولب اکورام دخایوت دارد،
هرنند علّيت منحصره استفاده نیيشلد.

اما هر دو تقريب ب نظر خيا شبيري زنجاني ناتیاماند:
اشکال تقريب نخست آن است ک ظهلر تعليول در انحصوار علّوت در صولرتي

قابل قبلل است ک احراز شلد متکلم در مقام بيان هیو ي علول حکوم اسوت وگرنو
ظهلر در انحصار نخلاهد داشت ،نرا ک میکن است متکلم از بين دو يا نند علّت،
يکي را ک در نظرش مهمتر بلده ،انتخاب و ککر کورده باشود .ثانيواً بور فورق قبولل
ظهلر تعليل در انحصار علّت ،اين انحصار را فقط در ملرد مصاديق متعارف ميتلان
پووذيرفت .م و الً در جیل و ي «ّتن ةةل الرّ ّمةةان أل ّنةةه حةةامت» حیلیووت را علّووت
منحصره ي مینلعيت اکل در ملرد انارهاي متعارف (انارهاي ترش) تلقي مويکنويم،
اما اين باعث نیيشلد احتیال وجلد علّت ديگري براي مینلعيت اکل در خصولص
انارهاي غير متعارف را نفي کنيم.
اشکال تقريب دوم نيز اين است ک نیيتولان کلّيوت آن را پوذيرفت؛ زيورا اگور
عنلان مقيّود ،دربرگيرنودهي مصواديق شوايع و غایوب عنولان عوام باشود ،آوردن قيود
اشکایي ندارد ،هرنند دخایتي در حکم نداشت باشد .براي م ال ،اگر غایب مصواديق
انار ،ترش باشند ،متکلم ميتلاند قيد «ألنّ حام »،را ایاف کند ،اگر ن حیلیوت
در حکم دخایت نداشت باشد.

با تلجو بو ايون اشوکاالت ،خيةا

شوبيري

مدظلّو

معتقود اسوت علّوت ،مخصّوص

سنخایحکم نيست تا مفهلم داشت باشد ،بلک مخصّص شخصایحکوم اسوت ،بو ايون
معنا ک حکم معلّل ب قرين ي تعليل ،اختصاص ب مصاديق غایب پيدا مويکنود .مو الً
جیل ي «التأکل ایرّمّان ألنّ حام »،ب معناي «التأکل ایرّمّان ایحام »،بلده و نسبت
ب حکم مصاديق غير متعارف يعني انارهاي غير حام ،،ساکت است .بنابراين ،اگور
دیيل مطلق ديگري  -م الً «التأکل ایرّمّان»  -وجولد داشوت باشود ،بو اطالقوش اخوذ
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ميشلد و نیيتلان با استناد ب مفهلم علّت در جیل ي مشتیل بر تعليل ،اين اطالق را
قيود زد 1.خالصو اينکو ايشووان عوالوه بوور آنکو مفهوولم علّوت را بو مفهوولم وصووف
برميگرداند ،مفهلم فيایجیل ي وصف را نيز ک مبتني بر احترازيت قيلد اسوت ،بو
دیيل حیل بر مصاديق غایب ،انکار ميکنند.
ویي ب نظر ميرسد برخالف فرمايش ايشان ،هیانطلر ک از ظلاهر سخن ديگر
بزرگان برميآيد ،علّت را بايد مخصّص سونخایحکوم و مفيود مفهولم مخوایف تلقوي
کرد .تلیيح مطلب آن است ک وقتوي بفورق مولال جیلو ي «التأکول ایرّمّوان ألنّو
حام »،بيان ميکند ،هرنند ثبلتاً میکن است علّت يا علل ديگري غير از حیلیت
در اين حکم دخيل باشند ،اما اثباتاً ميتلان ظهلر تعليل در انحصار علّت را پذيرفت؛
زيرا ملاليي ک وظيف ندارد براي حکم خلدش علّوت بيواورد و مويتلانود بوا گفوتن
جیل ي «التأکل ایرّمّان» اطالق را بفهیاند ،نفس اينک علّتي براي حکم ککر ميکند،
قرينيّت عرفي بر مخصّص بلدن علّت خلاهد داشت و حاکي از آن اسوت کو هیوان
علّت براي او ملیلعيت داشت و صورفاً بو هیوين دیيول ،حکوم را روي مصوداق آن
علّت برده است ،ب وي ه با تلج ب اين نکت ک اگر مراد جدّي ملال حرمت مطلق انار
باشد ،آوردن علّت (ألنّ حام )،ميتلاند باعث اشتباه مخاطب شلد و او را ب سولي
خلردن انار شيرين سلق دهد ک اين نق ،غرق ملال و بر خوالف حکیوت اسوت.
بنابراين ،ارجاع جیل ي «التأکول ایرّمّوان ألنّو حوام »،بو جیلو ي «التأکول ایرّمّوان
ایحام »،صحيح ب نظر نیي رسد تا جلاز تیسک ب اطالق جیل ي «التأکل ایرّمّوان»
را نتيج بگيريم؛ زيرا اين اطالق با ظهلر تعليل در انحصار علّت ،تقييد خلرده اسوت
يا الاقل اين ملارد را بايد از ملارد وجلد قدر متيقّن در مقام تخاطب تلقوي کورد کو

طبق مبناي راجحي ک خلد خيةا

شبيري مدظلّ

نيوز بو آن معتقود اسوت ،تیسوک بو

اطالق صحيح نيست.
با اين بيان ،پاسخ اشکال ايشان مبني بر اينک میکن است علول ديگوري در کوار
باشند ک ملال ب آنها اشاره نکرده باشد ،روشن ميشلد .آري ،اگور رويّو ي معیولل
 . 1شهیری زنجانی ،تقریرات درس نکاح ،ج ،1درسهای .22 ،21
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ملال اين باشد ک در ملارد تعليل حکم ،از ميان علل متعودد فقوط بو ککور برخوي از
علل اکتفا کند ،ننين رويّ اي مانع از ظهولر تعليول در انحصوار علّوت خلاهود بولد و

احتیاالً خيا

شبيري مدظلّ

نيز ب هیين نکت عنايت داشت انود ،ویوي بو نظور مويرسود

ادعاي وجلد ايون رويّو در خطابوات شورعي فقوط در مولرد حکیوتهواي احکوام،
پذيرفتني است و اما در ملرد علّتها ب معناي خاص کلی  ،اثبات آن مشکل است.
 .2-3حکمت
خيا

شبيري مدظلّ

از خيا داماد; نقل ميکند ک ايشان حکیت را مانند علّت ،معیّم

حکم ميداند ،هرنند آن را مخصّص نیيدانود 1.ویوي هیچنوان کو در کيول سوخن

خيا

سيد کاظم

حائري مدظلّو

مطرح شد و در ادام ي بحث روشنتور خلاهود شود،

معیّم بلدن حکیت ،آن هم ب صلرت في ایجیل  ،فقط در ملاردي قابل قبولل اسوت
أوجةب اللة ّدن ّ
لةئال
ک مفاد تعليل ،سولبي و احتورازي باشود ،ماننود جیلو ي «انّ

تختلت المياه» .بنابراين ،اطالق فرمايش آقاي داماد; قابل مناقش است.

 .4جمعبندی و تحقیق
با تلج ب اينک بحث علت و حکیت در سخن بزرگان فق و اصلل آنچنان کو
بايد و شايد تنقيح نشده است ،در اين قسیت ب منظلر تلیيح بيشتر و رفع ابهاموات،
تأملي دوباره پيراملن اين بحث خلاهيم داشت.
در آغاز بايد نکت اي را تلیيح دهيم ک در بحث «عليت از نگاه منطقوي» بو آن
اشاره شد و آن یزوم تفکيک بين تعليل و استدالل است .در واقع ،آنچو در مسوئل ي
علت و حکیت ملرد بحث قورار گرفتو  ،قسوم اول يعنوي تعليولهواي بو کاررفتو در
خطابات شرعي است و مقصلد از تعليلها ،علّوت هواي فواعلي و غوائي خولد احکوام
شرعي است ،اما استداللها يا دالئلي ک براي علم ب احکام شرعي بيان مويشولد ،از
محل بحث خارجاند .براي م ال ،در مرسل ي حیّواد از اموام کواظم « 7و َمةنْ َ ا َن ْ
ةت
ف
ِةن
ْش َفتِن الصدَ َقا ِ
ْس لَة فه م َ
ت َتحِة ُّل لَة فه َو لَةي َ
أ ُّم فه مِنْ َبنِيهَاشِ ٍم َو أَبفوهف مِنْ َسائ ِِر قف َري ٍ
 . 1شهیری زنجانی ،تقریرات درس نکاح ،ج ،1درس .21
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س َشيْ ط ِألَن َ َيقفو فل ْادعفو فه ْم ِآلبا ِئ ِ م» 1امام  7براي اثبوات حکوم بو کوالم
ْال فخمْ ِ
خداوند «استدالل» کرده است ،ن اينک علت يا حکیت حکم را ککور نیولده باشود.
ضة فل أَ ِم ْال َم ْشةيف ؟
اعبْة ِد ِ َ 7رجف ةل الرُّ ف ةوبف أَ ْف َ
هیچنين در روايوت رفاعوۀ « َسةن َ َل أَ َب َ
ِةن ْال َم ْشةيِ ِألَن َرسفةو َل ِ َ 9ر ِةب» 2اموام  7بوراي اثبوات
ض فل م َ
َف َقا َل :الرُّ ف وبف أَ ْف َ
افضليت رکلب ،ب عیل رسلل اکرم « 9استدالل» کرده است ،بدون آنکو علوت يوا
حکیتي براي حکم ککر کند.
صرفنظر از اين گلن استدالل ها ،ننانک قبالً اشاره شود ،بوا دقوت در محتولاي
تعليلهاي ب کاررفت در خطابات شرعي ميتلان آنها را ب س دست تقسيم کرد :تعليل
ب صفت ملیلع ،تعليل ب نيّت يا هدف و تعليل ب اثر و نتيج ي مادي يا معنلي.
قسم اول ،معیلالً علت است و ميتلاند مُعیّوم و مُخصّوص واقوع شولد؛ نولن از
ظاهر تعليل ،ملیلعيت علت و مالک بلدن آن براي سنخایحکم اسوتفاده مويشولد.
آري ،علّتهايي ک محقق نائيني 1آنها را واسط ي در ثبلت ناميده است ،نیيتلانند
معیّم باشند ،نلن مفروق آن اسوت کو دخایتشوان در موالک حکوم در خصولص
ملرد بلده است .اما مخصّص بلدن آنها را با تلج ب ظهلر تعليول در انحصوار علّوت
ميتلان پذيرفت و ادعاي ايشان مبني بور اينکو ايون دسوت از علول ،جنبو ي نولعي و
غایبي دارند ،ن جنب ي مالکي ک حکم دائرمدار آنها باشد ،و یذا بايد ب حکیوتهوا
ملحق شلند ،ظاهراً وجهي ندارد.
از اين گذشت  ،در ملاردي ظاهر تعليل ب صفت ملیلع ،آن اسوت کو مولال در
مقام اعطاي مالک نيست ،بلک صرفاً ميخلاهد با بيان يک نکت ي ترغيبي يا انذاري
يا  ،...انگيزش مخاطب را تقليت کند يا دستکم ،احتیال معتنابهي وجولد دارد کو
ملال ننين قصدي دارد .م الً تعليول در جیلو ي «ّتةن لوا التحةال فا ّنةه بيةت الة ّدم

الفاسد» 3ظهلر در اين ندارد ک طحال هيچ خصلصويتي نودارد و ملیولع حرموت،
 . 1عاملی ،وسائل التیعة ،ج ،6ص.359
 . 2همان ،ج ،8ص.57
 . 3مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،10ص.93
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مالبست يا ظرف بلدن براي خلن فاسد است ،بلک احتیال ميدهيم ملال با اين تعليل
در صدد بي رغبت کردن مکلفين نسبت ب اکول طحوال اسوت .روشون اسوت کو در
ننين ملاردي تعل يل از نولع حکیوت يوا موردّد بوين علّوت و حکیوت خلاهود بولد و
نیي تلاند معیّم يا مخصّص باشد و ظاهراً علل تعبدي ک در سوخن بزرگوان بو آنهوا
اشاره شده ،بايد ب اين ملارد ملحق شلند.
قسم دوم ،دو حایت دارد :گاهي تعليل در حقيقت ،تعليول بو صوفت ملیولع و
علارق طبيعي آن است ،هرنند ظاهراً در قایب تعليل ب نيّت بيان شده است کو در

اين حایت بايد علت تلقي گردد و یذا مُعیّوم و مُخصّوص واقوع شولد ،ماننود جملةه
الخمةر ّ
لةئال َتسة ر» .در غيور
ب
ب
الخمر َمخاف َا أن َتس ر» يا «ّ َتشةر ِ
«ّ َتشر ِ
َ
َ
اين ملارد ،تعليل ب هدف و نيّت ،بر بيان حکیت حیل ميشلد ،یین آنک در ايون
حایت از نظر مُعیّم و مُخصّص بلدن بايد بين مفاد ايجابي و سلبي تیايز قائل شد.
در تلیيح وج عدم صوحّت تعیويم در حکیوتهواي داراي مفواد ايجوابي بايود
نکت اي را يادآوري کنيم ک در آغاز مقای ب آن اشواره شود و آن اينکو مقصولد از
علت غائي ،انگيزه و هدف فاعل از انجام فعل اختياري اسوت و عليوتِ انگيوزه بوراي
فعل از سنخ عليت اِعدادي است؛ زيرا انگيزه يوا تصولر هودف ،از مقودمات اراده بو
عنلان جز اخير علت فعل است .بر اين اساآ ،برخالف قسم اول ک از ظاهر تعليل،
ملیلعيت علت و ب تعبير ديگر ،شرط کافي بلدن آن براي حکم استفاده مويشولد،
در ملارد تعليل حکم ب انگيزه و هدف ،نیيتلان استفاده کرد ک هیين انگيزه شرط
کافي است و در هی ي ملارد ديگر ملجب هیين حکم ميگردد؛ زيرا ن بسوا موانع
يا ملانعي در کار باشد ک نگذارد انگيزه ب مرحل ي اراده برسود .بنوابراين ،از تعليول
حکم ب علت غائي يا حکیت فقط مطللبيت يا عدم مطللبيت «اقتضائي» آن حکیت
فهیيده ميشلد ،ن حکم فعلي بر طبق مفاد آن.
اما وج صحّت تعیيم در حکیتهاي داراي مفاد سلبي ،هیان نکت اي است کو
علیاي اصلل ب ملجب آن بين امر و نهي فرق گذاشت اند و بوا وجولد آنکو دالیوت
یفظي صيغ ي امر و نهي بر مرّه يا تکرار را نفي کردهاند ،اما دالیت عقلي صيغ ي امر
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بر کفايت مرّ ن و صيغ ي نهي بر یزوم دوام و تکرار را پذيرفت انود ،بو ايون دیيول کو
وجلد طبيعت (متعلّق امر) ب وجلد فرد واحد حاصل ميشلد ،اما عدم طبيعت (متعلّق
نهي) منلط ب انعدام جیيع افراد است 1.بر اين اساآ ،ميتلان حکیت عدم اخوتالط
أوجب الل ّدن ّ
لئال تخةتلت الميةاه» را نسوبت بو عقود سولبي
مياه در جیل ي «انّ
قضي  ،مُعیّم دانست؛ ب اين معنا ک از ظاهر اين تعليل استفاده ميشلد هر عاملي کو
ملجب اختالط مياه گردد ،مینلع و حرام است ،هرنند نسبت ب عقد اثبواتي قضوي ،
تعیيم صحيح نيست و یذا نیي تلان وجلب هر عیلي را ک مانع از اختالط مياه شلد،

نتيج گرفت .ظاهراً مرحلم خيا

داماد ک حکیت را مُعیّم دانسوت  ،بو هیوين نکتو

ت عودم اخوتالط ميواه ،فقوط حرموت هور گلنو تلقويح
نظر داشت است و یذا از حکی ِ
ملجب اختالط مياه را نتيج گرفت است ،ن اينک نسبت ب عقد اثباتي قضوي  ،تعیويم
دهد 2.با اين حال ،عدم تفکيک ايشان بين تعليلهاي داراي مفاد سولبي و تعليولهواي
داراي مفاد ايجابي قابل مناقش است.

(

هیين بيان در آي ي
◼⧫

 ◆⬧

❑◆





◆ ❑▪◆ ⬧ ⧫→
◼→

☺⧫◆◆

✓☺◆


⬧

◆


⧫❑⧫

◆ ⧫✓⧫

⬧

 3) نيز جريان

دارد و یذا ميتلان مینلعيت شرعي تداول املال عیلمي در دستان ثروتیندان را
استظهار کرد ،هرنند استفادهي اين تعیيم فقط راجع ب عقد سلبي قضي است ،اما
نسبت ب عقد اثباتي قضي  ،يعني یزوم تلزيع املال بين طلائف ککر شده در آي ،
 . 1خراسانی ،کفایة األصول ،ص.149
 . 2مؤمن ،کتاا الصالة ،ج ،2ص.94

 . 3الحشر7 :
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ننين استفادهاي صحيح نيست و نیيتلان علت را معیّم حکم تلقي کرد.
قسم سلم نيز داراي هیان دو حایت قسوم قبول اسوت ،يعنوي گواهي بو قسوم اول
رجلع ميکند ،نلن علّتي ک براي حکم ککر شده ،هرنند در ظاهر بدوي متضوین
بيان اثر و نتيج ي عیول بو حکوم اسوت ،اموا در حقيقوت ،حواکي از صوفت طبيعوي
ملیلع است و یذا از مصاديق تعليل ب صفت ملیلع خلاهد بلد و بايد علّت تلقوي
شوولد نو حکیووت .بووراي م ووال ،تعليوول در دو جیلو ي «الخمةةر حةةرام أل ّنةةه يوجةةبف

السفة ْ ر» و «يُستحبّ ایسِلاکُ ألنّ يزيدُ في ایحفظ» ننين خصلصيتي دارد .در ننوين
ملاردي ،صفت ملیلع هیان قابليت ايجاد اثر و نتيج است و ظهلر تعليل در شورط
کافي بلدن باعث ميشلد آن را علّت محسلب کنيم 1.اما در حایت دوم ،تعليل مردّد
اوجب الز ان ّ ّن ا ترفيةه
بين علت و حکیت خلاهد بلد .م الً در جیل ي «انّ
َ
علي الفقراط» هرنند احتیال رجلع تعليل ب قسم اول ثبلتواً وجولد دارد ،ویوي ايون
احتیال را هم نیيتلان منتفي دانست ک مراد جدّي مولیي از ککور ايون تعليول ،بيوان
انگيووزه و هوودف خووليش اسووت و ننانک و گذشووت ،موولارد بيووان انگيووزه و هوودف
عليایقاعده بر حکیت حیل ميشلند .از نظر مُعیّم و مُخصّوص بولدن نيوز بايود بوين
تعليلهايي ک مفاد ايجابي دارند ،مانند هیين م وال زکوات ،و تعليولهوايي کو مفواد
سلبي و احترازي دارند ،مانند جیل ي «حرّ م

القمار ألنّ فيه الضةاعا للصةلون»

تیايز قائل شد و در فرق دوم ،حکیت را مُعیّم دانست.
در پايان ،ب منظلر تسلط بيشتر بر بحث ،اقسام مطرح شده براي علّت و حکیوت
و آثار فقهي آنها را در جدول کيل خالص کرده و سذس بخشوي از تعليولهواي وارد
شده در قرآن و روايات را از باب نیلن با اين جدول مطابقت ميدهيم:

 . 1الهته در مواردی مانند مثال دوم ،علت را فقط معمّم قرار میدهیم نه مخصّص؛ چوون قرینوهی خوارجی
داریم که تقویت حافظه تنها مالک مطلوبیت سواک در نظر شارع نیست.
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رديف

اقسام تعليل

علّت/

اقسام فرعي

مُعیّم مُخصّص

حکیت
*

1

تعليل ب صفت ملیلع

مالکي (عام)

علّت

2

تعليل ب صفت ملیلع

مالکي

علّت

3

تعليل ب صفت ملیلع

(خاص)

حکیت/

4

تعليل ب هدف

انگيزشي/

مردّد

5

تعليل ب هدف

تعبدي

علّت

6

تعليل ب هدف

← صفت

حکیت

*

7

تعليل ب نتيج و اثر

ملیلع

حکیت

*

8

تعليل ب نتيج و اثر

مفاد ايجابي

علّت

9

تعليل ب نتيج و اثر

مفاد سلبي

مردّد

← صفت

مردّد

*
*

*

*

*

*

ملیلع
مفاد ايجابي
مفاد سلبي

)1

در

آيۀ

(⧫◆...

⬧  →  


⧫❑⧫

✓◼◆

⬧◆


☺



☺◼

⧫⬧

⧫❑⬧


⬧

⧫⬧

 1)...⧫ ☺◼تعليل از قسم پنجم،
 . 1الهقرة.282 ،
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يعني حکیتي است ک ن مُعیّم و ن مخصّص واقع ميشلد.
 )2در آي ي

(➔  ⧫
◆⧫◆

◆

✓ ⧫✓⬧☺ ◆
◼⧫



◼



⬧ ⧫➔   ⬧

 1)... ⧫⬧⬧تعليل از قسم هشتم است و یذا مُعیّم يا مخصّص واقع
نیيشلد.
 )3در آي ي

(◼⧫ ❑▪❑⬧ 



⬧

☺



☺◆ ➔⧫ ◼⧫ ➔⧫

 2) ◆❑  ❑→تعليل
نخست با تلج ب روشن نبلدن مراد از تفضيل ،از قسم سلم است .اما تعليل دوم
ظاهراً از قسم دوم است ک محقق نائيني 1آن را واسط ي در ثبلت ناميد و بنابراين
هرنند نیيتلاند معیّم باشد ،ویي مخصّص بلدن آن قابل قبلل است و بر پاي ي آن
ميتلان ب سلب قلّاميت شلهر در فرق ترک انفاق واجب حکم کرد.
)4

در

خيه

(⧫

❑⧫◆
◆


☺

⧫
→◼⧫



◼⧫

➔⬧ →⬧  

 3) ⧫❑→⬧تعليل از قسم پنجم است.
ةت ِألَ ِبي َعبْة ِد ِ  7جف ل ِْل ف
 )5در روايت اسحاق بن عیّوار صويرفي «قف ْل ف
ام َمةا
ةت فِةدَ َ
 . 1األحزاا.59 ،
 . 2النساء.34 ،
 . 3الهقرة.183 ،
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َتقفو فل فِي ْالف ِْت َر ِن َيجف ف
وز أَنْ أ ف َؤ ود َي َ ةا فِضةا ِبقِي َمة ِا َهة ِل ِه ْاألَ ْشة َيا ِط التِةي َسةم ْي َت َ ا؟ َقةال:
َن َل ْم الِن َلل َِم أَ ْن َفرف لَ فه َي ْش َت ِري َما ي ِفري فد» 1تعليل از قسم هفوتم اسوت کو بو قسوم اول
ملحق ميشلد و یذا مُعیّم و مخصّص است.
 )6در روايت منصلر بن حازم «قف ْل ف
ت ِألَ ِبي َع ْب ِد ِ َ 7ما َتقفو فل فِةي الصةائ ِِم في َقبوة فل
س َو أَمةا الشةابُّ
ةم َف َةال َبةنْ َ
ار َي َا َو ْال َمرْ أَ َن؟ َف َقال :أَما الش ْي فخ ْال َ ِبيةرف م ِْثلِةي َو م ِْثلف َ
ْال َج ِ
الش ِب فق َف َال ِألَن فه َّي ْفؤ َمن» 2تعليل از قسم اول ،يعني علتي است ک ميتلانود مُعیّوم و
مخصّص باشد.

ِةن ْال َمةرْ أَ ِن
ةل َي َمةسُّ م َ
 )7در روايت حلبي « َعنْ أَ ِبي َع ْب ِد ِ  7أَن فه سفة ِئ َل َعةنْ َرجف ٍ
ض فه؟ َف َقا َل :الِن َلل َِم في ْ َرهف لِلرجف ِل الشةابو َم َخا َفة َا أَنْ
ص ْو َم فه أَ ْو َي ْنقف ف
َشيْئا أَ في ْفسِ فد َلل َِم َ
َيسْ ِب َق فه ْال َمنِي» 3تعليل از قسم نهارم است و یذا ماننود تعليول روايوت قبول مويتلانود

مُعیّم و مخصّص باشد.
ةون» 4تعليول از قسوم
 )8در حديث أربعیأ «ّ َتل َبسةوا السّةوادَ فا ّنة فه لِبةاسف فِرْ َع َ
سلم است ،نلن با تلج ب اينک تأثيرپذيري از سيره و سنّت فرعلن در ميان مسلیين
متصلّر نيست تا شارع مقدآ نگران تشبّ مسلیين ب وي باشد ،احتیال معتناب ميرود
ک ملال با اين تعليل در صدد تقليت انگيزهي اجتناب از یبس سلاد در افراد است ،ن
اينک بخلاهد مالک حکم را بيان نیايد.

 )9در روايت عيلن األخبار از محید بن سونان از اموام ریوا َ « 7و حف ةرو َم الن َظةرف
شلفور ال ون َسا ِط ْال َمحْ جف و َبا ِ َ
ِةن ال ون َسةا ِط لِ َمةا فِية ِه مِةنْ
ْةرهِن م َ
ت ِب ْاأل ْز َوا ِ َو الِ َلب َغي ِ
الِلَب ف ِ

ول فِي َمةا َّ َيحِة ُّل َو َّ
ال َو َما َي ْةدعفو الِلَيْة ِه الت ِْيةي فج م َ
ِةن ْال َف َسةاد َو الة ُّد فخ ِ
يج الرو َج ِ
َت ِْي ِ

َيجْ فم فل» 5تعليل از قسم نهم يعني حکیتي است ک مُعیّم واقع ميشلد ،اموا مخصّوص
 . 1عاملی ،وسائل التیعة ،ج ،6ص.241
 . 2همان ،ج ،7ص.69
 . 3همان ،ص.68
 . 4مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،10ص.93
 . 5عاملی ،وسائل التیعة ،ج ،14ص.140
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نيست.

 )10در روايووت زراره و محیوود بوون مسوولم « َعةةنْ أَ ِبي َع ْب ة ِد ِ َ 7قةةا َلَ َّ :تة ِةر ف
ث
ال ون َسةةا فط ِمةةنْ َع َقةةار الة ُّدور َشةيْئا َو لَ ِ ةةنْ في َقةةو فم ْال ِب َنةةا فط َو ُّ
التةةوبف َو فتلْ َتةةب فث فم َن َ ةةا أَ ْو
ِ
ِ
ام لِةة َئال َي َت َ
ث
اريةة ِ
رف ب َفل َ ةةا َقةةا َلَ :و الِن َمةةا َل َ
ةةزوجْ َن ال ون َسةةا فط َف في ْفسِ ْةةد َن َعلَةةب أَهْ ِ
ةةل ْال َم َو ِ
اري َث فم» 1تعليل از قسم ششم يعني حکیتي است ک ميتلاند مُعیّم واقع شلد ،اما
َم َو ِ
مخصّص نيست.

 )11در روايت جابر بن يزيد جُعفي از امام باقر َ « 7قا َل الن ِبيُّ َ 9يا َعلِيُّ َّ َت َت َخت ْم
فم فِي ْال َجنا» 2تعليول از
ِبالل َه ِ
ير َفتِن فه لِ َباس َ
س ْال َح ِر َ
ب َفتِن فه ِزي َن فت َم فِي ْال َجن ِا َو َّ َت ْل َب ِ

قسم سلم است.

 )12در روايت اسیاعيل بن يسار از امام صادق َ « 7سةنَلَ فه َرجف ةل َف َقةا َل :أَصْ ةلَ َح َم
م الص َال ِن؟ َف َقا َل :ف
ف أَ ف
شرْ بف ْال َخمْ ِر فثم َقةا َلَ :و َت ْةد ِري لِة َم
شرْ بف ْال َخمْ ِر َشرٌّ أَ ْم َترْ ف
ال َّ َيلْ ِرقف َربه» 3تعليل از قسم نهم است.
َل َ
ام؟ َقا َلَ .َّ :قا َلِ :ألَن فه يَصِ يرف فِي َح ٍ
ت لَ فه :الرجف فل َي ف
 )13در روايت بکير بن أَعين «قف ْل ف
م َبلْ ةدَ َمةا َي َت َوضةن ف َقةا َل :ه َفةو
ش ُّ
ِين َي ف
شم» 4برخالف نظر محقق نائيني1ک حکیوت بولدن
ِين َي َت َوضن ف أَ ْل َ رف ِم ْن فه ح َ
ح َ
را پذيرفت اند ،تعليل از قسم اول است ،هیچنان ک محقق خليي 1قائل شده و آن را
مُعیّم و مخصّص دانست است.

5

 )14در روايووت مرفلعوو ي کلينووي; «دَ فعةةوا َمةةا َوا َفة َ
ةق ْال َقة ْةو َم َف ةتِن الرُّ ْشةةدَ ِفةةي

خ َِال ِف ِ م» 6تعليل از قسم هشتم است.
 )15در روايت سَیاعۀ « َسن َ ْل ف
ةل ْال ِلمة ِا؟ َقةا َلَ :ف َقةا َل:
ت أَ َب َ
اع ْب ِد َِ 7عنْ َش َ ادَ ِن أَهْ ِ
َّ َتجف ف
ةاز ْ
ْةر فه ْم َج َ
ت َشة َ ادَ فت ف ْم َعلَةب ْال َوصِ ةي ِا
وز الِّ َعلَب أَهْ ِل مِل ِت ِ ْم َفتِنْ لَة ْم َت ِج ْةد َغي َ
 . 1همان ،ج ،17ص.519
 . 2همان ،ج ،14ص.163
 . 3همان ،ج ،17ص.250
 . 4همان ،ج ،1ص.332
 . 5غروى تهریزى ،التنقیح فى شرح العروة الوثقى :االجتهاد و التقلید ،ص.329
 . 6عاملی ،وسائل التیعة ،ج ،18ص.80

90

فصلنامه پژوهشهاي اصولي/شماره  / 11زمستان 1390

ِألَن فه َّ َيصْ لف فم َل َهابف َح وق أَ َحةد» 1تعليل از قسم ششم است .ایبت صحت تعیيم حکوم
در اينجا مانند برخي م الهاي سابق ،اختصاص ب عقد سلبي قضي (مبغلیيت کهواب
حق) دارد و در ملرد عقد ايجابي آن جاري نيست .یذا هیچنوان کو برخوي بزرگوان
فرملدهاند 2،نیيتلان م الً جلاز شهادت مسلیان فاسق را از اين تعليل نتيج گرفت.
 )16در روايووت أبوويبصووير و زراره از امووام صووادق « 7تزوّ جةةوا فةةي ال ُّش ة ّ ام

ب الرّ جل و هو َيق َ رف ها علب دينةه» 3تعليول
وّتزوّ جوهم ألن المرأن تنخل ِمن أد ِ
از قسم هفتم است.

 )17در روايووت علووي بوون رئوواب «سةةنلت أباعبةةد  7عةةن ال َم ةرأن الفةةاجر ِن
يتزوّ جف ا الرج فل المسل فم؟ قةال :نلةم و مةا َيم َنلفةه؟ و ل ةنْ اللا َف َلةل َف ْل فيحصِ ةنْ ما َئة فه
الول ِد» 4تعليل از قسم نهارم است.
َمخاف َا َ
 )18در روايت أبان بن تغلب در مسوئل ي متعو «ا ّنةه قةال ألبيعبةد  :7فةت ّني
َ
عليةم ،قلةت :و يةق؟ قةال :ک ّنةم
أس َتحي أن أل ف َر
أضةرُّ
َ
شرت األيّام قال :هو َ

قام و لَ ِز َم ْت َم النفق فا في اللِة ّدن  5»...تعليول از قسوم دوم
اللا لمتشترت ان
َ
تزويج فم ٍ
است.
شايان ککر است ک با تلج ب تنلع بسيار زياد شيلههاي بياني نبايد انتظار داشت
ک تعليلها هیلاره در قایبهايي محدود و مشوخص بيوان شوده باشوند .بنوابراين ،در
ملاردي براي تشخيص نلع علّت يا حکیت ،نيازمند قدري تأمل خلاهيم بلد تا يوک
قایب تعليلي را ب قایبي مأنلآتر ارجاع دهيم .براي نیلن  ،تعليل در روايت علوي بون
َ
ِةيس
ةار لِة َم جف لِة َل؟ َقةا َلِ :ألَن الِ ْبل َ
جعفر از ملس بن جعفرَ « :سةن ْل فت فه َعةنْ َرمْ ةيِ ْال ِج َم ِ
ار َف َر َج َم فه الِب َْراهِي فم َف َج َر ْ
ت السُّنا
لين َ َ
اللّ َ
کب َْراهِي َم 7فِي َم ْوضِ ِر ْال ِج َم ِ
ان َي َت َرا َط ِ ِ

 . 1عاملی ،وسائل التیعة ،ج ،13ص.391
 . 2حسینی میالنی ،کتاا التهادات ،ص.45
 . 3عاملی ،وسائل التیعة ،ج ،14ص.428
 . 4همان ،ص.335-334
 . 5همان ،ص.470
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ِبللِم» 1ميتلاند ب جیل ي «اتباعا لس ّنا ابراهيم  »7ارجاع داده شلد کو تعليلوي
از قسم پنجم است.

 . 1عاملی ،وسائل التیعة ،ج ،10ص.214

92

فصلنامه پژوهشهاي اصولي/شماره  / 11زمستان 1390

منابع
 الهحرانی ،التیخ یوس ( 1409ق) ،الحدائق الناضرة 25( ،مجلد) ،قم ،جماعة المدرسینفى الحوزة العلمیة.

 الهروجردی ،التیخ محمدتقی(بیتا) ،رسالة نخهة األفکار فی حرمان الزوجة من األراضیو العقار ،قم ،جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.
 الحائری ،السید کاظم( 1415ق) ،القضاء فی الفقه االسالمی ،قم ،مجمع الفکر االسالمی. العاملی ،محمد بن الحسن(بیتا) ،وسائل التیعة ( 20جلود) ،بیوروت ،دار احیواء التوراثالعربی.
 الخراسانی ،التیخ محمدکاظم ( 1409ق) ،کفایة األصول ،قم ،مؤسسة آلالهیت :إلحیاءالتراث.
 الغروى التهریزى ،المیرزا على(1410ق) ،التنقیح فى شرح العروة الوثقى :االجتهاد والتقلید ،قم ،دارالهادى للمطهوعات.
 الغروى التهریزى ،المیرزا على(1410ق) ،التنقیح فى شرح العروة الوثقى :الطهارة ،قم،دارالهادى للمطهوعات.
 الواعظ الحسینی الههسودی ،السید محمد سرور( 1409ق) مصهاح األصول ،قم ،مکتهةالداوری.
 الروحانی ،السید محمدصادق( 1418ق) ،منهاج الفقاهة 6( ،ج) ،قم[ ،بینا]. شهیرى زنجانى ،سیدموسى(بىتا) ،تقریرات درس نکاح ،قم ،مؤسسهی تهیان. عهدالمنعم ،محمود عهد الرحمان( 1419ق) ،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة 3( ،ج). المقدس النجفی ،محمدهادی(بیتا) ،کتاا الحدود و التعزیرات ،قم. الحسینی المیالنی ،السیدعلی(1405ق) ،کتاا التهادات ،قم. المجلسی ،محمد باقر( 1403ق) ،بحاراألنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربى. المؤمن ،التیخ محمد(بیتا) ،کتاا الصالة؛ ( 4ج) ،قم[ ،بینا]. مصهاح یزدى ،محمدتقی( ،)1368آموزش فلسفه2( ،ج)؛ تهران :سازمان تهلیغات اسالمى. مصهاح الیزدی ،محمدتقی( 1405ق) ،تعلیقة علی نهایة الحکمة ،قم ،مؤسسه در را حق. المظفر ،محمدرضا( 1400ق) ،المنطق ،بیروت ،دارالتعارف. -مکارم التیرازی ،ناصر( 1411ق) ،القواعد الفقهیة ،قم ،مدرسة االمام امیرالمؤمنین.7
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 الخویی ،السید ابوالقاسم(بیتا) ،اجود التقریرات ،قم ،کتابفروشی مصطفوی. النائینی ،محمدحسین(بیتا) ،رسالة الصالة فی المتکوک ،تحقیق :جعفر بن علی الغرویالنائینی.
 -الهمدانی ،آغا رضا(بیتا) ،مصهاح الفقیه ،طهران ،منتورات مکتهة الصدر.
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اصل برائت و كاربرد آن در حقوق
حسين قافي

*

چکیده
ا ل برا ت به عنوان یکی از مهمترین ا ول عملیه ،عبارتست از «صکم به عدم ثبوت تکلیف ،در
مواردی هه تکلیف ،مشکوك است ».ا ولیین برای اثبات صجیت این ا ل ،به ادله اربعده اسدتناد
هرد اند .ا ل مزبور عالو بر نقش مهمی هده در اسدتنباط اصکدام فقهدی توسدي فقیده دارد ،در
مباصث صقوقی نیز هاربرد فراوانی دارد و صقوقدانان ،قضات و وهال را در استنباط دحیح اصکدام
صقوقی و را قضایی یاری می دهد .این مقاله ،ابتدا به معرفی مختصر ا ل برا ت و بیدان هلیداتی
در اینبار میپردازد ،و در بخش دوم ،هاربرد این ا ل در مباصث صقوقی و نتایج صقوقی مترتد
بر ن  ،مانند ا ل قانونی بودن جرم و مجازات ،ا ل عطف به ماسبق نشدن قوانین ،ا ل تفسیر
به نفع متهم ،و ا ل عدم ثبوت دین را مورد بررسی قرار میدهید.
واژگان كلیدي  :ا ل برا ت ،هاربرد برا ت ،عطف به ماسبق ،جرم و مجازات ،ا ل حت ،نفدع
متهم

* عضو هیئت علمی پژوهتگا حوز و دانتگا
تاریخ دریافت 1390/7/11 :تاریخ تأیید1390/9/24:

اصل برائت و اربرد خن در حقوق
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مقدمه

يکي از مهمترين اصلل عیلي ک در دانش اصولل فقو از آن بحوث مويشولد اصول
برائت است .اين اصل عالوه بر نقوش مهیوي کو در اسوتنباط احکوام ظواهري فقهوي
تلسط فقي دارد در مباحث حقلقي نيز کاربرد فراواني دارد و حقلقدانان ،قضوات و
وکال را در استنباط صحيح احکام حقلقي و آرا قضايي ياري ميدهد .در ايون مقایو
در دو بخش ،ابتدا ب معرفي مختصر اصل برائت و بيان کلياتي در اينباره ميپردازيم
و سذس کاربرد اين اصل در مباحث حقلقي و نتايج حقلقي مترتوب بور آن را مولرد
بررسي قرار ميدهيم.
بخش اول كلیات

 .1تعريف اصل برائت

واژه برائت در یغت ب معني خالصي از عيب و تهیوت ،رهوايي از بودهي ،بيوزاري از
نيزي و پاک شدن است .)1و در اصوطالح اصولیيين اصول برائوت عبوارت اسوت از:
« حکم ب عودم ثبولت تکليوف بوراي مکلوف در مولردي کو اصول وجولد تکليوف
مشکلک باشد» .يعني هرگاه با استناد ب دیيل معتبوري ،وجولد تکليوف ایزاموي ثابوت
نشلد ،در ظاهر حکم ميشلد ک مکلف در اينبواره تکليفوي نودارد هرننود درواقوع
احتیال تکليف وجلد داشت باشد .م الً اگر مجتهد با مراجع بو ادّیو  ،دیيول معتبوري
براي حرمت تلقيح مصنلعي يا شبي سازي انسان نيافت بوا اسوتناد بو اصول برائوت بو
جلاز و عدم حرمت آن فتلا ميدهد .يا اگر در ملرد وجلب گفتن اقام بوراي نیواز،
ترديدي وجلد داشت باشد امّا دیيل معتبري در اينبواره يافوت نشولد ،حکوم بو عودم
وجلب اقام خلاهد شد .بنابراين هم در شبهات تحريیوي و هوم در شوبهات وجولبي
مي تلان اصل برائت را جاري ساخت.
در کالم علیا گذشت گاه از اصل برائت با عنلان «برائوت اصولي » يوا «استصوحاب
 .1شرتونی ،اقرب اییلارد؛ معلوف ،ایینجد؛ دهخدا ،یغتنام دهخدا ،ذیل واژ .
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حال عقل» يا «استصحاب برائت» ياد شده است.

1

 .2مقايسه اصل برائت و اصالةاالباحه

اصل برائت را نبايد با «اصایۀاالباح » مترداف و يکسان دانست .بحوث اصةالااّباحه
در پاسخ ب اين سؤال مطرح ميشلد ک قاعده اویي در ملرد انجوام کارهوا نيسوت؟
در اين باره نند نظري متفاوت ارائ شده است 2:برخي علیا ،اصل در اشيا را «منوع» و
«حظر» دانست اند و معتقدند نلن هیو مخللقوات و از جیلو انسوان ،ملوک خداونود
هستند ،یذا انسان نیيتلاند هيچگلن تصرفي انجام دهد مگر اينک از سلي شوارع بو
او اجازه داده شلد زيرا تصرف درملک ديگري بدون اکن او ،عقالً مینلع است.
امّا گروه ديگري ،اصل را «اباح » و «جلاز» دانست اند 3و بر اين باورند ک مادامي
ک نهي و منعي از سلي شارع نسبت ب عیلوي صوادر نشوده ،انجوام آن کوار مبواح و
مجاز خلاهد بلد .زيرا حکیت ایهي اقتضا دارد ک خلق اشويا  ،بو منظولر اسوتفاده و
انتفاع افراد از آن صلرت گرفت باشد .ب عالوه در آيات متعوددي از قورآن تصوريح
شده ک زمين و آنچ در زمين است براي انسانها خلق شده است 4بنوابراين از سولي
شارع ،اجازه نسبت ب انجام ننين تصرفاتي وجلد دارد 5.برخي نيز نو اصةالااّباحه

را پذيرفت اند و ن اصالاالحظر را ،بلک قائل ب تلقف شدهاند.

6

بهرتقدير اصالا اّباحةه با اصل برائت از جهات متعدد ،متفاوت است .زيرا اوالً

اصةالااّباحه بيانگر يک حکم واقعي است در حایي ک اصل برائت تنها مفيد يوک
حکم ظاهري است ک در فرق جهل و شک درباره حکم واقعوي ،وظيفو عیلوي و
ظاهري مکلف را روشن ميکند و او را در مقام عیل از تحير خارج ميسازد .ثانياً بوا
 . 1شیخ طوسی ،العدة ،ج ،2ص755؛ محقق حلی ،معارج ،ص ،212عاملی ،معالمالدین ،ص.234
 . 2سیدمرتضی ،الذریعه ،ج ،2ص 808به بعد؛ شیخ طوسوی  ،ج ،2ص742؛ قدسوی ،انووار االصوول ،ج،3
ص 74به بعد.
 . 3سیدمرتضی ،ج ،2ص809
 . 4بقر 29 ،؛ الرحمن10 ،
 . 5قدسی ،ص 75و 76
 . 6شیخ طوسی،1403،ج ،2ص742
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استناد ب اصالا اّباحةه ،تنها ميتلان مینلعيت عیول و تکليوف تحريیوي را منتفوي
دانست ،در حایي ک ب کیک اصل برائت هوم تکليوف تحريیوي مشوکلک مرتفوع
مي شلد و هم تکليف وجلبي مشکلک .ب تعبير ديگور کواربرد اصول اباحو تنهوا در
شبهات تحريیي است ،امّا اصل برائت هم در شبهات تحريیي کاربرد دارد و هوم در
شبهات وجلبي.

1

 .3مستند اصل برائت

اصلیين براي حجيت اصل برائت ب کتاب ،سنّت ،عقل و اجیواع تیسوک کوردهانود.
(شيخ انصاري ،1411،ج ،1ص 316ب بعد؛ آخلند خراساني ،1412،ص  385ب بعود)
از ميان آيات شريف قرآني ک بدان استناد شده ،ميتلان ب آيات زير اشاره کرد:

ين َحتب َن ْب َل َ
ث
(َّ فيکَلوقف ف َن ْفسا الِّ َما خ َتا َها)؛َ ( 2و َما فکنا م َفل ول ِب َ
ان ف لِيفضِ ل َق ْوما َبلْ َد الِ ْل َه َدا فه ْم َحتب في َبي َون َل ف ْم َما
َرسفوّ )؛َ ( 3و َما َک َ
ا)5.
ون)؛( 4لِ َي ْ لِمَ َمنْ َه َلمَ َعنْ َب وي َن ٍا َو َيحْ َيب َمنْ َحي َعنْ َب وي َن ٍ
َيتقف َ
روايات فراواني نيز در ايون بواب مطورح شوده و مولرد تیسوک قورار گرفتو کو

مهمترين آنها از اين قرارند :حديث نبولي «رفوع»« :رفةر عةن امتةي تسةلا الختةا
والنسةيان و مةا ا رهةوا عليةه و مةا ّيللمةون 6» ...روايوت اموام صوادق« :7مةةا

حجب

علمه عن اللباد ف و موضوع عن م» 7روايت امام صادق « :7ل شي

متلق حتي يرد فيه ن ي» 8روايت امام صادق « :7ل شيط لم حالل حتي تللم

 . 1کالنتر ،مطارح االنظار ،ص 245و .246
 .2طالق.7 ،
 .3اسراء.15 ،
 .4توبه.115 ،
 .5انفال.42 ،
 .6صدوق ،خصال ،ج417 ،2
 .7عاملی ،وسائل التیعه ،ج ،27ص.163
 .8همان ،ج ،27ص174
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انه حرام بلينه 1»...و روايت نبلي« :الناس في سلا ما لم يللموا».

2

عالوه بر ادّی نقلي ک اصل برائت شرعي را اثبات ميکند ،ب دیيل عقلوي «قاعوده
قبح عقاب بالبيان» نيز براي اثبات اصل برائت عقلي تیسک شده است .ایبت هی ادّی
نقلي و عقلي مزبلر ،ملرد بحث و مناقش ميان اصلیيين قرار گرفت و درباره اسوتدالل
ب هر يک از آنها ،اشکاالتي مطرح شده است ک ايون مقایو درصودد بررسوي آنهوا
نيست.
 .4مجرای اصل برائت

ننان ک قبالً بيان شد ،هر گاه اصل وجلد تکليف ،ملرد شک و ترديود واقوع شولد،
اصل برائت جاري خلاهد شد .مرحلم شيخ انصاري ک بحث مجاري اصلل عیلي را
با نظرات ابداعي خليش ب صلرت مفصل و منسجم در کتاب فرائد مطورح نیولده،

3

در اين زمين معتقد است ک شک و ترديد مکلف ،يا ب خلد تکليف برميگردد و يا
ب متعلق تکليف (مکلف ب ) .در صلرتي ک اصل تکليوف قطعوي و ثابوت باشود ،امّوا
متعلق تکليف ملرد شک واقع شلد و احتياط نيز عیالً امکان داشت باشد ،اين فرق،
مجراي اصل احتياط است .م الً اگرشخص بداند کو موايع درون يکوي از ايون ننود
ظرف ،نجس است ،بايد ازهی آنها اجتناب نیايد.
ویي در فریي ک اصل وجلد تکليف مشکلک باشود ،يعنوي احتیوال دهود کو
اصالً تکليفي متلج او نشده است ،در اين صلرت اصل برائت جواري خلاهود شود.
شيخ انصاري علت پيدايش شک در تکليف را يکي از املر نهارگانۀ فقودان نوص،
اجیال نص ،تعارق دو نص و اشتباه در املر خارجي ميداند ،ک در س مولرد اول،
شبه حکیي و در ملرد اخير ،شبه ملیلعي پديد خلاهد آمد .ییناً اين تقسويم را
هم در شبهات تحريیي و هم در شبهات وجولبي مطورح مويکنود کو از آن ،هشوت
صلرت حاصل مي شلد و در هيچيک از فروق هشتگان فولق احتيواط را واجوب
 .1همان ،ج ،17ص89
 .2احسایی ،عوالی اللئالی ،ج ،1ص.424
 .3انصاری ،فرائداالصول ،ج ،1ص 2و  308به بعد.
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نیيداند 1.بنابراين تیامي فروق يادشده ،مجراي اصل برائت خلاهد بلد ،هرنند در
ملرد فرق تعارق دو نص ،برخي اصلیيين اصل تخيير را جاري ميدانند.
عالوه بر ملارد مذکلر ،در دو فرق ديگر هوم کو از مصواديق شوک در متعلوق
تکليف است ،احتياط واجب نيست و اصل برائت جاري ميشلد .يکي در ملرد شبه
تحريیي ملیلعي ک اطراف آن غير محصلر باشد ماننود صولرتي کو انسوان يقوين
داشت باشد ،برخي از گلشت هايي کو در ايون شوهر بو فوروش مويرسود ،بو روش
صحيح شرعي کبح نشده و مردار است ،امّا تعداد گلشتهايي ک در معرق فوروش
قرارگرفت ب قدري زياد است ک نیيتلان از آنها اجتناب کرد .ملرد دوّم هوم شوبه
وجلبي حکیي است ک دوران ميان اقل و اک ر باشد .م الً هر گاه شخصوي يقوين بو
بدهکاري خليش نسبت ب ديگري داشت باشد ،امّا ميزان دقيق آن را نداند و بين مبلغ
کیتر و بيشتر مردّد باشد ،در اين صلرت تکليف بو پرداخوت ديون نسوبت بو ميوزان
کیتر ،قطعي و مسلّم است و بايد آن را بذردازد امّا نسبت ب مبلغ موازاد ،اصول برائوت
جاري خلاهد شد.
حال پس از آشنايي اجیایي با اصل برائت ،در ادام ب بررسي کواربرد ايون اصول
در مباحث حقلقي ميپردازيم.
بخش دوم :كاربرد اصل برائت در حقوق

مقدمه

اصل برائت در حقلق ملیلع ايران ک مبتني بر ملازين شرعي است ،داراي جايگاه
وي ه اي است و ب عنلان يک اصل مسلم پذيرفت شده و قلاعد حقولقي متعوددي بور
اين پاي بنا گرديده است .اصل برائت هم در قلیرو مسائل جزائي و کيفري و هوم در
زمين مباحث حقلقي و مدني و مسائل مربلط بو امولر دادرسوي کواربرد گسوتردهاي
دارد و در قلانين متعدد ب آن تصريح شده است.
اصل 37ق .ا .صوريح ًا اصول برائوت در مسوائل کيفوري را بو رسویيت شوناخت و
 .1انصاری ،فرائداالصول ،ج ،1ص 314به بعد.
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اينگلن مقرر ميدارد« :اصل ،برائت است و هيچکس از نظور قوانلن مجورم شوناخت
نیوويشوولد مگوور اينک و جوورم او در دادگوواه صووایح ثابووت گووردد .»...هیچنووين موواده
197ق .آ .د .م .اصل برائت در مباحث حقلقي و دادرسي را ملرد تلج قورارداده و
تصريح ميکند« :اصل ،برائت است بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگوري
باشد ،بايد آن را اثبات کند در غير اين صلرت با سلگند خلانده ،حکم برائت صادر
خلاهد شد».
ایبت اصل 37ق .ا .مربلط بو شوبهات ملیولعي تحريیوي اسوت يعنوي هور گواه
ارتکاب جرم تلسط متهم ،مشکلک باشد و اين امر در دادگواه صوایح ثابوت نشولد،
حکم ب برائت متهم صادر خلاهد شد .زيرا فرق ميشلد ک موتهم مرتکوب جورم و
عیل مینلع (حرام) نشده است و مخایفتي با تکليف تحريیي صولرت نگرفتو و یوذا
مجووازاتي هووم در کووار نخلاهوود بوولد .ویووي موواده 197ق .آ .د .م .در موولرد شووبهات
ملیلعي وجلبي است .نلن در اينجا شک در وجلب بازپرداخت ديني اسوت کو
اصل وجلد آن مشکلک است .هیچنوين اصول  51ق .ا .مقورر مويدارد« :هويچ نولع
مایيات ویع نیيشلد مگر ب ملجب قانلن »...ک اين اصل مربلط ب شبهات حکیي
وجلبي است .يعني هر گاه پرداخت مایيات خاصوي کو در قوانلن نياموده مشوکلک
باشد ،حکم ب برائت ميشلد.
در اينجا ب صلرت مختصر ب تلیيح برخي از احکام و قلاعد حقلقي ک متفورع
بر اصل برائتند و يا از نتايج آن ب شیار ميآيند ميپردازيم:
 .1اصل قانونی بودن جرم و مجازات

يکي از مهمترين قلاعد حقلق کيفري ک در اک ر نظوامهواي حقولقي پذيرفتو شوده
است 1و در حقلق جزاي ايران هم ملرد پذيرش واقع شده است ،اصل قوانلني بولدن
 .1ماد  11اعالمیه جهانی حقوق بتر مقرر میدارد« :هر کس بوه بزهکواری موتهم شود باشود ،بویهنوا
محسوا خواهد شد ،تا وقتی که در جریان یك دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای الزم برای دفواع
آزاد تأمین شد باشد ،جرم او قانوناً محرز هردد».
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جرم و مجازات است .مفاد اين اصل ننين است ک هيچ عیل و فعلي يا ترک فعلي،
جرم تلقي نیيشلد ،مگر ب ملجب حکم قانلن و ميزان مجازات جرايم را هوم فقوط
قانلنگذار تعيين ميکند .عالوه بر اصل 37ق .ا .ک بدان اشاره شد ،قلانين و مقررات
ديگري هم وجلد دارد ک در راستاي اين اصل ویع گرديوده اسوت از جیلو اصول
32ق .ا« : .هيچکس را نیيتلان دستگير کرد ،مگر ب حکم و ترتيبي ک قانلن معوين
ميکند »...و اصل 36ق .ا« : .حکم ب مجازات و اجراي آن ،بايد تنها از طريق دادگاه
صایح و ب ملجب قانلن باشد» .و ماده 2ق .م .ا« : .هر فعل يا ترک فعلي ک در قانلن
براي آن مجازات تعيين شده باشد ،جرم محسلب ميشلد».
اصلالً در هر دادرسي کيفري ،س مرحل وجولد دارد کو در تیوام ايون مراحول،
اصل برائت جاري ميشلد 1.مرحل نخست آن است ک دادرآ ،با مراجع بو قوانلن
روشن کند کو اصولالً عیول انتسوابي بو موتهم ،جورم اسوت يوا خيور؟ مو ال شوخص
دستگيرشده ،متهم ب خريد و فروش يا نگهداري آالت ملسويقي اسوت .قایوي بايود
بررسي کند ک در متلن قانلني اين عیل ،جرم شناخت شده يا ن ؟ و در صولرتي کو
در اينباره شکي وجلد داشت باشد و يعني يک شبه حکیي تحريیي در کار باشد و
بايد ب کیک اصل برائت ،با صدور قرار منع تعقيوب در دادسورا يوا حکوم برائوت در
دادگاه ،رسيدگي ب پرونده خاتی يابد .م ال ديگر ،مواده  607ق .م .ا .اسوت کو در
آن ،هر گلن حیل يا مقاومتي ک بوا علوم و آگواهي نسوبت بو موأملرين دویوت در
هنگام انجام وظيف صلرت گيرد ،تیرّد تلقي شده و براي آن مجازات تعيين گرديده
است .حال اگر شک وجلد داشت باشد ک فرار متهم يا عدم تلج متهم ب تعقيوب و
اخطار مأملران ،از مصاديق تیرّد ب شیار ميآيود يوا نو ؟ بوا تلجو بو اصول برائوت،
نیيتلان آن را از مصاديق جرم تیرّد ،محسلب نیلد.

