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  بر امتناع واجب مشروط 1استدالل اثباتي شيخ انصاري
    

  *صادق الريجاني                     

  

  چكيده

امتناع واجب مشروط، به چشـم   ٔهاي متفاوتي به نفع نظريه در كلمات دانشمندان اصولي استدالل

اي از مراحـل   خورد كه هر يك از آنها در صدد است تا امتناع اين سنخ از وجوب را در مرحلـه  مي

كنند، برخي در  اراده نفي مي ٔها وجوب مشروط را در مرحله برخي از اين استدالل. حكم اثبات كند

  .اثبات و ابراز ٔانشاء و برخي ديگر نيز در مرحله ٔمرحله

اثبـات و ابـراز، نفـي     ٔترين استداللي كه وجـوب مشـروط را در مرحلـه    شايد بتوان گفت مهم

تـوان   ايشان در اين استدالل مدعي شده است كه مي. كند، استدالل اثباتي شيخ انصاري است مي

ـ  ٔبا تمسك به جزئي بودن مفاد هيئت، استحاله كه تعبير ديگري از امتنـاع وجـوب    تقييد در آن را 

كـم شـش    اصوليان متـأخر از شـيخ انصـاري دسـت    . ـ به كرسي نشاند در مقام ابراز است مشروط

نوشتار حاضر از گذر نقد اين اشكاالت، بـه بررسـي   . اند اشكال متفاوت بر اين استدالل وارد كرده

  .استدالل مزبور همت گماشته است

 

  .ودن مفاد هيئتشيخ انصاري، واجب مشروط، امتناع واجب مشروط، جزئي ب: واژگان كليدي
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  مقدمه

  ن بـه امكـان آن  قـائال نيـز  و ) 1ماننـد شـيخ انصـاري   ( ن به امتناع واجب مشروطقائال
ظـاهر كلمـات   . شرطيه با هم موافقند ٔدر اصل ظهور جمله) 1مانند محقق خراساني(

حـقّ آن اسـت كـه    رسـد   به نظـر مـي  آنان رجوع شرط به مفاد هيئت تالي است؛ ولي 
شـود،   به وجوبِ به حمل شايع كه با انشاء بـه داعـيِ جعـل داعـي حاصـل مـي       ،شرط
بـه حمـل    در ايجاد ايـن وجـوبِ   در واقع،. دلول هيئت تاليگردد، نه به معنا و م برمي

شايع، مدلول هيئت تالي و مدلول مواد آن و استعمال الفـاظ آنهـا در معـاني و قصـود     
شرطيه  ٔدو طرف در اينكه ظاهر جمله به هر حال، هر .خاص ديگر همگي نقش دارند

تمسـك بـه    1يد امكان وجوب مشروط است، نزاعي ندارند؛ لكن شيخ انصـاري ٔمو
استدالل مـورد بحـث بـه تبيـين همـين      . بيند اين ظهور را با محذوري عقلي مواجه مي

  . پردازد محذور مي
  

  1تقريب استدالل شيخ انصاري

حرفـي، جزئـي اسـت و جزئـي، قابـل تقييـد       مفاد هيئت، معناي حرفي است و معنـاي  
  .شود، قابل تقييد نيست بنابراين وجوبي كه از هيئت استفاده مي. نيست

گـردد و اينكـه    اين استدالل به امتناع تقييد وجـوب در مقـام انشـاء و ابـراز بـازمي     
توان وجوب را كه مفاد هيئت است، مقيد نمود و نـاگزير، قيـودي كـه بـه ظـاهر       نمي

عبـارت شـيخ انصـاري در بيـان نظـر      . ئت هستند، بايد بـه مـاده برگردنـد   مربوط به هي
  :خويش چنين است

 -إن هيئـة األمـر موضـوعة: توضيح المقـال وتفصـيل هـذا اإلجمـال هـو أن يقـال
لخصوصـيّات أفـراد الطلـب واإلرادة  -بالوضع النوعي العام والموضوع له الخاص

عندما ينبعث في نفسه دواعـي وجـود  الحتمية اإللزامية التي يوقعها اآلمر ويوجدها
ففـي جميـع هـذه األقسـام صـيغة األمـر وهيئتـه ... الفعل المطلـوب مـن المـأمور، 

مستعملة في الطلب الواقع واإلرادة الحادثـة فـي نفـس األمـر، واليعقـل أن يكـون 
الفرد الموجود من الطلب مطلقا، إذ اإلطالق إنمـا هـو واسـطة فـي التعقـل، الفـي 
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فاظ إنما تتصف باإلطالق والتقييد باعتبار المعنـى، وبعـد مـا فرضـنا الوجود؛ واألل
: من أن المعنى المقصود بالهيئة هو خصوصيات الطلب و أفراده فالوجه ألن يقـال

  1.إن الهيئة مطلقة أو مقيدة، بل المطلق والمقيد هو الفعل الذي تعلق به الطلب
  

  1هاي استدالل شيخ انصاري اشكال

  .م شش اشكال وارد شده استبر اين دليل دست ك
  

  اشكال يكم

دارد كـه   ايشان بيان مي. مطرح شده است1 محقق خراساني ٔنخستين اشكال از ناحيه
معناي حرفي، جزئي و خاص نيست، بلكه مثل معاني اسمي، عام است؛ با اين تفـاوت  

شـود   كه در معاني حرفي، اين قيد آمده كه حرف هنگامي در معناي عام استعمال مي
اما اگر معنا به طور استقاللي لحاظ گردد، . آن معنا به طور آلي مالحظه شده باشد كه

عبارت ايشان . فيه له است و نه مستعمل و اين قيد، نه براي موضوع. رود اسم به كار مي
  :به اين شرح است

أما حديث عدم اإلطالق فـي مفـاد الهيئـة فقـد حققنـاه سـابقا أن كـل واحـد مـن 
ستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها و إنما الخصوصـية الموضوع له و الم

من قبل االستعمال كاألسماء و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بهـا 
المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيهـا بمـا هـي آلـة و 

طـوارئ المعنـى  حالة لمعاني المتعلقات فلحاظ اآللية كلحاظ االستقاللية ليس من
فالطلـب . بل من مشخصات االستعمال كما ال يخفى علـى أولـي الدرايـة و النهـى

  ٢.المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل ألن يقيد
  بررسي اشكال يكم

تواند آن را مطرح كند كه از سويي مبناي محّقـق   اين اشكال مبنايي است و كسي مي
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استدالل محقـق نـاييني بـراي     از سوي ديگرو د خراساني در معاني حرفي را قبول كن
مانعِ واقعيِ تقييد  معتقد است 1محقق ناييني. اثبات عدم امكان تقييد هيئت را نپذيرد

شوند، در نتيجـه كلـي بـودن معنـاي      معاني حرفي، آلي لحاظ ميهيئت، اين است كه 
  :است عبارت ايشان در اين خصوص چنين. سازد مانع تقييد را برطرف نمي آنها

فـان ] عدم صـحة تقييـد الُمنشـأ و هـي النسـبة الطلبيـة[أن التحقيق عدم صحة ذلك 
النسبة حيث انها مدلولة للهيئة فهي ملحوظة آلة و معنى حرفيا و اإلطالق و التقييد مـن 
شئون المفاهيم االسمية االستقاللية و اما ما أجيب به عن ذلك من أن المعـاني الحرفيـة 

فهـي قابلـة للتقييـد و اإلطـالق فهـو غيـر صـحيح ألن المـانع عـن  معان كلية ال جزئية
بـل المـانع هـو كـون المعنـى  1اإلطالق والتقييد ليس الجزئية كمـا توهمـه المجيـب

  .١ملحوظاً آليا و هذا ال يرتفع بكون المعنى كليا
) ايـم  بيان كرده همانگونه كه در بحث معانيِ حرفي( اينگونه معانيرسد  به نظر مي

اند، نـه اينكـه    ز سنخ نسب و روابط هستند و در ذات خود، تعلقي و غيراستقالليذاتاً ا
بررسي  ادامه در كه در البته چنان. ، غيراستقاللي شده باشندكننده ظاحبا لحاظ ل صرفا

معنايي از كليت به تبع طرفين نسبت، مي توان اشكاالت محقق اصفهاني خواهد آمد، 
ي براي موجود شـدن بـه وجـود ذهنـي و عينـي نيـز       و قابليت معناي حرف تصوير كرد

  .روشن است )ايم هنشان دادكه در بحث معناي حرفي  چنان(
نيز كـه مبتنـي بـر مانعيـت لحـاظ آلـي از        1صحت و سقم استدالل محقق نائيني
استدالل دوم بر امتنـاع واجـب مشـروط خواهـد      تقييد معانيِ حرفي است، در بررسي

  .   آمد
  

  

  اشكال دوم

كنـد، ايـن اسـت كـه حتـي بـا پـذيرش         مطرح مي محقق خراسانيكه  ياشكال ندومي
 توان اين معناي خاص و جزئي را از ابتدا بصورت مقيـد  مي جزئي بودن معناي حرفي
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، نـه اينكـه اول آن را بـه صـورت خـاص و جزئـي ايجـاد كنـيم و سـپس          ردايجاد كـ 
ســت؟ محقــق قابــل تقييــد ني ،جزئــي و خــاصاشــكال شــود بخــواهيم قيــد بــزنيم تــا 

  :اين اشكال را اينگونه تقرير مي نمايد 1خراساني
مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أوال غير مقيد ال مـا إذا أنشـئ 
من األول مقيدا، غاية األمر قد دل عليه بـدالين و هـو غيـر إنشـائه أوال ثـم تقييـده 

  ١.ثانيا، فافهم
  

  دومبه اشكال  1پاسخ محقق اصفهاني

رسـد پاسـخ صـحيحي     بـه نظـر مـي   به اين اشكال پاسخي داده كه  1محّقق اصفهاني
رسد كه صرف  اي به نظر مي ، نكته1انصاري البته با دقت بيشتر در كالم شيخ. 2باشد

در كـه   هـاي ديگـر را ـ    اش، هم اين پاسخ و هم برخي پاسخ نظر از درستي يا نادرستي
  . كند ـ دفع مي خواهد آمد ادامه

دارد كـه اگـر جزئيتـي را كـه      بيان مـي  محّقق خراسانيدر جواب  ق اصفهانيمحّق
بـه طـور   كه معنا از ابتدا  گفت توان ميكند ناشي از انشاء باشد،  مي بيان شيخ انصاري

. ، در ذات معناسـت 1انصـاري  شيخمورد نظر  جزئيت. شود خاص و جزئي انشاء مي
ل انشـاء اسـت، جزئـي باشـد و     معنا خودش بنفسه جزئي است نه اينكـه آنچـه ماحصـ   

بنابراين چون آنچه مدلول هيئـت اسـت،   . جزئيت آن از ناحيه انشاء حاصل شده باشد
در اين صورت، واجـب مشـروط ديگـر    . ذاتاً و بنفسه جزئي است، قابليت تقييد ندارد

  :چنين است 1عبارت محقق اصفهاني .معنا نخواهد داشت
جزئيّته من ناحية اإلنشاء، و أّما إذا كـان نفـس هذا إنّما يناسب ما إذا كان تفّرده و 

المعنى جزئيّاً حقيقيّاً كما ربما يقال فال إطالق في حّد ذاته كي يقبل إنشائه مقيّـداً 
  ٣".فافهم"و لعله أشار إليه بقوله 
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البته ممكن است در مقام ايراد بر محقق اصفهاني گفته شـود در جمـالت شـرطيِ    
كنـد، همـواره معنـا جزئـي اسـت و       ال، معنا را ايجـاد مـي  انشائي چون متكّلم با استعم

ماننـد  همچنـين بـر طبـق مبـاني كسـاني      . جزئيت آن از ناحية ايجاد حاصل شده است
، معناي هيئت تالي كه از معـاني  دانند كه معناي حرفي را ايجادي مي 1ناييني محقق

شـود،   اصل ميحرفي است همواره جزئي بوده و جزئيت آن از ناحية انشاء و ايجاد ح
  .استهر چند جملة شرطي، خبري 

جواب اين سخن آن است كه در جمالت انشائي، انشاء و ايجاد، فرآينـدي اسـت   
ايجـاد  » أمنشـ «آيد، بنابراين امـر   كه در نتيجة استعمال لفظ در معناي خودش پديد مي

ايي شده به مراتب متأخر از معنا است، يعنـي بايـد لفظـي باشـد و آن لفـظ داراي معنـ      
باشد كه آن معنا با صرف نظر از استعمال، داراي تقرّر ذاتي خود باشد و مـتكلم ايـن   
لفظ را به داعي خاص در معناي خودش استعمال كند تا در نتيجه انشاء محقق شود و 

و امـر ايجـاد شـده،    » منشـأ «بنابراين روشن است كـه  . ايجاد شود» منشأ« ،به بيان ديگر
ناشـي   را جزئيت معناي هيئتتوان  و نميمتأخر از آن است،  ،تبمغاير با معنا و به مرا
مبناي كساني كه معـاني حرفـي را    نادرستي ،با همين بيان. ستناداز انشاء و ايجاد آن 

  .شود دانند نيز روشن مي ايجادي مي
  

  به اشكال دوم 1محقق اصفهانيبررسي پاسخ 

، اما بـا دقـت   1ايم پاسخ محقق اصفهاني را پذيرفته واجب مشروط كتابهرچند ما در 
يا » نشأم«، جزئيتي است كه يابيم جزئيت مورد نظر او درمي 1انصاري در كالم شيخ

محقـق   دريافـت بنـابراين  . فيـه  ، به آن متصف است، نه معناي مستعمل»ماحصل انشاء«
 ;درســت اســت، نــه آنچــه محقــق اصــفهاني 1انصــاري خراســاني از كــالم شــيخ

  . گويد مي
يد در مـدلول هيئـت،   كه اطالق و تقيكند بيان ميدر چند موضع،  1شيخ انصاري
 اي كه آمر آن را ايقاع و ايجاد كرده هيئت امر، براي طلبِ انشاء شده معنا ندارد؛ زيرا
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حتي يـك عبـارت ايشـان     .شود، خاص و جزئي است وضع شده و طلبي كه انشاء مي
اي كه در نفـس  همان اراده :داللت كند و آن اينكهتري  ممكن است بر مطلب مشكل

گرچه در چـاپ جديـد، مصـححان عبـارت را     (شود، موضوع له است  آمر محقَّق مي
  . )اندثبت كرده اي ديگر گونه به

إّن هيئة األمر موضوعة بالوضع : توضيح المقال و تفصيل هذا اإلجمال هو أن يقال
لخصوصـيات أفـراد الطلـب واإلرادة الحتميّـة النوعّي العام والموضوع له الخاّص 

اإللزامية التي يوقعها اآلمر و يوجدها عندما ينبعث في نفسه دواعي فعل المطلـوب 
  ١.من المأمور
  :فرمايد در چند سطر بعد مي 1سپس شيخ انصاري

وتارة يكون المطلوب أمراً خاّصاً على اختالف مناط الخصوصيّة ففـي جميـع 
مر و هيئته مستعملة فـي الطلـب الواقـع واإلرادة الحادثـة فـي هذه االقسام صيغة األ

  ٣ ٢.نفس األمر
به هر حـال، مـراد    طلبد، اما اين سخن، خود، بحث ديگري ميدرستي يا نادرستي 

بـه   ري صحيحشيخ انصاري همين است و دريافت محقق خراساني از كالم شيخ انصا
  .رسد نظر مي

ايشان براي هيئت، معنايي قائل نيست  ظاهر اين عبارات شيخ انصاري آن است كه
اين، همان تفسيري است كه . را ايجاد كرده است  جز همان طلب خارجي كه آمر آن

كند؛ يعنـي اينكـه خصوصـيت     محّقق خراساني نظرية شيخ انصاري را بر آن حمل مي
  .انشاء آمده و نفس طلب خارجي، مدلول هيئت است ٔمعناي حرفي از ناحيه

مرحوم شيخ نيز همـين مبنـاي    ٔيرزاي شيرازي، شاگرد بلند آوازهگفتني است كه م
  :گويد له هيئت امر پذيرفته و با صراحت بيشتري مي غريب را در موضوع

ثّم إّن الوجوب المطلق والمشروط هل هما من أفراد المطلق والمقيّـد المعـروفين، 
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، ألّن الظـاهر أّن هيئـة بأن يكون األول كلّيا والثاني فردا منه، أو ال؟ الحّق هو الثاني
األمر ليست موضوعة للطلب بطريق عموم الموضوع له كما فـي المصـادر وسـائر 
أسماء األجناس بل كان بطريق عمـوم الوضـع وخصوصـا لموضـوع لـه كمـا فـي 
المبهمات، فيكون وضعها حرفيا، فيكون معناه هي الطلبات الجزئية الموجودة فـي 

نّه لم يعتبـر فـي وضـعها خصوصـية الطـالبين وان الخارج من الطالبين، غاية األمر أ
كان المعنى الموجود الينفّك عنهـا، فيكـون معنـى الطلـب المطلـق هـي الطلبـات 
الجزئية الحقيقية الغيـر المقيّـدة، ومعنـى الطلـب المشـروط هـي الطلبـات الجزئيـة 
الحقيقية المقيّدة بقيد االشتراط، أي الموجودة بتلك الخصوصية، فيكـون معناهمـا 

  ١.حقيقة من قبيل المتباينين
ايـن طلـب خـاص و جزئـي را از      1محّقق خراسانياز ديدگاه بنابر همين تفسير، 

رسـد هـم    از ايـن رو بـه نظـر مـي     .ردانشـاء كـ   ،به صورت منوط و مقيدتوان  ميابتدا 
و هم اشكال او بر  درست است 1انصاري شيخ از كالم 1محّقق خراسانيدريافت 
  .باشد ميشيخ وارد 

بته در اين مقام، بحث ديگري با شيخ انصاري مطرح اسـت مبنـي بـر اينكـه آيـا      ال
فيه در هيئت، همين طلب خاص خارجي باشد كـه توسـط    امكان دارد معنا و مستعمل

  آمر ايجاد و انشاء شده است؟
خارجي، موقـوف   ٔچنين چيزي امكان ندارد؛ زيرا طلب ايجاد شده رسد به نظر مي

اگر آمـر، لفـظ و هيئـت را در معنـاي خـود بـه       . اي خود استبر استعمال لفظ در معن
داعي بعث و طلب استعمال كند، فردي از طلب واقعي در خارج انشاء و ايجـاد شـده   

هـر   ،به هر حال.  كه متأخر از وجود لفظ و معنا و وجود استعمال و وجود داعي است
. متأخر از استعمال لفظ در معناسـت  ،حقيقت انشاء داشته باشيم، انشاءمورد مبنايي در 

دانـد، بـاز ابـراز، نيازمنـد      كه انشاء را ابـراز اعتبـار مـي    1حتي بر مبناي محّقق خوئي
كه در جـاي خـود آمـده، ايـن مبنـاي صـحيحي        البته چنان. استعمال لفظ در معناست

  .نيست
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 له هيئت امر، طلب خارجي باشد كه با اسـتعمال لفـظ در معنـا ايجـاد     اگر موضوع
فيه چيست كه بـا اسـتعمال لفـظ در     معناي مستعمل شود كه اين سوال مطرح ميشود،  

فيـه را طلـب    تـوان معنـاي مسـتعمل    كنيم؟ روشن است كه نمي آن، طلب را ايجاد مي
  .اي دانست كه ماحصل انشاء است خارجي

محّقـق   ٔخالصه آنكه اشكال دوم محّقق خراساني بر شيخ انصـاري وارد و مناقشـه  
البته در اين ميان، يـك اشـكال مبنـايي    . ي در كالم صاحب كفايه ناتمام استاصفهان

  .وارد شد شيخ انصاريديگر، بركالم 
  

  به اشكال دوم 1پاسخ محقق عراقي

محقق عراقي قبل از طرح پاسخ خود به اشكال صاحب كفايه ابتدا دو تصوير متفاوت 
مـانع   ،زئيت معناي حرفـي در تصوير اول، ج. كند براي جزئيت معناي حرفي ارائه مي

 شود و در نتيجه محقق عراقي استدالل شـيخ  ِ احوالي و تقييد در آن نمي جريان اطالق
عبـارت  . دانـد  را بر اساس اين تصوير از جزئيت معناي حرفي، ناتمام مـي  1انصاري

  :ايشان در اين خصوص چنين است
باعتبـار الخصوصـيات على انه لو سلم كون المعنى فيها جزئياً و خاصـاً فانّمـا هـو 

الذاتية و هذا المقدار ال يقتضـى خـروج المعنـى فيهـا عـن االطـالق و عـن قابليـة 
التقييد بالنظر إلى الطواری و العوارض الالحقة ولـذلك تـری أّن زيـداً مـع كونـه 
جزئياً و خاّصاً كان مطلقاً بالنظر إلى الحاالت و الطواری العارضـة عليـه مـن نحـو 

  ١.نحوهماالقيام و القعود و 
ايـن بخـش از سـخن محقـق عراقـي طـي اشـكال پـنجم بـر           ٔتوضيح بيشتر دربـاره 

  .خواهد آمد 1انصاري استدالل شيخ
اما در عين حال معتقد است كه بنابر تصـوير ديگـري از جزئيـت     1محقق عراقي

قابـل   همعناي حرفي، كه البته خود ايشان هم به آن قائل نيست، اشكال صـاحب كفايـ  
تمـامي خصوصـيات ناشـي از    اين تصـوير از جزئيـت معنـاي حرفـي،     در . پاسخ است

                                                           
  .313، ص 1-2نهاية االفكار، ج بروجردي، . 1



    ۱۳۹۱ تابستان/  ۱۳شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش    ۱۶

  

طواري و حاالت گوناگوني كه براي فردي از معناي حرفي حاصل است، در معنـاي  
محقق عراقي معتقد است كـه  . له هيئتي كه دالّ بر آن فرد است، دخيل هستند موضوع

بـر   باشـد، اشـكال دوم صـاحب كفايـه     عنـايي اگر واقعاً معناي جزئي خارجي چنين م
  .وارد نيست1انصارياستدالل شيخ 

در اشكال خود معتقد شده بود كه اگـر بـه نحـو     1محقق خراسانيتوضيح اينكه 
اي داللت كند كه مشـروط و   تعدد دالّ و مدلول، از همان ابتدا هيئت بر معناي جزئي

بـر اسـاس راه   . شـود  ن نمي، جزئي بودن معناي هيئت، مانع تقييد آباشدمقيد به شرط 
كنـد بـر طلـب انشـائيِ      شرط، داللت مـي  ٔجمله ٔحلّ محقق خراساني، هيئت به ضميمه

  .همين انشاء حاصل شده است ٔجزئي كه جزئيتش از ناحيه
محقق عراقي بر اساس تصوير دوم از جزئيت معناي حرفي، در مقام پاسخ به ايـن  

ين است كـه ايشـان بپـذيرد معنـاي     گويد مقتضاي راه حلّ صاحب كفايه ا اشكال مي
فـرضِ پذيرفتـه شـده در كـالم      هيئت، معنايي جامع و كّلي اسـت و ايـن ُخلـف پـيش    

  .صاحب كفايه است
محقق عراقي بر اين مدعا آن است كه اساسـاً تعـدد دالّ و مـدلول، بـه      ٔدليل عمده

ايـن   ٔنتيجـه . ها بر بخشـي از مـدلول داللـت كننـد     معناي اين است كه هر يك از دالّ
سخن آن است كه قيد بر خصوصيت طلب جزئيِ انشائي، كه همان مشروط بودنِ آن 

صورت بايد دالّ ديگر، يعنـي هيئـت نيـز بـر ذات طلـب       در اين. كند است، داللت مي
انشائيِ مجرد از خصوصيت، داللت كند و پذيرفتن اين حقيقـت كـه مـدلول هيئـت،     

معناي پـذيرش مـدلولي بـراي هيئـت      ذات طلب انشائيِ مجرد از خصوصيت باشد، به
  .است كه بتواند با اضافه شدن خصوصيتي به آن، تخصص يابد

به بيان ديگر، اگر مدلول هيئت، جزئي خارجي به معناي مطلق باشد، بايد هيئت بر 
خصوصيت مقيد بودن به شرط، كه از مشخّصات و مقومات جزئيت، به اين معناست، 

بـر ذات طلـب انشـائي و     عناي آن است كه فقط هيئت، دالِّنيز داللت كند و اين به م
روشن است كه در اين صورت، ادعاي داللت هيئت بـر طلـب   . خصوصيت آن است

  .جزئيِ مقيد و متخصص به شرط، به نحو تعدد دالّ و مدلول، ادعايي نادرست است
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مطلق علـى معنـى  نعم لو أريد من خصوصيّة المعنى فيه وجزئيّته كونه خاّصاً وجزئيّاً بقول
اشتماله على جميع ما يفرض من الخصوصيّات حتّى الناشـئة مـن الطـوارّي الخارجيّـة بحيـث 
كان إنشاء مدلول الهيئة مساوق إنشاء الطلب المقيّد لكان لما ذكر من عدم قابلية المعنـى فـي 

ّ  1الهيئة للتقييد كمال مجال، وعليه أيضاً ال يكاد يتوّجه إشكال الكفايـة مـا يمنـع عـن بأنّـه إن
التقييد فيما لو أنشأ أّوالً غير مقيّد ال ما إذا أنشأ من األّول مقيّداً بنحو الـدالّين والمـدلولين فإنّـه 

و من ذلك ظهر عدم المجـال لمـا أفـاده أيضـاً مـن حـديث ... غير إنشائه أّوالً ثّم تقييده ثانياً 
الهيئـة عـن تلـك الخصوصـيّة  تعّدد الداّل والمدلول ألّن ذلك إنّما يكـون فـي فـرض تجريـد

بجعلها عبارة عن الطلب المجامع معها تارة والمفارق عنها أخرى كي يكون الـداّل علـى ذات 
كمـا هـو  -الطلب الهيئة وعلى الخصوصـيّة القيـد الخـارجّي و إّال فمـع عـدم تجريـدها عنهـا

و الهيئـة الجرم يكون الداّل علـى الـذات والخصوصـيّة هـ –الفرض من أخذ الخصوصيّة فيها 
  ١.فقط،كما هو واضح

  

  1بررسي پاسخ محقق عراقي

رسد اين پاسخ محقق عراقي بنابر تصوير خاصي كه ايشان از جزئيت معناي  به نظر مي
كـه در كـالم ايشـان نيـز فـرض       كند، پاسخ صحيحي است؛ زيرا چنان حرفي ارائه مي

سـبت، در  طواري و عـوارض و حـاالت خـاص فـردي از افـراد ن      ٔشده است اگر همه
ماند، تا بـا   ديگر چيزي از مدلول باقي نمي ،له آن اخذ شود، با استعمال هيئت موضوع

  .اما تمام سخن در اصل معقول بودن اين تصوير است. تعدد دال، بر آن داللت شود
حتـي شـيخ   . نيسـت به اين معنا معقول اي حرفي جزئيت معن تصويررسد  به نظر مي

دانند بسيار  كه مدلول هيئت را وجود خارجي طلب ميانصاري و ميرزاي شيرازي نيز 
بعيد و بلكه غيرممكن است بپذيرند تمـامي حـاالت و طـواري كـه بـر طلـب جزئـيِ        

  .اند له هيئت فعل امر دخيل موجود در خارج عارض شده است، در معناي موضوع
در فرض صحت مبناي شيخ انصاري، آنچه معقول است اين است كه هيئت فعـل  

وضع شده باشد براي وجود خـارجيِ طلـب   » له خاص وضع عام، موضوع«نحوِ امر به 
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اي كه اين طـواري و   گونه  انشائي كه خارجاً همراه با اين عوارض و طواري است، به
. ٌلـه خـارج باشـند    حينيه همراه با اين وجود بوده ولي از موضوع ٔعوارض به نحو قضيه
تعدد دالّ و مدلول، به وسيله هيئـت   توان از طريق صورت مي روشن است كه در اين

شرط و ساير اركان جمله مانند ماده و فاعل بـر   ٔبر نفس اين وجود خاص، و به وسيله
  .خصوصيات آن داللت كرد

  

  اشكال سوم 

از ابهاماتي اين اشكال بيان عبارات ايشان در . است 1محقق اصفهانياشكال سوم از 
اي از  كنيم و سپس به پاره يشان را عيناً نقل ميابتدا كالم ا از اين رو،. برخوردار است

  :گويد محقق اصفهاني در بيان اين اشكال مي. كنيم ابهامات اشاره مي
إّن المعاني الحرفيّة و المفاهيم األدويّة مع أّن وضعها عاّم و الموضوع لهـا خـاّص، 

 ّ تها بتقّومهــا إّال أّن معانيهـا غيـر جزئيـّـة عينيّـة و ال ذهنيّـة، بــل جزئيّتهـا و خصوصـي
بطرفيها، كما أنّها غير كلّيّة بمعنى صدقها علـى كثيـرين ألنّهـا ال جـامع ذاتـّي لهـا 

نعم كلّيّتها بمعنى قبولها لوجودات ال محذور فيهـا؛ ألّن . حتّى يصدق على أفرادها
القدر المسلّم من خصوصيّتها هي الخصوصـيّة الناشـئة مـن التقـّوم بطرفيهـا فقـط، 

 ّ ه ال مانع من تقييدها، بمعنى أّن البعث الملحوظ نسبة بـين أطرافهـا لكنّه مع هذا كل
و المبعوث و المبعوث إليه، ربما ال يكـون لـه تخّصـص آخـر غيـر مـا   من الباعث

و ربما يكون له تخّصص آخر من قبل ما علّق عليـه و . حصل له من أطرافه الثالثة
يد و المتخّصصـة بـه، فكـون إن لم يكن جامع ذاتّي بين النسبة الغير المتخّصصة بق

النسبة البعثيّة في ذاتها خاّصة ال ينافي زيادة تخّصص لها من ناحية المعلّق عليـه، و 
إن لم تكن النسبة ذات جامع ذاتّي يعقل فيه معنى وسـيع يصـدق علـى أزيـد مّمـا 

 ١.يصدق عليه ما يندرج تحته؛ فتدبّر جيّداً 

بعيد نيسـت از مجمـوع قـرائن بتـوان     پذيرد، گرچه  اين كالم الاقل دو احتمال مي
  .فهميد احتمال اول مقصود محقق اصفهاني است
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جزئي خارجي يا ذهني نيستند، بلكه جزئيت آنها  ،آنكه معاني حرفيه احتمال اول
شود معـاني حرفيـه و    از باب تقوم به طرفين نسبت است و اين جهت گرچه باعث مي

ثيرين باشد، داشته باشند، ولي در عين حـال  نسب نتوانند جامع ماهوي كه صادق بر ك
تواننـد عـالوه بـر تخصـص بـه اطرافشـان،        چون جزئي خارجي يـا ذهنـي نيسـتند مـي    

به معناي زيادت در تخصص و يـا نـوعي    ،بنابراين تقييد. تخصص بيشتر هم پيدا كنند
 ٔگرچه اين نوع تضيق و تخصص، از طريق تضييق دايـره . ممكن است ،تضيق در آنها

گونه كه در طي كالم ايشان تكرار شـده اسـت،    چون همان(افراد بدست نيامده است 
حروف و نسب داراي جامع ذاتي كه بر كثيرين صدق كند،  خصوصاً عبارات پاياني، 

ولي بنابر اين احتمال، ورود نوعي تضيق و تخصـص عـالوه بـر تخصـص بـه       )نيستند
  .طرفين بال مانع است

كه اصالً معناي حرفي، به طور مطلق جزئـي نيسـت، بلكـه     اين است احتمال دوم
جزئـي يـا كّلـي بـودن،     . شـود  وابسته به اطراف است و به تبع آنها جزئي يا كّلـي مـي  

اگر در جـايي طـرفين معنـاي حرفـي، كّلـي بودنـد، معنـاي        . خصوصيتي اضافي است
  .دق خواهد كردـ بر كثيرين ص ونه مستقالً   شود و به تبع طرفين ـ حرفي نيز كّلي مي

توانـد بـه تبـع آنهـا      بنابراين اگر طرفين اطالق داشته باشند، معناي حرفـي نيـز مـي   
اي است كه  ، در اينجا خصوصيت به گونهمحقق اصفهانيبه تعبير . اطالق داشته باشد

تواند تخصص پيدا كند و اخص شود، نه اينكه جزئي حقيقي بوده، قابل تقييـد   باز مي
  .نباشد

صـدق بـر   «بنابر اين است كه آنچه در كالم محقق اصـفهاني در نفـي   اين احتمال 
ولـي بـه نظـر    . آمده، صدق بر كثيرينِ به طور مستقل باشد، نه به تبع اطـراف » كثيرين
» صـدق بـر كثيـرين   «چون عالوه بر اين كه ايشان در  ؛رسد اين احتمال بعيد است مي

كه بين نسـبت متخصصـه بـه    كنند  در ضمن كالمشان تصريح مي  چنان قيدي نياورده،
اگر نسب و معاني حرفي ولو به تبع اطراف،  .بدان، جامعي نيست ٔقيد و غير متخصصه

آن قابل براي تطبيق و تخصيص بيشـتر بـود،    ٔشدند كه از ناحيه داراي نوعي كلّيت مي
  .بود بايد جامع ذاتي بين دو حصه معقول مي
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رت ايشان بعيد است گرچه في حد ذاته رسد اين احتمال در عبا بنابراين به نظر مي
  .خود احتمالي است كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  
  بررسي اشكال سوم

شده است، بايد با  1اين اشكال نيز مانند ساير اشكاالتي كه به استدالل شيخ انصاري
سنجيده شود تا ورود و عـدم ورود آن مشـخص    انصاري شيختفسير صحيح از كالم 