2

در مرحل دوم ،با فرق اينک عیل ارتکابي از نظر قانلن ،جرم تلقي شوده اسوت،
 .1قیاسی ،روش تفسیر قوانین کیفری ،ص139
 .2ادار کل حقوقی ،نظریه  78/8/14- 7/5056ونظریه  ، 81/8/21- 7/7891مندرج در مجموعه قانون
مجازات اسالمی ،ص410
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دادرآ بايد مسئل انتساب جرم ب متهم را بررسي کند .يعني آيا جورم مزبولر از ايون
شخص ،سر زده است يا خير؟ م الً با استناد ب شهادت شوهلد يوا اقورار موتهم ،وقولع
جوورم تلسووط مووتهم را احووراز کنوود .در ايوون مرحل و نيووز اگوور ادی و معتبوور و شوولاهد
اطیينانبخشوي وجولد نداشوت باشود ،بو گلنو اي کو ارتکواب جورم تلسوط موتهم،
مشکلک بلده و يک شبه ملیلعي وجلد داشت باشد ،ب مقتضاي اصل برائت بايد
متهم را تبرئ نیلد .اصل 37ق .ا .هم ناظر ب اين مرحل است.
مرحل سلم دادرسي اين است ک پس از احراز وقلع جرم تلسوط موتهم ،دادرآ
براي تعيين مجازات مجرم ،بايد ب قانلن مراجع کند .در صلرتي ک در ايون مرحلو
هم در تعيين ميزان مجازات ،شک و ابهامي وجلد داشت باشد ،با تلج ب اصل برائت
نیيتلان حکم ب مجازات مشکلک صادر کرد .اين شک و ابهام نيوز از سونخ شوبه
حکیي است .ب عنلان م ال ماده 704ق .م .ا .مقرر ميدارد« :هر کس محلي را براي
شرب خیر ،داير کرده باشد يا مردم را ب آنجا دعلت کنود ،بو سو مواه توا دو سوال
حبس و  74یرب شالق و يا از يوک ميليولن و پانصود هوزار توا دوازده ميليولن ريوال
جزاي نقدي يا هر دو آنهوا محکولم خلاهود شود و در صولرتي کو هور دو مولرد را
مرتکب شلد ،ب حداک ر مجازات محکلم خلاهد شد ».اداره کل حقلقي در تلیيح
ابهامي ک در ملرد «حداک ر مجازات» وجلد داشت  ،اينننين نظر داده اسوت« :موراد
از حداک ر مجازت مقرر در ماده 704ق .م .ا .حداک ر هر يک از مجازاتهوا اسوت.
بدين معنا ک هر مجازاتي را دادگاه انتخاب نیايد ،بايد حوداک ر آن را مولرد حکوم
قرار دهد و منظلر اين نيست ک بايد هور دو مجوازات را آن هوم بوا حوداک ر ،مولرد
حکم قرار دهد».

1

 .2اصل عطف بهماسبق نشدن قوانين کيفری

يکي ديگر از اصلیي کو در حقولق ملیولع ايوران و در اک ور نظوامهواي حقولقي
پذيرفت شده ،اصل« عطف ب ماسبق نشدن قلانين» است .مفاد اين اصل ننين است ک
 .1نظریه  ، 83/3/4- 7/1318ص505
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علي ایقاعده ،اثر قانلن نسبت ب آينده خلاهد بلد و بر ملیلعاتي ک بعد از تصليب
قانلن مطرح ميشلد ،حکلمت ميکند .امّا نسبت ب وقايع و ملیولعاتي کو قبول از
تصليب قانلن ،وجلد داشت  ،اثري ندارد مگر در برخي ملارد است نائي .اين اصل ،هم
درحيط مسائل حقلق خصلصي و هم مسائل حقلق جزايي و کيفري ،ملرد پذيرش
واقع شده است.
در زمين مباحث حقلق خصلصي ماده  4ق.م .مقرر ميدارد« :اثر قانلن نسبت بو
آتي است و قانلن نسبت ب ما قبل خلد اثر ندارد مگر اينک در خلد قوانلن ،مقوررات
خاصي نسبت ب اين ملیلع اتخاک شده باشود» .در بُعود جزايوي نيوز اصول  169ق .ا.
تصريح ميکند« :هيچ فعل يا ترک فعلي ب استناد قانلني کو بعود از آن ویوع شوده
است جرم محسلب نیيشلد» .هیچنين ماده  11ق .م .ا .در اين زمين مقرر مويدارد:
«در مقررات و نظامات دویتي ،مجازات و اقدامات توأميني و تربيتوي بايود بو ملجوب
قانلني باشد ک قبل از وقلع جورم ،مقورر شوده باشود و هويچ فعول يوا تورک فعول را
نیي تلان ب عنلان جرم ب ملجب قانلن متاخر ،مجازات نیلد .یيکن اگر بعد از وقلع
جرم قانلني ویع شلد ک مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بلده و يا از جهات ديگور
مساعدتر ب حال مرتکب باشد ،نسبت ب جرايم سابق بور ویوع آن قوانلن ،توا صودور
حکم قطعي ،ملثر خلاهد بلد .»...ایبت هيئوت عیولمي ديولان عوایي کشولر ،در رأي
وحدت روي خلد تصريح کرده است ک مفاد ماده مزبلر ،از قلانين و احکام ایهي از
جیل قلانين راجع ب قصاص ،ک از صدر اسالم تشريع شدهاند ،انصراف دارد( .رأي
شیاره 45و  65/10/25مندرج در مجیلع آرا وحدت روي جزايوي ،تودوين فورجاهلل
قرباني ،ص )427بنابراين رسيدگي ب پرونده قتل عیدي کو قبول از تصوليب قوانلن
مجازات اسالمي صلرت گرفت  ،تابع اين قانلن خلاهد بلد ن قانلن مجازات عیولمي
ک پيش از انقالب اعتبار داشت.

1

مبناي اساسي«اصل عطف ب ماسبق نشدن قلانين کيفري» ک از یلازم «اصل قانلني
بلدن جرم و مجازات» محسلب ميشلد ،قاعده عقلي« قبح عقاب بالبيان» است .زيرا
 .1ادار کل حقوقی ،نظریه  ، 75/4/24- 7/2416ص 80
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از نظر عقلي ،پسنديده نيست ک شخصي را ب خاطر انجام عیلي ،ملرد مجازات قرار
دهند ،ک در زمان ارتکاب ،جرم تلقي نیيشده و از سولي قانلنگوذار مینولع اعوالم
نشده بلده ،بلک قانلن ،بعدها آن را مینلع ساخت است .بنابراين اصل عطف ب ماسبق
نشدن قلانين کيفري را ميتلان از نتوايج حقولقي اصول برائوت بو شویار آورد .ایبتو
درملرد قلانين ارفاقي و تخفيفي ،نلن سرايت قانلن ب گذشت  ،منافاتي با قاعده قوبح
عقاب ندارد ،اينگلن قلانين ب ما قبل سرايت مي کند.
شايان ککر است ،اجراي اصل مزبلر در ملرد قلانين مربلط ب حقلق خصلصي،
معیلالً ارتباطي با قاعده عقلي قبح عقاب بالبيان و اصل برائت ندارد .از هیين جهت
است ک قانلنگذار ميتلاند ب طلر است نائي ،برخي از اين قلانين را ب گذشت سرايت
دهد (کيل ماده  4ق .م ).در حایي ک ننين است نائي در ملرد قلانين جزايوي پذيرفتو
نيست .ب عبارت ديگر ،اصل عطف ب ماسبق نشدن قلانين کيفري ،در قوانلن اساسوي
ملرد تصريح قرار گرفت تا حتي قانلنگذار هم نتلاند برخالف آن ،قانلني مقرر کنود
و آن را نسخ نیلده يا تخصيص زند ،امّا مفاد ايون اصول در مولرد قولانين مربولط بو
حقلق خصلصي ،تنها در قانلن مدني ک يک قانلن عادي است ،آمده و اجازه ویع
قانلن برخالف آن هم داده شده است .بنابراين رعايت اين اصل در حقولق کيفوري،
داراي اهیيت بيشتري نسبت ب حقلق خصلصي است.

1

 .3اصل تفسير قانون به نفع متهم

يکي ديگر از نتايج اصل برائت ،ک در حقلق جزا مطرح ميشلد ،اصل تفسير قلانين
ب نفع متهم است .يعني هر گاه قلانين کيفري مبهم بلده و نياز ب تفسير داشوت باشود،
بايد آن را ب گلن اي تفسير نیلد ک درنهايت ب نفع متهم تیام شلد .اين اصل ک در
واقع خلد يکي از نتايج اصل قانلني بلدن جرم و مجازات است ،ب دو قاعده فرعيتر
تقسيم ميشلد:
يک) قاعده یزوم تفسير مضويّق در مولرد قولانيني کو جورم و مجوازات را تعيوين
 .1دانشپژو  ،مقدمه علم حقوق ،ص  214و 215
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ميکنند؛ مفاد اين قاعده اين است ک در ملاردي ک قانلنگذار در مقام بيوان جورم و
تعيين مجازات است ،اگر مراد او روشن نباشد و نتلان ب کیک قلاعد کلي محواوره
و اصلل یفظي (ماننود تیسوک بو مفهولم مخوایف و مفهولم ملافوق ،اصةالهاللموم،

اصالهاّتالق ،اصالهالظ ور وغيره) مراد قانلنگذار را ب دست آورد ،و درنهايت
شک و شبه اي وجلد داشت باشد ،قایي بايد قانلن را ب گلن اي تفسير کند ک فقط
شامل قدر متيقن و حداقل ملارد باشد .يعني مفهلم و مصداق جورم را حتوياالمکوان
محدود و مضيق کند و آن را کاهش دهد.
م ال  :1ب ملجب ماده 607ق .م .ا« .هرگلن حیل يا مقاومتي ک با علم و آگاهي
نسبت ب مأملرين دویت در حين انجام وظيفو آنوان بو عیول آيود ،تیورّد محسولب
ميشلد و مجازات آن ب شرح زير است »...اداره کل حقلقي درباره تیرّد نسوبت بو
کارمندان شهرداري ننين نظر داده اسوت« :شوهرداري از مؤسسوات عیولمي بولده و
داراي شخصيت حقلقي مستقل از دویت اسوت .بنوابراين هیوانگلنو کو شوهرداري
اداره دویتي ب شیار نیيرود ،کارمندان آن هم کارمند دویت ب شیار نیويرونود .بوا
اينک در ماده 609ق .م .ا .تلهين ب مأملرين شهرداري در حين انجوام وظيفو يوا بو
سبب آن ،م ل تلهين ب موأملر دویوت ،جورم معرفوي شوده ،اموا در مواده  607قوانلن
مرقلم ،ب تیرّد در مقابل مأملرين شهرداري ،هيچگلن اشارهاي نشده .از آنجايي ک
در مقررات جزايي ،تفسير مضيق آن هم ب نفع متهم تجليز شده و بايستي از قيواآ و
وحدت مالک امتناع کرد ،یذا با تلج بو مواده يادشوده ،تیورّد در مقابول کارمنودان
شهرداري ،مجازات مقرر در ماده  607قانلن فلقاالشعار را نخلاهد داشوت و اصولالً
مشیلل آن هم نیيباشد 1».هیچنين و ننوان کو گذشوت و اداره مزبولر در نظريوات
ديگر خلد تصريح نیلده ک عدم تلج متهم ب تعقيوب و اخطوار ايسوت موأملرين و
فرار متهم را نیيتلان از مصاديق تیرّد و مشیلل ماده  607دانست.

2

م ال  :2ماده 609ق .م .ا .تلهين ب مقامات میلکتي را جرم معرفي کورده و بوراي
 .1نظریه  ، 80/6/18- 7/5030ص 409و .410
 .2نظریه  78/8/14- 7/5056و نظریه  ،81/8/21- 7/7891ص.410
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آن ،مجازات س تا شش ماه حبس يا تا  74یرب شالق يا جزاي نقدي تعيوين نیولده
است .اداره مذکلر در نظري خلد متذکر شده است «پخش تراکتهاي اهانوتآميوز
نسبت ب مقامات میلکتي در سوايت اينترنتوي ،جورم و مشویلل مقوررات مربلطو در
قانلن مجازات اسالمي است ،یکن یبط آن در سيدي يا هاردديسک رايانو  ،موادام
ک از حريم شخصي یبطکننده خارج و يا براي ديگران پخش نکرده ،داراي عنلان
جرم نيست».

1

با تلج ب اين نظري  ،ارائ مطایب اهانتآميوز از طريوق رايانو  ،عرفواً از مصواديق
تلهين محسلب ميشلد .اما اگر در ملرد جرم بلدن یبط و نگهوداري ايون مطایوب
،ترديدي وجلد داشت باشد ،با تلج بو اصول برائوت و قاعوده تفسوير بو نفوع موتهم،
نیي تلان اين عیل را جرم تلقي نیلد .ایبت در سوال  79در مولرد عبوارات« تولهين و
اهانت» ک در قلانين جزايي ب کاررفت  ،از مجلس شلراي اسالمي استفساري صلرت
گرفت ک درنتيج  ،قانلن استفساري در اينباره تصليب شد .ب ملجب اين قانلن بو
کار بردن هر یفظي ک ظهلر در تلهين داشت باشد ،جرم تلقي ميشلد و الزم نيسوت
ک صراحت در اهانت نيز داشت باشد .بدين ترتيب خلد قانلنگذار دايره جرم تلهين
را تلسع داده است.

2

دو) قاعده یزوم تفسير ملسع در قلانين ارفاقي؛ يعني هر گاه قانلنگوذار ،در مقوام
بيان ملارد معافيت از مجازات يا تخفيف مجازات و ارفاق براي متهم باشود ،بايود آن
را ب صلرت ملسع و گسترده تفسير نیلد ،تا ملارد آن افزايش يابد .م ال در بحث از
علامل رافع مسئلیيت کيفري ،مانند جنلن و ایطرار و اکوراه ،يوا علول ملجهو جورم
مانند دفاع مشروع ،هر گاه قوانلن نيواز بو تفسويري داشوت باشود ،بايود تفسوير ملسوع
صلرت گيرد ،تا درنهايت ب نفع متهم باشود .بو عنولان م وال مواده 22ق .م .ا .مقورر
ميدارد« :دادگاه مي تلاند در صلرت احراز جهات مخففو  ،مجوازات تعزيوري و يوا
 .1نظریه  ، 83/2/8- 7/389ص.352
 .2مجموعه قانون مجازات اسالمی ،ص.411
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بازدارنده را تخفيف دهد »...مطابق نظري اداره کل حقولقي «وجولد جهوات مشودده
قانلني کيفر ،مانع اعیال مقررات تخفيف مجازات در صلرت وجلد کيفيات مخففو
نبلده و نصّي کو وجولد تعودد جورم را موانع تخفيوف مجوازات بشناسود ،در قولانين
پيشبيني نشده است ،و نلن قلانين کيفري بايد ب نفوع موتهم ،تعبيور و تفسوير شولد،
بنابراين ترديدي باقي نیيماند ک تخفيف کيفر در حایت تعودد جورم ،فاقود اشوکال
قانلني است.»...

1

در پايان تذکر اين نکت مفيد است ک اصل تفسير ب نفع متهم و نيوز اصول تفسوير
مضيق در قلانين کيفري ،بيانگر جرم و مجازات و اصل تفسير ملسع در قلانين ارفاقي،
هیگي از اصلل عیلي ب شیار مي آينود کو تنهوا در صولرت وجولد شوک در موراد
قانلنگذار ،قابول اجورا اسوت .اموا در صولرتي کو بوا تلجو بو اصولل یفظوي ،ماننود

اصالااللموم و اصالااّتالق يا ساير فنلن استنباط ،مانند تیسک ب مفهلم مخایف
و ملافق ،يا با کیک ساير قراين و شلاهد تاريخي بتلان مراد قانلنگوذار را بو دسوت
آورد ،ديگر نلبت ب اجراي اين اصلل نیيرسد .زيرا ملیلع اين اصولل ،شوک در
مراد قانلنگذار است و هر گاه از طرق ديگر ،شک برطورف شولد ،ملیولع اجوراي
اصلل عیلي منتفي ميگردد.

2

ب عنلان م ال :ب ملجوب مواده 25ق .م .ا« .در کليو محکلميوتهواي تعزيوري و
بازدارنده ،حاکم مي تلاند اجراي تیام يا قسیتي از مجازات را با رعايت شرايط زير،
از دو تا پنج سال معلق نیايد »...حال اگور ترديود وجولد داشوت باشود کو آيوا شوعب
سازمان تعزيرات حکلمتي هم اختيار تعليق مجازات را دارنود يوا نو ؟ در پاسوخ بايود
گفت ک اجازه تعليق اجراي حکم ،مذکلر در اين ماده ،مخوتص بو حواکم دادگواه
است .زيرا واژه «حاکم» در اصطالح قانلنگوذار ،ظهولر در قایوي دادگواه دارد و از
آنجا ک شعب سازمان تعزيرات حکلمتي ،وصف دادگاه و حاکم دادگاه را ندارنود،

 .1نظریه  ، 71/3/12- 7/1871ص.100
 .2قیاسی ،روش تفسیر قوانین کیفری ،ص118
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از اين نلع اختيارات قانلني بهرهمند نيستند 1.بنابراين با اجراي اصایۀایظهلر ،نلبت بو
اصل تفسير ب نفع متهم يا تفسير ملسع در قلانين ارفواقي نیويرسود .هیچنوين اختيوار
اعیال تخفيف مجازات ،ملیلع ماده 22ق .م .ا .فقط مخصلص دادگاه است و یوذا
هيئت بدوي و تجديد نظر رسيدگي ب تخلفات ،ملیلع قوانلن نظوام صونفي کشولر
(مصلب  )82/12/24و ام ال آن ،نیيتلانند از آن مقررات استفاده نیايند.

2

 .4اصل عدم لزوم ارائه دليل بر بیگناهی

(متهم ملظف ب ارائ دیيل بر بيگناهي خلد نيست)
نتيج ديگر اصل برائت در حقلق کيفري ،اين است کو نولن اصول ،بور برائوت
متهم از ارتکاب جرم است ،یذا الزم نيست بيگنواهي خولد را در دادگواه بو اثبوات
برساند ،و ب دنبال ارائ دیيل باشد .بلک اين وظيف مقامات قضايي است ،ک با استناد
ب داليل معتبر ،وقلع جرم و انتساب آن را ب متهم اثبات نیايند .و در صلرت فقودان
دیيل معتبر ،بايد حکم ب برائت متهم صادر گردد.
ایبت رعايت مصایح عیلمي در پارهاي از ملارد ملجب شده است ک اين قاعوده
مراعات نشلد و بار اثبات بيگناهي را ب عهده متهم بگذارند ،مانند ماده 338ق .م .ا.
ک مقرر ميدارد« :هر گاه شخصي را ک شبان از منزیش خلانده و بيورون بوردهانود،
مفقلد شلد ،دعلتکننده یامن دي است ،مگر اينکو ثابوت کنود کو ديگوري او را
کشت است .و نيز اگر ثابت شلد ک ب مرگ عادي يا علل قهري درگذشت نيزي بر
عهده دعلتکننده نيست» .مستند اصلي اين حکم ،فتلاي مشهلر فقهوا اسوت کو بو
استناد روايات وارده در اين باب ،صادر شده است.

3

 .1ادار کل حقوقی ،نظریه  ، 77/4/12- 7/1598ص.117
 .2ادار کل حقوقی ،نظریه  ، 83/10/28- 7/8104ص.99
 .3عاملی ،وسائل التیعه ،ج ،29ص 51و 52؛ شهید ثانی ،الروضة الههیه ،ج ،2ص421
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 .5اصل عدم ثبوت دين

در ملاردي ک اصل وجلد طلب و ديني ،مشکلک واقع شولد اصول ،بور عودم ديون
است و شخص از پرداخت آن برئایذم محسلب ميشلد ،مگر آنک خوالف آن بو
اثبات برسد .يعني مادامي ک اصل وجلد طلب ،قطعي و ثابت نشده باشد ،تکليفي بو
اداي آن هم وجلد ندارد و اصل برائت جاري است.
هیچنين هر گاه وجلد دين ،مسلم و قطعي باشد اما مقدار و ميزان دقيق آن معللم
نباشد و ميان مبلغ کیتر و مبلغ بيشتر ،مردّد باشد ،در اينگلن ملارد نيز مبلغ کیتر ک
قدر متيقن بدهي است ،بايد پرداخت شلد و در ملرد مازاد بر اين مبلوغ ،ثبولت ديون
مشکلک بلده و اصل بر عدم تحقق ننين ديني و برائت از پرداخت آن اسوت .مو الً
هر گاه شخص طلبکار ،مدعي شلد ک ميزان طلب ،وي ،ده ميليلن ريال اسوت ،ویوي
مديلن ،ميزان بدهي خلد را هشت ميليلن ريال اعالم کند ،اگر طلبکار دیيل معتبوري
در دادگاه ارائ نکند ،مديلن تنها ملظف ب پرداخت مبلغ کیتر ،يعني هشوت ميليولن
ريال است و نسبت ب دو ميليلن ريوال باقيیانوده ،تکليفوي نودارد ،زيورا اصول برائوت
جاري ميشلد.
ماده 225ق .ت .هم مبتني بر هیين اصل است .در صودر ايون مواده آموده اسوت:
«تاريخ تحرير و مبلغ برات ،با تیام حروف ،نلشت ميشلد .اگور مبلوغ ،بويش از يوک
دفع ب تیام حروف نلشت شده و بين آنها اختالف باشود ،مبلوغ کیتور ،منواط اعتبوار
است» .ایبت در ادام هیين ماده ،قانلنگذار مقرر ميدارد« :اگر مبلغ با حروف و رقوم
هر دو نلشت شده و بين آنها اختالف باشد ،مبلغ ب حروف معتبر است» .ظاهراً فلسوف
اين حکم اين اسوت کو نولن احتیوال خطوا و اشوتباه در نگوارش مبلوغ بو صولرت
حروف ،ب مراتب کیتر از احتیال اشوتباه در نگوارش بو رقوم اسوت ،قانلنگوذار ايون
مطلب را اماره غایبي بر صحت مبلغ حروفي دانست است و فرق کورده کو مبلوغ بو
حروف ،درست نگارش يافت است و یذا ديگر نلبت بو اجوراي اصول عیلوي برائوت
نیيرسد .با اين وجولد قانلنگوذار در مولرد نوک ،شويله ديگوري راپويش گرفتو و
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هر گلن اختالف در مندرجات نک را ملجب عودم امکوان پرداخوت وجو نوک
تلسط بانک قلیداد کرده است( .ماده  3قانلن نک)
 .6اصل عدم مسئوليت مدنی و ضمان قهری

در بند پنجم بيان شد ک اصل ،بر عدم ثبلت دين ،در ملارد مشکلک است .در اينجا
ایاف ميکنيم در صلرتي ک درباره مسئلیيت مدني شخص و ییان ناشي از اتالف
مال ديگري يا ایرار ب غير ،ترديدي حاصل شلد ،يعني تحقق ییان قهوري و تعهود
خارج از قرارداد ،مشکلک باشد ،اصل بر برائت است مگر اينک ورود خسوارت بو
صلرت قطعي احراز شلد و اين خسارت مستقيیاً مستند بو عیول آن شوخص باشود.
بدين ترتيب فرقي نیيکنود کو سوبب ايجواد ديون ،قورارداد باشود يوا حکوم قوانلن.
هیچنين اگر در ميزان خسارت ترديدي وجلد داشت باشد پرداخت ميزان کیتر ،کو
يقيني است الزم بلده و نسبت ب مازاد آن ،اصل برائت جاري ميشلد.
ایبت بايد تلج داشت ک اگر قبالً وجلد دين يا مسئلیيت ،ثابوت و محورز بولده و
سذس در ملرد اداي دين و سقلط تعهد ،ترديد حاصل شلد ،اصل بر باقي مانودن آن
تعهد و دين است و در اين ملرد بايود «اصول استصوحاب» را جواري دانسوت( .مواده
198ق .آ .د .م).
 .7اصل لزوم اثبات دين به وسيله طلبکار

يکي ديگر از نتايج اصل برائت ک مکیل دو ملرد پيش محسلب شده و مربولط بو
مسئل دادرسي ميباشد ،اين است ک شخصي ک بر علي او ادعاي طلبي شده اسوت،
نيازي ب ارائ دیيل ،براي اثبات برائت کم خلد ندارد ،بلکو مودعي طلوب بايود حوق
خلد را اثبات کند .هیچنين اثبات ورود خسارت و انتساب آن ب خلانوده ،بور عهوده
مدعي خسارت و زيانديده است .ماده 197ق .آ .د .م .ب اين نتيج مهم اصل برائت
تصريح ميکند و مقرر ميدارد« :اصل ،برائت است .بنابراين اگر کسي مدعي حق يوا
ديني بر ديگري باشد ،بايد آن را اثبات کند ،در غير اين صلرت با سولگند خلانوده،
حکم ب برائت صادر خلاهد شد» .هیچنين ماده 1257ق .م .مقرر ميدارد« :هر کس
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مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند.»...
خاتمه

عالوه بر نتايج و آثار يادشده ،نتايج حقلقي ديگري هیچلن اصل صحت قراردادهوا
(موواده 223ق .م ).اصوول آزادي قووراردادي (موواده 10ق .م ).و قاعووده تسووليط (موواده
30ق.م ).نيز براي اصل برائت مطرح شده است 1.اما ب نظر مويرسود نیويتولان ايون
اصلل را از نتايج مستقيم اصول برائوت بو شویار آورد کو در ادامو  ،بو بررسوي آن
ميپردازيم:
الف) اصل صحت قراردادها

در مقام تحليل و نقد اين مطلب بايد گفت :اساساً براي اصل صحت يا قاعده صحت،
معاني مختلفي مطرح شده است ،ک دو ملرد مهم آن عبارت اسوت از :يکوي «جولاز
تکليفي» و ديگري «صحت ویعي» .مفاد اصل صحت در معناي نخسوت ،ايون اسوت
ک اعیال و رفتار ديگران را حتياالمکان بايد حیل بر صحت نیلد .و بر ايون عقيوده
بلد ک رفتار ديگران از جهت تکليفي ،مشروع و مباح است و عیلي ک از آنهوا سور
زده ،فعل حرام و عیل مجرمان نيست ،مگر اينک خالف آن ب اثبات برسد .بنوابراين
اگر کسي مرتکب عیلي شد ک داراي دو جنب است ،يعنوي هوم مويتلانود بو وجو
شرعي و قانلني انجام گرفتو باشود و هوم بو وجو نامشوروع و غيور قوانلني ،در ايون
صلرت ب مقتضاي قاعده صحت (ب معناي جلاز تکليفي) عیول شوخص ،مشوروع و
مجاز تلقي ميشلد مگر اينک دیيل معتبري خالف آن را ثابت کند .اصل صوحت در
اين معنا ،رابط تنگاتنگي با اصل برائت دارد و در حقلق کيفري نيوز کواربرد فوراوان
دارد.
اما مفاد اصل صحت در معناي دوم ،يعني «صوحت ویوعي» ايون اسوت کو بايود
اعیال حقلقي واقعشده را صحيح و نافذ بدانيم و تیام آثار صحت عیل را بر آن بوار
 .1کاتوزیان ،فلسفه حقوق ،ج ،3ص 246به بعد.
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کنيم ،مگر آنک فساد و بطالن آن ب اثبوات برسود .قلیورو ايون اصول شوامل عقولد و
ايقاعات ،هر دو ميشلد ،هرنند ماده 223ق .م .تنها بو جريوان ايون اصول در مولرد
معامالت (عقلد) تصريح نیلده است ،ک از آن با تعبير «اصل صحت قراردادي» يواد
ميشلد .هیچنين اصل صحت ب معناي ویعي ،مخصولص اعیوال حقولقي ديگوران
نيست ،بلک اعیال حقلقي خلد شخص را هم دربر ميگيرد .بنابراين اگر عقود بيعوي
منعقد گردد و سذس ب واسط احتیال عدم رعايت برخي شرايط ،يوا احتیوال وجولد
مانعي ،صحت بيع ،ملرد ترديد واقع شلد ،م الً در ملرد مشروعيت جهت مصورّح در
عقد يا مایيت داشتن مبيع يا داشتن منفعت عقاليي آن ترديدي وجلد داشت باشد ،بو
مقتضاي اصل صحت ،بايد اين عقد را صوحيح و نافوذ تلقوي کورده و مبيوع را ملوک
مشتري و ثین را از آن بايع بدانيم.
ب نظر ميرسد اصل صحت ب معناي ویعي ،ارتباط ننداني با اصل برائت ندارد
و نیيتلان آن را از نتايج حقلقي اصول برائوت برشویرد .زيورا اصول برائوت ،عیودتاً
درصدد رفع حکم تکليفي است و ب طلر مستقيم با احکام ویعي ارتباطي ندارد .ایبت
در برخي از م الهاي فلق ،اصل صحت ،هم ب معناي جلاز تکليفي و هم بو معنواي
صحت ویعي ،قابل اجرا است و از اين جهت با اصل برائت مرتبط خلاهد بلد .مو الً
در فریي ک جهت معامل صوريحاً در عقود ککور شولد ،ویوي مشوروعيت آن مولرد
ترديد قرار گيرد ،هم از جهت تکليفي بايد آن عیل را مشروع و مباح دانسوت و هوم
از جهت ویعي ،بايد عقدي را ک بدين منظلر منعقد شده ،صحيح تلقوي نیولد .اموا
در ساير ملارد ک تنها اصل صحت ب معناي «صحت ویعي» جريوان دارد ،بوا اصول
برائت مناسبت و ارتباطي ندارد.
شايان ککر است بنا بر نظر کساني ک اصل صحت را از امارات ميدانند ،با تلج
ب اينک اصل برائت از اصلل عیلي ب شیار ميآيد ،در فریي ک بتلان هر دو اصول
را جاري ساخت ،طبيعتاً اصل صحت مقدم بر اصول برائوت خلاهود بولد و نلبوت بو
اجراي اصل برائت نیيرسد ،هرنند نتيج هر دو اصل ،يکسان باشد.
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ب) اصل آزادي قراردادي

از ديگر نتايج حقلقي شیردهشده براي اصل برائت ،اصل آزادي قراردادي (ملیلع
ماده 10ق .م ).است .مطابق اين اصل ،قراردادهاي خصلصي افراد ،نسبت بو طورفين
آن ،صحيح و نافوذ اسوت ،مگور اينکو مخوایف صوريح قوانلن باشود .بنوابراين افوراد
ميتلانند هر گلن تلافقي ک خالف قانلن نباشد انجام دهند .ایبت منظولر از «قوانلن»
دراينجا« ،قولانين اموري» اسوت نو «قولانين تکیيلوي» .زيورا ترایوي بورخالف قوانلن
تکیيلي ،مانند تلافق متعاملين در ملرد سقلط خيارات قانلني ،مجاز و معتبور خلاهود
بلد .حال اگر در ملرد وجلد قانلن مخایف با قورارداد خواص ،ترديود وجولد داشوت
باشد ،نیيتلان ب احتیال وجلد قانلن مخایف ،ترتيب اثر داد ،بلکو بايود قورارداد را
صحيح و نافذ دانست.

1

ب نظر مي رسد از آنجا کو اصول آزادي قوراردادي نيوز ،نواظر بو حکوم ویوعي
صحت و نفلک قراردادهاي خصلصي است ،ارتباط مستقيیي با اصل برائت ک وظيف
اصلي آن رفع حکم تکليفي است ،نخلاهد داشت.
ج) قاعده تسلیط

قاعده تسليط (مفاد ماده 30ق .م ).نيز از نتايج حقلقي اصل برائت تلقوي شوده اسوت.
براساآ اين قاعده ،مایک حق هر گلن تصرفي را نسبت ب موال خوليش دارد ،مگور
در ملاردي ک قانلن آن را مینلع کرده باشد ،حال اگر در ملرد جلاز يوا مینلعيوت
قانلني تصرف خاصي ،ترديد وجلد داشت باشد ،مطابق اين قاعده بايود مایوک را در
انجام آن تصرف ،مجاز بدانيم.
قاعده تسليط را نيز نبايد از نتايج اصل برائت پنداشت ،زيرا اين قاعده ،بيانگر يک
حکم واقعي است و جلاز و اباح واقعي هی تصرفات مایک از آن استفاده ميشولد.
ایبت تصرفاتي ک ب صلرت قطعي از سلي قانلنگذار مینلع اعالم شده ،از اين قاعده
 .1کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها ،ج ،1ص152
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مست نا است ،اما ملارد مشکلک ،تحت عیلم یفظي قاعده مزبلر ،باقي خلاهود مانود.
در اين فرق اساساً نلبت ب اجراي اصل برائت ک مفيد يوک حکوم ظواهري اسوت،
نخلاهد رسيد ،هرنند نتيج عیلي اصل و قاعده ،يکسان باشد.
در پايان ،اين نکت قابل تلج اسوت کو حقولقدانواني کو اصول صوحت ،اصول
آزادي قراردادي و قاعده تسليط را مبتني بر اصول برائوت و از نتوايج آن دانسوت انود،
خلد تصريح ميکنند« :اين اصلل هرنند ک بر پاي اصل برائت بنوا شوده اسوت ،هور
کدام عنلان خاص و مستقل دارد .براي م ال اگر در درستي قوراردادي ترديود شولد،
نیيگليند ک بر طبق اصل برائت بايد آن را نافذ دانست ،و ب طولر مسوتقل بو اصول
صحت استناد ميشلد و هیچنين است اصل تسليط و آزادي قراردادي و اباح ».

1

منابع

احسايي ،ابنابيجیهلر(1403ق) ،علایي ایلئایي ،قم ،متبلا سيدایشهدا .
انصاري ،شيخ مرتضي (1411ق) ،فرائد االصلل ،قم ،انتشارات جامع مدرسين.
حلي ،جعفر بن حسن (محقق حلي) ( ،)1403معارج االصلل ،قم ،آلایبيت.:
خراساني ،محیدکاظم ( ،)1412فايا االصلل ،قم :جامع مدرسين.
دانشپ وه ،مصطفي ( ،)1390مقدم علم حقلق ،پ وهشگاه حلزه و دانشوگاه و سوازمان
سیت.
دهخدا ،علياکبر( ،)1373یغتنام دهخدا ،دانشگاه تهران و مؤسس دهخدا.
شرتلني ،سعيد( ،)1403اقرب اییلارد ،قم :کتابخان آيتاهلل مرعشي.
صدوق ،محید بن علي (شيخ صدوق) ( ،)1403خصال ،قم ،جامع مدرسين.
طلسي ،محید بن حسن (شيخ طلسي)( ،)1403عد االصلل ،قم ،مؤسس آلایبيت.:
 .1کاتوزیان ،فلسفه حقوق ،ج ،3ص.249
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عاملي ،شيخ حر ( ،) 1416وسائل ایشيع  ،قم ،آلایبيت.:
عاملي ،جیالایدين حسن( ،)1417معایم ایدين ،قم ،انتشارات جامع مدرسين.
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النظر ّية الفقهية
ومكوناتها
إمكان ّيتها ،مكانتها
ّ

أحمد مبلّغي
منذم
هله الورقا تتناول البحث عن الموضوع ضمن المحاور التاليا:
 .1ضرورن وأهميا التنظير الفق ي
 .2تلريق النظريا الفق يا
 .3المقدمات اّجت اديا للميلا التنظير الفق ي
 .4الم انيا الحصول علب النظريا الفق يا ومن جيت ا
 .5اّختالق بين النظريا الفق يا وموارد متصفا بالشموليا

* عضو هیئت علمی دفتر تهلیغات اسالمی
تاریخ دریافت 1390/4/28 :تاریخ تأیید1390/6/19 :

*
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 -1ضرورم وأهمية التنظير الفقهي

النه مر وجود تلم الج ود والمساعي الحثيثا للتفقه فةي الفةروع ،الّ أنةه لةم يةتم
السةةلي للوصةةول اللةةب المنظومةةا التشةةريليا الموجةةودن لةةد الشةةارع فةةي أبةةواب
مختلفةةا .وببيةةةان خخةةةر :يفتقةةد الفقةةةه الموجةةةود بةةةين أيةةدينا اللةةةب التنظيةةةر بملنةةةاه
الوصفي ،واللي يشةمل افةا المصةاديق واألسةس والقيةود والشةروت الموجةودن
فةةي بةةةاب فق ةةي .ومةةةن الواضةةم أن خلةةةو الفقةةه مةةةن هةةله النظةةةرن المنظوميةةةا،
واستمرار اّستنبات علب ضوط النظرن الجزئيةا ،سةيؤدي اللةب حصةول أختةاط
في النتائج الفق يا ،وباألخص علب مستو األح ام اّجتماعيا.
ّ شم أن ال شق عن المنتق الحا م علب الجلل الشةرعي سيسة ّل عمليةا
استخرا الح م ،وسيجلل ا أ ثةر وضةوحا ،وهنةا تبةرز أهميةا األداط المليةاري
واألداط غيةةر المليةةاري فةةي عمليةةا اّسةةتنبات حيةةث تل ة ّد النظريةةا الفق يةةا فةةي
األداط الملياري سائر أدلا األستنبات األخر  ،الن لم نقل بنن ا أقو من األدلا
اللفظيا ،أما في األداط غير الملياري فيتم اّعتماد علب لهنيا المستنبت وف مةه
من األدلا األخر .
 -2تعريف النظرية الفقهية
هنام افتراضات ثالثا أمامنا في تلريق النظريا الفق يا:
 .1تلريق النظريا في التار قصر النظر علب ملتبرات الشارع
 .2تلريق النظريا في التار لحاظات الشارع
 .3تلريق النظريا في التار التر يز علةب ملتبةرات الشةارع مةر اّنتةالق
من لحاظاته.
وقبةةل عةةرت هةةله اّفتراضةةات بشة ل تفصةةيلي ّ ،بةةد مةةن العتةةاط صةةورن
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الجماليةةا عةةن بلةةت المصةةتلحات الةةواردن في ةةا ،فنقةةول  :هنةةام عنةةاوين ثالثةةا
تدخل في صميم البحث ،وهي:
 اعتبارات الشارع لحاظات الشارع اعتناطات الشارعوتبدو الحاجا ماسا لتوضيم هله اللناوين:

 .1اعتبارات الشارع

الن المقصةةود مةةن اّعتبةةارات الشةةرعيا ،هةةي تشةةريلات الشةةارع أو – بتلبيةةر
خخر -األح ام الشرعيا .وقد انتلقنا فةي اسةتخدام هةلا اللنةوان ممةا تب ّنةاه بلةت
األصوليين حول الح م الشرعي من أنه فلل اختيةاري للشةارع( )1واقلةه عبةارن
عةةن صةةدور اعتبةةا ٍر مةةن جانبةةه سةةبحانه ،قةةد أبةةرزه – أي :هةةلا اّعتبةةار  -عةةن
تريق اکنشاط(.)2
ومتللق هلا اّعتبار تارن :ي ون ثبوت شةيط فةي لمةا الم لةق ،بملنةب أن
الشارع اعتبر ثبوت شيط في لمته ،وهلا هو الوجوب ،وتارن  :ي ةون حرمةان
الم لق من شيط ،وهلا هو الحرما ،وثالثا :ي ون اعتبار الترخيص ،وهلا هو
المةةا اکباحةةا أو ال راهةةا أو اّسةةتحباب ،علةةب اخةةتالق بين ةةا ،ورابلةةا :ي ةةون
اعتبار حصول شيط مثل المل يا أو الزوجيا و...

ولتوضيم للم نقول  :الن الح م الشرعي مت ةوّ ن مةن عنصةرين  :أحةدهما
اعتبار يتم من قبل الشارع  ،واآلخر البراز الشارع لللم اّعتبةار  ،وتوضةيم
 .1فی مقابل من یقول بأنه عهارة عن اإلرادة والکراهة  ،أو الرضى والغضب.
 .2فی مقابل من یقول  :بأن اإلنتاء هو الذی یوجد الحکم.
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اللنصرين ما يلي :
أوّ  :حصةةول اّعتبةةار مةةن قبةةل الشةةارع  :الن تشةةرير الح ةةم  ،يتضةةمن
صدور اعتبار من الشارع  ،واّعتبار الصادر من المولب الح يم علب قسةمين
 )1 :قسم يتمحور حول اّقتضاط أوالتخيير  ،وهلا ما يسمب بالح م الت ليفي ،
وهلا اّعتبار علب أنحاط  ،تارن ي ون ما يلتبره الشارع هو الثبوت في اللما ،
واعتباره ةةلا  ،يلنةةي أن المةةولب الخةةالق يثبةةت شةةيئا فةةي لمةةا عبةةده المخلةةوق ،
و ننةةه يجللةةه دينةةا عليةةه  ،فقةةد ورد فةةي بلةةت الروايةةات اأن ديةةن

أحةةق أن

يقضةةبا  ،ومثةةل هةةلا يلبرعنةةه بةةالوجوب  ،انتالقةةا مةةن ةةون الوجةةوب بملنةةب
الثبوت  ،وأخر ي ون ما يلتبره الشارع هو حرمان عبده مةن شةيط  ،بملنةب
أن المولب الح يم يحرم اللبد عن ش ويسد عليه سبيله  ،ما قد يقال  :الن
تلالب لم يجلل لنا سبيال اللب الش الفالني  ،فيلبر عنه بالحرما  ،فةان الحرمةا
هو الحرمان عن الش  ،ما ورد أن الجنا محرما علب خ ل الربةا مةثال  ،فةان
المراد منه المحروميا عن الجنا  ّ ،الحرما الت ليفيا  ،وثالثا ي ون ما يلتبةره
الشارع هو الترخيص  ،وهةو اکباحةا بةالملنب األعةم  ،فتنةه تةارن ي ةون الفلةل
راجحا علب الترم  ،وأخر بالل س  ،وثالثا ّ رجحان ألحدهما علةب اآلخةر
 ،وهلا الثالث هو اکباحةا بةالملنب األخةص )2 .قسةم هةي اّعتبةارات التةي لةم
تتمحور حول اّقتضاط أوالتخيير  ،وهي ما يسةمب باألح ةام الوضةليا  ،وهةي
تنقسم اللةب قسةمين  :األول  :مةا يتللةق بفلةل الم لةق  ،الشةرتيا والمانليةا
والصحا والفساد  ،والثاني  :ما ّ يتللق به  ،مثل المل يا والزوجيا.
ثانيا  :البراز الشارع لللم اللي اعتبره  :الن مةا ننسةبه اللةب المةولب الح ةيم
من النشاط الح م  ،هو ي ون البرازا لةللم الةلي هةو الملتبةر (بةالفتم) للشةارع –
أي  :اللنصر األول – وعليه فةتن اکنشةاط هةو مبةرز للملتبةر  ،ولةيس موجةدا
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1

وفي ضوط ما قلنا يتبين أن اعتبار الشارع شيئا ي ون بملنب تشريله ح م.
وهلا اللي ننسبه اللب الشارع فلله ول نه فلله اّعتبةاري ،فألنةه لةو لةم ي ةن
للم ،ف و يلني أنه فلله الت ويني ومللوم أنه ليس ه لا .
وعالم اّعتبار ليس مختصا بالشارع ،بل هو عةالَم قةائم عنةد اللقةالط علةب
مصراعيه بتمام ملنب ال لما ،وقد تم – وما يةزال  -سةن القةوانين البشةريا فةي
التار هلا اللالم ،يقول أحد الفق اط :الو ّ عالم اّعتبار ،لمةا قةام لللمةا ملنةب،
فةةتن ع ةةدن ةةل شةةخص و ةةللم لمتةةه عبةةارن عةةن اعتبةةارات الشةةارع أو اللقةةالط
بالنسبا الليها.

2

 .2لحاظات الشارع

الن لحاظ ش ا عبارن عن تصوره واليجةاده فةي الةلهنا ،3بةل يم ةن القةول :الن
اللحاظ ليس ل تصور للشيط ،بل هوعبارن عن توجةه الةنفس اللةب الشة الةلي
تم تصوره ،أو أنه هو التصور للشيط مقرونا باّعتناط به.
وعلةةب أي حةةال يختلةةق اللحةةاظ عةةن اّعتبةةار ،للةةم أن اللحةةاظ مةةن مقولةةا
التصور ،واّعتبار من اکنشةاط والح ةم ،وّ ربةت بين مةا وّ مالزمةا ،فضةال
عن أن ي ون أحدهما ملنب اآلخر.

4

هلا وأن للشارع لحاظات ما أن لةه اعتبةارات ،وّ نريةد بةللم القةول بةنن
لحاظةةه هةةو عبةةارن اليجةةاده للشةةيط فةةي الةةلهن ،حتةةب يقةةال :النةةه ّ لهةةن لةةه ،بةةل
 .1أنظر  :مصهاح األصول  ،للههسودی 77 : 3 ،

 . 2القواعد الفقهیة  ،السید الهجنوردی . 59 : 4 ،
 .3نهایة األفکار  ،تقریر بحث آقا ضیاء العراقی .104 : 1 ،
 .4أنظر  :أنوار الهدایة . 138 : 1 ،
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المقصود من نسبا اللحاظ الليه هو أن هنةام مةوارد تتضةمن توجةه عناياتةه اللةب
بلت األمور من دون أن ت ون هله اللنايات من سنخ عناياته التي هي جاعلةا
للح م ،أي التي عبّرنا عن ا باعتبارات الشارع.
وعليه فتن مجرد لحةاظ الشةارع ّ يةالزم اعتبةاره ،فضةال عةن ي ةون هةلا
بملنب لام.
ويحسةةن اّلتفةةات اللةةب أن المشةة لا التةةي تواج ةةا دراسةةاتنا حةةول عنايةةات
الشةةةارع ،هةةةي عةةةدم الفصةةةل بةةةين االلنايةةةات اللحاظيةةةاا للشةةةارع ،وااللنايةةةات
اّعتباريةةاا لةةه ،ممةةا جللنةةا نفقةةد ال ثيةةر مةةن زوايةةا النظةةر ،والحقةةائق الللميةةا
والدقائق الفنيا والمجاّت البحثيا في الفقه.
والسؤال هنا :ما هي موارد لحاظات الشةارع التةي لةم يةتم في ةا جلةل وح ةم
من جانبه؟ نقول :الن هله قضيا م ما بحاجا اللب بحوث واسةلا وملمقةا ،غيةر
أنه علب سبيل المثال يم ننا ل ر موردين:
• موضوعات األحكام:

الن من جملةا ملحوظةات الشةارع ،موضةوعات األح ةام ،فةان الموضةوع لةيس
مما يتوجةه الليةه جلةل الشةارع ،وعليةه فةتن الموضةوعات ّ تلة ّد مةن ملتبةرات
الشارع ،بل الجلل النما يتوجه اللب أح ام الموضةوعات  ،بملنةب أن الح ةم هةو
المجلةةةول ّ موضةةةوعه ،نلةةةم هنةةةام بلةةةت الموضةةةوعات يجلل ةةةا ويصةةةنل ا
الشةةارع ،وهةةي التةةي تسةةمب بالموضةةوعات المخترعةةا (مثةةل الصةةالن) ،ول ةةن
بحثنا هنا ليس في ا ،بل البحث في نوع الموضوعات ،فتن ا ليس ممةا يلتبرهةا
الشارع بل الملتبر والمجلول النما هو أح ام ا.
وعليه ف ل قضيا فق يا متش لا من ملحةوظ وملتبةر ،أي :مةن الةلي ّحظةه
الشارع وهو الموضوع ،ومن اللي اعتبره وجللةه ،وهةو الح ةم ،وتبلةا فةان
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الصلا بين الملحوظ والملتبر ،هو أن الملتبر المجلول تم جلله للملحوظ.
ولللةةه لةةللم ورد حةةول الموضةةوع  ،التلبيةةر بلفظةةا االمالحظةةاا  ّ ،لفظةةا
ااّعتبارا في الم بلت الفق اط.

1

• ِح َكم األحكام:
ّ شم أن ل ل ااعتبار تشريلي حاصل من قبل الشارعا  ،أي :الحف م اللي
قام الشارع بجلله) ح مةا قتلةا ،يم ةن أن نسةميه بح مةا اّعتبةار 2،أو ح مةا
الح ةةم .وح مةةا اّعتبةةار ليسةةت نفسةةه ملتبةةرن للشةةارع ،بةةل هةةي ملحوظةةا لةةه،
بملنب أن ل ح ما هي وراط الح م المجلول للشارع ،يتلل َق به لحاظ الشةارع
في مرتبا متقدما علب تشرير الح م الةلي هةو لو هةله الح مةا ،فلحةاظ الح مةا
من مبادئ الجلل والح م وليس أمرا داخال في متللق الجلل نفسةه .وعليةه فةتن
هنام شيئين :ح م شةرّ عه الشةارع ،وح مةا ّحظ ةا الشةارع .وفيمةا يلةي أمثلةا
لللم:

األول :لحاظ حكمة االبتعاد عن الحرج وراء تشريع أحكام:

صحيم أن الفقه اکسالمي يتضمن قاعدن انفي الحةر ا ،غيةر أن نفيةه للحةر ،
ليس مقصورا علب مثل هله القاعدن التي تتلب من الم لق أن ي ون له االلمل
المبتلد عن الحر ا ،بل قد بنب الشارع نفسه ال ثيةر مةن أح امةه علةب اّبتلةاد
مةةن الحةةر  ،ففةةي مثةةل هةةله األح ةةام ّحةةظ الشةةارع مصةةلحا ابتلةةاد عبةةاده عةةن
الحر وراط أح امه هله ح مةا ،وقةد عبّةر أحةد الفق ةاطعن مثةل هةله األح ةام

 . 1کتاا الصالة  ،الحائری .231 :
 . 2وکمثال على ذلك ما قاله احد الفقهاء من "أن حکمة اعتهار التارع والعرف إلقرار الهالغ العاقل على نفسه
 :أن الظاهر أن االنسان غیر متهم فیما یخهر مما یکون علیه" (رسائل فقهیة  ،التیخ األنصاری .)199 :
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بنن ةةا أح ةةام مبنيةةا علةةب الرخصةةا الملحةةوظ في ةةا [اّبتلةةاد عةةن] الحةةر ح مةةا
للح م ّ علا ،القصر في السفر واعتبار الظن في الصالن ونحو للم.
وينبغي اکشارن اللب أن الموارد التةي صةرح الشةارع في ةا بترادتةه لليسةر،
قوله سبحانه :اومن ان مريضا أو علب سفر فلدن من أيام أخر يريةد

ب ةم

اليسر وّ يريد ب م اللسرا ،خارجا عن اللي هو المبحوث عنةه هنةا ،أي :مةا
ةةان ملحوظةةا للشةةارع ،للةةم أن مةةوارد التصةةريم تل ة ّد مةةن مةةوارد اعتبةةارات
الشةةارع ّ ،لحاظاتةةه ،ولةةللم ابتنيةةت علةةب أساس ة ا قاعةةدن اليسةةر وقاعةةدن نفةةي
الحر  .وبتلبير خخر :هله الموارد ي ون نفي الحر في ا متضةمنا للح ةم الةلي
هو ملتبر للشارع ،أما اللي نبحث عنه هنةا هةو اّبتلةاد عةن الحةر الةلي هةو
ح ما للح م ّ ،علا له وبين ما اختالق شاسر.
الم ال ال اني :حكمة التشدد في أمر الشهادم على الزنا:
قال أحد الفق اط في للم:
االن الح ما ال امنا الملحوظا في ةا هةي ةون األمةر مسةتورا ّ يقةدم النةاس
علب شفه والظ ارها(.)1
الم ال ال الث :المصلحة في تشريع القضاء:
ّ شم أن هنام مصلحا تم بلحاظ ا تشرير القضاط ،لةللم يم ةن أن نحسةب
هةةله المصةةلحا ملحوظةةا للشةةارع ،يقةةول أحةةد الفق ةةاط :المصةةلحا الملحوظةةا فةةي
أصل تشرير القضاط هي رفر الخصوما بين الناسا(.)2
 .3اعتناطات الشارع

ثمةةا بلةةت اللبةةارات للفق ةةاط تتضةةمن اسةةتخدام عنةةوان ا اعتنةةاط الشةةارعا فةةي
 .1در المنضود  ،الگلپایگانی . 487 : 1 ،
 .2کتاا القضاء  ،اآلشتیانی .12 :
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موارد عديدن(.)1
والظاهر أن اعتناطات الشارع أعم من ل من اعتبارات الشارع ولحاظاته،
بملنب أن ما اعتنب به الشارع يم ةن أن ي ةون مةن ملتبراتةه ومجلوّتةه ،مةا
يم ن أن ي ون من لحاظاته غير المجلولا ،ولللم يم ةن اسةتخدام هةلا اللنةوان
في ال الموردين.
وّ يتصةةور أن اعتنةةاطات الشةةارع لمةةا ةةان رجوع ةةا المةةا اللةةب اعتباراتةةه أو
لحاظاته ،فنحن في غنب عن البحث عن ةا ،فالحقيقةا هةي أن فةتم مجةال للبحةث
عةةن اعتنةةاطات الشةةارع ،يلة ّد بمثابةةا فةةتم بةةاب لل شةةق عةةن جملةةا مةةن لحاظةةات
الشارع أو اعتباراته ،للم أن الحصول علب اّعتبارات واللحاظات مباشرن قد
تواجةةه صةةلوبات ومشةةا ل علميةةا ج ّمةةا ،فمةةن تريةةق اعتنةةاطات الشةةارع الةةلي
يس ل سلو ه ،يم ننا الحصول علب المراد ممن اّعتبارات واللحاظات.
وفيمةةا يلةةي الشةةارن اللةةب بلةةت المةةوارد التةةي قةةام الفق ةةاط في ةةا بال شةةق عةةن
ملحوظ أو ملتبر للشارع ،عبر ال شق عن وجود اعتنا ٍط للشارع في ا ،بلضة ا
مثال اعتناط عن أمر ملحوظ للشارع ،وبلض ا اآلخر مثةال ل اشةفيته عةن ح ةم
ملتبر من جانبه:
األول :قد استفاد أحد الفق اط من اآليا الشريفا :
(فان خفتم شةقاق بين مةا فةابلثوا ح مةا مةن أهلةه وح مةا مةن أهل ةا أن يريةدا
الصةةالحا يوفةةق

بين مةةا) 2عنايةةا الشةةرع اکسةةالمي بةةالمرأن بقولةةه :االن سةةنّ

التح يم عند وقوع اّختالق بين الزوجين اللي قد يؤدي اللب الشقاق ،يدل علب

 .1إعانة الطالهین  ،الهکری الدمیاطی  ، 8 : 2 ،فیض القدیر  ،شرح الجامع الصغیر  ،المنواوی ، 48 : 4 ،
 1حواشی التروانی  ،التروانی والعهادی .58 : 2 ،
 .2النساء .35 :
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اللنايا بنمر الزوجا والمحافظا علب حقوق ا عنايا ومحافظا ّ مزيد علي ا).

1

و مةةا هةةو مللةةوم ،فةةتن عنايةةا الشةةارع بةةالمرأن تل ة ّد مةةن اللناي ةات اللحاظيةةا
للشارع ّ ،اللنايات اّعتباريا له.
ال اني :أن أحد الفق اط قد استفاد من هةلا التريةق مةا هةو فةي واقلةه قاعةدن،
وهي قاعدن رعايا المن يةات أولةب مةن رعايةا المةنمورات ،يقةول :االن اعتنةاط
الشارع بالمن يات فوق اعتنائه بالمنمورات  ،ألنه أتلق اّجتناب في المن يات
ولو مر المشقا في الترم  ،وقيد في المنمورات باّستتاعاا.

2

ال الث :أن أحةد الفق ةاط قةد اصةتاد قاعةدن اعةدم سةقوت الت ليةق بمةا يةتم ن
الشخص من األجزاط بمجرد سةقوت الت ليةق بةالمجموعا مةن اسةتقراط األح ةام
عبر التر يز علب ال شق عن ما هو اعتنةاط للشةارع ،يقةول :ا باّسةتقراط فةي
مةوارد األح ةام الشةرعيا ،ي شةق عةن اعتنةاط الشةارع باّتيةان بمةا يةتم ن مةن
اّجزاط ،وعدم رضاه بسقوت الت ليق به بمجرد سقوت الت ليق بالمجموعا.

3

والحقيقةةا أن ال ثيةةر مةةن القواعةةد الفق يةةا أم ةةن أخةةلها مةةن ال شةةق عمةةا هةةو
يش ّ ل اعتناط للشارع.
والجةةدير بالةةل ر أن بلةةت الفق ةةاط قةةد يسةةتفاد مةةن عبةةارات م تةةرح أقوائيةةا
وأ ثريا اعتناط الشارع بنمر بالنسبا اللب أمر خخر.

4

واآلن ننتقل اللب البحث عن اّفتراضات الثالثا:
الفرض األول تعريف النظرية في إطار قصر النظر على معتبرات الشارع

وهلا ما يبدو من تلريق األستال مصتفب الزرقاط ،حيث عرف ا:
 .1أعیان التیعة .230 : 1 ،
 .2نیل األوطار  ،التوکانی .277 : 8 ،
 . 3عوائد األیام  ،المحقق النراقی .267 :
 . 4حواشی التروانی  ، 58 : 2 ،مغنی المحتاج .280 : 1 ،
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انريد من النظريات الفق يا األساسيا تلم الدساتير و المفاهيم ال بر  ،التةي
يؤلةةق ةةل من ةةا نظامةةا حقوقيةةا ،موضةةوعيا،منبثا فةةي تجاليةةد الفقةةه اکسةةالمي،
انبثاث أقسام الجملا اللصبيا في نواحي الجسم اکنساني ،وتح م عناصر للم
النظام في ةل مةا يتصةل بموضةوعه مةن شةلب األح ةام .وللةم ف ةرن المل يةا
وأسباب ا ،وف رن اللقد وقواعده ونتائجةه ،وف ةرن األهليةا وأنواع ةا ،ومراحل ةا،
وعوارض ا ،وف رن النيابا وأقسام ا ،وف رن البتالن والفساد والتوقةق ،وف ةرن
التلليةةةق والتقييةةةد واکضةةةافا فةةةي التصةةةرق القةةةولي ،وف ةةةرن الضةةةمان وأسةةةبابه
وأنواعه ،وف رن اللرق وسلتانه علب أساسة ا صةرح الفقةه ب املةه ،ويصةادق
اکنسان أثـــر سلتان ا في حلــــول جمير المسائــــل والحوادث الفق ياا.

1

تحليل حول تلريق األستال الزرقاط:
أوالً :يظ ةةر مةةن موضةةلين ل ةةلا التلريةةق أنةةه يةةر أن حصةةول النظريةةات
الفق يا ،النما هو بتيجاد مفاهيم بر علةب أسةاس األح ةام – أي :الةلي سةميناه
بملتبةةرات الشةةارع -وفةةي التةةار الفقةةه الةةلي بنيةةدينا ،والموضةةلان همةةا :قولةةه:
اوتح م عناصر للم النظام في ل ما يتصل بموضوعه من شةلب األح ةاما ،
وقوله :ا ....منبثا في تجاليد الفقه اکسالميا .
انياً :أن التلريق يحاول تنظيم الفقه في التار علم الحقوق ،ومن منتلق ما
ي مّه الحقوقيون ،وللم يبدو من مواضر ثالثا من التلريق ،وهي )1( :تر يزه-
 .1ویمکن أن نصوغ تعری هذا األستاذ فی الصیاغة التالیة :
"النظریة الفقهیة هی مفهوم کهیر ذو بعد دستوری  ،یعکس نظاماً حقوقیاً موضوعیاً  ،تحکمه فی کلّ ما یتّصول
بموضوعه شعب األحکام  ،وینخرط – أی  :هذا النظام  -ضمن مجموعة من أنظمة حقوقیة موضوعیة أخرى
 ،یمکن أن تعکسها نظریات فقهیة أخرى  ،وهذ األنظمة منهثة فی تجالید الفقه اإلسوالمی  ،کانهثواث أقسوام
الجُملة العصهیّة فی نواحی الجسم اإلنسانی  ،ولذلك یقوم کیان الفقه بکامله على أساس انضمام واجتماع هذ
األنظمة بعضها مع الهعض  ،یصادف اإلنسان أثر سلطانها فی حلول جمیع المسائل والحوادث الفقهیة  ،کفکورة
الملکیة وأسهابها  ،وفکرة العقد وقواعد ونتائجه  ،إلى غیر ذلك".
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أي :التلريق -علب لما الدساتير في قوله :انريد من النظريةات الفق يةا تلةم
الدساتير...ا،

()2

تر يزه علب لما النظام الحقوقي بقوله :ا ....التي يؤلق ل

من ا نظاما حقوقيا ،موضوعياا )3( ،تر يزه علب أمثلا لات بلد حقوقي ،فنمثلا
ف رن األهليا ،وف رن اللقد ،وف رن النيابةا و ....ل ةا جوانةب حقوقيةا ،مةا هةو
مللوم.
ال اً :أن هةلا التلريةق يتضةمن أربلةا عناصةر أصةليا ّ ،نصةل اللةب واقةر
مضةةمون هةةلا التلريةةق ،وتمايزاتةةه أو امتيازاتةةه الّ بمالحظةةا هةةله اللناصةةر،
وهي اآلتي:
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العنصر األول :كونها ذات واقع مفهومي

ير التلريق أن واقةر النظريةا عبةارن عةن أنةه مف ةوم لةه خصةلتان :أوّ :أنةه
بيةةةر وواسةةةر ،وثانيةةةا :أنةةةه لو أداط خةةةاص ،وهةةةلا األداط هةةةو تنظةةةيم والبةةةراز
مجموعا ،ربما تظ ر وتبدو متشةتتا ،لةوّ هةلا المف ةوم والةدور التنظمةي الةلي
يللبه الزاطها.
والتلريق في تر يزه علب هلا اللنصر لم يبد شةيئا جديةدا ،حيةث الن تةوفر
هلا المقدار هو األساس اللي تت ون وتتقوم به ل نظريا ،فان ل تلريق ان
خاليا من هلا اللنصر ،ابتلد عن الحقيقا التي للنظريا ،فلو انت ل لا التلريق
أهميا في امتال ةه ل ةلا اللنصةر ،فتنمةا هةي ت مةن فةي عةدم ابتلةاده عةن حقيقةا
النظريا التي هي قائما علب ون ا مف وما لا دور تنظيمي لمجموعا.

العنصر ال اني :كون هذا المفهوم ذا ماهية حقوقية

ير التلريق أن النظريا مف وم لو ماهيا حقوقيةا ،وهةلا يتضةم مةن تب ّنيةه أن
اللي للنظريا من الدور التنظيمي  -واللي هو ّ بد منه فةي ت ةوّ ن أي نظريةا-
النما هو اليجاد نظم حقوقي في المجموعا ولللم جاط في التلريةق ،ا تلةم ...
المفاهيم ال بر التي يؤلق ل من ا نظاما حقوقيا....ا.
وبتلبير خخر :من المسلم به أن ل نظريا تحمل علةب عاتق ةا م مةا تنظةيم
مجموعا ربما تبدو نن ا متشتتا ،لةو ّ النظريةا ،غيةر أن النظريةا الفق يةا لةو
تصورنا أن ا لات ماهيا حقوقيا – ما فلل هلا التلريق  -فالتنظيم اللي تقوم
النظريا به هو تنظيم حقوقي.

العنصر ال الث :إمكانية اإلك ار من عملية التنظير الفقهي
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تب ّنةةب هةةلا التلريةةق أن ةةل الفقةةه عرضةةا لقبةةول التنظةةيم الحقةةوقي ،ومةةن هةةلا
المنتلةةق يةةر أنةةه مةةن المم ةةن أن نتوسةةر فةةي دائةةرن عمليةةا التنظيةةر اللةةب حةةد
تستوعب الفقه له ،مما انةت نتيجتةه التنظةيم الحقةوقي للفقةه .وهةلا يظ ةر مةن
التمثيل الوارد في التلريق من تشبيه ما في الفقه بانبثاث أقسام الجملا اللصبيا
في نواحي الجسةم اکنسةاني ،ممةا يلنةي أن الفقةه يسةتبتن أنظمةا حقوقيةا منبثةا
فيه ،يم ن ال شق عن ا عبر عمليا التنظير الفق ي.

العنصر الرابع :إمكانية الحصول على حلول المسائل الفقهية

الحقيقةةا أن االتنظةةيم الحقةةوقي للفقةةها هةةو دور النظريةةا الفق يةةا ،وأن احصةةول
الفقيه علةب حلةول فق يةا لمشةا ل ولمسةائل اللصةرا هةو دور التنظةيم الحقةوقي
للفقه.
وبتلبيةةةر خخةةةر :أن النظريةةةا تلتةةةي اللةةةب الفقةةةه نظمةةةا حقوقيةةةا ،وأن الةةةنظم
الحقوقي يزوّ د الفقه بتم انيات وحلول الزاط متتلبات الحيان البشريا.

الفرض ال اني :تعريف النظرية في إطار لحاظات الشارع

وهلا الفةرت ّ يم ةن قبولةه ،بةدليل أننةا اللا أردنةا أن نبحةث عةن نظريةا تتسةم
بوصق ون ا فق يا ،فليس من الصةحيم علميةا أن نةنتي بتلريةق ّ ير ّ ةز فيةه
علب اللنصر الفق ي المتوفر في ا ،ومللوم أن البقاط في التار اللحاظات (والتي
انةةت للشةةارع وراط تشةةريله) ،سةةوق يةةؤدي اللةةب الهمةةال هةةلا الجانةةب الفق ةةي
للنظريا ،للم أن لحاظات الشارع علب الةرغم مةن وجةود صةلا قويةا وأساسةيا
ل ا بالفقه ،غير أن ا تتللق بمرحلا ما قبل التشةرير ،وأن أجةزاط الفقةه ومسةائل ا
منخولن مما سمّيناه بملتبرات الشارع ،والتي هي األح ام المجلولةا مةن جانةب
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الشرع.
الفدددرض ال الدددث :تعريدددف النظريدددة فدددي إطدددار التركيدددز علدددى معتبدددرات الشدددارع مدددع
االنطالق من لحاظاته

يبدو أن الصحيم في عمليا التنظير الفق ي هو اتخال هلا الفرت اتجةاه يجمةر
بين التر يز علب ملتبرات الشارع ،وتحليل اللحاظةات التةي لةه وراط تشةريله،
ثم اّنتالق من نتائج هلا التحليل اللب تصحيم ما في الفقةه مةن ج ةا ،وت ميلةه
من ج ا ثانيا ،وتنظيمه بلد التصحيم والت ميل من ج ا ثالثا ،ومللوم أنه لوّ
ّ
المنظةر أن يقةوم بلمليتةي
تحليل لحاظات الشارع ،لما تتاح الفرصا للقل الفقيه
التصحيم والت ميل للفقه.
وفيما يلي تلريق النظريا الفق يا في التار هلا اّتجاه:
االن النظريا الفق يةا هةي التةار مف ةومي يت ةوّ ن حةول مجموعةا مةن قضةايا
فق يا ،يملم بلدين .1 :بلةد دّلةيّ :
يتمثةل فةي أنةه يضةم بيةان أمةرين :أوّ :أن
هنام ترابتا منتقيا بين المجموعا ،وأن ةا منظومةا ،وثانيةا :أن هنةام عناصةر
فةةةي المجموعةةةا ،ح ّققةةةت هةةةلا التةةةرابت ،وأن ةةةا قةةةد ّحظ ةةةا الشةةةارع وراط هةةةله
المجموعةةا ،وأن هةةله اللناصةةر هةةي :روح واحةةدن تح ةةم المجموعةةا وتن ّسةةق ا،
وهةةةدق ملةةةين يشةةة ّ ل فلسةةةفا تشةةةرير المجموعةةةا ،وم انةةةات منتقيةةةا ألجةةةزاط
المجموعا بلض ا الزاط البلت .2 ،بلد أدائةيّ :
يتمثةل فةي تر ةا خثةارا أربلةا،
وهي( :أ) اّنت اط بالفقيه أحيانا اللب ت ميةل المجموعةا مةن خةالل الدرا قضةايا
في ا( ،ب) اّنت اط به اللب تغييةر بلةت قضةاياها مةن ج ةا ح م ةا ) ( ،اليجةاد
أدبيات لات تابر منظةومي وتناسةقي حةول المجموعةا (د) توظيةق المجموعةا
في حل مسائل مستجدن يواج ا الفقها.
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تحليل التعريف

ثما نقات ننت ي باّلتفات اللي ا اللب عمق وعناصر هلا التلريق ،وهي اآلتي:
النقطة األولى :أن لألحكام الشرعية هادفية
الننا حول األح ام الشرعيا نواجه فرضين :الما أن ا تفقد ال ادفيةا ،أو أن ةا تتةابر
تحقيق أهداق ملينا ،وّ شم أن قبول الفرت األول ينافي مر اّعتقةاد ب ةون
سبحانه ح يمةا ،الل قبةول صةدور فلةل التشةرير منةه مةن دون وجةود أهةداق
تتابل ا أح امه ،يلني قبول وقوع اللغويا منه سبحانه في فلله ،وهلا غير قابةل
لاللتزام.
النقطة ال انية :أن بين األحكام الشرعية انسجام
الن األح ام ّ يم ن أن ت ون ل ا ال ادفيا الّ أن ت ون بين ا حالا انسجام ونظةم
وتناسق ،حيث الن مجموعا األح ام اللا ان البلت من ا بملةزل عةن اّرتبةات
واللالقةةا المنظوميةةا مةةر الةةبلت اآلخةةر ،ف ةةي المةةا ت ةةون منقتلةةا الصةةلا مةةر
األداط ،أو ت ةون ل ةةا أداطات متلارضةا يثةةور علةب بلضة ا الةبلت ،وعلةةب أي
حال ّ تتحقق بمثل هله األح ام أهداق ملينا.
والنتيجددة أن قبددول الهادفيددة لألحكددام يددالزم قبددول كددون مجموعددة األحكددام
الشرعية منظومة مترابطة ومتكاملة.

النقطة ال ال ة :أن وراء كل مجموعة من األحكام ،تكمن مجموعة لحاظات

الن حالا اّنسجام والتناسقيا بين األح ام بلض ا مةر الةبلت ،لةيس أمةرا سة ل
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التحقق ،أو أمرا يتحقق بش ل عشوائي أو يتحصل عن صةدفا أو يظ ةر بسةبب
مجرد تصورنا أو اعتبارنا له ،بل هي حالا حساسا وملقدن ّ يم ن أن تتحقةق
الّ وأن ي ةةون هنةةام منتةةق قةةوي وعميةةق تسةةتمد هةةله األح ةةام يان ةةا ونظم ةةا
وتناسق ا واست دافيت ا منه.

وببيةان خخةر ّ تنةةتظم هةله األح ةةام فةي التةةار واحةد ،وّ تت ةةون فةي سةةبيل
تحقيق أداطات واحدن واتجاهات متحدن ،الّ اللا انت هنةام بنةب تحتيةا عقالنيةا
لوحظت من قبل ،تحمل علب عاتق ا م ما التنسيق بين هةله األح ةام وتنتيرهةا
وترشةيدها وتوظيف ةا ودفل ةا اللةب األمةةام نحةو تحقيةق أهةداق ملينةا والمواظبةةا
علي ا ل ي ّ تخر عن اکتار المحدد ل ا.

النقطة الرابعة :أن اللحاظات الكامنة وراء األحكام مستترم:

الن مجموعا لحاظات الشارع ( والتي هي بنب تحتيا أنشنت ّ
وأترت األح ام
الشرعيا) ،ليست لحاظات ظاهرن.

النقطة الخامسة :أن اللحاظات المستترم قابلة للكشف:

الننا اللا قلنا بنن الشريلا متش لا من مجموعات منظوميا من األح ام ،تملم ل
من ةةا روحةةا واحةةدن تتحةةرم بسةةبب ا نحةةو تحقيةةق أهةةداق ملينةةا ،فةةيم ن القةةول
بتم انيةةا أن تجةةر حةةول ةةل منظومةةا سلسةةلا مةةن التةةنمالت المن جيةةا الدقيقةةا
والراصدن ب دق ال شق عن أهداق تلم المنظوما ،والنظم القةائم بةين أجزائ ةا
وم انات ا ،والروح التي تسيتر علي ا.
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 -1المقدمات االجتهادية لعملیة التنظیر الفقهي

ّ
المنظر مةن
الن النظريا الفق يا تحتا اللب مقدمات اجت اديا خاصا تم ّ ن الفقيه
تحقيق ا ،نظير احتيا ااجت اد األح ةاما اللةب مقةدمات اجت اديةا ملروفةا تح ّقةق
عمليّته ،وبما أن النظريةا الفق يةا تتضةمن عناصةر أصةليا ثالثةا( ،أي :أهةداق
المجموعةةةا والةةةروح السةةةاريا فةةةي المجموعةةةا وم انةةةات وأداطات المجموعةةةا)

فمق ّدمات ا اّجت اديا علوم ( وبتلبيةر ّ
أدق فنةون فق يةا) ثالثةا ،يحمةل ةل من ةا
علب عاتقه م مّا تحقيق واحد من هله اللناصر الثالثا ،وهله الفنون اآلتي:
(أ) فقه المقاصد

ونتحدث عن للم تحت محورين:
المقصدددود مدددن فقددده المقاصدددد :الن المقاصةةةد هةةةي فةةةي واقل ةةةا ليسةةةت الّ
ملحوظةةات للشةةارع ،قةةد حصةةلت فةةي مرحلةةا مةةا قبةةل التشةةرير ،سةةواط تشةةرير
مجموعات من األح ام ،أو التشرير بن مله.
وهلا الفن الفق ي ،م مته الزاط النظريا الفق يا ،هي تحقيق الموارد التاليا:
• تحقيق الملرفا بالمقاصد األساسيا للشريلا
• تحقيةق الملرفةةا بالمقاصةةد التةي ل ةةل مجموعةةا مةن المجموعةةات الفق يةةا
التي تاتي النظريات الفق يا ل ي تل سة ان وتليةين النسةبا بين ةا وبةين المقاصةد
ال بر التي للشريلا
• تبيةةين يفيةةا اّسةةتفادن مةةن المقاصةةد فةةي تلةةديل المجموعةةا ،أي :عمليةةا
تصحيح ا وت ميل ا
• و....
الوضع الفعلي لفقه المقاصدد :يبةدو أننةا نلةاني مةن مشة لا بحثيةا وتتبيقيةا
حول فقه المقاصد .أما المش لا البحثيا ،ف ي أننةا أصةبحنا نةدرس فقةه المقاصةد
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بملةةزل عةةن النظريةةا الفق يةةا ،وبتلبيةةر خخةةر أن فقةةه المقاصةةد ،والن ةةان ّ
يمثةةل
مشروع الفقه الواعي (أ و الوعي في الفقه) غيةر أن هةلا الفقةه المقاصةدي الةلي
ينادي بالوعي الفق ي ّ ندرسه بش ل واع ،حيث الن هنام بلت موارد اکب ام
( وبتلبيةر خخةر بلةةت حةاّت الةةنقص ) حةول حجيت ةا و يفيةةا اّسةتفادن من ةةا،
وفةةي النقةةات التةةي نريةةدها ل ةةا بالضةةبت ،وهةةله اکب امةةات أو حةةاّت الةةنقص
انل ست سلبا علب تتبيق المقاصد ،فصرنا نحاول تتبيق ا في استنبات اّح ام
بصورن مباشرن ،وللل سر عدم توفيقنا في هلا التتبيق يرجر اللب اکختاط في
انت ا هله النوعيا من اّستفادن.
فالصةةةحيم اّسةةةتفادن مةةةن المقاصةةةد فةةةي التنظيةةةر الفق ةةةي ،وتبلةةةا بمةةةا أن
النظريةةا الفق يةةا تةةنل س نتا ئجةةه فةةي اّسةةتنبات ،في ةةون لفقةةه المقاصةةد (فيمةةا لةةو
ندرجه في من جيا التنظير الفق ي) تنثيرات بناطن علب الفقه.
(ب) فقه روح الشريعة

ونتحدث عن للم تحت محاور:
المقصود من روح الشريعة :الن ما هو المقصد للشةريلا غيةر مةا هةو روح
للشريلا ،ولةو أردنةا أن نسةتفيد مةن تشةبيه لبيةان هةلا التفةاوت ،يم ننةا أن نمثةل
بالتفاوت الموجود بةين مقةولتي السياسةات واألهةداق ،فةتن السياسةات هةي التةي
ي ون القرارها وتح يم ا هو السةبيل اللةب تحقةق األهةداق ،وروح الشةريلا النمةا
هي بمثابا السياسات التي تتم للوصول اللب األهداق.
و مثةةال علةةب للةةم قضةيّتا مصةةالم الةةدين ومصةةالم البةةدن ،فتنةةه مةةن المم ةةن
اعتبار التارين هنا ،التار يتم فيه تليين المقصد الن ائي ،وفي مثل هةلا اکتةار
تبرز مصالم الدين مصلحا أهم ،ومقصد ن ائي ،والتار يةتم فيةه تليةين روح
الشةةريلا ،وفةةي مثةةل هةةلا اکتةةار تبةةرز أولويةةا مصةةالم البةةدن ةةروح للشةةريلا
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حملت ا جملا من أح ام الشرع ،وعليه فال مانر من اجتماع األولةويتين :أولويةا
مصةةالم الةةدين ،وأولويةةا مصةةالم البةةدن ،حيةةث الن بةةين األولةةويتين اختالفةةا فةةي
المصةةبّ  ،فمصةةبّ أولويةةا الةةدين هةةو الجانةةب المقصةةدي ،بملنةةب أن المصةةالم
الدينيةةا تبلةةم أهميت ةةا وأصةةالت ا حةةدا تشةة ّ ل هةةي المقاصةةد الن ائيةةا للشةةريلا،
ومصبّ أولويا البةدن الجانةب المسةاري والحرا ةي للشةريلا ،بملنةب أنةه بنيةت
الشةةريلا علةةب قائمةةا ينونةةا األولويةةا فةةي جانةةب رعايةةت هةةله المصةةالم ،حتةةب
تنتظم الحيان البشةريا التةي أرادت الشةريلا أن تسةير وتتحةرم هةله الحيةان نحةو
المقاصد األصليا ،وفي هلا اکتار بةرزت قاعةدن اتقةديم جانةب رعايةا األبةدان
علب جانب األديانا ومن التريق أن احد الفق اط قد ترح ةا فةي التةار توجّ ةه
اللب اعتناط الشارع عبر عمليا تحليل الت اليق الواردن في الشرع ،يقول:
ا ّ يخفب علب من نظر في الت ةاليق الشةرعيا بلةين التحقيةق وتنمةل في ةا
بالف ر الصائب الدقيق أنه يللم من ا علما جاز ما ّ يخالجه الريةب وّ يتتةرق
الليه الليب أن اعتناط الشارع باألبدان ورعايته ل ةا مقدمةا علةب رعايةا األديةان
1

ا.

أهمية وضرورم فقه روح الشريعة :الن لفقه روح الشريلا أهميا بالغا في
الفقةةه ،وهةةله األهميةةا تتمثةةل فةةي دوريةةن لةةه ،أوّ :أن الةةروح التةةي تجةةري فةةي
مجموعا من األح ام هي التي تحمل علب عاتق ا م مةا التنسةيق بين ةا والعتةاط
اّتجاه الصحيم اللي ا – ما أشرنا اللب للم من قبل ، -وثانيةا :أن ملرفةا روح
الشريلا تصحّ م تفسيرنا وتل ّقينا من النصةوص ،أي أننةا لمةا ف منةا علةب أسةاس
فقةةه روح الشةةريلا ،أن الشةةارع بصةةدد أن يجلةةل جملةةا مةةن أح امةةه فةةي مسةةار
خاص ومر روح خاصا ّ ،نف م النصوص المرتبت ب ا بصورن عشوائيا ،بةل
 .1الحدائق الناضرة 281 : 4 ،
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بما يتالئم مر للم.
الوضع الفعلي لفقه روح الشريعة :علةب الةرغم مةن ضةرورن وأهميةا فقةه
روح الشريلا ،فةال بةد علينةا مةن أن نةلعن أنةه لةو انةت مشة لا فقةه المقاصةد،
تتمثل في أن دراسته واّستفادن منه لم تتمّا وّ تتمةان فةي التةار دقيةق و امةل،
ولةةم تجريةةا وّ تجريةةان فةةي منحةةب مةةؤثر علةةب الفقةةه ،فةةتن مش ة لا فقةةه روح
الشريلا هي أعظم وأوسر من للةم حيةث الن هةلا الفةن الفق ةي الم ةم الةلي لةه
دور في عمليا التنظير ّ ،يزال في مرحلا ما قبل اکنشاط.
وعند ما نقول النه في مرحلا ما قبل التولد ّ ،نريةد بةللم نفةي حصةول أي
نظر أو أدبيات فق يا حوله في التجربا الفق يا الرائجا 1،بل نريد القول :الن مةا
تشة ّ ل حولةةه لةةم يبةةرز فةةي التةةار فةةن فق ةةي خةةاص يجلةةب البحةةث ويلفةةت النظةةر
الللمي ،بل ليس له بروز وظ ور أصال لقلا حجمه جدا المحمولةا علةب اللةدم،
وأ ثر شيط يم ننا أن ندعيه ،هو أنه موجود في الفقه بصورن ضئيلا وقليلا.
وأهميا مةا نحتةا الليةه فةي الحصةول علةب روح الشةريلا شةق من جيتةه،
ويم ن القول الن رصد اعتناطات الشارع من جملا ما يم نه أن يوصلنا اللي ا.
(ت) فقه االنضمام واالنتظام

نتحدث عن للم تحت محاور:
المقصود من فقه االنضمام واالنتظام :لةو انةت م مةا ال شةق عةن مقولةا
ااألهداقا لمنظوما من األح ام ( التي نريد بالنظريا ال شق عن ا) ملقان علب
عاتق فقه المقاصد ،ل ي يح ّقق ا ،و انت م ما االتنسيق بين األح ام التي تش ل
أجةةزاط للمجموعةةاا ،ملقةةان علةةب عةةانق فقةةه روح الشةةريلا ،فةةتن م مةةا اتليةةين
م انات وأداطات أجزاط المجموعاا ملقان علب عاتق فقه اّنضمام واّنتظام.
 .1مثل ما قال النووی  :من أن "روح الترع تقضى بمراعاة صالح الصغیر" (المجموع .)324 : 18 ،
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وّ يخفب أن تليين الم انات واألداطات يستلزم أن تضاق اللب المجموعةا،
قضيا فق يا أحيانا ،أو يغيّر ح م في قضيا من قضاياها علب أسةاس اّعتمةاد
علب الدليل الشرعي.
أهميتدده وضددرورته :الن النشةةاط مةةا نسةمّيه بفقةةه اّنضةةمام واّنتظةةام تةةنتي
ضرورته في التار تقويةا وت يةنن األرضةيا الللميةا للتنظيةر الفق ةي ،حيةث الننةا
بحاجةةا اللةةب فةةنّ فق ةةي ،يفةةتم أمامنةةا المجةةال الةةالزم للةةدخول فةةي مباحةةث علميةةا
تتللق باجتماع وانضمام األح ام بلض ا مر الةبلت ،ل ةي نةتم ن فةي ضةوطها
أن نقةةوم بتغييةةرات ح ميةةا وتلةةديالت فق يةةا فةةي المجموعةةا مةةر الحفةةاظ علةةب
روح ا واألهداق التي تتابل ا.
الوضع الفعلي لفقه االنضمام واالنتظام :الن المش لا التي ل رناها حول فقه
روح الشريلا من أنه لم ينشن ولم يولّد بلد ،هي موجودن لفقه اّنضةمام أيضةاَ،
بةةل الوضةةر هنةةا أسةةوط منةةه مةةن ج ةةا أن لفظةةا اروح الشةةريلاا قةةد أتلقةةت فةةي
موارد نادرن ،ول ن لفظا فقةه اّنضةمام واّنتظةام ( أو مةا يشةب ا مةن األلفةاظ
األخر ) لم تتلق أصال وفي أي مورد.
ومر للم هنام اتجاهات ونظرات توجد فةي التجةارب الحاليةا للفقةه ،يم ةن
استغالل ا مواد خام لفقه اّنضمام واّنتظةام ،وفيمةا يلةي الشةارن ل ةله المةوارد
التي يبدو أن بلض ا قواعد فق يا:
• انضمام ملاملا جايزن اللب ملاملا ّزما ّ يخر
مقتضاها.

ل واحدن من مةا عةن

1

• اللا ان األصل في البير هو المج ول ،فانضمامه اللب المللةوم ّ ،يجللةه
صحيحا.

1

 .1تذکرة الفقهاء  ،الحلی . 356 : 2 ،
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• انضمام مللوم لمج ول يوجب الج ل في المللوم.
• انضمام الشرت الفاسد الباتل اللب اللقد ّ يفسده.

2

3

• انضياق ما ليس بحجا اللب ما ليس بحجا ّ يوجب الحجيا.
• جواز انضمام عقد اکجارن وعوض ا اللب القرت.

4

5

• انضةةمام رضةةب المالةةم اللةةب صةةيغا اللقةةد ،يجلةةل اللقةةد ننةةه صةةدر عةةن
رضاه.

6

• ضميما المحرم اللب المباح ّ يقتضي تحريم المباح.
• جواز انضمام الصغير اللب البالم في الوصايا.

7

8

• قاعدن توقق اعتبار موارد اللب انضمام ح م الحا م اللي ا.

9

• صحا اکجارن مر عدم الم ةان التسةليم والتسةلم فةي صةورن انضةمام شة
مقصود مل ا.

10

ويبدو أن هنام موارد ثالثا يم ن الدراج ا في هلا الفقه فروع له ،وهي:
 فقه الحيل فقه القيود -فقه الشروت

 .1مختل التیعة  ،الحلی .248 : 5 ،
 .2الترح الکهیر  ،أبو الهرکات .23 : 3 ،
 .3مختل التیعة  ،الحلی .256 : 5 ،
 .4المحصول  ،الرازی .462 : 4،
 .5مختل التیعة . 306 : 5 ،
 .6جامع المقاصد  ،المحقق الکرکی .74 : 4 ،
 .7جامع المقاصد  ،المحقق الکرکی .376 : 12،
 . 8مسالك األفهام  ، 246 : 6 ،القواعد الفقهیة  ،الهجنوردی .340 : 6 ،
 .9راجع  :مجمع الفائدة  ،األردبیلی .368 : 3 ،
 .10مجمع الفائدة 59 : 10 ،
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( )1إمكانية الحصول على النظرية الفقهية ومنهجيته

بلةةد اّعتةةراق بوجةةود مبةةادئ وغايةةات وراط األح ةةام ،واکلعةةان بنهميةةا
الوقوق علب المنتق الموجود في استنبات األح ةام ،يةنتي ال ةالم حةول الم انيةا
الحصول علب هله الملرفا ومن جيا للم .وبلبارن أخر  :علينا أن نلةالج هةله
المسنلا من الناحيا اکثباتيا .فنقول :الن الحصول علب النظريا الفق يا يشابه ما
هةةو موجةةود فةةي اسةةتخرا رأي الشةةارع وملرفةةا الح ةةم الفق ةةي ،وللةةم عبةةر
اّستفادن من األلفاظ والقرائن بنن يرتب المقدمات للوصول اللب النتيجا.
ّ
المنظةةر فةةي مجةةال الفقةةه أن ير ّتةةب األح ةةام الجزئيةةا
مةةن هنةةا ينبغةةي علةةب
ويضل ا اللةب جانةب بلضة ا الةبلت ،ويلمةل علةب تحليل ةا انتالقةا مةن فةرت
نمال من النظم فيما بين ا ،وبللم ي ون قد استحضر جمير اّحتماّت المم نا
فةةي تشة يل المنظومةةا التةةي ي ةةدق الشةةارع اللةةب تحقيق ةةا عبةةر هةةله التشةةريلات.
ومما ّ شم فيه أن هله اّحتمةاّت ـ م مةا ثةرت ـ تبقةب ضةمن حةدود الف ةم
البشري حيث ّ يم ن لإلنسان أن يسةتوعب جميةر الصةور المم ةن تصةورها
للمنظوما الواقليا عند الشارع ،وهلا النقص موجود أيضا في استنبات األح ام
الجزئيا الل ّ يم ن للفقيه في استنباته للح م أن يقتر بف م تمام مراد الشةارع
من هلا اللفظ مثال .للا فالم م والمجزئ في لتا اللمليتين :اّسةتنبات والتنظيةر
الفق ي ،هو العمال الفقيه ج ده ضمن الحدود المم نا.
وبلد أن يتم استلرات النمال التي تفرت وجود عالقا منتظما وملقولا
ّ
المنظةةر الفق ةةي بتةةرجيم بلضة ا علةةب
بةةين جزئيةةات مبحةةث فق ةةي ملةيّن ،يقةةوم
ّ
المؤثر في اختيار النمةول األفضةل ّ بةد أن
اآلخر .ومن الواضم أن الترجيم
ي ون أوسر من الفقه والملايير الفق يا ،واللي يشمل جمير مفاصةل الةدين بمةا
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في ا األخالق واللقيدن واألهداق اللاما للدين وغيرها ،...وأثناط عمليا الترجيم
التي يقوم ب ا الفقيه بين النمال المحتملا ،سوق يميل اللب الحد هةله النمةال ،
ملتبرا الياها أن ا أ ثر انتباقا علب المنتق الواقلي الموجود لد الشارع..
ّ
سيؤثر
ومن التبيلي أن العمال النمت المل ور في اختيار النمول األفضل
فةةي درجةةا اّعتقةةاد بةةالنمول المختةةار الل تةةارن يصةةل بةةه اّحتمةةال اللةةب درجةةا
اليقين ،وأخر يبقب في دائرن الظن واّحتمال .ل ن م ما انت درجا اّعتقاد
ب لا النمول  ،تبقب النتيجا الحاصلا ّ
مؤثرن في عمليا است شاق الح م اکل ةي،
وّ أقل أنه يم ن اّستفادن من القدر المتيقن الحاصل من ا.
ويم ن أن ّ
نمثل المراد بالنظريا الفق يةا بمف ةوم اروح الشةريلاا .ف مةا أن
الفقيه يقوم بترجيم ما ف مه من اروح الشةريلاا ويق ّدمةه علةب التالقةات األدلةا
اللفظيا وعمومات ا وأقوال الللماط ،للم الحال في النظريا الفق يا أيضا ـ مةر
فارق أن النظريا الفق يا أعم وأشمل ـ حيث الن ا تليّن جزئيات وحدود المسائل
الفق يةةا بسةةبب الحاتت ةةا بجميةةر األدلةةا الفق يةةا .وفةةي النقتةةا ّ ،تتقةةدم الج ةةا
الدّليةا فةةي النظريةةا الفق يةا علةةب خصةةوص األلفةةاظ الموجةودن فةةي بةةاب فق ةةي
ملين فحسب ،بل ل ا تق ّدم أيضا علب ظواهر األلفاظ افةا ،وتلمةل علةب تحديةد
ملاني األدلا اللفظيا.