 شيخ انصـاري انصاف مطلب اين است كه با توجه به برداشت صحيح از كالم . گردد
ـ  گذشت» به اشكال دوم 1محّقق اصفهانيبررسي پاسخ «كه توضيح آن در قسمت ـ 

شـيخ   كـه بـا توجـه بـه اين   . اين اشكال محقـق اصـفهاني از جهـاتي مـورد تأمـل اسـت      
» معنا«دلول هيئت را نفس طلب خارجي دانسته و طلب خارجي، غير از م 1انصاري
  .كند پيدا مي 1چه نسبتي با سخن شيخ محّقق اصفهاني بايد ديد اشكال  ،است

دارد  )غير از عباراتي كه قبالً از ايشـان آورديـم   (عبارت ديگري  1شيخ انصاري
  :فرمايد ايشان مي. تر است كه  در معناي فوق روشن

ل أن يكون الفرد الموجود من الطلب مطلقاً إذ اإلطـالق إنّمـا هـو واسـطة و اليعق
في التعقّل ال في الوجود، واأللفاظ إنّما تتّصف باإلطالق و التقييد باعتبـار المعنـى 
و بعدما فرضنا من أّن المعنى المقصود بالهيئـة هـو خصوصـيّات الطلـب و أفـراده 

١.يّدةإّن الهيئة مطلقة أو مق: فالوجه ألن يقال
  

. يعني اطالق و تقييد، از اعتبارات معناست و موجود خارجي اطالق و تقييد ندارد
مفاد هيئت را از عـالم معـاني بـه     شيخ انصاريكند كه  اين عبارت به روشني ثابت مي
بشرط شـيء، بشـرط ال و   (ماهيت  ٔاعتبارات سه گانه. وجودات خارجي كشانده است

هيچ يك از اين اعتبارات سـه   ،همه وصف مفاهيم هستند و وجود خارجي) ال بشرط
  .پذيرد گانه را نمي

، اشـكال محّقـق اصـفهاني از دو جهـت قابـل      1شيخ انصاري  عباراتبا توجه به 
  :تأمل است
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د نيست، بلكه از سنخ وجو )الاقل در نزد محّقق اصفهاني(آنكه معناي حرفي  اول
اين امر غير از طلب خـارجي  . پذيرد از سنخ معنا است بطوري كه هر دو وجود را مي

معنـاي  "پس سخن محقق اصفهاني كه مدلول هيئـت را  . است كه مدعاي شيخ است
بـر صـواب   گرفته و بر اساس آن تصوير تخصص زائد كرده، از ايـن جهـت    "حرفي
كـه   -چنانكه ما اشـكال كـرديم   -كال كند توانست بر شيخ اش آري ايشان مي. نيست

اشكال ديگري  ،ولي به هر حال اين سخن. تواند وجود خارجي باشد مدلول لفظ نمي
  .است

بحث تقييد و تضييق معنـاي حرفـي    1رسد محقق اصفهاني  آنكه به نظر مي دوم
ظـاهر   .كـه ايـن خـود نـوعي اشـكال ديگـر اسـت       يكسان ساخته  "تعليق نسبت"را با 

شود و مقصود از  مي "معّلق" ،اين است كه نسبت بين اطراف  محقق اصفهانيعبارات 
 نه زيادشـدن اطـراف نسـبت    ،بر نسبت حرفي همين تعليق است» ورود تخصص زائد«
بنـابر ايـن تفسـير از كـالم محقـق      . )انـد  كه شهيد صدر و برخي ديگـر تصـور كـرده   (

چگونه تعليق يافتـه،   "حرفي معناي"اصفهاني، اين اشكال نيز بر ايشان وارد است كه 
  .صفت وجود است نه معنا ،در حالي كه تعليق

  

  تفسير شهيد صدر از كالم محقق اصفهاني

از عباراتي كه در اشكال سوم، از محقـق اصـفهاني نقـل شـد، اشـكال       1شهيد صدر
دهـد و سـپس خـود در     ديگري را استفاده كرده و آن را به محقق اصفهاني نسبت مي

حاصل برداشت شهيد صدر اين است كه محقق اصفهاني با اضافه . ندك آن مناقشه مي
كردن ركن ديگري بـه اركـان نسـبتي كـه مفـاد هيئـت اسـت، تقييـد مفـاد هيئـت را           

  .كند پذير مي امكان
در صـورتي كـه در   : كنـد  شهيد صدر اشكال محقق اصفهاني را چنين تقريب مـي 
متعلق (امر، كه ميان ماده  ٔخطاب، شرطي براي وجوب نباشد، نسبت مفاد هيئت صيغه

مـاده و   (ارتباط برقرار كرده، متقوم بـه دو طـرف   ) فاعل فعل امر(و مخاطب ) وجوب
اما اگر در خطاب، شرطي براي وجوب باشد، طرف ديگـري نيـز بـه    . است)  مخاطب
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شود و نسبتي كه مفاد هيئت است در حقيقت ميان ماده و  اطراف اين نسبت اضافه مي
  .كند ارتباط برقرار مي مخاطب و شرط

  : ...وقد أجيب عن البرهان المذكور بوجوه أخرى
بـأّن كـون  1ما يرجع إلى منع األمر الثاني، كجـواب المحقـق اإلصـفهانيّ  -منها

مدلول الحرف خاّصاً ليس بمعنى كونـه جزئيّـاً خارجيّـاً أو ذهنيّـاً بـل خصوصـيّته 
بتقّومه بطرفيه فاليمكن افتراض المعنى الحرفـّي جامعـاً بـين نسـبتين، ولكـن هـذا 
اليأبى عن إدخال مقّوم ثالث على النسبة وهو القيد في محل الكالم فمدلول هيئـة 

لحوظ بما هو نسبة بين الماّدة والمخاطب قد يلحظ بمـا الذي هو البعث الم» إفعلْ «
وفرق هذا عّما حقّقناه فـي . هو نسبة ثالثيّة األركان بين الماّدة والمخاطب والشرط

مقام الجواب أّن إرجاع القيد إلى مدلول الهيئة على ما بيّناه يكون من باب التقييـد 
نسبة على نحـو اليعـود هنـاك الطارئ عليه، وعلى ما أفاده يكون بتثليث مقّومات ال

  ١.جامع بين النسبة المرتبطة بهذا المقّوم الثالث والنسبة غيرالمرتبطة به
در عبـارات محقـق اصـفهاني     ه در تأييـد ايـن تفسـير شـهيد صـدر     تنها شاهدي ك

در بيـان عـدم منافـات     )در پاورقي(است كه ايشان  ي از توان يافت، عبارت ديگر مي
  :آورده است ي و تقييد آنلحاظ آلي معناي حرفبين 

  ٢.فإّن كثرة األطراف و قلّتها الموجبتين لسعة الوجود اآللّي و ضيقه التنافيان اآلليّة
بر اساس اين عبارت، محقق اصفهاني مشكلي را كه لحاظ آليِ معناي حرفي براي 

. كنـد  تقييد آن پديد آورده، با كثرت اطراف نسبتي كه مفـاد هيئـت اسـت، حـل مـي     
  .نيز قابل طرح است» جزئيت معناي حرفي«كه همين راه حل، در مشكل  روشن است

زيرا چه بسا بتوان كثرت اطـراف و   ؛البته در تماميت اين شاهد هم بايد تأمل كرد
بـه ايـن معنـا كـه     . آوريم، تفسير كـرد  قلّت آن را با بياني كه در نقد سخنان شهيد مي

ا كه بـين دو يـا سـه طـرف برقـرار      توان نسبتي ر مي .ح نباشنداطراف همه در يك سط
عليـه هـم    توان گفـت معّلـق   در اين صورت مي. انشاء كرد ،بر شرط بطور معّلقاست، 
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البتـه بايـد توجـه    . هاي ديگر هستند نه در آن سطح كه طرف  طرف نسبت است، ولي
بـر اسـاس ايـن    . دارد نه در تقييـد مفهـوم   در تعليقِ وجودظهور  ،شرطيه ٔداشت، جمله
  .نوعي مسامحه در همة اين گفتارها مشهود است ،مبناي مختار

بعد از نقل استدالل شـيخ   االصول مباحثنيز در كتاب  1اهللا بهجت  مرحوم آيت
مفـاد همـين برداشـت    » يمكـن اٴن يجـاب عنـه«انصاري بر امتناع تقييد هيئت، با تعبير 

كنـد و مطـابق روال معمـول     ن اشكال بر اين استدالل مطرح ميشهيد صدر را به عنوا
و بلكه در همة مباحث درس خـارج خـود، ذكـري از     االصول مباحثخود در كتاب 

شاهد بر اين روال آن است كـه ايشـان در نقـل همـين     . آورد گويندة اين اشكال نمي
خ نسـبت  آن را بـه خـود مرحـوم شـي    » امتنـاع تقييـد هيئـت   «استدالل شيخ انصاري بـر  

بـا ايـن وصـف، بعيـد بـه نظـر       . كنـد  از آن ياد مـي » وقد يستشكل«دهد و با تعبير  نمي
رسد كه ايشان نيز اين اشكال را از كلمـات اسـتاد خـود، محقـق اصـفهاني تلقـي        نمي

  .كرده باشد
هل القيد في الواجب المشروط في موارد إنشاء الطلب بالهيئات، يرجع إلى الهيئـة 

و قد يستشكل في األّول، بأّن مفـاد الهيئـة هـو الوجـود ... ماّدة؟و مفادها أو إلى ال
؛ و »الوضـع العـاّم و الموضـوع لـه الخـاّص «الخاّص، بناًء علـى المختـار فيهـا مـن 

  .التوسعة و التضييق شأُن المفاهيم و المعانى، دون الموجودات الخارجيّة
متقّوم بـاألطراف ال  -و هى معنى الهيئة -و يمكن أن يجاب عنه بأّن وجود النسبة 
و ال يلزم مـن زيادتهـا تضـييق الموجـود . محالة، و أطرافها قابلة للزيادة و النقصان

الخـارجى، أی تضـييق مـا فـرض وجــوده؛ بـل فـرض الوجـود الضـيق باإلضــافة، 
ء خاّص؛ فكما للطلب إضافة إلـى  كفرض الوجود الغير المضيّق باإلضافة إلٰى شي

  ١٢.اً أن يزاد في أطرافه المطلوُب عليهالطالب و المطلوب، يمكن أيض
                                                           

  .40-39، ص2األصول، ج بهجت، مباحث. 1
االصول نيز در مواجهه با  در جلد اول كتاب مباحث) اهللا تعالي عليه رضوان(اهللا بهجت  ت كه آيتگفتني اس. 2

  )دهد كه استدالل دوم بر امتناع واجب مشروط را تشكيل مي(محذور مانعيت لحاظ آلي از تقييد مفاد هيئت 
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اهللا وحيد نيز بر حسب نقل تقريرات، اين اشكال محقـق   شايان ذكر است كه آيت
ايشان . كند اصفهاني در استدالل مرحوم شيخ را مطابق تفسير شهيد صدر، تقريب مي

نيز مانند شهيد صدر معتقد است محقق اصفهاني با اضافه كردن يك طرف به اطراف 
اهللا وحيـد در   آيـت . دانـد  پذير مـي  ـ امكان كه جزئي است تقييد مفاد هيئت را ـ  ،نسبت

  :گويد تقريب اشكال محقق اصفهاني مي
لـيس المـراد مـن الجزئيّـة هـي الجزئيّـة الخارجيّـة أو : و قال المحقـق االصـفهاني

فـي ذاتـه الذهنيّة، بل المراد منها هي التعلّق و التقّوم بالطرفين، و المعنـى الحرفـي 
: فـي» فصل «متقّوم بالطرفين، و الهيئة معنى حرفي، فمفادها النسبة البعثيّة ـ كما في 

المنسوب و المنسوب إليه و : ـ و هذه النسبة ذات طرفين» إذا زالت الشمس فصلّ «
و إذا كان هذا معنى الجزئيّة، فإّن الجزئيّـة بهـذا » إن جاءك زيد فأكرمه«كما في 

١ .ييق، بأن يزاد في األطراف، فتكون ثالثة أو أربعةو هكذاالمعنى تقبل التّض
  

  

  ايرادهاي شهيد صدر بر كالم محقق اصفهاني
  .شمارد شهيد صدر سخن محقق اصفهاني را با طرح دو ايراد ناتمام مي

  ايراد اول

معتقـد اســت از آنجـا كــه ارتبــاط مسـتقيمي بــين شـرط، بــا مــاده و      1شـهيد صــدر  
ـ  دهنـد  كه دو طرف نسبت مفاد هيئـت امـر را تشـكيل مـي    ـ ) امر ٔفاعلِ صيغه(مخاطب

اگر شرط بتواند بـا   .توان شرط را يكي از اطراف اين نسبت دانست وجود ندارد، نمي
جزئي از اجزاء جمله ارتباط برقرار كنـد و بخـواهيم نسـبتي ميـان شـرط بـا آن جـزء        

                                                                                                                                        
  :اين خصوص نيز چنين است

وهو الذي يستفاد من اللغة من رجوع القيد في الجملة الشرطية الي مفاد الهيئة و هذا المستفاد مَتبع الَا ان ... « 
ا، بـل       ا و فيه أن التقييد اليـرد علـي الملحـوظ آليـيدفع بالعقل، و ال دافع له الَا استحالة التقييد للملحوظ آلي

ييد حيث كان عبارة عن كثرة اطراف النسبة و االطالق عـن قلتهـا   انّ التق: و توضيحه. اللحاظ يرد علي المقيد
... فالنسبة الواقعة بين االطراف حين الطلب واقعة بين الطالب والمطلوب و المطلـوب منـه و المطلـوب عليـه    

هذا هو حلَ االشكال المنقول من . يعني جعله بين اطراف أربعة» ضيق فم الركية«فتقييد مفاد الهيئة مثل قولهم 
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به اين شـرط شـده    تصوير كنيم، بايد آن جزء، بخشي از مفاد جمله باشد كه مشروط
پـس اگـر   . است؛ زيرا به طور مستقيم بين شرط و مشروط، ارتباط برقرار شـده اسـت  

شرط را طرف نسبتي تلقي كنيم، بايد طرف ديگر اين نسبت را بخشي از مفـاد جملـه   
 دهد را تشكيل مي» مشروط به اين شرط«بدانيم كه مفاد.  

مشـروط بـه شـرط شـده،      همچنين در نظر شهيد صدر آن بخش از مفاد جمله كه
بنابراين طرف ديگرِ نسبتي . عبارت است از نسبت بعثيه و ارساليه ميان ماده و مخاطب

ميان مـاده و مخاطـب    ٔكه شرط، يكي از اطراف آن را تشكيل داده، نفس نسبت بعثيه
  .است، نه خود ماده و مخاطب

بل إّن ذلك  1الحاجة إلى إرجاعه إلى افتراض مقّوم ثالث للنسبة كما صنعه 
فألنّه اليوجد ربط مباشر بـين الشـرط والمـاّدة والمخاطـب :  غير صحيح، أّما أّوالً 

لتلحظ نسـبة واحـدة قائمـة بالثالثـة، بـل الشـرط مـرتبط بمشـروطه وهـو الحكـم 
بعثيّـة أو إرسـاليّة قائمـة بـين  الملحوظ في مرحلة المدلول التصورّي بما هـو نسـبة

الماّدة والمخاطب، فالبّد من ارتباط الشرط بهـذه النسـبة بـدالً عـن ربطـه بالمـاّدة 
  ١.والمخاطب ابتداءً 

  :كند شهيد صدر اين ايراد خود را با بياني ديگر چنين تقريب مي
اگر نسبت و ربطي وجود داشته باشد تا آنچه به حمل شايع شرط است، طرف آن 

گيرد، اين نسبت بايد بين شرط و مشـروط برقـرار شـود نـه بـين شـرط و مـاده و         قرار
اي  از نگاه شهيد صدر بايد اين ربط و نسبت كه معناي حرفي است، به گونه. مخاطب

از  را انتزاع كرد و با ايـن مفهـوم اسـمي   » شرطيت«فهوم اسمي باشد كه بتوان از آن م
  .است، حكايت كرد واقعيت نسبتي كه شرط، يكي از اطراف آن

إّن الـربط بنحـو المعنـى الحرفـّي الصـالح ألن ينتـزع منـه مفهـوم : وإن شئت قلت
الشرطيّة بنحو المعنى اإلسمّي وأن يحكي عـن واقـع الـربط الـذي يكـون الشـرط 

  ٢.طرفاً له إنّما يقوم بين الشرط والمشروط
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  ايراد دوم

در . اين ايراد شهيد صدر مبتني بر مبناي وي در تحليـل مفـاد جمـالت شـرطي اسـت     
دانان بر سر تفسير مفاد جمالت شـرطي، شـهيد صـدر ديـدگاه      نزاع اهل ادب با منطق

گوينده در جمالت شرطي، به نسبت بـين شـرط و    استمنطقيان را برگزيده و معتقد 
. كنـد  تالي و شرط، حكـم مـي   ٔت جملهجزاء يا به تعبير ديگر به نسبت بين مدلول هيئ

دانـد، آن را نسـبت تامـه     طبيعي است كه چون ايشان اين نسـبت را متعلـق حكـم مـي    
  .محسوب كند

: توان چنين تقريـب نمـود   با عنايت به اين مبناي شهيد صدر، ايراد دوم وي را مي 
اف اگر تصوير محقق اصفهاني از نسبت سه طرفه را بپذيريم و شـرط را يكـي از اطـر   

 ٔنسبتي بدانيم كه بين ماده و مخاطب و شرط ارتباط برقـرار كـرده اسـت، مفـاد جملـه     
حكم به همين نسبت سه طرفه است و در ايـن صـورت، جمـالت شـرطي بـر       ،شرطيه

. اي كه ميان شرط و نسبت تالي ارتباط برقرار كرده، داللت نخواهـد كـرد   نسبت تامه
تارِ وي در تحليل مفاد جمالت شـرطي  روشن است كه اين نتيجه بر خالف مبناي مخ

  .است
نزاع اهل ادب و منطقيان  ٔكه به تفصيل درباره» مفهوم شرط«شهيد صدر در بحث 

ظهـور  «را ) ديـدگاه منطقيـان  (گويد، يكي از ثمرات ديـدگاه مختـار خـود     سخن مي
شرطيه  ٔوي كه گويا ثبوت مفهوم براي جمله. كند معرفي مي» شرطيه در مفهوم ٔجمله

شـرطيه بنـابر    ٔداند، در بحـث حاضـر، تعـذّر اسـتفادة مفهـوم از جملـه       را ارتكازي مي
ديدگاه اهل ادب را شاهدي بر نادرستي اين ديدگاه و مؤيدي بر ديدگاه مختار خود 

  :عبارت كوتاه شهيد صدر در بيان ايراد دوم چنين است. شمارد برمي
اداً علـى نحـو النسـبة التاّمـة فـي الجملـة أّن الزم ذلك عدم كون التعليق مفـ: وثانياً 

  ١.الشرطيّة، وهذا يوجب تعّذر استفادة المفهوم كما سنوّضحه إنشاءاّهللاٰ تعالى
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  بررسي ايرادهاي شهيد صدر بر كالم محقق اصفهاني

مبتني بر تفسـير نادرسـتي    اصفهانيهر دو ايراد شهيد صدر بر كالم محّقق به گمان ما 
در كالم محّقق اصفهاني اين مطلب مطرح نشده است كه شـرط  . استايشان از كالم 

 وجـوب «شـود بطوريكـه در مـوارد     به عنوان ركن ديگري به اركان نسبت اضافه مـي 
برقـرار بـود،   ) اليه باعث و مبعوث و مبعوث(چيز  سه، نسبتي كه تا كنون بين » مشروط

  .اليه شرط، باعث، مبعوث، مبعوث :شود حاال بين چهار چيز برقرار مي
محقق اصفهاني خالف اين است و در واقع همان چيزي است كه شهيد صدر  بيان

نسـبت   ِنفسِ محقق اصفهاني شرط را خصوصيت. به عنوان مختار انتخاب كرده است
گرچـه  . بسيار مهم اسـت امر اين دو تفاوت و  .طرف نسبت ي درداند نه خصوصيت مي

تواند تخصصـي   كرده است، اما مي نسبت، بدليل تقومش به اطراف، خصوصيتي پيدا
  .بر آن عارض باشدنيز ديگر 

ربما يكون له تخّصص آخر من قبل ما «: محقق اصفهاني استٔجملهاين آن، شاهد 
بـر آن معّلـق   » نسـبت «آنچه كـه   ٔناحيهرا از تخصص محقق اصفهاني اين . ١»علّق عليه

ديگـر معنـا    ،عليـه، خـود طـرف نسـبت بـود      اگر معلـق  كه واضح است. داند مي ،شده
. نسبت نيست آن،بدون » نسبت«، معّلق بر آن شده است، بلكه »نسبت«نداشت بگوئيم 
كـه ظهـور   اسـت   ٢»النسبة الغير المتخّصصة بقيد و المتخّصصة به« تعبيرِشاهد ديگرنيز 

  .در ورود قيد بر نسبت دارد نه اينكه قيد خودش طرف نسبت است
اخـذ  محقـق اصـفهاني   دام عبارت از ك تفسير شهيد صدر اين رو، واضح نيستاز 
 نيـز شـان از جهـات ديگـري    اي البته هر دو ايراد .باشدتا چنان ايرادي بر آن وارد  شده

هـا فـرض شـده     اين بحثتمام كنيم كه در  فقط به اين نكته اشاره مي .مخدوش است
. رسـد  صحيحي به نظر نميفرض  اينتواند معّلق يا مشروط شود كه  است كه معنا مي

 ،بلكه قابل تقييد است و حكم در واجب مشـروط  ،معنا في حد ذاته قابل تعليق نيست
هاي  در اين صورت بسياري از استدالل. نه مقيد ،گردد معّلق بر شرط و منوط بدان مي
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  .گردد خدوش ميهاي محّقق اصفهاني م اي از استدالل شهيد صدر و شايد پاره
  اشكال چهارم 

بـا فـرض اينكـه معنـاي     : فرمايـد  ايشان مي. است 1محّقق اصفهانياين اشكال نيز از 
هيئت، جزئي خارجي باشد و جزئي خارجي تقييد نپذيرد، با اين حال، تعليق اشـكالي  

درست است كه تقييد فقط در جايي معنا دارد كه كليتي وجود داشته باشد تـا  . ندارد
تعليق به معناي اناطه، در جزئيـات نيـز   . لي در تعليق چنين نيستبا تقييد، ضيق شود؛ و

مثالً وجود معلول با اينكه جزئي است، معلـق و منـوط بـر وجـود علـت      . ممكن است
اناطه و تعليق است، نـه تقييـد و تضـييق، و اناطـه منافـاتي بـا        ،شرطيه ٔمفاد جمله. است

  . جزئيت ندارد
ن كان جزئيّاً حقيقيّاً إالّ أنّه يقبل التقييـد بمعنـى بل التحقيق أّن المعنى اإلنشائي و إ

التعليق على أمر مقّدر الوجود، و إن لم يقبل التقييد بمعنـى تضـييق دائـرة المعنـى 
ء، و مـن البـديهي أّن  فالمراد من اإلطالق عدم تعليـق الفـرد الموجـود علـى شـي

ضـييق دائـرة المعلّق عليه الطلب ليس مـن شـئونه و أطـواره كـي يكـون موجبـاً لت
  ١.مفهومه فافهم و استقم

محقق خويي نيز از كالم محقق اصفهاني تبعيت نموده و همين اشكال را بر مبناي 
  :گويد محقق خويي چنين مي. شيخ انصاري وارد دانسته است

التقييد بمعنـى التضـييق و التخصـيص و فـي ): األول(و ثانياً ان التقييد على قسمين 
بمعنى التعليق و في مقابله اإلطالق بمعنـى ): الثاني. (التوسعةمقابلة اإلطالق بمعنى 

التنجيز، و عليه فلو سلمنا ان المعنى الحرفي جزئي حقيقي اال ان الجزئي الحقيقـي 
غيـر قابـل للتقييـد بــالمعنى األول، و أمـا تقييـده بـالمعنى الثــاني فهـو بمكـان مــن 

لمنشـأ بالصـيغة أو بغيرهـا الوضوح بداهة انه ال مـانع مـن تعليـق الطلـب الجزئـي ا
ء كما إذا علق وجوب إكرام زيد مثال على مجيئـه حيـث ال محـذور فيـه  شي على
  ٢.أبداً 
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  بررسي اشكال چهارم
كـه  (با صرف نظر از نادرستيِ مبناي واحد استدالل شـيخ انصـاري و اشـكال چهـارم     

تـه كـه   پوشي از اين نك همچنين با چشم )داند  له حروف را جزئيِ خارجي مي موضوع
مدلول هيئت و ماده از سنخ معناست و اساساً تعليق و اناطه در آنچه از سنخ معنا باشد، 

 ٔرسد اشكال چهارم صـحيح اسـت و اصـل امكـان اناطـه      به نظر مي ،پذير نيست امكان
چنان كه معلول با اينكه جزئي است و . جزئي خارجي بر شيئي ديگر، پذيرفتني است

  .ق و منوط به آن استبه علت خود مقيد نيست، معل
  

  پاسخ شهيد صدر از اشكال چهارم
شهيد صدر در بحث ثمرات عمليه وضع حروف اين اشكال محّقق اصفهاني بـر شـيخ   

است جزئيت معناي حرفي همانطور كه مانع   معتقدانصاري را مورد ايراد قرار داده و 
  .باشد از تقييد آن است، مانع تعليق و اناطه در معناي حرفي نيز مي

پذيرش جزئيت حقيقـيِ مفـاد هيئـت، بـه معنـاي پـذيرش        از ديدگاه شهيد صدر،
اگـر   ،در ايـن صـورت  . تشّخص آن به وجود خاص و به علّت مخصوص به آن است

علـت   ٔ، تعليق و تقييد به علـت در مقابـل اطـالق از ناحيـه    مقصود از تعليق مفاد هيئت
باشد، روشن است كه جزئي حقيقي، به لحاظ علت خود اطالقي ندارد تا قابل تعليـق  

كه گفته شد فرض جزئيت حقيقي، فرض تخصص آن  و تقييد به آن باشد؛ بلكه چنان
  .به علت مخصوص به خود است

رط، عـدم فعليـت مفـاد هيئـت در مقابـل      و اگر مقصود از تعليق مفاد هيئت بـر شـ  
باشد، اين معنا از تعليقِ مفاد هيئت نيـز مسـتلزم   ) شرط(عليه  فعليت آن با حصول معّلقٌ

كّلي شدن مفاد هيئت و خلف جزئيت حقيقي آن است؛ زيرا وجود و تشـّخصِ مفـاد   
د هيئت عدم فعليت مفا(جزئيت حقيقيِ آن است، با اين معنا از تعليق  ٔهيئت كه الزمه

  .قابل جمع نيست) عليه در مقابل فعليت آن با حصول معّلقٌ
انّه مع إنكار الجزئية الحقيقية ال معنى للتعليق بنحـو يقابـل التقييـد، ومـع : يرد عليه

ــتّم الجــواب المــذكور ألّن  ــاً فالي ــاً حقيقي ّ ــي جزئي ــى الحرف ــراض كــون المعن افت
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المرتبة المتأخرة عن كونه جزئيّاً  المفروض فيه كون التقييد بالشرط راجعاً إليه في
خارجيّاً و شخصاً خاصاً، بمعنى انّما هو معروض التقييد هو الجزئي ومـن المعلـوم 
اّن ما كان جزئيّاً كما اليقبل التضـييق كـذلك اليقبـل التعليـق ألن فـرض جزئيتـه 
الخارجية هو فرض تشخصه بوجود خاص وبعلة خاصة واليعقل كونه مطلقـاً مـن 

 ّ اّن التعليـق ِإن كـان فـي مقابـل : وِإن شئت قلـت... ته وإالّ لم يكن جزئياً ناحية عل
اإلطالق من ناحية العلة فهو غيرمعقـول فـي الجزئـي كمـا عرفـت، وإن كـان فـي 

اّن مفـاد التعليـق فـي الشـرطية سـنخ :  مقابل فعلية المعلق بفعلية المعلّق عليه، ففيـه
رض عـدم فعليتـه فاليمكـن أن يـراد معنى محفوظ في فرض فعلية المعلّق عليه وف

إلى اّن التعليق بهذا المعنى يستدعي كون :  هذا، مضافاً . بالتعليق معنى يقابل الفعلية
ء اليكون جزئيّاً خارجيّاً إالّ بـالوجود  المعلّق مفهوماً كليّاً الجزئيّاً خارجيّاً ألّن الشي

  ١.والتشخص وهو ينافي التعليق المذكور
  

  صدربررسي پاسخ شهيد 
ايـن در حـالي اسـت كـه     . تمام اشكال شهيد صدر مبتني بر جزئيت حقيقـي معناسـت  

اگر بخواهيم معناي معقولي براي جزئيت حقيقي در مقـام   همانگونه كه قبالً گذشت،
صـورت كـامالً    تصور كنيم بايد آن را بر ايجاد جزئي باالنشاء حمـل كنـيم و در ايـن   

ـ بـه   شود انشاء حاصل مي ٔيتش نيز از ناحيهكه جزئ معقول است كه اين معناي جزئي ـ 
  .صورت معّلق بر شرط، انشاء شود يا بدون تعليق بر آن

. گردد نـه بـه خـود معنـا     تعليق و عدم آن در مقام به وجود و ايجاد برمي ،در واقع
 از آنچـه  بيان شد، پاسـخ پاسخ محقق عراقي به اشكال دوم  همان گونه كه در بررسي

كه جزئيت حقيقي در فرض تشخص به وجود خاص و به علت نقل شده است ايشان 
شد؛ زيـرا در هـر   مي باآشكار  ، معقول نيست،تعليق ،مخصوصه است و در اين فرض

ناشـي از   جزئي است؛ منتها گـاهي جزئـي اسـت بـا تخصـصِ      ،بعث» ايجاد« ،صورت
ني محقق خراسـا ناشي از تعليق و همان گونه كه  تعليق و گاهي جزئيِ بدون تخصصِ
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جزئيِ بدون تخصص تعليقي و جزئيِ با تخصص تعليقـي هـردو   بيان داشت،  بدرستي
تعليـق حاصـل   شوند و چنين نيست كه اول وجود بـدون   به يكباره با انشاء حاصل مي

  .شود و سپس تعليق يابد
  

  اهللا وحيد از اشكال چهارم آيةپاسخ 
كـه   محّقـق اصـفهاني   در اصـل ايـن مـدعاي    )حفظه اهللا(اهللا وحيد آيةحضرت استاد، 

جزئي هر چند قابل تقييد نيست اما تعليق و اناطه در آن ممكن است، مناقشه كـرده و  
هرجا اناطه تصوير شود، حتماً بايد دو حصه وجود داشته باشد و تـا دو  : دارند بيان مي

چـون دو  » وجوب اكرام زيـد «در مثل . حصه وجود نداشته باشد، اناطه نامعقول است
وجوب بر مجـيء نيـز معقـول     ٔقابل تصور است، اناطه» عدم مجيء«و » مجيء«فرض 
 محّقـق اصـفهاني  رو  ايـن  از. در غير اين صورت، اناطه معنـايي نخواهـد داشـت   . است
پـس ايـن اشـكال    . اي تصوير كند كه با تقييـد تـوأم نباشـد   تواند اناطه را به گونه  نمي
جزئـي و غيـر قابـل تقييـد      ،صحيح نيست كه اگر موضـوع لـه هيئـت    اصفهاني محّقق

جزئي برخالف تقييد آن محال  ٔتوان جزئي را معّلق و منوط كرد و اناطه ، باز مياشدب
كه به پيـروي از ايشـان، ايـن اشـكال را مطـرح       محّقق خوئيديدگاه همچنين . نيست
  .صحيح نيستكرده، 

آن را هيئـت، تقييـد   كه با توجه به جزئي بودن معنـاي   شيخ انصاريبنابراين كالم 
، به قوت خود باقي است؛ زيرا در فرض جزئي بـودنِ معنـاي هيئـت و    مستحيل دانسته

آن عدم امكـان تحصـيص در مـدلول هيئـت اسـت، اناطـه و        ٔتقييد، كه نتيجه ٔاستحاله
  :در تقريرات درس آيت اهللا وحيد اين چنين آمده است. تعليق آن هم محال است

لشىء حّصتان من الوجـود، كـالبيع، فإنـه إنما يكون التعليق حيث يعقل أن يكون ل
و . البيع المنّجـز، و البيـع المعلّـق علـى قـدوم الحـاج مـثالً : فى حّد ذاته ذو فردين

حينئٍذ، يكون التعليق محّصصـاً للمعلّـق، و مـا نحـن فيـه كـذلك، إذ لـوال وجـود 
» إن جاءك زيد فأكرمـه«التقديرين، من مجيء زيد و عدم مجيئه، لم يكن لقوله 
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دائماً و هو يستلزم التقييد كذلك، فيبقـى  ١إذن، فإن التعليق يالزم االطالق. ًى معن
  ٢.كالم الشيخ على حاله

  

  وحيد اهللا آية بررسي پاسخ
ايـن سـخن   . مه بـين تعليـق و تحصـيص نادرسـت اسـت     برقراري مالزبه نظر مي رسد 
داشـته باشـد،   اند هر كجا تعليق تصور شـود، بايـد دو حصـه وجـود      هايشان كه فرمود

: حصه دو اصطالح دارد. سخن صحيحي نيست؛ زيرا در جزئيات، حصه وجود ندارد
يك اصطالح فلسفي كه عبارت اسـت از تقييـد كّلـي و يـك اصـطالح اصـولي كـه        