( )2االختالف بين النظرية الفقهية وبين موارد تتصف بالشمولية

أوالً :االختالف بينها وبين القاعدم الفقهية
الن القاعدن تتضمن ح ما مشخصا ،وعليه ،ي ون أداط القاعدن هو أن تتبق علب
مصاديق موضوع ا ،والعتاط الح م المناسب ل ةل مصةداق من ةا .فةي حةين أن
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النظريا ّ تلتينا ح ما مشخصا يم ن تتبيقه علب موارد مح ّددن وملدودن ،بل
هي عبارن عةن مجموعةا مةن األح ةام المندرجةا تحةت موضةوع ملةين ،والتةي
تلمل علب ت وين رؤيا مت املةا ،تسةاعد النظةرن الفق يةا لةد المسةتنبت للح ةم،
وتقوي الحسّ الفق ةي عنةده ،وتةؤدي بالتةالي اللةب اليجةاد انسةجام أ بةر فةي رؤ
المستنبت وف مه للموضوع الفق ي ،ما أن ةا تةنظم لةه الموضةوعات المسةتن َبتا
ضمن مجموعات ،وتربت بين عمليات اّستنبات الفق يا ،بل قد تساعد في فةتم
خفاق جديدن أمام المستنبت.
مكانة القواعد الفقهية في النظريات الفقهية

الن اللي يلتي للنظريا ش ل ا وقالب ا هو األف ار والمصادر واألمةور المختلفةا
التةةي يم ةةن ظ ورهةةا ،الّ أن أهةةم وسةةائل النظريةةا للحصةةول علةةب عالقةةا بةةين
األقسام المختلفا والربت بين مسائل ا الفق يا هي القواعد .فالقواعد بمثابا النقتا
المر زيا التي تدور حول محورها مجموعا من الموضوعات المختلفا.
انيا ً :اختالف النظرية الفقهية مع األبواب الفقهية العامة
اللا اعتبرنا أن النظريةا عبةارن عةن مجموعةا مةن القواعةد واألح ةام المترابتةا
فيما بين ا والتي تجتمر تحةت عنةوان واحةد ،فقةد يتةرح السةؤال التةالي :مةا هةو
الفرق بين النظريا وبين أبواب المباحث الفق يا من قبيل تاب الصالن و تاب
الز ان و تاب األمر بالملروق والن ي عن المن ر وغيرها مةن الموضةوعات؟
باعتبةةار أن هةةله األبةةواب أيضةةا عنةةاوين عامةةا تتض ةمّن مجموعةةا مةةن األح ةةام
والقواعد.
في مقام الجواب ّ ،بد من القول بنن ل موضوع من الموضوعات اللامةا
في المباحث الفق يا عبارن عن مجموعا فق يا ّ غير ،والحال أن النظريا هي
مجموعا تش ّ ل منظوما فق يا مت املا .وهةله المنظومةا تةدخل مةن األبةواب أو
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الفصول المشتر ا بين المسائل المختلفا لتجلل ا في قالب واحةد بحيةث تصةير
األجزاط والموضوعات في ا ـ أعم مةن مجةرد ون ةا متوافقةا أو مندرجةا تحةت
عنوان واحد ـ مترابتا فيما بين ا ،لات هدق واحد.
وبلبةةةارن أخةةةر  ،الن الفصةةةول الللميةةةا النمةةةا تت ةةةون بسةةةبب التف يةةةم بةةةين
موضوعات قسم مر قسم خخر ،بينما تلمل النظريةا علةب التوفيةق بشة ل علمةي
بين مجموعا من األجزاط والعتائ ا روحا واحدن .وعلب هلا األساس ّ ،يصم
في النظريا أن يجلل عدد من الموضوعات اللب جانةب بلضة ا الةبلت ،بةل ّ
بد مةن مالحظةا توافق ةا بالمفةاهيم والموضةوعات والتةي تسة م فةي ت ةوين بنةاط
واحد ،غايا األمر أن ا فبيّنت بش ل عناصر وأر ان ومسائل وأح ام مختلفا.
ال ا ً :االختالف بين النظرية الفقهية والبارادايم الفقهي
بلةد وضةوح اّخةةتالق بةين القاعةةدن الفق يةا والنظريةةا الفق يةا مةةن ج ةا ،وبةةين
النظريةةا الفق يةةا واألبةةواب الفق يةةا اللامةةا مةةن ج ةةا أخةةر  ،نةةر مةةن الم ةةم
التفريق بين النظريا وبارادايم(.)1
لبيةةان هةةلا الفةةرق ّ ،بةةد مةةن توضةةيم اللناصةةر الموجةةودن فةةي البةةارادايم
الفق ةي ،فنقةةول :النةةه عبةةارن عةن ةةل التةةار فق ةةي يتسةم بثالثةةا عناصةةر :اللمةةوم
والتنثير والعتاط ال ويا.
األول العموم :الن البارادايمات الفق يا عامةا و ليةا مةا هةو حةال النظريةات
والقواعد ،ل ن مر فارق أن سلا اللموم في ا أ بر من ا في القواعد والنظريات
بحيث أن ةا تشةمل نتاقةا واسةلا جةدا ،ول ةا القةدرن علةب الجمةر بةين مجموعةات
 .1إن باردایم هو طابع أو نموذج فکری مقهول وسائد  ،یتاثر به  -بسهب هیمنته الفکریة  -المهاحث العلمیة
.
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مختلفةةا ومتنوعةةا وقواعةةد متلةةددن ،بةةل هةةي تش ة ّ ل فضةةاط تت ةةوّ ن وتتةةنتر فيةةه
النظريات والقواعد الفق يا.
ال اني التأ ير :الن يفيا تنثير البارادايم علب ما يندر تحته والن ان مختلفا
عن تنثير ٍّل مةن النظريةا والقاعةدن ،الّ أنةه ينبغةي القةول بةنن البةارادايم أيضةا
يترم أثرا علب ما يندر تحته ما هو الحال في القواعد والنظريةات ّ ،أن ةا
عديما التنثير متلقا.
ال الددث إعطدداء الهويددة :الن أهةةم عنصةةر فةةي البةةارادايم هةةو خصوصةةيا مةةنم
ا ل ويا .وهله الخصوصيا هي األساس فةي الفةرق بينةه وسةائر المفةاهيم اللامةا
األخر  .وبناط علب هلا األساس ،فتلا عملنا علب نزع البارادايم عن مجموعةا
الحوارات وأدبيات الدراسات الللميا فةي زمةان ملةين ،ن ةون بةللم قةد جرّ دنةاه
عن محتواه وق ّدمناه بش ل غير منتقي .الل البارادايم يش ّ ل ـ في الواقر ـ الةر ن
األساس للتف ير في زمن ملين ،وبالتالي فتنّ أي عمليةا سةلخ ل ةلا الفضةاط عةن
النظريات والدراسات التي ت ون فةي زمةن ملةين ،سةيجلل ا مللقةا بةين السةماط
واألرت.
من هنا ّ ،بةد مةن اعتبةار البةارادايم أعمةق مةن النظريةا اللاديةا حيةث النةه
عبارن عن مقولا م يمنا وف ر ّ
مؤثر في صةنر التةاريخ .والنقتةا األساسةيا فةي
تليين النمول الف ري هي الوظيفا التي يقوم ب ا من الضفاط هويا خاصا علب
مجموعا من النظريةات والقواعةد والمقترحةات ،التةي ل ةا انل اسةات وتةنثيرات
بيرن علب نمت التف ير ونوعيا اکجابا و يفيا ترح األسئلا والمتالب الللميا
في ل عصر.
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األ ر المحوري للبارادايم في تشكيل النظريات وإعطائها معنى خاص

من الواضم أن اللموم اللي يتمتر بةه البةارادايم أوسةر مةن اللمةوم الةلي ي ةون
في الحلقات األدنب منه

لموم النظريا أو القاعدن ،وهو يتمتر بفضاط وشمول

أ بر من أي شمول خخر .وبسبب هله الخصوصيا نر أنه من المم ن حصول
سجال بين النظريات المندرجا تحت بارادايم واحد ،ما يلتي البارادايم ملنب
للنظريةةات التةةي تتش ة ل ضةةمنه .وفةةي الواقةةر يتةةيم الفضةةاط النةةاتج عةةن عمةةوم
البارادايم ألصحاب النظريات أن يف م ل من م الم اآلخر ،وأن يةدور البحةث
بين م في فضاط يبتني علب مبادئ مشتر ا.
من هنا ّ بد من اعتبار البارادايم هةو اللامةل األسةاس الةلي يضةفي الةروح
والملنب علب النظريات ،وبدونه سةت ون النظريةات عبةارن عةن جمةل ّ ملنةب
ل ا ،وعبارات غير منتقيا و نن ا ةالم لةم يةتم فيةه مراعةان قواعةد اللغةا التةي
دوّ ن في ا فال له سةبم منتقةي يم ةن الح ةم عليةه ،وّ لةه ملنةب يم ةن نقضةه.
وعليه ،فالبارادايم له أثر بير فةي اليجةاد النظريةات ،ودوره أساسةي فةي تشة ّ ل
النظريا .ويم ن للنمول الف ري أن ي ون بمثابا األرت المؤلفا من مجموعا
جزر مختلفا هي النظريات ،وهله النظريات تجتمر فةي أن ل ةا ر يةزن واحةدن،
الّ أن ال من ا يلالج خصوصيا منحصرن في ا.
يم ةةن للمليةةا اليجةةاد وتش ة ّ ل النظريةةات وانتشةةارها فةةي ظةةل نمةةول ف ةةري
مح ّدد ،أن يل ّد بمثابا تةاريخ تتةوّ ر علةم خةاص فةي فتةرن زمنيةا ملينةا .وهنةام
مقولتان هما :الترابت الموجود بين النظريات المتباينا ـ والتي ي ون بين ا حالةا
من التنافي ـ ،والنظريات التي تلمل علب نقد والصالح بلض ا البلت بصةورن
تاريخيا ،وهاتان المقولتان يم ةن دراسةت ما فةي قالةب ملرفةا التتةوّ ر الحاصةل
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في ل فترن من تاريخ أي علم.
عندما يةتم تثبيةت بةارادايم فةي الللةوم اکنسةانيا ـ بشة ل عةام ـ وفةي الفقةه ـ
بش ل خاص ـ في حقبا زمنيا خاصا ،يؤدي للم اللب ت يئا الظةروق المناسةبا
لوضر نظريات جديدن .وتقوم هله النظريات ـ بدورها ـ بتش يل قواعد ل ةا ،مةا
يةةؤدي اللةةب ظ ةةور عمليةةات اسةةتنبات مختلفةةا .وقةةد تنخةةل علميةةا التنظيةةر وجلةةل
القواعد واّستنبات من ا زمانا تويال ،قد يمتد اللةب قةرون متماديةا ،يتشة ل مةن
خالله حقبا من تاريخ الللم

الفقه مثال .ما يتيم لنا جلل جمير هله التحةوّت

ـ علب الرغم من وجود اّختالق بين ةا ـ فةي مسةار واحةد هةو البةارادايم .ف ةو
بمثابا خةيت السةبحا الةلي يجمةر الحبةات المختلفةا ويجلل ةا اللةب جانةب بلضة ا
البلت لتؤلةق السةبحا بحيةث اللا تةم سةحب الخةيت من ةا سةوق تنتفةي السةبحا
ل ةةا ّ ،أنةةه ينتفةةي خصةةوص الةةنظم في ةةا ،بةةل ينتفةةي وجودهةةا مةةن األسةةاس.
فالنمول الف ري يلمل عمل خيت السةبحا ،الةلي يخةر مةن قلةب النظريةا ،ثةم
يجلةةل هةةله النظريةةا ـ مةةن خةةالل تليينةةه موقليةةا ثابتةةا ل ةةا ـ ضةةمن نظةةام مةةن
الملاني المنسجما والقابلا للف م.
في التار ما ل رناه يم ن القول بنن ل نظريا فق يا يم ن ةا أن ترتقةي حةدا
تلبس لباس البارادايم الفق ي ،وهلا فيما اللا حصلت ل ا حالا السةيترن وال يمنةا
الف ريا السائدن ،وغير خفي أن ل نظريا أصبحت بارايما فق يا ف ي تتنثر ب ا
أف ار ومباحث علميا وتتش ّ ل في ضوطها أو في التارها نظريات وأنظار.
وي من أن نمثل للبارادايم ،ف ةرن ضةرورن الرجةوع اللةب القواعةد األصةوليا
في اّسةتنبات ،أو ف ةرن ةون الفقةه متم نةا مةن مواج ةا المسةائل المسةتجدن ،أو
ف رن ون اّجت اد هو استفراغ الوسر في اّستنبات.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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عالقات األدلّة الشرع ّية
*

السيد علي حسن متر ال اشمي
نبذم

النّ هلا البحث مبنيٌّ عل القول بنن الللم فقت هو الحجا في الثبةات األحکةام الشةرعيّا،
وعليه ّيکون الدليل دلةيال ّالّ اللا کةان مللةوم الصةدور عةن الشةارع المقة ّدس ومللةوم
الدّلةةا عل ة مةةراده الةةواقلي ،وبنةةاط عل ة هةةلا ّيلقةةل وقةةوع التلةةارت بةةين األدلّةةا
ف
نسبا الت افت الل کالم الشارع ،وهو خالق الحکما.
الشرعيّا ألن ملناه:
نلم ،هنام عالقات تقةوم بةين األدلّةا الشةرعيّا ،يتک ّفةل هةلا البحةث بلرضة ا ولکةر
الشةةواهد علي ةةا ،وقةةد أن يت ةةا اللةة خمةةس عالقةةات ،وهةةي :عالقةةا التضةةييق ،عالقةةا
التوسير ،عالقا التغيير أو التبديل ،عالقا التخيير ،عالقا النسخ.

* باحث الحوزة العلمیة فی قم المقدسة
تاریخ دریافت 1390/4/25 :تاریخ تأیید1390/6/27 :
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مقدّ مة

جةةر علمةةاط األصةةول عل ة أن يختمةةوا تةةب م ببحةةث تحةةت عنةةوان (تلةةارت
األدلّا).
وعرّ فوا التلارت المصتلم بن ّنه« :التنافي بين مدلولي الةدليلين ،ولمّةا ةان
مدلول الدليل هو الجلل ،فالتنافي المحقق للتلارت هو التنافي بين الجللين».

1

ما أ ّن م عرّ فوا الدليل عل الح م الشرعي بن ّنه :ل ما ان مت ّفال بال شق
عن ح م شرعيّ  ،أو بن ّنهّ « :ل ما يصدر عن الشارع ممّا له دّلا عل الح ةم
الشرعي».

2

ويالحظ :أ ّن م لم يقيّدوا ال شةق الةوارد فةي التلريةق بن ّنةه تةا ّم ومةا للةم ّالّ
ل ةةي يجللةةوا التلريةةق شةةامال لل اشةةق النةةاقص ،أي :الةةدليل الظنةةي لل ةم أ ّن ةةم
اعتبروا ما يؤ ّدي الل الظن بالح م دليال ،ولما ان التلارت مم ن الوقوع بين
األدلّةةا الظنيةةةا ،فقةةةد استسةةاغوا أن يجللةةةوا عنةةةوان البحةةث (تلةةةارت األدلّةةةا)،
وأشاروا الل أن م يقصدون بللم خصوص األدلّا الظنيا.
قةةال الشةةة يد الصةةةدر« :1الن التلةةارت المصةةةتلم يقةةةوم دائمةةا بةةةين األدلّةةةا
المحةةرزن ،ثةةم الن الةةدليلين المحةةرزين اللا انةةا قتليةةين 3،فةةال يلقةةل التلةةارت
بين ما أل ّنه يؤ ّدي الل القتر بوقوع المتنافيين ،و للم ّ يتحقق التلارت بةين
دليل قتليّ ودليل ظ ّني  4ألن الدليل القتلةي يوجةب الللةم بةبتالن مففةاد الةدليل
 .1التهید الصدر ،دروس فی علم األصول ،الحلقة الثالثة،ج ،2ص .313
 .2المصدر السابق ،الحلقة الثانیة ،ص .57
 3و کآیتین کلّ منهما معلومة الداللة علی مراد التارع.
 .4کآیة معلومة الداللة ،وروایة ظنیّة الصدور.
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الظ ّني وزوال اشفيّته ،فال ي ون دلةيال وحجةا ّسةتحالا الدليليّةا والحجيّةا لمةا
يللم ببتالنه ،وال ّنما يتحقق التلارت بين دليلين ظنيين».

1

ثم ال ّن م قسّموا التلارت الل قسمين:
أحدهما :التلارت المستقر اللي ّ يم ن فيه اللال والجمر بين الدليلين.
واآلخر :التلارت غير المستقر ،وهو التلارت اللي يم ن عالجةه بتلةديل
دّلا أحد الدليلين بنحو يفالئم دّل َا الدليل اآلخر.
هلا ،ولمّةا ّنةا نبنةي عل

القةول بةنن الللةم فقةت هةو الحجةا متلقةا ،أي :فةي

أصول الدين وفروعه ،وأن الظنّ ليس حجا في أيّ من مةا ّ ،بلاتةه وّ بجلةل
الشارع ،فت ّنه يتر ّتب عل للم :أن الدليل عل الح م الشرعي ّ ي ون دليال ّالّ
اللا ان مؤ ّديا الل الللم بالح م ،وهلا يتوقق عل أن ي ون مللوم الصدور عن
الشارع ،ومللوم الدّلا عل مراده الواقلي.
وّزم لل ةم :عةةدم ملقول ّيةةا وقةةوع التلةةارت بةةين األدلّةةا ألن ملنةةاه :وقةةوع
التنافي في الم الشارع ،وهو مخالق للللم والح ما.

األدلّة علی استحالة تعارض الدليلين

وقد تةرح علمةاط األصةول عة ّدن أدلةا کثبةات اسةتحالا تلةارت الةدليلين القتليةين،
نل ر أربلا من ا(:)2
األول :الن تلارت الدليلين يلزم منه أمور باتلا ،من ا:
الدليل ّ
 1و التهید الصدر ،دروس فی علم األصول ،الحلقة الثالثة،ج ،2ص .314
 .2حمدی صهح ،تعارض أدلة التتریع وطرق التخلص منه ،ص 35و  37بتصرّف.
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ّأوالً :أ ّنةةه اللا لةةم يقصةةد الشةةارع بالةةدليلين تشةةرير الح ةةم الةةلي د ّل عليةةه ة ّل
من ما ،ف لا عبث ّ
ينزه عنه الشارع الح يم.
انياً :اللا ان قصد الشارع هو الت ليق ب ما ملا ،ف لا ت ليق بغير
المقدور ألن اليجاب شي ٍط عل الم لّق وتحريمه عليه في وقت واحدٍ ،هو

ت ليق له بما ليس في وسله ،وقد قال تلال  َّ( :فيکَلوقف
وف سْ َل َ ا)

ف َن ْفسا الِّ

1

وبتالن لوازم القول بتلارت الدليلين يفثبت ختن هلا القول وبتالنه.
أمر بالرجوع الل
الدليل ال اني :الن الشارع المق ّدس َ

القرخن والسنا في

موارد اّختالق والتنازع ،قال تلال َ ( :فتِنْ َت َن َ
ازعْ فت ْم فِي َشيْ ٍط َف فر ُّدوهف الِلَب
فول) 2أي :الل القرخن والس ّنا ،وملن للم :أن الر ّد اللي ما يقتر
ِ َو الرس ِ
النزاع والخالق ،وهلا ّ يتحقق ّالّ اللا انا ّ اختالق في ما وّ تلارت،
ّ
والّ لم يحصل بالر ّد اللي ما رفر النزاع.
الدليل ال الث :أ ّنةه اللا أثبةت الشةارع ح مةا بةدليل يلارضةه دليةل خخةر مفثبةت
لخالفه ،فملن للم :أ ّنه عاجز عن الثبات ح مه بدليل سالم من الملارت ،و
ّ
منزه من اللجز.
تلال
الدليل الرابع :أن القرخن والس ّنا لي ما وحي من

تلال  ،قال سبحانه:

الل ْک َر َو الِنا لَ فه لَ َحاف ف
(الِنا َنحْ نف َنز ْل َنا و
ون) 3وقال تلال عن النبيَ ( :9و َما
ِظ َ
 1و سورة الهقرة .286 :2
 2و سورة النساء .59 :4
 3و سورة الحجر .9 :15

154

َي ْنتِ فق َع ِن ْال َ َو

فصلنامه پژوهشهاي اصولي/شماره  / 11زمستان 1390

فوحب) 1وما ان من عند
الِنْ ه َفو الِّ َوحْ ي ي َ

تلال ّ ،

خن َو لَ ْو
فون ْالقفرْ َ
يلقل وقوع التنافي والتلارت فيه ،قال تلال ( :أَ َفالَ َي َتدَ بر َ
ِ َل َو َج فدوا فِي ِه ْ
اخ ِتالَفا َکثِيرا)

ان مِنْ عِ ْن ِد َغي ِْر
َک َ

2

نلم ،يلقل وقوع التلارت بين الروايات مظنونةا الصةدور ،أي :فةي ال ةالم
المنسوب فةي هةله الروايةات اللة الشةارع ،ولةم يثبةت بلة فد صةدوره عنةه واقلةا،
وحينئة ٍل يحصةةل الللةةم بةةننّ الحةةد الةةروايتين المتلارضةةتين غيةةر صةةادرن قتلةةا،
ويت ّم تمييز الصادرن عن غيرها ،باللرت عل القاعدتين اللقالئيا والشةرعيّا،
ما سينتي بيانه ـ في بحث قادم ـ عند ال الم عل من ج نقد المتن.
وأمّةةا مةةا أسةةموه بالتلةةارت غيةةر المسةةت ّقر القابةةل للجمةةر اللرفةةي ،والةةلي
خصّصنا هلا البحث لل الم عليه ،ف ةو لةيس مةن التلةارت فةي شةي ٍطّ ،
والّ لمةا
أم ةن الجمةر بةين الةدليلين ّسةتحالا اجتمةاع المتنةافيين ،والثابةت بالوجةةدان أن
اللرق اللغوي والمتشرّ عي ّ ير منافان أصال بين اللةام والخةاصّ وغيرهمةا
من موارد الجمر اللرفي التي سينتي ال الم علي ا.
قال ّ
اللالما المظفر« :1لةو ةان الةدليالن متالئمةين غيةر متنةافيين بمقتضة
الجمر اللرفي المقبول ،فتن التلبد ب ما ي ون تلبّدا بالمتالئمين ،فال استحالا فيه
وّ محلور ...ويتضم من للم :أ ّنه في موارد الجمر ّ تلةارت ،وفةي مةوارد
التلارت ّ جمر».

3

 .1سورة النجم 3 :53و .4
 .2سورة النساء .82 :4
 3و المظفر ،أصول الفقه،ج،4ص .233
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وفي ضوط ما تق ّدم يجب العادن النظر في اللبارن التي اشت رت بيةن م وهةي:
(الن الجمر بين المتلارضين م ما أم ن أول من الترح) للةم أن الجمةر بةين
ةةن ،لي ةةةون أولةةة  ،فالبةة ّد مةةةن القةةول( :الن الجمةةةر بةةةين
المتلارضةةين غيةةةر مم ٍ
الدليلين ...الخ) ،وي ون المراد بالدليلين خصوص القابلين للجمر اللرفي ،ول ن
في هله الصورن ي ون الجمر متليّنا ّ ،مجرد أ ّنه أول من غيره.

النظرية العا ّمة للجمع العرفي

1

الن الجمةةر بةةين الةةدليلين بتلةةديل دّلةةا أحةةدهما بمةةا يةةتالطم مةةر دّلةةا اآلخةةرّ ،
يجري جزافا ،وال ّنما يقوم عل أسةاس قواعةد الجمةر اللرفةي ،فةي مقابةل الجمةر
التبّرعي اللي ّيستسيغه اللرق.
ّ
وتتلخص النظريا اللاما للجمةر اللرفةي فةي :أن ظ ةور ال ةالم ي ةون حجةا
في تليين المراد الواقلي للمت لّم ،ما لم يفل ّد المةت لّم نفسةه ظ ةورا خخةر لتفسةيره
و شةةق المةةراد الن ةةائي لةةه فت ّنةةه فةةي هةةله الحالةةا ي ةةون الملةةوّ ل عقالئيةةا عل ة
الظ ور المل ّد للتفسير و شق المراد الن ائي للمت لّم ،ويس ّم بالقرينا.
وهةةلا اکعةةداد تةةارن ي ةةون شخص ةيّا ،بملن ة  :أن المةةت لّم يل ة ّد ال ةةالم الثةةاني
مفسةةرا لةةألول ،وأخةةر ي ةةون نوع ّيةةا ،بملنة  :أن اللةةرق أعةةد هةةلا النةةوع مةةن
التلبير لل شق عن المراد من التلبير اآلخر ،والظاهر من حال المت لّم :الجري
وفق اکعدادات النوعيّا اللرفيّا.

 .1التهید الصدر ،دروس فی علم األصول ،الحلقة الثالثة،ج  ،1ص 323و  324بتصرّف.
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والقرينيةةا الناشةةئا مةةن اکعةةداد الشخصةةي يحتةةا الثبات ةةا الل ة تصةةريم مةةن
المت لّم ،ننّ يقول :أعني ب المي :لا ،أو ظ ور في المه عل هةلا اکعةداد،
من قبيل أن ي ون مسوقا مساق التفسير لل الم اآلخر ،ما لو قال :الرّ با حةرام،
ثم قال ّ :ربا بين الوالد وولده.
وأمّةا القرينيةةا الناشةةئا عةةن اکعةةداد النةةوعي ،فةةتن الثبات ةةا يحتةةا اللة الحةةراز
البنةةةاط اللرفةةةي علي ةةةا ،والتريةةةق اللةةة الحةةةراز للةةةم هةةةو أن نفةةةرت ال المةةةين
م ّتصةةلين ،ونةةر هةةل يبق ة ل ة ّل من مةةا فةةي حالةةا اّتصةةال اقتضةةاط الظ ةةور
التصديقي في مقابل ال الم اآلخر أو ّ؟
فةةتنْ رأينةةا لل ةم ،عرفنةةا أن أحةةدهما لةةيس قرينةةا عل ة اآلخةةر ألن القرينةةا
باتصةال ا تمنةر مةن ظ ةور ال ةالم اآلخةر ،وتبتةل اقتضةا َطه ،والنْ رأينةا أن أحةد
ال المين َب َتل ظ وره أساسا ،عرفنا أن ال الم الثاني قرينا عليه.

تنويع عالقات األدلّة

الن اللالقا بين الدليلين عل نحوين:
أحدددهما :اللالقةةا التةةي ي ةةون في ةةا أحةةد الةةدليلين مة ّ
ةؤثرا فةةي موضةةوع الح ةةم
الثابت بالدليل اآلخر ،تضييقا لدائرته أو توسيلا ل ا.
واآلخر :اللالقا التي ي ون في ا أحد الةدليلين ّ
مةؤثرا فةي نفةس الح ةم الثابةت
بالدليل اآلخر ،مغيّرا له أو مخيّرا بينه وبين غيره ،أو ناسخا له.
وب لا يتضم أنّ عالقات األدلّا خمسا أنواع ،وهي:
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1ـ عالقا التضييق.
2ـ عالقا التوسير.
3ـ عالقا التغيير أو التبديل.
4ـ عالقا التخيير.
5ـ عالقا النسخ.
وسوق نتناول ال من ا بالبحث تباعا.
ّأوالً :عالقة التضييق.
الن تضييق موضوع الح م بتخرا بلةت أفةراده مةن دائةرن شةمول الح ةم ل ةا،
يةةت ّم عةةادن باسةةتلمال أدوات اّسةةتثناط ،نحةةو( :جةةا َط القةةو فم ّالّ زيةةدا) ،فةةتن هةةله
الجملا تد ّل عرفا عل ثبوت الح م بالمجيط للقوم ،وانتفائه عن زيد.
ومن أمثلا للم في النصوص الشرعيّا :قوله تلال في بيان ح م التراجر

ال أَ ْو فم َت َحيوزا
عن قتال ال افرينَ ( :و َمنْ ي َفولو ِ ْم َي ْو َم ِئ ٍل فدب َفرهف الِّ فم َت َحرو فا لِ ِق َت ٍ
ض ٍ
س ْالمَصِ ي فر) 1وقوله
ب م َِن ِ َو َمنْ َواهف َج َ ن فم َو ِب ْئ َ
الِلَب ِف َئ ٍا َف َق ْد َبا َط ِب َغ َ
ِين َغ ْي فر أفولِي الض َر ِر َو
ون م َِن ْالم ْفؤ ِمن َ
تلال َ َّ( :يسْ َت ِوي ْال َقاعِ فد َ
2
يل ِ ِبنَم َْوالِ ِ ْم َو أَ ْنففسِ ِ ْم)
ْالم َفجا ِه فد َ
ون فِي َس ِب ِ
ويالحظ :أن هلا النةوع مةن التضةييق لةيس داخةال فةي موضةوع بحثنةا للةم
ألن الخرا بلت األفراد من شمول الح م ل ا ،يت ّم هنا في شةخص الةدليل ،وّ
ينجم عن عالقا بين دليلين ،يقوم أحدهما بتضييق موضوع ح م الدليل اآلخر.
 .1سورة األنفال .16 :8
 .2سورة النساء .95 :4
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وال ّنما يت ّم للم في موردين ،وهما :التخصيص والح وما ،وال ةالم علة

ة ّل

من ما تباعا.
األول :التخصيص
المورد ّ
ف
تضييق دائرن موضوع الح م ال ّناج فم عن اللالقا القائمةا بةين الةدليل اللةام
وهو:
والدليل الخاصّ .
وقةةد عرّ فةةوا اللةةام بن ّنةةه« :اللفةةظ الموضةةوع للدّلةةا علةة اسةةتغراق ملنةةاه
ألجزائه وجزئياته» 1،أي :أجزاط ملناه الن ان ّال  ،أو جزئيّاته الن ان ليّا.
أو « :هو اللفظ الشامل بمف ومةه لجميةر مةا يصةلم انتبةاق عنوانةه عليةه فةي
ثبوت الح م له».

2

وفي مقابله الخاصّ  ،وهو« :الح م اللي ّ يشمل ّالّ بلت أفراد موضوعه
أو المتللّق أو الم لّق ،أو :ال ّنه اللفظ الدا ّل عل للم».

3

وقةةةةال السةةةةيد السةةةةبزواري« :1اللمةةةةوم عنةةةةد اللةةةةرق متقةةةةوّ م بالشةةةةمول
والسةريان» 4،أي :أن الشةمول واّسةتيلاب لجميةر أفةراد المف ةوم مقةوّ م لحقيقةةا
اللةةا ّم ،مةةا أن اّسةةتثناط مقةةوّ م لحقيقةةا الخةةاصّ  ،ولةةلا عةةرّ ق التخصةةيص بن ّنةةه:
«قصر اللا ّم عل بلت أجزائه».

5

وب لا يتضم الفرق بين مف وم التخصيص ومف وم التخصّص اللي قالوا في

 1و القمی ،قوانین األصول،ج  ،1ص434؛ الههائی ،زبدة االصول ،ص .125
 .2المظفّر ،أصول الفقه ،ج ،1ص.124
 .3نفس المصدر.
 4و السهزواری ،تهذیب األصول،ج ،1ص.123
 .5المظفّر ،نفسالمصدر.
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تلريفه :هو أن ي ون اللفظ من أوّ ل األمةر ـ بةال تخصةيص ـ غيةر شةامل لةللم
الفرد غير المشمول للح م ،أو هو «الخرو الموضوعي الوجداني اللي يسميه
النحويون باکستثناط المنقتر ،ومثالهّ :ل م لّق يجب عليه الصةيام ّالّ التفةل،
فتن التفل خار عن موضوع (الم لّق) وجدانا».

1

فالتخصةةةيص الخةةةرا للةةةبلت مةةةن ح ةةةم اللةةةا ّم بلةةةد أن ةةةان شةةةامال لةةةه،
والتخصّص خرو له من ح م اللام للدم شموله له من أوّ ل األمر.
ويتحقق التخصيص بدّلا المخصّص عل ثبوت نقيت ح م اللام أو ضة ّده
لبلت حصص اللام.

مواضع التخصيص

األول :تخصيص الكتاب بالكتاب
الموضع ّ
ومن أمثلته:

1ـ قوله تلال َ ( :و ْال فم َتل َق ف
ات َي َت َربصْ َن ِبن َ ْنففسِ ِ ن َثالَ َث َا قفرفو ٍط )
3
المخصص بقوله تلال َ ( :و أفوَّ ف
ضلْ َن َح ْم َل فن)
ال أَ َجل ف فن أَنْ َي َ
ت ْاألَحْ َم ِ

2

ت فثم لَ ْم َينْ فتوا ِبنَرْ َب َل ِا
ص َنا ِ
فون ْالمفحْ َ
ِين َيرْ م َ
2ـ قوله تلال َ ( :و الل َ
ف
جمير
ِين َج ْل َدن) 4فت ّنه عام يشمل بح مه وهو الجلد
َ
ش َ َدا َط َفاجْ لِ فدو فه ْم َث َمان َ
اللين يقلفون المحصنات ولم ينتوا بنربلا ش داط ،ول ّنه فخصّص بقوله تلال :
 .1الحکیم ،األصول العامة للفقه المقارن ،ص .88
 2و سورة الهقرة .228 :2
 3و سورة الطالق .4 :65
 .4سورة النور .4 :24
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اج ف ْم َولَ ْم َيکفنْ لَ ف ْم ف
ش َ َدا فط الِّ أَ ْنفف فس ف ْم َف َش َ ا َدنف
فون أَ ْز َو َ
ِين َيرْ م َ
( َو الل َ
1
أَ َح ِد ِه ْم أَرْ َب فر َش َ ا َدا ٍ
ِين)
ت ِب ِ
اَّلل الِن فه لَم َِن الصا ِدق َ
ومن الموارد التي ادعي في ا تخصيص ال تاب بال تاب قوله تلال :

(حفرو َم ْ
ک ْم َو َخاَّ فتکف ْم َو
ت َعلَ ْيکف ْم أفم َ ا فتکف ْم َو َب َنا فتکف ْم َو أَ َخ َوا فتکف ْم َو َعما فت ف
ات ْاألَ ِخ َو َب َن ف
َب َن ف
ضلْ َنکف ْم َو أَ َخ َوا فتکف ْم م َِن
ات ْاأل ف ْخ ِ
ت َو أفم َ ا فتکف فم الالتِي أَرْ َ
ضا َع ِا َو أفم َ ف
ک فم
فور فک ْم مِنْ ِن َسا ِئ ف
الر َ
ات ِن َسا ِئکف ْم َو َر َبا ِئ فبکف فم الالتِي فِي فحج ِ
الالتِي د َ
َخ ْل فت ْم ِب ِ ن َفتِنْ لَ ْم َتکفو فنوا دَ َخ ْل فت ْم ِب ِ ن َفالَ فج َنا َح َع َل ْيکف ْم َو َحالَ ِئ فل
ف
ْن) 2الدا ّل عل
أَ ْب َنا ِئ ف
ک فم الل َ
ِين مِنْ أَصْ الَ ِبکف ْم َو أَنْ َتجْ َملفوا َبي َْن ْاأل ْخ َتي ِ

حرما الجمر بين األختين حت بالملم ،فقيل :الن اآليا مخصّصا بقوله تلال :

ِين فه ْم لِففرفو ِج ِ ْم َحاف ف
ون الِّ َعلَب أَ ْز َوا ِج ِ ْم أَ ْو َما َم َلک ْ
َت
ِظ َ
( َو الل َ
أَ ْي َما فن ف ْم) 3الدال عل الباحا الجمر بين المملو تين حت لو انتا أختين.
ويالحظ عليه :أنّ القول بدّلا اآليا الثانيةا علة الباحةا الجمةر بةين األختةين
بالملم ّ ،يؤ ّدي الل تخصيص اآليا األول ب ا ،بل يؤ ّدي الل اليقاع التلةارت
بين اآليتين ألن األول تد ّل عل حرما الجمةر بةين األختةين متلقةا ،أي :بلقةد
الةةزوا وبملةم اليمةةين ،والثانيةةا تحلّةةل المملةةو تين متلقةةا ،أي :سةةواط لةةم ت ونةةا
أختين ،أو انتا أختين ،فيقر التلارت بين ما في األختين المملو تين ألن اآليا
األول تحرّ م الجمر بين ما ،والثانيا تحلّلا.

 1و سورة النور .6 :24
 .2سورة النساء .23 :4
 3و سورة المؤمنون 5 :23و .6
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وب لا يقر التلارت بةين دليلةين مللةومي الصةدور ،وهةو غيةر ملقةول ألن
خن واحد ،وهةو مخةالق
ملناه :تشرير المتنافيين ،ومتالبا الم لّق ب ما ملا في ٍ
للح ما.
نلم يص ّم وقوع التنافي بين الدليلين مللومي الص ّدور في مورد واحد ،وهو
أن ي ون المتنخر من ما زمانا ناسخا لح م المتقة ّدم ورافلةا لةه الل ّ يةرد حينئة ٍل
محلور اجتماع الح مين المتنافيين ومخاتبا الم لّق ب ما في عرت واحد.
هلا ،ول ننا في مح ّل البحث ّ علم لنا بما هو المتق ّدم والمتنخر من اآليتةين،
ل ي نتم ن من ملرفةا الناسةخ والمنسةوخ ،فةال يتةاح لنةا تحديةد الح ةم الشةرعي
للمسنلا.
ولكنَّ الصحيح :أن اآليا الثانيا ليست ملارضا وّ مخصّصا للح م الوارد
في اآليا األول

أل ّن ا ّ تد ّل عل الباحا الجمر بين األختين بالملم ،وللم

بالبيان التالي ،وهو :أن الح م الشرعي بحرما الجمر بين األختين وردَ في
سياق اآليات التي تحرّم القاما اللالقا الجنسيّا بين الرجل والمرأن متلقا ،أي:
سواط من تريق عقد الزوا

أو الملم أو التحليل ،وللم في قوله تلال :

(حفرو َم ْ
ت َعلَ ْيکف ْم أفم َ ا فتکف ْم َو َب َنا فتکف ْم َو أَ َخ َوا فتکف ْم )...

1

ولما ان مالم الحرما هو الضرّ ر والمفسدن ،فبللم يحصل الللم بننّ قوله
َت أَ ْي َما فن ف ْم) 2ليس ّ
تلال ( :الِّ َعلَب أَ ْز َوا ِج ِ ْم أَ ْو َما َم َلک ْ
داّ عل الباحا
الجمر بين األختين بالملم أل ّنه وارد في سياق اآليات المتلرّ ضا لبيان أسباب
 1و سورة النساء .23 :4
 2و سورة المؤمنون .6
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ِين فه ْم
ون * الل َ
فالح المؤمنين وفوزهم وهو قوله تلال َ ( :ق ْد أَ ْفلَ َم ْالم ْفؤ ِم فن َ
ين
فون * َو ال ِل َ
ِين فه ْم َع ِن الل ْغ ِو مفلْ ِرض َ
فون * َو الل َ
صالَ ِت ِ ْم َخاشِ ل َ
فِي َ
ِين فه ْم لِففرفو ِج ِ ْم َحاف ف
ون * الِّ َعلَب
ِظ َ
ون * َو الل َ
فه ْم لِلز َکا ِن َفا ِعل ف َ
1
أَ ْز َوا ِج ِ ْم أَ ْو َما َم َلک ْ
ِين)
َت أَ ْي َما فن ف ْم َفتِن ف ْم َغ ْي فر َملفوم َ
والسبب في عدم الداللة :أ ّنه من غير الملقول أن يجلل الشةارع الح ةيم مةا
هو محرم سببا لفالح المؤمنين ،أو يح م بتحريم ما هو سبب فالح م ونجات م.

الموضع ال اني :تخصيص الكتاب بالس ّنة
قال السيد المرتض « :1وأمّا تخصيصه [أي :ال تاب] بالسنا فال خالق

ف فِي أَ ْوَّ ِد فک ْم لِلل َک ِر

فيه ،وقد وقر ثير منه أل ّنه تلال قال( :يفوصِ يکف فم
3
ف
ْن) 2،وخصص عموم هلا الظاهر قولفه| ّ( :ميراث للقاتل)،
م ِْث فل َح وظ ْاأل ْن َث َيي ِ
ف
يتوارث أهل ملّتين).»...4
و(ّ

5

وقال المحقق الحلّي« :و للم [يجوز] تخصيص ال تاب بالس ّنا ،قوّ،
تخصيص خيا المواريث ﴿يُوصِیکُمْ اهللُ فِي أَوْالَدِكُمْ ﴾...بقوله :9القاتل ّ يرث،

وفلال ،تخصيص خيا الجلد (الزا ِن َي فا َو الزانِي َفاجْ لِ فدوا فکل َوا ِح ٍد ِم ْن ف َما

 1و سورة المؤمنون 1و .6
 2و سورة النساء .11 :4
 3و العاملی ،وسائل التیعة ،کتاا اإلرث ،الهاا السابع من ابواا موانع اإلرث ،الحدیث ()1؛ مسوند أحمود،
ص ،46وفیه( :القاتل ال یرث).
 4و العاملی ،وسائل التیعة ،موانع االرث ،الهاا ( ،)1الحدیث .6
 5و السید المرتضی ،الذریعة إلی أصول التریعة ،ج،1ص .279
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مِا َئ َا َج ْل َد ٍن) 1برجمه 9ماعِ زا» 2،اللي أقرّ بالزن  ،فنمر النبي 9برجمه ،اللي
اعتبر سنا فلليّا.
وقال ّ
اللالما الحلّةي :1تخصيصةه (يلنةي ال تةاب) بالسة ّنا المتةواترن جةائز ـ
خالفا لبلت الشةافليّا ـ لقولةه( :9القاتةل ّ يةرث) فةي تخصةيص قولةه تلةال :
﴿يُوصِیکُمْ اهللُ فِي أَوْالَدِكُمْ﴾ ،و تخصيص خيا الجلد برجم المحصن».

3

ومن األمثلا التي ل روها لتخصيص ال تاب بالس ّنا:

ِين َح ْية ف
ةةث َو َجة ْ
ةةد فتمفو فه ْم ) 4الل قيةةةل :ال ّنةةةه
ةةرک َ
قولةةةه تلةةةال َ ( :فةةةا ْق فتلفوا ْال فم ْشة ِ
مخصّص بقول النبي| عن المجوس« :س ّنوا ب م سنا أهل ال تاب».

5

وفيه نظر ألن الحديث ناظر الل المجوس وهم ليسوا مشر ين بل من

ِين
ِين َها فدوا َو الص ِابئ َ
ِين خ َم فنوا َو الل َ
أهل ال تاب ،بدليل قوله تلال ( :الِن الل َ
ِين أَ ْش َر فکوا الِن َ َي ْفصِ فل َب ْي َن ف ْم َي ْو َم
فوس َو الل َ
ار َو ْال َمج َ
ص َ
َو الن َ
ْال ِق َيا َم ِا)

6

ويالحظ :أن تقييدهم الس ّنا بن ّن ا مقتوعا أو متةواترن ،ال ّنمةا هةو قيةد بيةاني ّ
احتةةةةرازي الل السةةةةنا ّ ت ةةةةون سةةةةنا ّالّ اللا انةةةةت مللومةةةةا الصةةةةدور عةةةةن
الملصةةوم ،7وأ ّمةةا مةةا ينقةةل عةةن الملصةةوم مةةن قةةول أو فلةةل م ّمةةا هةةو مظنةةون
الصدور عنه ،ف و مجرد خبر أو روايةا واحةد ،سةواط أ ةان سةندها صةحيحا أم
 .1سورة النور .2 :24
 2و المحقق الحلّی ،معارج األصول ،ص .95
 .3العالمة الحلّی ،مهادئ الوصول إلی علم األصول ،ص  141و .142
 4و سورة التوبة .5 :9
 5و العاملی ،وسائل التیعة،ج،15ص ، 129الهاا  49من أبواا الجهاد ،الحدیث .9
 .6سورة الحج.17 :22 ،
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ضليفا ،وال الم عليه في الموضر التالي.

الموضع ال الث :تخصيص الكتاب بخبر الواحد
وقد وقر الخالق فةي هةله المسةنلا بةين علمةاط األصةول ،قةال اآلمةدي« :يجةوز
تخصيص عمةوم القةرخن بالسةنا ،أمّةا اللا انةت السة ّنا متةواترن ،فلةم أعةرق فيةه
خالفا ،وأمّا اللا انت السنا من أخبةار اآلحةاد ،فمةلهب األئمةا األربلةا جةوازه،
ومن الناس من منر من للم متلقا ،ومن م من فصّل».

1

وقةةال المحقةةق الق ّمةةي ّ« :1ريةةب فةةي جةةواز تخصةةيص ال تةةاب بال تةةاب،
وباکجماع ،وبالخبر المتواتر ...واختلفوا في جوازه بخبر الواحد عل أقوال...
واألظ ر الجواز ما هو ملهب أ ثر المحققين».

2

وقةةال صةةاحب الملةةالم ّ« :1خةةالق فةةي جةةواز تخصةةيص ال تةةاب بةةالخبر
المتواتر ،وأمّا تخصيصه بخبر الواحد ـ عل تقدير اللمل به ـ فاألقرب جةوازه
متلقةةا ،وبةةه قةةال ّ
اللالمةةا 1وجمةةر مةةن اللا ّمةةا ،وح ة المحقةةق 1عةةن الشةةيخ
وجماعا من م (أي :اللامّا) الن اره متلقا ،وهو ملهب السيد».

3

وقد استند المانلون من تخصيص ال تاب بخبر الواحد الل دليلين:
ّأولهما :عدم جواز العمل بخبر الواحد
«عل أساس أن ما ّ يجوز اللمةل بةه ّ يجةوز التخصةيص بةه» 4،قةال السةيد
 1و اآلمدی ،األحکام فی أصول األحکام،ج،2ص.347
 .2القمی ،قوانین األصول،ج،2ص  154و .155
 3و العاملی التیخ حسن ،معالم الدین ،ص .305
 .4الفضلی ،دروس فی أصول فقه اإلمامیّة،ج،2ص .289
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المرتض ـ بلد تصريحه بالمنر من تخصيص ال تاب بخبر الواحد ـ« :والةلي
الناس بين قائلين:
يد ّل عل صحا ما لهبنا الليه :أن
َ
ب الل وجوب اللمل بخبر الواحد في الشريلا ،وناقٍ لللم.
لاه ٍ
ف ّل من نف وجوب اللمل بةه فةي الشةرع ،نفة التخصةيص بةه ،ولةيس فةي
األمةا مةةن ج مةةر بةةين نفةةي اللمةةل بةةه فةةي غيةةر التخصةةيص ،وبةةين القةةول بجةةواز
التخصيص ،فالقول بةللم يدفلةه اکجمةاع ،وسةند ّل بمشةيئا
الل ال الم في األخبار ،عل أنّ

تلةال اللا انت ينةا

تلال مةا تلبّةدنا باللمةل بنخبةار اآلحةاد فةي

الشرع ،فبتل التخصيص ب ا ،لما ل رناه ،وّ شب ا فةي أن تخصةيص اللمةوم
بنخبار اآلحاد فرع عل القول باللمل بنخبار اآلحاد».

1

ويالحظ علی هذا :أن ملظم األح ام الشرعيّا ال ّنمةا يةت ّم اسةتنبات ا بةالرجوع
الل السنا الشريفا المنقولا اللينا بواستا روايات اآلحاد ،فتلا لم ي ن اللمل ب له
الروايات جائزا شرعا ،فمن أيّ تريق يتاح لنا ملرفا أح ام الشريلا المقدسا؟
والواقر أن روايات اآلحاد ـ سواط أ انت صحيحا السةند أو ضةليفا السةند ـ
ّ تؤ ّدي الل الللم بصدور مضمون الروايا ،وّ الل الللةم بلةدم صةدوره ،ة ّل
مةةا هنال ةم غلبةةا الظةةن بالص ةدور أو بلدمةةه ،ول ةةن عل ة الةةرغم مةةن لل ةم ،فةةتن
الشارع لم يمنر من اللمل ب ا ،ما لم يوجب اللمل ب ةا ،وال ّنمةا علّةق األخةل ب ةا
أو ر ّدها عل عرض ا عل مح م ال تاب والسنا ،فتن انت موافقا ل ما ،عملنا
ب ا لحصول الللةم بصةدورها ،والن انةت منافيةا ل مةا ْ
ردَدناهةا لحصةول الللةم

 1و السید المرتضی ،الذریعة إلی أصول التریعة،ج،1ص .281
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بلدم صدورها.
والدليل ال اني :ظن ّية صدور خبر الواحد
«ويريدون بللم أن خبر الواحد مظنون الصدور عن الملصوم ،7فيحتمةل فيةه
الختةةن وال ةةلب ،والقةةرخن ال ةةريم مقتةةوع الصةةدور الل ّ ريةةب فةةي أ ّنةةه وحةةي
منزل من

تلال  ،والمظنون ّ يلارت المقتوع ،حت يصم لنا حمل اللام

اللي هو اآليا القرخنيا عل الخاص اللي هةو خبةر الواحةد للجمةر بين مةا جملةا
عرفيا».

1

والمدددراد بقولددده( :والمظنةةةون ّ يلةةةارت المقتةةةوع) أ ّنةةةه ّ يقةةةو علةةة
ملارضةةته الل بمجةةرد تحقةةق الملارضةةا بين مةةا ،يحصةةل الللةةم بلةةدم صةةدور
م في صحا هلا القولّ ،الّ أن ال الم في تخصيص
المظنون عن الشارع ،وّش ّ
المظنون للمللوم ،والمخصوص ليس ملارضا لللام عرفا.
وقال الشيخ المفيد« :وّ يجوز تخصيص اللا ّم بخبر الواحد أل ّنه ّ يوجب
علما وّعمال ،وال ّنما يخصّه من األخبةار مةا انقتةر اللةلر بصةحته عةن النبةي9
وعن أحد األئما.»:

2

والسؤال اآلن عمّا هو التريق الة الللةم بصةدور الخبةر عةن الملصةوم 7ـ
عدا النقل المتواتر ـ ل ي يص ّم التخصيص به؟
والجواب ّ :تريةق اللة للةم سةو القاعةدن التةي أ ة ّدها الشةارع مةن لةزوم
عةةرت مضةةمون الخبةةر علة مح ةةم ال تةةاب والسة ّنا ،فةةتن خالف مةةا علمنةةا بلةةدم
 1و الفضلی ،دروس فی أصول فقه امامیّة،ج،2ص .290
 2و المفید ،التذکرة فی أصول الفقه ،ص .38
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صدوره ،والن وافق ما علمنا بصدوره.
والمددراد بالمخالفددة :المنافةةان والملارضةةه ،وأ ّمةةا المةةراد بالموافقةةا ف ةةو عةةدم
المنافانّ ،المتابقا الل يلزم من الرادت ا محلور اللغاط وظيفا السنا في التشرير،
م في بتالنه.
وّ ش ّ
اللا اتضم للم نقول :الن اللرق ّ ير منافان بين اللام والخاصّ  ،بل يةر
الثاني مبيّنا للمراد من األوّ ل ،وعليه فتن خبر الواحةد ،اللا ةان مخصّصةا لللةام
القرخني ،ان موافقا لل تاب وغير مناقٍ له ،ممّا يؤ ّدي الل الللةم بصةدوره عةن
الملصوم ،7ويجلله حجةا وسةنا واجبةا اّتبةاع ،فيرجةر األمةر اللة تخصةيص
ال تاب بالسنا ّ ،بالخبر أو الروايا مظنونا الصدور.
الموضع الرابع :تخصيص الكتاب باإلجماع
قال الشيخ التوسي« :1فنمّا تخصةيص ال تةاب باکجمةاع فصةحيم ...وقةد وقةر
أيضا في مواضر ثيةرن ،نحةو اتفةاق م علة أن اللبةد ّ يةرث فخةص بةللم خيةا
المواريث ،ونحو الجماع م عل أن اللبةد األمةا فةي تنصةيق الحة ّد ،فخةصّ بةه
الزانِ َي ُة َو َّ
قوله تلال َّ ﴿ :
الزانِي﴾».

1

وقةةال ّ
اللالمةةا الحلّةةي« :1تخصيصةةه (أي :ال تةةاب) باکجمةةاع ،وهةةو جةةائز
لإلجماع عل تخصيص اللبد من خيا الميراث ومن خيا الجلد».

2

ويالحظ :أن التخصيص ّ يلدو و َنه ح مةا مةن األح ةام الشةرعيّا ،فةال بفةد
ّ
المتمثةل بال تةاب والسة ّنا ،بمقتضة قاعةدن
أن ي ون مستفادا من البيان الشرعي
 .1الطوسی ،العدّة فی أصول الفقه،ج،1ص  341و .342
 2و العالمة الحلی ،مهادئ الوصول إلی علم األصول ،ص .142
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( مال الدين وحفظه) بمةا ّ يةدع حاجةا اللة اللجةوط اللة غيةر البيةان الشةرعي
اکجماع.
وفي المقام هنام روايات ثيرن تد ّل عل أن اللبدَ ّ يرث ،من ا:

1

1ـ عن أبي عبد  7قال ّ« :يرث عبد حرّ ا».
2ـ وعنه 7أيضا« :اللبد ّ يرث والتليق ّ يرث».
3ـ «الفضل بن عبد الملم ،قال :سنلت أبا عبد  7عن المملوم والمملو ا،
هل يحجبان اللا لم يرثا؟ قال.»ّ :
ت عديدن أيضا،
و للم تنصيق الح ّد بالنسبا الل اللبد واألما ،فتن فيه روايا ٍ
من ا(:)2
1ـ «عن أبةي عبةد

 7قةال :اللا زنة اللبةد واألمةا وهمةا محصةنان ،فلةيس

علي ما الرجم ،وال ّنما علي ما الضرب ،خمسين ،نصق الح ّد».
2ـ «عن أبي جلفر 7قال :قض أميةر المةؤمنين 7فةي مملةومٍ تلةق امرأتةه
تتليقتين ،ثم جامل ا بل فد ،فنمر رجال يضرب ما ويفرق بين ما ،فجلةد ة ّل واحةد
من ما خمسين جلدن».
ومنةةةه ي ّتضةةةم أن اکجمةةةاع هنةةةا مةةةدر ي ،وأن التخصةةةيص ال ّنمةةةا تةةة ّم أيضةةةا
بالرجوع الل السنا ّ الل اکجماع بلنوانه.
الموضع الخامت :تخصيص الكتاب بالعقل
قال أبو الحسين البصةري« :اللقةل يخةصّ بةه عمةوم ال تةاب والسة ّنا ،وللةم أ ّنةا
 .1العاملی ،وسائل التیعة ،کتاا اإلرث ،باا إنَّ المملوک ال یرث وال یوّرث ،وکذا الطلیق ج 43 ،26و .44
 .2نفسالمصدر ،کتاا الحدود والتعزیرات ،باا إنه یجب علی المملوک إذا زنی نص الحد ،ج،28ص .134
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فنخةةر باللقةةل الص ةبّي والمجنةةون مةةن أن ي ونةةا مةةرادين بختةةاب
باللبادات في الحال».

سةةبحانه

1

وقال المحقق الحلّي« :اللا ّم يخصّ بالدليل اللقلي أل ّنا نخر

الصبّي

ک فم) .
والمجنون من قوله تلال َ ( :يا أَ ُّي َ ا الناسف اعْ فب فدوا َرب ف

3 2

وقال اآلمدي« :ملهب الجم ور من الللماط جواز تخصيص اللموم بالةدليل
اللقلي ،خالفا لتائفا ّ
شةالن مةن المت لّمةين ...ودليةل للةم... :قولةه تلةال َ ( :و ِهللِ
ات ِح ُّق ا ْل َب ْي ِ
سدبِيالً)؛ 4فةتن الصةبّي والمجنةون مةن
اع إِلَ ْيد ِه َ
اسد َت َط َ
ت َمدنْ ْ
َعلَى ال َّن ِ
الناس حقيقةا ،وهمةا غيةر مةرادين مةن اللمةوم بدّلةا نظةر اللقةل علة امتنةاع
ت ليق من ّ يف م ،وّ ملن للتخصيص سو للم».

5

أقول :أن المالحظا التي عقبّنا ب ا عل تخصيص ال تاب باکجماع ترد هنا
أيضا الل هنام روايات ثيرن تؤ ّ د اشترات الت اليق الشرعيا باللقةل والبلةوغ،
وردت في أ ثر من باب من أبواب تاب وسائل الشيلا 6،ومن ا:
 1ـ «عن علي 7أ ّنه ان يقول في المجنون والملتوه اللي ّ يفيق والصبي
اللي لم يبلم :عمدهما ختن تحمله اللاقلا ،وقد رفر القلم عن ما».

7

 1و الهصری ،أبو الحسین ،المعتمد،ج ،1ص .252
 2و سورة الهقرة .21 :2
 . 3المحقق الحلّی ،معارج األصول ،ص .95
 .4سورة آل عمران .97 :3
 5و اآلمدی ،اإلحکام فی أصول األحکام،ج ،2ص .339
 6و انظرها فی األبواا التالیة :ا  11من مقدمة العهادات ،ا  3من ابواا من تجب علیه الزکواة ،ا  4مون أبوواا
زکاة الفطرة ،ا  46من أبواا أحکام الوصایا ،ا  32و  34من ابوواا مقودّمات الطوالق ،ا  21 ،20مون کتواا
العتق ،ا  19 ،8من أبواا مقدمات الحدود ،ا  21من أبواا حدّ الزنّا ،ا  36من أبواا القصاص فی النفس.
 7و العاملی ،وسائل التیعة ،کتاا القصاص ،الهاا  36من أبواا القصاص فی النفس ،الحدیث .2
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 2ـ «عن ابن ظبيان قال :أفتي عمر بامرأن مجنونا قد زنت ،فنمر برجم ةا،
فقال علي :7أما علمت أن القلم يرفر عن ثالثا :عن الصبي حت يحةتلم ،وعةن
المجنون حت يفيق ،وعن النائم حت يستيقظ؟».

1

 3ـ وعن اکمام أبي جلفر« :7الن الجاريا اللا تزوجّ ت ودخل ب ا ول ا تسةر
ةب عن ةةا اليةةتم ،ودفةةر اللي ةةا مال ةةا ،وجةةاز أمرهةةا فةةي البيةةر والشةةراط،
سةةنين ،لهة َ
وأقيمت علي ةا الحةدود التامّةا ،وأفخةل ل ةا ب ةا ،قةال :والغةالم ّ يجةوز أمةره فةي
ا لشراط والبير ،وّ يخر من اليتم حت يبلةم خمةس عشةرن سةنا ،أو يحةتلم ،أو
يفشلِر أو يحتلم قبل للم».

2

وتجدر اکشارن هنا الل أن ما ل ره اآلمدي من «أن الصةبي والمجنةون مةن
الناس ،وهما غير مرادين من اللموم بدّلا نظر اللقل عل امتناع ت ليق من
ّ يف م ،وّ ملن للتخصةيص سةو للةم» ّ ،يغنةي عةن التخصةيص بالةدليل
الشةةرعي فةةتن امتنةةاع ت ليةةق مةةن ّ يف ةةم قةةد ّ يشةةمل مةةن بلةةم الخامسةةا أو
السادسا من اللمر ،وّ يفرّ ق فيه بين الصبي والصبيّا ،وعل الةرغم مةن للةم
فصّل الشةارع المقة ّدس فةي التخصةيص فجلةل سةنّ ت ليةق األنثة يبةدأ فةي سةن
التاسلا ،وسن ت ليق الل ر في الخامسا عشرن.
الموضع السادت :تخصيص الس ّنة بالكتاب
ومثاله :نسخ الح م بالتوجّ ا عند الصالن الل

بيت المقدس ـ الثابت بالسنا

المللوما ـ بالح م الوارد في ال تاب بلد للم من وجوب التوجّه الل ال لبا
 1و نفسالمصدر ،کتاا الطهارة ،الهاا  4من أبواا مقدمة العهادات ،الحدیث .11
 .2نفسالمصدر ،الحدیث .2
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م
ب َوجْ ِ مَ فِي الس َما ِط َفلَ فن َولو َين َ
المشرّ فا ،في قوله تلال َ ( :ق ْد َن َر َت َقلُّ َ
1
ضا َها َف َو ول َوجْ َ مَ َش ْت َر ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام)
ِق ْبلَا َترْ َ
الموضع السابع :تخصيص السنة بالس ّنة
ومن أمثلته:
 1ـ قوله« :9في ما سةقت السةما فط اللفشةر»  2فت ّنةه عةا ّم يشةمل النصةاب ومةا
دون النصةةةاب ،وهةةةو مخصةةةص بقولةةةه« :9لةةةيس فةةةي مةةةا دون خمسةةةا أوسةةةق
صدقا».

3

ةل ز ةةان» فتنةةه عةةام يشةةمل ل ةةور الخيةةل والناث ةةا،
 2ـ قولةةه« :7فةةي الخية ِ
خصّص بقوله« :7ليس في الل ور من الخيل ز ان».

4

أقول :الن هلا الشاهد ليس له وجود في واقر األدلّا الشرعيّا الل لم يرد في ةا
عبارن «في الخيل ز ان» ،بل األدلّا مصرّ حا بخالق للم ،وهي ثيرن ،من ا:
ّأوالً« :عن أبي عبد  7قال :وضر رسول

 9الز ةان علة تسةلا أشةياط،

وعفا عمّا سو للم ،عل اللهب والفضا ،والحنتا والشلير والتمر والزبيب،
واکبل والبقر والغنم»(.)5

 .1سورة الهقرة .144 :2
 . 2الهخاری ،الصحیح ،کتاا الزکاة ،الحدیث 1483؛ العاملی ،وسائل التیعة  ،183 /9کتاا الزکاة الهواا 4
من أبواا زکاة الغالت ،الحدیث .3 ،2
 .3الهخاری ،الصحیح ،کتاا الزکاة ،الحدیث  ،1484صحیح مسلم ،کتاا الزکاة ،الحدیث  ،979وسائل التیعة،
کتاا الزکاة ،الهاا  1من أبواا زکاة الغالت،الحدیث .12 ،9 ،6 ،4
 .4الفضلی ،دروس فی أصول فقه االمامیّة،ج،2ص .297
 .5الطوسی ،تهذیب االحکام ،کتاا الزکاة،ج،4ص  ،3باا ما تجب فیه الزکاة ،الحدیث .3
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انياً :عن الرضا 7عن خبائه :عن النبي 9قال :عفوت ل ةم عةن ز ةان الخيةل
والرقيق».

1

ولم ترد في الروايات أيضا عبارن «ليس في الل ور من الخيةل ز ةان» ،بةل
ورد في ا جلل الز ان عل الناث الخيل خاصّا ،ومن ا:
«عن محمد بن مسلم وزرارن عن ما جميلا ،8قاّ :وضةر أميةر المةؤمنين7
علة الخيةل اللتةاق الراعيةا فةةي ة ّل فةرس فةي ة ّل عةام دينةارين ،وجلةل علة
البرالين دينارا».

2

وقال الشيخ التوسي 1مل وقبا علة هةله الروايةا« :الوجةه فةي هةلا الخبةر أن
نحمله عل ضرب من اّسةتحباب دون الفةرت واکيجةاب ليتةابق مةا قة ّدمناه
مةةن األخبةةار فةةي أنّ رسةةول
ل رها».

 9عفةةا عمّةةا عةةدا التسةةلا األشةةياط التةةي قةةدمّنا

3

والمالحظ :أن المسةتفاد مةن حصةر وجةوب الز ةان فةي األشةياط التسةلا دون
غيرها ،أنه ّ وجوب لز ان الخيةل ،والسة ّنا الفلليةا المسةتفادن مةن سةيرن اکمةام
علي 7ليست مضيّقا لدائرن عدم الوجوب ،ومخرجا کناث الخيل من ةا بتيجةاب
ز ات ا ـ الل ّ قائل بوجوب ز ان ما عدا األصناق التسلا ـ وال ّنما هي دالّا عل
اّستحباب ،فالترخيص بنخلها مساوق لرجحانه واستحبابه.
ومنددده ي ّتضدددح :أن اللالقةةةا بةةةين الةةةدليلين فةةةي هةةةلا المةةةورد ليسةةةت عالقةةةا
 .1الصدوق ،عیون اخهار الرضا،ج،2ص  ، 61الحدیث 246؛ العاملی ،الوسائل التیعة،ج،9ص 80الحدیث .6
 . 2الکافی ،الکلینوی،ج،3ص ،530الحودیث 1؛ الطوسوی ،التهوذیب،ج،4ص  ،67الحودیث 183؛ الطوسوی،
االستهصار ،ج،2ص ،12الحدیث .34
 . 3الطوسی ،االستهصار ،ج ،2ص.12
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تخصيص ،وال ّنما هي عالقا تبديل للح م من عدم الوجوب الل اّستحباب.
المورد ال اني :الحكومة

والمراد بها :قيام الدليل بتضييق دائرن شمول الح م الثابت بدليل خخر ،ما هو
الحال في التخصيص ،ول ن مر وجود فارقين:
أحددهماّ :
يتمثةل فةي لسةةان التضةييق فةتن الةدليل الحةةا م ّ ينفةي الح ةم عةةن
موضوع الدليل المح وم مباشرن ،وال ّنما ينفيه عنه بلسان نفةي موضةوع الح ةم،
وحيث أ ّنه غير منتقٍ حقيقا ،ي ون هلا النفي ظاهرا في ادعاط نفي الموضوع،
وناظرا الل نفي الح م حقيقا.
وم الدده :دليةةل «لةةيس بةةين الرجةةل وولةةده ربةةا»  1فت ّنةةه بةةدّ مةةن القةةول :الن
الملاملا الربويا بين الوالد وولده ليست محرمّا ،يقول :الن هله الملاملةا ليسةت
ربويّا.
المصةلم لةيس ب ةالب» 2،المضةيّق لموضةوع
ـ قول اّمةام الصةادق« :7الن
َ
ت البين.
الح م بحرما ال لب ،باستثناط ما قصد به الصالح لا ِ
ـ قوله ّ« :7غيبا لفاسق» 3،المضيّق لدائرن الح م بحرما الغيبا.
م ل ثير الشم» ،المضيّقا لدائرن أح ام الشةم
ومثلّوا ل ا أيضا بلبارن «ّ ش ّ
بالنصّ عل أ ّن ا ّ تجري بالنسبا الل

ثير الشم.

ويالحظ :أن هله عبارن للللماط ،ولم أجدها فةي الروايةات فةي حةدود تتبلةي،

 .1الکلینی ،الکافی،ج ،4ص  ،147الحدیث 1؛ الطوسی ،التهذیب،ج ،7ص  ،18الحدیث .76
 . 2الکلینی ،الکافی،ج ،2ص ،210الحدیث .7
 .3النوری ،مستدرک الوسائل ،ج،9ص . 129
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فةامت فةي صةالتم» 1،وهةي مرويّةا
بل الموجود في ا« :اللا ثر عليم السة و
ِ
عن اکمامين الباقر والصةادق ،8والمةراد بالسة و في ةا :الشةم ،بقرينةا ورودهةا
في روايات أخر في نفس الباب ،جوابا عن السةؤال عةن ح ةم «الرجةل يشةم
ثيةةرا فةةي صةةالته» 2،أو «الرجةةل ي ثةةر عليةةه الةةوهم فةةي الصةةالن ،فيشةةم فةةي
الر ةةوع ،فةةال يةةدري أر ةةر أم ّ؟» 3الل ة خخةةر الروايةةا ،و ةةننّ عبةةارن الفق ةةاط
المل ورن تلبير عن مضمون هله الروايات.
صةةص ال ّنمةةا ي ةةون نةةاظرا الل ة دليةةل مل ةيّن
والفددارق اآلخددر :أن الةةدليل المخ ّ
ومض ةيّقا لةةدائرن شةةموله ،وأ ّمةةا الةةدليل الحةةا م فت ّنةةه ي ةةون نةةاظرا الل ة مففةةاد أدلّةةا
األح ةةام األول ّيةةا ،والن التقبةةل اللرفةةي لمفةةاد الةةدليل الحةةا م مبنةةي علة افتةةرات
ضةرر»
ثبوت مداليل تلم األدلّا المح وما في رتبا سابقا ،ما فةي دليةل «ّ
َ

4

ودليةةل ّ« ،يففس ة فد المةةا َط ّالّ مةةا انةةت لةةه نفةةس سةةائلا» 5،وسةةبب لل ةم :أن نفةةي
الح م الضرري ،أو نفي التةنجس ،دون ثبةوت أح ةام أوليّةا سةابقا ،ي ةون لغةوا
وبال ملن .
انياً :عالقة التوسيع
وفي هله اللالقا يقوم أحةد الةدليلين بتوسةلا موضةوع الةدليل اآلخةر ،ويةت ّم للةم
بنحد تريقين:

 .1العاملی ،وسائل التیعة ،ج،8ص  228و  ، 229الحدیث .6 ،3
 . 2العاملی ،وسائل التیعة ،ج،8ص  228و  ، 229الحدیث .5 ،2
 . 3المصدر نفسه ،الحدیث .5 ،2
 . 4الطوسی ،تهذیب األحکام،ج ،7ص  ،164الحدیث .4
 .5الکلینی ،الکافی،ج ،3ص  ،5الحدیث .4
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األول :أن ي ةةون أحةةد الةةدليلين منة و
ةزّ لشةةي ٍط منزلة َا موضةةوع الةةدليل اآلخةةر،
ّ
ومثالةةه :أن يقةةول المةةول عقيةةب أمةةره بةةت رام الللمةةاط( :المتقةةي عةةالم) ،مو ّسةةلا
بةةللم موضةةوع الح ةةم بوجةةوب اک ةةرام «بتوسةةلا ملن ة اللةةالم ادعةةاط الل ة مةةا
يشةةمل المتقةةي تنةةزيال للتقةةو منزل ة َا الللةةم ،فيلتةةي للم ّتقةةي ح ةةم الللمةةاط مةةن
وجوب اک رام».

1

ومثاله من النصوص الشرعيا قوله 9عن الف ّقاع« :هي خمرن استصغرها
الناس»  2،الموسّر لموضوع الح م بحرما الخمرن ليشمل الفقاع ،وقوله:9
«التواق بالبيت صالن»  3فت ّنه يوسّر موضوع الح م بشرتيا الت ارن في

ِين خ َم فنوا الِ َلا قف ْم فت ْم الِلَب الصالَ ِن
الصالن الثابت بقوله تلال َ ( :يا أَ ُّي َ ا الل َ
َف ْ
ک ْم الِلَب ْال َم َراف ِِق َو ا ْم َسحفوا ِب فرطفوسِ کف ْم َو
اغسِ لفوا وف جفو َهکف ْم َو أَ ْي ِد َي ف
أَرْ فجلَکف ْم ) 4لي ون شامال للتواق أيضا بادعاط أن التواق بالبيت صالن،
فيشترت فيه ما يشترت في ا من الت ارن.
وال اني :أن يقوم أحد الدليلين بتضافا فرد الل موضوع ح م الةدليل اآلخةر،
ومثاله :قوله« :9الن التيم َم أح فد الت ةورين» ،5فت ّنةه موسّةر لموضةوع دليةل «ّ
صالن ّالّ بت ور» 6الظاهر في الت ارن المائيا ليشمل الت ارن التراب ّيا أيضةا،
التةراب مةاط ،وال ّنمةا تمّةت
والتوسلا هنا لةم تةتم بادعةاط أن التةيم َم وضةوط أو أن
َ
 .1المظفر ،أصول الفقه،ج ،2ص .223
 . 2العاملی ،وسائل التیعة ،کتاا األطعمة واألشربة ،ج  ،25ص  ،365الحدیث .1
 .3الهیهقی ،سنن ،ج  ،5ص 87؛ الحاکم ،مستدرک ،ص .459
 .4سورة المائدة .6 :5
 .5العاملی ،وسائل التیعة ،کتاا الطهارة  ،386 /3الحدیث .3938
 . 6الطوسی ،االستهصار ،ج ،1ص  ، 55الحدیث .15
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بتضافا فرد الل موضوع ح م الدليل اآلخر.
ال اً :عالقة التغيير أو التبديل
وهةةله اللالقةةا تخةةتصّ بةةالح م دون الموضةةوع ،بةةنن يقةةوم أحةةد الةةدليلين بتغييةةر
الح م الثابت بالدليل اآلخةر مةن الوجةوب اللة اّسةتحباب ،أو مةن الحرمةا اللة
ال راها ،ويقر ال الم هنا في نقتتين:
النقطة األولی :تبديل الحكم بالوجوب إلی االستحباب
وهو يحصل في الموارد التاليا:
ّأوالً :أن تردَ صيغا األمر بشي ٍط في دليل ،وهي تفيد الوجوب أل ّنةه ملناهةا
الحقيقي المتبادِر من ا مر عةدم القرينةا المقاليةا أو الحاليّةا ،فةتلا ورد دليةل خخةر
ّ
يرخص في ترم المنمور به ،ان قرينا عل أن المراد باألمر في الدليل األوّ ل
هو اّستحباب ّ الوجوب.
ومن شواهده في ختابات الشارع :ما رواه زيد بن علي عن خبائه :قال :قال
« :9صةةوموا سةةر

رسةةول

 ،قيةةل :مةةا سةةرُّ

؟ قةةال :يةةوم الشةم»« 1،عةةن

محمد بن سنان قال :سنلت الرضا 7عن يوم الشم ،فقال :الن أبةي ةان يصةومه
فصمه».

2

م
مر ما روي «عن أبي خالد الواستي ،قال :أتينةا أبةا جلفةر 7فةي يةوم في َشة ّ
فيه من رمضان ،فتلا مائدته موضوعا وهو ين ل ،ونحن نريد أن نسنله ،فقال:

 . 1المفید ،المقنعة ،ص .48
 .2نفس المصدر.
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افدنوا للغداط ،اللا ان مثل هلا اليوم ،ولم تجئ م فيه بيّنا رؤياٍ ،فال تصوموا».

1

انياً :أن يثبت بدليل تللّق الح م بالوجوب بمور ٍد مليّن ،مر التصريم بنفيه
عمّا عداه من األفراد ،ثةم يةنتي دليةل خخةر يةنمر بتتبيةق نفةس للةم الح ةم علة
بلت األفراد الملفو عن ا.
 7قةال :وضةر رسةول

ومثاله :ما روي «عن أبةي عبةد

 9الز ةان علة

تسلا أشياط :الحنتا والشلير والتمر والزبيب ،واللهب والفضا ،واکبل والبقر
والغنم ،وعفا رسول

 9عمّا سو للم».

2

وما روي من ثبوت الز ان في الموارد التاليا:
 1ـ «قال أبو عبد

 :7في الحبوب لو ا ز ان».

3

 2ـ «عةةةن محمةةةد بةةةن مسةةةلم وزرارن ،عن مةةةا جميلةةةا 8قةةةاّ :وضةةةر أميةةةر
المةةؤمنين 7عل ة الخيةةل اللتةةاق الراعيةةا فةةي ة ّل فةةرس فةةي ة ّل عةةام دينةةارين،
وجلل عل البرالين دينارا».

4

 3ـ الز ان في مال التجارن ،عن أبي عبد
يجي فط منه رأس ماله ،فلليم ز اته».

 7قال« :الن نت تربم منه ،أو

5

فتن الدليل األوّ ل يصةرق دّلةا المةوارد الثالثةا اللة اّسةتحباب ،مةا اتفةق

 . 1الطوسی ،تهذیب األحکام ،ج  ،4ص  ،161الحدیث .454
 . 2الصدوق ،من ال یحضر الفقیه،ج  ،2ص  ، 8الحدیث .26
 .3الکلینی ،الکافی،ج  ،3ص ، 510الحدیث 3؛ الطوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،4ص  5الحدیث .11
 . 4الکلینی ،الکافی،ج ،3ص ،530الحودیث 1؛ الطوسوی ،تهوذیب األحکوام ،ج ،4ص  ،67الحودیث ،183
الطوسی ،االستهصار،ج ،2ص  ،12الحدیث .4
 .5الکلینووی ،الکووافی،ج  ،3ص  ،529الحوودیث  ،9قوورا االسووناد ،ص 59؛ الطوسووی ،التهووذیب،ج ،4ص
،69الحدیث .87
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عليه ف م الفق اط.
ال اً :أن يرد دليالن ينمر أحدهما بةاأل ثر واآلخةر باألقةل مةن شةي ٍط واحةد،
في شق للم عن وجوب األقل ،وصرق األمر باأل ثر الل اّستحباب.
وم الدده :الةةدليل اآلمةةر بةةثالث تسةةبيحات فةةي ةةل مةةن الةةر لتين األخيةةرتين،
والدليل اآلمر بتسبيحا واحدن في ما.
فقةةد روي «عةةن زرارن قةةال :قلةةت ألبةةي جلفةر :7مةةا يجةةزي مةةن القةةول فةةي
الر لتين األخيرتين؟ فقال :أن تقول :سبحان
أ بر ،وت بّر وتر ر».

والحمةد َّلل وّ اللةه الّ

و

1

وروي «عن رجاط بن أبةي الضةحّ ام أ ّنةه صةحب الرضةا 7مةن المدينةا اللة
مةةرو ،ف ةةان يسةبّم فةةي األفخةةراوين يقةةول :سةةبحان
و

ا بر ،ثالث مرات ثم ير ر».

والحمة فد َّلل وّ اللةةه ّالّ

2

رابعاً :أن يرد األمر بلد حضر ما هو مباح في األصل،
تلال ⬧◆(:

◼

 3) ⬧⬧بلد تحريم الصيد عل
يدل عل الباحته.

النقطة ال انية :تبديل الحكم بالحرمة إلی الكراهة

 . 1الکلینی ،الکافی،ج ،3ص ،319الحدیث .2
 .2الصدوق ،عیون أخهار الرضا،ج ،2ص .182
 . 3سورة المائدة.2 :

قوله

المحرم ،فت ّنه
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عةن شةي ٍط بصةيغا الن ةي ،وهةي ظةاهرن فةي الحرمةا،

ّ
يةرخص بفلةل المن ةي عنةه ،في ةون قرينةا علة تبةديل الحرمةا
ويرد دليل خخر
بال راها.
ومن أمثلته:
ّأوالً :ما روي «عن عبّاد بةن صة يب ،قةال :سةملت أبةا عبةد

 7يقةولّ :

يصلّي المتيمم بقوم متوضئين» 1ف ي جملا نفي خبري ظاهر في التحريم.
مر ما روي «عةن عبةد

بةن فب َ يةر ،عةن أبةي عبةد

 7قلةت لةه :رجةل أم

قوما وهو جنب ،وقد تيمّم ،وهم عل ت ور ،فقال ّ :بنس» 2،وما روي «عن
أبي أساما عن أبيعبد

 7في الرجل يجنب ،وليس مله ماط ،وهو المام القوم،

قال :نلم ،يتي ّمم ويؤم م».

3

انياً :ما روي «عن أبي بصير ،عةن أبةي عبةد

 7قةال :سةنلته عةن امةرأن

انت تامثا ،فرأت الت ر ،أيقر علي ةا زوج ةا قبةل أن تغتسةل؟ قةال ّ :يصةلم
حت تغتسل».

4

مر ما روي «عن عبد

بن ب ير ،عن أبي عبةد

ولمتغتسل ،فلينت ا زوج ا الن شاط».

 7قةال :اللا انقتةر الةدم

5

رابعاً :عالقة التخيير

 . 1الطوسی ،التهذیب،ج ،3ص  ،166الحدیث 361؛ الطوسی ،االستهصار ،ج،1ص  ، 424الحدیث .1634
 . 2الطوسی،التهذیب،ج ،3ص  ،167الحدیث 366؛ الطوسی ،االستهصار،ج ،1ص ،425الحدیث .1639
 .3الطوسی ،التهذیب ،ج ،3ص  ، 167الحدیث 363؛ االستهصار،ج ،1ص  ،424الحدیث .1636
 . 4الطوسی ،التهذیب ،ج ،1ص ،16الحدیث 478؛ االستهصار،ج ،1ص  ،136الحدیث .465
 .5الطوسی ،التهذیب،ج ،1ص  ،166الحدیث .476
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وفي ةةا ي ةةون الةةدليالن مختلفةةين ّبنحةةو التنةةافي ،ولةةيس أحةةدهما موافقةةا لللامةةا،
ليحمل عل التقيّا ،فيخيّر الم لّق باألخل بمضمون أي ما شاط.
ومةةن أمثلةةا هةةله اللالقةةا :تخييةةر مةةن شةم بةةين الةةثالث واألربةةر بةةين اکتيةةان
بر لةةا واحةةدن مةةن قيةةام وبةةين ر لتةةين مةةن جلةةوس ،المسةةتفاد مةةن روايةةا ع ّمةةار
الساباتي عن أبي عبد

 « :7لّما دخةل عليةم مةن الشةم فةي صةالتم فاعمةل

عل األ ثر ،فتلا انصرفت فنت ّم ما ظننةت أ ّنةم نقصةت» 1،ومةن روايةا الحلبةي
عن أبي عبد

« :7والن نت ّتدري ثالثا صلّيت أم أربلا ،ولم يلهب وهمم

الل شي ٍط ،فسلّم ثم ص ّل ر لتين وأنت جالس تقرأ في ما بن ّم ال تاب».

2

ويالحظ :أنّ هلا التخيير ورد فةي حةديث واحةد روي عةن اکمةام الصةادق7
«في َمن ّ يدري ،أثالثا صلّ أم أربلا ،ووهمه في للم سواط ،قال :اللا اعتدل
الوهم في الثالث واألربر ،ف ةو بالخيةار ،الن شةاط صةلّ ر لةا وهةو قةائم ،وان
شا َط صلّ ر لتين وأربر سجدات وهو جالس».

3

خامسا ً :عالقة النسخ
تعريف النسخ لغة واصطالحا ً.
يتلق النسخ لغا عل ملنيين:

4

أوّ ل ما :اکزالا ،ومنه قول م :نسخت الشمس الظلّ ،ونسخت الريم خثار

 . 1المصدر نفسه ،ج،2ص  ، 193الحدیث .762
 . 2الکلینی ،الکافی،ج ،3ص .353
 .3الکلینی ،الکافی،ج ،3ص  353و .354
 .4ابن منظور ،لسان العرا ،مادة (نسخ).
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األقدام ،وقوله تلال َ ( :ف َي ْن َس فخ

ف َما ي ْفلقِي الش ْي َتانف )

1

وثاني ما :النقل ،يقال :نسخت ال تاب ،اللا نقلت ما فيه ،والن لم فتزل شيئا عن
ث الل وارث ،وقوله تلال :
موضله ،ومنه :المناسخاتّ ،نتقال المال من وار ٍ
ون) 2أي:
( ٰه َلا ِک َتا فب َنا َي ْنتِ فق َعلَ ْيکف ْم ِب ْال َح وق الِنا فکنا َنسْ َت ْنسِ فخ َما فک ْن فت ْم َتلْ َمل ف َ
ننقله الل صحق أعمال م.
والملن اللغوي األوّ ل للنسخ هو المناسةب لملنةاه اّصةتالحي لةد علمةاط
األصول.
قال الجرجاني في تلريق النسةخ« :هةو أن يةرد دليةل شةرعيّ متراخيةا عةن
دليل شرعي مقتضيا خالق ح مةه ،ف ةو تبةديل بةالنظر اللة علمنةا ،وبيةان لمةدن
الح م بالنظر الل علم

تلال ».

3

وقةةال المحقةةق الحلّةةي :النسةةخ «فةةي الشةةرع عبةةارن عةةن اکعةةالم بةةزوال مثةةل
متراخ عنه ،علة وجة ٍه لةوّه ل ةان
الح م الثابت بالدليل الشرعي بدليل شرعيّ
ٍ
الح م األوّ ل ثابتا.
الناس َمن يجلل النسخ رفلا ،ومن م من يجلله بيانا ّنت اط مةدن الح ةم
ومن
ِ
األول»( ،)4وهلا هو الصحيم« ،فةاألَ ْول أن نلةرّ ق النسةخ بن ّنةه :بيةان الشةارع
انت اط زمن اللمل بح م شرعي ظاهره الدوام ،وللم بدليل شرعيّ متنخر عنةه

 .1سورة الحج.52 :
 . 2سورة الجاثیة.29 :
 . 3الجرجانی ،التعریفات ،ص .330
 . 4المحقق الحلّی ،معارج األصول ،ص .161
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نزوّ».

1

«فاللمل بالح م األول له مدن مللوما ـ فةي علةم

تلةال ـ ينت ةي عنةدها،

والن ان ظاهره عندنا أن اللمل به مؤبّد ،فينتي الدليل الناسةخ فيبةيّن لنةا انت ةاط
مدته».

2

وليس من الصحيم تلريق بلض م للنسخ بن ّنه« :رفر الح م الشرعي بةدليل
ّ
متنخر» 3للم أن التلبير بـ «رفر الح م» ليس صوابا أل ّنه يلني :أ ّنه
شرعي
لوّ مجيط الناسخ لبقي المنسوخ ثابتا ،أي :أن النسةخ قتةر لةدوام الح ةم ،وهةو
ّ ي ون ةللم ّالّ اللا ةان الح ةم مسةتمرا فةي علةم
للم ث ّم انقتر بالنسخ ،لزم تغيّر ح م

تلةال  ،ولةو ةان الح ةم

ّ
عز وجلّ ،وهلا محال».

«وقول بلض م :الن النسخ فيةه ج تةان :ج ةا بالنسةبا اللة
بالنسبا الل الناس ،وأ ّنه في ّ
حق

4

تلةال  ،وج ةا

تلال بيان ّنت اط مدن الح م األوّ ل ،وليس

فيه ملن التبديل والرفر ،وفي ّ
حق الناس تبديل ورفر ،مردود بةننّ النسةخ فلةل
عز وجل ،فال ينسب ّالّ الليةه ،فتلريةق مةا ّ ي ةون ّالّ مةن ّ
حةق

تلةال ،

وهو النسخ ،بما ّ ي ون ّالّ بالنسبا الل البشر ،وهةو الرفةر ،تلريةق بالمبةاين،
فال ي ون صحيحا.
ثة ّم الن تلريةةق النسةةخ بن ّنةةه رفةةر ّ يلنةةي ّالّ رفة َةر الشةةارع الح ة َم ،فةةتلا ةةان
النسخ ّي ون من الشارع رفلا ـ ما أقر الجمير ـ فتن التلريق ي ون قد نسةب
 . 1ابن حزم ،اإلحکام فی أصول األحکام،ج ،4ص  ،438الجصاص ،احکام القرآن،ج ،1ص .72
 . 2حمدی صهح ،تعارض أدلة التتریع وطرق التخلّص منه ،ص .162
 . 3رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،ج ،2ص .462
 .4الطوفی ،شرح مختصر الروضة،ج ،2ص .257
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الل الشارع ما ليس منه عند الجمير ،فال ي ون صحيحا».

1

فةةالحق :أن النسةةخ بملنة رفةةر الح ةةم المشةةرّ ع والغائةةه ّ يفلقةةل وقوعةةه فةةي
األح ام الشرعيّا ،نلم هو واقر في السنن اللرفيا والقوانين الوضليّا.
وبلد أن تبيّن ملن النسخ ،يظ ر أ ّنه ّبد من مفضيّ وقت بين نزول الناسخ
ونزول المنسوخ ،وللم لمنر وقوع الت افت والتناقت في األح ام الشرع ّيا.

2

إمكان النسخ ووقوعه
ويقر ال الم هنا في متلبين:
األول :في اّستدّل عل الم ان النسخ في التشرير ،ويد ّل عليه:
المطلب ّ

3

ت ِب َخي ٍْر ِم ْن َ ا أَ ْو
ّأوالً :قوله تلال َ ( :ما َن ْن َس ْخ مِنْ خ َي ٍا أَ ْو فن ْنسِ َ ا َننْ ِ
م ِْثلِ َ ا)

4

ف له اآليا مر أ ّن ا جملا شةرتيّا تةد ّل علة صةدق الةتالزم بةين فلةل الشةرت
وجوابه ،وّ تد ّل عل وقوع فلل الشرتّ ،الّ أ ّن ةا مةر سةبب نزول ةا تةد ّل علة
جواز النسخ شرعا الل ورد في سبب نزول ا :أن الي ود قةالوا لمّةا حف وّ لةت القبلةا
من بيت المقدس الل ال لبا« :الن محمدا ينمر بالشيط ث ّم ين
بللم التلن عل اّسالم ،فننزل
انياً:

قوله

⧫◆

تلال

تلال هله اآليا.

⬧◆(:



عنه» ،قاصدين

⧫

⧫◆

 .1حمدی صهح ،تعارض أدلة التتریع ،ص .164
 . 2األسنوی ،نهایة السول ،ج ،2ص .165
 .3حمدی صهح ،المصدر المتقدّم ،ص  171و  201بتصرّف.
 . 4سورة الهقرة.106 :



◆
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❑⬧ ⧫ ☺ ◼

.) ⧫  ☺

1

والتبديل اللي يتبله اک ّت ام للنبي 9باّفتراط وال لب هو تبديل اآليات بملن
نسخ ا المتضمّن تغييرا في األح ام.
ف له اآليا من أقو أدلّةا ثبةوت النسةخ الل الن ملناهةا( :واللا بة ّدلنا خيةا م ةان
خي ة ٍا) بنسةةخ ا والنةةزال غيرهةةا لمصةةلحا اللبةةاد (و

أعلةةم بمةةا ينة ّ
ةزل) ،فينسةةخ

بح مته ما علم أ ّنه لم َيل ْفد محققا مصلحت م ،ويثبت م انه ما يللةم أن مصةلحت م
مفتر) ّلاب متقوّ ل عل
حينلام فيه( ،قالوا) ،أي :ال ّفار للنبي( :9ال ّنما أنت
ٍ
ّ
عز وجل ،تنمر بشي ٍط ،ث ّم يبدو لم أن المصةلحا فةي غيةره ،فتن ة عنةه( ،بةل
أ ثرهم) ّ يللمون حقيقا القرخن ال ريم وفائدن النسخ.
ال اً:

تلال :

قوله

⧫

(❑⬧☺⧫

→◆

) ⧫ 

أي :يمحةةو



2



⧫

◼◆

3

تلةةال شةةريلا ويثبةةت م ان ةةا شةةريلا أخةةر  ،ويمحةةو ح مةةا،

ويثبةةت م انةةه ح مةةا خخةةر ،علة وفةةق علمةةه والرادتةةه وح متةةه ،وعنةةده المرجةةر
ّمحو فيه وّ الثبات ،وهو أ ّم ال تاب.
الثابت اللي
َ
وقد اعترت عل هلا الدليل باعتراضين:

 .1سورة النحل .101 :16
 .2الرازی ،التفسیر الکهیر ،ج ،5ص 519؛ الزمختری ،الکتاف،ج ،2ص .634
 .3سورة الرعد .39 :13
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ّأولهما :أن سياق اآليا وما قبل ا يشير الل أ ّن ا في ملجزات األنبياط.
ويرد عليه :أ ّنه غير صحيم ألن اآليات السابقا عل هله اآليا ،تتح ّدث

ِين خ َت ْي َنا فه فم
عن القرخن ال ريم ّ ،عن ملجزات السابقين قال تلال َ ( :و الل َ
فون ِب َما أ ف ْن ِز َل الِلَ ْيمَ)  1،وقالَ ( :و َک ٰللِمَ أَ ْن َز ْل َناهف فحکْما
اب َي ْف َرح َ
ْالکِ َت َ
ک ول أَ َج ٍل
فول أَنْ َينْت َِي ِبآ َي ٍا الِّ ِبتِ ْل ِن ِ لِ ف
َع َر ِبيّا) 2،ث ّم قالَ ( :و َما َک َ
ان ل َِرس ٍ
3
ِک َتاب * َيمْ حفو ف َما َي َشا فط َو ي ْفث ِب ف
ب).
ت َو عِ ْن َدهف أ ف ُّم ْالکِ َتا ِ
وأيضا فتن النظم واأللفاظ ينبيان أن ي ون المراد تبديل ملجةزات السةابقين
المحو ال ّنما ي ون لشةي ٍط ثابةت عنةد محةوه ،وملجةزات األنبيةاط السةابقين لةم
ألن
َ
ت ن وقت التيان نبيّنا 9بالقرخن ماثلا ،ف يق يتن ّت محوه ل ا؟
المحو للشرائر السابقا ،واکثبات للشرائر الالحقا.
واالعتراض ال اني :أن
َ
وجوابه :أ ّنه عل تسةليم أن المةراد محةو الشةرائر السةابقا بشةريلتنا ،أفلةيس
هلا هو النسخ؟ وّ فرق بينه وبين نسخ أح ام في شريلا واحدن ّالّ في أن هلا
أول منه ألن األوّ ل نسخ لل لّ ،وهلا نسخ للبلت ،ف و أهون منه.
المطلب ال اني :في األدلّا عل وقوع النسخ ،وهي:
وقوع نسخ القرخن بالقرخن ،ومن أمثلته:
ّأوالً :ما يد ّل عل
ِ

1ـ نسخ الح م بوجوب التص ّدق قبل مناجان الرسول الثابت بقوله تلال َ ( :يا
ص َد َقا)،
اج ْي فت فم الرسفو َل َف َق ودمفوا َبي َْن َيدَ يْ َنجْ َوا فک ْم َ
ِين خ َم فنوا الِ َلا َن َ
أَ ُّي َ ا الل َ
 . 1سورة الرعد .36 :13
 . 2سورة الرعد .37 :13
 .3سورة الرعد  38 :13و .39
 .4سورة المجادلة .12 :58

4
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ص َد َقا ٍ
ت َفتِ ْل لَ ْم َت ْف َللفوا
بقوله تلال ( :أَأَ ْش َف ْق فت ْم أَنْ فت َق ودمفوا َبي َْن َيدَيْ َنجْ َوا فک ْم َ
اب ف َعلَ ْيکف ْم َفنَقِيمفوا الصالَ َن َو خ فتوا الز َکا َن َو أَتِ يلفوا َ َو َرسفولَ فه
َو َت َ
َو

ون).
ف َخ ِبير ِب َما َتلْ َمل ف َ

1

ف نا الناسخ والمنسوخ الهما ثابت بال تاب ال ريم.

ِين
2ـ اعتداد المتو ّف عن ا زوج ا حوّ امال ،الثابت بقوله تلال َ ( :و الل َ
فون أَ ْز َواجا َوصِ يا ِألَ ْز َوا ِج ِ ْم َم َتاعا الِلَب ْال َح ْو ِل
في َت َوف ْو َن ِم ْنکف ْم َو َي َلر َ
فون
ِين في َت َوف ْو َن ِم ْن ف
ک ْم َو َي َلر َ
َغي َْر الِ ْخ َرا ٍ ) 2،المنسوخ بقوله تلال َ ( :و الل َ
3
أَ ْز َواجا َي َت َربصْ َن ِبن َ ْنففسِ ِ ن أَرْ َب َل َا أَ ْش ٍفر َو َع ْ
شرا).
انياً :ما يد ّل عل وقوع نسخ السنا بال تاب ،ومثاله :نسخ الح م بالتوجّ ه
عند الصالن الل

بيت المقدس ـ الثابت بالس ّنا المللوما ـ بالح م الوارد في

ال تاب بلد للم من وجوب التوجّ ه الل ال لبا المشرفا ،في قوله تلال َ ( :ق ْد
م
ضا َها َف َو ول َوجْ َ َ
م فِي الس َما ِط َفلَ فن َولو َين َ
ب َوجْ ِ َ
م ِق ْبلَا َترْ َ
َن َر َت َقلُّ َ
4
َش ْت َر ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َرام َو َحي ف
ْث َما فک ْن فت ْم َف َولُّوا وف جفو َهکف ْم َش ْت َرهف).
ِ
3ـ حرما مباشرن الرجل زوجته في ليالي رمضان التي انت ثابتا بالس ّنا،

ف
ص َيام الر َف ف
ث الِلَب
ث ّم نسخت بال تاب في قوله تلال ( :أحِل لَکف ْم لَ ْيلَ َا ال و ِ
5
ِن َسا ِئکف ْم).
 .1سورة المجادلة .13 :58
 .2سورة الهقرة .240 :2
 . 3سورة الهقرة .234 :2
 . 4سورة الهقرة .144 :2
 .5سورة الهقرة .187 :2
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نسخ الس ّنا بالس ّنا ،وهو:
وقوع
ال اً :ما يد ّل عل
ِ
ِ
1ـة روايةةا «محمةةد بةةن مسةةلم عةةن أبةةي عبةةد
يةةروون (عةةن) فةةالن وفةةالن عةةن رسةةول

 ،7قةةال :قلةةت :مةةا بةةال أقةةوام

ّ ي ّت مةةون بال ةةلب ،فيجةةيط مةةن م

خالفه؟ فقال :7الن الحديث يفنسخ ما ينسخ القرخن».
2ـ روايا منصور بن حازم عن أبي عبد
أصحاب رسول

1

 ،7وفي ا « :ف
قلت :فنخبرني عةن

 9صدقوا عل محمد أم لِبوا؟

قال :بل صدقوا.
قلت :فما بال م اختلفوا؟
قال :أما تللم أن الرجل ان يةنتي رسةول

 9فيسةنله عةن المسةنلا ،فيجيبةه

في ةةا بةةالجواب ،ثةةم يجيئةةه بلةةد للةم مةةا ينسةةخ للةةم الجةةواب ،فنسةةخت األحاديةةث
بلض ا بلضا».

2

«ونستفيد من هاتين الروايتين:
1ـ أن النسخ ما وقر في القرخن وقر في الحديث أيضا.
2ـ أن هلا ان عل ع د النبي.9
وهلا ما استفاده وأفاده علماؤنا ،يقول الشيخ المامقاني« :فتن مةن األحاديةث
ما ينسخ بلض ا بلضا ،القرخن المجيد ،ل ن يخةتصّ للةم باألخبةار النبويّةا ،الل
ّنسخ بلده ،9ما برهن في محلّه».

 .1الکلینی ،الکافی ،ج،1ص 64و .65
 . 2الکلینی ،الکافی،ج ،1ص .65
 . 3المامقانی ،مقهاس الهدایة،ج ،1ص.275

3
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3ـ الن الروان لم يميّزوا الحديث الناسخ من المنسوخ ،ول ةلا ةان النسةخ مةن
أسباب وقوع التلارت بين األحاديث».

1

وقةةال الش ة يد الصةةدر« :الن تغ ّيةةر أح ةةام الشةةريلا عةةن تريةةق النسةةخ ي ةةون
أيضا أحد اللوامل المستوجبا للتلارت بين األحاديث والنصوص.
ول ةةنّ التلةةارت عل ة أسةةاس هةةلا اللامةةل تنحصةةر دائرتةةه فةةي النصةةوص
الصادرن عن النبةي ،9وّ تلة ّم النصةوص الصةادرن عةن األئمةا ،:لمةا ثبةت فةي
محلّه من انت اط عصر التشرير بانت اط عصر النبي ،9وان األحاديث الصةادرن
عةةةن األئمةةةا الملصةةةومين 8ليسةةةت ّالّ بيانةةةا لمةةةا شةةةرّ عه النبةةةي 9مةةةن األح ةةةام
وتفاصيل ا».

2

الس ّنة ال تنسخ كتاب هللا تعالی

وهلا ثابت باألدلا التاليا:
1ـ قوله « :9المةي ّ ينسةخ ةالم
ينسخ بلضه بلضا».

 ،و ةالم

ينسةخ المةي ،و ةالم

3

2ـ قولةه« :9القةرخن ينسةخ حةديثي ،وحةديثي ّ ينسةخ القةرخن» ،رواه جةابر
مرفوعا.

4

3ـ روايات اللرت عل ال تاب المللوما الصدور عن النبي 9واألئما:
ألن ا منقولا بترق متواترن ،ومفج َمر عل
 .1دروس فی أصول فقه االمامیّة،ج ،2ص .466
 . 2الهاشمی ،تعارض األدلّة الترعیة ،ص .30
 .3الدارقطنی ،سنن ،ج ،4ص .145
 . 4التنقیطی ،مذکرة أصول الفقه ،ص .85

نقل ا في المصادر الحديثيا ل ال
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المسلمين،
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وموافقا

لل تاب

في

قوله

تلال (:

⬧

◼⬧   ⧫◆⬧

)❑▪◆  ◼

1

فةةةتن هةةةله الروايةةةات تضةةةر قاعةةةدن شةةةرعيّا للللةةةم بصةةةدور الحةةةديث عةةةن
الملصةةةوم 7أو الللةةةم بلةةةدم صةةةدوره ،وهةةةي تتمثةةةل بلةةةرت الروايةةةا مظنونةةةا
الصدور عل ال تاب والس ّنا ،فتن انت مخالفا ومنافيا ل ما ،حصل الللم بلدم
صدورها عن الملصوم ،7وان انت موافقا ل ما ،حصل الللم بصدورها عنه،
وب له القاعدن ي ون األخل بالروايا أو ر ّدها قائما عل أساس الللم.
ولمّةةا انةةةت اللالقةةةا بةةةين الناسةةةخ والمنسةةوخ هةةةي المنافةةةان التةةةي تمنةةةر مةةةن
اجتماع ما في عةرت واحةد فةي لةوح التشةرير ،و انةت منافةان الروايةا لل تةاب
تقتضي الللم بلدم صدورها ،لزم من للم عدم الم ان نسخ ال تاب بالحةديث الل
ّ ثبوت للحديث في هله الحالا لي ون ناسخا لل تاب.
وهلا في خبر الواحد واضم جة ّدا ،وأمّةا اللا ةان الخبةر متةواترا ،فقةد ية ّدع
الم ان نسخه لل تاب ،ألن المتواتر مللوم الصدور ،فال يرد محلور نسخ مللوم
الصدور بظني الصدور.
ل ن هله الدعو مردودن بندن التفات الل مر تن يد الملصةومين :أن منافةان
الروايةا لل تةةاب والسة ّنا المللومةةا دليةةل علة أن مضةةمون ا غيةةر صةةادر عةةن م،
يةةق يفلقةةل أن يسةةمر مةةن م مباشةةرن أو يتةةواتر عةةن م مةةا ينةةافي ال تةةاب ،لي ةةون

 . 1سورة النساء.59 :
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ناسخا له؟
وقد تق ّدم قول اکمةام الرضةا« :7الن رسةول
وّليحلّل ما حرّ م

 ،وّ ليغيّر فرائت

لةم ي ةن ليحةرّ م مةا أحةل

وأح امه».

،

1

وّ أد ّل علةةة بتةةةالن تلةةةم الةةةدعو مةةةن أ ّننةةةا ّ نجةةةد أي مثةةةال لحةةةديث ثابةةةت
بالتواتر ،ملارت آليا من خيات ال تاب ال ريم.