» حصـص ماهيـت  «عبارت است از تشخصات ماهوي به لحـاظ وجـود، كـه از آن بـه     
توان گفت اناطه  تنها مي. مالزمه ندارد اناطه با هيچ يك از اين دو معنا. كنند تعبير مي

  .هاي مختلف مالزم است با تقدير فرض
هـاي مختلـف را بـا تحصـيص، متحـد دانسـته، كـه         اهللا وحيد حاالت و فـرض  آية
براي اناطه بايد فرض و تقديرهاي مختلف در نظر گرفت تا . به نظر نمي رسد درست

ايـن غيـر از تحصـيص اسـت و     اناطه و تعليق بر يك تقدير و فرض خاص باشد؛ ولي 
محقـق  بنـابراين مـدعاي   . اين فروض و حاالت مختلـف در جزئـي نيـز جـاري اسـت     

تقييـد و تحصـيصِ آن را بپـذيريم؛     ٔكه اگر جزئيت مدلول هيئت و استحالهـ   اصفهاني
  .شود ـ با اشكالي مواجه نمي توان آن را منوط ومعلق بر شرط قرار داد باز مي

ل صحيح نيست كه چون اناطه، مالزم با تقديرِ فروضِ متعدد در نتيجه، اين استدال
 كالم شيخ انصـاري پس ) وحيد از آن به تحصيص تعبير كرده است آية اّهللاٰ كه (است 

  .بر وي وارد نيست اشكال محقق اصفهاني صحيح بوده و
حاصل اشكال چهارم اين است كه برفرض بپـذيريم مـدلول هيئـت بـراي معنـاي      
جزئي وضع شده و بپذيريم كه جزئيت اين معنـا از ناحيـة انشـاء و ايجـاد آن حاصـل      

توان آن را منوط و معلق كرد؛ هرچند تقييد و تحصيص آن محـال   شده است، باز مي
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  .است
جزئي خارجي به اين معنـا نيسـت    ٔاناطهالبته بايد در نظر داشت كه امكان تعليق و 

 ،توان وجود خارجي كه در خارج محقق شده است را بـر چيـزي معلـق كـرد     كه مي
بلكه به اين معنا است كه كه تحقق يك وجـود خـارجي، از ابتـدا معلـق و منـوط بـر       

اين مطلـب همـانطور    .د از وجود بتوان آنرا معلق كردامري ديگر است؛ نه اين كه بع
ودات خارجي تكويني صادق است، در مورد امور انشائي نيـز بـا تفصـيلي    كه در وج

  .كه در بررسيِ پاسخ شهيد صدر از اشكال چهارم گذشت، صادق است
بحث قابل توجه ديگري نيز وجود دارد كه تفصيلِ آن را بايـد در   ،در مورد اناطه

اناطـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه در       ٔپرسشي كه درباره. بحث احكام وضعي جست
واجب مشروط، آيا همان ماحصل انشاء كه جزئي حقيقي است و جزئيـت آن هـم از   
ناحية انشاء و ايجاد آن آمده است، در واقع منوط شـده اسـت؟ و آيـا اساسـاً ممكـن      

شـود،   منوط و معلق شود؟ يا اينكه آنچه ممكن است و واقع مـي  ،است ماحصل انشاء
انشـاء بـه   «كنيم و تعليـق و اناطـه نيـز از همـين      وجوب معلق را انشاء مياين است كه 

  .شود انتزاع مي» داعي جعل الداعي معلّقاً علي تقدير الشرط
همين احتمال دوم است چه آنكـه اصـالً تعليـق و اناطـه بعـد       ،حقبه نظر مي رسد 
جعـل شـارع   فرض اين است كه اناطـه و تعليـق در ايـن مـوارد در     . االنشاء معنا ندارد

است نه اينكه عليت و معلوليت تكويني بين آنچه سبب و شرط شمرده شـده و جعـل   
رعي صـحيح اسـت و هـم در    هـم در شـرايط شـ    ،اين سخن. شارع وجود داشته باشد

 كند كه از ابتدا جعل چون در شرايط عقلي نيز در واقع عقل كشف مي شرايط عقلي؛
  .ر ظاهر خطاب اثباتاً اخذ نشده استمنتهي د شارع منوط به امري مثل قدرت است،

ايم، نقش شـرط در   طور كه در مباحث واجب مشروط به تفصيل آورده البته همان
  .عالم مصلحت و اراده، به كيفيت ديگري است و ربطي به انشاء ندارد

  اشكال پنجم

اي  داده، بـه نكتـه   1شـيخ انصـاري  در جـوابي كـه بـه اسـتدالل      1محّقق عراقي
ه راه را براي اشـكالي ديگـر بـر اسـتدالل شـيخ انصـاري همـوار        متفطن شده است ك
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آيد اين است كه تقييـد   دست مي حاصل اشكالي كه از كالم محقق عراقي به. كند مي
» حصـه حصـه كـردن كّلـي    «مفاد هيئت منحصر در تحصيص به معناي فلسفي، يعنـي  

وي . ر اسـت نيست، بلكه تقييد در اين بحث با تقييد به احـوال گونـاگون نيـز سـازگا    
  :گويد مي

على انه لو سلم كون المعنى فيها جزئياً و خاصـاً فانّمـا هـو باعتبـار الخصوصـيات 
الذاتية و هذا المقدار ال يقتضـى خـروج المعنـى فيهـا عـن االطـالق و عـن قابليـة 
التقييد بالنظر إلى الطواریء و العوارض الالحقة و لذلك تری اّن زيـداً مـع كونـه 

ان مطلقاً بالنظر إلى الحاالت و الطواری العارضـة عليـه مـن نحـو جزئياً و خاّصاً ك
  ١.القيام و القعود و نحوهما

اسـت كـه    1انصاري شيخاين كالم فتح باب اشكال جديدي بر  ،اين سخن خود
جزئـي بـه لحـاظ حـاالت گونـاگون، قابـل        ؛ زيرا»، قابل تقييد نيستجزئي«: دفرمودن

  . تقييد است
شود كه بخش پايانيِ عبارت محقق اصفهاني در اشـكال سـابق    از اينجا روشن مي

  : كه فرموده بود
و من البديهي أّن المعلّق عليه الطلب ليس من شئونه و أطواره كـي يكـون موجبـاً 

  ٢لتضييق دائرة مفهومه فافهم و استقم
قيـد معلـق    ،عليـه  معلق: گويد  محقق اصفهاني در اين عبارت مي. قابل مناقشه است

عليه از شئون و اطوار طلب نيست تا موجب تضييق دائـرة مفهـوم    شود؛ زيرا معّلق نمي
قيـد نيسـت،    ،عليـه  گفت اگرچه خـود معّلـق   مي تواندر جواب اين سخن . آن گردد
مـثالً  . شـوند  قيد محسوب مـي  ،تواند سبب حصول احوالي شود كه آن احوال ولي مي

نيسـت،  » مجـيء زيـد  «معلق شده اگرچه مقيـد بـه   » مجيئ زيد«كه بر » وجوب اكرام«
كنـد كـه آن حالـت،     ايجاد مـي » وجوب اكرام«ولي همين تعليق و اناطه، حالتي براي 

  .است» مجيء زيد«قيد است و آن، توأميت با 
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بـر فـرض    ،اوالً :وارد دانسـتيم  1انصـاري  شـيخ  ين در اينجا دو اشكال را بربنابرا
اينكه تقييد در جزئي حقيقي نامعقول و غيرممكن باشد، اما تعليق آن ممكن و معقول 

گونه كه  در اشكال پنجم گفتيم، تقييد در جزئي بـه لحـاظ حـاالت     همان ،ثانياً. است
  .گوناگون امكان پذير است
 جزئي حقيقي بر شرطي خاص را از احواالت آن بـه شـمار   ٔالبته اگر تعليق و اناطه

كـه از آن   برمـي گـردد  توان گفت اين دو اشكال به يك حقيقـت واحـد    آوريم، مي
  .توان به دو گونه تعبير كرد مي
  

  ايراد شهيد صدر بر اشكال پنجم
شهيد صدر در تبيين ثمرات عمليِ بحث از مفاد حروف و هيئات، قول به امكان تقييد 

. كنـد  شـه مـي  در آن مناقمدلول هيئت را از محّقق عراقي نقل كـرده و سـپس    احواليِ
قول به جزئي بـودن معنـاي هيئـت، بـا پـذيرش امكـان تقييـد         شهيد صدر معتقد است

از نظر ايشان پذيرش جزئي بودن مفاد هيئت به ايـن   .احوالي در آن، قابل جمع نيست
وجـودي   حـدود  ٔمعناست كه بپذيريم مدلول هيئت شخص خاصي از نسـبت بـا همـه   

وجودي است و  احواالت خاصي كه همراه با اين حدودخاص به خود است و طبيعتا 
» بمـا هـو جزئـي   «شوند نيز در اين جزئي  از مشخّصات اين وجود خاص محسوب مي

بدين ترتيب با تقييد مفاد هيئت بـه حـال خاصـي از احـوال متصـور      . اخذ خواهد شد
  .آيد گونه تضييقي در مفاد هيئت پديد نمي براي آن، هيچ

گيرد كه اگر منظور از تقييد احواليِ مفاد هيئـت،   ن بيان نتيجه ميشهيد صدر از اي
غيرممكن خواهد بود؛ زيـرا تنهـا    ،ايجاد تضييق در آن باشد، تقييد احوالي مفاد هيئت

توان گفت تضييقي در مفاد هيئت رخ داده كه وجود خاصي كه مفـاد   در صورتي مي
متصور براي آن، داراي  متفاوت قبل از تقييد، نسبت به حاالت ٔهيئت است در مرحله

دهـد تـا    وجودي باشد و با تقييد آن به حالي خاص، تضييقي در ايـن وجـود رخ    ٔسعه
غير معقول است؛  ،روشن است كه اين معنا از تقييد احوالي. شامل ساير حاالت نشود

وجـود متشـخص و خـاص باشـد، وسـعت و شـمولي نسـبت بـه          ،زيرا اگر مفاد هيئت
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  .تقييد، مضيق شود ٔشود تا اين وسعت به وسيله براي آن تصور نمي حاالت متفاوت
كه وجود جزئـيِ خاصـي كـه     باشداما اگر منظور از تقييد احواليِ مفاد هيئت اين 

خواهد اين وجودي  مدلول هئيت است، از اول همراه با حال خاصي بوده و متكلم مي
ايـن معنـا از تقييـد     كه داراي اين حال خاص اسـت را موضـوع حكمـي قـرار دهـد،     

  . احوالي در مفاد هيئت معقول است
ء و إن  اّن أحوال الفرد عبارة عن حدوده الوجودية و الشـي: فيرد عليه: و اّما الرابع

كان قابًال لحدود وجودية مختلفـة طـوالً و قصـراً إالّ أنـه فـي مرتبـة كونـه جزئيـاً 
حتى يضيق بحـّد خـاص، إذ  حقيقيّاً و شخصاً خاصاً ال يكون قابًال لحدود مختلفة

من لوازم الجزئية و التشخص أن يكون ذا حد خـاص ألن كـّل جزئـي محـدود و 
متقّوم بحدوده الخاصة فال يعقل تضييقه بحد من الحدود الشخصية، نعم قد يؤخذ 

زيد حـال كونـه «الفرد مقارناً لحالة من حاالته فيؤخذ موضوعاً لحكم كما إذا قلنا 
  . ذا غير تضييق نفس الفردو ه» في النار مؤدب

انّه إن أريد بالتقييد األحوالي تضـييق وجـوده بحـال خـاص بحيـث ال : و الحاصل
يكون لوجوده الجزئي سعة لغير ذاك الحال فهو غير معقول ألّن الجزئـي ال بـّد أن 
يكونمتحدداً في وجوده بحدود و أحوال خاصة ال يقبل اإلطالق من جهتها ليقبـل 

أريد أخذ مرتبة من ذاك الوجود الجزئي مقيدة بحال من أحواله فهـو و إن . التقييد
أمر ممكن إالّ انّه انّمـا يصـّح فيمـا إذا أريـد ترتيـب حكـم علـى الفـرد فـي حالـة 

  ١.مخصوصة ال فيما إذا أريد تضييق نفس الفرد و تحديد وجوده
  

  بررسي ايراد شهيد صدر بر اشكال پنجم
توجه به تفصيلي كه شـهيد صـدر در بيـان مقصـود از     در پاسخ اين ايراد بايد گفت با 

. تقييد احوالي مطرح كرده است، خود شهيد صـدر بـه ايـراد خـود پاسـخ داده اسـت      
ايشان در شق دوم مقصود از تقييد پذيرفته است كه اگر تقييد احوالي به لحاظ حكـم  

  .پذير است وارد بر مفاد هيئت باشد، تقييد احوالي معقول و امكان
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نكته بايد توجه كرد كه اساسا تقييد مفاد هيئت، بـدون لحـاظ حكمـي كـه     به اين 
كه اطالق مفاد هيئت نيز بدون در نظـر   چنان. مترتب بر مفاد هيئت شود، معقول نيست
» مفاد هيئت مضـيق «كه  بنابراين همين. معناست گرفتن حكم مترتّب بر مفاد هيئت، بي

بـه عبـارت ديگـر    . هيئت حاصل اسـت  مورد حكمي قرار گيرد، مقصود از تقييد مفاد
توان موضوع حكم قرار داد و معنـاي   اش مي مفاد هيئت را  به لحاظ حاالت و طواري

ـ تقييـد جزئـي بـه حـاالت      كه محقق عراقي آورده اسـت  چنان  تقييد جزئي در اينجا ـ 
خاص است و به اعتراف خود شهيد صدر، تقييد احوالي در مفاد هيئت، به همين معنا 

بنـابراين اشـكال محقـق عراقـي بـر      . ـ ممكـن اسـت   چند كه آن را جزئـي بـدانيم   هرـ 
  . استدالل نخست وارد بوده و ايراد شهيد صدر مشكلي را متوجه آن نخواهد كرد

  

  اشكال ششم

از . از سوي شهيد صدر وارد شـده اسـت  1ششمين اشكال بر استدالل شيخ انصاري 
آيـد   چنين برمـي » االصول في علم  بحوث«و » االصول مباحث«ظاهر عبارات دو كتاب 

كه اين دو تقريرات، دو گونه تقريب متفاوت را براي اشكال مختار شهيد صدر ارائه 
ــد كــرده ــين . ان ــه بررســي و تبي ــك ب ــب  اين ــرات تقري ــدرج در تقري ــي   بحــوث«من ف
از اشكال مختـار شـهيد صـدر    » االصول مباحث« مندرج در تقريبو نيز » االصول علم
  .مپردازي مي

اشكال مختار شـهيد صـدر بـا دو اشـكال اخيـري كـه از محقـق عراقـي و محقـق          
در دو اشكال گذشته محقق اصـفهاني  . اصفهاني نقل شد، داراي تفاوتي اساسي است

، بـا تبيـين   بود 1انصاريو محقق عراقي با فرض پذيرش جزئيتي كه مورد نظر شيخ 
پاسـخ  1انصاري، به استدالل شيخ امكان تعليقِ مفاد هيئت و امكان تقييد احواليِ آن

گفتند؛ اما شهيد صدر بر اساس مبناي مختار خود در معناي حرفي، تصوير ديگري از 
كند و بر اساس اين تصوير، تقييـد در معنـاي حرفـي را     جزئيت معناي حرفي ارائه مي

، بـه ابتنـاء ايـن اشـكال بـر تصـوير       »مباحث االصول«در تقريرات . داند پذير مي امكان
  :د صدر از جزئيت معناي حرفي، چنين تصريح شده استشهي
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مـن الجزئيّـة   بمعرفـة مـا يُتبنّـى -فـي الحقيقـة -وتحقيق حال هذا التقريب مـرتبط
الحرفّي، ويختلف اسلوب البحث فيه باختالف المعـاني المختلفـة لجزئيّـة   للمعنى
ث المعـاني الـذي اخترنـاه فـي بحـ  المبنـى  ونحن هنا نـتكلّم علـى  الحرفي  المعنى

  ١.الحرفيّ   الحرفيّة في جزئيّة المعنى
كـه   هاي متعدد، اقامه كرده است نسبت وجود جامع ميان ٔايشان برهاني بر استحاله

وي مـدعي اسـت كـه ايـن     . كند جزئيت نسبيِ خاصي را براي معناي حرفي اثبات مي
  .جزئيت، منافاتي با امكان تقييد معناي حرفي ندارد

وجود جامع ميان معـاني حرفـي متعـدد از ايـن قـرار       ٔر استحالهبرهان شهيد صدر ب
  :است

هر معناي حرفي در ذات خود وابسته به طـرفين مخصـوص بـه همـان معنـاي      
بنـابراين طـرفين معنـاي حرفـي بـا      . قائم به آن اسـت ) نسبت(كه معنا  حرفي است

حـال اگـر چنـد    . دهنـد  تمامي خصوصيات خود، مقومات ذاتي آن را تشكيل مي
معناي حرفـي كـه هريـك قـائم بـه اطـراف خاصـي هسـتند را در نظـر گرفتـه و           

، جـامعي ميـان   )معـاني حرفـي  (هـا   بخواهيم با الغاء خصوصيت اطراف اين نسبت
ايـم   آنها در نظر بگيريم، در حقيقت مقومات ذاتي اين معاني حرفي را الغاء كرده

ا الغـاء خصوصـيات   و بدون اين خصوصيات ديگر ذاتي باقي نخواهـد مانـد تـا بـ    
روشـن اسـت كـه بـدون الغـاء خصوصـيت       . دست آيـد  افراد، جامع ميان افراد به

در نتيجـه  . اطراف نيز اخذ جامع ميان افراد معناي حرفـي غيـرممكن خواهـد بـود    
  .جامع ذاتي ميان معاني حرفي وجود نخواهد داشت

عناسـت  كنـد بـدين م   جزئيتي كه شهيد صدر در معناي حرفي تصوير مي ،بنابراين
كه هيچ نسبتي وجود ندارد كه جامعِ ميان دو نسـبت مختلـف بـا طرفينـي متفـاوت از      

، »الجزئية الطرفية«با تعبيرِ  »االصول بحوث في علم«تقريرات . طرفينِ نسبت ديگر باشد
در تقريـرات  . كنـد  تصوير مختارِ شـهيد صـدر را از جزئيـت معنـاي حرفـي بيـان مـي       

از ايـن جزئيـت تعبيـر    » مقابل طرفيهـا  جزئية النسبة في« نيز با عبارت» االصول مباحث«
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  . شده است
بـا عبـارتي كوتـاه ايـن برهـان را چنـين شـرح         »االصـول  في علم  بحوث«تقريرات 

  :دهد مي
اليعقل أن يكون بينهما جـامع ذاتـي ألن كـّل نسـبة  -كما تقّدم-اّن أنحاء النسب 

الطرفين غير معقول ألّن هـذا إلغـاء  متقومة في حقيقتها بطرفيها فأخذ الجامع بإلغاء
لحقيقة النسبة فال يكون المأخوذ جامعاً نسبيّاً حقيقيّاً، و أخـذ الجـامع مـع الـتحفظ 

  ١.على الطرفين غير معقول للتباين بين النسبتين حينئٍذ بتباين أطرافها
توان نسبتي را يافت كه جامعي ذاتي ميان  ن است كه نميآطبيعي اين برهان  ٔنتيجه

اما اگـر دو  . دو معناي حرفي باشد كه هر يك قائم به طرفين مخصوص به خود است
نسبت را در نظر بگيريم كه طرفين آنها كـامال يكـي اسـت و تنهـا تفاوتشـان در ايـن       
است كه يكي مشروط و معلق بر شرطي خاص اسـت و ديگـري ايـن قيـد را نـدارد،      

مفـاد هيئـت    ،براي مثـال . كند ت نمياخذ جامع ميان آن دو را اثبا ٔبرهان فوق استحاله
دو نسبت اسـت كـه اطـراف    » أكرم زيداً«و » ان نزل المطر فأكرْم زيداً «در دو خطابِ 

انـد و تنهـا    ، در اين دو نسبت بـه طـور كامـل مشـترك    )اليه باعث و مبعوث و مبعوثٌ(
  دوم، به لحـاظ ايـن  تفاوت آنها در مقيد بودن نسبت اول به نزول مطر و اطالق نسبت

  .قيد است
اخـذ جـامع ميـان ايـن دو نسـبت را اثبـات        ٔاسـتحاله  ،روشن است كه برهان فـوق 

اخذ جامع ميان دو نسـبتي   ٔكه گذشت برهان شهيد صدر، استحاله كند؛ زيرا چنان نمي
  .كند كه هر كدام داراي طرفيني متفاوت از طرفينِ نسبت ديگر باشند را ثابت مي

ين نتيجه بر برهان شهيد صدر چنين تفريع شـده  ا االصول بحوث في علمدر كتاب 
  :است

و ليس التقييد بتلك الجهات بمعنى اّن جهة أخرى تكون مقومة للنسبة فـي عـرض 
أطرافـه األخــرى الـّـذي الزمــه أن ال يكــون هنـاك جــامع بــين النســبة المتخصصــة 

إذا بالطرف اآلخر و النسبة غير المتخصصة به لعين البرهـان السـابق، فـان النسـبتين 
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كانتا مختلفتين في األطراف المقومة لها امتنع الجامع بينهما، بل معناه كون التقييـد 
باألمر اآلخر يعرض للنسبة في المرتبة المتـأخرة بحيـث يكـون مقيـداً للنسـبة بعـد 

يكـون : ء تـارة اّن الشي: و بتعبير آخر.تقومها بأطرافها و ليس مقوماً لها مع أطرافها
و . فيكون في المرتبـة السـابقة عليهـا و تكـون النسـبة متعلقـة بـه مّما به قوام النسبة

أخرى يكون قيداً للنسبة بعد تقومها بأطرافها بحيث يكون من شئونها و عوارضـها 
ذهناً كحال القيود باإلضـافة إلـى المفـاهيم االسـمية، فالهيئـة مسـتعملة فـي النسـبة 

متقيـدة بـأمر آخـر و النسـبة المتقومة بأطرافها الخاصة و هي جامعـة بـين النسـبة ال
المطلقة من سائر الجهات، و هذا الجـامع معقـول لعـدم اسـتلزامه إلغـاء األطـراف 

  ١.المقومة و هو قابل للتقييد و بذلك تندفع الشبهة
تقييد معناي حرفي را بـه   ،قابل توجه آن است كه شهيد صدر در اين عبارت ٔنكته

  .شود، تشبيه كرده است د حاصل ميوضعيتي كه در تقييد مفاهيم اسمي براي قيو
  

  بررسي اشكال شهيد صدر بر استدالل نخست
زيـرا ايشـان از طرفـي جـامع بـين نسـب را        ؛اين نظر شهيد صدر قابل پـذيرش نيسـت  

تقييد احوالي مـذكور   ،و از طرف ديگر نابراين تقييد افرادي معقول نيستمنكرند و ب
توان نسـبت قـائم بـه طـرفين را بـه       بنابراين نمي. اند در كالم محقق عراقي را رد كرده
و ثالثاً ايشان ورود تخصص زايد بر جزئي را نيـز  . لحاظ حاالتش مورد تقييد قرار داد

مي تـوان تصـور   چگونه اين سوال مطرح مي شود كه در اين صورت  .دانند محال مي
از شـئون و عـوارض آن   شـود كـه   قيـدي بـر آن عـارض     عد از قوام نسبت،كه ب كرد

چون اين ورود قيد يا بايد به لحاظ افراد باشد يا به لحاظ حاالت و شود؟  محسوب مي
يك از اين امور را شهيد صـدر يـا    ، كه هيچ»الحاصل باالنشاء معلّقاً«يا تخصص بيشترِ 

). خصـص حاصـل باالنشـاء معلّقـاً را    خصوصـاً ت (نپذيرفته است يا تصور نكرده اسـت  
نيز درسـت  است  كردهايشان اين مسأله را به مسأله قيود در مفاهيم اسميه تشبيه اينكه 

يـا تقييـد در    ،يـا تحصـيص كّلـي اسـت     ،نقش قيد به نظر نمي رسد؛ زيرا در آنجا نيز
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  .متصور نيست چهارميو امر  ، و يا تعليق وجود آن بر چيزي،حاالت شيء است
تعبيـري   وه بر اينكه تعبير جامع بين دو نسـبت، در فـرض كـالم شـهيد صـدر،      عال

، در نسبت مطلقـه و  )باعث، مبعوث و مبعوث إليه(وقتي اطراف نسبت. مسامحي است
مقيده دقيقاً يكي هستند در اين صورت، تعـدد نسـبت غيـر معقـول اسـت، آنچـه كـه        

. اسـت » معّلق بـودن « تر ر دقيقماند وجود حاالت و شؤون براي اين نسبت و به تعبي مي
خود ايشان در ذيل . اين تصوير، تقييد بلحاظ حاالت و تعليق است ٔنتيجه ،در هر حال

بنـابراين نفـي تقييـد    . اند تقريباً به اين معنا تصريح كرده» و بتعبير آخر«كالم با آوردن 
  .ندارد احوالي يا تعليق در كالم ايشان در نقد محقق عراقي و محقق اصفهاني وجهي

  
  » االصول مباحث«اشكال مختار شهيد صدر در كتاب 

از برهاني كه شهيد  االصول مباحثدر كتاب ) اهللا حفظه(حائري  اّهللاٰ  آيةرسد  به نظر مي
ديگـري گرفتـه    ٔاخذ جامع ميان معاني حرفي اقامه كرده است، نتيجه ٔصدر بر استحاله

ايشان معتقد است با وجود اينكه اخذ جامع ميان معاني حرفي غيرممكن اسـت  . است
تواند به تبع كليت اطراف خود داراي نـوعي كليـت    اما در عين حال معناي حرفي مي

ــد     ــدد باش ــاديق متع ــر مص ــاق ب ــل انطب ــوده و قاب ــرات   . ب ــت در تقري ــين جه ــه هم ب
تعبيـر  » جزئيِ در مقابـل اطـراف نسـبت   «ي به ، از جزئيت معناي حرف»االصول مباحث«

اخـذ   ٔاهللا حائري در مقام استنتاج از برهاني كه شهيد صدر بـر اسـتحاله   آية. شده است
  :گويد مي ،جامع ميان معاني حرفي اقامه كرده است

إّن النسب تختلف وتتباين باختالف الطرفين في كّل نسبة؛ لتقّوم كّل نسبة بطرفيها 
  وهذا كلّه ال يقتضي جزئيّـة المعنـى...  جامع بينها يكون هو المعنىفال يعقل انتزاع 

. مصاديق كثيرة خارجـاً   الحرفّي بلحاظ سائر الجهات والقيود بحيث ال ينطبق على
الحرفـّي، ونأخـذه هنـا كأصـل   بحـث المعنـى  وكّل هذا شرحه وبيانه موكول إلى

كانيّة التقييد فـي المقـام كمـا موضوعّي، ومبنيّاً عليه ال يبقي مجال لإلشكال في إم
حصـص   عدم انطباقـه علـى  الحرفّي لم يصبح جزئيّاً بمعنى  هو واضح، فإّن المعنى

ال يعقــل تقييـده بشـرط مــن   كثيـرين حتّـى  عديـدة، وعـدم قابليّتـه للصــدق علـى
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  ١.الشروط، وإنّما كان جزئيّاً في مقابل طرفيه فقط
در كـالم محقـق اصـفهاني    ست كه سابقا ا ياحتمال يناين سخن بسيار شبيه به دوم

. را در آن منكـر شـديم   الدرايـة نهايةمطـرح كـرديم و ظهـور عبـارت     ) اشكال سـوم (
  :بخشي از عبارت مذكور چنين بود

إّن المعاني الحرفيّة و المفاهيم األدويّة مع أّن وضعها عاّم و الموضوع لهـا خـاّص، 
ذهنيّـة، بــل جزئيّتهـا و خصوصـيّتها بتقّومهــا إّال أّن معانيهـا غيـر جزئيـّـة عينيّـة و ال 

بطرفيها، كما أنّها غير كلّيّة بمعنى صدقها علـى كثيـرين ألنّهـا ال جـامع ذاتـّي لهـا 
نعم كلّيّتها بمعنى قبولها لوجودات ال محذور فيهـا؛ ألّن . حتّى يصدق على أفرادها

  ٢.طرفيها فقطالقدر المسلّم من خصوصيّتها هي الخصوصيّة الناشئة من التقّوم ب
جزئـي نيسـت، بلكـه     ،به طـور مطلـق   آن احتمال اين بود كه معناي حرفيحاصل 

جزئـي يـا كّلـي بـودن،     . شـود  وابسته به اطراف است و به تبع آنها جزئي يا كّلـي مـي  
اگر در جـايي طـرفين معنـاي حرفـي، كّلـي بودنـد، معنـاي        . خصوصيتي اضافي است

. ـ بر كثيرين صدق خواهـد كـرد   ونه مستقالً  ـ شود و به تبع طرفين   حرفي نيز كّلي مي
اطالق از تواند به تبع آنها  بنابراين اگر طرفين اطالق داشته باشند، معناي حرفي نيز مي

  .باشدبرخوردار 
نيـز، بـا وجـود اينكـه اخـذ جـامع ميـان معـاني حرفـي           الدراية نهايةدر اين عبارت 

د براي معنـاي حرفـي تصـوير    غيرممكن شمرده شده، قابليت پذيرش وجودهاي متعد
تصريح شده كـه ايـن معنـاي     االصول مباحثشده است؛ با اين تفاوت كه در عبارت 

تنها به قبول وجودهـاي   الدراية نهايةكلي قابل صدق بر كثيرين است ولي در عبارات 
قابليت صدق بر كثيرين از معناي حرفي سلب  ،متعدد اشاره شده است و در عين حال

ه در تفسير اين كالم محقق اصفهاني گفتيم كه ظاهراً مقصود ايشـان از  البت. شده است
قبول وجود ذهني و عيني است، نه صدق بر كثيرين در خارج؛ چه » قبولها لوجودات«

  .كنند آنكه اين امر اخير را به صراحت نفي مي
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  االصول از اشكال ششم بررسي تقريب مباحث
ظريفـي در   ٔصـحت و سـقم ايـن تقريـب، ابتـدا بايـد بـه نكتـه         ٔبراي قضـاوت دربـاره  

له حروف و هيئات اشاره كرد كه مورد توجه مدققيني چون محقق اصـفهاني   موضوع
له حروف و هيئات  اين بزرگان معتقدند كه موضوع. و محقق عراقي قرار گرفته است

نابراين نسبتي كه ب. له اسماء، ذات معنا خلو از وجود ذهني و عيني است مانند موضوع
دهد، از جنس معنا بوده و خلو از وجود ذهنـي و   مفاد حروف و هيئات را تشكيل مي

اين سخن به نحو طبيعي اين است كـه مقـوم معنـاي     ٔرسد نتيجه به نظر مي. عيني است
  .حرفي نيز عبارت است از ذات معناي طرفين، نه وجود خارجي آنها

در كلمـات بزرگـان نيامـده باشـد، ولـي       اين مطلب شايد به تصريح و حتي ظـاهر 
» معنـا «وقتي معتقديم كه معناي حرفـي در عـالم   . مطلبي است كه بايد بدان ملتزم شد

قهري آن اين است مقـوم ايـن معنـاي تعلقـي و      ٔكند، نتيجه بين طرفين پيوند ايجاد مي
  .ربطي را نيز ذات معناي طرفين بدانيم نه وجود آنها

نـه  (اي حرفي كلـي باشـند، ذات معنـاي ايـن طـرفين كّلـي      بنابراين اگر طرفين معن
و به همين ترتيب . ، مقومات ذاتي اين معناي حرفي را تشكيل خواهند داد)وجود آنها

، مقومـات  )نه وجود آنها(تر تر باشد، همان ذات معاني جزئي اگر طرفين نسبت، جزئي
  .ذاتي اين نسبت را تشكيل خواهند داد

در نظـر  » زيـد فـي الـدار   «را بـا نسـبت   » نسان في المكـان اال«براي مثال اگر نسبت 
، نسـبت  »زيد في الـدار «توان گفت كه با تحقق نسبت موجود در  بگيريم، هر چند مي

نيز موجود شده اسـت، امـا ايـن دو نسـبت بـه لحـاظ       » االنسان في المكان«موجود در 
اسـت از ذات    بـارت اينكه مقوم نسبت اول، ع چه. ذات معنا با يكديگر مغايرند ٔمرحله

معناي انسان و ذات معناي مكان، اما مقوم نسبت دوم عبارت است از ذات معناي زيد 
  .و ذات معناي دار

معنـا قابـل    ٔدر مرحلـه » االنسان في المكـان «شود كه نسبت  بدين ترتيب روشن مي
امـا در عـين حـال ايـن     . نيسـت » عمرو فى المدرسة«و » زيد في الدار« صدق بر نسبت
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هـاي   وجود خـارجي، بـه وجـود نسـبت     ٔتواند در مرحله بت قائم به طرفين كلي مينس
، موجود شود و به تعبير ديگـر قبـول وجـودات    »عمرو فى المدرسة«و » زيد في الدار«

گويـد معنـاي    ممكن است مقصود محقق اصفهاني نيـز از آن عبـارتش كـه مـي    . كند
ودات متعدد را قبول كنـد، همـين   تواند وج حرفي قابل صدق بر كثيرين نيست اما مي

  .باشد
معنـا و   ٔنتيجه اينكه معناي حرفيِ قائم بـه طـرفين كلـي، در عـين اينكـه در مرحلـه      

توانـد وجودهـاي متعـدد را     وجود مي ٔقابل صدق بر كثيرين نيست، در مرحله ،مفهوم
  .قبول كند و به اين وجودات موجود شود