 . 1الصدوق ،عیون أخهار الرضا،7ج  ،1ص 22و .23
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الفروق المعنو ّية الواضحة والخف ّية
بين األخبار ّية واالُصول ّية

الشيخ علي ابن الميرزا مح ّمد بن عبدالنبي النيسابوري األخباري
تحقيق :محمد رضا األنصاري القمي

*

تقديم
ف
عرضت في األعداد السابقا من هله المجلّا الفصليّا عددا من الرسائل المتبادلا
بةةين األخبةةاريّين واّفصةةوليّين ،وهةةي رسةةائل ف تبةةت ال ّبةةان احتةةدام الصةةراع بةةين
الفةةريقين فةةي القةةرنين الثةةاني عشةةر والثالةةث عشةةر ال جةةريّين ،وبةةالرغم مةةن أنّ
الصةةراع بين مةةا انت ةةب لصةةالم األخيةةرن بج ةةود روّ اد المدرسةةا اّفصةةوليّا ،أي
الوحيد الب ب اني (متو ّفب سنا 1206هـ) والشيخ جلفر اشق الغتةاط (متةو ّفب
سنا 1228هـ) وأخيرا الشةيخ األنصةاري (المتةو ّفب سةنا 1281هةـ) ل ةن تبقةب
الرسائل وال تب الصادرن في هةله الحقبةا ّ
تمثةل وقةائر مرحلةا تاريخيّةا ختيةرن
في تاريخ اکماميّا ،لما تحمل في تيّات ا من أبحاث علميّا هامّا ،والن أصةبحت
بلض ا من ثوابت الدراسات اّفصوليّا الملاصةرن ،ل ةن بلضة ا ّ زال جةديرا
* باحث الحوزة العلمیة فی قم المقدسة
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باّهتمام ومثةارا للمناقشةا واألخةل والةرّ د فةي تابةات اّفصةوليّين الملاصةرين.
وسةةوق نسةةتمرّ بلةةون

تلةةالب بلةةرت هةةله النمةةال مةةن الرسةةائل مةةن ِ ةةال

الفةةريقين فةةي األعةةداد القادمةةاّ ،
ليتلةةر الجيةةل الملاصةةر فةةي حوزاتنةةا الللميّةةا
دار في تلم الفتةرن مةن صةراعات ف ريّةا أفصةوليّا ،انةت ل ةا
الناهضا علب ما َ
تنثيرات بليدن المد في تتوّ ر الف ر اکمامي وبروزه قةوّ ن ف ريّةا مبنيّةا علةب
قاعدن نقليّا وعقليّا مالزما ممّا ان له تنثير قويّ في دفر حر ا اّجت اد وقوّ ن
اّستنبات لد فق اط اکماميّا .
وبمةةا أنّ هةةله الرسةةالا تبةةت فةةي الةةدفاع عةةن خراط األخباريّةةا والةةرّ د علةةب
اّفصةةوليّا ،ف ةةي تتض ةمّن َن َفس ة م وافسةةلوب م الت فيةةري المتتةةرّ ق فةةي مناقشةةات
ينبغةةي أن ت ةةون هادئةةا ،علم ّيةةا ،رصةةينا ،بليةةدن عةةن سفاسةةق اللةةوام ومنتةةق
التغةةام ،اّفسةةلوب الةةلي لةةم ي ةةن يخةةتصّ ب ةةله الرسةةالا بةةل أصةةبم سِ ة َما بةةارزن
ألدبيّات األخباريّين وتراث م خالل فترن قاربت القرنين من الزمان.
فمن المناسب أن نشير سريلا اللب األسباب واللوامةل التةي أ ّدت اللةب نشةوب
النزاع بين الفريقين بالرغم من أنّ اّخةتالق بين مةا فةي الةرؤ واّسةتنتاجات
ان قديما يرقب اللب القرن الرابر ال جري وما قبله ـ ةالخالق الملةروق بةين
الشةةيخين الصةةدوق والمفيةةد ،والمرت ةةز أساسةةا حةةول افمةةور تلةةود جةةلورها اللةةب
اخةةةتالق رؤيةةةا األخبةةةاري مةةةر اّفصةةةولي ،والمةةةل ورن فةةةي تةةةاب «تصةةةحيم
اعتقادات الصدوق» ـ و انت مستمرّ ن تظ ر تارن وتبرز ،وتخففت افخر نتيجا
للوامل جانبيّا ،ل ّن ا لم ت ن تخر عن دائرن الجدل الللمي ،و انت محصورن
بةين جةةدران المةدارس وأهةةل الللةم وبةةين د ّفتةي ال تةةب الفق يّةا واّفصةةوليّا ،اللةةب
متلر القرن الحادي عشر ال جري حيث قام رأس المجموعا من الفق ةاط الةلين
سمّوا ّحقا باألخباريّا ،وهو الشيخ محمّد أمين األسترخبادي بتنليق تابه اللائر
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صةةيت «الفوائةةد المدن ّيةةا فةةي الةةرّ د علةةب القائةةل باّجت ةةاد والتقليةةد فةةي األح ةةام
ال و
اکل يّا» ،وبالرغم من أنّ الرّ جل ان من المح ّققةين فةي الفقةه والمتضةلّلين فةي
صةةلبا ،وهةةو أوّ ل مةةن فةةتم بةةاب التلةةن علةةب
علةةم ال ةةالم ،الّّ أ ّنةةه ةةان أخبار ّيةا َ
المجت دين وجلل م في قِبال األخباريّين ،وأفرت في اکساطن اللي م بلسانه وقلمه،
فرد علب تابه المل ور السةيّد نةور الة ودين علةي اللةاملي ب تةاب أسةماه «الفوائةد
الم ّيةةا فةةي مةةداحت حجةةج الخيةةاّت المدن ّيةةا» ،ور ّده أيضةةا السةيّد دلةةدار علةةي
النقويّ ب تابه «أسةاس اّفصةول» ،فةرد عليةه الميةرزا محمّةد األخبةاري ب تةاب
أسةةماه «ملةةاول اللقةةول لقلةةر أسةةاس اّفصةةول» وأسةةا َط فيةةه األدب لةةيس للنقةةويّ
فحسةةب ،بةةل لالفصةةوليّين قاتبةةا ،فةةرد عليةةه أحةةد تالمةةلن النقةةويّ ب تةةاب اسةةمه
ّ
الحق واليقةين فةي سةر ملةاول الشةياتين» ،وه ةلا َس َةرت النةار فةي
«متارق
ال شيم واستمرّ ت الردود وال تابات واألجوبا ح ّتب بلد موت مؤسّس األخباريّةا
ّ
المتنخرن سنا 1033هـ بم ّ ا حيث هرب اللي ا ّجئا خوفا من بتش الناس به.
وتر ّ زت ملر ا الفريقين في ربالط أواخر القرن الثاني عشر حيث انةت
تحتضن الحوزن الللميّا الشةيليّا الرئيسةيّا ،ول ةن لةم تقتصةر علةب تلبةا الللةوم
الدينيّا والفضالط ،بل تسرّ بت اللب صفوق اللوام ،فانقسم المجتمر اللب فةريقين،
ف انةةت المنازعةةات تظ ةةر تةةارن بظ ةةور تةةاب أو رسةةالا ،أو مقولةةا مةةن أحةةد
الترفين قِيلَت في ّ
حق اآلخر ليتص ّد أتباع الفريق اآلخر بالرّ د علي ةا ،ثة ّم بلةد
فترن تخبو نارها ل ن استلدادا لجولا قادمةا ،و انةت الحالةا علةب هةلا المنةوال،
اللةةب أن تةةزعّم فريةةق األخبةةاريّين فةةي النصةةق األوّ ل مةةن القةةرن الثالةةث عشةةر
الميرزا محمّد بن عبد النبيّ النيشابوري األخباري ( 1178ـ 1232هـ) ،و ان
مرجةةر التائفةةا فةةي تلةةم الفتةةرن الشةةيخ جلفةةر اشةةق الغتةةاط رحمةةه

 ،وقةةد

تتةةرّ ق األخبةةاري المةةل ور اللةةب أبلةةد الحةةدود وخلةةر عةةن نفسةةه لبةةاس الحشةةما
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والمروطن ،وتخلّب عن األدب والحرما في مناقشته لالفصوليّين ،بل تتاول علب
أساتين ال ودين وعظماط المةلهب بالشةتم والسةب والت فيةر ،فحةاول الشةيخ جلفةر
اشق الغتاط تخفيق ح ّدن التو ّتر والحيلولا دون وقوع ما ّ فتح َمد عفقباه ،فنلّق
تابا شرح فيه حقيقا ملهب الترفين ،وأنّ عقائدهما فةي افصةول الة ودين م ّتحةدن،
مةةا أنّ مرجل مةةا فةةي الفةةروع اللةةب األخبةةار المرو ّيةةا عةةن األئ ّمةةا  ،8وأنّ ة ّل
افصةةولي مجت ةةد ف ةةو أخبةةاري بالضةةرورن والل ةةس صةةحيم ،وأنّ ِ ةةال الفةريقين
مؤمنةةون نةةاجون ،وعلةةب جةةا ّدن الحة ّ
ةق سةةائرون ،وبنئ ّمةةا ال ةةد مةةن أهةةل البيةةت
8مقتةةدون .ل ةةن األخبةةاري تمةةاد فةةي غ ّيةةه وتو ّسةةر فةةي ا ّت امةةه ألعةةالم التائفةةا
ومراجل ا اللظام ممّا أفقد الحليم صوابه ،فاضترّ الشةيخ ال بيةر اللةب أن يؤلوةق
تابا سمّاه « اشق الغتاط عن ملايب الميرزا محمّد األخبةاري عةدوّ الللمةاط»
ّ
ألحةدَ وتزنةدق» و انةت
فر ّد عليه األخباري ب تةاب «الصةيحا
بةالحق علةب َمةن َ
صيحته هله مليئا بالسب والشةتم والقةلق ،وشةاهدن علةب خروجةه علةب الشةرع
المفبين ،وعدم تورّ عه عن انت ةام حرمةات الة ودين ،ممّةا أ ّد اللةب وقةوق الللمةاط
وأهةدر دمةه ،فانت ةت
قاتبا في وج ه ،ح ّتب اشت ر بين الناس أنّ بلض م ّفره
َ
حياته بمنسان فظيلا ،حيث قفتل علب أيدي جماعا هائجا مةن مناوئيةه مةر بيةر
أوّده ب جوم علب داره في ال اظميّا عةام 1232هةـ وسفةحِلت ّ
جثتةه فةي األز ّقةا
والشوارع ،وه لا ف
تويت صفحا هلا الرجل ،وبللم سرت شةو ت م ،وتشةرلم
أتباعه بلده والن بقيت ل م بقيّا صغيرن حاولت من خالل تابةا بلةت الرسةائل
وال تب الدفاع عن عقيدت ا ول ن دون جدو  ،اللب أن جاطت م الضربا القاضيا
والمفميتةةا مةةن الشةةيخ األنصةةاري ،حيةةث تم ّ ةةن بمقدرتةةه الللم ّيةةا مةةن استئصةةال
شنفت م ن ائيّا ،والحمد َّلل.
أمّا رسالتنا هله والتي اعتمةدنا فةي تحقيق ةا علةب نسةخا مختوتةا محفوظةا
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في م تبا خيةا

المرعشةي النجفةي ; بقةم ضةمن مجموعةا رقم ةا 15421 / 1

(راجر ف رست الم تبا / 39 :ص ،)198ف ي رسالا أخباريّا ير ّد ب ا اتب ا
علب اّفصوليّين ،ويزعم أنّ اختالق الفريقين لم ي ن اختالفا لفظيّا ظاهريّا ،بل
اختالفةةةات عميقةةةا جلر ّيةةةا تتجةةةاوز َحةةة ّد األلفةةةاظ والمصةةةتلحات وتغةةةوص فةةةي
األعمةةاق لتصةةل اللةةب اّفمةةور اّعتقاد ّيةةا ،وهةةي مةةا ع ّبةةر عن ةةا ال اتةةب بةةالفروق
الملنويّا الواضحا والخفيّا.
وممّةا تتميّةز بةه هةله الرسةالا أنّ اتب ةا هةو الشةيخ علةي ابةن الميةرزا مح ّمةةد
األخباري ،واللي تح ّدثنا عن سيرته الرديّا خنفةا ،وقةد ترجمةه الشةيخ الت رانةي
]«تبقةةات أعةةالم الشةةيلا» :ق 13هةةـ  [89 / 3 ،بقولةةه( :لةةه تةةاب «سةةبي ا
اللجنين في الفرق بين الفريقين» فرغ منه سنا 1255هـ و«تحفةا المجت ةدين»
و «اللةةرون الةةوثقب» فةةي قتل ّيةةا صةةدور األخبةةار التةةي بنيةةدينا ،ومناظرتةةه مةةر
الشيخ موسب خل تاهر ،ورسالا في دفةر اّعتةرات الةوارد علةب األخبةاريّين.
تو ّفب سنا 1273هـ).
وقد تربّب ال اتب في مدرسا والده وتشرّ ب بنف اره الرديّا وخرائه المتترّ فةا
ومنتقه األعو وتريقا مخاتبته الفجّ ا ،ولللم تر أنّ نتيجا جمير مةا ل ةره
في هله الرسالا هي عبارن عن ت فير خصوصمه ممّن ّ يوافقه الرأي ،والح م
بخرو جميل م عن ملهب أهل البيت علي م السالم ،بل عن الملّةا اکسةالميّا
وهو منتق مرفوت في مقام البحث الللمي والمناقشا جملا وتفصيال.
نسنل

ّ
الحق والصواب والفةالح،
تلالب اللافيا والملافان ،ونست ديه لبلوغ

وأن يفل منا الرشاد ،ويثبّتنا علب وّيا محمّد وخلةه الملصةومين األخيةار ،وخخةر
دعوانا أن الحم فد َّلل ربّ اللالمين.
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محمّد رضا األنصاري القمّي
 15ربير الثاني  1433هـ
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الفروق المعنو ّية الواضحة والخف ّية بين األخبار ّية واالُصول ّية
النبي النيسابوري األخباري
تأليف :الشيخ علي ابن الميرزا مح ّمد بن عبد
ّ
المتو ّفى سنة 1273هـ

ِيم ،وبه نستلين
ِ الرحْ َم ِن الرح ِ

ِبسْ ِم
رسالا جليلا ومقالا نبيلا ،للمولب األج ّل اللامل ال امل ،واللالم ،السيّد علي
المسمّب بالميرزا ،ابن اللالم ميرزا محمّد( )1رضي

عنه.

***
ّ
صب علب ما أراد من اللباد دليال
َّلل اللي َج َلل
للحق ميزانا فارقا ،و َن َ
الحم فد ِ
ناتقا ،والصّالن والسّالم علب محمّد; وخله المنصوبين کيضاح ال َم َحجّ ا ،والتمةام
الحف جّ ا (لِ َي ْهلِ َص َمنْ َهلَ َص َعنْ َب ِّي َنة َو َي ْح َيا َمنْ َح َّى َعنْ َب ِّي َنة).
ضةةدي ،وفلةةلن َ بةةدي ،الةةوفيّ الصةةفيّ الةةوليّ ،
أ ّمةةا بلة فد :فقةةد َسةةنلني مةةن هةةو َع ف
الشةةيخ علةةيّ ( ّ )2زال اسةةمه َعل ّيةةا; أن افحةةرو ر لةةه جملةةا مةةن الفةةروق الملنو ّيةةا
ف
فنجبةت سةةؤاله ،وأبلغتةه افمنيتةةه
الواضةحا والخفيّةا ،بةةين األخباريّةا واّفصةةوليّا،
وخماله ،مستلينا باَّلل ،متو و ال علب

.

فنقول :النّ الفروق بين الفريقين ثيرن فروعا وافصوّ ،و لّ ا فروقا ملنويّا،
ف
بحيث ّ تخفب علةب لي عةين ،و َمةن
يتر ّتب علب ّل من القولين فروع ثيرن،

( )1المیرزا محمّد األخهاری النیسابوری ،من عُمد األخهاریّة ورؤوسها والمدافعین عنها فی القرن
الثالث عتر ،وله فی الدفاع عن مسلك األخهاریّین والرّد على االُصولیّین مؤلّفات ورسائل عدیدة،
خرج فیها عن حدّ االعتدال ،ومالَ إلى التسفیه والتقریع واالبتذال ،بل ترقّى إلى نسهة التکفیر
والتفسیق واالفتراء ،فقُتِل فی الکاظمیّة على أیدی الناس سنة 1232هو .
( )2التیخ علیّ الهحرانی األخهاری.
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َز َعم أنّ النزاع لفظي فزعمه َزعم غير ملحوظ ،وقوله قةول ملفةوظ ،فةتنّ نسةبا
الج ل الليه أولب من نسبته اللب الللماط األعالم ،اللين هم أعمدن اکسالم ،و يق
َي ف
ظ ّنون بمثل هؤّط اللظام أن يفنةازعوا تةول أعمةارهم علةب مةا لةم َي ْن َسةلِم فةي
سِ ْةةلم اّنتظةةام ،وي ةةون مةةآ فل تشةةاجرهم فةةي مثةةل السةةبفر واألسةةد والضةةرغام
حاشاهم فثم حاشاهم ،للم َظنُّ اللين ّ يفوقِنون.
ولنل رف جملا من الفروق ،مر اکشارن اللب المآخل ،لئالّ ين َِرها مةن ّ ِخبْةرن
له ب ا:
فنقول :الفرق بين ما من وجوه ثيرن ،ونحنف نل رف الفروق األصةليّا ،ونةت لّم
علب الثبات مرادنا ونقض م بندلّا عقليّا ،ونصوص نقليّا:
]الفةةرق[ األوّ ل :أنّ األصةةوليّين يقولةةون النّ بةةاب الللةةم فةةي زمننةةا هةةلا ومةةا
ضةاهاه منسة ٌّد علةب الم لّفةةين ،والنّ ال ّنةاس ّ يفم ةن م تحصةةيل الللةم واليقةين بمةةا
أنزل ربّ اللالمين من األح ام التفصيليّا علب خاتم النبيّين ،وأنّ غايا ما يم ن
تحصيله ممّا رجّ م دليله ،هو حصول الظنّ والتخمين ،فتنْ أصابوا ما ف لّفةوا بةه
ان ل م أجران ،والنْ أختنوا فنجر واحةد ،بةال الملةان ،وهةلا القةو فل مةن م شةائر
م فيةةه شةةامّ ،فقةةد احتةةو علةةب اّسةةتدّل عليةةه
بيةةن م ّ ،ين ةةره مفن ِ ةةر ،وّ يشة ّ
ف فتب م; من ا تاب «ت ليب اّفصول» لللالّما ،و تاب «شرح الت ةليب» للسةيّد
الزبةدن» للب ةائي ،و«شةرح ُّ
عميد ال ودين ،و« ُّ
الزبةدن» للشةيخ جةواد ،و«الملةالم»
للشيخ حسةن ،و«الفوائةد» لآلقةا بةاقر الب ب ةاني ،و«المحصةول» للسةيّد محسةن
ال اظمي ،و«القوانين» للمولب أبي القاسم ال ِجيليّ  ،قد ل ر ة ٌّل مةن م اّسةتدّل
عليه في بابه وفصله.
وقال المفح ودثون :بننّ الم لّق به ّب ّد أن ي ون قتليّا في ّل زمان بةال فةرق
بةةين الحضةةور والغيبةةا ،وأنّ اللمةةل ّبةة ّد أن ي ةةون متابقةةا للةةين مةةا نةةزل بةةه
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ِجبرائيل علب سبيل القتر واليقين ،وأنّ اللالِ َم اکماميّ المفخت في فتواه:
اللفو عنه ،بل مقتوعف اللفةو بضةمان
الن ان اعتقاده صحيحا ،ف و المرجوّ َ
األئمّا التاهرين ،مةا تشة د بةه األحاديةث الةواردن فةي ال تةب الملتمةدن للللمةاط
الم ّتقين.
ّ
الحق،
والن ان غير صحيم اللقيدن ،ف و الن لم يفض ّل أحدا ،ولم يفبغت أهل
فالظاهر أ ّنه مرجوّ اللفو عن ختنه والّّ فال.
والنّ اللي يح م بغير ما أفنزل ،ف و ما قال

تلالب في تابه اللزيز:

فون).
ِم فه ْم الظالِم َ
(أ ف ْولَئ َ
و ما قةال« :7أيّ قةات قضةب بةين اثنةين فنختةن َسة َقت مةا بةين السةماط اللةب
األرت».
وال ّناصّ علب هلا القول ُّل المفحة ّدثين قةد احتةوت علةب ة ّل اّسةتدّل عليةه
تةةب المتق ة ودمين مةةن م والمتة ّ
ةنخرين; ةةال ليني ،والصةةدوق فةةي اعتقاداتةةه ،وابةةن
نوبخت في تاب «نقت اجت اد الرأي» ّبن الرّ اونديّ  ،و تاب «نقت عيسب
بن أبان في اّجت ةاد» ،والسةيّد المرتضةب فةي «اللريلةا» و«الشةافي» ،وابةن
الدريس في «السرائر» ،والشيخ التوسةيّ فةي «اللفة ّدن» ،و َمةن أراد اّستقصةاط
فليراجةةةر تةةةب م ،خصوصةةةا تةةةاب «الفوائةةةد المدن ّيةةةا» للمةةةولب مح ّمةةةد أمةةةين
اّسترخباديّ  ،و«الفوائد التوسيّا» للشيخ اللامليّ .
ّ
الحةق والصةواب،
ولنل ر بلت أدلّا التريقين  ،و فنشِ ر اللب الجواب ،ونبةيّن
و فنميوز ال ِق ْشر من اللُّباب:
فنقول :استد ّل األوّ لون علب انسداد باب الللم بوجوه:
األوّ ل :تول الغيبا من اکمام  7صار علّا لس ّد البةاب علةب األنةام ،ف مةا أنّ
في األزمنا السابقا ،لّما ان يتول زمان ما بين النبيّين ،ان يؤول األمر اللب
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الجاهل ّيةةا ،وترتفةةر األح ةةام ،ف ةةلا ةةان هةةلا الزمةةان بةةالنظر اللةةب فقةةدان نبيّنةةا،9
وغيبا القائم.7
والجواب :أنّ انسداد الباب من ج ا غيبته س ّد األتياب ّ يخلو :
المّا أن ي ون علب ال ّل بتقصير ال لّ.
أو علب البلت بفلل البلت.
أو علب ال ّل بتقصير البلت.
أو علب البلت بتقصير ال لّ.
ف اهنا وجوه أربلا:
األوّ ل :منر ال ّل بتقصير ال لّ.
الثاني :منر البلت بتقصير البلت نفسه.
الثالث :منر ال ّل بتقصير البلت.
الرابر :منر البلت بتقصير ال ّل .
والوجه األوّ ل :يستلز فم فِسْ َق ال لّ ،وفِسْ ق ال ف ّل يستلز فم فِسق جمير اکماميّا:
وفسق جمير اکماميّا َيمنر من قبول فتاوي م أوّ ّ.
ويوجب عدم اّعتماد علب روايت م ثانيا.
وبتالن صالت م جماعا ثالثا.
وفساد ن اح الثيّب المتلّقا ،أل ّن م ال ّش ود علب التالق رابلا.
وي ون أوّدها أوّد ّ
الزنا ،للدم صحّ ا الن اح خامسا.
وحصول اختالت األنساب سادسا.
والظلةةم; وهةةو وضةةر الشةةيط فةةي غيةةر موضةةله مةةن العتةةاط الميةةراث لغيةةر
مستح ّقه لد التوارث ،والمال لغير أهله عند التحا م سابلا.
الل ْدل في ال َفصل بين الناس ثامنا.
واللفسر
والح َر ْ بفقدان المرجر َ
َ
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وال َمرْ

ب اکتاعا تاسلا.
بسبب عدم المفتاعف الواج ِ

وتفسيق من ّ يجوز تفسيقه من المسةتفرغين وف سْ َةل م فةي تلةب الظةنّ علةب
ملهب م عاشرا.
تلم َع َشرن املا في الفساد ،ما ّ َيخفب علب المتنمّل المفرتاد.
ضةةرر فيةةه
الوجةةه الثةةاني ّ :يسةةتلز فم بةةاتال ،وّ ي ةةون وج ةةا عةةاتال ،وّ َ
عاجال وخجال ،الل من يمنر اللُّتةق عةن نفسةه ،غيةر خةائق حلةول ريبةه ،وغيبةا
ٌّ
مستحق لمنر لفتق الرحمن.
شمسه ،ف و َحريٌّ بالحِرمان،
الوجةةةه الثالةةةث :يسةةةتلزم الفسةةةاد ،وجةةةواز الظلةةةم علةةةب ربّ اللبةةةاد ،الل َم َنةةةر
المفخلِص بفلل المفرتاب فسد عليه البةاب ،ومةر للةم لّفةه بحف ْ ةم ملةيّن ،وسةلوم
سةةبيل غيةةر مب ةيّن ،وهةةلا تبيةةب َم َنةةر مريضةةا مةةن األدويةةا المفص ةل َِحا للمةةزا ،
(أنةت م لّةق ب ف
َ
شةرب
بتقصير مريت سالم َسبيل اکعوجا  ،وقال له مر للةم:
األدويا النافلا) ولم يفبيّن النةافر مةن الضةارّ  ،في ةون قةد َف َلةل حينئةل قبيحةين بةال
الن ار:
األوّ ل :منر المريت الم ْفخلِص بفلل المريت المفقصور.
الثاني :ت ليفه باألدويا النافلا الغير المبيّنا المميّزن عن األدويا الضارّ ن.
ص ّم سوق الت ليق الليه.
ض َرر في ختنه عليه ،وللا َ
فتن قال الخصمَ ّ :
قلنةةاَ :هةةبْ أ ّنةةه ّ ضةةرر عليةةه فةةي ختةةنه ،ل ةةن ّ مصةةلحا لةةه وّ منفلةةا،
و المنا ال ّنما هو في منر ال َمصالم وال َمنافر ّ عةدم اکضةرار ،وللةم أل ّنةا نقةول
هلا مخلةص تالةب نحيةق مةريت أتةب اللةب التبيةب; وهةو

سةبحانه ،القةادر

اللّتيق ،وسنله الدواط ،فمنله المداوان ،متللّال بةننّ المةريت الفالنةي َقصةر فةي
ح ّقي ،وارت ب األمر النفساني ،ومةا قةام بواجةب أمةري ،ومةا نفلةه فن فةلري ،فننةا
َ
فننةت وجف ة فد َم فةي
م َفحرو م اليّام عن تلم المصالم ،بسبب للم المةريت التةالم،
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ف
َ
منلةت
وقلةت فةي أدويةا غيرهةا
ملرفا األدويا النافلا ،فتن أدر ت ةا فب ةا ،والن
ض َررها
عنم َ
فةةالمريت يقةةول :أ ّي ةةا الةةربّ الح ةةيم اللةةدلَ ،هةةب أ ّنةةم تمنةةرف الضةةرر ع ّنةةي،
ول ن ّي ون فائدن لي فيما ارت به حينئل من ف
شرب ا ألدويا التسلا( )1أو المرّ ن،
فننا مريت ،الل ما نفلني ترياقي ،وما قلته في َح ّقي من منر الزيةادن ّ ،يبلغنةي
منزل الشفاط والسلادن.
المةريت دواط
والحاصل :أنّ األمر يؤول اللب العتاط الح يم القةادر المةانر،
َ
غيةةر ضةةارٍّ وّ نةةافر ،ف ةةل يص ة ُّم عنةةد م للةةم ،أم هةةل تجوّ زونةةه علةةب القةةدير
المالم؟
المةريت حةين لةم يفميّةز لةه
ث ّم ما أحسن حاله ،وأتيب بالهف ،لو َترم التبيبف
َ
التويةةل مةةن اللةةريت ،ولةةم في لّفةةه ارت ةةاب المشة ّ
ةاق ،وتح ّمةةل مةةا يقةةرّ بف م ّمةةا ّ
يفتاق ،ف َي ف
بل َل جف ده في ملرفا ما منه افريد ،من غير مللّم مفرشةد َرشةيد ،ف ثيةرا
أصاب وحظب بالوفاق علب سبيل البخت واّ ّتفاق
ما يفخت  ،والن مرّ ن
َ
علب أ ّنه اللا ان المةانر قويّةا ،والشةيتان َغويّةا ،ف ةله الللّةا دائمةا باقيةا ،فلِة َم
ان ل ا في ّ
الزمان السابق جف ّنا واقيا ،ولم ي ن لنا في هلا الوقت للم ،مر ون
الللّتين م ّتحدتي المسالم؟
مر أ ّنه اللا جاز منرف ال َبلت بفلل الغير مةن اللّتةق الواجةب فةي هةله الةدار،
ف و جائز في ال ّدار اآلخرن بال الن ار .
فتن َتمسم بمنر مؤمني م ّ ا ؟
أجبناه :بةن ّن م لةم ي ونةوا م لّفةين حةين َح َجةز ال ّفةار بيةن م وبةين رسةول ربّ
اللالمين ،بما لم َيصل اللي م من األح ام فةي مة ّدن تلةم األيّةامَ ،ف َلةدم الت ليةق فةي
( )1هکذا تقرأ الکلمة فی األصل .
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تلةةم المسةائل ،دليةةل علةةب أنّ اللّتةةق المخصةةوص لةةيس فةةي ح ّق ةةم بشةةامل; ألنّ
اللّتق في ح ّق م موجود ،ول ن َم َنر اللبي فد الملبودَ ،و المنا مل م ال ّنما هو ]في[
البقاط الت ليةق الةدا ّل علةب شةمول لتةق اللّتيةق ،وحِرْ مةان اللبةاد مةر للةم عةن
عين المفراد من السّالم.
نلم ،لو قلنا النّ مةؤمني م ّ ةا ةانوا م لّفةين بمةا يفنةزل ةل يةوم مِةنْ عنةد ربّ
اللالمين ،ل ان يص ّم ل م المقال في أنديا الرجال ،وهلا بيون بال الش ال.
وأمّا الوجه الرابر :ف و أيضا غير مضرٍّ وّ مةانر ،ألنّ الةبلت بلةت مةن
ال لّ ،وقد صةار سةببا للمنةر ،فةال حف جّ ةا لجماعةا فةي حجب ةا مةن فيوضةات ربّ
اللةةالمين ،ل ةةن وقةةوع هةةلا الوجةةه يسةةتلز فم ال َمحةةالير المةةل ورن فةةي الوجةةه األوّ ل
والثةةاني] ،وهةةي[  :ثةةرن المقالةةا مةةن المفبغضةةين القةةالين ،ووقةةوع التحريةةق فةةي
األحاديث في القرن األوّ ل وهله األزمنا األحاديث ،وعدم الميزان الفاصةل بةين
الح ّق والباتل .
َ
الجواب :أنّ وقوع الةدَ سّ فةي متلةق األخبةار ّ ،يةد ُّل علةب وقوعةه فةي هةله
اآلثةةار المودعةةا فةةي تةةب علمائنةةا األخيةةار ،وجريةةان اّحتمةةال يمنلةةه َحصْ ةةرف
لةزم اللفسةر
الت ليةق في ةا مةن اللزيةز المتلةال ،أل ّنةه لةوّ َحصةرف الت ليةق في ةا لَ ِ
والح َر  ،وال َ رْ
َ

وال َمرْ :

أمّا األوّ ل :فأل ّنه اللا لم ي ن الت ليق منحصرا في ا ل ان في غيرها ،وغيرها
َغيرف موجود ،فةالت ليقف فةي غيةر الموجةود ،وغيةر الموجةود ّ يم ةنف الوصةول
الليه ،فالم لّقف به ّ يم نف الوصةول الليةه ،والت ليةقف بمةا ّ يم ةنف الوصةول الليةه
ت ليق بما ّ يفتاق.
وأمّا الثاني :فواضم ،أل ّنه اللا ارتفر الت ليق ،وبتل ال ودين الحنيق ،لةم يفميّةز
ف
والمسخوت من المراد ،فيقلةون فةي ال َ ةرْ
الصالح من ال َفساد،
اللباد َ

وال َمةرْ ،
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ولم تت ّم َّلل علب الناس الحف َجج ،وّ فف ِ م اللب يوم القياما الرُّ عاع وال َ َمج.
ث ّم نقول :اللا وقر ال َ لِبف والدس من شبي ي أصحاب ال ّدس ،ف ةل يجةبف بيانةه
علب

أم ّ ؟

فتنْ قلت بالثاني:
أَ ْ
ت وأ ْن َ
حل َ
رت وجوب اللّتق أوّ ّ .
ووجوب الحِفظ ثانيا .
ووجوب ال ِح ما ثالثا.
َ
وخالفت ضروريّ الملاهب رابلا.
وخرجت عن مقتضب ملهبم في اّفصول خامسا.
والنْ قلت باألوّ ل قلنا مر وجوب البيان هل َف َلله الرحمن أم ّ؟
َ
َ
وافتريةت عليةه،
نسبت التقصير فيما هةو واجةب عليةه الليةه،
فتن قلت بالثاني
(والِنا لَ فه لَ َحاف ف
ون)(.)1
ِظ َ
و ّلبت أ ّي ا المفتون قوله تلالبَ :
والنْ قلت باألوّ ل قلنا مر وجوب البيان هل فل َل البيان ،وبقي ببقةاط الت ليةق،
ف
بحيث ّ يناله ال ّدني والشريق؟
أم زال
فتن قلت بالثاني :لزمةم مةا بيّنةاه مةن المفاسةد ،و ةان الت ليةقف منحصةرا فةي
َّلل حف مةا واحةدا رائةدا ،ألنّ الرادن الخةاصّ مةن
صحيم وفاسد ،وبتل القول بننّ ِ
اللامّا والخاصّا تستلز فم بيان فصل المخصةوص والخاصّةا ،والّّ للةزم الت ليةق
بما ّ يفتاق ،ورجر القفبم اللب القادر الح يم الخالّق
الفرق األوّ ل :فتنْ قيل النّ الم لقف به منحصر فةي األلفةاظ ،واأللفةاظ قواليةب
الملاني ،وهي تحتمل وجوها متل ّددن ،وتتةرأ علي ةا احتمةاّت ثيةرن المجةاز
واکضمار ،والتخصيص والتقييد ،والتقديم والتةنخير ،وال َنسةخ وغيةر للةم ،فةتلا
( )1سورة الحجر :اآلیة . 9
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جاط اّحتمال بتل حصول القتر بالمآل.
الجواب :النّ رفر جمير هله اّحتماّت ي ون بةدليل واحةد ،فاسةتمر لةه ،وّ
ت ن المتلسّق الجاحِد:
فنقول :النّ

حين َ لق اللبةاد ،وأرادَ مةن م مةا أراد ،أل ة َم ة ّل واحةد مةراده

الل اما أوصله اللي م الما؟
فتن قلت باألوّ ل ،لزمم تل ّدد األنبياط ،وبتل القول منم بالنبوّ ات والوّيات،
و َ
نت المام نفسم ،وخرجت من ضروريّات ال ودين .
والن قلت بالثاني سنلنام النّ للم ال الم المتضمّن لمةراد الملةم اللةالّم ،الةلي
نزل به جبرئيل 7علب نبيّنا ،9هل هو ل ّل م لّق اللب يةوم القيامةا ،بحيةث لّمةا
ينتي َقرْ ن َف ِ ةم أهة فل للةم القةرن مفةراد ر ّب ةم مةن م مةن للةم ال ةالم ،و ةان بةللم
ت ليف م ،أم ّل قرن ل م الم غير الم القرن السابق علي م؟
فتن َ
قلت بالثاني :
تالبنام ب الم أهل ّل قرن أوّ ّ .
وسنلنام الدليل علب للم ثانيا .
وحاججنام بمخالفتم ضرورن ال ودين; من أنّ « :حالل محمّةد حةالل اللةب يةوم
القياما وأنّ حرامه حةرام اللةب يةوم القيامةا» ،وأنّ الرسةول خلّةق الثقلةين لللبةاد
اللب يوم القياما ،ينخلون أح ام م من ما ثالثا.
وت لّمنا ملم في مبلّم الم زماننا رابلا.
والن َسلمت في هلا ،وقلت باألوّ ل .
قلنا النّ للم ال الم الصّادر في بيان األح ام لسائر األنام ،مبيّن مراد المةت لّم
بالتمام ،أم فيه قصور في تنديا المرام؟
َ
َ
فتنْ
نسةبت السةفه اللةب الح ةيم القةادر ،تلةالب عةن للةم ،أو اللةب
قلت بالثاني:
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المبلّغين اللا أرادوا شيئا ،وفللوا ما ينافي َغرض م من للم الشيط ،وللم أل ّن م
أرادوا َغ َرضا من عبيدهم ولم يؤ ّدوه ب الم تا ّم يةؤ ّدي مقصةودهم مةا يريةدون،
بل ل روا الما ناقصا ّيليق أن يفنسب اللي م.
والن قلت :ت لّموا ب الم تا ٍّم مةؤ ٍّد للمةرام ،علةب مةا هةو عليةه ،بحيةث ة ّل َمةن
يتنمّل فيه ،وي ون م لّفا به ،يلرق المراد منه يقينا ،ول ن حصل فيه التحريةق
والتغيير بلد للم .
قلنا :مر حصول التغيير والتحريق يقينا ،علب المشار ا السّابقا التي انةت
بيننةةا وبةةين ال ّسةةابقين فةةي زمن م(علةةي م السةةالم) ،فةةال يجةةوز لنةةا أن فنخةةالق تلةةم
األح ام وتلم الت اليق في رأس شلرن ،أم يجوز لنا المخالفا؟
َ
ورفلت المشار ا .
فتن قلت بالثاني:
فقد خالفت الضرورن من المشار ا أوّ ّ .
وتالبنام بما يد ُّل علب ت ليفنا في هلا الزمان ثانيا .
ونقضت المم في أوّ ل البحث من تسليم المشار ا ثالثا.
َ
ونفيت وحدن المراد من اللباد في هلا الزمان رابلا.
ونسةةبت الليةةه تلةةالب أ ّنةةه يري ة فد مةةا ّ يريةةد ،الل المفحةةرق والمغيةةر غيةةر فمةةراد
بالضرورن خامسا.
والنْ قلة َ
ةت بةةاألوّ ل أحلةةت باعتقةةادم أنّ

ي لوةةق اللبةةد مةةا ّ يفتيقةةه ،الل يرية فد

عةةدم المخالفةةا ،ولةةم يب ةيّن المتغ ّيةةر مةةن غيةةره ،ومةةر للةةم يقةةول الرادتةةي واحةةدن
وحف مي نافل.
َ
أقةررت بةننّ الواجةب علةب الح ةيم اللقةاط ال ةالم التةا ّم الواضةم،
علب أ ّنم اللا
فاعتراضم بالتحريق أو التغيير ليس ضارّ ا بال ّدّلا ،وّ باعثا لسة ّد بةاب الللةم
في ا بنفس ا ،بل هلا اعترات بالنظر اللب الصدور ،فتن ثبتةت الدّلةا والّّ فةال،
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ونحنف بلدما أثبتنا عليم قتليّا الصدور ّ ،يفم ِنم اّعترات بال ّدّلا.
علب أ ّنه لنا أن نقول :النّ هلا ال الم الموجود بين أيدي اللبةاد ،منحصةر فيةه
الت ليق من

تلالب ،و ّل الم انحصةر الت ليةق فيةه مةن

ّ ،بة ّد أن ي ةون

داّّ علب مراده دّلا متابقا کرادته .ف لا ال الم للم .
أمّا الصغر  :فقد تبيّن من أوّ ل البحث ،وقد ل رنا له وج ا خخر في رسالتنا
اللزيزن «اللرون الوثقب» ،فراجر.
وأمّا ال بر  :فأل ّنه اللا لب قولناّ ( :ل ةالم انحصةر الت ليةقف فيةه مةن

،

ّب ّد أن ي ون مؤ ّديا للمراد علب ما هو عليه).
صدق قولنا :
(بلت ال الم ممّا انحصر فيه ت ليقف

علب عباده غير مؤ ٍّد للمراد).

و ّل الم في مقام البيان ّ ي ون مؤ ّديا للمراد علب ما هو عليه ّ ،ينمر به
الح يم.
ف لا البلت غير منمور به من الح يم.
وقد ان منمورا به منحصرا فيه الت ليق من
ح يما ،تلالب

 ،فيلزم من للةم عةدم ةون

عمّا يقول المفش ّب ون علوّ ا بيرا.

]أقةةول [:ثة ّم اسةةتدلّوا علةةب جةةواز اللمةةل بةةالظنّ بندلّةةا ر ي ةةا ،أوثق ةةا عنةةدهم
وأش رها لدي م هو أنّ الت ليق باق ،وباب الللم مسدود ،والت ليق بما ّ يفتةاق
قبيم ،فانحصر اللمل بالظنّ .
الجواب :أنّ الت ليق يستلز فم م لّفا به ،والم لّق به ّ يخلو :
المّا أن ي ون مم ن الوصول الليه في ّل جزط زمان بةالنظر اللةب الم لّةق أم
ّ.
َ
وقلت فيما َفررت منه الليه في برهانم من قولم :ت ليق ما
فتنْ قلت بالثاني
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ّيفتاق قبيم; ألنّ مر الم ان الوصول اللب غير الم لق به ّ ،ي ةون سة ّد البةاب
الّّ مةن قِبةل الم لوةق بةه ،واللا ةان السةبب مةن قبلةه ّ بةنس بت ليفةه ،وللةم ألنّ
الوصول مم ن ،فلدم الوصول ّ ي ون من قصوره بل من تقصيره ،والمقصّر
غير مللور باّ ّتفاق.
وأمّا قولم( :النّ باب الللم مسدود) فال يخلو:
المّا أن ي ون باب الللم منس ّدا اللب الم لّق به ،أو اللب غيره.
فتنْ ان اللب غيره ،فةال يفجديةه ،ألنّ انسةداد البةاب اللةب غيةر الم لّةق بةهّ ،
ي ون سببا لللمل بالظنّ في الم لّق به.
والن ان منس ّدا اللب الم لّق به :
فتمّا أن يفراد مر اّنسداد عةين المةراد ،ف ةو ت ليةق بمةا ّ يفتةاق ،ألنّ الرادن
عين المراد ،تستلزم الممي فّز ،وّ تمييز مر عدم الللةم ،وحيةث ّ تميّةز فةاکرادن
موهونا.
والمّا أن يفراد األع ّم من المراد ،فيستلز فم الجازن

عباده الخرو من الرادتةه

ف
ف
ويثبت قول اللامّا بالتصويب.
ويبت فل القول بوحدن الح م،
في الجملا،
وأمّا قولم( :والت ليق بما ّ يفتاق قبيم).
َ
استلزم فه الت ليقف بما ّ يفتاق ،فتمّةا هةو
فجوابه :أ ّنه اللا لم يرد الللم بمراده،
غيةةرف رائ ة ِد اللمةةل بمةةراده أيضةةا ،فيةةدور اللمةةل بمةةراده مةةدار الللةةم بم ةراده ،أو
يتخلّق أحدهما عن اآلخر؟
فتن قلت باألوّ ل َ
قلت بالتناقت; أل ّنم أوّ ّ أثبت بقاط الت ليةق بمةراده ،واآلن
ّ
ّ
متللر والت ليق ساقت
متللر ،فاللمل
تقول اللمل يدور مدار الللم ،والللم
والن ف مت بننّ الت ليق باق مر ّ
َ
َ
ةررت
وقلةت فيمةا َف
تللر الللم واللمل ملةا،
منه من الت ليق بما ّ يفتاق
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فتن قلت بالتخلّق :بملنب أ ّنه زال الللم بالمراد ،ول ّنه يرية فد مةر للةم اللمةل
بالمراد ،لزمم ما بيّناه من الت ليق بما ّ يفتاق أيضا .
والحاصل :أنّ المبرهن ب لا البرهان ،واقر في َش َبم المفحةال ،ف ةو ّ َمحالةا
فم ان.
وأمّا قولم( :فانحصر اللم فل بالظنّ ) .
فةةالجواب عنةةه :أنّ الظةةنّ حالةةا نفسةةانيّا ّ ي ةةون اللم ة فل منحصةةرا ب ةةا ،بةةل
اّنحصار ال ّنما هو بالنظر اللب متللّقه ،وهو الح م المظنون:
أهةو
صر الت ليق في الح م المظنةون لةم مةن هةو؟ َ
فنقول حينئل :النّ اللي َح َ
سبحانه أم الشيتان؟
فتنْ قلت بالثاني :لزمم ا ّتباع الشيتان في ت ليةق الةرحمن ،وقةد ن ةب اللقةل
والنقل عن للم ،وّ أظ ّنم تقوله.
َ
والنْ
قلت باألوّ ل قلنا اللا ان الحاصرف لت ليفم في الحف م المظنةون َّلل هةو
سةةبحانه وتلةةالب ،فمةةا ملنةةب اللا أصةةاب بةةالظنّ مةةراد
أختن مراد

فللمجت ةةد أجةةران ،والن

له أجر واحد؟

ف
وللم ألنّ ّل واحد من الحف مةين المظنةونين
يصةدق عليةه أنّ

صةر
قةد َح َ

ت ليةةق المجت ةةد فيةةه ،والت ليةةقف فللةةه تلةةالب ،وهةةو موافةةق کرادتةةه ّ مفحةةال،
صةر ت ليفةه فةي المظنةون ،بملنةب أ ّنةه رفةر
والحصرف للم ،فتلا ان الم لّق َح َ
َ
الت ليةةق ب ة ّل شةةيط الّّ الح ةةم المظنةةون ،فمةةا ملنةةب أختةةن بترادتةةه ،مةةر ونةةه
حاصرا له فيةه؟ والمجت ة فد قةد أتةب بمةا هةو م لّةق بةه ،وغيةر مةا أتةب بةه لةيس
بم لّق به ،فتدبّر تللم الن شاط

تلالب.

واستدلّوا أيضا :بننّ في مخالفا ظةنّ المجت ةد مظ ّنةا للضةرر ،ودفةرف الضةرر
المظنون ]واجب[.
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والجواب عنه :بن ّنا ّ فنسلّم أنّ فةي مخالفةا ظةنّ المجت ةد مظ ّنةا للضةرر ،بةل
األمر بالل س :
أمن فيه من الختن.
لألدلّا اللقليّا الدالّا علب قبم اکقدام علب ما ّ َ
ّ
الحق والصواب.
وقبم ارت اب ما ّ يفوصِ فل اللب
اللمل بما يففضي اللب مخالفا الرادته تلالب ولو في ثير من األحيان.
وقفبم َ
واألدلّا النقليّا:
(وأَنْ َتقفولفوا َعلَب
قوله تلالبَ :

فون)(.)1
ِ َما َّ َتلْ لَم َ

وقوله تلالب( :الِن الظن َّ ي ْفغنِي مِنْ ْال َح وق َشيْئا)(.)2
وقولهَ ( :ف َم َالا َبلْ دَ ْال َح وق الِّ الضالَلف)(.)3
فون الِّ الظن)(.)4
وقوله تلالب( :الِنْ َيت ِبل َ
فون)(.)5
ون َع َلب ِ َما َّ َتلْ َلم َ
وقوله( :أَ َت فقولف َ
وقوله(عليه السالم)َ « :منْ َظنّ أو شم; فنقام علب أحدهما فقد َح َبت عمله».
َ
تقت».
وقوله(عليه السالم)« :اللا
ظننت فال ِ
وقوله(عليه السالم)« :الظنّ أ َلبف ال َ لِب».
وقوله(عليه السالم)« :قات قضب ّ
بحق وهو ّ يللم ف و في ال ّنار».
جار متلمّدا ،ومجت د أختن».
وقوله(عليه السالم)« :وأمّا ال ال ان :فجائر َ
اللب غير للم من اآليات والروايات الواردن عن السادن ال فدان.
فنقول :هله األدلّا لو لم َتفد اللِلم ،فال أق ّل من الظنّ  ،ونر ّتب القياس ه لا:

()1
()2
()3
()4
()5

سورة الهقرة :اآلیة . 169
سورة یونس :اآلیة . 36
سورة یونس :اآلیة . 32
سورة األنعام :اآلیة . 116
سورة األعراف :اآلیة . 28
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في متابلا مظ ّنا المجت د في دين

مظ ّنا للضّرر .

ودفر الضرر المظنون واجب.
فمخالفا ظنّ المجت د واجبا .
الفرق الثاني :النّ اّفصوليّين يجوّ زون التل ّدي من ال تاب والسفة ّنا فةي بلةت
األح ام التي يحتا اللي ا األنام ،واألخباريّون ّ يجوّ زون التلة ّدي مةن ةالم
و فس ّنا رسوله ،9ويقولون النّ ما لم يخر عن م:ف و باتل زخرق.
واسةةتد ّل أهةةل اّفصةةول علةةب مقةةال م :بةةننّ الحةةوادث غيةةر قةةارّ ن ،واألح ةةام
الواردن عن م:قارّ ن ،وغير القارّ ّ يفم ن أن يدخل تحت القارّ  ،فالب ّد مةن مجت ةد
يستنبت ويفتي علب مقتضب قواعد عنده ،ولو لم ت ن خارجا عن م.:
الجواب :أ ّنه اللا ففقِدَ الدليل الوارد من الشارع:
فتمّا أن يقول بمقتضب ما تشت يه نفسه ،أو يتو ّقق:
فتنْ قال بالثاني :ثبت المتلوب.
والن قال باألوّ ل :لزم التش ّي فةي الة ودين ،والتشةريم لةربّ اللةالمين أل ّنةه اللا
حم
أنزل

وجبت التاعته ،واللا َح َ م المجت د ف للم ،وهلا بلينةه اکنةزال مثةل مةا
 ،وبتل أيضا القول بلصما المفتاع ،ووقر ال َ رْ

وال َمرْ

والنزاع ،الل

ٌّل ير بخالق رأي اآلخر ،ويجبف عنده قبول قوله دون غيره ،وغيره للم،
ويؤول األمر اللب التنازع.
علب أ ّنه اللا وقلت حادثا لم َيجد في ا ح ما واردا عن م::
َ
تحت قاعدن ليّا .
فتمّا أن يفد ِخلف ا
أو يخترع ل ا ح ما علب سبيل الفور.
فتن قال بالثاني :لزم التفويت في دين ربّ اللةالمينَ ،
وخ َةر عةن ضةرورن
ال ودين.
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والن قال باألوّ ل لزم المحةلور المللةوم ،وللةم ألنّ القواعةد المضةبوتا لديةه
قارّ ن ،والحوادث غير قارّ ن ،والالّقار ّ يدخ فل تحت القارّ  ،ما ةان جوابةه ةان
جوابنا.
مةر أنّ لنةةا أن نقةةول :النّ هةةله القاعةةدن المّةا أنزل ةةا

بواسةةتا جبرئيةةل7علةةب

نبيّه 9أم لم ينزل ا؟
فتن ان األوّ ل :ثبت المتلوب ،ولزم المحلور بتقراره.
والن لم ينزل ا  ،ان الحا فم بمقتضاها حا ما بغير مةا أنةزل
(و َمنْ لَ ْم َيحْ ف ْم ِب َما أَ َ
فون)(.)1
ِم فه ْم الظالِم َ
نز َل ف َفن ف ْولَئ َ
تلالبَ :

 ،وقةد قةال

صدر عنه وأفتب به في الحادثا :
علب أنّ الح م اللي
َ
المّا شرعي ،فيلزم أن َيرد من الشارع؟
وال ّمةةا عقلةةي فيةةد ّل عليةةه صةةريم اللقةةل ،وهةةم يقولةةون النّ اللقةةل والشةةرع ّ
يتخالفان ،فما َح َ م به اللقل َح َم به الشرع ،وي ون اللقل حينئل اشفا عن حف م
شرعيّ ويؤول األمر اللب القاعدن الشرعيّا ،ويلزم المحلور المل ور.
فتن أن ر مفن ِر أن ي ون هلا مقال م ،فليتتبّر تةب م الفق يّةا ،ح ّتةب يجةد يةق
يفصرّ ح أحدهم ويقول :النّ هلا اّجت اد في مقابلا النصوص.
ولنل ر لم اآلن ما يحضرنا من عبائرهم:
] [1قال مجت د عصرنا السيّد محمّد ابن السيّد علي التباتبائي فةي مفاتيحةه
ما لفظه:
(اّجت ةةاد فةةي فعةةرق الفق ةةاط اسةةتخرا األح ةةام الشةةرعيّا ،وب ةةلا اّعتبةةار
ي ون استخرا ف األح ام مةن أدلّةا الشةرع اجت ةادا ،أل ّن ةا تبتنةب علةب اعتبةارات
ليس ْ
ت مستفادن من ظواهر النصوص في األ ثر ،سواط ان للم الةدليل
نظريّاَ ،
( )1سورة المائدة :اآلیة . 45
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قياسا أو غيره ،في ون القياس علب هلا التقدير أحد أقسام اّجت اد) .
وقال في مقام بيان األدلّة المعتبرم :

صةةاّ ،
(وأمّةا السفة ّنا :فةةألنّ الموجةود من ةةا المةرويّ مةن تةةرق اللامّةا والخا ّ
يستوعبف َجمير األح ام الشرعيّا ،بةل ثيةر من ةا خةار عنةه ،ولةيس لةه علي ةا
دّلا أصةال ،وهةلا واضةم ّ ريةب فيةه لمةن لةه تتبّةر تةا ٌّم فةي المسةائل الفق يّةا،
خصوصةةا فيمةةا يتللّةةق من ةةا بالملةةامالت ،فةةتنّ الروايةةات المتللّقةةا ب ةةا فةةي غايةةا
ال فندرن ،وأ ثر مسائل ا خاليا عن روايا متللّقا به) ،انت ب.
] [2وقال الشيخ حسين بن ش اب الة ودين( )1تغمّةده

 ،فةي البةاب الثةامن مةن

و
المتنخرون داخلةا فةي
تابه ما لفظه( :ومن للم أنّ أ ثر اکلحاقات التي ل رها
القياس ،نحو :
ما روي :أنّ األرت فتت ور أسفل النلةل وال َقةدَ م ،فةنلحقوا بةه َخ َشةبا األقتةر،
الحرْ ث ونحوها.
وأسفل اللصا ،وس ّ ا َ
و للم ما روي :أنّ الشمس فتت ّةر األرت والحف صفةر وال َبةواري اللا جف ّففةت،
فةةنلحقوا بةةللم مةةا ّ يفنقةةل وّ يفحةةرم ،نحةةو األبةةواب ،واألخشةةاب ،واألوتةةاد،
واألشةةجار ،والثمةةار الّتةةي علةةب األشةةجار ،و ة ّل للةةم قيةةاس ّ ين ةةره الّّ مةةن ّ
يلرق ملنب القياس.
ومةةن للةةم :مةةا ورد فةةي الحةةديث ،مةةن جةةواز فلةةل النافلةةا للجةةالس اختيةةارا،
حسةةب ر لتةةان بر لةةا ،وجةةوّ ز بلةةت المتة ّ
ةنخرين فلل ةةا اختيةةارا علةةب بةةاقي
و فت َ
الفلليّات اکضتراريّا اکضتجاع واکستلقاط.
قال الش يد الثاني :ليس ببليد ،فتن قلنا به استحب تضليق اللةدد فةي الحالةا
( ) 1هو التیخ حسین بن شهاا الدِّین بن الحسین بن محمّد بن حیدر العاملی الکرکی (توفّى
1076هو) مؤلّ کتاا (هدایة األبرار إلى طریقة األئمّة األطهار) ،راجع :الذریعة :ج.167/ 25
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التي صلّب علي ا علةب حسةب رتبت ةا مةن القيةام ،مةا يحتسةب للجةالس ر لتةين
بر لا ،فت ّنما يحتسب المضتجر علب األيمن أربلا بر لا ،وعلب األيسر ثمةان
بر لا ،والمستلقي ّ
ست عشرن( ،)1انت ب المه.
وهل القياس الّّ هلا ،مر أ ّنه مدخول.
ومن للم ما في تاب اکجارن من «الشرائر» أيضةا فةي أ ّنةه هةل ي فةي فةي
اّفجرن الملاينا اللا انت ممّا في ال أو ي َ
فوزن؟
قال الشارح( :األقو المنر; أل ّن ا ملاوضا مبنيّا علب الملاينا والمفما سةا،
فالب ّد في ا من نفي ال فغرور عن اللوضين ،وقد َث َبةت عةن الشةارع اعتبةار ال يةل
والوزن في الم يةل والمةوزون فةي البيةر ،وعةدم اّ تفةاط بالمشةاهدن ،و ةلا فةي
اکجارنّ ّ ،تحاد سبيل المسنلتين) انت ب.
ف ل القياس الّّ هلا وأشباهه؟
ومن للم ما نقله في «شرح الشرائر» عن اللالّما ،أ ّنه منر في «التةل رن»
من الخةرا الرواشةن

()2

واألجنحةا اللةب التةرق النافةلن ،اللا اسةتلزمت اکشةراق

علب جاره ،والن لم تضرّ بالمارّ ن ،وقال:
(لسة ف
صةةا وّ مةةن
صةةا مةةن الخا ّ
ةت أعةةرقف فةةي هةةله المسةةنلا بالخصوص ةيّا ن ّ
صرت اللب ما ف
ف
قلت عن اجت اد).
اللامّا ،وال ّنما
ومةةن للةةم مةةا فةةي تةةاب الن ةةاح مةةن «شةةرح الشةةرائر» أيضةةا ،فةةي مسةةنلا
التنةةازع بةةين الةةزوجين فةةي ال َم ةةر ،حيةةث لةةه فةةرت لةةه أربةةر صةةور; واحةةدن
منصوصا وهي ما لو اختلفا في قدره ،ث ّم ل ر بلضا من الم ال ّشةارح ،وتمّمةه
بقول صاحب الشرح:
( )1فی األصل :ستّة عتر.
( )2وهی األجزاء المطلّة على التوارع واألزقّة.
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(والملترضون ل له المسنلا ل روها بتريق اّجت اد ،واختلق لللم خراؤهم
ح ّتب من الواحد في أزمنا مختلفا.
ث ّم قال :والمرجر في ا اللب ما ساق الليةه الةدليل ،علةب الوجةه الةلي ل ةروه أو
غيره) انت ب.
ومن للةم مةا فةي تةاب ف
الخ ْلةر مةن «الشةرائر» فةي مسةنلا الل َِةوت اللا ةان
مليّنا ،ث ّم ظ ر فيةه عيةب  ،أو لةم ي ةن مةا وصةق ،ةنن ي ةون عبةدا علةب أ ّنةه
فبان زنجيّا:
حبشيٌّ
َ
وتالب بالم ِْثل والقيما ،والنْ شا َط أمس ه مر األرش).
الن شا َط ر ّده،
َ
قال الشارح :بلد أن ل ر اّعتبارات والتقريبات اللقليّا:
(وللنظر في هله المتالب مجال ،الن لم ت ن الجماعيّا ،الل ّ نص في ا ،وال ّنما
هي أح ام اجت اديّا.
ث ّم قال :ولو قال في فوات الوصقَ ،يتليّن أخله باألرش ان حسنا) انت ب.
وقد أفتب; بالرأي واّستحسةانات ملةا ..اللةب خخةر مةا أفةاد الشةيخ; فةي تابةه
«هدايا األبرار».
أقول :وقال الش يد في «ال ِل ر »:
(الخامسةةا :رو ع ّمةةار ،عةةن الصةةادق« :7فةةي الرجةةل ية و
ةؤلن ويفقةةيم ليفصةلّي
َوحةةده ،فيجةةي فط رجةةل خخةةر فيقةةول :فنصةلّي جماعةةا ،هةةل يجة ف
ةوز أن يفصةلّيا بةةللم
األلان واکقاما؟
قال ،ّ :ول ن ّ
يؤلن ويفقيم» .
ضةلّق
أر ل ا را ّدا سو الشةيخ نجةم الة ودين ،فت ّنةه َ
وب ا أفتب األصحاب ،ولم َ
سندها بن ّن م فتحيّا ،و َقرب اکجزاط باأللان واکقاما أوّ ّ ،أل ّنةه قةد َث َبةت جةواز
الجتزائه بنلان غيره ،فبنلان نفسه أولب) ،انت ب.
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وقال فيه أيضا( :قال الفاضل ّ :في ره ،لما رف وي عن النبيّ 9أ ّنه قال« :ال ّني
أحيانةةا أ ةةون فةةي الصةةالن فةةنفتت فم السةةورن ،افريةةد أن افت ّم ةةا ،فنسةةمر ب ةةاط صةةبيّ
ّ
لحةق
فنتجوّ ز في صالتي ،مخافا أن فتفتةتن افمّةه» ،فةتلا جةاز اّختصةار رعايةا
التفل ،جازت الزيادن رعايا ّ
لحق الالّحق.)..
اللب غير للم من األح ام غير الوارد في ا ح م من سادات األنام.
الفرق الثالث :أنّ اّفصوليّين يقولون النّ األح ام قسةمان :بةاتني وظةاهري،
وبلبةةةارن افخةةةر واقلةةةي وظةةةاهري ،واللبةةةاد م لّفةةةون ب مةةةا; األوّ ل باألصةةةالا،
والثاني باّضترار ،ف م يبللون الجف د في َتلَةب الحف ةم الةواقلي ،فةتنْ أصةابوه
ان للم ح م م ظاهرا وواقلا ،والن أختؤوه ان للم ح م م ظاهرا ّ واقلا،
ول م حينئل أجرف ال َ ة ّل وال َت َلةبّ ،
ومثلةوا للةم بمةا اللا تلةب أحةد المةا َط َفلَةم يجةده،
ف مةةا أنّ ت ليفةةه ي ةةون حينئةةل التةةيمّم بةةال ُّتراب بةةدّ عةةن المةةاط ،ف ةةللم األح ةةام
الظاهر ّيةةةا بةةةالنظر اللةةةب الواقل ّيةةةا ،فالفقيةةةه مفصةةةيب لألح ةةةام الظاهر ّيةةةا دائمةةةا،
ومفختةة فةةي الةةبلت دون بلةةت نظةةرا اللةةب األح ةةام الواقليّةةا ،وزعمةةوا أنّ
األح ام الواردن مورد التقيّا من اکمام من الظاهريّا دون الواقليّا ،وهلا القةول
مشةةحون منةةه تةةب م ،و َمةةن أراد للةةم فليراجةةر ال تةةب المةةل ورن ،و«الوافيةةا»
للمولب التوني.
واألخباريّون يقولةون :النّ الح ةم واحةدَ ،ن َةزل مةن عنةد الواحةد ،علةب واحةد،
وأنّ دين

اختالق يلتريةه ،فةتنّ األح ةام المةرادن مةن اللبةاد
ّ َتل ُّدد فيه ،وّ
َ

لُّ ا واقليّا ،متابقا للين ما نزل به جبرئيل ،7وأنّ الظاهر من األح ام موافق
للباتن ،بملنب أنّ عينه وأصله اللا خفي ةان باتنيّةا ،واللا ظ ةر ةان ظاهريّةا،
وأنّ من ةان ح مةه التةيمّم ،لةم يحتمةل أن ي ةون فةي الواقةر ح مةه الوضةوط أو
ال فغسل ،بل التةيمّم ح ةم مخصةوص بوقتةه وم انةه ،والوضةوط ةللم ،وهةلا هةو
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الفارق بين ال فم َشبّه وال فم َشبّه به ،وأنّ األح ةام الةواردن مةورد التقيّةا ،لّ ةا أح ةام
واقليّا ،مخصوصا باللي اضترّ اللي ا ،في وقت ا وم ان ا ،والن وف صِ ة َفت ـ مةن
باب اختالق الح م باختالق الموضوع ـ باختالق الوقت والم ةان ،المسةافر،
الو َحل ،وحين الج اد بالواصليّا في بلت األحيان.
والمريت ،والمصلّي في َ
استد ّل األوّ لون :بننّ َّلل في ] ّل[ واقلا ح ما مليّنا ،وليس عليه دليل قتلةيّ
بل أمارن ظنيّا ،وّ ملنب لتلةب الللةم مةن اللبةاد مةر عةدم موجةب لةه ،فال ّنةاس
م لّفون ببلل الجف د في تلم األمارات ،واللمل بمقتضب ما يترجّ م لدي م من ا:
فةتنْ ةان موافقةا لةللم الح ةم الملةيّن ،ةان ح م ةم فةي الواقةر للةم ،والن لةةم
ووجب علي م اللمل به ،أل ّن م م لّفون باللمل بظ ّن م.
يللموا به،
َ
والن لم ي ن موافقا ل م ،لم يسقت عن م الواقلي ،ول ن ّ الثم علي م في تةرم
ووجب علي م اللمل بمظنون م أيضا ،والن خالق ح م م في الواقر.
اللمل به،
َ
والجواب :أنّ فرت ون حف مه في الواقةر مةرادا مةن اللبةاد ّ ،يجتمةر مةر
القول بلدم َجلل سبيل موصل الليه ّ محالا عنةد القةائلين بح متةه تلةالب شةننه،
الل قبيم علب الح يم أن يفريدَ من عبده شيئا ،ولم ينصِ بْ عليه دليال مفوصال اللةب
الرادته ،في ون قد َف َلل ما يفنافي َغرضه ،وللةم ألنّ غرضةه مةن األمةر والن ةي
َع َم فل اللباد بمقتضب ما أمةرهم بةه ،وتةر ف م مةا َن ةاهم عنةه ،فةتلا لةم ي ةن علةب
مراده ميزان فارق ،لم يللم المن يّ عنه عن المنمور به ،فتلا زال الللم بةه زال
للةم
اللم فل بةنوامره ونواهيةه بنعيان ةا ،واللا زال َ
التمييز ،واللا زال التمييز زال َ
َ
فات الغرتف وبقي ال َم َرت.
ث ّم نقول :ال ّنه قد ا ّتفقت لما األصحاب علب أنّ

ّ يفلل الّّ األصةلم ،وّ

ينمرف الّّ باألصلم:
فةتنْ
ةان األصةل فم فةةي الملةيّن ،فمةا ملنةب کيجابةةه بمةا يفناقِضةه مةن مظنةةون
َ
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الفقيه عند الختن؟
والنْ ان األصل فم في الالّمليّن ،فما فائدن الح م المليّن في الواقر؟
وأيضا :ت ليفه بللم الح م المليّن :المّا ي ون بشرت اکعالم به أم ّ:
َ
فتنْ
قلت بالثاني :لزم الت ليقف بما ّ يفتاق.
والنْ قلة َ
ةت بةةاألوّ ل :بت ة َل اليجةةابف اللمةةل بةةالمظنون متلقةةا ،الل مةةر اکعةةالم ّ
ملنب لللمل بالختن.
وأيضا :أنّ الم لّق به ّب ّد أن ي ون مم نا حيازته ،ومقدورا فلله ،فالفقيه ّ
يخلو:
المّا أن ي ون م لّفا بتلب الح م المليّن فقت.
أو بالح م فقت.
أو ب ما ملا.
فةةتن ةةان األوّ ل :ف ةةو لةةيس بم لّةةق بةةالحف م الةةواقلي ،ح ّتةةب ي ةةون مفصةةيبا أو
مختن بالنظر الليه.
والن ان بالثاني :لزم الت ليقف بما ّ يفتاق الل اّفمور النظريّا الغير المل مةا
َ
والتلَب ،ي يفتوص فل به اللي ا.
ّب ّد في ا من النظر
وعلب فرت التسليمّ ،ب ّد أن ي ون للم الحف م مم ن الةدرم ،ومةر اکم ةان
ّملنب لمللوريّته باللمل المظنون متلقا.
والن ةةان الثالةةث :ف ةةللم ّبةة ّد مةةن الم ان مةةا ،و ةةون الةةدليل المنظةةور فيةةه
موصال اللب المقصود ّ محالا ،ومر اکم ان ّ ع َفلر في الختن لإلنسان.
وجب اللم فل بةه حةرف َم
وجب عليه اللم فل به ،واللا
وأيضا :اللا ان ظ ّنه ختن،
َ
َ
اللمةل بغيةةره حينئةل ،واللا َحةةرف م اللمةةل بغيةره َحةةرف م اللمةل بةةالح م الةةواقلي ،وّ
ملنب کيجاب ح م علب أحد يحر فم اللمل به.
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وأيضا :الختن عند الج ل المّا منمور به ،أو من يٌّ عنه.
فتن قلت باألوّ لَ :حرف َم عليةه اللمةل بنقيضةه ،وهةو الةالّ ختةن المسةاوي ـ أي
وو َجب اللم فل بالختن ،وهلا قبيم; وللةم ألنّ األمةر حينئةل
المتابق ـ للصوابَ ،
ّ يخلو :
المّا أن ي ون الختن َح َسنا والالّختن ّ َح َسنا أو بالل س.
واألوّ لف :باتل بضرورن اللقل والنقل .
فانحصر في الثاني ،وهو ون الختن ّ َح َسنا ،والالّختن ف َح َسةنا ،ويلةزم مةن
للم أنّ

الح َسن ،وقد ان ّ يفلل الّّ األصلم:
ينمر بالالّ َح َسن ،وين ب عن َ

ّ
للشق
الح َسن هو األصلم ،وّ ملنب
فتمّا أن ي ون الالّ َح َسن هو األصلم ،أو َ
الح َسنف هو الالّ ختن ،وهو األصةلم ،ويلةزم
األوّ ل ،فانحصر في الثاني وهو أنّ َ
من ا ّدعائم أن يفلل

غير األصلم ،وهو باتل بالضرورن.

وإنْ قلتَ بال اني:

لزمم اليجابف اللمل بما ين ب عنه أوّ ّ .
والت ليقف بما ّ فيتاق ـ الل ّ ميزان يففرّ ق به بين الختن والصواب ـ ثانيا.
وأمرف

ِ بالالّأصلم ثالثا.

وملاقبا التارم لألصلم رابلا.
والح م بغير ما أنزل

خامسا.

وأيضا نقول :الصوابف حال الج ل أمنمور به أم من ي عنه؟
َ
َ
فتنْ
واستخففت بوعيد النلير.
قلت بالثاني :لزمم المحالير،
َ
والنْ
قلت باألوّ ل :لزمم القول بالت ليق بما ّ يفتاق :
للدم التمييز ما بيّنا أوّ ّ .
ونقضة َ
ةت قولةةم بةةالحف مين ،کسةةتحالا اجتماع مةةا فةةي خن واحةةد عنةةد التضةةا ّد
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ثانيا.
وحف رما اللمل ب ّل مظنون ثالثا.
وأيضا ّ :يخلو األمر حال ختن الفقيه :
 1ـ المّا أن يفراد منه للم الح م بلينه .
 2ـ أو يسقت للم ،والظاهري ي ون بدّ عنه.
 3ـ أو يفرادان ملا .
 4ـ أو ّ يفرادان رأسا.
أمّا األوّ ل :ففيه الت ليق بما ّ يفم ةن ،وّ يةدخل تحةت التاقةا; ألنّ المجت ةد
صل لةه هةلا الظةنّ المخصةوص ،فلةو ف لوةق بنزيةدَ
بلد بلل ج ده و َت َلبه و َ ّدهَ ،ح َ
من للم ان خارجا من تاقته.
وأ ّما ال اني:

ففيه القول بتغيير ال ودين المحمّدي أوّ ّ .
وّ دوامه ثانيا .
والتصويب الظاهر ثالثا .
وفساد القول بلِصْ ما المفتاع رابلا .
وبتالن وجوب حفظ الشريلا خامسا.
وال ّل بيونف البتالن.
الجمةةر بةةين المتناقضةةين والمتضةةا ّدين ،والقةةول
وأ ّمةةا الثالةةث :ففيةةه اسةةتلزا فم َ
بتحصيل المفحال ،ونسبا الج ل والظلم اللب اللزيز ال فم َتلال.
والبغال
وأمّا الرابر :ففيه اکهمال ،وترم ال فلبّاد جاهلين مففسدين الحمير ِ
صب هله األمارات:
وأيضا نسنلف َمَ :من َن َ
والثاني ّ :تقوله .

فبحانه أم الشيتان؟
فس َ
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واألوّ ل ّ يخلو :
 1ـ المّةا أن ت ةةون هةله األمةارات مفيةةدن للظةنّ ّ محالةا ،بملنةةب أنّ ة ّل مةةن
ينظر في ا ّ
يحص فل له من ا ظةنٌّ واحةد ،في ةون ال ة ّل اللا نظةروا في ةا
حق النظر،
َ
من ج ا واحدن ،مفجملين علب ظنٍّ واحد.
 2ـ والمّا ّل واحد يختار عندها الظنّ ابتداط ،مةا أفةاده الشةيخ التوسةي فةي
«الل ّدن» بقوله:
(وأمّا األمارات; فليست موجبا للظنّ ّ محالا ،بل يختارف ال ّناظر في ا عندها
الظنّ ابتداط).
َ
َ
فتنْ َ
وخالفت الوجدان ،الل تر ثيرا من الفق اط ينظرون
أحلت
قلت باألوّ ل:
ويتنمّلون في أمارن واحدن ،من ج ا واحدن ،وّ يحص فل لل ّل الظنّ  ،بةل ألفنةاس
دون افناس ،بخالق الدليل; فتنّ ّل من ينظر فيه يحص فل له الللم ،ويؤيّةده ةالم
َ
ةرت تالبنةام بالةدليل بسةبب اخةتالف م ،وأ ّنةب
الشيخ في «الل ّدن» أيضا ،والن أن
لم به.
َ
َ
والنْ
قلت بالثاني :لزمم القول بالتفويت ،بملنب أنّ

فوّ ت أمر دينه اللب

عباده ،ف ٌّل يقو فل بما َيختارف ،من دون علم بالمنةافر وال َمضةارّ  ،وقةد قةال تلةالب:
فون)(.)1
(لَ فه ْالحف ْ فم َوالِلَ ْي ِه فترْ َجل َ
وقال( :أََّ لَ فه ْال َخ ْل فق َوا ْ
ّ َٔمْ رف )(.)2
ان لَ ف ْم ْال ِخ َي َرنف)(. )3
وقالَ ( :ما َ َ
اللب غير للم من اآليات ،ومن أراد اّستقصةاط فةي الجةواب فليراجةر تةب

( )1سورة القصص :اآلیة . 88
( )2سورة األعراف :اآلیة . 54
( )3سورة القصص :اآلیة . 68
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الوالد الماجد; في هلا الباب .
ب األربةر :التبةاين ال لّةي،
وأيضا ّ :يخلو النسبا بين الح مين من أح ِد ال ونسة ِ
واللموم متلقا ،ومن وجه ،والتساوي.
أمّةةا األوّ ل :فباتةةل للزومةةه الت ليةةق بةةنمرين متبةةاينين فةةي خن واحةةد ،وهةةو
مفحال ،وللم ألنّ المتلبّد بنحد المتباينين َغيرف متلبّد باآلخر بالضرورن.
وأمّا الثاني :فيستلز فم َنقت الم ّدعب ،من ةون الح مةين فةي ة ّل واقلةا غيةر
مللوما.
وأ ّما الثالث :ف للم ،مر استلزام اجتماع المتباينين في الجملا .
وأمّا الرابر :فيثبت به المتلوب.
والحاصل :المّا أن ي ون الح مان مختلفين ،أو م ّتحدين:
وعلب الثاني ّ :الثنينيّا.
وعلب األوّ ل:
فتمّا أن ي ونا في خنين ،فال الثنينيّا أيضا ،بل ّل خن له ح م علب حِةدَ ن ،وهةو
مختصٌّ به ّ يشار ه فيه غيره.
والمّا أن ي ونا في خن واحد ،فيلزم اجتماع النقيضين أو الض ّدين.
ّ
الحق الن شاط
فليتنمّل ال فم ْنصِ ق ي ي ّتضم له

.

وأيضا :الح م الظاهري المظنون يختلقف باختالق الظنّ  ،وّ شيط من دين
اکسةةالم بمختلةةق بةةاختالق الظةةنّ يفنةةتج ّ شةةيط مةةن الح ةةم الظةةاهري بةةدين
(و َمنْ َي ْب َتم َغي َْر ا ْ
ّ ِٔسْ الَ ِم دِينا َفلَنْ في ْق َبة َل ِم ْنة فه َوه َفةو فِةي
اکسالم ،وقد قال تلالبَ :
ِ
ا ْ
ين)(.)1
ّخ َِر ِن مِنْ ْال َخاسِ ِر َ
ولنةةل ر بلةةت األحاديةةث الدالّةةا علةةب وحةةدن الح ةةم ،وأنّ الح ةةم الةةلي فيةةه
( )1سورة آل عمران :اآلیة . 85
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اختالق ليس من أح ام سادات بني عبةد منةاق ،وأنّ الم ْفختِ ة مةنثوم ،واللامةل
به َظلفوم.
فمن ا :قةول أبةي جلفةر« :7الحف ْ ة فم ح مةان ح ة فم

 ،وح ةم أهةل الجاهليّةا،

الحديث».
رواه في «ال افي» ،عن أبةي بصةير ،وعةن أبةي جلفةر الثةاني 7فةي حةديث
تويل قال:
«النّ

ّ
عز وج ّل أبب أن ي ون له علم فيه اختالق...

اللب أن قال 7للسةائل :قفةل ل ةم ـ يلنةي ألهةل الخةالق ـ هةل ةان فيمةا أخبةر
رسول

اختالق؟

9من علم

خالق رسول
فتن قالوا ّ ،فقفل ل م :ف َمن َح َ م بح م فيه اختالق ،ف ل
َ

9؟

فيقولون نلم ،فتن قالوا ،ّ :فقد نقضوا أوّ ل الم م...
اللب أن قال :ومن َح َ م بحف م فيه اختالق ،فرأ أ ّنه مصةيب فقةد ح ةم بح ةم
التاغوت»(.)1
محمّد بن علي بن الحسين ابن بابويه ،قال« :قال :7الحف ْ فم حف مان :حف فم
وح ةةم الجاهليّةةا ،فمةةن أختةةن حف ةةم
بدرهمين بغير ما أنزل

،

أهةةل الجاهليّةةا ،ومةةن َح َ ةةم
َح ة َم بحف ِةةم
ِ

فقد َ َفر باَّلل»(.)2

وفي «ن ج البالغا» :عن عليٍّ  7في فختبا له« :وال ّنما ال ّناس َرجفالن :متتبّر
َشرعه ،أو مبتدع بدعا ،ليس مله من

برهان فس ّنا ،وّ ضِ يا فط حف جّ ا».

وفي «ملاني األخبار» و«الللل» :عن عبد المؤمن األنصاري ،قال:
«قلت ألبي عبد

ون عن رسول
 :7النّ قوما َيروف َ

( )1وسائل التیعة :ج ،27الهاا  ،13ح.33532
( )2وسائل التیعة :ج ،27الهاا  ، 5ح. 33141

 9قال :اخةتالق افمّتةي
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َرحما؟ فقال :صدقوا.
فقلت :النْ ان اختالف م رحما ،فاجتماع م علاب؟
ف
حيث َتلهب ولهبوا ،ال ّنما أراد قول
قال :ليس

تلالبَ ( :فلَ ْوَّ َن َف َةر مِةنْ ف ة ول

فِرْ َقةةةةةا مِةةةةة ْن ف ْم َتا ِئ َفةةةةةا )1(...اللةةةةةب خخةةةةةر اآليةةةةةا) ،فةةةةةن َمرهفم أن َينفِةةةةةرف وا اللةةةةةب
رسول

9فيتللّموا ،ث ّم يرجلوا اللةب قةوم م فيللّمةوهم ،ال ّنمةا أراد اخةتالف م مةن

البلدان ّ ،اختالفا في دين

 ،ال ّنما ال ودين واحد»(. )2

وفي «ن ج البالغا» :عن أمير المؤمنين  7أ ّنه قال فةي ل ّم اخةتالق الللمةاط
في الففتياَ « :تر فد علب أحدهم القضيّا ،فيح م في ا بخالق قوله ،ث ّم يجتمرف القفضان
بةةللم عنةةد المةةام م الةةلي استقضةةاهم ،فيصةةوّ ب خراطهةةم جميلةةا ،والل ف فةةم واحةةد،
ونب ّي م واحد ،و تةاب م واحةد ،أفةن َم َرهفم
َف َلصفوه ،أم أنزل

بةاّختالق فنتةاعوه ،أم ن ةاهم عنةه

دينا ناقصا فاستلان ب م علةب التمامةه ،أم ةانوا ف
شةر اط لةه

فل ةةم أن يقولةةوا ،وعليةةه أن َيرضةةب ،أم أنةةزل
تبليغه ،و

صةةر الرسةةو فل فةةي
دينةةا تا ّمةةا فق ّ

ب مِنْ َشيْ ط)( )3وفيه تبيان ّل شيط؟
يقولَ ( :ما َفر ْت َنا فِي ْال ِ َتا ِ

ول ر أنّ ال تاب يفص ّدق بلضه بلضا ،وأ ّنةه ّ اخةتالق فيةه ،فقةال سةبحانه:
ان مِنْ عِ ْن ِد َغي ِْر
(و َل ْو َ
َ

ِ لَ َو َج فدوا فِي ِه ْ
اختِالفا َ ثِيرا)( )4الحديث».

وفي الحديث المروي في «ال افي» ،عن أبي جلفر:7
« ....فتنْ قالواَ :من الراسخون في الللم؟ فقفل :من ّ يختلق في علمه.
فتن قالوا :من لام؟ فقفل :ان رسول
اللةةب أن قةةال :والن ةةان رسةةول
()1
()2
()3
()4

9صاحب لام...

 9لةةم يسةةتخلق أحةةدا ،فقةةد ض ةيّر مةةن فةةي

سورة التوبة :اآلیة . 122
وسائل التیعة :ج ،27الهاا  ،11ح. 33425
سورة األنعام :اآلیة . 38
سورة النساء :اآلیة . 82
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أصالب الرو جال ممّن ي ون بلده.
قال :وما ي في م القرخن؟ قال :بلب ،لو وجدوا له مفسورا.
9؟ قال :بلب ،قد فسّره لرجةل واحةد ،وفسّةر لالفمّةا

قال :وما فسّره رسول

شنن للم الرجل وهو َعليُّ بن أبي تالب...7
اللب أن قال :والمح ةم لةيس بشةيئين ،ال ّنمةا هةو شةيط واحةد ،فمةن ح ةم بحف ْ ةم
ليس فيه اختالق ،فح مه من حف ِم ّ ّ
عز وجلّ ،ومن َح َ م بح م فيه اخةتالق،
فرأ أ ّنه فمصيب فقد َح َ م بحف م التاغوت»(.)1
وفي «بشارن المصتفب» :عن األصبم بن فنباتا ،عةن أميةر المةؤمنين 7فةي
حديث« :أ ّنه فس ِئ َل عن اختالق الشيلا؟
فقال :النّ دين

الح ّ
ّ
ةق تلةرقف
ّ يفلرق بالرو جةال ،بةل بآيةا
الحةق ،فةاعرق َ

ةق أحسةةنف الحةةديث ،والصةةادع مجاهةةد ،وبة ّ
أهلةةه ،النّ الحة ّ
ةالحق أخبةةرم فةةارعني
سملم ،الحديث»(.)2
وفةةي «بحةةار األنةةوار» :قةةال أبةةو القاسةةم ال َ ةةرويّ « :خةةر توقيةةرف عةةن أبةةي
ف
تبت اللب أبةي محمّةد 7أخبةره عةن اخةتالق
محمّد7اللب بلت بني أسبات ،قال:
الموالي ،وأسنله بتظ ار دليل.
ف تب :ال ّنما خاتب

تلالب اللاقل ،وليس أحد ينتي بآيا ،ويفظ ر دليال ممّةا

جاط به خاتم النبيّين ،وسيّد المرسلين ،فقالوا اهن وساحر و ّةلاب ،و َهةد مةن
اهتد  ،غير أنّ األدلّا َيس ف نف اللي ا ثير من الناس ،وللم أنّ
ويمنةةرف َفنص ةم ْ
فت ،ولةةو أحةةب

ينلن لنا فنت لّم،

أنْ ّ يفظ ةةر َح ّقنةةا مةةا َظ َ ةةر ،بلة َ
ةث

ف النب ّيةةين

ّ
بةالحق فةي حةال الضةلق والقةوّ ن ،و َي ْنتِ قةون فةي
مب ّشرين ومفنةلرينَ ،يصْ ةدَ عون
( )1وسائل التیعة :ج ،27الهاا  13صفات القاضی ،ح. 33534
( )2وسائل التیعة :ج ،27الهاا  10صفات القاضی ،ح. 33413
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أمةةره ،وينفةةدَ حف مةةه ،وال ّنةةاس علةةب تبقةةات مختلفةةين ش ة ّتب;

ّ
م وّ
فالمفسْ َتبصر علب سبيل نجاته متمسّم
بالحق ،فيتللّق بفرع أصل غير شةا ٍّ
ّ
الحةق مةن أهلةه ف ةم را ةب
مرتاب ّ ،يجد (يحيد) ع ّني ملجن ،وتبق لم ينخةل
بحر يمو عند موجه ويس ن عند س ونه.
ّ
ّ
الحةق
الحةق ،ودفةر
حول علةي م الشةيتان ،شةنن م الةرّ د علةب أهةل
وتبق اسة َت َ
بالباتلَ ،ح َسدا من عند أنفس م ،فدَ ع من لهب يمينا وشةماّ ،ةالرّ اعي اللا أراد
أن يجمر غنمه جمل ا بندون السلي» ،الحديث.
وفةي «عيةةون األخبةار» :عةةن الفضةةل بةن شةةالان ،عةةن الرو ضةا 7فةةي حةةديث
تويل في الللل:
«فتن قيل :لِ َم ّ يجوز أن ي ون فةي األرت المامةان فةي وقةت واحةد وأ ثةر
من للم؟
قيل :لللل ثيرن ،من ا :أنّ الواحد ّ يختلقف فلله وتدبيره ،واّثنةان ّ ي ّتفةق
فلل ما وتدبيرهما ،وللم ال ّنا لم نجد اثنةين الّّ مختلفةي ال ِ مةم واکرادن .فةتلا انةا
اثنين ث ّم اختلق همم ما والرادت ما وتدبيرهما ،و انا الهمةا مفترضةي التاعةا
مةةن صةةاحبه ،ف ةةان ي ةةون فةةي للةةم اخةةتالق َ
الخلةةق ،والتشةةاجف ر وال َفسةةاد ،ثة ّم ّ
ي ون أحدهما الّّ وهو عاص لآلخةر ،فةتل ّم الملصةيا أهةل ثة ّم ّ ي ةون ل ةم مةر
للم السبيل اللب التاعا واکيمةان ،في ونةوا ال ّنمةا أتةوا فةي للةم مةن قِبةل الصّةانر
ضةةر ل ةةم بةةابف اّخةةتالق والتشةةاجر والفسةةاد ،ثة ّم ّ ي ونةةون اللا أمةةرهم
الةةلي َو َ
با ّتباع المختلفين ،الحديث».
وأمّا ما ورد في أجر المفخت في أحاديث ثيرن:
فمن ا :قوله:7
«القضةةان ثالثةةا :هال ةةان ونةةا  ،أ ّمةةا ال ال ةةان فجةةائر جةةار متل ّمةةدا ،ومجت ةةد
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أختن».
وقوله« :7وقات قضب بجور وهو ّ يللم ف و في النار» .
ؤجر ،والن أختنت ِلب َ
َ
ْت علب
وقوله« :7الن
أصبت لم فت َ

».

وعن اللِجْ ليّ  ،عن أبي جلفر ،7قال:
«سنلته عن أدنب ما ي ون به اللبد مفشر ا؟
دان به».
فقال :من قال للنوان ال ّن ا حصان،
وللحصان ال ّن ا نوان ،ث ّم َ
َ
وعن عبد الةرحمن بةن الحجّ ةا  ،قةال « :ةان أبةو عبةد

 7قاعةدا فةي حلقةا

ربيلا الرأي ،فجاط أعرابيٌّ يسنل ربيلا عن مسنلا فنجابه ،فلمّا سة َ
ت ،قةال لةه
أهو في فع فنقم؟ فس َ
ت عنه ربيلا الرأي ولةم َيةر ُّد عليةه شةيئا ،فنعةاد
األعرابيَ :
المسنلا عليه فنجابه بمثل للم
فقال له األعرابي :أهو في فع فنقم؟ فس َ
ت ربيلا.
فقال أبو عبد

 :7هو في عنقه .قالَ :أولَم َيقفلْ :و ّل مفت ضامن».

رواه محمّد بن يلقوب ال ليني .
ول ره مح ّمد الحف رّ اللاملي في «الوسائل» ،وفيةه« :سفةئل أبةو البةراهيم7عةن
مفحْ رم أفتاه رجل بقصّ ف
ظفره فندماه؟ فقال :علب اللي أفتب شان».
وفيه :وروي في حديث خخر« :أنّ شرّ البقاع دور اّفمراط اللين ّ يقضةون
ّ
بالحق».
وفيه :عن مفضّل بن عفمر ،عن أبي عبد

 ،7قال:

«ّ َيف ِل فم من ّ يلقل ،وّ َيل ِق فل من ّ َيللم ،اللب أن قال :ومن فةرّ ت تةورّ ت،
ومن خاق اللاقبا َث َبت عن التوعّد فيما ّ يللم ،ومن َه َجم علب أمر بغير علةم،
دع أنق نفسه ،ومن لم َيللم لم َيف م ،ومن لم َيف ةم لةم َيسْ ةلَم ،ومةن لةم َيسْ ةلَم لةم
َج َ
ضم ان ألوم ،ومن ان للم ةان أحةر
َي رم ،ومن لم َي رم في ضم ،ومن في َ
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أن َيندم».
ف
سةملت أبةةا جلفةةر 7يقةول :ة ّل مةةا لةةم
وفيةه :عةةن الففضةةيل بةن يسةةار ،قةةال« :
يخر من هلا البيت ف و باتل».
ضةالل،
أقول :الحف فم المفخت فيه لةم يخةر مةن م ،ف ةو باتةل ،و ة ُّل باتةل َ
و ّل ضالل سبيله اللب النار.
وفيه :عن أبي البراهيم ابةن أبةي محمةود ،عةن الرو ضةا ،7فةي حةديث تويةل،
قال« :أخبرني أبي عن خبائه عن رسول

 ،9قال:

« َمن أصغب اللب ناتق فقد َعبدَ هف ،فتنْ ان الناتق عن

فقد َعبةدَ

 ،والن

ان الناتق عن البليس فقد َعبدَ البليس...
َ
اللب أن قال :يابن أبي محمود النْ أخل النةاس يمينةا وشةماّ ،فةنلزم تريقتنةا،
فارقنةاهف ،فةتنّ أدنةب مةا َيخةر ف بةه الرّ جةل مةن
فار َقنا َ
فت ّنه من لَ ِزمنا لَ ِزمناهف ،و َمن َ
للحصان هله نوان ،ث ّم يفدين بللم ،ويبرأ ممّةن خالفةه ،احفةظ مةا
اکيمان أن يقول َ
َح ّدث فتم به ،فقد َج ف
ملت لم فيه َخير ال ُّدنيا واآلخرن».
وفيه :قال أبو عبد

 7في حديث له« :أما ال ّنه شةرٌّ علةي م أن تقولةوا بشةيط

ما لم تسملوه م ّنا».
أقةةولف :الم ْفختِ ة فيةةه َغيةةر مسةةموع مةةن م ،ف ةةو َشةةرٌّ علةةب القائةةل بةةه واللامةةل
بمقتضاه .
وفيه :عنه« :7نحن أص فل ُّل خير ،ومن فروعنا ُّل برّ  ،وعدوّ نا أص فل ة ّل
شرّ  ،ومن فروع م ّل قبيم وفاحشا».
أقول :الم ْفختِ

فيه ّ يرد ،والرائد ليس من م بل من عدوّ هم ،فةالم ْفختِ

من عدوّ هم.
وفيه :عن عبد الرحمن ،عن أبي عبد

 ،7قال:

فيةه
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ّ
الحةق ف في ْقةدِم
«أدنب ما َيخرف ف به الرّ جل من اکسالم أن يةر الةرأي بخةالق
عليه.
(و َمنْ َي ْ ففرْ ِبا ْ
ان َف َق ْد َح ِب َت َع َملفهف)».
ث ّم قالَ :7
ّ ِٔي َم ِ
وفيه :عن عليٍّ  7في حديث له تويل:
«ونحةةنف ال ّنمةةا ننفةةي القةةو َل باّجت ةةاد; ألنّ الحة ّ
ةق عنةةدنا فيمةةا قة ّدمنا ل ةةره مةةن
صب ا
اّفمور التي َن َ

تلالب ،والدّئل التي أقام ا لنا ال تاب وال فس ّنا ،واکمام

ةق َ
الحف جّ ةةا ،ولةةن َنخلفة َ
الخلةةق مةةن هةةله الوجةةوه التةةي ل رناهةةا ،ومةةن خالف ةةا ف ةةو
باتل».
وقال 7في هلا الحديث« :وأمّا الرّ د علب من قال باّجت اد ،فةت ّن م َيزعمةون
أنّ ّل مجت د مفصيب ،علةب أ ّن ةم ّ يقولةون ال ّن ةم مةر اجت ةادهم أصةابوا ملنةب
ّ
عز وجلّ; أل ّن م في حال اجت ادهم ينقلون عن اجت ةاد اللةب

ّ
الحق عند
حقيقا

اجت اد ،واحتجاج م أنّ الح م قاتر قول باتةل منقتةر منةتقت ،فةنيُّ دليةل أد ّل
من هلا علب ضلق اعتقاد َمن قال باّجت اد والرأي ،اللا ان أمرهم يؤول اللب
ما وصفناه ،الحديث».
وعنه 7في الم له« :النّ المؤمن لم ينخل دينه علب رأيه ،ول ن أتاه عن ربّه
فنخله».
أقول :الح م الظاهري المفخت فيه ّ اللي َيلم فل به الفقيه ّ يخلو:
المّا أتاه من ربّه ،فال ملنب لختنه; ألنّ ما ان مةن

 ّ ،يختةو الرادن

،

رعا فتختة و فتصةيب ،فقةال:7
قال أبوالحسن موسب 7مفجيبا ل َمن قال له :النّ القف َ
« ّل ما َح َ م

به فليس بمفخت ».

أقول :فالظنّ ليس بح م
والمّا لم ينته من

 ،أل ّنه يفخت ويفصيب.

 ،ف و ليس بمؤمن.
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وعنه 7في حديث تويل« :والنْ َن َزلت بةه الحةد الم مّةات الملضةالت ،هيّةن
ل ا َح ْشوا من رأيه ،ث ّم قتر به ف و مِنْ لَبس ال ُّشب ات في مثل َغ ْزل اللن بةوت،
أصاب أم أختن ...اللب أن قال ّ :يلتلرف ممّا ّ َيللم ف َيسلَم...
ّ َيدري
َ
اللةةب أن قةةال :ين ةةب منةةه المواريةةث ،و َتصة َةر فخ منةةه ال ة ودماط ،يسةةتح ّل بقضةةائه
ال َفرْ الحرام ،ويفحرّ م بقضائه الفر الحالل».
وعنه 7في وصيّته ل ف ميل« :وّ َنقل الّّ من المام فاضل ،يةا ف ميةل هةي نبةوّ ن
ورسالا والمامةا ،ولةيس بلةد للةم الّّ مةوالين م ّتبلةين أو منةاوين مبتةدعين ،ال ّنمةا
يتقبّل

من الم ّتقين ،يا ف ميل ّ تنخل الّّ ع ّنا ت ف نْ م ّنا».

ف
سةملت أبةا عبةد  7يقةول:
وفي «ال افي» ،بتسناده اللب أبي بصةير ،قةال« :
من َح َ م في درهمين بغير ما أنزل

ّ
عز وجلّ ،ف و افر باَّلل اللظيم».

وبتسةةناده اللةةب ابةةن مس ة ان ،رفلةةه ،ق ةال« :قةةال رسةةول

 :9مةةن َح َ ةةم ف ةي

(و َمةنْ لَة ْم َيحْ ف ة ْم ِب َمةا
ير عليه ان مةن أهةل هةله اآليةاَ :
درهمين بحف ْ ِم جور ث ّم ِج َ
أَ َ
ون)(.)1
ِم فه ْم ْال َ افِرف َ
نز َل ف َفن ف ْولَئ َ
ف
فقلةت :يةةق َيجيةةر عليةةه؟ فقةةال :ي ةةون لةه سةةوت وسةةجن ،فةةيح م عليةةه ،فةةتن
وح َبسه».
رضي بحف مه ،والّّ ضربه بسوته َ
ف
سملت أبةا عبةد
وعن ملاويا بن وهب ،قال« :

 7يقةول :أيّ قةات قضةب

أبلد من السماط».
بين اثنين فنختن َس َقت َ
وعن أبي جلفرَ « :7من ح م في درهمين فنختن فر».
وقةةالَ « :7مةةنْ َح َ ةةم بةةدرهمين بغيةةر مةةا أنةةزل

عة ّ
ةز وج ةلّ ،فقةةد فةةر بةةاَّلل

تلالب».
وفي «عقاب األعمال» :عن النبيّ  ،9قال« :و َمن لم يح م بما ح م
( )1سورة المائدة :اآلیة . 44

بةه،
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ان َمن ش د ش ادن زور ،وي َ
فقلقف به في النار يفللب بللاب شاهد ّ
الزور».
وقال اللس ريّ « :7والن أختن القائل في القرخن برأيةه ،فقةد َتبةوّ ط مقلةده مةن
النار».
وعن أبي عبد  ،7قالَ « :منْ َح َ م في درهمين بغير ما أنزل
قلتَ َ :فر بما أنزل  ،أو فر بما أفنزل علب محمّد؟
فر بما أنزل
قال :ويلم اللا َ َفر بما أفنزل علب محمّد ،فقد َ

فقد فر.

».

اللب غير للم من األخبار الواردن في هلا المضمار ،وقد تجاوز ما ورد فةي
هلا الملنب َح ّد التواتر الملنويّ  ،ف يق يتحيّرف َمةنْ هةو مةن اّعتسةاق يةر أن
يقول مر ثرن هله األخبار الواردن عن األئمّا األت ةار ،بةننّ المفختة لةه أجةر
واحد ،يق وقد قال تلالب( :أَ ف أَل َِن لَ ف ْم أَ ْم َعلَب

ون)(.)1
ِ َت ْف َترف َ

قةةال الس ةيّد السةةند ،جمةةال الةة ودين ،علةةيّ بةةن موسةةب ،الملةةروق بالس ةيّد ابةةن
تاووس(رضي

عنه) في الجازته ال بيرن الملروفا ما لفظه :

ف
ف
غياث سلتان الةور لسفة ّ ان
اقتصرت علب تنليق تاب «
(واعلم أ ّنني ال ّنما
الثر » من تب الفقه في قضاط الصالن عةن األمةوات ،ولةم أصة ونقف غيةر للةم
ف
نةت قةد رأيةت مصةلحتي وملةالي
من الفقه وتقرير المسائل والجوابات أل ّنني
في دنياي وخخرتي ،في التفرّ غ في الفتو عن األح ام الشةرعيّا ،ألجةل َحة ّد مةا
ف
وجدت من اّختالق في الروايا بين فق اط أصحابنا في الت ةاليق اللقليّةا ،وقةد
ف
سملت الم

ج ّل جالله عن ّ
(ولَ ْةو
أعز موجود مةن الخالئةق عليةه محمّةد َ .9

تا ْ
ِين َف َما ِم ْن ف ْم
ِين فثم لَ َق َتلْ َنا ِم ْن فه ْال َوت َ
َت َقو َل َعلَ ْي َنا َبلْ َ
او ِ
يل َّ َٔ َخ ْل َنا ِم ْن فه ِب ْال َيم ِ
ّ َٔ َق ِ
ين)( ،)2فلةو صة ّن ف
فت تبةا فةي الفقةه يفلمةل بلةدي علي ةا ،ةان
مِنْ أَ َحد َع ْن فه َحا ِج ِز َ
( )1سورة یونس :اآلیة . 59
( )2سورة الحاقّة :اآلیة  44و . 47
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للم نقضا لتورّ عي عن الفتو  ،ودخةوّ تحةت َحظةر اآليةا المفشةار اللي ةا ،أل ّنةه
َجة ّل َجاللةةه اللا ةةان هةةلا ت ديةةده للرّ سةةول اللزيةةز األعلةةم لةةو تقةةوّ َل عليةةه ،ف يةةق
ةت وصة ّن ف
ةت عليةه َجة ّل َجاللةةه ،وأفتية ف
ي ةون حةةالي اللا تقوّ لة ف
فت ختةةن أو غلتةةا يةةوم
حضوري بين يدي

؟).

وقال في تاب «الترائق»:
(ومن ظريق للم أ ّن م يقولون ّل مجت د مفصيب ،بل زادوا علب للم فل ر
الحف َميةةدي فةةي «الجمةةر بةةين الصةةحيحين» فةةي الحةةديث مةةن مسةةند عمةةرو بةةن
اللةةاص ،أ ّنةةه َس ةمِر رسةةول

ةاب فلةةه
9يقةةول« :اللا َح َ ةةم الحةةا فم فاجت ةةدَ فنصة َ

أجةةران ،واللا َح َ ةةم واجت ةةدَ فنختةةن فلةةه أجةةر واحةةد» ،ففتحةةوا بةةللم بةةاب الباحةةا
الختن والتترّ ق اللب نقت الشريلا) انت ب.
وقةةال الس ةيّد نلمةةا

الجزائةةري فةةي «األنةةوار النلمان ّيةةا» فةةي بيةةان أقسةةام

ال وشرم:
(وأ ّمةةا الشةةرم األخفةةب ،ف ةةي افمةةور من ةةا :أن تغ ّيةةر شةةيئا باّعتقةةاد ع ّمةةا هةةو
عليه ،وللم أ ّنم قد عرفت أنّ

سبحانه قد وضر ّل شيط فةي محلّةه ومقةرّ ه،

والنْ أتةةب بتغييةةر شةةيط والن ةةان حقيةةرا ةةان مشةةر ا ،وهةةلا ملنةةب مةةةا رواه
اللِجْ ليّ  ،عن أبي جلفر ،7قال:
«سنلته عن أدنب ما ي ون به اللبد مشر ا؟
دان به».
قال :فقالَ :منْ قال للنوان ال ّن ا َحصان،
وللحصان ال ّن ا نوان ،ث ّم َ
َ
قال شيخنا الب ائي; :لل ّل مراده 7من اعتقد شيئا من ال ودين ولم ي ن للم في
الواقر ،ف و أدنب ال وشةرم ،ولةو ةان مثةل اعتقةاد أنّ النةوان َحصةان وأنّ الحصةان
دان به  .وقد دخل أبو حنيفا وأضرابه من فق ائ م تحت هةلا النةوع مةن
نوان ث ّم َ
الشرم..
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اللب أن قال :و للم من َ لب من علماط الشيلا في المسائل الشرعيّا ،وت لّةم
بال وقوق وّ تثبّت ،وال ّنما توهّمه توهّما...
اللب أن قال :ومن هنا صار ال وشرم دقيقا ج ّدا ..اللب خخر ما أفاد).
وقال في بيان ال َكذب:

(واعلم أنّ ال لب علب قسمينَ :جليٌّ َ
وخفيّ :
الجليّ  :ف و أقسام أوّ ل ا ال َ لِبف علب
فنمّا َ

ورسةوله ،واألئمّةا ،:وهةلا يقةر

علب وجوه:
الوجه األوّ ل :أن يقول :قال

لا ،وقال اکمام لا ،ف َي لِب علي م في ح م

شرعيّ أو غيره ،وهلا يقر من علماط السّوط ثيرا....
َ
أهو دين أبي حنيفا أم الشافلي
اللب أن قال:
وليت شلري ما ان دين النبيّ ؟ َ
أم المال ي أم الحنبليّ ؟ وّ يقدرون أنّ دينه ان واحدا من ا..
اللب أن قال :وهةلا الوجةه مةن ال َ ةلِب يقةرف مةن ة ّل أحةد ،ح ّتةب مةن المةؤمنين
والشيلا) ،انت ب المه .
وأنا أقول أيضاَ :
الحنبلةيّ
ليت شلري هل ان دين أبي حنيفا أو المةال ي أو َ
(و ِل ف ول َق ْةوم َهةاد)( ،)1مةا هةو
أو الشافلي الّّ القول باّجت اد ،ور ّد قوله تلالبَ :
مشاهد من تلبيرات ظنون فق اط الخاصّا في مثل زماننةا هةلا ،حيةث يقةول ة ّل
واحد من مّ :ل ما أ ّد الليه ظ ّني ف و ح فم

في ح ّقي.

َ
فياليت شِ لري ،هل ان دين النبيّ قو فل هلا المجت د أم لام؟ وّ يقدرون أن
يقولوا النّ دينه واحد؟
فةةتنْ قلة َ
ةت :النّ الح ةةم الظةةاهري بمنزلةةا المةةاط الةةلي ّقتةةه نجاسةةا ،ولةةم َيللةةم
المفصلّي المتت ّر به للم ،ف ما أنّ الماط ةان نجسةا فةي الواقةر ،ولمّةا لةم يللمةه
( )1سورة الرعد :اآلیة . 7
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جاز له التت ير به بحسب الظاهر ،ف لا األح ام الواقليّا ،نظرا اللب الظاهريّا.
قلنا :هله مغالتا قد َخفيةت علةب ثيةر ممّةن لةم يتنمّةل فةي اّفمةور فوقةر فةي
المحلور ،وللم أنّ النجاسا والت ارن ليستا من األح ام اللقليّةا وّ اللاديّةا وّ
الصرفيّا ،بةل همةا مةن األح ةام الشةرعيّا ،واألح ةام الشةرعيّا هةي التةي ت ةون
ناشئا وصادرن من الشارع تلالب في تابةه ،أو المشةرّ ع 7فةي سفة ّنته ،والشةارع
َج َلل التاهر ما لم يللم مالقان النجاسا له ،والنجس ما علم المالقان له ،فالتاهر
علب قسمين ،والنجس قسم واحد ،وهله ثالثا وجوه:
األوّ ل :ما علمت عدم مالقان النجاسا له ،فت ّنه يصدق عليه حينئل أ ّنةه ممّةا لةم
يللم مالقان النجاسا له.
والثاني :ما لم تللم اللدم ،ف و أيضا داخل.
والثالث :ما علمت مالقات ا له ،وهو النجس.
فالشارع جلل التةاهر والةنجس دائةرين مةدار الللةم وعدمةه ،ف مةا مةر قتةر
النظر عن علم الم لّق ب ما أو اللدم ّ ،ح ةم ل مةا فةي الواقةر خةالق ح م مةا
في الظاهر ،وسائر األح ام المتو ّقفا علب علم الم لّق للم ،فماط واحد تةاهر
بالنسبا اللب غير اللالم بتصابا النجاسةا اليّةاه ،ونجةس بالنسةبا اللةب اللةالم بةللم،
و للم المرأن الواحدن مفحرّ ما علب اللالم بحرمت ا ،ومحلّلا بالنظر اللب الجاهل،
و لا الخمر ،و لا الثوب الواحد للمفصلّي ،و لا الم ان الواحد.
قال عليّ « :7ما افبالي أماط أصابني أم بول اللا لم أعلم».
وفي رواياّ « :ل شيط نظيق ح ّتب تللم أ ّنه قلر ،وما لم تللم فليس عليم»
.
وقولهّ « :7ل شيط نظيق ح ّتب تللم أ ّنه قلر ،فتلا علمت فقةد َق فةلر ،ومةا لةم
تللم فليس عليم شيط».
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ل ره الشيخ عبد علي البحراني في تاب «الحياط ملالم الشريلا» ،والمولب
محمّد أمين في فوائده.
وقةةال « :7ة ّل شةةيط فيةةه حةةالل وحةةرام ،ف ةةو لةةم حةةالل أبةةدا ،مةةا لةةم تلةةرق
الحرام بلينه ف َتدَ ع فه» .
وفةةي خبةةر خخةةر « :وللةةم مثةةل الثةةوب ي ةةون قةةد اشةةتريته وهةةو سةةرقا ،أو
فبير أو قف ر ،أو امرأن تحتةم وهةي
باع نفسه ،أو فخدِع َ
المملوم عندم وهو حرٌّ َ
افختم أو رضيلتم ،واألشياط لّ ا علب هلا ح ّتب يستبين لم».
وغير للم من األخبار .
والحاصل :أنّ الماط الواحد له ح م واحد ،ل ن الشخص واحةد ،وهةلا الح ةم
موافق لغير ما نزل به جبرئيل ،7وليس وراط عبّادان قريا ،ف ةو لللةالم نجةس،
وللجاهل تاهر ،وليس هةلا مةن التنةاقت لةد المةاهر کخةتالق الموضةوعين،
المسةبّب ّخةةتالق الح مةةين ،الل الموضةةوعان في مةةا هةةو المةةا فط المللةةو فم المالقةةان
والالّمللةةةوم المالقةةةان ّ ،المةةةاط مةةةن حية ف
ةةث هةةةو مةةةاط ،و ةةةللم المةةةرأن المللومةةةا
ف
حيث هي المرأن ،فتدبّر َتنِةل الن
المحرّ ميّا ،وّ مللوما المحرّ ميّا ّ ،المرأن من
شاط

تلالب.