مـورد نظـر اسـت از اوصـاف معنـا و      از طرفي كليت و جزئيتي كه در ايـن بحـث   
االنسـان  « پس براي اينكه معناي حرفـيِ موجـود در  . مفهوم است نه از اوصاف وجود

را معنايي كلي بدانيم، بايد اثبات كنيم كـه ايـن معنـاي حرفـي در همـان      » في المكان
اين درحالي است كه . وجود، قابل صدق بر كثيرين است ٔمعنا و قبل از مرحله ٔمرحله
  .اين مطلب را نفي كرد ،اخذ جامع ميان معاني حرفي ٔن شهيد صدر بر استحالهبرها

با مبـاني شـهيد   » االصول مباحث«تقرير مطلب در  ٔرسد كه نحوه بنابراين به نظر مي
  .صدر چندان منطبق نيست، گرچه خود مطلب قابل توجهي است

  تعميقی در تحليل معنای حرفی

اند و شهيد صدر هـم از   حققين ديگر پذيرفتهگرچه مبنايي كه محقق اصفهاني و م
ولي به  شود، در كلمات قوم بسيار تكرار ميآنان تبعيت كرده، مبنايي مشهور است و 

ايـن درسـت    .رسد اين مبنا با ارتكازات زباني اهل زبان چندان موافـق نيسـت   نظر مي
تقـوم   اي از است كه معناي حرفي با معناي اسمي فرق دارد و درست است كه نحـوه 

بـا  » االنسان فـي المكـان  «در » في«ولي اين الزمه كه معناي  ،به غير در آن وجود دارد
اي نيسـت كـه اهـل زبـان بـه لحـاظ        فرق كنـد، الزمـه  » زيد في الدار«در » في«معناي 

در كاربردهـاي مخـتلفش داراي معنـايي    » فـي «. شـان آن را بپذيرنـد   ارتكازات زباني
عنا ظاهراً با تقوم به طرفين به نحوي كه در توضيح مشترك است و اين اشتراك در م

  .باال آمد، ناسازگار است
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هاي ذكر شـده نـه    رسد اين است كه تقوم به طرفين در مثال كه بنظر مي راه حّلي
شـئ  «مثل حيثيت  ؛بلكه به حيثيت عام و مشترك آنها است ،به خصوصِ طرفين است

مثل اينكـه گفتـه شـود    . يثيت شئ بودن داردتقوم به دو ح» في«در واقع معناي . »بودن
ولو بااللتزام از » دار«و » زيد«خصوصيت » زيد في الدار«حتي در مثل . »شي في الشي«

زيد » شئ بودن«معنايي دارد متقوم به حيثيت » في«شود، بلكه  استفاده نمي» في«معناي 
  .»مكاننسان في الاال«و همينطور در مثل . دار» شئ بودن«و حيثيت 

تـرين حيثيـت در طـرفين الزم     تـرين و كلـي   عام» في«براي تقرّر مفهومي  بنابراين،
به اين ترتيب معلـوم  . شود ها مي مثال ٔدر همه» في«است و همين، سرّ اشتراك معنايي 

شود كه معناي حروف در همان عالم معنا نيز به شرحي كه گفتـه شـد، صـدق بـر      مي
وجودات خاصي نيست، بلكه حصص مفهومي و » كثيرين«كثيرين دارند و مقصود از 

بنابراين اصـل  . تحقيق بيشتر مطلب را بايد در بحث معناي حرفي جست. ماهوي است
واهللا . كبراي مورد ادعاي محقق اصفهاني و به تبع ايشان شـهيد صـدر صـحيح نيسـت    

  .العالم
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  1خراسانيمراتب حكم از ديدگاه محقق 

  

  *حميدرضا حسني سيد
  چكيده

رسيدن آن به مكلف تا گيري حكم  ، به چگونگي شكلدر علم اصول حكمتب مرابحث از 

معتقد به مراحل  1محقق خراساني. اين بحث مورد اختالف اصوليان واقع شده است. پردازد مي

مرتبة اقتضاء، مرتبة انشاء، مرتبة فعليت و مرتبة : اين مراحل عبارتند از. چهارگانه براي حكم است

اين نوشتار ضمن تشريح اين ديدگاه به برخي از نقدهايي كه به آن شده مي پردازد و سعي . تنجز

  . كند تبييني قابل دفاع از آن ارائه دهد مي

  

مراتب حكم، محقق خراساني، مرتبة اقتضاء، مرتبة انشاء، مرتبة فعليت و مرتبة  :واژگان كليدي

  تنجز
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  مقدمه

يت و منجزيـت و  بعد از برشـمردن آثـار معـذر    كفاية االصولدر 1محقق خراساني 
در  ،حكـم بـه دليـل ذي مراتـب بـودن     « :كه بال اين پرسشدر ق وجوب اتباع از قطع،

 »؟گـردد  صورت قطع به كدام مرتبه از مراتب حكم، آثار مذكور بـر آن مترتـب مـي   
  :است كردهمبحث مراتب حكم را مطرح 

التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا، و ما  ثم ال يذهب عليك أنّ 
إن  لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجـز، واسـتحقاق العقوبـة علـى المخالفـة، و

كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة، وذلـك ألن الحكـم مـا لـم يبلـغ تلـك 
المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و ال نهي، و ال مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان ممـا 

    .سكت اّهللاٰ عنه، كما في الخبر، فالحظ و تدبر
إشكال لزوم نعم في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل 

 اجتماع الضدين أو المثلين علـى مـا يـأتي تفصـيله إن شـاء اّهللاٰ تعـالى مـع مـا هـو
  ١.التحقيق في دفعه، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري

موجبـات اسـتحقاق عقـاب و ثـواب فـراهم       ،هرگاه قطع به حكم فعلي تعلق گيرد
صـرفاً موجـب    فعلـي  غيـر امـا قطـع بـه حكـم      .گردد آمده و قطع، منجز و يا معذر مي

ي، قطع به حكم فعلـ از اين رو . ندارداز آن عقابي دربرتخلف  استحقاق ثواب است و
، )ممكن است از مراتب قبلي حكم ناشي شده باشد يا نه كه(آورد استحقاق عقاب مي
فعلي، استحقاق ثواب ممكن است باشـد امـا اسـتحقاق عقـاب قطعـاً       اما در حكم غير

ثواب، جعل  آن چيزي كه خداوند به عنوان ز استحقاق ثواب نيزمراد ا. يستموجود ن
عامـل بـه    ،بلكه به اين معناست كه سزاوار و حسـن اسـت كـه خداونـد     كرده نيست،

  .دهدحكم غيرفعلي را مدح كرده و ثواب 
  :پردازيم مي 1از ديدگاه محقق خراساني » مراتب حكم«اينك به بيان 

اينگونه  ي از آنهاداراي مصالح و مفاسدند و قسم با توجه به اينكه برخي از افعال،
  :مصلحت يا مفسده، حاالتي متصور استداراي افعال  در مورد ،نديستن

يا اينكه  غافل است، مصلحت يا مفسدهاز آن  گذار قانونحالت اول اين است كه 
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مرحلـة  «از اين مرحلـه بـه   . كند آن را مطرح نميعللي به هنوز اما  از آن نيست،غافل 
   .شود يا اقتضايي حكم ياد مي» شأني

و بـراي   توجـه دارد  مصلحت يا مفسدهبه آن  گذار حالت دوم اين است كه قانون
يعنـي صـرفاً    كند؛ ميبه عللي اجراي آن را به بعد موكول ، اما كند آن قانون وضع مي

گونـه اراده و كراهتـي نسـبت     كند و هيچ مينانشاء خطاب كرده اما هنوز آن را ابالغ 
  .است حكم» مرحلة انشاء«اين مرحله،  .به آن ندارد

 ،پــس از مرحلــة مــذكور، بعــد از اينكــه ارادة بعــث و زجــر بــه آن تعلــق گرفــت 
قـانون پشـتوانه   كند كه در ايـن صـورت    گذار آن را با اراده يا كراهت ابالغ مي قانون

صورت  در صورت اطاعت، ثواب ديده و در پيدا كرده و مكلفان بعد از اطالع از آن
  .موسوم است »فعليت ةمرحل«به اين مرحله  .شوند تخلف، عقاب مي

، مرحله وصول حكم به مكلف است كه موجب منجز شدن بعد از مرحلة مذكور 
تعلق قطـع واقـع نگـردد و    علم يا علمي، م زيرا اگر اين حكم، به نحو ؛گردد حكم مي
توان مكلف متخلـف را   شود و عقالً نمي آنگاه منجز نمي ،واصل نشده باشددر واقع، 

  .، تعبير شده است»تنجيز«از اين مرحله به . مورد عقاب قرار داد
  :باشد مرتبه مي چهارحكم داراي 1بنابراين از ديدگاه محقق خراساني 

  مرتبه حكم شأني .1
  مرتبه حكم انشائي .2
  مرتبه حكم فعلي .3
  مرتبه حكم منجز .4
ظاهرا در اصل وجود اين چهار مرحلـه بـراي حكـم، اختالفـي نيسـت، منتهـا در        

. برشمردن اين مراحل، به عنوان مراتب حكم در بـين اصـوليان اخـتالف وجـود دارد    
اي دو مرحله و بعضـي ديگـر يـك     برخي از صاحبنظران براي حكم، سه مرحله، عده

  .د دارداند و در هر گروه نيز انظار متفاوتي وجو مرحله قائل
ايشـان در  كالم تشريح به 1محقق خراسانيديدگاه تر  دقيقتبيين  اينك به منظور

 حاشـية بـر رسـائل   و همچنـين در   االصـول فوائـد  ديگر آثار اصوليشـان نظيـر كتـاب    
  :پردازيم مي
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مالزمة بين عقل و شرع، بـه  بحث ، در فوائد االصولكتاب در 1محقق خراساني 
  :اند پرداختهبيان اطالقات حكم 

ّن الحكم الّشرعي قد يطلق و يراد بـه الخطـاب المتعلّـق بأفعـال المكلّفـين الّـذي إ
يشترك فيه كافّتهم الاختصاص له بخصـوص أشـخاص، سـواء بلـغ حـد الفعليّـة و 
التّنّجز، أوال، و قد يطلق و يراد به خصوص البالغ حّد الفعليّة، أي حّدا ينقدح فـي 

جـر فعـال، بلـغ حـّد التّنّجـز أوال، و قـد يطلـق ويـراد بـه نفس المولى البعـث و الزّ 
خصوص البالغ، أي ما يصّح معه العقوبة على مخالفته، و قد يطلق و يراد بـه إرادة 

ء أو كراهته من المكلّف و لو لم يكن في البين خطاب، و ال يخفى انّهما  فعل شي
بدونه ال يكـون إالّ الخطاب تحريما أو إيجابا حقيقة و   في الحقيقة مالك صيرورة

صورة الحكم واقعا بحيث لـو كانـا و علـم المكلّـف بهمـا السـتقّل العقـل بصـّحة 
العقوبة على المخالفة و لو لم يكن في البين خطـاب، و لـو لـم يكونـا لـم يسـتحّق 

مـن حيـان، الالعقوبة على مجّرد مخالفة الخطاب إالّ من باب التّجّري في بعض األ
همـا و الخطـاب بحسـب المـورد عمومـا و خصوصـا مـن باب العصيان، فيكون بين

 ١.وجه
  :اطالق حكم شده است ،مورد چهاردر 
كه شارع جعل كرده و مشـترك بـين جاهـل و    » ال تفعل«و  »افعل«خطابات  -الف

  .يستعالم است و بعث و زجري هم به دنبال آن ن
 ،باشـد  گاهي به حكم فعلي اعم از اين كه به حد تنجز رسيده باشد يا نرسيده -ب

  .مشروط بر اينكه بعث و زجر به دنبال داشته باشد ،شود حكم گفته مي
از آن  ،گاهي به حكمي كه به حد تنجز رسيده باشد و مكلف به علم يا علمي -ج

عقوبت بر مخالفت آن  ،شود كه در اين صورت اطالق حكم مي ،مطلع گرديده باشد
حكم انشائي و فعلي، اطالق حكم  لذا در اين اطالق، به .باشد صحيح بوده و منجز مي

  .شود نمي
اطالق حكـم   ،گاهي به اراده و كراهت، اگر چه در قالب خطابي نيامده باشند -د
 و شـود  گردد و لذا اگر اين اراده و كراهت موجود باشد، آن خطـاب، حكـم مـي    مي
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آورد و در غيــر ايــن صـورت بــدون اراده و كراهــت،   اسـتحقاق ثــواب و عقــاب مـي  
 باشد كـه  اده و كراهت ميزيرا جان حكم همين ار ،شد كه روحي نداردبا حكمي مي

  .گيرد به مصالح و مفاسد تعلق مي
 اده و كراهـت وي را كشـف كنـد،   اگر عبـد بـدون خطـاب مـولي، ار     از اين رو،

صرفاً تسليم  ،خطاببنابراين، . واجب است آن را اتيان كند و عقاب و ثواب هم دارد
حكمـي نـدارد و اگـر     في نفسهباشد و خود خطاب  ت ميو رساندن آن اراده و كراه

  .آورد ثواب و عقاب ميبه معناي آن است كه خطاب ثواب دارد  دوش گفته مي
چنـين  در بحث مراتب حكـم  نيز  حاشيه جديده بر رسائلدر  بيان محقق خراساني

  :است
  :فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً يكون له مراتب من الوجود

  . ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصالً ) أّولها( 
ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثاً و زجـراً و ترخيصـاً ) ثانيها(
  .فعالً 
ان يكون له ذلك مع كونـه كـذلك فعـًال، مـن دون ان يكـون منجـزاً ) ثالثها( 

  . بحيث يعاقب عليه
ّسابقة مع تنّجـزه فعـًال، و ذلـك لوضـوح إمكـان ان يكون له ذلك كال) رابعها(

اجتماع المقتضى إلنشائه و جعله مع وجود مانع أو شرط، كمـا ال يبعـد ان يكـون 
، و اجتماع العلّة التّاّمة له مع وجود المانع مـن ان ينقـدح فـي 9كذلك قبل بعثته

النّسـبة ب نفسه البعث أو الّزجر، لعدم استعداد األنام لذلك، كما فـي صـدر اإلسـالم
يخفى اّن التّضاّد بين األحكام انّما هو فيما إذا صارت فعليّـة إلى غالب األحكام وال

و وصلت إلى المرتبة الثّالثة، و ال تضاّد بينها في المرتبة األولى و الثّانية، بمعنى انّـه 
ال يزاحم إنشاء اإليجاب الحقا بإنشاء التّحريم سابقاً أو فـي زمـان واحـد بسـببين، 

ابة و اللّفظ أو اإلشارة و من هنا ظهر اّن اجتماع إنشاء اإليجـاب أو التّحـريم كالكت
مّرتين بلفظين متالحقين، أو بغير هما، ليس من اجتماع المثلـين و انّمـا يكـون منـه 

  .١إذا اجتمع فردان من المرتبة الثّالثة و ما بعدها، كما ال يخفى
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در باب اطالقات و مراتب حكم اينك بـه   1س از بيان ديدگاه محقق خراسانيپ
  :پردازيم تحليل و بررسي هر كدام از مراحل چهارگانة مذكور مي

  

  مرحلة اقتضاء -الف

 »اقتضاء مرحله«در  شود اين است كه ه ميستفادا 1 آنچه از كلمات محقق خراساني
مرحلـة  «اينكـه  از منظـور   ، مـالك حكـم وجـود نـدارد و    »مرحلة انشاء«و همين طور 

واقعيت حكـم در ايـن مرحلـه    ، بيان حقيقت و از مراحل حكم برشمرده شده» اقتضاء
مرحلـة  «كـه از آن بـه    د شأني يا شأنيت وجود حكـم اسـت  وجو ،بلكه منظور نيست،
  .شود تعبير مي »اقتضاء

اينكه مرحلة اقتضاء يكي از مراحل حكم برشمرده شده، مورد ترديـد واقـع شـده    
ن باره معتقد است كه حكم از مقوالت تشـكيكي و  در اي 1محقق بروجردي  .است

  :كالم ايشان چنين است. ذومراتب نيست
 .فان ما ذكر من المراتب األربعة ليست مراتب لحقيقة واحدة بل هي أمـور متباينـة

ن هذا التعبير انما يصح فيما إذا كان حقيقة واحدة مقولـة بالتشـكيك و إ: بيان ذلك
مراتب متفاوتة بالشدة و الضعف مـع انحفـاظ  هي ما تكون في عين وحدتها ذات

كـالنور الصـادق علـى نـور الشـمس و السـراج  ،أصل حقيقتها في جميع المراتب
المصلحة و المفسدة علتان لتحقق الحكم : نعم ... .  و ما نحن فيه ليس كذلك. مثال

   ١.و من البديهيات عدم كون مثل هذه العلة، مرتبة من المعلول
همچنـين در مقـام توجيـه وجـود مرحلـة      و  1قبال ديدگاه محقق بروجـردي  در 
  :و توجيه ارائه شده استحكم، دبه مثابه يكي از مراتب اقتضاء 

البته نه با  ؛هر مقتضايي در مرحلة مقتضي، به نحو مناسب موجود است: توجيه اول
اسـت   درست لذا. باشد وجود مناسب خودش، بلكه با وجودي كه مناسب مقتضي مي

مقتضي را بـه نحـو انـدكاك     اما همين وجود است،مقتضي  كه باالصاله وجود از آنِ
لذا هر جـا كـه مقتضـيِ مصـلحت و مفسـده موجـود        .دادنسبت توان  ميبه مقتضا هم 
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  ۵۳             1مراتب حكم از ديدگاه محقق خراساني

 

  .مقتضاي حكم نيز موجود است ،باشد
وي يك نحوه وجودي در قابل دارد و وجـود مقبـول، بـه نحـ     ،مقبول: توجيه دوم
پـذيرد تـا انسـان كـاملي      همانند نطفه كه صور مختلفي را مي باشد؛ نيز مي وجود قابل

مقبـول اسـت و بـديهي اسـت كـه       ،صورت و انسان قابلِ ،نطفه ،گردد كه در حقيقت
  .باشد وجود انسان به نحو مناسب در نطفه موجود مي

  :دكن اين هر دو توجيه را رد مي 1محقق اصفهاني
الحكم لعلّه بمالحظـة أّن المقتضـى لـه ثبـوت  جعل هذه المرتبة من مراتب ثبوت

ثبوتــاً مناســباً لمقــام العلـّـة، ال لدرجــة المعلــول، أو ألّن  يفـي مرتبــة ذات المقتضــ
المقبول له ثبوت في مرحلة ذات القابل بما هو قابل ثبوتاً مناسـباً لمرتبـة القابـل ال 

 يالمقتضـلفاعليّـة، القتضي بمعنى العلّـة االمقبول، إالّ أّن هذا المعنى من شئون الم
بمعنى الغاية الّداعية إلى الحكم، كما أّن القابل الّذي يوصف بأنّه نحو مـن وجـود 

، حيـث إنّهـا فـي صـراط الماّديّـة و التلـبّس بول ما كان كالنّطفة إلـى اإلنسـانالمق
بالّصورة اإلنسانيّة ال المصلحة والالّطبيعة القابلة للوجوب، فـاّن الفعـل كالمصـلحة 

في سبيل الماّديّة و الترقّي إلى الّصورة الحكميّة، كما ال يخفى كّل ذلك على ليسا 
    .العارف بمواقع الكالم

بمالحظة اقتضاء ما يترتّب عليها مـن الفائـدة للوجـوب  -نعم، استعداد الّطبيعة 
ال ينبغي إنكاره، و االستعدادات الماهويّة ال دخـل  -مثًال، و صيرورتها واجباً فعليّاً 

ا باالستعدادات الماّديّـة و الّطبيعـة فـي مرتبـة نفسـها، حيـث إنّهـا ذات مصـلحة له
و  مستعّدة باستعداد ماهوّي للوجوب، و حيث إّن المانع موجود فهو واجب شـأني

اجب اقتضائي ، و ليس هذا معنى ثبوت الحكـم فـي هـذه المرتبـة، إذ ال ثبـوت و
   ١. ل له شأنيّة الثّبوتبالّذات للمصلحة حتّى يكون للحكم ثبوت بالعرض ب

مقتضـا   اين است كه اگرچهدر مورد توجيه اول  1كالم محقق اصفهاني خالصة
 ؛باشـد  در مورد حكم ناتمام مي، اما تطبيق آن در مقتضي به نحو مناسب موجود است
بلكه مقتضيِ آن عبارت از علت فاعلي  يست،زيرا مقتضي حكم، مصلحت و مفسده ن

مصالح و مفاسد كه وجود دهندة حكم نيسـتند بلكـه   به بيان ديگر،  .استايجاد حكم 
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بخشد و مصلحت و مفسده صرفاً غايت حكم و داعي مولي  مولي به حكم، وجود مي
مصـلحت و مفسـده بعـد از تحقـق حكـم و بعـد از       هستند؛ زيرا وجود بر وضع حكم 

اگـر   .دننـد مقتضـي وجـود حكـم باشـ     نتوا نمـي ، پس باشد تحقق و وجود وجوب مي
در  .گرديـد  مصلحت و مفسده وجود داشت كه ديگـر بخـاطر آن حكـم صـادر نمـي     

 ،و وجـود داعـي   اسـت نتيجه بايد گفت مصلحت و مفسده، داعي براي صدور حكم 
تواند مقتضي براي حكم باشد تـا   باشد و لذا مصلحت و مفسده نمي همواره متأخر مي

  .بتوان آن را از مراحل حكم محسوب كرد
ايـن توجيـه در مـاده و صـورت     اگرچـه  زيـرا   ؛دوم نيز مـردود اسـت   و اما توجيه
 ، مصلحت و مفسـده، به ديگر سخن .ماهيات تمام نيستمورد اما در  ،باشد صحيح مي

  .يابد با وجود مصلحت، حكم نيز وجود ميكه  توان گفتتا ب يستندمادة براي حكم ن
ز مراحل وجودي حكم توانيم مصلحت و مفسده را ا با اين دو توجيه نميبنابراين 
چون نماز  براي مثال،توان گفت اين است كه  بلكه تنها چيزي كه مي كنيم،محسوب 
 شـود، لـذا   معـراج مـؤمن محقـق مـي     بـا اتيـان آن،   برخوردار است كهاستعداد  از اين

استعداد مـاهوي بـراي وجـوب     ، كذب،در مقابل .استعداد ماهوي براي وجوب دارد
شـأنيت   در مرحلـة اسـتعداد،  . غير از ماده و صورت اسـت  ،استعداد ماهوي اما .ندارد

يعنـي ايـن مرحلـه     .نـه اينكـه حكمـي در آن موجـود باشـد      ،باشـد  حكم موجود مـي 
 شأنية«بهتر است از اين مرحله به از اين رو، . »وجودالحكم«نه  ،است »استعدادالحكم«

  . »ثبوت مقتضي«نه  ،تعبير شود »الثبوت
  

  1اصفهانيبررسي ديدگاه محقق 

وجـود مرحلـة    بـراي  در رد توجيـه اول  1اصـفهاني  به نظر مي رسد ديـدگاه محقـق  
درست است كه طبق بيان ايشان مصـلحت و مفسـده   اگرچه زيرا  ست؛ياقتضاء، تمام ن

مقتضا در مرحلة مقتضي  :اين كبراي كلي كهتواند مقتضي وجود حكم باشد، اما  نمي
محقـق  خـود  الاقـل از ديـدگاه   (يـد نيسـت   قابـل ترد وجـود دارد،  با وجـود مناسـبش   

  .)اصفهاني
يابي و تطبيق دادن ايـن كبـراي كلـي، اشـتباهي رخ داده      ممكن است در مصداق 
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 ست؛ زيرايبراي حكم ن» اقتضاي وجود«يا  »وجود اقتضايي«اما اين دليل بر نفي  ،باشد
خواهد، و لذا حكم در مرتبة صادر كنندة حكم، وجود  صدور حكم، علت فاعلي مي

هـر معلـولي در مرحلـة     .شأني خواهد داشت و مولي مقتضي براي حكم خواهـد بـود  
را دارد و حكم نيـز از دائـره معلـوالت و ممكنـات خـارج       ، وجود مناسب خودعلت

 تـوان  ، نمـي دنباشـ  م نمـي نيست و لذا از اينكه مصلحت و مفسده، مقتضي وجود حكـ 
 راسـاني خالبتـه در ظـاهر كـالم محقـق     . را نتيجـه گرفـت  عدم وجود مرحلـة اقتضـاء   

كه در مرحلة اقتضاء، مصلحت و مفسده، مقتضي ي وجود ندارد مبني بر اينتصريح1
بلكه ايشان فقط به وجود مرحلة اقتضـائي تصـريح دارنـد و ايـن      هستند،وجود حكم 
است كه مصلحت و مفسده را به عنوان مقتضي براي  آخوندحان كالم راصرفاً بيان ش

   .اند حكم در مرحلة اقتضاء، به آخوند نسبت داده
تمام است و بيان مذكور  ،توجيه دومرد در مورد  1اصفهاني ديدگاه محققو اما 

وجـود خـارجي فعـل و     ؛ زيـرا كند براي تبيين مرحلة اقتضائي براي حكم كفايت نمي
بعـد از   ،وجود خارجي مصـلحت  شد وبا م و صادر شدن آن ميتحقق آن بعد از حك
شـود و ايـن    قابل بعد از مقبول محقق مـي  ،به ديگر سخن .گيرد تحقق حكم شكل مي

و حكـم   ،محال است كه توجيه قابل و مقبول را بپذيريم و مصلحت و مفسده را قابل
  .شويم زيرا با استحالة مذكور مواجه مي ؛را مقبول فرض كنيم

 و حكـمِ  اسـت حكـم   ، مرتبـة ضـعيف  مصلحت ،بر اينكه در فرض مذكور افزون
مصـلحت، بعـد از تحقـق     باشد و از طرفي حكم مي ، مرحله و مرتبة شديدتحقق يافته

ديده، مرتبة ضعيفة است كه مرتبة شمعناي آن اين به  .گردد حكم، ايجاد و محقق مي
  .استم مردود اين معناي محصلي ندارد و لذا توجيه دو خود را بسازد كه

  
  مرحلة انشاء: ب

، دانـد  مرحلة دوم حكـم مـي  را مرحلة انشاء  1همانگونه كه گذشت محقق خراساني
صـورتي   آورد را صرفاً صورت حكم بشـمار مـي  » انشاء«و  »اقتضاء«دو مرحلة  اگرچه

  :بدون روح و مالك؛ كالم ايشان چنين است
فـي الحقيقـة مـالك صـيرورة الخطــاب ) اي االرادة و الكراهـة(نهمـا أ ىو ال يخفـ
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   ١.يكون اال صورة الحكم واقعاً ماً او ايجاباً حقيقة و بدونه التحري
  :فرمايد و در جاي ديگر مي

 بعـثمع انشائه مـن دون فعليـة ) بمجرد ثبوت مقتضيه ييعن(به ) اي الحكم(ثبوته 
تبليغـه و  9أو زجر، ككثير من االحكام في صدر االسالم ممـا لـم يـؤمر النبـي

   ٢.اظهاره
همانند مرحلة اقتضاء داراي مالك  ة انشاء،چون مرحلدهد كه  اين تعابير نشان مي
البتـه  . يسـت روح و مالك قـوام حكـم را دارا ن   ، از اين رو،باشد اراده و كراهت نمي

اده و كراهت و بعث و زجـر بـه نحـو شـأني وجـود      است كه در اين مرحله، ارروشن 
  .استاما فاقد بعث و زجر فعلي  ،دارد

و حتي بـراي آن روح و   پذيرند مي براي حكمرا اين مرحله وجود  اصوليانغالب 
كـه بـه مرحلـة اقتضـاء و      1به رغم محقق خراساني اند  مالك حكم را نيز قائل شده
حكم در اين مراحل در داالن وجودي خـود  نگرد كه  انشاء تنها به عنوان مراحلي مي

به وجود مرحلة  1اما محقق اصفهاني  .قرار دارد نه اينكه واقعاً ثبوت پيدا كرده باشد
  :پذيرد ميو آن را نقائل نيست انشاء براي حكم، 

بل المولى، ال الفعلـي بقـول مطلـق، عندنا من أّن المراد بالفعلي ما هو الفعلي من ِق 
المرتبة الّرابعة، لكنّه عين مرتبة اإلنشاء، حيـث إّن اإلنشـاء بـال داع فمثله ينفّك عن 

محال و بداع آخر غير جعل الّداعي ليس من مراتب الحكـم الحقيقـي، و بـداعي 
بل المولى، و إن أريد من الفعلي ما هو فعلـى بقـول جعل الّداعي عين الفعلي من ِق 

 ٣.ثالث المراتب على أّي حالٍ ف ،مطلق فهو متقّوم بالوصول و هو مساوق للتّنّجز
دو مرحلة ديگر براي حكـم  تنها  ،بعد از مرحلة اقتضاء 1محقق اصفهانياز منظر 
تصـوير   اسـت،  1خراسـاني  قـق مح آنگونه كه مـد نظـر  و مرحلة انشاء  متصور است
 قـق بنـدي مح  تقسـيم  كـه مرتبـه سـوم در   (مقصود از حكم فعلـي  زيرا  ؛موجهي ندارد
حكم به فعليت در اين صورت، است كه  »من جميع الوجوه فعلي«يا ) خراساني است
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  ۵۷             1مراتب حكم از ديدگاه محقق خراساني

 

 ،در ايـن صـورت  روشن اسـت كـه    .به دنبال ندارد امه رسيده و هيچ حالت انتظاريت
دو  ،بعـد از مرحلـة اقتضـاء   در نتيجـه  و  خواهـد بـود  مرحلة فعليت، همان مرحلة تنجز 
بـل  فعلـيِ مـن ق  «اما اگر مقصود از حكـم فعلـي،    .مرحلة انشاء و تنجز خواهيم داشت

در  ،)يعني شارع بما هو شارع كار تتميم حكم را به انجام رسانده باشد(باشد  »المولي
، چـون مرتبـة تنجـز را جـدا     همان مرحلة فعلي خواهد بود ،مرحلة انشاء ،اين صورت

  . )ايم كرده
كه يا مولي بـراي جعـل حكـم، داعـي دارد و يـا      توضيح مطلب از اين قرار است 

كـار لغـوي   در اين صورت جعـل حكـم   داعي باشد كه  اگر بدون. تاسداعي دون ب
اش بعـث و   و اگر داعي دارد يا داعـي  استمحال  ،صدورش از شارع خواهد بود كه

باشد كه در اين صورت ... تهديد و  ،اگر داعي . ...يا تهديد و تمني و  ،باشد زجر مي
لي بخواهد جعل حكـم  مو ضرورتا اگرپس . خواهد بود نه حكم... ل، تهديد و مجعو
اي همان حكم فعلي  اش بعث و زجر باشد و جعل حكم با چنين داعي بايد داعي ،كند
 مرحلة انشاءبا  ،باشد »بل الموليفعلي من ق«فعليت، مراد از مرحلة اگر  بنابراين،. است
  . خواهد بوديكي 
داده بـا تعريفـي كـه محقـق خراسـاني ارائـه       مرحلة انشـاء  وجود  ،برهان فوق بنابر

براي حكـم  ه ، سه مرتب1محقق خراسانيمبناي خود بنابر و  است، موجه نخواهد بود
  .چهار مرحلهنه متصور خواهد بود، 

  

  1بر ديدگاه محقق اصفهاني 1نقد صاحب منتقي االصول

  :داند نمياصفهاني را وارد  اشكال محقق 1صاحب منتقي االصول
بـان : وجـودا بعـد اإلنشـاء، فيقـال لحكـملمن الواضح الّـذي ال يقبـل اإلنكـار ان 

ن يقصد من الحكـم أوجوب الصالة ثابت و حرمة شرب الخمر ثابتة، و ال يمكن 
المتصف بالثبوت الفعلي هو اإلنشاء، إذ اإلنشاء ليس اال استعمال اللفظ في المعنى 
بقصد خاص، و هو امر متصرم الوجود ال بقـاء لـه، و ال يمكـن ان يكـون الحكـم 
الثابت امرا انتزاعيا انتزع عن نفس اإلنشاء ألن األمـر االنتزاعـي يـدور مـدار منشـأ 

ن يكـون امـرا اعتباريـا أن اإلنشاء متصـرم الوجـود، فـال بـد أ انتزاعه، و قد عرفت



    ۱۳۹۱ تابستان/  ۱۳شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش    ۵۸

  

الحكـم  نّ أمسببا عـن اإلنشـاء، و إذا فـرض  -ال شخصيا لعدم التزامه به  -عقالئيا 
امر اعتباري مسبب عن اإلنشاء فقد ينشأ الحكم و يقصد تحقـق اعتبـاره فعـال فـال 

قدير وجود أمر غيـر ينفك عن اإلنشاء، كما يمكن ان يقصد تحققه باإلنشاء على ت
إذن فـالحكم الفعلـي غيـر اإلنشــاء . حاصـل، فينفـك الحكـم الفعلـي عــن اإلنشـاء

و نظيره تشريع القوانين في المجالس النيابية، و لكن ال تنفـذ ، ويمكن انفكاكه عنه
و ، و تكون فعليـة المجـرى إال بعـد مـدة طويلـة حتـى مـع علـم النـاس بتشـريعها

  .فعلية الحكم امر واضح في العرفيات والشرعياتانفكاك اإلنشاء عن : بالجملة
بأنـه : و اما ما ذكره من البيان لتقريـب ان اإلنشـاء عـين الفعليـة، فـيمكن دفعـه

يمكن ان يكون اإلنشاء بداعي جعل الداعي لكن ال فعال، بل على تقـدير حصـول 
شرط خاص، وهذا يكفي في رفع اللغوية، كما يصحح وقوع اإلنشاء فـي مراحـل 

نـه أو صيرورته مصداقا للحكم، بل قـديحتاج إليـه المـولى كمـا لـو علـم  الحكم
اإلنشاء بهذا الـداعي قابـل  نّ إ: و ملخص الجواب، يكون نائما عند حصول الشرط

التحقق، و هو ال يساوق فعلية الحكم و ثبوته في مقام االعتبار، كما يكون مصداقا 
التهديد، فإذا تحقق الشرط للحكم عند حصول شرطه، و ليس نظير اإلنشاء بداعي 

ّ  تحققت اإلرادة  .و تحقق البحث االعتباري الفعلي، و انما يتنجـز بالوصـول ةالجدي
  . ١االنشاء غير الفعليه نّ إهو : الكالم ةنتيجو ، اذن فالمراتب ثالثه

  :از اين قرار است 1محقق روحانيماحصل كالم 
حكـم، امـري ثابـت و     رو، از ايـن  نسخ نشده موجود اسـت  ،حكمتا  از آنجاييكه 

كه با ختم لفظ، انتهـاء   استولي انشاء، امري آني و متصرم الوجود  ،باشد ماندگار مي
 دانسـت؛ عين انشـاء  توان آن را  غير از انشاء است و نميحكم  از اين رو ،كند پيدا مي

سـبب تحقـق   » التفعـل «لفـظ  سـبب تحقـق وجـوب و    » فعلإ«زيرا معنا ندارد كه لفظ 
چون امر انتزاعي  ؛تواند باشد منتزع از انشاء نيز نمي ،حكم ،ز ديگر سوا .حرمت باشد

از نفـس منيـع   ... و لـذا اگـر وجـوب و تحـريم و      اسـت  و التزامشدائر مدار منشأ اثر 
آيد با انهدام صيغه، اين احكام هم انهدام بپذيرند و حال  الزم مي ،انشائيه انتزاع شوند

ولـو زمـان انشـاء هـم      ندسـت هموجـود  ... و بيع و حكم و عقد  ،آنكه در اتكاز عقالئي
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 ،نه عين حكم است و نه حكـم از آن منتـزع گرديـده اسـت     ،پس انشاء .گذشته باشد
ايـن   .عبارت است از يك اعتبار عقالئي كه منفك از انشاء اسـت ) فعلي(بلكه حكم 

ــان دارد    ــم جري ــرف ه ــذكور، در ع ــان م ــر بره ــالوه ب ــئله ع همچــون مجــالس  ،مس
  .نشأ امر واضحي استپس انفكاك بين انشاء و م .قانونگذاري
مولي براي انشاء، داعـي نيـز دارد و آن    1محقق اصفهانيبرخالف ديدگاه و اما 

مـولي، معلـق بـه حصـول شـرطي       يعني داعيِ است؛حصول شرط هنگام داعي، بعث 
قم الصلوة ا(گردد، مانند كالم الهي داعي محقق مي ،است كه در زمان حصول شرط

كنـد و قبـل از    كه در اين بيان با دلـوك شـمس، مـولي بعـث مـي      1)الشمس لدلوك
 مسـير اين انشاء با اين داعـي تعليقـي، در    درواقع،. باشد بعث مولي تعليقي مي ،دلوك

كامال موجه برشمردن آن از مراتب حكم  از اين رو،توليد و ايجاد حكم واقع شده و 
  .رسد به نظر مي
بمـا هـو رئـيس    «گردد و شـارع هـم    ار عقال محقق ميفعليت حكم با اعتب بنابراين،

انشاء حكم نيز با اين داعي كه بعـد از حصـول    .كند اين گونه آن را فعلي مي »العقالء
گيرد و چون اين انشاء، منسوب بـه   صورت مي ،شرط، عقال فعليت آن را اعتبار كنند

  .فعل تسبيبي شارع خواهد بود نيزلذا اين اعتبار عقالء  است،شارع 
وجـود  شـاء  انيـك  در سلسله مراحل تكـون حكـم،   اين شد كه  كالم صلاپس ح

دقيقاً ماننـد بـايع كـه ملكيـت را بـراي      . باشد و يك حكم كه منفك از انشاء ميدارد 
كننـد و لـذا    كند و عقال نيز بـراي مشـتري، آن را اثبـات مـي     مشتري انشاء و ايجاد مي

  .استفعل تسبيبي بايع بلكه  ،فعل مباشري بايع نيست ،ايجاد ملكيت
پاسخ صاحب منتقي االصول به محقق اصفهاني اين شد كه انشـاء بـدون   بنابراين، 

بلكـه داعـي عبـارت اسـت از      ،باشد بالفعل نمي اما داعي آن، جعل داعيِ يستداعي ن
داعـي كنـد و ايـن بـراي رفـع لغويـت كفايـت         اينكه با ايجاد قيود و شـرايطي جعـلِ  

 و كننـد  گذاري نيـز چنـين عمـل مـي     مجالس قانونو كه در عرف ؛ همانگونه كند مي
  .استزمان انشاء با زمان حكم متفاوت 

رغم انفكاك بين انشـاء و حكـم فعلـي، عـدم انفكـاك      به  1محقق روحانيالبته 
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  :پذيرد را ميخارجي بين حكم فعلي و حكم انشائي 
ألن المنشـأ ان كـان هـو  :إّن الحكم اإلنشائي خارجا ال ينفك عن الحكم الفعلي،  و ذلـك

ء ثبت الحكم الفعلي بمجرد اإلنشاء، و إن كان هو الحكـم علـى تقـدير  الحكم بال تقدير شي
ء لم يحصل بعد، فكمـا اليثبـت الحكـم الفعلـي لعـدم حصـول شـرطه، كـذلك ال يثبـت  شي

ن الحكم اإلنشائي للمكلف الفاقد للشرط، إذ المنشأ كان هو الحكم على تقدير، فـال معنـى أل
  . نشئ الحكم في حقهيقال لفاقد الشرط إنه قد أُ 

هــو منــع انفكــاك الحكــم اإلنشــائي عــن الفعلــي فــي مقــام االرتبــاط : فملخــص الــدعوى
  ١.بالموضوع الخارجي، و ان صحت دعوى انفكاك اإلنشاء عن الفعلية في أنفسها

  

  1بررسي ديدگاه صاحب منتقي

  :رسد ني نكات زير به نظر مياصفهامحقق پاسخ صاحب منتقي به اشكال در مورد  
مرحلة انشاء را از مراحـل وجـودي    1گذشت، محقق خراسانيكه همانگونه  .1

اين در حـالي  . اند دقيقاً به همين نكته اشكال كرده 1داند و محقق اصفهاني حكم مي
معتقد داند و  ، انشاء را صرفاً در سلسلة علل ايجاد حكم مي1صاحب منتقي است كه
پاسخ ايشان، اشكال محقق اصفهاني را دفع  از اين رو، .شود ء، حكم ميكه انشانيست 
درست چهارگانه زيرا ايشان تطور امر واحدي را براي حكم در اين مراحل  ؛كند نمي
  .كند نمي

داند و حال آنكه  عالوه بر اينكه صاحب منتقي، فعليت حكم را به اعتبار عقالء مي
وجوب متابعت از «در مبحث  نيزاصفهاني  ققعقالء اصال بعث و زجري ندارند و مح

بين  1كه صاحب منتقيرسد  به نظر مي از اين رو 2.به اين مطلب تصريح دارند »قطع
اند و مطلـب ايشـان صـرفاً در مـورد      انشاء عقود و ايقاعات و انشاء احكام خلط كرده

  .استعقود و ايقاعات صحيح 
و خود ايشـان   رسد نظر ميبه صاحب منتقي ديدگاه  در موردكه  نكته ديگري .2
ايـن اسـت كـه ايشـان جـائي       ،اند و در مقام پاسخ به آن برآمدهتوجه داشته به آن  نيز
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اند و  اند بلكه صرفاً انشاء و حكم فعلي را مطرح كرده براي حكم انشائي باقي نگذاشته
در  قـق خراسـاني  و حتي محدر علم اصول مطرح بوده حال آنكه مسئله حكم انشائي 

كـه حكـم واقعـي، حكـم     معتقد اسـت  ع بين حكم واقعي و حكم ظاهري مبحث جم
  .1استانشائي بوده و حكم ظاهري، حكم فعلي 
  :گويد صاحب منتقي در پاسخ به اين ايراد مي

بأنه ليس لدينا مـا نعبـر عنـه بـالحكم اإلنشـائي، إذ لـيس لـدينا اال اإلنشـاء و : أوال
اإلنشـائي، إذ اإلنشـاء متصـرم  االعتبار العقالئـي، و كـل منهمـا لـيس هـو الحكـم

الوجود كما عرفـت و االعتبـار العقالئـي هـو الحكـم الفعلـي، فـأين هـو الحكـم 
 .اإلنشائي الّذي يدعى ثبوته للمكلفين مع عدم الفعلي

بـان الحكـم اإلنشـائي المفـروض  -لو أغمضنا النّظر عن هـذا اإليـراد  -: اثاني
ن ينشـأ أمـا إه نّـألي، لما تقدم مـن ثبوته ال يمكن انفكاكه خارجا عن الحكم الفع

يتحقـق الحكـم الفعلـي كمـا يتحقـق : الحكم بال تقدير أو مع تقدير، فعلـى األول
كما ال يتحقق الفعلي عند اإلنشاء كذلك ال : و على الثاني. اإلنشائي بمجرد اإلنشاء

  .٢يتحقق اإلنشائي و انما يتحققان معا عند تحقق التقدير
اشكاالت مذكور را ناشي از تعريـف انشـاء طبـق نظـر     ، 1صاحب منتقي درواقع،
از انشـاء، اشـكاالت    1محقـق خراسـاني  نظر رسد بنابر  به نظر مياما  ،داند مشهور مي

  . استمذكور مردود 
  :از انشاء چنين است 1تعريف محقق خراساني

ّن اإلنشاء هـو القـول الّـذي يقصـد بـه إيجـاد المعنـى فـي نفـس األمـر، ال إفاعلم 
عن ثبوتـه و تحقّقـه فـي موطنـه مـن ذهـن أو خـارج، و لهـذا ال يتّصـف الحكاية 

و المراد من وجوده في نفس األمرية هـو مـا .  ...بصدق و ال كذب بخالف الخبر 
ء فـي الخـارج، بـل بـأن  ال يكون بمجّرد فرض الفارض ال ما يكـون بحذائـه شـي

التّمليـك، و البيـع يكون منشأ انتزاعه فيه مثال ملكيّـة المشـتري للمبيـع قبـل إنشـاء 
بصيغته لم يكن له ثبوت أصال إالّ بالفرض اإلنسان جمادا، و الجماد إنسـانا و بعـد 
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  .ما حصل لها خرجت عن مجّرد الفرض وحصلت لها واقعيّة ما كانت بدونه
و بالجملــة ال نعنــى مــن وجودهــا بالّصــيغة إالّ مجــّرد التّحقيــق اإلنشــائّي لهــا 

دهـا الحاصـل بغيرهـا مـن األسـباب االختياريّـة مـع الّشـرائط لنحـو وجو الموجب
   .١ كحيازة المباحات، أو االضطراريّة كاإلرث و غيره

 ظرفانشاء عبارت است از ايجاد معني بسبب لفظ در  ،قول مشهور از اين رو بنابر
وجـوب را در مكـان    لفـظ، ، با اين »صلّ«گويد  وقتي مولي مي پس. مناسب آن معني
كند و اين به اين معناسـت كـه مـا     ايجاد مي) باشد كه اعتبار عقال مي(مناسب وجوب 

  .را انشاء كنيم... نتوانيم ترجي، تمني و 
 ؛نشأ انشـائي م ؛انشاء: از انشاء، ما سه مرحله داريم محقق خراسانياما طبق تعريف 

، يـك  »ملّكتـك هـذا الكتـاب   «وئيم گ و امر عقالئيِ مترتب بر اين انشاء؛ لذا وقتي مي
 كه ايـن  شود رتب ميسپس يك امر عقالئي بر آن مت. شود ملكيت انشائي درست مي

انشاء يعنـي ايجـاد معنـي     بنابراين، .كند خصوصيت و آثاري را ايجاد مي ،امر عقالئي
شـود   جود انشائي، موضوع مـي ودر نفس االمر و وجود انشائي دادن به معني، كه اين 

الء تا حكم فعلي را اعتبار كنند و اين يعنـي انفكـاك حكـم فعلـي از حكـم      براي عق
. فعلي نشود ،ديتا قيد نيا كهزيرا حكم فعلي ممكن است مقيد به قيودي باشد  ؛انشائي

اصـفهاني بـراي    قـق هم شبهة لغويت را كـه مح رسد به اين ترتيب،  بنابراين به نظر مي
د و هم دو مرتبة حكم انشائي و حكم فعلي، گرد مرتبه انشاء برشمرده بودند مرتفع مي

  .2استتصوير قابل براي حكم 
چـون حكـم، امـري ثابـت      1صاحب منتقـي از ديدگاه همانطور كه گذشت  .3
حكم بايد معتبر به اعتبار  ، از اين رو،تواند عينِ انشاء متصرم الوجود باشد نمي است و

ايشان يك وجود انشـائي بـراي   از اين رو . عقال بوده و در نتيجه منفك از انشاء باشد
 حال سـؤال . گردد كنند كه صرفاً موضوع براي اعتبار عقالء واقع مي تصوير مي حكم

آيـا حكـم    ؟كنـد  وجود خـود را از كجـا كسـب مـي     ،اين است كه اين حكم انشائي
آورد يا اينكه حكم انشائي، وجود  بدست مي ءانشائي نيز وجود خود را از اعتبار عقال
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شائي وجود انرا بپذيريم به اين معنا كه وجه اول  كند؟ اگر شاء كسب مياز ان خود را
، ءآيد كـه بـا وجـود اينكـه عقـال      اين سؤال پيش مي ،گرددمحقق  عقالءنيز به اعتبار 

چـه لزومـي دارد كـه حكـم انشـائي را نيـز اعتبـار         كنند م فعلي را خود اعتبار ميحك
ائي را اعتبار كنند تا اين حكـم انشـائي   ماند كه ابتدا حكم انش ن ميبسان آاين  ؟كنند

روشـن اسـت   . مجدداً اعتبار حكم فعلي را كننـد  ءموضوع واقع شود براي اينكه عقال
  .دباش اين امر، قابل توجيه نميكه 

وجـود خـود را از انشـاء     ،كه حكم انشائيرا نيز مبني بر اين دوموجه  از ديگر سو،
تواند موجد حكم  بوده و نمي تصرم الوجود، مزيرا انشاء توان پذيرفت؛ نمي ،گيرد مي

صاحب منتقي جـايي بـراي   بنابر ديدگاه كه دهد  اين نكته نشان مي .انشائيِ ثابت باشد
  .ماند حكم انشائي باقي نمي

باشـد   مطلـب مـي  است كه اين  1صاحب منتقي در مورد ديدگاه  نكته ديگر .4
امـور اعتبـاري   قـي بـه   يـك امـر تكـويني و حقي   در برهاني كه ايشان بيان كردند، كه 

مـي   ، اما به نظر مي رسدبقاء تكويني ندارد ،زيرا اگرچه انشاء تسرّي داده شده است؛
در بيع، بعد از براي مثال . كه عقال براي آن استمرار و ادامه، اعتبار كنندتوان پذيرفت 

در غيـر ايـن    كنـد و  اسـتمرار را اعتبـار مـي   براي عقد بيع، تداوم و  ءاتمام انشاء، عقال
تصـرم انشـاء گرچـه     رسـد  از اين رو به نظر مي. كند فسخ عقد معنا پيدا نمي ،صورت

  .آن قابل پذيرش استتداوم  ء براياما اعتبار عقال ،تكويني است
با اين بيان كه انشاء، حكم انشائي توليد كرده  1صاحب منتقيرسد  به نظر مي .5

، گـردد  اعتبار حكـم فعلـي، واقـع مـي    براي  ءو اين حكم انشائي، موضوع اعتبار عقال
صـرفاً  بنـابراين، حكـم انشـائي    زيـرا   ؛كنـد  را حلّ 1اصفهاني تواند شبهه محقق نمي
در راسـتاي سـير وجـودي مراحـل حكـم واقـع        ضوع ساز براي اعتبار عقالسـت و مو
ن وجـود انشـائي   همي معتقد است 1بايد توجه داشت كه محقق خراساني. گردد نمي

نه اينكه حكم انشائي فقط موضوع براي اعتبار  ،گردد فعلي مي بعد از حصول قيودش
نيز دقيقاً به همين مسـئله اشـكال    1باشد و محقق اصفهاني  ءحكم فعلي توسط عقال

محقـق  نـه نـاظر بـه كـالم      1بيان صاحب منتقي رسد كه  از اين رو به نظر مي. دارند
  !1است و نه ناظر به اشكال محقق اصفهاني  ;خراساني 
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در انشـائيات، ظـاهراً فقـط در مسـائل عقـود و       ;محقق خراسـاني  مبناي اين  .6
به همين دليـل ايشـان در كفايـه     .ارد و نه در احكامِ بعث و زجرآورايقاعات جريان د

  :اند گفته
موجـدة لمعانيهـا  -على ما حققناه في بعـض فوائـدنا  -، فهي و أما الصيغ اإلنشائية

و تحققها بها، و هـذا نحـو مـن الوجـود، و في نفس األمر، أي قصد ثبوت معانيها 
ربما يكون هذا منشأ النتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا و عرفا آثار، كما هـو الحـال 

  ١.في صيغ العقود و اإليقاعات
* * *  

ديـدگاه محقـق   جهت تبيين بهتر ، 1محقق روحاني كالم بررسي و تبيين پس از 
داند به كالم ايشان رجوع  منفك مي كه مرحلة انشاء را از مرحلة فعليت 1خراساني 

  :كنيم مي
: ... فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئا مـذكورا يكـون لهـا مراتـب مـن الوجـود

   ٢.ان يكون له وجود انشاء من دون ان يكون له بعثا و زجرا و ترخيصا فعال: ثانيها
باعثيت و مرحلة انشاء را مجرد از محقق خراساني كه توان دريافت  مي بياناز اين 
  :جاي ديگر آورده استدر وي همينطور  .داند ، فعلي ميزاجريت

في الحقيقه مالك صـيرورة الخطـاب تحريمـا ) االرادة و الكراهة(انهما  ىو ال يخف
   ٣.او ايجابا حقيقة و بدونه ال يكون اال صورة الحكم واقعا

اهـت و  ايشان مرحلـة انشـاء را فاقـد مـالك حكـم كـه همـان اراده و كر       بنابراين 
از ايـن رو داند و چون مرحله انشاء اين گونه اسـت   فعلي باشد مي باعثيت و زاجريت 

بـل  فعلي من ق«در نتيجه از مرحلة فعليت، كه  و باشد نمي »بل الموليفعليِ من ق«هنوز 
كـه مرحلـة    1اصـفهاني  در نتيجـه اشـكال محقـق   . گردد متمايز مي ،شود مي »المولي
فرض كـرده و آن را مسـاوي مرحلـة فعليـت در نظـر       »الموليبل فعلي من ق«انشاء را 

زيرا مرحلة انشاء  ؛گردد برطرف مي ،گرفته و انفكاكي بين اين دو مرحله قائل نبودند
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اصل بحـث  حپس . نشده است» بل موليفعلي من ق«بدليل نداشتن مالك حكم هنوز 
سـخ صـاحب   پاو  باشـد وارد ن 1اصـفهاني  اين شد كه به نظر مي رسد اشكال محقق

عالوه بر مرحلة انشاء، مرحلـة فعليـت را    يست و لذانيز به ايشان مفيد فايده ن 1منتقي
  .نيز بايد از مراحل حكم محسوب كنيم

  
  مرحلة تنجز: ج

اين مرحله محسوب كردن  تنجز و چگونگيمرحله تبيين در مقام  1محقق اصفهاني
  :دفرماي از مراحل حكم مي

حيـث يسـتحّق علـى مخالفتـه العقوبـة، و جعلهـا مـن  مرتبة التّنّجـز و بلوغـه إلـى 
جات الحكم و مراتبه، مع أّن الحكم على مـا هـو عليـه مـن درجـة التّحّصـل و در

جة أخرى من الوجود، إنّما هـو بمالحظـة أّن مـا تـّم رتبة التّحقق بال تََرّق إلى درم
عنـه أنّـه  حّظه الوجودّي منه لم يكن بحيـث ينتـزع  بل المولى و استوفىأمره من ِق 

يكن من حقيقة التّكليف الموجب لوقوع المكلّف فـي كلفـة البعـث و  منّجز، و لم
   ١. الّزجر، و بلوغه إلى حيث ينتزع عنه هذا العنوان نشأة من نشئات ثبوته

كنـد و از   جـودي پيـدا نمـي   به ديگر سخن در مرحله تنجز اگر چه حكـم ترقـي و  
 ، از ايـن رو آور نيسـت  ز تكليـف ، امـا چـون هنـو   به كمال رسيده اسـت  حيث تحصل

رسيدن به مرحله تنجز باعث استحقاق عقوبت و پيدا شدن وصف تكليف زايي بـراي  
اي از نشـئات وجـودي حكـم، محسـوب      بايد تنجز را نشـئه در نتيجه . گردد حكم مي

  .كنيم
از ديـدگاه  . دانـد  حكـم را داراي مراتـب نمـي    1در اين رابطه محقق بروجـردي 

باشد و روشن است كه حكم با اين  انشاء بداعي بعث و زجر مي ،حقيقت حكمايشان 
كه با حفظ اصل حقيقـتش داراي   اي خواهد بود بگونه، يك حقيقت مشككه نوصف

چهارگانه براي حكـم احتساب مراتب  بنابراين،. شدت و ضعف باشد مراتب مختلف 
اين نسـبت بـه هـم متبـ     ،زيرا ايـن مراحـل   ؛ ستيصحيح ن 1 محقق خراسانياز سوي 
زيرا باشد؛ د توان ز روشن است كه از مراتب حكم نميمرتبة تنج در اين ميان،. هستند
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بـراي   محقـق خراسـاني   با مبنـاي   در نتيجه .نجز، وصف حكم است نه از مراتب آنت
   1.استيك مرتبه قائل شد و آن هم مرتبة فعليت بايد تنها حكم 

كـه اوالً تنجـز در حقيقـت، وصـف حكـم       رسـد  اين ديدگاه به نظر مـي در مورد 
واقـع،  در  .باشـد  مـي » زيد ضارب ابـوه «بلكه وصف متعلق آن است و از قبيل  ،نيست
بـه حسـب اخـتالف    (باشـد   وصفي است كه فاعل آن مستحق مدح و يا ذم مـي  ،تنجز
حكـم محسـوب    و امـا وجـه اينكـه چگونـه ايـن مرحلـه از نشـئات وجـوديِ        ). موارد
  .گذشت ،شود مي

لـذا وجـود    ،باشـد  داراي حقيقت مشككه نمـي  ا در رابطة با اينكه چون حكمامو 
تصوير موجهي ندارد بايد گفت اصوالً ما براي مراتب دو  ،براي آنچهارگانه مراتب 

پيمايد تـا بـه حـد     مراحلي كه يك هيوال مي )2و  وجود تشكيكي؛) 1:اصطالح داريم
در مـثالً  (آن مراحـل  برخي از در  كه تكاملي خود برسد، مانند مراحل وجودي انسان

كه قطعاً علقه و يحال كند در عنوان حيوان ناطق بر آن صدق نمي) علقه يا مضغهمرحله 
قطعاً همـين اصـطالح   محقق خراساني نيز مراد  .هستندمضغه از مراتب وجودي انسان 

ء، مرحلـة اقتضـاء و مرحلـة انشـا    انـد   ؛ زيرا ايشان با اين كه متفطن بودهدوم بوده است
اما بدليل اينكه در داالن وجـودي حكـم قـرار     هستند،عاري از حقيقت و روح حكم 

  .حله را از مراحل حكم برشمرده استآن دو مر ،دارند
  در باب مراتب حكم 1ديدگاه محقق بروجردي

. مرتبة شأني و مرتبة فعلي: است حكم داراي دو مرتبه 1ديدگاه محقق بروجردياز 
به اين معنـا كـه حكـم،    محقق خراساني است مراد از مرتبة شأني، همان حكم انشائي 

مراد از مرتبـة فعلـي    .ما بعث و زجر آن فعلي نشده استا ،شأنيت بعث و زجر را دارد
   .نكه براي مكلف معلوم گرديدعبارت است از نفس همان انشاء بعد از اينيز 

در ديدگاه محقق  »حكم فعلي«مرتبه ه كديدگاه اين است  ايندر نكته قابل توجه 
 ؛ زيـرا محقـق  تفـاوت دارد در ديـدگاه محقـق خراسـاني     »مرحله تنجـز «بروجردي با 
فرمايند مرحوم آخوند به وجود اين دو مرحله بـراي مراتـب حكـم     مي ;بروجردي 
 ، پـنج بايد مراتب حكم محقق خراسانياند و لذا طبق اين نظر از ديدگاه  اعتقاد داشته
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  - فعلي مـع التنجـز    - بل التنجزفعلي َق  - انشاء – اقتضاء: اند از باشد كه عبارتمرتبه 
  .تنجز

نسبت به اما از حيث رتبه  ،روشن است كه دو مرتبة اخير گر چه زماناً با هم هستند
 در ديـدگاه محقـق   كه مرحلة حكم فعليدهد  اين نشان مي .تقديم و تأخير دارند هم

  1.هستنديكسان  در ديدگاه محقق خراساني» مع التنجزفعلي «بروجردي با مرحله 
  

  1نقد ديدگاه محقق بروجردي

» انشـاء بـداعي بعـث و زجـر    «حكـم را بـه    1محقق بروجردي  رسد اينكه به نظر مي
وارد » انشاء تمليـك عـين بعـوض   «همان اشكالي كه به تعريف بيع به  ،تعريف كردند
آن اشـكال ايـن اسـت كـه بيـع،       .يـز وارد اسـت  اين تعريـف از حكـم ن  آمده است بر 

در . ريـف بيـع، انشـاء اخـذ شـود     ديگر نبايد در تع ودش با انشاء ايجاد شده است وخ
باشد و انشاء هـم كـه    خودش انشاء مي ،يعني حكم ؛مورد حكم نيز همين گونه است

انشـاء در تعريـف حكـم، صـحيح      كاربرد واژة از اين رو،. يستبار ديگر قابل انشاء ن
باشـد و حـال    اء انشـاء مـي  انشاء حكم به معناي انش ،زيرا در اين صورت خواهد بود؛ن

رسد كه به رغم ديـدگاه   از سوي ديگر، به نظر مي .»خریأينشئ مرة اإلنشاء ال«آنكه 
بـا وصـول و   تـوان گفـت كـه     ميندر مقام بيان مرتبة حكم فعلي  1بروجرديمحقق 

، واقـع  و وصـول  معلـ حصـول   ؛ زيرا باعث و زاجر بودن باشود علم، بعث حاصل مي
كه در شبهات حكمية به همين دليل است  است وبلكه به تمام شدن حجت  ،دوش نمي

زيرا  نيست؛قبل الفحص، رعايت آن واجب است و اين تنجز بخاطر علم اجمالي هم 
گـردد و   با اتمام حجت است كه حكم بر عبد منجـز مـي   .شود علم اجمالي منحل مي
  .خواهد بودحجت بر او تمام ن ،اردهمين كه عبد مؤمني ند

  
  تعلق ثواب و عقاب به مراحل حكم

فتن ثواب و عقـاب بـه   بعد از بيان مراحل حكم، به تعلق گر 1 و اما محقق خراساني
معتقدنـد كـه    ايشـان  .گذارده استبين ثواب و عقاب تفكيك  خته وپردااين مراحل 
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اختصاص به مخالفت  ،استحقاق ثواب دارد اما استحقاق عقاب ،عاملِ به حكم انشائي
 :كالم ايشان چنين است. با حكم فعلي دارد

ثم ال يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا، و ما 
لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز، و اسـتحقاق العقوبـة علـى المخالفـة، و إن 

الحكـم مـا لـم يبلـغ تلـك  وجب موافقته استحقاق المثوبة، و ذلك ألنّ ي ربماكان 
المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و ال نهي، و ال مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان ممـا 

    ١.رتدبسكت اّهللاٰ عنه، كما في الخبر، فالحظ و 
را بـه سـه    1در ارتباط با اين ديدگاه محقق خراسانيتوان اقوال  به طور كلي مي
  :دسته تقسيم نمود

 .بيان محقق خراساني صحيح نيست ونبايد بين ثواب وعقاب تفكيك قائل شد. 1
اين تفكيك صحيح است، اما بايد گفت كـه مطلقـاً متابعـت از حكـم انشـائي،      . 2

از سوي محقق خراساني صحيح » ربما«آورد و لذا استفاده از واژه  استحقاق ثواب مي
 .نيست
به مرحلة تنجز است، اما استحقاق ثواب اختصاص بـه  استحقاق عقاب، مختص . 3

مرحلة خاصي ندارد و مختلف بوده و اختصاص به مرحله تنجز ندارد و لذا استفاده از 
اينـك بـه بيـان ادلـة قـائالن بـه       . باشد از سوي محقق خراساني درست مي» ربما«واژه 

 :پردازيم موارد فوق مي
رود  يان كردن آنچه را كه احتمـال مـي  دليل گروه دوم اين است كه بطور مسّلم ات

مطلوب مولي باشد، بطور مطلق حسن بوده و استحقاق ثواب دارد و لذا بايد مطقـاً در  
 .اتيان به حكم انشائي قائل به استحقاق ثواب شد و تخصيص معنا ندارد

دالئل گروه اول نيز كه قائل به عدم انفكاك بين استحقاق ثواب و عقاب هسـتند  
 :است به شرح زير

در اين صورت  اگر حكم، فعلي باشد،. نيست حكم يا فعلي است و يا فعلي -الف
گيرد بر تبعيـت از آن نيـز ثـواب تعلـق      همانطور كه به مخالفت با آن، عقاب تعلق مي

اما اگر حكم، فعلي نباشد در اين صورت دو وجه  .گرفته و لذا انفكاكي وجود ندارد
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اي اسـت كـه بـر     يا اينكه فعلي نشدن حكم به خاطر وجـود مفسـده   :قابل تصور است
گردد و يا اينكه حكـم، بخـاطر غفلـت مـولي از آن، فعلـي       فعلي شدن آن مترتب مي

فعلـي اسـت و    ،در ايـن صـورت چـون غـرض     اگر وجـه دوم باشـد،  . نگرديده است
اما اگر  .ثواب داريم و هم استحقاق عقاب مصلحت تامه ملزمه دارد لذا هم استحقاق
در اين صورت همانگونه كه استحقاق عقاب ، علت فعلي نشدن حكم، وجه اول باشد

  .1استحقاق ثواب نيز وجود ندارد ،نيست
ول به عدم تفكيك بين ثواب و عقاب به شـرح  بر ق 1دليل محقق اصفهاني  -ب

  :زير است
ومـي  فرق بين ثواب و عقاب يا بطور كلي است يا به لحاظ حكم فعلي؛ اگر د     

، ثـواب  در صورت عدم فعليـت حكـم   ر مدار حكم فعلي باشد،دائ ،باشد يعني عقاب
صـورت  ه چون مولي ب(زيرا در صورت عدم فعليت حكم  هم وجود نخواهد داشت؛

بـين   آن ثوابي در بـر نخواهـد داشـت و درنتيجـه    لذا اتيان  )است فعلي حكمي نداشته
  .ثواب و عقاب فرقي نخواهد بود

ثواب و عقاب، بطور كلي باشـد يعنـي بطـور كلـي تالزمـي بـين        اما اگر فرق بين
در حاليكـه ثـواب    اسـت، دائـر مـدار حكـم فعلـي      ،ثواب و عقاب نبوده بلكه عقـاب 

گـردد   ثواب بر آن مترتـب مـي   ،بلكه اگر به داعي حب هم اتيان شود نيست،اينگونه 
عقـاب هـم دائـر مـدار حكـم فعلـي        اين فرض،زيرا در  ؛اين هم سخن ناتمامي است

اي موجود باشد كه مولي يا در اثر غفلـت و يـا    مصلحت ملزمه، بلكه اگر نخواهد بود
ارد گـر چـه بعـث فعلـي نـداريم ولـي       در اين مو ،به علت تقيه، امر به آن نكرده باشد

و در ادامـه چنـين بيـان    . ويت حرام بوده و لذا استحقاق عقـاب هـم بـه دنبـال دارد    تف
  :ندكن مي

أّن العقاب كالثواب فال يدور مدار خصوص مخالفـة الحكـم الفعلـي بـل يترتّـب 
على ترك تحصيل المصلحة التّاّمة الملزمة مع عدم البعث، لمانع عنـه بالخصـوص، 
كغفلة المولى أو اعتقاد عجز العبد عن امتثاله، و تفصـيله أّن المصـلحة قـد تكـون 

م بها ال يوجب تحصيلها في نظـر العقـالء، قاصرة عن اقتضاء اللّزوم و البعث، فالعل
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 . و قد تكون تاّمة االقتضاء و لكن لها مانع عن التّأثير في البعث، و هو على قسمين
فقد يكون المانع اشتمال البعث على مفسدة فمثل هذه المصـلحة غيـر ملزمـة، 
ألنّها على الفرض مغلوبة، ألّن كون العبد ملزماً بتحصيل المصلحة ذا مفسدة غالبـة 

 . فكيف يعقل أن يكون مثل هذه المصلحة ملزمة في نظر العقالء
ن االمتثـال، فمثـل و قد يكون المانع نظير غفلة المولى أو اعتقاد عجز العبد عـ