وقد وافقنا فيما ّ
اتللت عليه السيّد نلما

الجزائري في رسالته الصالتيّا،

والشيخ يوسق البحراني في افصول «الحدائق»َ ،من أراد للم فليراجر.
َ
َ
فتنْ
نسبت اللب المفح ودثين عدم تل ّدد أح ام ربّ اللالمين ،وقةد نةر
قلت :ال ّنم
من م التصريم بخالفه ،وللم :
تصريم المولب محمّد أمين بننّ ( :أحد الل ِْلمين ي في الللم بن ّنه حف ةم

فةي

الواقر ،والللم بن ّنه وردَ عن م.):
و تصريم الشيخ الحف رّ ; بللم ،و تصريم المولب رضيّ ال ودين القزويني فةي
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«لسان الخواص» حيث قال بالواصلي والواقلي؟
قلنةةا :النّ أصةةحابنا رضةةوان

صةةوا األح ةةام الةةواردن ّ عةةن تق ّيةةا
علةةي م َخ ّ

بالواقل ّيةةا ،والةةواردن عةةن اکمةةام بالواصةةليّا ،أل ّن ةةا وصةةلت اللينةةا عةةن م :يقينةةا،
ووجب اللمل علينا ب ا ،والن انةت هةي أيضةا مةن األح ةام الواقليّةا ،فةالواقلي
َ
ّي واصليّا ،ف ّل واصليّ واقليّ  ،بملنب أ ّنه حف م
لبروزه عن م ووصوله اللينا فسم َ
في نفس األمر ،والواقر في محلّه وم انه ،وبلةت الواصةليّ لةيس بةواقليّ ،
بملنب أ ّنه وارد للتقيّا ،والواقلي مصتلم لما ّ تقيّا فيه ،فيرجر األمر اللةب أنّ
الواقلي مصتلم ألمرين:
ّ
ومشخصاته في الواقر في نفس األمر لا.
األوّ ل :ون الح م بخصوصيّاته
الثاني :ونه غير وارد مورد التقيّا ،وّ مشاحّ ا في اّصتالح.
والةةدليل علةةب أنّ ة ّل واصةةليّ واقلةةيّ بةةالملنب األوّ ل ،هةةو تصةةريم المةةولب
رضيّ ال ودين; المت لوم باّصتالح الثاني في تابه «لسان الخةواص» حيةث قةال
ما لفظه:
(قلنا :الم ان حصول الللم باألح ام في هله األزمةان مةن هةله المةدارم ،هةو
عقيدن أهل الللم ،مبنيٌّ علب تم يد مق ّدما ،وهو:
أنّ الللم بالواقليّا من ا ممّا ليس من ضروريّات ال ودين ،وّ جاريةا مجراهةا،
ّ متمر فيه ،بل المتلوب علم يقةر اللمةل فةي الت ةاليق علةب تبقةه ،والن ةان
ح ةةم

فةةي الواقةةر علةةب خالفةةه ،مةةثال اللا فرضةةنا أنّ ملصةةوما شةةاف نا بةةاألمر

َ
بغسل ا لرّ جلين في الوضوط لمصلحا التقيّا ونحوها ،وعملنا ب ةا ،ل نةا عةاملين
بالللم بال شمّ ،والن ّنا نلرق أنّ الح م الواقلي في تلةم المسةائل ال َمسةم .فةتلا
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عملنا ب لا اللي وصل اللينا وجوب األخل به ،ويلبّةر عنةه اّفسةتال(( )1دام ظلّةه)
في حواشي «الل ّدن» بالح م الواصلي علب تبق الللم أيضا بتريق أولب.
فتن قيل :علب هلا ّل ما تلارت الل ِْلمةان القتليّةان ،يلةزم أن يتلةيّن اللمةل
بالواصةليّ  ،وهةةو مشة ل ي ةةاد ي ةون تح ّ مةةا ،بةل ي ةةون الل ةس أرجةةم لألصةةالا
واّحتيات.
فنقول :سرّ هلا اليقين ]هو[ الللم بننّ بلت األح ام الواقليّا في ّ
حةق بلةت
الم لّفةةين ،يم ةةن أن يتغ ّيةةر فةةي بلةةت األوقةةات لةةبلت المصةةالم ،وملرفةةا تلةةم
الخصوص ةيّات ّ يتي ّسةةر لنةةا ،الّّ بقةةول افمنةةاط ال ة ودين ،الملصةةومين :عةةن ال َ ةلِب
والختن ،اللين افمرنا با ّتباع م متلقا ،فلند صدور أمرهم في ح ّقنةا علةب خةالق
ما نلرفه من الح مَ ،علمنا أ ّنه في ح ّقنا تغيّر فةي للةم الوقةت ،وّ عبةرن حينئةل
بللمنا بن ّنه ان في ح ّقنا ح م في غير للم الوقت فةي الواقةر ،وتلةيّن اّجتنةاب
عنه ،واألخل ب لا الواصلي.
فةةتن قيةةل :اللا ةةان ةةللم يلةةزم أن يفتةةرم بةةالخبر الجةةامر لشةةروت اللمةةل،
المستلزم للللم بالح م الواصليّ  ،ظاهرف القرخن ،المخالق لةه ،المللةوم بةه الح ةم
الةواقلي ،مةر أنّ رئةيس التائفةا; صةةرّ ح فةي «عة ّدن اّفصةول» بلةدم صةةالحيّته
لتخصيص عموم ظاهر القرخن فضال عن تر ه به ؟
فنقول :وجوب اللمل بظاهر القرخن والن ان من ضةروريّات الة ودين ،ول ّنةه
صةةه ال ّسةةالم عةةن
ّيسةةتلزم اللمةةل بةةالح م الةةواقلي ،بةةل الةةواقلي ال ّنمةةا يفللةةم مةةن ن ّ
احتمال ،خالفةه المللةوم بقةاط ح مةه ،وللة ّل الللةم بنصوصةه ةللم فةي األح ةام
ي ون مختصّا بنهله دون الرعيّا ،واللمل بالخبر الجامر للشروت والن ان أمرا
( )1هو المولى خلیل بن الغازی القزوینی ( 1001و 1089هو) ،له حاشیتان على «عُدّة االُصول»
للتیخ الطوسی;.
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ثابتا واجبا ،ل ّنه ليس متلقا ،بل اللا لم ي ن له ملارت أقو .
مةر أ ّنةةه يم ةن أن يفقةةال :عةدم الللةةم ب ةةلا الملةارت هةةو عمةدن الشةةروت ،بةةل
ترجر لّ ا الليه عند التحقيق ،فاشتمل الغرت علب خالفه ،فلم يتح ّقق علب هةلا
الفرت ملارضا بين الواقلي والواصلي).
وتبةيّن أنّ الللةةم المتلةةوب ألهلةةه المنةةات لللمةةل ،هةةو الللةةم بةةالح م الواصةةليّ
سواط ان متابقا للواقلي أم ّ .
الس َند ،السيّد صدر ال ودين ال مداني في «شرح الوافيا» ما لفظه:
وقال السيّد َ
(قوله :ث ّم ّ يخفب أنّ حصول الللم َملَ ا الللم ب ّل األح ام الواقليّا للمجت د
ممتنر عندنا ألنّ األئمّا :لةم يتم ّ نةوا مةن الظ ةار ة ّل األح ةام ،نلةم يم ةن الللةم
باألح ام الظاهريّا المتللّقا بلمله في نفسه ...اللب خخره.
أقول :هل األح ةام الواقليّةا خارجةا عةن األح ةام الخمسةا المشة ورن؟ وهةل
ضةر وأفةاد جميةر
ي ون وراط عبّادان قريا؟ ولو فرضنا أنّ الغائب المنتظرَ 7ح َ
األح ام الواقليّا ،أيفيدها علب غير التريق اللي أفاده عليه أجةداده التةاهرون:
من األح ام الظاهريّا ،أو يفيدها علب تريق م:؟
والحاصل :أنّ مل ا اّستنبات مةن ال تةاب والسفة ّنا ّ يتو ّقةق علةب حصةول ا
علب ون المستنبت واقليّا أو ظاهريّا ،فلوّ أنّ األئ ّما :قةالوا (اغسةل رجليةم)،
وقال المنتظر( :7المسم رجليم) ،فقد ي ون َملَ ا استنبات اآلخةر ،وعةدم تنةاهي
أشخاص المسائل ّ يمنر حصول ال َملَ َ ا ،ولل ّل غةرت المصة ّنق ال ّنةا ّ يم ننةا
اآلن الللم بجمير األح ام الواقليّا ،وش ّتان ما بين الفرت ومفاد اللّفظ) انت ب .
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قال الوالد; في تاب «مفنيا المرتاد»:

()1

(يقول المؤلّق :وغرضي من اليراد هلا ال الم ،اّستشة اد علةب أنّ األح ةام
الواقليّا ليست وراط هله األح ام الخمسا الظاهريّا أنواعا ،بل أفرادا أيضا...
اللةةب أن قةةال :وال ّنمةةا هةةلا التقسةةيم مةةن اللا ّمةةا ،حيةةث فرضةةوا أح امةةا حقيق ّيةةا
وظاهريّا ،وح موا في األوّ ل نفيا والثباتا ،وحصوّ وامتناعا ،اللب غير للم ما
ّ يخفب علب المتقصّي في مظا ّن ا) ،انت ب .
فتةدبّر فةةي الم ةم ةةي تتةةي ّقن أنّ األح ةام الواصةةليّا ليسةت بمخالفةةا للواقل ّيةةا
ةير فةةي للةةم ،الل ي ةةون حينئ ةل
بةةالملنب األوّ ل ،ومخالفةةا بةةالملنب الثةةاني ،وّ ضة َ
اّختالق باختالق الموضوع.
فحاصِ ل ُ ال َفرق بين كالمنا وكالمهم:

أ ّن م يقولون :هلا المظنون حف منا في الظاهر ،وعلينا ح م خخةر فةي الواقةر،
الواقر َ
ثبت األجران والّّ فواحد.
فتنْ وافق الظاهرف
َ
ونحنف نقول :ال ّنا م لّفةون بةالحف م الواصةل عةن م يقينةا متلقةا; أي سةواط ةان
واردا للتقيّا أم ّ ،علمنا للم أم ّ ،فنحن النْ َعلِمنا بما أ َم َرنةا بةه األئمّةا ،:أ ّدينةا
ت ليفنا ،ونحن منجورون عليه يقينا ،والن تر ناه فنحنف منثومون ،وّ يجةوز لنةا
اللمل بللم الح م اللي لم ي ةن فيةه تقيّةا أل ّنةه لةيس حف ْ منةا فةي الواقةر فةي هةلا
الوقت ،والن لم ي ن حف ْ منا لم يجز لنا اللمل به.
فالفرق يظ ر من بيننا وبين م من وجوه:
األوّ ل :أ ّنه اللا أخبر ملصةوم المجت ةدَ حةال أداط ظ ّنةه اللةب الختةن بةننّ الح ةم

( )1مُنیة المرتاد فی ذکر نفاة االجتهاد ،وصفه التیخ آقا بزرگ الطهرانی (الذریعة )208/2 :بأنّه
کتااٌ کهیر للمیرزا محمّد األخهاری المتوفّى سنة 1232هو صاحب «معاول العقول» ردّ به على
المجتهدین.
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وجةب عليةه
المليّن في الواقر اللي تسمّيه واقليّا وباتنيّا ليس هلا بل هةو ةلا،
َ
ترم مظنونه ،واللمل بالمليّن ،ونحن اللا أخ َب َرنا وقال هلا الحف م خةالق الح ةم
اللي ليس فيه تقيّا ،اللي تلبّرون عنه أحد اکتالقين بالواقلي ،لما جاز لنةا الّّ
اللمل بما عندنا ،دون اللي أخبرنا عنه.
الثاني :أنّ المجت د يقول :الح مان مغايران ،ل ةن الةواقليّ لةيس علةب سةبيل
ّ
البت ،والمفح ودث يقةول :مةا يةرا فد م ّنةي غيةر هةلا الواصةليّ الةلي هةو مةن المةامي
يقينا.
الثالث :النّ المجت د يقول :الن أصاب الح ة فم الظةاهري البةاتني فلةي أجةران،
والّّ فةةنجر واحةةد ،والمفح ة ودث يقةةول :اللا علمة ف
ةت بمةةا أمةةر بةةه اکمةةام ّ ،7يةةنقصف
أجةةري م مةةا قة ّدره

لةةي مقةةدار لرّ ن ،أل ّنةةي علمة ف
ةاق
ةت بمةةا ةةان حف مةةي فةةي حة ِ

الواقر وفي الظاهر.
قال الوالد الماجد; :في تابه «فتم الباب»( )1في جملا الم له:
ّ
الحق النفس األمري المقصود لربّ اللباد فةي
(مر أنّ ح م التقيّا أحد فردي
محلّه ،وأمر الح يم متوجّ ه اللب تاعا أصحاب اللِصما في جف ّل مةا يقولونةه بةل
وجةب عليةه اّ ّتبةاع بمح ةم
صةدر عةن اکمةام
لّه ،فمتب تح ّقق عند الم لّق مةا
َ
َ
ال تاب وال فس ّنا ،وضرورن اکجماع) ،انت ب.
ومن الناس من يزعم أنّ هلا الفاضل ومن ت لّم بمثل المه ان يقول بظنيّا
نفس الح م الم لق به ،والنْ
وجب اللمل بمقتضب ظنونه ّ محالا ،وللةم أل ّنةه
َ
يقول :
(فللمنا في صورن ج لنا بالواقلي ،مر احتمةال متابقةا الواصةليّ لةه ،ي ةون
( )1فتح الهاا إلى طریق الحقّ والصواا ،للمیرزا محمّد األخهاری المقتول سنة 1232هو  ،ردّ به
من قال بانسداد باا العلم .
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علب تبق الللم أيضا بتريق أولب) انت ب.
وما ّ
تفتن في أوّ ل المه وخخره ،فتنّ مراده هو أنّ اللمل بالواصليّ اليقيني
الحاصل من الم اکمام مشاف ا ،اللا ان واجبا ،مر تةي ّقن أنّ الح ةم فةي الواقةر
في غير التقيّا ليس للم ،فمر احتمال أن ي ون الواصليّ متابقا للواقر بتريق
أولب; أي اللا لم تللم أنّ هلا الح م اللي ورد من اکمام 7صادر للتقيّا ،واحتمل
وجب علينا اللمل به باألولب ،وهلا الملنب
عندنا ونه الح م الخالي من التقيّا،
َ
موافق لألحاديث اللا ترم اللمل بقول م ـ والن قالوه للتقيّا ـ أ ِث َم.
رو ال ليني في «ال افي» بتسناده اللب أبي عبيدن ،عةن أبةي جلفةر ،7قةال:
«قال لي :يا زياد تقول لو أفتينا رجال ممّن توّّنا بشيط من التقيّا؟ قةال :فقلةت
له :أنت أعلم جف لِلت فدام ،قال :النْ أخل به ف و خير له وأعظم أجرا».
وفي روايا افخر « :النْ َ
أخل به أؤجر ،والن تر ه و

أ ِث َم».

قةال الشةةيخ حسةةين بةةن شة اب الة ودين :فةةي تةةاب «هدايةا األبةةرار» فةةي بيةةان
ملهب القدماط ]من[ أصحابنا األخباريّين ما لفظه:
(وأنّ الللم الملتبر عندهم في للم أحد أمرين:
المّا الللم بننّ هلا ح م

في الواقر.

و]المّا[ الللم بننّ هلا وردَ عن م ،فت ّن م صلوات

علي م أجةازوا اللمةل بةه،

فتن ان ورد في نفس األمر من باب التقيّا..
اللب أن قال :بل ي فينا في اللمل ثبوت وروده عن م.):
وقةةال فةةي الفصةةل الثةةاني( :ومةةن تن ّمةةل أحةةوال األصةةحاب ،ومةةن تةةابل م مةن
قدماط اکماميّا ،ظ ر له أ ّن م انوا في اللمل باألخبار فرقتين:
الفرقا اّفولب :جماعا يلملون ب ّل خبر اللا ص ّم عندهم من باب التسليم..
اللب أن قال :الّّ أن َيللةم أحةدهما ]أ ّنةه[ َخ َةر مخةر التقيّةا فةال يلملةون بةه،
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ّ
للحق من م ،وهةو الظةاهر مةن عمةل محمّةد بةن يلقةوب
وهلا ان تريق المقلودن
ال ليني..
ّ
والمتنخرون من أصحابنا وافقوا علب هلا التريق وعملةوا بةه،
اللب أن قال:
ل ن خالفوا القدماط فةي بلةت المرجّ حةات ،بنةاط علةب قواعةدهم ،وضةيّقوا علةب
أنفسة م مةةا و ّسةةله

علةةي م ،وللةةم أل ّن ةةم حةةاولوا ملرفةةا حف ةةم

فةةي الواقةةر،

واللمةةل بةةهَ ،
وغفلةةوا عةةن أنّ اللمةةل غيةةر ّزم لنةةا اآلن ،بةةل منةةات اللمةةل أحةةد
أمرين:
المّا الللم بننّ هلا ح م

في الواقر.

والمّا الللم ب ونه وردَ عن األئمّةا :والن ةان ورد فةي نفةس األمةر للتقيّةا مةن
باب الرّ خصا والتوسلا اللب أن يظ ر

ّ
الحق وأهله )..اللب خخر ما أفاد.

وقال المح ودث اللاملي; :في الفائدن اللاشرن ما لفظه:
(أمّا احتمال التقيّا ،فال يضرّ  ،ما لم َيللةم للةم بقةرائن مةر وجةود الملةارت
الةةرّ اجم ،مةةر أ ّنةةه قةةد ورد الةةنصّ بجةةواز اللمةةل بةةللم مةةا مةةرّ وتق ة ّدم وج ةةه،
والملتبر من الللم هنا ،اللل فم بحف ِم
اللب خخر ما أفاده; .

في الواقر ،أو الللم بح ةم وردَ عةن م)..:

قال محمّد أمين األسترخبادي; :في فوائده بلد ل ر عبارن الشيخ في «ال فل ّدن»
في المخت والمفصيب ،ما لفظه:
(وسينتي في المنا ما ل ره 1في باب ال ةالم فةي األخبةار الن شةئت فةارجر
الليه) .
ومحصول المه هنام( :أنّ اختالق فتاو أصحابنا ،المبنيّ علةب اخةتالق
الفتاو الواردن عن م ّ ،:يستلز فم تناقضا بين تلم الفتاو  ،وللم ألنّ ّل واحد
مةةن م يقةةول هةةله الفتةةاو ثبة َ
ةت ورودهةةا عةةن م ،:ولةةم يظ ةةر عنةةدي اللةةب اآلن أنّ
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ف
يجوز لنا اللمل به اللب ظ ور القةائم،7
ورودها من باب التقيّا .و لّما هو للم
والن ان ورودها في الواقر من باب ضرورن التقيّةا ،بخةالق اخةتالق الفتةاو
المبنيّ علب غير للم ،فت ّنه يستلزم التنةاقت بين مةا ألنّ ة ّل واحةد مةن م يقةول
أوّ ّ :
هلا ح م

في الواقر حال اّختيار بحسب ظ ّني.

ثة ّم يقةول :ة ّل مةا هةو ةللم ،يجةةوز لةي ولمقلّةدي اللمةل بةه قتلةا ،ولمقلّةةدي
اللمل به قتلا ويقينا )..اللب خخر ما أفاد;.
وقال في مقام بيان طريقة ال ُمحدِّ ين ،ما لفظه:

(وأنّ اليقين الملتبر في ما قسمان:
يقين متللّق أنّ هلا ح م

في الواقر.

ويقين متللّق بةننّ هةلا ورد عةن ملصةوم ،فةت ّن م :جةوّ زوا لنةا اللمةل بةه قبةل
ظ ور القائم.7
والن ان في الواقر وروده لتقيّا ،ولم يحصةل لنةا منةه ظةنّ بمةا هةو ح ةم
في الواقر ،والمق ّدما الثانيا متواترن عن م )...:اللب خخره.
فتبيّنّ أنّ الصةدور ّبة ّد أن ي ةون قتليّةا ،وأنّ الللةم ب ونةه غيةر وارد للتقيّةا
لةةيس بواجةةب; ألنّ المنةةات هةةو الللةةم واللمةةل بقةةول م  ،:ومةةر قتل ّيةةا الصةةدور،
يحصل ما هو المنمور به ّ محالا ،وغيره غير م لّق به ّ واقلا وّ ظاهرا.
وحاصل ال الم :أنّ َ
الغسل حين التقيّا هو ح فم

في الواقةر وفةي الظةاهر،

وصةفوا علةب المسةم بةالواقليّ ،
وال َمسم في غير وقت ةا ةللم ،ل ةنّ األصةحاب َ
َ
وعلب َ
تةابق الواقةر أم ّ،
الغسل بالظاهري في أحد اکتالقةات ،فقةول م سةواط
ملنةاه أنّ هةةلا الح ة َم الواصةةل عةةن م :هةةو ح منةا فةةي الواقةةر ،والظةةاهر فةةي هةةلا
الوقةةت المخصةةوص والم ةةان المخصةةوص ،سةةواط تة َ
ةابق هةةلا الح ةةم فةةي هةةلا
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الوقت الح َم الواقلي اللي ّ تقيّا فيه أم ّ.
والتالق الواصليّ علةب َ
الغسةل ّ ،يفنةافي واقليّتةه فةي وقتةه ،مةا أنّ واقليّةا
الواقليّ ّ يفنافي واصليّته ،ولو ان التنةافي بين مةا موجةودا ،للةزم أن ّ ي ةون
الواقليّ واصليّا أبدا ،وهو فخ ْلق ،فتدبّر فتنّ المسنلا من مزا ّل األقدام.
الفةةرق الرابةةر :أنّ اّفصةةوليّين يقولةةون :النّ األدلّةةا أربلةةا :ال تةةاب وال فس ة ّنا،
ودليل اللقل واکجماع .
واألخيةةران يرجلةةان اللةةب األولةةين بنةةوع اعتبةةار ،مةةا أنّ الثةةاني يرجةةر اللةةب
األوّ ل للم .
واألخباريّون يقولون :ال ّنا ّ نرجرف في استنبات أح امنا الّّ اللب الدليلين اللين
خلّف ما النبيّ  ،9الثابتين بالنصّ  ،المتواترين بين الفريقين.
وأمّا الدليل اللقلي :فتنْ ان المراد به اّستصحاب والبراطن األصةليّا ،التةي
أثبتوا ب ا اکباحا اللقليّةا ،فةنحنف ّ نقةول بةه; أل ّن مةا ليسةتا مةن ح ةم اللقةل فةي
شيط.
والنْ ان المراد به أنّ ما ح م به اللقل السليم ،اللي ليس من اخةتالل الةوهم
م يلتريه،
مله بسقم ،ويقتر ّل عقل بمقتضاه اللا نظر فيه ،بحيث ّ ي ون الش ّ
ف و ٌّ
حق ولسنا بمن ريه.
وأنّ اکجمةةاع النْ ةةان علةةب مسةةتند متةةواتر واض ةم ف ةةو حجّ ةةا ،والّّ فتم ةةان
شفه أوّ ّ ،وتح ّققه في أمثال هلا الزمان ثانيا من اّفمور البيّنةا الفسةاد ،مةا ّ
يخفب علب ال َفتِ ن المرتاد.
واستدلّوا علب تل ّدد األدلّا :بننّ المنات هو اللمل باألح ام المرادن عن األنام،
وأنّ هله األدلّا ت شق عن تلم ،فلت ن حجّ ا ،ما أنّ ال تاب والس ّنا انا للم .
والجواب :ال ّنا لو سلّمنا ل م للةم بالةدليل ،لصةم ل ةم هةلا التقسةيم ،ل ةن نقةول
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ف
نثبةت
ال ّن م توصفون شيئا ح ّقةا ،وتخرجةون مةا ّ َيفةي بمتلةوب م ومفة ّدعا م ،بةل
علي م النّ َتم ُّس م بال تاب وال فس ّنا أيضا مجرّ د دعو من م بتقرار م.
قال الوالد الماجد; في رسالا « شق الحجاب»( )1ما لفظه:
(فمنه قول أئمّةا الظةنّ  :أدلّتنةا أربلةا ،وهةلا ةلب و فب تةان علةب مةا تشة د بةه
أسفارهم لد اکملان ،فتنّ الدليل علب ما عرّ فوه في افصول م ،ما يفيد الللةم بةه
الللم بمدلوله ،وعندهم ّ موضوع عليه دليل الّّ مسائل باب الللةم اللي ةا منسة ّد،
ف ّل ما يوجد عليه دليل فليس لالجت ةاد اّصةتالحي المتنةازع فيةه الليةه سةبيل،
فندلّت م هو األمارات بزعم م ،عبّروا عن ا باألدلّا تموي ةا علةب التغةام( ،)2مةر
أنّ مح وققةةةي األصةةةحاب المفيةةةد والمرتضةةةب وشةةةيخ التائفةةةا أثبتةةةوا فةةةي تةةةب م
الليون و«المحاسن» و«الشافي» و«اللفة ّدن» أ ّنةه ّ الم ةان لألمةارن أيضةا فةي
األح ةةام الشةةرعيّا ،و لّمةةا حسةةبوه ظ ّنةةا ف ةةو اعتقةةاد مبتةةدأ مةةا فرّ قةةوا بينةةه وبةةين
األمارن لفقدهم الميزان ،الل ليسوا من أهل البرهان
ومن م قول م( :دليلنا األوّ ل ال تاب).
وهلا أيضةا تةدليس ،فةتنّ ال تةاب علةم مةا فةي الةد ّفتين ،المشةتمل علةب حسةب
الدّلا واکفادن ش ّدن وضةلفا علةب نةصٍّ وصةريم ،وهمةا شةترا مح ةم ال تةاب،
يفيةةةدان الللةةةم ،وينتجةةةان اليقةةةين ،وّ خةةةالق عنةةةدهم أنّ مةةةدلول نةةةصّ ال تةةةاب
وصريحه ّ يتللّق به غرت المجت د ،الل لةيس هةو بظ ّنةي ،وّ بةاب الللةم الليةه
مسند ،وّ المفخت فيه مللور ،ث ّم علب مجمل ومؤوّ ل وهمةا شةترا المشةاب ا،
ّ يثمران ظ ّنا ،وّ يفيدان رجحانا ،وّ ريب في عدم حصول غرت المجت ةد
من ما.
( )1کت الحجاا عن قول المرتاا ،للمیرزا محمّد األخهاری.
( )2الطَّغام :الرجل األحمق ومن ال عقل له وال معرفة .
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فانحصر غرض م في الظواهر التي من شةنن ا الفةادن الظةنّ للفقيةه ّ متلقةا،
بل بشرت اقترانه بنظر الفقيه الجامر ،والّّ لم ت ن أمارن أيضةا ،مةا صةرّ ح بةه
الش يد الثاني في «رسالا المنر من تقليد األموات».
وهاهنا ت افتان:
األوّ ل :التلبير عن الفرد الواحد من األفراد الخمسا بال تةاب ،وهةلا هةو مةن
باب تسميا الجزط باسم ال ّل من أقسام المجةاز ،وّ يجةوز اسةتلمال المجةازات
في مقام التلريق والبيان با ّتفاق م.
والثاني ّ :تفائ م بنمارن الظواهر بال اقتران نظر الفقيه الجامر عندهم ب ا،
فت ّن ا بللم اّنضمام تصير أمارن وتفيد ظ ّنا .فتفادت ا الظنّ متو ّقفا علةب اقتةران
نظةةر مةةن فس ةمّي فقي ةةا ،والفقيةةه ّ ي ةةون فقي ةةا الّّ بلةةد بلةةوغ مرتبةةا اّجت ةةاد،
ةواهر الّّ بلةةد اّقتةةران بنظةةر الفقيةةه،
واّجت ةةا فد ّ يتي ّسةةرف الّّ بةةالظواهر ،وّ ظة َ
ف لا دور بيّن ّ يقول بمثله مصداق لفظ اکنسان.
ومنه قول م( :دليلفنا ال فس ّنا) ،وفيه أيضا تلبّسات:
األوّ ل :الس ّنا بحسب الصدور وال ّدّلا :
قد ت ون متواترن ،أو مشاعا ،أو ملاعا ناصّةا ،أو صةريحا ،وّ يتللّةق ب ةا
غةةرت المجت ةةد ،وبةةاب الللةةم اللي ةةا لةةيس بمسةةدود ،وّ المفخت ة فيةةه ملةةلور
عندهم ،فليس مثل هله ال فس ّنا ل م بدليل وّ أمارن.
وقد ّ ي ون للم ،في ون صدورها من باب اآلحاد ،ودّلت ةا ظةاهرن غيةر
ناصّا وّ صريحا علب المراد ،وفةيّ المةراد للمرتةاد ،وهةلا القسةم مقصةودهم،
فقد عبّروا بال ف ّل عن البلت أيضا ،وبالمقتوع والمثبت من غير المقتوع وّ
المثبت ،وهلا أيضا من باب المجاز ،وليس مقام التلريق والبيان مقام استلمال
للم .
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الثاني :أنّ الس ّنا هي ما فارق النبيّ 9ال ُّدنيا علي ا من قول أو فلل أو سةيرن،
(ولَ ِةةنْ َرسفةةو َل
وهةةي ثابتةةا ّ تقبةةل التغيّةةر والةةزوال ،قةةال تلةةالبَ :

ِ َو َخةةا َت َم

وين)(.)1
الن ِبي َ
وقةةالَ « :7حةةال فل مح ّمةةد حةةالل اللةةب يةةوم القيامةةا ،وحرامةةه َحةةرام اللةةب يةةوم
القياما» .ما هو ضروري عند المسلمين ،فضال عن المةؤمنين ،والنتةائج تتبةر
يحص ة فل
المق ة ّدمات ،فلةةو انةةت مةةا ّدن قض ةيّت م ال فس ة ّنا ،وشةةنن ا الثبةةوت ،لمةةا ةةان
َ
التغيير في اّنقالب في فتواهم المفتةون ،وقةول م المغيّةر المثبةوت (المبثةوث)..
اللب أن قال :ومنه قول م :دليلنا الثالث اللقل ،وهلا أرد .)...

( )1سورة األحزاا :اآلیة . 40
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تازههاي نشر
مهدي جعفري

كتاب االستصحاب ويليه البحث عن تعارض االدلة الشرع ّية
تقرير ابحاث خيا اهلل ایعظیي شويخ ميورزا بواقر زنجواني – 1توأیيف :سويد مرتضوي
حسيني نجلمي  /ب اشراف :شيخ ناصورایدين انصواري قیوي] - .قوم[ :دارایتفسوير – .

نا اول 1387 :ش  1429 /ق 2 – .ج  ،ج  384 :1ص ،ج  375 :2ص – .شیارگان:

 1000نسخ  – .عربي  /وزيري ]گایينگلر[] - .داراي شابک[.

مرحلم مغفلر ،خيةا اهلل ایعظیي حاج شيخ محید باقر زنجاني فرزند عید االخيوار

حاج محید مهدي در روز دوشنب  ،بيست و سلم ماه مبوارک رمضوان در سوال 1312
قیري در شهر زنجان نشم ب جهان گشلد .پدر ک در زمره تجّوار محتورم شوهر بولد
متیايل بلد ک فرزند بو سولک روحانيوت در آيود از ايون رو تغسويل ايشوان در نهور
علقیي و تجديد عهد در حرم حسيني و عتب عباسي ب نجف اشورف بازگرداندنود و
در يکي از مقام بر حرم شريف اميراییوؤمنين در جولار جیواعتي از اعيوان علیوا  ،از
جیل مرحلم شيخ ایشريع اصوفهاني (موال فوتح اهلل نیوازي) – قودآ اهلل مورهم – بو
خاک سذرده شد.
در حلز نجف اشرف از ديرباز نام معظم ی در زمره صواحب نظوران علوم فقو و
اصلل مطرح بلد ویي نلشت اي از ايشان ب زيلر طبوع نياراسوت شوده بولد و یوذا کوار
مرحلم مقرر محترم در خلر ستايش و امري مغتنم است.
اين مجیلع در واقع تقرير مبواح ي پيرامولن استصوحاب و تعوارق ادیو شورعي
است ک صاحب تقرير ب مدت دو سال آن را براي گروهي از فضل ایقا فرملده اند.
شروع بحث را مقرر روز نهارشنب  17ماه محرم ایحرام سال  1372قیري و پايان آن
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را  13از ماه صفر اییظفر سال  1374ککر فرملده است.
بنا ب نگاشت مقرر مباحث اين کتاب در زمانش نلشت شده و مولرد نظور صواحب
تقرير قرار گرفت است و نگارش آن را ستلده و آن را مطابق با آرا خلد ککر کورده
است.
مقدمات را فراهم آورد و صاحب ترجی ما در هیان شهر خلد ب تحصويل علولم
ديني پرداخت و نزد علیاي بزرگ آن سامان مدارج کیال و علوم را پيیولد .پوس از
وفات پدر و عالق مفرط ب تکیيل مباحث ديني معظم ی ب نجف اشورف کلنيود و
در زمر شاگردان آيت تحقيق و علم ،ميرزا حسين نائيني – قدآ سره ایشوريف – و

قدون ایفقها سيد ابلایحسن اصفهاني – قدآ اهلل سره – و علم االعالم ،اقا یيا عراقي
(محقق عراقي) قرار گرفت.
معظم ی اساآ استفاده خلد را از ميرزا نائيني قده ميدانست و حدود  14سوال از
محضر ايشان استفادهها برد.
مرحلم زنجاني داراي تأیيفات متعددي است ک تا کنلن ب زيولر طبوع در نياموده
است و از طرفي ايشان سایيان سال مبحث خارج ايشان در فق و اصلل زبوانزد بولد و
شاگردان متعددي از حلزه ايشوان خوارج شودند کو مؤیوف ايون تقريورات يکوي از
فضالي هیين حلزه است.
باري ،وفات ايشان فجر روز بيست و دوم ماه مبارک رمضان بعد از نیاز صبح در
سال  1394قیري اتفاق افتاد ک بعد از نکت قابل ککر آن است کو کتواب موزين بو
اجاز اجتهاد صاحب تقرير ب مقرر است ک خلد دیيلي بر صوالحيت مرحولم مقورر
است.
کتاب با تلج ب اينک ب اشراف آقاي انصاري بو نوا رسويده اسوت خوایي از
ارجاعات و مشخص کردن اقلال است.
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غاية المأمول
من علم االصول
تقرير ابحاث خيا اهلل ایعظیي سيد ابلایقاسم خوليي – قودآ سوره ایشوريف  . -بو

قلم :خيا اهلل شهيد شيخ محید تقي جلاهري ] - .قم[ مجیع ایفکر االسالمي – .نوا

اول  1428 :ق  2 – .ج ،ج  718 :1ص ،ج  831 :2ص – .شیارگان 1000 :نسخ – .
عربي  /وزيري ]گایينگلر[] - .داراي شیاره شابک[
مرحلم شيخ آغا بزرگ تهراني در «طبقات اعالم ایشيع » ( -نقبا ایبشر في ایقورن

ایرابع عشر ،ج  :1ص  )259درباره مرحلم مقرر ننين مينگارد:
« او شيخ محید تقوي فرزنود شويخ عبدایرسولل فرزنود شويخ شوريف فرزنود شويخ
عبدایحسين فرزند شيخ محید حسن مؤیف «ایجلاهر» ]جلاهر ایکالم[ :عاییي اديب.
آل جلاهري از خانلاده هواي علوم و زعاموت در نجوف اشورف اسوت کو در آن
جیاعتي از فقها و بزرگان و شعرا و زعیاي ديون پورورش يافتو انود  ...متورجم موا در
نجف اشرف در  25جیوادي االویوي  1341ق بودنيا آمود و در ]دروآ خوارج[ پودر

گراميش ،و ]خيا اهلل ایعظیي[ حواج سويد ابلایقاسوم خوليي و ]خيةا اهلل ایعظیوي[ شويخ
ميرزا باقر زنجاني و غير ايشان ]مانند خيةا اهلل ایعظیي حاج شيخ حسين حلوي و خيةا اهلل

ایعظیي آقاي حاج سيد محسن حکيم[ حایر شد .او در شعر صاحب قريح است و
داراي تأیيفواتي علیوي و ادبووي اسوت کو از زمور آن موويتولان بو کتابهواي «غايةةا

المنمول» در علم اصول و «مدارک اللرون ایولثقي» و منظلمو اي در فوروع علوم
اجیایي و ديلان شعر کلنکي ب نام «درر ایجلاهر» است» .پايان نگاشت مرحولم آغوا
بزرگ طهراني.
او در حلزه علیي فردي فعال بلد و از جانب مراجوع در زموره اسواتيدي بولد کو
امتحان طالب را برگزار ميکردند.
شيخ شهيد عالوه براملر مربلط ب علیاي دين ب تدريس اشتغال داشت و در اين
زمين شاگرداني را پروردانيد و تحليل حلزههاي علیي داد.
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او سرانجام در زمان رژيم عفلقي صدام حسين بر اثر مبارزاتتش با رژيم ب زنودان
افتاد و علي رغم فعایيت مرجعيوت نجوف اشورف بوراي آزادي او ،رژيوم در نهايوت
قساوت او را ب شهادت رسانيد .زمان گرفتاري او ب دست رژيم صودام شوب بيسوتم
جیادي االویي سال  1400قیري ثبت کردهاند (مقدم کتاب ،ص )65
تاريخ فراغ از تقرير در انتهاي مجلد دوم  26ماه کي ایحج ایحرام سال  1369قوم
ککر شده است ک دوره دومي است ک مقرر در مباحث خارج اصلل صاحب تقرير
حایر شده است.
ب سبب عرب بلدن مقرّر و کوق ادبوي او ،کتواب داراي ن وري مسوتحکم اسوت و
مطایب بسيار روشن و وایح ب هیراه با ن ري متقن عری شده است .ک اين مزيّت با
وجلد تقريرات متعدد از درآ خارج اصلل فق صاحب تقرير مولجبي بوراي ارجواع
بدان است ک خلانندگان محترم را ب مطایع آن سفارش ميشلد.
مطابق معیلل جلد اول اين مجیلع اختصاص ب مباحوث ایفوا دارد و در جلود
دوم مقرر ب تقرير مطایب اصلل عیلي و مباحث تعادل و توراجيح و بحوث اجتهواد و
تقليد دست يازيده است.
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درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن
مؤیف :محید صادق يلسفي مقدم  – .تهي  :پ وهشگاه عللم و فرهنگ اسالمي /

مرکز فرهنگ و معارف قرآن] - .قةم[ :بلستان کتاب (مرکز نا و نر دفتور تبليغوات
اسووالمي حوولزه علیي و قووم) – .نووا اول 1387 :ش 311 .ص – .شوویارگان 1500 :

نسخ  – .بها 5300 :تلمان – .فارسي  /وزيري ]مقوائي[( – .داراي شویاره شوابک و
فهرست نليسي کتابخان ملي ايران)
ناشر در تلشيحي کلتاه در پشت جلد کتاب ننين مينليسد:
«اجتهاد ،برداشت سخت کلشان  ،عاییان و متخصصان از منابع ديني براي رسيدن
ب احکام ایهي است و بي ترديد مهمترين منبع بوراي ايون کوار ،قورآن کوريم اسوت.
اعتبار منابع ديگر هم نو بو واسوط و نو بودون واسوط بو ايون کتواب بوزرگ بور
ميگردد .از هیين رو ،نليسنده اثر حایر ،اصل ملیلع اجتهاد و اعتبوار منوابع آن را
با معيار و سنج قرآني در شش فصل ،بر رسويده اسوت :کليوات (بررسوي واژگواني و
اصطالحي اجتهاد) ،تاريخ اجتهاد ،منابع اجتهاد ،تخطئ و تصليب ،اجتهواد پيوامبران،
اجتهاد در برابر نص.

و فایوول محتوورم ،حجةةا االسووالم آقوواي احیوود مبلغووي رئوويس پ وهشووگاه علوولم و

فرهنگ اسالمي در قسیتي از پيش گفتار کتاب مينليسد:
«آن ن در تاريخ درباره اجتهاد محسلآ است اين ک ب رغم فوراز و فرودهواي
بسوويار ،و اخووتالف ديوودگاههاي جوودي پيراموولن آن ،کو در برهو هوواي و قوورنهوواي
نخستين ،حتي تا سر منفي و منتقي سازي ،ب کارگيري اين واژه اوج گرفت بلد .اصل

اجتهاد – و ایبت پس از تنقيح مقصلد از اين واژه – ب صلرت جدي و انکار ناپوذير،
ملرد پذيرش و اهتیام قرار گرفت.
جایب است ک هر ن زمان ب پيش رفت  ،آگاهي از اجتهواد  ،نقوش ،یورورت و
جايگاه بي بديل آن فزوني يافت و ب طلر فزاينده اي ترديدها و اشکاالت دربواره آن
کاهش يافت است ،تا جايي ک ميتلان ادعا کرد امروزه مشروعيت و یزوم اجتهاد توا
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سر حد بداهت ب پيش تاخت است و از باب «آفتاب آمد دیيل آفتاب» ديگور کسوي،
حتي احساآ یرورت کلشش علیي براي اثبات آن ب خلد راه نیيدهد».
با اين حال ،مؤیف محترم در مقدم اش اکعان کرده است ک :
«کتاب حایر ب بررسي ،نقد و نظر در ملیلع اجتهاد و اعتبار منوابع آن از منظور
قرآن پرداخت است و نلن نلع پ وهش پيشين اي ندارد و کتابي نيز در اين باره يافت
نشد ،هر نند ب صلرت پراکنده مباح ي صلرت گرفت است ،بدون کاستي و خوایي
از نقد نيست».
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تحكيم المباني في اصول الفقه
تأیيف :سيد عبدایجلاد علم ایهدي  /محقق :شيخ حسين آزادي ] - .قم[  :مؤسسةا

خل الرسول ّحياط التةراث .ناشر :منشلرات سجده  – .نا اول 1384 :ش 1426 /
ق 3 – .ج  /ج  462 : 1ص  ،ج  599 :2ص  ،ج  576 :3ص – .شووووووویارگان1500 :

نسووخ  – .وزيووري  /عربووي ]گووایينگلر[  – .بهوواي دوره 12000 :تلمووان ] - .داراي
فهرستنليسي کتابخان ملي و شیاره شابک[
بعد از سخن ناشر کتاب با مقدم اي مشتیل بر نند بخش شروع ميشلد:

 – 1تلحيد کلی است اسالمي و روش آن.

در کيل اين عنلان مؤیف محتورم بو بيوان مسوائلي ننود از جیلو  :روش تحصويل
وحدت در ميان است اسالم ،دعولت فرزنودان اسوالم بوراي يواري رسواندن بو ديون
پرداخت است.

 – 2اسباب اختالف در آرا فقها
در کيل اين عنلان ب بيان کالم ابن رشد در اسوباب اخوتالف فقهوا پرداختو و در

مقام نقد نظر بيان داشت اند ک هی اسباب آن نيزي نيسوت کو ابون رشود در کتواب

«بدايا و ن ايا الممقتصةد» بدان پرداخت بلک اسباب ديگري هوم وجولد دارد کو
ملارد ارتباط با مسائل کالمي است.

 – 3نخستين کسي ک متصدي تأسيس علم اصلل فق شد .بوا وام گورفتن از نظور

مرحلم عالم سيد حسن صدر در کتاب «تأسيس ایشويع » نظور مؤیوف آن اسوت کو

نخستين پاي گذار مباحث اصلل فق حضرت امام محید باقر 7است.
 – 4کتب تأیيف شده در اصلل فق از علیاي امامي

بنابر نقلي ک از نجاشي در کتاب «ایفهرست» آورده هشوام بون ایحکوم کتوابي در
مباحث ایفا داشت است ،و بعد از او يلنس بن عبدایرحین ملیي آل يقطين رسای اي
در تعارق دو حديث و بحث تعوادل و توراجيح داشوت اسوت .پوس از آن مؤیوف بوا
یيست کردن حدود  26کتاب ب ککر اعلم مصادر امامي در اين باب تا زموان مرحولم
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آخلند خراساني – اعلي اهلل مقام ایشريف – ميپردازد.
 – 5کتب تأیيف شده در ميان اهل سنت در بواب علوم اصولل فقو مؤیوف بوا وام
گرفتن از کالم شيخ محید خضري بک در کتاب «اصلل ایفق » نخستين فرد از ميوان
عام ک بدين مهم دست يازيده را محید بن ادريس شافعي مطلبي ميداند و بعود از
آن ب یيست کردن شانزده کتاب مهم عام در اين رشت از عللم مي پردازد.
پس ازاين مقدم کتاب هیچلن کتب متداوی در علم اصلل براساآ تقسيم بندي

مرحلم آخلند خراساني در کتاب شريف « فايا اّصول» وارد مباحث ميشلد.

بنا ب تصريح مؤیف در اين کتاب انظار مختلف بزرگان در علم اصلل فق مطورح
و جرح و تعديل شده است و اساآ در اين طورح نظورات مرحولم اموام خیينوي کو
مؤیف افتخار شاگردي ايشان را داشت است.
جلد اول اين مجیلع ب مباحث ایفا و جلد دوم آن از مباحث قطع شروع و در
جلد سلم ب اصلل عیليّ ميپردازد.

ABSTRACT
The Presumption of continuity (Istishab) in the
doubtful declarative statements
Hassan Al-nazari٭
This article is going to discuss views of the researcher Naraghi and the researcher
Khouie that distinguished between the Presumption of continuity (Istishab) in the
doubtful declarative statements and in the doubtful subjects.
This distinguishing does not stem from deficiency of traditions (Ahadis) which
proof authenticity of the Presumption of continuity (Istishab) because generality of
the valid tradition, which was narreted by Zorareh, indicates that the Presumption of
continuity (Istishab) in the doubtful declarative statements and in the doubtful
subjects is the same. However, this distinguishment stems from conflictness between
the Presumption of continuity of the persistence of what was coinaged and the
Presumption of continuity of the non-existent of what was coinaged as redundant.
Some scholars as sheikh Ansari, the researcher Khorasani and the researcher
Naeini had rejected the researcher Naraghi's view, but the researcher Khouie and
also the researcher sadr supported from it, by offering this view in the new version.
Key Words: the Presumption of continuity (Istishab), the doubtful declarative
statements, the doubtful subjects, the Presumption of continuity of the doubtful
declarative statements
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Abstract

Interaction of causes and effects
Ibrahim Soleimani Dorchehie٭

The interaction of causes and effects is one of the most important discussions in the
Usul al-Figh. The conclusion of this essay that can be obtained from Ijtehadi’s
proofs and procedural principles is: non-existence of interaction absolutely, neither
in the causes nor in the effects.

Key Words: Shar’i causes, Shar’i effects, interaction of causes, pursuance of causes
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Possibility of substitution signs (amarat) and
procedural principles instead of certain knowledge (qat’)
to the judgment (hokm) when locates as subject of the
same judgment (hokm)
Seyyed Hamid Reza Hassani٭

Certainly, signs (amarat) and procedural principles could be substitute instead of
certain knowledge (qat’) to the judgment (hokm). However, substitution of signs and
procedural principles instead of certain knowledge (qat’) to the judgment (hokm)
when locates as subject of the judgment (hokm) is questionable. Could be substitute
non-certain knowledge (zann) both instead of certain knowledge (qat’) and instead
of certain knowledge (qat’) to the judgment (hokm) when locates as subject of the
same judgment (hokm) by the single implication?
Sheikh Ansari accepted the former and rejected the latter. The researcher Khorasani
also has rejected the latter in reality. The researcher Esfahani although have not
accepted the Khorasani’s proof, but is of the same idea with Khorasani. The
professor Larijani argues that substitution of signs and procedural principles instead
of certain knowledge (qat’) to the judgment (hokm) when locates as subject of the
same judgment (hokm) is possible both in reality and in demonstration.

Key Words: certain knowledge (qat’) to the judgment (hokm), certain knowledge
(qat’) to the judgment (hokm) when locates as subject of the judgment (hokm),
substitution of signs and procedural principles.
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Abstract

Nomenclaturism and theory of meaning
Mohammad Bagher Saeedi Roshan٭

This research is going to descriptive theories of meaning. The discussion about
nature of meaning is one of the principles of science of text interpretation. So theory
of meaning has an important role in the interpretation of text in general, and in the
interpretation of religious text in especial. In this essay, in the first stage, some of the
most important theories of meaning are evaluated by analyzing. In the second stage
the relation between words and meaning, scope of meaning and facts are explained.
In addition, the theory of nomenclaturism with characteristic of generality is
justified.
This essay is going to comparative principles, proofs and requirements of
theories of meaning.

Key Words: meaning, interpretation of text, theories of meaning, nomenclaturism,
facts, concepts
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Investigating the authenticity of Qur’anic appearance
(zohur)
Mohammad As’adi٭

This article pathologizes the tradition-oriented approach in interpretation and
understanding of Qur’an, and puts under scrutiny the problem of its authenticity of
appearances (zohur), and views of shia’ and sunni’s traditionalists about it. Finally, a
new version of their proofs in rejecting of Qur’anic appearances presented. In this
version, the proofs of traditionalists in three fields discussed: the implication of
Qur’an, language of Qur’an, and indication of Qur’an. In the field of implication of
Qur’an, the claim of especiality of implication of Qur’an argued. In the field of
language of Qur’an, the claim of complexity and similarity of language argued.
Moreover, in the field of indication of Qur’an, the claim of to be non-certain and
invalidity of indication of Qur’an are discussed.

Key Words: Authenticity of appearances (zohur), Qur’an, Traditionalism
approach
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