هذه المصلحة ملزمة علـى حـّد ذاتهـا، ال مغلوبـة غيـر ملزمـة، فـالعلم بهـا يوجـب 
  ١. استحقاق العقوبة على ترك تحصيلها

  :رسد به نظر مي 1محقق اصفهاني اين ديدگاه ل ابدر ق
 ،شود دنبال داشت، مصلحت مغلوبه مياي ب بگوييم هر جا بعث، مفسدهاينكه  :اوالً

باشد زيرا اين سـخن تنهـا در مـواردي جريـان دارد كـه بعـث بـراي         نميكالم تمامي 
ها تعارض داشته ه در اين صورت مفسده با مصلحت آنمكلفين، مفسده داشته باشد ك
اما در صورتي كه بعـث بـراي مـولي مفسـده در پـي       .و لذا عبد نبايد آن را اتيان كند

  .تداف داشته باشد در اين صورت اقتضاء، از تام بودن نمي
اگر به طور كلي نظر كنيم تفكيكي بين ثواب و عقـاب وجـود   بگوييم اينكه : ثانياً

زيرا در صورتي كه عبـد، عملـي را بـه خـاطر      ؛نخواهد داشت نيز كالم تمامي نيست
انجـام  آن را محبتي كه به مـولي دارد دوسـت   مصلحت ملزمه اتيان نكند بلكه بخاطر 

انفكاك بين  بنابراين. در اين صورت ثواب داشته و عدم اتيانش هم عقاب ندارد دهد
  .و تصوير موجهي داردداشته ن اكامثواب و عقاب 

  :ن به قول سوم بدين قرار استو اما ادلة قائال
حكمي كه در  :كه، اين است در كفايه بر اين قول 1محقق خراساني دليل -الف

ثواب و عقـاب در  در اين حالت، و  است »اهللا عنه مما سكت«است جزء  مرحلة انشاء
اين تـالزم برقـرار نبـوده و ثـواب و      در غير اين حالت؛ و اند مالزم هم ،عدم استحقاق

، اسـتحقاق  "تتعرضـوا ال" باشـد  اگر موال فرمـوده بنابراين  .هستندعقاب از هم منفك 
بـه  سـن اسـت و   احتيـاط، ح  باشـد،  نفرمودهثواب هم نخواهد بود، اما در مواردي كه 
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  1.استفاده كرده است »ربما«همين دليل محقق خراساني از واژة 
زراره  ، صحيحهتوان آورد مي 1ديدگاه محقق خراسانيدليل ديگري كه بر  -ب

در جواب به زراره كـه پرسـيده   7امام  ،صحيحهبنابر اين . استدر باب استصحاب 
در مـواردي كـه در لباسـم مشـكوك بـه اصـابت نجاسـت هسـتم         آيا الزم است : بود

ال، و لكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقـع فـي «: فرمايند تفحص كنم يا نه؟ مي
   ٢.»نفسك

كنـيم كـه اصـال حكمـي وجـود       اگر گفته شود كه در اين روايت مـا كشـف مـي   
در  س اسـت؛ دمِ معلـوم، وجـوب اجتنـاب داشـته و نجـ      مثال تنها بـول يـا  يعني  ؛ندارد

اسـت كـه    مستلزم آنزيرا است؛ گوئيم اين برداشت بر خالف ظواهر ادله  جواب مي
بول واقعاً پاك باشد و فقط بول معلوم، نجس باشد كه در اين صورت ديگر شك در 

  .گرديد زيرا قاعدة طهارت جاري مي ؛طهارت و نجاست معني نداشت
حسـن احتيـاط و حسـن انقيـاد      ،دفهميم كه در اين موار از اين روايت مي بنابراين
تعـارض   )دانـد  كه احتياط را حسن مـي ( اگر گفته شود كه اين با ادله احتياط .نداريم
باشـد  هر جا شارع عدم احتياط را خواسـته   .مخلتف است ،گوئيم كه موارد مي ،دارد

در بقيـه مـوارد   ، اماسن ندارددر آنجا احتياط، ح،  و ايـن همـان    اسـت سـن  احتيـاط ح
  .استفاده كرده است »ربما«از واژة براي آن محقق خراساني است كه وجهي 

 :دارند بـه ايـن مضـمون كـه    مفيد اي  حاشيه كفايهبر اين كالم 1مرحوم ايرواني 
از عبـد  اگـر  در ايـن صـورت    شده باشد،مانع فعلي شدن حكم  ،مصلحت تسهيل اگر

در ايـن صـورت مسـتحق     كرده باشـد، را اتيان فعل آن روي محبتي كه به مولي دارد 
اي غير از مصلحت تسـهيل در كـار باشـد     اما در صورتيكه مانع و مفسده است،ثواب 

تـوان   در اينجا مـي  ،شود فوت مي يكه در صورت اتيان آن، يك مصلحت و امر اهم
  3.گردد گفت كه اتيان، موجب استحقاق ثواب نمي
صـحيح   1ساني محقق خراتفصيل رسد  حاصل اين بحث اين شد كه به نظر مي
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در مـواردي حكـم انشـائي داريـم كـه اتيـان آن        .باشد مختلف مي ،موارداست؛ زيرا 
كـه مـولي آن    استحقاق ثواب به دنبال ندارد كه اين يا به دليل قيود و شـرايطي اسـت  

در  .، يا قيود و شرائط حاصل است ولي هنوز ابالغ نشـده اسـت  قيود را نخواسته است
اتيان، ثوابي نـدارد   يطي ندارد ولي مولي تصريح كرده كهمواردي نيز كه قيود و شرا

، امـا  در اين موارد اتيان حكم انشائي ثـوابي نـدارد  ) زراره كه گذشت مانند صحيحه(
در ايـن مـوارد احتيـاط،     ،...و مثال در مورد اموال، دماء گونه نباشد در مواردي كه اين

از ثواب، ثـواب  منظور  البته .دكن ميداللت سن بوده و ادلة حسن احتياط نيز بر آن ح
  .باشد ثواب انقيادي و از باب يستحق المدح مي ،بلكه مرادنيست مجعول 
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  ۷۵              قابليات ومحدوديات مصدرية السنة الفعلية للفقه السياسي

 

  

  

  

  

 
   مصدرية السنة الفعلية للفقه السياسي

  قابليات ومحدوديات
  * أحمد مبلّغي

  
  منذة

  :هذه المقالة تتناول البحث عن المحورين التاليين

 المتوفرة في مصدرية السنة الفعلية للفقه السياسيالقابليات  -

 المحدوديات التي تواجهها السنة الفعلية في مصدريتها للفقه السياسي -

وقبل بيان المحورين يجدر اإلشارة إلى أن هذه القابليات والمحدوديات ليست مما يوجد 

في أي مجال لالستفادة من السنة الفعلية في المجال السياسي فقط، بل هما متوفرتان 

فقهي، غير أن المجال السياسي يمتاز عن غيره بأنه يمتلك هذه القابليات أو يواجه تلك 

  .المحدوديات بصورة جدية أكثر، وهذا مما سيتضح من خالل البحث إنشاء اّهللاٰ تعالى

  :المصطلحات الرئيسية
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  القابليات المتوفرة في مصدرية السنة الفعلية للفقه السياسي 

  :قابليّتان للسنة الفعلية في مجال الفقه السياسيهناك 
  

  :استيعاب السنة الفعلية لموارد من األقوال: القابلية األولى

ليس هناك مورد من األفعال أمكن  إدراجها في السنة القولية، بينمـا يوجـد عكـس 
 -لو ثبـت  -ذلك، بمعنى أن بعض األقوال يتعين إدراجها في السنة الفعلية، ومثل ذلك 

يحسب قابلية لها، من حيث لزوم التعامل مع هذا البعض من األقوال من منطق ومنطلـق 
  . السنة الفعلية

واللذين يجعلهمـا  - :أن هناك موردين من األقوال للمعصومين: وتوضيح ذلك
  : يرجعان في واقعهما إلى السنة الفعلية - النظر العادي واالعتيادي من السنة القولية

  
   :ما يكون إصداره ألجل تحقيق هدف سياسي: المورد األول

إّن القول ال يلقى أحياناً بهدف عرض الخطاب وطرح فكرة ّمـا، بـل قـد يكـون نفـس 
سـلوكاً  -كما هو معلوم  –إصداره رامياً إلى تحقيق دور سياسي، ومثل هذا القول يعّد 

  . سياسياً 
مـن تحركـات إن ميـدان السياسـة المضـطرب ومـا يـتّم فيـه : ولتوضيح أكثر نقول

وتوّجهات، يختلف عن الحياة االعتيادية، فالتكلّم في عـالم السياسـة لـه هـذه القابليـة، 
وهي أنه بدخوله في الميدان االجتماعي يصير منشـأ ً لحصـول التحـول والتغييـر، وفـي 
مثل هذه األجواء يُتوقّع من كّل سياسي خبير أن يختار بعض الجمل ألجل التـأثير فـي 

الجمل أحياناً تتخذ شكًال وراء حالة قبول الصدق والكذب بمعنى أنها  وهذه.  اآلخرين
  .ال تراعي جوانب الصدق والكذب، وال تتصف بالخبرية

في إطار ذلك ينبغي على الفقيه في الفقه السياسي أن يطرح السؤال التـالي باهتمـام 



  ۷۷              قابليات ومحدوديات مصدرية السنة الفعلية للفقه السياسي

 

م هـل كـانوا فـي كـل عبـارة مـن عبـاراته:ويتابع جوابه عن كثب، وهو أن األئمة 
السياسية يقصدون عرض المفاهيم الخالصة واألصيلة لألحكام السياسية في اإلسالم، أو 
أنهم مثل كل ناشط آخر في المجال السياسي يُظهرون بعـض أقـوالهم بهـدف تحقيـق 

أيضاً كانوا يبنون بعض الجمـل  :وظائف وأدوار خاصة؟ وبعبارة أخرى هل األئمة 
  المحيط السياسي حولهم أم ال؟ في المجال السياسي ألجل التأثير في 

فإذا قبلنا هذا فهو يعني ان كالمهم في هذه الموارد تستعمل فقط كـأدوات إليفـاء 
  .دور الواسطة

والحقيقة أنه ليس مما ينبغي للفقيه أن يسـتبعد وقـوع ذلـك مـن األئمـة فـي بعـض 
فـي عصـرهم؛ فـإنهم كـانوا يعيشـون فـي  :األحيان؛ وما يقّوي ذلك هـو وضـعهم 

صعبة وحرجة، مما كان يحتاج إلى اإلدارة بنحو صحيح، فإدارة تلك الظروف  ظروف
  .كانت قد تقتضي استخدام الكلمات ألغراض خاصة

قابًال لالتّباع فحينئٍذ تكون مثل هذه  :فإذا كان مثل هذا االتجاه في كالم األئمة 
عــال المواقــف ليســت فــي عــداد الســنة القوليــة، التــي ســتحتل مكانــاً فــي مجموعــة أف

؛ وذلك ألن الهدف من استعمالها كان هو إيجاد وإحداث التأثيرات العمليـة 7اإلمام
  . في الحياة والظروف السياسية، وليس تبيين حكم ديني

وكمثال على ذلك رواية مسعدة بن صدقة عن شيخ من ولد عدى بن حاتم عن أبيه 
قال ) 7(مؤمنين أن أمير ال: في حروبه ) 7(عن جده عدى وكان مع أمير المؤمنين 

واّهللاٰ ألقـتلن معاويـة : في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع أصـحابه 
يا : إن شاء اّهللاٰ ، يخفض بها صوته وكنت قريبا، فقلت: وأصحابه ثم يقول في آخر قوله

ان : "ثم استثنيت فما أردت بذلك ؟ فقال لـي: انك حلفت على ما قلت ! أمير المؤمنين 
خدعة وانا عند المؤمنين غيـر كـذوب ، فـأردت ان أحـرض أصـحابي علـيهم الحرب 
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  ١."لكي ال يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء اّهللاٰ 
بـذلك ـ لـم يكـن يقصـد بـه   7ـ وكما صرح هـو  7وال شك أن كالم اإلمام 

  .سوى تقوية معنويات المحاربين وإيجاد األمل في قلوبهم
وجدير باإلشارة أن لجواب األمام في هـذه الروايـة ذيـل يتجلّـى بـه أن السـتخدام 

فـي قبـال مـا إذا كـان  (الكالم بهدف تحقيق أغراض عملية تترتب على نفس إصداره 
جـذور قرآنيـة، والـذيل ) الكالم يستبطن محتوًى يهدف صدوره عرض هذا المحتوى

  : لعدي 7هو قوله 
فقوال له قوال « :حيث أرسله إلى فرعون ) 7(ل لموسى واعلم أن اّهللاٰ جل ثناؤه قا"

وقد علم أنه ال يتذكر وال يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص  »لينا لعله يتذكر أو يخشى
  ٢" . لموسى على الذهاب

أي أداء (إّن هذا القسم تكون المصلحة فيه صرفاً في الفعل بالمعنى المصـدري لـه 
المصلحة في الفعل بمعنى االسـم المصـدري  وهو يقع في مقابل ما إذا كانت) عمل ما

  ).أي متعلق العمل(له 
وينبغي اإلشارة إلى أن اتجاه متابعة أغراض عملية من إصدار الكـالم ممـا ال غبـار 
عليه شرعاً، ما دام روعيت فيه القيود الالزمة الشرعية، ولعّل أهمها وأبرزها أن ال تتسـع 

  .أو النفاق، أو ترويجهما دائرة ذلك، فيؤّدي إلى إيجاد حالة الكذب
  

  كالم التقية السياسي

بدافع التقيـة والـذي منـه الكـالم  7ويلحق بهذا المورد،  الكالم الذي يصدره اإلمام
الصادر بدافع التقية السياسية، ولكي يتبين المقصـود مـن ذلـك، ينبغـي توضـيح نـوعي 
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  :كالم التقية، وهما
  

  :الكالم اآلمر بالتقية) ألف
ال ينتمي هذا القسم  إلى السنة الفعلية، فإنه في هذا القسم تكون التقية متعلق أمر اإلمام 

يأمر بالتقية سواء أن يأمر بالسكوت أم يأمر بـأداء عمـل أو  7؛ بمعنى أن اإلمام 7
  . قول خالفاً للمعتقد

والنموذج الذي يمكن إيراده كمثال على ذلـك هـو قصـة محمـد بـن عبـد العزيـز 
  :، حيث يقول7مع اإلمام العسكري البلخي 

قال أصبحت يوما فجلست في شارع الغنم فإذا بأبي محمد قد اقبل من منزله يريـد "
دار العامة فقلت في نفسي ترى ان صحت أيها النـاس هـذا حجـة اّهللاٰ علـيكم فـاعرفوه 
 يقتلوني فلما دني مني أومئ بإصبعه السبابة على فيه ان أسكت ورأيته تلك الليلة يقـول

  )١( "انما هو الكتمان أو القتل فاتق اّهللاٰ على نفسك
  
  :الكالم الصادر بدافع التقية) ب

هـل ان : هذا القسم نوع من الفعل، ونوضح هذا القسم من خالل طـرح السـؤال التـالي
؟ 7أحياناً توجب صدور فعل فاقد للداللة على الحكم من قبل اإلمام» مصلحة التقية«

النوع من المصلحة يؤدي إلى أن يقوم اإلمام بفعل ويكـون وبعبارة أخرى، هل ان هذا 
  وراءه مصلحة من نوع التقية من غير أن يدل هذا الفعل على حكم شرعي؟

وفي اإلجابة ينبغي القول انه من المسلّم به في النظـر الفقهـي واألصـولي ان بعـض 
م فقهـي تّمت بقصد التقية؛ وفي النتيجة ال يمكن الحصول على حك :أقوال األئمة 

  :والنكات اآلتية توّضح أبعاد هذا المطلب. منها
                                                           

 .219ـ  218، ص  3ابن أبي الفتح اإلربلي، كشف الغمة ج ) 1(
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  :7يمكن أن تحصل نوعان من العالقة بين التقية وكالم المعصوم : النكتة األولى
  .7ـ ما إذا سبّبت التقية صدور الكالم من قبل المعصوم 

  .وجوب التقية في مسألة 7ـ ما إذا سبّب القول الصادر من المعصوم 
النــوعين مــن العالقــة نعــرض فيمــا يلــي توضــيحاً للمحقــق وألجــل تبيــين هــذين 

  :انعكس هذان النوعان في كالمه بصورة أخرى، يقول 1األصفهاني
إّن التقية تارة في األمر، وأخرى في الفعل المأمور به، وبعبارة أخـرى تـارة يكـون «

 األمر من باب التقيـة وأخـرى يكـون األمـر بالتقيـة، فعلـى األول ال أمـر حقيقـة بـذات
الوضوء الخاص مثًال بل إما هو أمر حقيقة بغيره بنحو التوريـة أو ال أمـر حقيقـة بشـيء 
أصًال بل يقصد مجـرد الـتلفظ أو مـع معنـاه اإلنشـائي المفهـومي بـداعي حفـظ نفسـه 

وعلى الثاني فاألمر حقيقّي منبعث عن مصلحة في الفعل ال . المقدسة عن شر المخالف
  .)١(»نفس المكلف أو عرضه أو ماله بذاته، بل من حيث انه ينحفظ به

التقية التي بموجبها يصـدر = (هو النوع األول » التقية في األمر«وما سّماه في كالمه 
  ).7كالم المعصوم

ــة ــة الثاني ــق : النكت ــالم المحق ــن ك ــر م ــا يظه ــوع األول ـ وكم ــن الن ــة م إن التقي
  :ـ تنقسم إلى قسمين 1األصفهاني

  .ة وليس فيه نظر الداللة أبداً على الحكم الشرعيـ القول الذي ينبعث من التقي 1
ـ الكالم الذي مع انه ينبعث من التقية إال انّه فـي الحـال ذاتـه ينظـر إلـى الحكـم  2

  .الشرعي بصورة التورية
والـذي لـيس لـه (أن القسم األول من الكالم الذي صدر بقصد التقية : النكتة الثالثة

ويبـدو . على الحكم  -كما هو واضح من وصفه - ال داللة له) نظر الداللة على الحكم
  .أن األمر الحاصل من هذه التقية ليس أمراً حقيقة 1من كالم المحقق األصفهاني

                                                           
 .332، ص  2االصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج ) 1(
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) الذي له نظر بصورة التوريـة إلـى الحكـم الشـرعي(أّن القسم الثاني : النكتة الرابعة
ة انه من التقية فهـو كالم له جنبتان، فمن ناحية هو ناظر إلى الحكم فله داللة، ومن ناحي

شبيه بالقسم األول، وفي الحقيقة فإن التقيـة سـبّبت أن ال تكـون الداللـة علـى الحكـم 
  .حاصلة بصورة شفافة، بل أن تتّم بصورة التورية؛ ولكنها على أي حال واجدة للداللة

أن التقية التي من النوع الثـاني تـدّل علـى الحكـم، مـع أنـه يحمـل : النكتة الخامسة
  .تقية؛ غير أنّه على أي حال حكم شرعي ويؤّسس وظيفة المكلفوصف ال

الرواية التـي تصـدر : أي(أّن القسم األول من النوع األول من التقية : النكتة السادسة
بقصد التقية، وهي مجرد ألفاظ فقط، بمعنى أنها فارغة عن الحكـم، وال تحمـل عمليـة 

؛ وذلـك ألن السـنة تعـرض الحكـم، ليس سنّة قولية) إعطاء الحكم ولو بصورة التورية
وهذا الكالم ال يعدو عن كونه مجرد تلفّظ؛ وبعبـارة أخـرى فإنـه ال محتـوى لـه لكـي 

فيبقـى أن . )١(ولهـذا فـإن العلمـاء نفـوا حّجيتـه. يمكن الرجوع إليه ونستفيد منه الحكم
أهميته فقط تكمن في صرف اإلقدام عليه وليست له أي أهميـة فـي  ذاتـه؛ بمعنـى أن 

منه، هو الذي يشكل أهمية له وليس له أكثر من  7لدور الخاص الذي قصده اإلمام ا
ذلك من أهمية، ومن الواضح فإن اإلقدام هو الفعل، وعليه فمثل هذا القسم قول يندرج 

  .في دائرة السنة الفعلية
االسـتفادة األكبـر مـن «وهكذا يبدو أن التقية كانت ظـاهرة تأّسسـت علـى أسـاس 

؛ وكأنـه انعكـس نـوع مـن االتجـاه »للسـانية فـي ميـدان العمـل والسـلوكاإلمكانيات ا
ولو بصورة محدودة فـي التقيـة وباالعتمـاد علـى قابليـات  -إن صح التعبير -الذرائعي 

اللسان؛ بمعنى أن الجمالت اللسانية تذهب لكي تحصل على دور يتجاوز عن الدورين 
  .ءاإلخبار واإلنشا: المعروفين للكالم، واللذين هما

                                                           
» يمنع عن االستدالل بهـا «: في األدبيات الفقهية فإن الرواية التي حملت على التقية تذكر بتعابير من قبيل) 1(
 ).212، ص 4المصدر نفسه ج(» ، تسقط عن الحجية)416، ص 3الخوئي، كتاب الصالة ج (
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، وطبقـاً لهـذا »أصـالة الجهـة«هناك أصل فـي علـم األصـول بعنـوان : النكتة السابعة
األصل فإذا كان هناك ترديد في كالم صادر من مـتكلم وهـل انّـه قـد ُعـرض بصـورة 

وبعبارة أخرى فإن دور هذا األصل . جّدية أم غير جّدية فإّن كالمه يُحمل على الجدية
: ، ولـيس بـدافع مـن قبيـل»بيان المراد الجدي الحقيقـيورود الكالم بدافع «هو إثبات 

  .)١(الهزل، الخوف أو غيرهما
وباالعتماد على هذا األصل العقالئي فإذا حصل ترديد في جهة صدور رواية وهل 

أو أنها في مقام بيان حكم اّهللاٰ الواقعي فبهذا يمكن إثبات  )٢(انها صدرت من باب التقية
الواقعي؛ وذلك ألنـه عقـًال ـ وطبقـاً لهـذا األصـل ـ فـإّن ان جهتها كانت بيان حكم اّهللاٰ 

  .)٣(مؤدى كالم المتكلم يأخذ مقصوده الواقعي
وهي أن الرواية الواردة تقية والفاقدة للداللة (إذا قبلنا النكتة السادسة «: النكتة الثامنة

ن دوران األمر في خصوص روايـة بـين أيمكن القبول بسهولة ) تندرج في دائرة الفعل
بيـان حكـم اّهللاٰ الـواقعي «أو بـدافع ) بالمعنى المـذكور(أن يكون صدورها بدافع التقية 

صـرف كونهـا «وبـين » من السـنّة القوليـة«سيكون بمعنى دوران األمر بين كون الرواية 
، ومن الطبيعي فإن جريان أصالة الجهة في هذا المجال يكون بهـذا المعنـى وهـو »فعالً 

لرواية مورد الترديد والشك من حيث جهة الصـدور سـنّة أنه ـ بحسب األصل ـ تكون ا
  .قولية وليست صرف فعل

إن الكالم المتصف بوصف التقية بالمعنى المذكور الذي يجعله في : النكتة التاسعة
                                                           

جدية الكالم وغير جديته، والوظيفة التي يتحملها : محل جريان أصالة الجهة هو وجود ترديد بين حالتين) 1(
: راجـع (هذا األصل ليس هي تعيين المراد االستعمالي؛ وإنما تعيين أن المراد االستعمالي لوحظ بصورة جدية 

 ).424، ص 1يد محمد باقر، شرح العروة الوثقى، ج الصدر، الس
 ).555، ص  2ـ  1البروجردي، نهاية األفكار، ج (رجوع التقية بالتصرف في جهة الصدور ) 2(
إن المتكفل إلثبات جهة الصدور ـ مثل صدور الخبر لبيان حكم اهللا  «: بهذا الصدد 1يقول المحقق النائيني) 3(

هي األصول العقالئية؛ فاألصل العقالئي يقتضي أن جهة الصدور من المتكلم هي  الواقعي، وليس ألجل التقية ـ
بيان المراد النفسي االمري وان مؤداه مقصود، إالّ إذا ثبت خالف ذلك؛ وقد استمرت طريقة العقالء وسـيرتهم  

 ).156، ص 3الكاظميني، فوائد األصول، ج (على هذا 
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  :مجموعة السنة الفعلية، ينقسم إلى مجموعتين
 كالم التقية غير السياسي؛ -
  .كالم التقية السياسي -

إّن كّل كالم ذا وصف التقية إنما يقع ويصـدر بقصـد : ولتوضيح الفرق بينهما نقول
وإنمـا اخـتالف كـالم التقيـة ) أو أصـحابه 7سواء كانت روح اإلمـام (حفظ الروح 

كالم :  أي -السياسي عن كالم التقية غير السياسي في أن عنصر وقوع كالم التقية فيه  
  . لسياسةيحصل في ميدان ا –التقية السياسي 

من » أمير المؤمنين«والمثال الذي يمكن ضربه لكالم التقية السياسي هو ذكر عنوان 
وذكر هـذا العنـوان مـن قبـل اإلمـام  )١(لهارون الرشيد 7قبل اإلمام موسى بن جعفر 

  .)٢(للمأمون 7واإلمام الجواد 7الرضا 
وإن لـم يكـن   -سواء أكان سياسياً أو غير سياسـي -أن كالم التقية : النكتة العاشرة

 7واجداً للحكم الشرعي، إال أنه يمكـن مـن أصـل صـدور التقيـة مـن قبـل اإلمـام 
اسـتنباط جـواز التقيـة، إال أن هـذا االسـتنباط غيـر فـرض ) والذي له ظـروف خاصـة(

  .، كما هو معلوم7 استنباط الحكم الشرعي من مفاد قول اإلمام
  :ما إذا كان الكالم يمثّل إصداراً لحكم سياسي :المورد الثاني

إّن إصدار حكم سياسي، شيء وإرائة حكم شرعي حول موضوع سياسي شيء آخـر، 
فإن األول يعتبر داخـًال فـي مجموعـة الفعـل السياسـي، بمعنـى أّن إقـدام اإلمـام علـى 

إن هذا الفعل لم يأِت لعرض حكم شرعي إصداره هو فعل من األفعال؛ ومن الواضح ف
للمكلفين، مع اّن المكلف موّظف بأن يعمل به؛ يعني أن العمل به تكليـف شـرعي إال 

لعلي بن يقطين فـي  7ويمكن اعتبار أمر اإلمام الكاظم . أنه نفسه ليس حكماً شرعياً 
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  .البقاء في الحكومة من هذا القبيل
نه يجب بذل جهد جـّدي لتصـير األحكـام وبلحاظ أهمية هذا النوع من األحكام فإ

  .الصادرة من األئمة التي تكون من هذه المقولة واضحًة ومصنّفة
  

  :نقل الخطاب بصورة أكثر شفافية: القابلية الثانية

إّن السيرة العملية لألئمة عليهم السالم هـي أقـدر علـى نقـل الخطـاب بصـورة شـفافية 
  :ثالثةووضوحاً من السنة القولية؛ ذلك لعوامل 

  :عدم قبول السنة الفعلية للتاويل :أوالً 
، :أّن السنة القولية تتأثر بتغيير األدبيات السياسية في عملية نقل خطابات األئمـة 

ولهذا فيمكن أن تتضرر ويصيبها العطب بسبب ذلك، بخالف السنة الفعلية فإنها تحظى 
اللة من القولية لعدم قبولهـا بنسبة أكبر من الداللة ذات أبعاد شفافة، وعليه فهي أقوى د

، وفي هذا اإلطار فإّن السنة الفعليـة السياسـية تعـّرف )١(للتأويل أو التفسير المختلف فيه
  .:فقهاء ميدان الفقه السياسي باألساليب والمناهج المرغوبة عند األئمة 

  .نعم هناك مشكلة في معرفة موضوع فعل السنة الفعلية سنذكرها إن شاء اّهللاٰ تعالى
  :إمكانية تكّرر السنة الفعلية أكثر من السنة القولية :انياً ث

إّن تكرار السنة الفعلية ال يواجه محدودية بمثل المحدودية التي توجد لتكرار السنة 
  . القولية من محدودية في ذلك

إّن السنة الفعلية أحياناً تتكرر على يد إمام واحد في أوقات مختلفة أو على يد عدة 
وكلما كان عدد التكرار أكثر فإّن قـدرة الفقهـاء فـي إهمـال . ر مختلفةأئمة وفي عصو

العناصر غير ذات العالقة واستحسان العناصر الدخيلـة فـي حكـم كـل موضـوع تصـير 
 7واإلمـام الحسـن  7وعلى سبيل المثال فعندما أظهر كل من اإلمـام علـي . أكثر
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ت االجتماعيـة المتقاربـة سلوكاً متشابهاً فـي تعـاملهم مـع الحـاال 7واإلمام الحسين 
والمتشابهة فإّن الفقه السياسي سيكون قادراً مـن خـالل ضـّم األقسـام التكراريـة لهـذه 

  . الحوادث على الحصول على موضوع الحكم الشرعي
وبتعبير آخر اّن تكرار السنة الفعلية ـ فضًال عن تاثيره في معرفـة الموضـوع ـ تعيننـا 

يمكـن  :الكثير من صعوبات تحليل سيرة األئمة  على معرفة الحكم أيضاً، ذلك أنّ 
، وكذلك األمر من خالل :تذليلها عندما يظهر سلوك مشابه من قبل األئمة اآلخرين 

إّن وضع األجزاء المشتركة . وضع األقسام المشتركة يمكن معرفة موضوع السنة الفعلية
تأكيـد علـى األقسـام إّن ال. يعطينا تحليًال أكثر صحة ومنطقيـة أيضـاً  :لسيرة األئمة 

القـدر «المتكررة يؤدي إلى ظهور ذلك الشيء الذي يُسّمى فـي اصـطالح األصـوليين 
؛ ذلك القدر الجامع الذي تُعطي كّل مرة مـن التكـرار فيـه »القدر الجامع«أو » المشترك

  .مظهراً أوضح لموضوع الحكم في السنة الفعلية
في االستنباط، أمـر  7وعلى هذا األساس فإن االستفادة من نهضة اإلمام الحسين 

صعب ومعقد بسبب أّن القسم المهم من سنّته الفعليـة وسـلوكه لـم يتكـرر كثيـراً فيهـا 
  .الجوانب المشتركة

  :االنعكاس الواسع للمواقف السياسية على مستوى السلوك السياسي: ثالثاً 
يـاة السياسـية هـو السـلوك السياسـي، ولـذلك فـإّن المواقـف أّن قسماً كبيراً من الح

السياسيّة تظهر في السلوك السياسي أكثر مما يظهر في إبداء وإظهـار الـرأي السياسـي؛ 
وليس ذلك إال بسبب تعقيدات ميدان السياسـة مـن ناحيـة، وتمكّـن السـلوك السياسـي 

ّساسـة وإدارة الزمـان بسبب تنّوعه والقابليات التي تمتلكهـا فـي عـرض الخطابـات الح
والسيطرة على الظروف الخاصة من ناحية أخرى؛ في حين أّن إبداء الرأي باللسان فـي 
مجال السياسة ال يحظى ـ لزوماً ـ بمثل هذا اإلمكان، بل ينتهي فـي مـوارد كثيـرة إلـى 

  .هدر الفرص أو ظهور أزمات وأخطار أخرى
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ذهباً إسالمياً مهماً، سـواء تلـك ، تعكس مجموعها م:إّن السيرة السياسيّة لألئمة 
 7المتمثّلة في السيرة الرامية إلى إدارة الحكم السياسي كتجارب الحكم لإلمام علي 

، أو المتمثلـة فـي السـيرة الراميـة إلـى إنشـاء الحكـم كالتجـارب 7واإلمام الحسـن 
 ، أو الرامية إلى المعارضة لحكّام عصرهم، وعليـه فـيمكن7السياسية لإلمام الحسين 

  .السلوك السياسي أن يكون مصدراً ومنطلقاً أصلياً للفقه السياسي بعد القرآن
  

  المحدوديات التي يواجهها االستنباط من السنة الفعلية

برغم وجود الفرص الكامنة في السنّة الفعلية فإن استفادة الفقيه من هذه السـنّة ال تخلـو 
  :عن محدوديات، تجتمع في محدوديتين رئيسيتين، هما 

 وجود اإلبهام األساسي حول واقع موضوع الحكم في السنة الفعلية؛ -
 .معرفة تعنون أو عدم تعنون موضوعها بعنوان االضطرار  -

  
وجود اإلبهام األساسي حول واقع موضوع الحكم في السنة : المحدودية األولى

  :الفعلية
  : وهما هناك صعوبتان تحمالن إبهاماً حول واقع موضوع الحكم في السنة الفعلية،

  :احتمالية كون فعل اإلمام حاصًال عن حكم شرعي اختصاصي به: أوالً 
فيهـا بشـكل يحصـل القطـع  7هناك روايات يكون السلوك المحكي عن اإلمـام 

يخـتص بـه ولـيس هـو وظيفـة قابلـة للسـراية إلـى  7واالطمئنان بأّن ما فعله اإلمـام 
اآلخــرين، أو علــى األقــل يحصــل احتمــال باختصاصــه، وفــي النتيجــة يحمــل علــى 

  .االختصاص
سلوك مختص  :هل يوجد واقعاً في أفعال المعصومين: وهنا يُطرح السؤال اآلتي

  بهم وال يمكن االستنباط منه؟
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وجـود مثـل هـذه السـلوكيات أمـر والجواب هو أنه في نظر وأدبيات الفقهـاء فـإن 
وفيما يلي نشير إلى نماذج مـن أقـوال القـائلين بثبـوت وظـائف خاصـة . مقبول ومسلّم

  ::للمعصومين
عنــد بحثــه فــي إحــدى الوظــائف لعلـّـه لخصــوص  1يقــول الشــيخ األنصــاري -
  .)١(7اإلمام
  :عند بحثه في إحدى الروايات 1ويقول المحقق الخوئي -

 :ة فعل من اإلمام ويجوز أن يكـون ذلـك مختصـاً بهـم على أنه حكاي... تُحمل
  .)٢(فال يعمل بمضمون الرواية في غيرهم

في الميزان هذا الرأي، وهو اّن البعض يعتقـد بـأّن  1ـ ويعكس العالمة الطباطبائي
  .)٣(قد توجهت له تكاليف خاصة :واألئمة  9كال من النبي 

إّن قبول وجود الوظائف االختصاصية هي كبرى كلية والتي يمكن أن يكـون مـن 
وقـد اعتبـر بعـض العلمـاء هـذا . مصاديقها الوظائف االختصاصية فـي ميـدان السياسـة

  .قام بنهضته على أساس واجب اختصاصي 7االحتمال جّدياً وهو ان اإلمام الحسين 
نية احتماالت عديدة أحـدها في توجيه النهضة الحسي 1فقد ذكر صاحب الجواهر

كـان مـن األسـرار الربانيـة ... 7ما حـدث لإلمـام الحسـين : هذا االحتمال حيث قال
له تكليف خاص قد قدم عليه وبادر إلى إجابته ومعصوم من الخطـأ ... والعلم المخزون

  .)٤(ال يُعترض على فعله وال قوله
واألئمـة  9م النبـي كيف يمكن التوفيق بين علـ: وفي الجواب عن السؤال اآلتي

بالعواقب األليمة والصعبة من ناحية، وعدم جـواز إلقـاء الـنفس بالتهلكـة؟ يقـول  :
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واألئمـة  9وقد أجاب بعضهم عن أصل اإلشكال بأّن للنبـي «: 1العالمة الطباطبائي
تكاليف خاصة بكل واحد منهم فعليهم أن يقتحموا هذه المهالك وإن كان ذلك  :

  .)١(»لتهلكة وهو حراممنّا إلقاء النفس في ا
واألئمـة االثنـي عشـر  9هناك واجبات خاصة للنبي «: ويقول بعض الكتّاب أيضاً 

  ...غير هذه الواجبات :
ووضـع أهـل  7وما يدل على وجود واجبات آخرى لهم خروج اإلمام الحسـين 

في معرض القتل واألسر، مع ان هذا العمل بحسـب الظـاهر مخـالف للشـريعة  :بيته
 .)٢(»والتقية
  :وتوضيحه: تعقيدات التغيرات االجتماعية والسياسية: ثانياً 

فإنـه يتعـين » الخمـر حـرام«أنّه في السنة القوليـة، إذا صـّرحت الروايـة مـثًال بـأّن  
الموضوع والحكم من دون أي مناقشة ومشقة، وأما فـي السـنة الفعليـة قـد نواجـه 
مجموعة من العناصر غير الواضحة والكثيرة العدد فـي تأسـيس الموضـوع، وعليـه 

لوقوعها فإنهـا ال تُفهـم بهـذه البسـاطة  فاّن سيرة األئمة والظرف الزماني والمكاني
قـد  7والسهولة، وحتى إذا اطلعنا على عناصر تأسيس حالة خاصـة كـان اإلمـام

اتخذ موقفاً حيالها من خالل القيام بتدقيقات وبحوث تاريخية ونفسـية واجتماعيـة 
وفقهية، فإننا مع ذلـك لـيس عنـدنا دليـل وفيـه ضـمان بـأّن هـذه الحالـة تأسسـت 

ي قالب العناصر التي رصدناها نحن وانه لم يكن هنـاك عنصـر أو متغيـر انحصاراً ف
  .آخر لم يسهم في تأسيسها

إنـه فـي مـوارد : ولو أردنا أن نصوغ هذه المشكلة في قالـب فنـي وأصـولي فنقـول
مشـكلة، هـي  7كثيرة تواجه عملية االستفادة من روايات متضـمنة لفعـل المعصـوم 

  .ائص تجعله قضية في واقعةاحتمالية احتفاف موضوع فعله بخص
، »قضـية فـي واقعـة«لدراسة ذلك ينبغي أن نعرف المعيـار لجعـل روايـة فـي زمـرة 
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فـي ) وصـف(=إن المعيار في عّد رواية ّما في زمرتها هو احتمال وجود عنصر : فنقول
الواقعــة تحتمــل خصوصــيّته ودخالتــه فــي حكــم تلــك الواقعــة، ونظــراً إلــى اّن هــذه 

وذلك ألن الفـرض احتمـال هـذه الخصوصـية (ال يصح أن تُلغى  الخصوصية والدخالة
  .فاّن حكم الرواية ال يمكن تعميمه إلى ما وراء موضوع تلك الواقعة) والدخالة

» قضية في واقعة«ونضيف في توضيحه أّن هناك فرقاً بين الخصوصية المطروحة في 
) التـي تلغـى(» قيح المناطتن«مع الخصوصية المطروحة في ) التي قلنا عنها انها ال تُلغى(

  :من جهات ثالثة
أن عملية تنقيح المناط يكون أصل وجود الوصف فيها قطعي؛ وإنما  :الفرق األول

قضـية «البحث متوّجه إلى وجود الخصوصية أو عدم وجودها؛ في حين انه فـي مقولـة 
  .يكون أصل وجود الوصف هو محل شك وترديد» في واقعة

تعبيـر جميـل وهـو ان جميـع الواقعـة » قضية في واقعـة«بشأن  1لصاحب الجواهر
يقول في خصوص رواية في مسألة . لم تُحك بصورة تامة وكاملة) عناصرها وأوصافها(

األولى حمل الخبر المزبور على انّه قضية في واقعة لم تُحـك «: وقعت في محل البحث
لمشكلة في الرواية التي نقـول وعلى هذا األساس فا. »بتمامها فال يتعدى منها إلى غيرها

  .اننا ليس عندنا اطالع على جميع عناصر الواقعة» قضية في واقعة«عنها 
هـذه الروايـة وردت فـي قضـية «: بشـأن روايـةٍ  1ويقول السـيد المحقـق الخـوئي

شخصية، وبناًء عليه فإن التعدي من هذه القضية إلى غيرها غيـر ممكـن بسـبب الجهـل 
  .)١(بخصوصياتها
الذكر أن صرف ورود رواية في مورد خـاص ال ينبغـي أن نجعلنـا نحكـم وجدير ب

  )٢( .بكونها واردة في قضية شخصية، فان المورد ال يخصص
                                                           

 .769، ص  1مصباح الفقاهة ج ) 1(
؛ »قضية في واقعة«أنه  ال ينبغي أن نتصور أنّ محض ورود رواية في مورد يؤدي إلى اعتبارها : وتوضيحه)2(

، فإذا كنا نجعل كـل روايـة واردة فـي    »المورد ال يخصص«أيضاً ـ فإنّ   وذلك ـ وكما ورد في صورة قاعدة 
←  
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أنه في مبحث تنقيح المناط، أحياناً تُلغى الخصوصيات مـن الوصـف  :الفرق الثاني
لحكم، القطعي الوجود، وبالنتيجة تحصل عملية تنقيح المناط، وبالتالي يحصل تعميم ل

وبالنتيجـة (وأحياناً ال يتم إلغاء الخصوصية بسبب عدم إحراز دخالة الوصف المـذكور 
نه في بحث قضية في واقعة ال يمكـن مطلقـاً إلغـاء أ؛ في حين )ال يحصل تنقيح المناط

  .الخصوصية المحتملة للوصف المحتمل وجوده
والـذي » قعـةقضية في وا«كيف ال يمكن إلغاء الخصوصية في مبحث : والسؤال هو

يكون أصل وجود الوصف محل شك وترديد، مع أنّه في مبحث تنقـيح المنـاط لـيس 
األمر كـذلك؟ ويجـاب عنـه اّن العـرف بالنسـبة إلـى وصـف موجـود يمكنـه الحكـم 
والقضاء بتدّخله أو عدم تدخله في الحكم، إالّ انّه بالنسـبة إلـى وصـف غيـر مشـخص 

فقـدان (مكن للفقيه في مثـل هـذه الحـاالت ليس هناك امكان للحكم، وفي النتيجة الي
فـي » الوصـف المحتمـل الوجـود«نفـي التـدخل المحتمـل لخصوصـية ) حكم العرف

الحكم بصورة كلية، ومن الواضح انه مع عدم انتفائه يُغلق طريق تعميم الحكـم؛ وهـذا 
وهـي انـه وصـف أو أوصـاف الواقعـة غيـر » قضـية فـي واقعـة«ّن الروايـة أمعنى كون 

  .مشخصة
  : تفاوت المقولتين من حيث عدم تعميم الحكم :الفرق الثالث

                                                                                                                                        
فإنه يجب أن نحسب الكثير من األحكام مختصة بـالموارد التـي وردت فيهـا    » قضية في واقعة«مورد خاص 

: في بحثه في رواية ـ ردها البعض بحجة انها قضية في واقعة ـ    1هذه الرواية، يقول أحد الفقهاء المعاصرين
الگلپايگاني، كتاب (» ن المورد ال يخصص وإال تصير القضايا واألحكام الواردة في الشرع مختصة بمواردهاإ«

ـ تبين فعالً من  7أيضاً في مورد رواية عن اإلمام الصادق  1ويرى الخوانساري) 184، ص 1الطهارة ، ج 
ما ذكر «: هذا االستدالل قابلة لالستنباطوحملها البعض على انها قضية في واقعة ـ انها ب  7األفعال لإلمام علي 

في مقام بيان الحكم  7من انّ الرواية قضية في واقعة يمكن الجواب عنه انه يستفاد من قول اإلمام الصادق 
وفـي موضـع   ) 252، ص 6الخوانساري، جامع المـدارك، ج (» مدخلية الجهة أو خصوصية أخرى في الحكم

واالعتذار بأن هـذه الروايـة   «: باالستدالل اآلتي» قضية في واقعة«اية آخر لم يقبل ادعاء البعض في كون رو
). 49، ص 7المصـدر نفسـه، ج   (وجهه انّ كون اإلمام في مقام بيان الوظيفة لـيس ظـاهراً   » قضية في واقعة«

إذا كـان راوي الروايـة مـن الـرواة العـاديين      : »قضية في واقعـة «في مقابل ادعاء  1الخوئي المحققويقول 
 7وهو  7مال أن يكون ما حكاه قضية شخصية في واقعة تاريخية؛ إال أن راويها هو اإلمام الصادق فاحت

 ).450ص/  5ج كتاب الحج، (» يروي رواية باعتبارها حكماً
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السؤال هو ما الفرق بين عدم إمكان تعميم الحكم في رواية، بسبب كونها قضية في 
  واقعة، وعدم تعميم حكم الرواية في عملية تنقيح المناط غير الناجحة؟

فيها من الغـاء  والمقصود من عملية تنقيح المناط غير الناجحة، هي ما إذا لم نتمكن
  .الخصوصية

عدم نجاح عملية «والجواب عن السؤال هو أن معنى عدم تعميم الحكم في ظروف 
، ليس هو طرح وإهمال الرواية رأساً؛ وبعبـارة أخـرى فـاّن عـدم تعمـيم »تنقيح المناط

ن الحكـم إالحكم هذا ليس بمعنى النفي المطلـق السـتنباط الحكـم مـن الروايـة، بـل 
واية لموضوعها معتبر بصورة عامة، فالمقصود من نفي تعمـيم الحكـم المعروف في الر

هو نفي تعميم الحكم في دائرة أوسع مـن دائـرة الموضـوع الـذي طـرح وعنـوان فـي 
  .الرواية

ليس فقـط هـو ) في حالة نجاحها(ن نتيجة عملية تنقيح المناط إ :وتوضيح األمر هو
رواية، بل نعتبـر مـا وراء ذلـك أنـه  أن نتلقى الحكم ثابتاً لموضوع معنون و مطروح في

حيث تكون الدائرة للمناط شاملة لألعم من الموضـوع (ثابت للمناط الذي تم تنقيحه  
؛ وبناء عليه فكل مكان وجد فيه هذا المناط فالحكم ثابت أيضـاً، وعلـى هـذا )المعنون

ّن الحكم أ مع) لم يتم إلغاء الخصوصية: أي(المنوال فإذا لم تنجح عملية تنقيح المناط 
ّن عـدم أللموضوع المعنون ثابت فإنه ال يتم تعميمه إلى ما وراء ذلك،  هـذا فـي حـال 

. معنـاه نفـي االسـتنباط مـن الروايـة بصـورة مطلقـة» قضية في واقعة«التعميم في مسألة 
وببيان آخر فاّن الحكم في الرواية غير قابل للتعدي بأّي وجه؛ ولسـنا نحـن نريـد نفـي 

  .عالتعميم األوس
وببيان آخر اّن حكم الرواية التي تعتبر قضية في واقعة هو انّه ال عمـوم وال شـمولية 

  .)١(فيها، بمعنى أّن الحكم المطروح في تلك الواقعة خاص بها وليس قابًال للتعميم
                                                           

 .344، ص  1السبزواري، ذخيرة المعاد، ج (ال داللة فيه على عموم األزمان واألشخاص ) 1(
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عـدم معلوميـة «وصف » قضية في واقعة«ويذكر أحياناً في كلمات الفقهاء بعد ذكر 
الوصف وذلك لوجود مدخلية في عدم إمكـان اسـتنباط ويذكر هذا . )١(»الخصوصيات

الحكم من تلك الرواية، وذلك ألنه إذا كانت خصوصياتها واضحة فإنه يمكننـا اعتبـار 
  .الحكم المطروح في الرواية للموضوع الواحد لهذه الخصوصيات

الفعـل الـذي تعرضـه الروايـة، : ، أي7إن اإلبهام في خصوصيات فعل المعصـوم
؛ »مجمـل العنـوان«حياناً إلى حد يمكـن أن نطلـق علـى ذلـك الفعـل يمكن أن يصل أ

بمعنى اّن كل فعل بلحاظ خصوصياته وأوصافه وعناصره يمكن أن يجد له عنواناً؛ فإذا 
ليسـت واضـحة فـإن العنـوان ) جميعها أو القسم المؤثر منها(كانت هذه الخصوصيات 

  .»مجمل العنوان«ل المذكور يكون وضعه مجمًال، ويمكن القول اّن هذا الفع
مجمل (في مورد رواية متضمنة لفعٍل هذا الوصف  1لقد استعمل المحقق الخوئي

  .)٢(»هي قضية في واقعة وحكاية فعل مجمل العنوان«: ، حيث يقول)العنوان
وتتضح أهمية هذه النكتة في الجواب على هذا السؤال وهو هل أّن الفعل السياسـي 

يمكــن أن يصــل اإلجمــال فــي خصوصــياته ) الــذي تعكســه الروايــة( 7للمعصــوم
وخصائصــه إلــى حــد يصــير مجمــل العنــوان، وبالنتيجــة يصــير غيــر قابــل لالســتفادة 

  واالستنباط؟
إّن الفقه السياسي في مسيرة االستفادة من السنة الفعلية، يواجـه : بعد ذلك كله نقول

يين الحدود والعناصـر التـي تشـكّل مشكلة معرفة الموضوع، وكمثال على ذلك فاّن تع
تعتبر الوظيفة األساسية للفقه السياسي فيمـا يتعلـق  7الموضوع لنهضة اإلمام الحسين 

والتي لم تحدث سوى مـرة (بهذه النهضة؛ وتعيين الموضوع في مثل هذه السنة الفعلية 
  .صعوبة ال يخلو عن) واحدة في التاريخ ولم تتكرر من قبل إمام آخر بمثل هذه األبعاد

                                                           
 ).84، ص3جامع المدارك ج (قضية في واقعة ال نعلم خصوصيتها «: يقول الخوانساري بشأن روايةٍ) 1(
 .148، ص 2كتاب الصالة ج ) 2(
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يثيـر  :فإّن عدم طّي مثل هذه المسيرة وبهذه األبعاد مـن قبـل األئمـة اآلخـرين 
  :، يجعالن االستنباط منها غير ممكن، وهما 7احتمالين بشأن ثورة اإلمام الحسين 

وهذا االحتمال ما بيّنه صاحب : تكليفاً خاصا له 7كون ما فعله  :االحتمال األول
  :إلى جانب عدة احتماالت، حيث قال 1الجواهر

له تكليف خاص قد قدم عليه وبادر إلى إجابتـه، ومعصـوم مـن الخطـأ اليُعتـرض "
على فعله وال قوله، فال يقـاس عليـه مـن كـان تكليفـه ظـاهر األدلـة واألخـذ بعمومهـا 

  .)١("وإطالقها مرّجحاً بينها بالمرجحات الظنية
حسـب هـذا االحتمـال وإن كـان مـا :  كـون الموضـوع مجمـالً  :االحتمال الثاني

غيـر أن المشـكلة  -على خالف ما في االحتمـال األول  –متضمنا لحكم عام  7فعله
تكمن في كون عناصر الموضوع غير واضحة، بمعنى أن  العناصـر الدخيلـة فـي واقعـة 
كربالء هي أكثر ارتباطاً بخصائص فترة تكوين النهضة التي ال نسـتطيع معرفتهـا بنظـرة 

  .عادية وعامة ونوعية
 7ية وهـي أن نهضـة اإلمـام الحسـين وكال االحتمالين يتغذيان من حقيقة تاريخ

  .:حادثة لم تتكرر بهذه األبعاد من قبل األئمة اآلخرين
في قبال رسالة أبـي مسـلم  7، وسلوك اإلمام الصادق 7إّن صلح اإلمام الحسن

الخراساني التي يقترح فيها بعض األشياء على اإلمـام ويعلـن دفاعـه عنـه وحمايتـه لـه، 
، كل ذلك بحاجة إلـى البحـث مـن هـذه 7مام الرضا وقبول والية العهد من قبل اإل

الناحية وهي انها من أي سنخ تُعّد؟ فالفقه السياسي يجب أن يُجيب علـى هـذا السـؤال 
وما عرضناه هنـا، هـو عـرض للمسـائل النظريـة وتقسـيمات عامـة وموّضـحة . بوضوح

علمية مصحوبة بمعرفة الماهية لكل قسم، وبمعونة هذه البحوث تتأسس بحوث داخلية 
  .في فرع الفقه السياسي

                                                           
 .295، ص 21النجفي، جواهر الكالم، ج )1(
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  :قضية تعنون موضوعها باالضطرار: المحدودية الثانية

إلى عمل يدّل علـى جـوازه إالّ اّن احتمـال  7إنه على الرغم من اّن مبادرة المعصوم
تّم اضطراراً يمنع من جواز االستفادة منه في مطلق  7وجود أن يكون فعل المعصوم

  .وف االضطرار فقطالظروف، بل يمكن أن يعتبر لظر
بــل أمكــن القــول إّن كــل فعــل يكــون فــي معــرض احتمــال وقوعــه فــي ظــروف 

  .االضطرار، فإّن الحكم بجوازه إنما هو لحالة وجود ظروف االضطرار فقط
في  7ولتطبيق هذا األصل حدود واسعة بالنسبة إلى األفعال الصادرة من المعصوم

لكثيــر مــن المــوارد تأخــذ ماهيــة ميــدان السياســة؛ ذلــك أن الظــروف السياســية فــي ا
اضطرارية، من جهة أّن نطاق الظروف االضطرارية فـي ميـدان السياسـة واسـعة جـداً ، 
واالضطرابات السياسية تكون أحياناً من أبرز مصاديق االضطرار، وبناًء عليه فإّن الفعـل 

فعـل فـي الواقع في ميدان السياسة واحتمال االضطرار بالنسبة إليه له مجال أكبـر مـن ال
غير ميدان االضطرار، ومن الطبيعي انه عند مواجهة هـذا االحتمـال فـإن الفعـل يمكـن 

  .االضطرار ـ : استفادة الجواز منه ألجل هذه الظروف فقط ـ أي
  

  طرق تقوية االستفادة من السنة الفعلية
  :يوجد طرق لتقوية دور السنة الفعلية، ونذكر طريقين 

قبل معصوم آخر، وكان المعصوم الناقل فـي مقـام  إذا نُقل فعل معصوم من :األول
البيان، فان الفعل المـذكور ال يمكـن اعتبـاره قضـية فـي واقعـة وبالنتيجـة يصـير قـابًال 

  .لالستناد واالستنباط
على ذكـر قضـاء اإلمـام  7يظهر من إقدام المعصوم «: 1يقول الشيخ األنصاري
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  ١.بيان الحكم وليس صرف الحكاية 7علي
إن تنقيح المناط طـرق صـعب وعـويص، وطيّـه : يل عملية تنقيح المناطتفع :الثاني

منوسط بجمع مجموعة قيمة ونادرة وبعيدة عن متناول اليد من المعلومات الدقيقة حول 
معرفة اإلسالم ومعرفة خصائص عهـد األئمـة  إنّ . الحوادث والعناصر التي تشكل ذلك

ستخراج العناصـر األصـلية واألهم من كل ذلك الغوص في أعماق كل حادثة وا :
وحتـى بعـد إظهـار صـورة . من قلبها تُعّد مهارات يجب التزود بها ألداء تنقيح المنـاط

إن األسـاس فـي . كاملة للماضي أيضاً فإّن وظيفة المنقحـين للمنـاط ال تـتم وال تنتهـي
برنامج عمل تنقيح المناط هو ترك العناصر غير الدخيلة من بـين العناصـر الدخيلـة فـي 

أو بتعبير آخر (ير الحكم في كل موضوع؛ تلك الوظيفة التي تسمى اصطالحاً إلقاء مص
  .الخصوصيات) إلغاء

فمبضع جراحة . إن التصدي لتنقيح المناط ليس بعيداً أو غريباً عن العملية الجراحية
تنقيح المناط من خالل عبور الطبقات ذات األهمية األقـل، إنمـا هـو بصـدد الحصـول 

سـة لكـل موضـوع، وبمعرفـة الموضـوع وإعطـاء  على الخصوصيات المشـكّلة والمؤس
تعريف دقيق له، فإنه يمكن للحكم المطلوب أّن يسري إلـى كـل مـورد شـامل لهـذه 

إّن المناط الذي نحصل عليه بعد البحوث في تنقيح المناط يُعـّد بضـاعة . الخصوصيات
تاريخية، ال تحصل بسهولة تاريخية؛ البضاعة التي تكون مثل سائر االنتاجات األخرى ال

من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الضمانات الالزمـة لمحـّك صـحتها أحيانـاً لـيس فـي 
متناول اليد؛ إال أنه في الوقت نفسه يمكن االسـتفادة مـن تنقـيح المنـاط بمعونـة سـائر 

  . العالمات والمحكّات
ستفادة الفقهية من وعلى أي حال يجب اعتبار تنقيح المناط من األساليب المعينة لال

ومما يجدر االلتفات إليه أن ما شاهدته التجربة الفقهيـة أكثـر هـو تطبيـق . السنة الفعلية
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قاعدة تنقيح المناط في السنة القولية؛ في حين أّن ما نحن بصدده هو تطبيقه فـي السـنة 
  .الفعلية

وال يخفى أن مقصود وموضوع البحث هو االقتداء االستنباطي بالسنة الفعلية بصورة 
إّن االقتـداء األخالقـي هـو اسـتالم النـداءات العامـة . دقيقة، وليس االقتداء األخالقـي
والتي تعتبر أساساً قيماً أخالقية ونفسية؛ نـداءات  :والكلية والكبيرة من حياة األئمة 

واآلثار والتضحية للوصول إلى األهـداف األعظـم ومـن جملتهـا  من قبيل قيمة الشهادة
ومن الطبيعي أنه ليس فقط مطالعة حادثة كربالء في إطار الفقه . األهداف غير الدنيوية

مثـل . بل حتى مطالعتها في ثنايا الكتب التاريخية يؤدي إلى انتقال مثل هـذه النـداءات
  .مراراً وتكراراً  :تلك النداءات التي تكررت من قبل المعصومين 

محــدوداً باالقتــداء واالعتبــار  :إذا كــان انتظارنــا مــن الســيرة السياســية لألئمــة 
األخالقي، ونستفيد منها ـ ليس بعنوان مصدر وأصـل لالسـتنباط ـ فـي شـكل نـداءات 
أخالقية؛ فإنه ال تظهر حاجة كبيرة للفقه السياسي، إال أنـه فـي حالـة اسـتعمال أسـاليب 

وفـي . بشكل منهج قابل للتكرار فإنه سوف يصبح أمـراً غيـر ممكـن :سيرة األئمة 
الواقع فانه في هذه الحالة فاّن فقهنا سوف يُحـرم مـن الرأسـمال العظـيم للسـنة الفعليـة 
وسوف يُهمل قسـم مهـم مـن المصـادر بـالقوة؛ وأمـا إذا ارتقينـا بعالقتنـا بسـنة األئمـة 

والميـادين الجديـة للفكـر الفقهـي فإننـا وسيرتهم العملية إلى استعمالها في االسـتنباط 
سنواجه حتماً ـ من خالل الوسائل الفقهية كتنقـيح المنـاط وغيـره مـن أسـاليب معرفـة 

ــة ــي لالئم ــلوك السياس ــوع الس ــة موض ــوع ـ معرف ــاء :الموض ــالل إلغ ــن خ ، وم
نحصل علـى  :الخصوصيات غير الدخيلة في المواضع التي تستضيف سلوك األئمة

  .موضوع كل سلوك
قـدوة،  :ما يجدر ذكره انه ليس هناك ترديد بلحاظ الثبوت في كـون األئمـةوم

ولكن توضيح مقدار إمكاناتنا وقابلياتنا وأدواتنا في معرفـة سـلوكهم فإنمـا هـو ألجـل 
  .االستفادة الفقهية
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  مسئلة األوامر و النواهي اإلرشاديّة
  
  * السيد هاشم الموسوي الخويي

  

  منذة

هذه مقالة تبحث حول مسئلة واحدة من مسائل علـم االصـول و هـي مسـئلة األوامـر والنـواهي 

اإلرشادّية الّتي لها دور كبير في فهم معاني األوامر و النواهي الواردة فـي الكتـاب و الّسـنة لبيـان 

ذكر أمثلـة االحكام الشرعّية، شرحت هذه الوجيزة موارد اإلرشاد و نّمت عـن قرائنهـا، مشـفوعة بـ

منهما وتعّرضت بنقل كلمات من األعالم، وافية لتوضيح المسئلة، شـاملة لجميـع جوانبهـا، تـورث 

تنوير االذهان و لقاح األفكار، ونهضت بدراسة مسئلة طالما وقعت مغفوًال عنهـا فـي أكثـر الكتـب 

  .الدراسية و قلّما توّجهت إليها أنظار الفحول

  
   النهي المولوي و اإلرشادياألمر و : المصطلحات الرئيسية 
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الحمدّهللاٰ رّب العالمين و الصلوة و السالم على محّمد و على آلـه الّطيبـين الطـاهرين و 
 . لعنة اّهللاٰ على اعدائهم ومنكري فضائلهم و مناقبهم إلى يوم الدين

اّما بعد فلّما كان من معاني صيغة األمر و النّهي اإلرشاد الذي يحتاج فهمه منها إلـى 
دقّة و عناية وكانت فائدته ليست باقّل من كثير مّما تعّرضوا له مثل البحـث عـن وقـوع 
األمر عقيب الحظر أو تّوهمه، أردنا أن نؤلّف بحول اّهللاٰ وقّوته وجيـزة حاويـة لكلمـات 

ى بيان قرائن يعرف بها كون الصـيغة مـن األمـر والنهـي لإلرشـاد و األعالم مشتملة عل
يمكن وضعها كضابطة لفهم هذا المعنى متضّمنة لذكر موارد مـن الكتـاب والّسـنة قـد 

 . استخدم فيها الصيغة لإلرشاد

إنّه قد صّرح جماعة من األصوليين في كتبهم من الفـريقين مـن المتقـدمين  :فنقول
ة قد تستعمل لإلرشاد و مثّلوا لـه مـن الكتـاب و الّسـنة، أّمـا مـن والمتأخرين بأّن الصيغ
الفصـول «و  ١»ارشاد الفحول إلى تحقيق الحّق في علم األصـول«كتب العامة ففي مثل 

قـد صـّرحوا بـأّن  ٤»كشف األسرار«و  ٣»شرح المعالم في أصول الفقه«و  ٢»في األصول
ة فمنهم مـن اقتصـر علـى كونـه مـن و اّما من كتب الخاصّ . من معاني الصيغة، اإلرشاد
و  ٦»تمهيـد القواعـد«وكالشـهيد الثـاني فـي  ٥»نهاية الوصول«معانيها فقط كالعالّمة في 

  ٧.للنراقي» أنيس المجتهدين«ك
#)(:و مثّلوا لألمر اإلرشادي بقولـه سـبحانه ÿρ ß‰ Îγ ô©r& uρ #sŒ Î) óΟ çF ÷è tƒ$t6 s?(و للنهـي اإلرشـادي  ٨
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Ÿω (#θ(بقوله تعالى  è= t↔ ó¡n@ ô tã u!$u‹ ô©r&(و منهم من أوضح معنـاه و أورد عـّدة مـن القـرائن  ١
  :الّتي تدّل على كون الصيغة لإلرشاد

 : 1ففي تقريرات المجّدد الشيرازي 

عّدوا من معاني صيغة األمر، اإلرشاد و من المعلوم أنّه قد يقع بطريق الحتم و : الثانية
من مقولة اإلخبار أعني اإلخبار بأّن قد يقع على غير وجه الحتم، و كيف كان فهل هو 

: األمر الفالنّي الّذي أرشد إليه بالصيغة، فيه المصـلحة، فيكـون قـول الطبيـب للمـريض
، أو أنّه مـن مقولـة اإلنشـاء؟ و »السقمونيا نافع ومصلح«: بمنزلة قوله» إشرب السقمونيا«

ل هو مغاير للوجوب على الثاني فهل هو من مقولة اإليقاع أو الطلب؟ و على ثانيهما فه
و مبائن له بحسب الحقيقة فيما إذا كان بطريـق الحـتم و للنـدب كـذلك إذا لـم يكـن 
بطريق الحتم و اإللزام، أو أنّه متّحد في الصورة االولـى لـالّول بحسـب الحقيقـة وفـي 
الثانية للثاني كذلك و انّما يغايرهما باألمور الخارجية و يكون هـو والوجـوب والنـدب 

اد المتماثلة المتّحدة بحسب الحقيقة المختلفة بالخصوصيات الخارجيّة كأفراد من األفر
انسان وفرس وغير ذلك و اصـنافها؟ الظـاهر، األخيـر، أعنـي كونـه طلبـاً و متّحـداً مـع 

  ٢.الوجوب و الندب في الحقيقة

 . 1انتهى ما أردنا نقله من كالمه 

 :1للعالّمة الشعراني» المدخل إلى عذب المنهل«و في 

التكليف اإلرشادي هو ما اليترتّب على تركه تبعة إالّ عدم حصول الفائدة الذاتيّـة  
في الفعل، والمولوي هو ما يترتّب عليه مع ذلك تبعة أخری من حيـث مخالفـة اآلمـر، 

ذا تركه المريض لم يترتّب عليه إالّ عدم البرء من المرض إمثًال أمر الطبيب ارشادّي و 
ة أمر الطبيب بخالف مخالفة أمر السلطان والسيّد إذ يترتّب عليـه واليؤاخذ على مخالف
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و مّما يناسـب ذكـره اّن . مع ذلك المؤاخذة و المالمة بل العقاب، ألنّه ترك أمر المولى
يؤذن  عالّن الكليني خال الشيخ ابي جعفر صاحب الكافي استجاز الناحية في الحّج فلم

 ّ ه كيف وثّقـة أهـل الرجـال مـع هـذا العصـيان، له فخرج و قتل، و ربّما يستشكل فيه أن
 ١ .والجواب أّن النّهي كان ارشاداً 

 . انتهى ما أردنا نقله من كالمه

 :في هذا المجال» معجم رجال الحديث«في  1و قال المحقّق الخوئي

ثم إّن مخالفة علي ابن محّمد عالّن ألمر الحّجة سالم اّهللاٰ عليه بتوقّفه عن الخـروج  
علي ابن محّمد لم يفهم من أمره سالم اّهللاٰ عليه أنّه أمـر   نّه يمكن أنّ أته مع الينافي وثاق

مولــوي فلعلـّـه حملــه علــى اإلرشــاد كمــا لعلـّـه الغالــب فــي أوامــرهم الشخصــيّة إلــى 
 .٢صحابهمأ

 . زيد في علّو مقامه ،انتهى كالمه 

  : 1للمحقّق الرشتّي » بدائع االفكار«و في 
و منها أي من المعاني المستعملة فيها الصيغة اإلرشاد و هذا االستعمال ايضـاً كثيـر  

فالتحقيق فـي الفـرق بـين اإلرشـادي و غيـره وفاقـاً :) أن قال إلى(في الكتاب و الّسنة، 
إّن األمر اإلرشادي ما كان المصلحة الداعيـة إليـه موجـودة : لبعض أهل النظر أن يقال

قطع النظر عن األمر واليترتّب على موافقته ومخالفته شيئ أزيد في نفس المأموربه مع 
مّما يترتّب عليه قبل األمر، نظير أوامر الطبيب للمرضى بتنـاول مـا فيـه اصـالح لمـزاج 
المريض، هذا و قد يكون جاريـاً مجـری التأكيـد كمـا اذا تعلّـق بمـا يعلـم المخاطـب 

عن شرب الدواء مع علمه بالمصلحة  المصلحة الموجودة فيه مثل ما إذا قلت لمن يمتنع
  .٣»إشرب ذلك و التعرض نفسك للهالك«: الملزمة
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  . انتهى ما أريد نقله من كالمه 
  :و في نهاية الدراية

األمر اإلرشادّي هو البعث بداعي اظهار النصـح و إرادة رشـد العبـد و خيـره فيمـا  
املـة أو غيرهـا، فـإن كـان تعلّق به فيتفاوت بتفاوت المتعلّق من حيث كونه عبادة أو مع

عبادة نفسيّة فرشده و خيره هو القـرب و الثـواب المترتّـب عليهـا، و إن كـان جزئـاً أو 
شرطاً كان إزائًة لجزئيته و عدم تحقّق المركّب بدونه و إظهاراً لشرطيّته و عـدم تحقّـق 

الرشـد  المشروط بدونه، و ان كان معاملة فاألمر المترتّب منها نفوذها و صّحتها فيكون
و الخير الّذي كان البعث اظهاراً له هو النفوذ و الصحة، و إن كان من األمور الخارجيّة 

  .١ذوات المنافع و المّضار فاإلرشاد إليها إرشاد إلى تحقّقها
 . انتهى ما رمنا نقله من كالمه 

خير كالم قد أفيد في هذا المجال، ألنّـه قـد اشـتمل علـى  1و اليخفى أّن كالمه 
االّول، تعريـف األمـر اإلرشـادي؛ الثـاني، بيـان مـوارد المرشـد إليـه و لـم : أمرينبيان 

يتعّرض في مقاله للنّهي اإلرشادي و متعلّق اإلرشاد فيه، فإنّه ايضاً قد ينشأ بداعي اظهار 
النصح باإلجتناب واإلبتعاد عّما تعلّق به النهي و اليترتّب على موافقته االّ االحتراز مـن 

ي كان في متعلّقه كما اليكون في مخالفته االّ االبـتالء بمـا فـي متعلّقـه مـن الّضرر الذّ 
 . المضّرة كما أنّه قد ينشأ بداعي اإلعالم بالوضع كالفساد و المانعيّة

 :هنا نكتتان

إنّه قد ذكر القدماء من األصولييّن لألمر و النهـي إذا كـان لإلرشـاد مـورداً : االولى
أ الطلب لـداعي اإلرشـاد إلـى األوثـق و األحـوط و جلـب واحداً فقط و هو ما إذا انش

مصلحة دنيوية أو دفع مضّرة كذلك و فّرقوا بينه و بين الندب أنّـه لثـواب اآلخـرة و أّن 
 . اإلرشاد لمصلحة الدنيا
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إنّه اليمكن اجتماع جهتي اإلرشاد و التكليف في طلـب واحـد ألدائـه إلـى : الثانية
إنّما هي أن اليدخل اآلمر نفسه في ذلك الطلب و اليكون التناقض، ألّن حيثيّة اإلرشاد 

هو باقتضائه و ميله و حيثيّة التكليف إنّما هي أن يدخل نفسه فيه و يطلـب مـن اقتضـاء 
 . نفسه فاليعقل أن يكون طالباً لشيئ واحد من هاتين الجهتين المتناقضتين

 موارد اإلرشاد و قرائنها

ي إلنشائها هو البعـث و الزجـر، فاألصـل فيهمـا الظاهر من األمر والنهي كون الداع
المولويّة وحملهما على اإلرشاد يفتقر إلى القرينة و هي علـى مـا يظهـر مـن كلمـاتهم 
أمور و نحن نذكر موارد اإلرشاد و قرائنها على حسب ما يقتضيه المجال فدونكها على 

 : ما يلي

الّتـي لهـا تقـّرر  ١كات العقليّةأن يكون متعلّق األمر و النهي مدركاً من المدر :االّول
في نفس األمر و الواقع مع قطع النظر عـن صـدور األمـر والنهـي مـن الشـارع أو عـدم 
صدورهما وهنا تكون فائدة األمر و النهي متمحّضًة في اإلرشاد و التنبيـه علـى الحكـم 

شـئة عـن نا) لـو كانـت(العقلي فاليكون متعلّقه مطلوباً مولويĤًّ و انّمـا تكـون مطلوبيّتـه 
ادراك العقل لذلك و بتعبير آخر يكون دور اإلرشاد فيها دور المنبّه المرشد إلى الحكم 

θ#) (وذلك كقوله تعالى. العقلي ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! هنـا اسـتعملت فـي األمـر  فاّن صيغة األمـر ٢)) #$
اإلرشادي، والّذي صرف ظهور هذه الصيغة عن األمر المولـوي الوجـوبّي هـو وجـود 
قرينة عقلية تمنع هذا الّظهور بل وتكّون ظهوراً آخر و هو الظهور في اإلرشاديّة و هذه 
القرينة هي حكم العقل باستحالة أن يكـون هـذا األمـر مولويّـاً إذ لـو كانـت طاعـة اّهللاٰ 

مر يبعثنا نحـو طاعـة أمـر اّهللاٰ أجّل مستندة إلى أمر اّهللاٰ عّزوجّل لكنّا قد احتجنا إلى عّزو
، و هذا الكالم في هذا األمر األخير فاّما أن يـدور أو يتسلسـل و  الّذي يقتضي طاعة اّهللاٰ
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  12/التغابن .  2



  ۱۰۵               مسئلة األوامر و النواهي اإلرشاديّة

 

كالهما مستحيل اّما لو كان الموجب إلطاعة اّهللاٰ عّزوجّل هو ما يدركه العقل من لـزوم 
داًء لحّق المولويّة فإنّـه حينئـذ ينقطـع التسلسـل و اليلـزم الـدور و هـذه أوامر المولى أ

القرينة هي الّتي صرفت صيغة األمر عن ظهورها في الوجوب و كّونت ظهـوراً جديـداً 
فالمراد منها إذن في المقام هو التنبيه على ما يحكم به العقل من  ،لألمر و هو اإلرشاديّة

 . لزوم طاعة المولى جّل و عال 

األمر اإلرشادي في هذا القسم هـو مـا يلـزم مـن افتـراض مولويّتـه   أنّ : و المتحّصل
و هنا بيان آخر لحمل أمر االطاعة على اإلرشـاد و هـو مـا أفـاده بعـض  ١محذوٌر عقلي

  :األعالم في شرحه على العروة و اليك نّصه
إتيان الواجبات و ترك ّن األمر بها اليترتّب عليه أثر و ذلك ألّن الطاعة منتزعة عن إ 

المحّرمات و ليس للطاعة محقّق غيرهما والعقل مستقّل باسـتحقاق العقـاب علـى تـرك 
الواجب و إتيان المحّرم و إن لم يكن هناك أمر بالطاعة اصـًال، فـاألثر و هـو اسـتحقاق 
العقاب ثابت في مرتبة سابقة على األمر بالطاعة فإذن ال أثر له في نفسه فال منـاص مـن 

  .٢يكون ارشاداً إلى ما استقّل به العقل قبله أن
 . انتهى كالمه زيد في علّو مقامه 

: و من هذا القسم من اإلرشاد، النهي عن القاء النفس فـي التهلكـة فـي قولـه تعـالى
)Ÿω uρ (#θ à) ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπs3 è= öκ −J9$#(خروي المترتّـب علـى مخالفـة إن أريد منها العقاب األ ٣

ّن حمـل أكالتأكيد لتلك األوامـر والنـواهي، فتحّصـل  ٤نّهإاألوامر و النواهي الشرعية، ف
θ#) (: األمر باإلطاعة في قوله تعالى ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! : االولـى: على اإلرشاد لوجـود قـرينتين ٥)) #$
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 . لزوم اللغويّة من الحمل عليها: لزوم محذور عقلي من الحمل على المولويّة؛ الثانية

األوامر و النواهي في باب المركّبات من العبادات و المعامالت؛ فاّن األمر و : الثاني
النهي إذا تعلّقا بما يرتبط بالمركب و يعّد من قيوده و خصوصيّاته فينتزع فيه الجزئيّـة و 

األمر والنهي يحمالن فيها لإلرشاد كمـا أنّهمـا فـي  الشرطيّة تارة و المانعيّة أخری، فإّن 
 . ن يكونان لإلرشاد إلى الّصحة و الفسادهذين البابي

اليبعد دعوی ظهور النهى عن المعاملة في اإلرشاد إلـى فسـادها : »الكفاية«قال في 
كما إّن األمر بها يكون ظاهراً في اإلرشاد إلى صحتّها من دون داللته علـى إيجابهـا أو 

 . ١إستحبابها كما اليخفى

لـى و إن إّن النّهى بحسـب طبعـه االوّ :  ٢و قال بعض األعالم في شرحه على العروة
كان ظاهراً في التحريم التكليّفي المولوّي أي اعتبار كون المكلّف بعيداً عن الفعل في 

ّن الناهي يری المنهّي محروماً عن العمـل و أعالم التشريع و ألجله يعبّر عنه بالزجر، فك
لى قد انقلب فـي بـاب المركّبـات وّ الّ أّن الظهور االإأنّه السبيل اليه و الّطريق مسدوٌد، 

العقود منها و اإليقاعات إلى اإلرشاد إلى الفساد و اعتبـار  –من العبادات و المعامالت 
عـن بيـع  9نهـى النّبـي«:7عدمه في ذلك العمل، فاليستفيد العرف من مثـل قولـه

لبيوع لم ، إنّه محّرم إلهّى كشرب الخمر، بل معناه إّن الشارع الّذی أمضى سائر ا٣»الغرر
يمض هذا الفرد و إنّه يعتبر في الّصحة أن ال يكون غررياً، فال تستفاد الحرمة التكليفيـة 

θ#)(: ذا دّل عليه دليل من الخارج كما في الّربا بقرينة قولـه تعـالىإالّ إبوجه  çΡ sŒ ù'sù 5>ö� ys Î/ 

z ÏiΒ «! واالّ فنفس النهي اليدّل عليها بوجه و كذلك الحال في باب العبـادات، فإنّـه  ٤)#$
اليستفاد من النهي عن الصلوة فيما اليأكل لحمه االّ البطالن و تقيّد الصلوة بعدم ذلك 
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ّن األمر بالصلوة إلى القبلة ظـاهر فـي إو هذا الكالم بعينه يجري في باب األوامر ايضاً ف
 :لتكليفـي كمـا إّن األمـر باإلشـهاد فـي الطـالق فـي قولـه تعـالىالشرطيّة الالوجـوب ا

)(#ρ ß‰ Íκ ô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Αô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ(نّـه حـرام أّن الطالق بالشاهد باطٌل ال أظاهر في ذلك و  ١
 . وهكذا غيرها قد انقلب الظهور المولوي إلى اإلرشادي و من التكليفي إلى الوضعيّ 

إغسـل «:الموارد كـاألمر بالغسـل فـي مثـل قولـهخری من أو هذا يجری في جملة 
، فإنّه إرشاد إلى النجاسة ال الوجـوب التكليفـي، و ٢»ثوبك من أبوال ما اليؤكل لحمه

على الجملة التستفاد الحرمة التكليفية من النواهي الواردة في هذه االبـواب تمامـاً بـل 
النـواهى الّتـى كـان  في تلك األوامـر و ٣هي ظاهرة في الوضعى فقط، و قرينة اإلرشاد

مدلولها حكماً وضعياً هـي أّن االحكـام الوضـعيّة مثـل الّصـحة و الفسـاد و الشـرطية و 
الجزئية والمانعيّة والملكيّة مجعوالٌت شرعيّة ال تتّصل بفعل المكلّف مباشرة و اليكون 
 مبعوثاً نحوها و مسئوالً عن تحصيلها و اليكون مطلوباً منه ايجادها و هي خارجـة عـن

، فإّن هذا األمر ليس »ّطهر ثوبك من الّدم«: حيطة قدرته و عنان اختياره فلو قال المولى
إذ  ،ظاهراً في الوجوب إذ متعلّق األمر و هو الطهارة ليس مطلوباً من المكلّف تحصـيله

له أن اليطهر الثوب من الّدم و اليكون بذلك عاصـياً لمـواله، إذن يكـون هـذا األمـر 
ضـعّي و هـو أّن الـدم مـن النجاسـات و أّن المـاء مـن المّطهـرات، مرشداً إلى حكم و

فالقرينة على كون األمر و النهي فيها لإلرشاد هي معرفة عـدم مطلوبيّـة متعلّـق األمـر و 
 . النهي بعثاً وزجراً من المكلّف

كون الداعي إلنشاء الطلب إرشاد المكلّف و هدايته لجلب مصلحة دنيويـة : الثالث
وقرينة اإلرشاد فيه واضـحٌة ألنّـه لـم ينشـأ الطلـب فيـه لترتّـب ، كذلكأو دفع مفسدة 

فاألمر فـي هـذا المقـام لـم ينتصـب علـى  ،الثواب على موافقته و العقاب على مخالفته
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عرش المولويّة بل هـو فيـه كـالولّي الناصـح و األخ الشـفيق يرشـد وليّـه ويهديـه إلـى 
ه و يعّز عليه أن يـرا وليّـه فـي عنـاء و مصالحه و ينصح له و يعظه عن الوقوع فيما يسوئ

و أمثلة ذلك في الكتاب و الّسنة كثيـرة، منهـا قولـه ، تعب وأن يجده في شقاء وعطب
sŒ#(:سبحانه Î) Λ äΖtƒ#y‰ s? Aøy‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡•Β çνθ ç7 çF ò2$$sù(زبدة البيان«، وفي ١« :  

اسـتحباب الكتابـة أو كونـه لإلرشـاد  :الرابـع... فدلّت أي هذه اآليـة علـى أحكـام 
إلجماعهم على عدم الوجوب و ألّن الظاهر إّن الغرض حفظ مـالهم و صـالُح حـالهم 

 . فاذا رضوا بتركه يجوز، انتهى

  : و في آالء الرحمن
ــالى ــه تع öΝ( :قول ä3 Ï9≡sŒ äÝ |¡ø% r& y‰ΖÏã «! $# ãΠuθ ø% r& uρ Íο y‰≈ pκ ¤¶= Ï9 #’ oΤ ÷Šr& uρ āω r& (# þθ ç/$s? ö� s?( ــير ــى أّن يش إل

  .٢حكم الكتابة و اإلشهاد لإلرشاد الللوجوب
حمل األمـر علـى اإلرشـاد فالتعليـل بهـذه  ٤»تفسير التسنيم«و  ٣»كنز العرفان«و في  

األمور في اآلية الكريمة قرينة على كون األمر فيها لإلرشـاد، كمـا أّن النهـي فـي قولـه 
ـــالى Ÿω(: تع uρ (# þθ ßϑt↔ ó¡s? β r& çνθ ç7 çF õ3 s? # ��� Éó |¹ ÷ρ r& # ��� Î7 Ÿ2 #’ n< Î) Ï& Î# y_ r&(  ـــي ـــذلك، و ف ـــز «ك كن
#)(: حمل قوله تعـالى:  ٥»العرفان ÿρ ß‰ Îγ ô©r& uρ #sŒ Î) óΟ çF ÷è tƒ$t6 s?( علـى اإلرشـاد و قولـه سـبحانه:) 

Ö≈ yδ Ì� sù ×π|Êθ ç7 ø) ¨Β(6 ايضاً كذلك. 

öΝ(:و منها قوله سبحانه èδ ö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{$#(ألّن الغرض  ،فيه على اإلرشاد ٨حمل األمر٧
الغرض من المشاورة استصالح أحوالهم و إمالة قلوبهم و تنبيهم على فائدة المشاورة و 
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tΒ$(تعويدهم عليها ال ألنّهم يفيدونه سداداً أو علماً بالصالح، كيف و إّن مسّدده  uρ ß, ÏÜΖtƒ 

Ç tã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ β Î) uθ èδ āω Î) Öór uρ 4yrθ ãƒ(١  . 

sŒ#(:و منها قوله سبحانه Î* sù öΝ çF ÷è sù yŠ öΝ Íκ ö�s9Î) öΝ çλ m;≡uθ øΒ r& (#ρ ß‰ Íκ ô−r'sù öΝ Íκ ö�n= tæ(٣» آالء الرحمن«و في  ٢ 
دفع التهمة عـن : إحداهما: حمل األمر على اإلرشاد، فإّن له فائدتين ٤» كنز العرفان«و  ٣

 . سقوط الضمان لو أنكر القبض: عن الولي بأكل مال اليتيم؛ و ثانيتهما

β(: منهــا قولــه تعــالى Î) óΟ ä. u!% ỳ 7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨� t6 tGsù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çGsù 4’ n?tã 

$tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ(الميزان«قال في  .٥«:   
β(فقوله تعالى في تعليل األمر بالتبيّن في خبر الفاسق  r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg يفيد أّن )2¿

المأموربه هو رفع الجهالة وحصول العلم بمضمون الخبر عند ما يراد العمل به و ترتيب 
ثبات ما أثبته العقالء و نفي ما نفوه في هذا الباب و هو إمضـاء ال إاألثر عليه ففي اآلية 

  .انتهى ٦،تأسيس
تأكيد لما بنى عليه العقالء من عدم حجيّة الخبر الّذي » هو امضاء التأسيس«فقوله  

اليوثق بمن يخبر به وعدم ترتيب األثر على خبره و إرشاد لما عنـدهم بقرينـة التعليـل 
β(أي تبيّنوا خبر الفاسق بالبحث و الفحص للوقوف على حقيقتـه حـذر  r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $JΒ öθ s% 

7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çGsù 4’ n?tã $tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ( ًــاً شــرطيّا ــذ وجوب ــيّن حينئ ، فيكــون وجــوب التب
 . التكليفيّاً أي يشترط في جواز العمل بخبر الفاسق التبيّن و التثبّت

tΠ(:و منها قولـه تعـالى öθ u‹ ø9$# }§ Í≥tƒ tÏ%©! $# (#ρ ã� x1 x.  ÏΒ öΝ ä3 ÏΖƒ ÏŠ Ÿξ sù öΝ èδ öθ t±øƒ rB Èβ öθ t±÷z $#uρ(قـال ٧ ،
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  :»الميزان«في 
Ÿξ ( :وأّما قولـه تعـالى  sù öΝ èδ öθ t±øƒ rB Èβ öθ t±÷z $#uρ(  فـالنهي إرشـادّي ال مولـوّي، معنـاه أن

الموجب للخشية بعد يأس الّذين كنتم في معرض الخطر من قبلهم، و من المعلـوم أّن 
االنسان اليهّم بأمر بعد تمام اليأس من الحصول عليه واليسعى إلى ما يعلم ضالل سعيه 

 (هم على دينكم فيه، فأنتم في أمن من ناحيه الكفّار و الينبغي لكم مع ذلك الخشية من

Ÿξ sù öΝ èδ öθ t±øƒ rB Èβ öθ t±÷z $#uρ(انتهى١ ، . 

ــالى ــه تع ــا قول Ÿω (#ρ(: و منه ä‹ Ï‚ −Gs? ZπtΡ$sÜÎ/  ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθ ä9ù'tƒ Zω$t6 yz (#ρ –Šuρ $tΒ ÷Λ —ÏΨ tã ô‰ s% 

ÏN y‰ t/ â!$ŸÒ øó t7 ø9$# ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡uθ øù r&(الظاهر إّن النّهي فـي قولـه سـبحانه ٢)Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −Gs?(  ،لإلرشـاد
 . بقرينة ما ذكر فيها من األغراض الفاسدة و الشحناء الظاهرة و غيرها 

_tΑ$s% Í(: و منها قوله سـبحانه ù= yè ô_ $# 4’ n?tã ÈÉ!#t“ yz ÇÚ ö‘ F{$# ( ’ ÎoΤ Î) îáŠ Ï1 ym ÒΟŠ Î= tæ (الظـاهر إّن  ٣
 . األمر لإلرشاد، بقرينة التعليل

ôM(: و كذا قولـه تعـالى s9$s% $yϑßγ1 y‰ ÷n Î) ÏM t/ r'‾≈ tƒ çν ö� Éf ø↔ tGó™ $# ( āχ Î) u�ö� yz Ç tΒ |N ö� yf ø↔ tGó™ $# ‘“Èθ s) ø9$# 

ß ÏΒ F{$# (بقرينة التعليل المذكور فيها ٤ . 

Ÿω(: و منهــا قولــه تعــالى uρ $t/ t� ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t� yf ¤±9$# $tΡθ ä3 tF sù z ÏΒ t ÏΗ Í>≈ ©à9$# (آالء «، و فــي ٥
  :»الرحمن

للتحريم بدليل قوله تعالى في بيان الحـال فـي سـورة طـه  و النهي هاهنا لإلرشاد ال 
β¨(:المكيّة Î) #x‹≈ yδ Aρ ß‰ tã y7 ©9 š� Å_ ÷ρ t“ Ï9uρ Ÿξ sù % m„ äl ¨Ψ y_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏΒ Ïπ̈Ψ yf ø9$# #’ s+ ô±tF sù (أي تقع في شقاء  ٦
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  . ١شقاء العيش و مشقّته
  : و قال بعض األعالم في شرحه على العروة

و من جملة الموارد الّتي استعملت فيها المعصية في غير مـوارد الحكـم الـواقعي أو 
|Â#(: الظاهري قوله تعالى tãuρ ãΠyŠ# u … çµ−/ u‘ 3“uθ tó sù(و ذلك لما بيّناه في التفسير من أّن نهيه  ٢

تعالى من أكل الشجرة كان نهياً ارشاديĤًّ إلى ما يترتّب عليه مـن المفاسـد و المشـقّات 
عني الخروج عن الجنّة و االحتياج إلى تهيئة المأكل و المشرب و غيرهما مّما يحتـاج أ

β¨(: إليه البشر في حياته كما أشـير إليـه فـي اآليـات المباركـات Î) y7 s9 āω r& tíθ èg rB $pκ�Ïù Ÿω uρ 

3“t� ÷è s?(و مع عـدم جرمـة العمـل ظـاهراً و  7، و لم يكن نهياً مولويّاً لينافي نبّوة آدم ٣
  . ، انتهى٤الواقعاً اطلق على ارتكابه عنوان المعصية ألنّه لم يكن مرّخٌص مولويّ 

 . ٥ايضاً  »الميزان«في  1وصّرح بكون النهي هنا لإلرشاد العالّمة الطباطبائي

عّمـا اآليات الواردة في سورة طه تنّم عن كون النهي فيها ارشاديّاً صـيانة لـه : أقول
Ÿω)(:يترتّب عليه من اآلثار المكروهة و العواقب غير المحمـودة، و منهـا قولـه سـبحانه uρ 

(#θ ããt“≈ uΖs? (#θ è= t±ø1 tGsù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ä3 çt†Í‘ (فالنهي فيها لإلرشاد إلى االحتراز من اآلثار السيّئة من  ٦
≅ö (:من التنازع و التشاجر، و منها قوله سبحانه è% (#ρ ç�� Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã� ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã 

tÏ%©! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s%(للتنبيـه علـى منـافع السـير وفوائـده مـن ال ٧ ، ظاهر إّن األمر فيها ارشادي
كسب العلوم و تحصيل المعارف و أخذ اآلداب و الوقوف على أحوال األمـم و أخـذ 

الّ بالسفر غالباً إذا أحطت بما ذكرناه خبـراً إالعبر من أعمالهم و غير ذلك مّما اليحصل 
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أذعنت بأّن الّظاهر في األوامر و النّواهي الشرعية اذا كانت معلّلة بمصالح دنيويّة كاألمر 
بالتبيّن في خبر الفاسق و األمر بالكتابة و األمر بالسير في االرض و غيرها هو اإلرشاد و 

ّسرين و يمكن جعل ذلك قرينـة مسـتقلّه يشهد به كلمات جماعة من االصولييّن و المف
 . على كون األمر و النهي لإلرشاد) كوقوع األمر عقيب الحظر(عامة 

 :بقي هنا امور

إّن الغالــب فــي األوامــر والنــواهي الشخصــيّة هــو اإلرشــاد كوصــايا االمــام : االّول
و وصايا لقمان البنه، ألّن اآلمر فيها لم ينتصب فـي  7لولده الحسن 7اميرالمؤمنين

مقام اآلمريّة و لم يتكئ على سرير الحكومة، بل أصدر أوامره و نواهيه كمرشد ناصح 
و معلّم حفّي يرغب ابنه فيما فيه صالحه و يحذره عّما فيه هالكـه، و هـذه قرينـة تـدّل 

 . على كونها لإلرشاد

الصادرة من الشارع لغرض التنبيه على فائدة طبيّـة هـو إّن الظاهر في األوامر : الثاني
عليـك بالتريـد «: لشيخ سقط بعض أسنانه 7اإلرشاد، للقرينة السالفة و ذلك مثل قوله

كل الّرمان بشحمه فانّه يدبغ «: 7و قوله ١»فانّه صالح و اجتنب السمن فإنّه اليالئم الشيخ
 . »المعدة

إنّه قد وقع الخالف في بعض األوامر أنّه مولوّي أو إرشـادّي، و ذلـك مثـل : الثالث
إنّه مولوّي يترتّـب «: األمر بالتوبة فحمله األكثر على كونه لإلرشاد و قال بعض األعالم

ه مثـل ، فمن أراد تحقيق الحّق في ذلك فليراجع إلى مظانّـ»على تركه استحقاق العقاب
   ٢.شروح العروة 

  : صولنّه قد ذكر في نهاية األإ: الرابع
 :على  قسمين:و االئمة 9إّن األوامر والنواهي الصادرة عن النّبي 
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األوامر والنواهي الصادرة عـنهم فـي مقـام إظهـار السـلطنة و إعمـال : القسم االّول 
جميع : المولويّه نظير األوامر الصادرة عن الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم، مثال هذا

في الجهاد و ميادين القتال بل كّل ما أمروا به عبيدهم و أصـحابهم فـي : در عنهمما ص
 . األمور الدنيويّة و نحوها كبيع شيئ لهم و عمارة بناء ومبارزة زيد مثًال 

األوامر والنواهي الصادرة عنهم في مقام التبليغ و اإلرشاد إلى احكـام : القسم الثاني
للجمعة و الجماعة أو نحوهما مّما لم يكن المقصـود  اّهللاٰ تعالى كقولهم صّل أو إغتسل

منها إعمال المولويّة بل كان الغرض منها بيان مـا حكـم اّهللاٰ بـه نظيـر أوامـر الفقيـه فـي 
 . األحكام الشرعيّة بالنسبة إلى مقلّديه

اّما القسم االّول فهو و ان كان ظاهراً في الوجـوب كمـا فّصـلناه ولكنّـه نـادر جـّداً 
و هـو محـّل  :القسم الثاني الّـذي هـو العمـدة فـي أوامـرهم و نـواهيهم بالنسبة إلى

و اّما القسم الثاني فلّما لم يكن صدورها عنهم ألعمال المولويّة بل كـان ، االبتالء ايضاً 
لغرض آخر و هو اإلرشاد إلـى مـا حكـم اّهللاٰ بـه كانـت فـي الوجـوب و النـدب تابعـة 

إلستظهار الوجوب أو الندب من هـذا السـنخ للمرشد إليه أعني ما حكم اّهللاٰ بها و ليس 
 . انتهى كالمه ١من األوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويّاً، فتأّمل جيّداً،

 ;في هذا الصدد ليكون ختامه مسـكاً فانّـه  1و نختم مقالنا بكالم لإلمام الخمينيّ 
  :يك نّص عبارتهقد صّرح ايضاً بكون أوامرهم و نواهيهم غير السلطانيّة، إرشاديّة و ال

البأس بصرف عنان الكالم إلى ذكر نكتة كثيراً ما نحتاج اليه في الفقـه، و هـي أّن  
قـد يكـون صـادرة  :و عن االئمـة المعصـومين  9األوامر الصادرة عن رسول اّهللاٰ 

بعنوان الّسلطنة االلهيّة و بما انّهم مّسلطون على الرعيّة من قبل اّهللاٰ تعالى و لهـم الرئاسـة 
بخـروج  7بالخروج مع جيش أسامة ابن زيد و كأمر اميرالمؤمنين  9كأمره العاّمة

الجيش للشام و اشباههما، فهذه األوامر بما أنّها صادرة منهم واجبة االطاعـة والتخلّـف 
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عنها بنفسها و بما انّها أوامرهم، حرام موجب للفسق، و بالجملة إّن ألوامرهم ونواهيهم 
؟ كان استفساراً منه الكذائيّة موضوعيّة و لعّل قو عـن  9ل بريرة أتأمرني يا رسول اّهللاٰ

  ١.نا شافع أال بل : أّن أمره هل صدر بجهة الّسلطنة اإللهيّة فقال

و قد تكون أوامرهم و نواهيهم صادرة البجهة السلطنة و الحكومة اإللهيّة بل لبيـان 
اً موجباً للفسق بمـا األحكام األلهية و الفتوی فالتكون مولوية و مخالفتها التكون حرام

، فـإّن أوامـرهم الكذائيـة إرشـاديّة إلـى  أنّها مخالفتهم، بل بما أنّها مخالفة ألحكـام اّهللاٰ
األحكام اإللهيّة كفتـوی الفقيـه، فالتكـون لهـا إطاعـة و معصـية و المخالفتهـا موجبـة 

فتحّصـل مّمـا ذكرنـا إّن :) إلـى ان قـال (للعقاب بل هي كاشفة عن أحكـام اّهللاٰ تعـالى 
جلّهـا  9بـل عـن رسـول اّهللاٰ  :األوامر و النواهي المنقولة عن ائمتنـا المعصـومين

إرشاديّة ليست بمولويٍّة، نعم قد تكون إرشاداً إلى األوامر والنواهي اإللهيّة و قد تكـون 
إرشاداً إلى الّصحة و الفساد، أو إلى الشرطيّة والمانعيّة، أو المصلحة و المفسدة حسـبما 

  .٢فها و تفاصيلهايستفاد من تضاعي
انتهى كالمه زيد في علّو مقامه، به قد تّمت مقالتنا حول هذه المسئلة و ّهللاٰ الحمد و  

  .له الشكر
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  بين األخباريّة واالُصوليّة

 

  

 النيسابوري األخباري الشيخ علي ابن الميرزا محّمد بن عبدالنبي

 محمد رضا األنصاري القمي: تحقيق
*  

  

  تقديم
  

عرضُت في األعداد السابقة من هذه المجلّة الفصليّة عـدداً مـن الرسـائل المتبادلـة بـين 
األخباريّين واالُصوليّين، وهي رسائل كُتبـت إبّـان احتـدام الصـراع بـين الفـريقين فـي 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريّين، وبالرغم من أّن الصراع بينهما انتهى لصالح 

) هــ1206متـوفّى سـنة (ّواد المدرسة االُصوليّة، أي الوحيد البهبهـاني األخيرة بجهود ر
المتـوفّى (وأخيراً الشيخ األنصـاري ) هـ1228متوفّى سنة (والشيخ جعفر كاشف الغطاء 

لكن تبقى الرسائل والكتب الصادرة في هذه الحقبة تمثّل وقـائع مرحلـة ) هـ1281سنة 
تحمل في طيّاتها من أبحـاث علميّـة هاّمـة، وإن  تاريخيّة خطيرة في تاريخ اإلماميّة، لما

أصبحت بعضها من ثوابت الدراسات االُصوليّة المعاصرة، لكـن بعضـها ال زال جـديراً 
وسـوف . باالهتمام ومثاراً للمناقشة واألخذ والّرد فـي كتابـات االُصـوليّين المعاصـرين
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الفـريقين فـي األعـداد  نستمّر بعون اّهللاٰ تعالى بعرض هذه النماذج من الرسائل من كِـال
القادمة، ليّطلع الجيل المعاصر في حوزاتنا العلميّة الناهضة على ما داَر فـي تلـك الفتـرة 
من صراعات فكريّة ُأصوليّة، كانت لها تأثيرات بعيدة المدى في تطّور الفكـر اإلمـامي 

أثيٌر قـوّي فـي وبروزه كقّوة فكريّة مبنيّة على قاعدة نقليّة وعقليّة مالزمة مّما كان لـه تـ
 .دفع حركة االجتهاد وقّوة االستنباط لدى فقهاء اإلماميّة 

وبما أّن هذه الرسالة كتبت في الدفاع عن آراء األخباريّة والّرد على االُصوليّة، فهي 
تتضّمن نَفَسهم واُسلوبهم التكفيري المتطـّرف فـي مناقشـات ينبغـي أن تكـون هادئـة، 

العـوام ومنطـق الطغـام، االُسـلوب الـذي لـم يكـن  علميّة، رصينة، بعيدة عن سفاسـف
يختّص بهذه الرسالة بل أصبح ِسَمة بـارزة ألدبيّـات األخبـاريّين وتـراثهم خـالل فتـرة 

 .قاربت القرنين من الزمان
فمن المناسب أن نشير سريعاً إلى األسباب والعوامل التي أّدت إلـى نشـوب النـزاع 

بينهما في الرؤى واالستنتاجات كان قديماً يرقى بين الفريقين بالرغم من أّن االختالف 
إلى القـرن الرابـع الهجـري ومـا قبلـه ـ كـالخالف المعـروف بـين الشـيخين الصـدوق 
والمفيد، والمرتكز أساساً حول اُمور تعود جذورها إلى اخـتالف رؤيـة األخبـاري مـع 

ة تظهـر ـ وكانت مستمرّ » تصحيح اعتقادات الصدوق«االُصولي، والمذكورة في كتاب 
تارًة وتبرز، وتخفُت اُخرى نتيجًة لعوامل جانبيّة، لكنّها لم تكن تخرج عن دائرة الجدل 
العلمي، وكانت محصورة بين جدران المدارس وأهل العلم وبين دفّتي الكتب الفقهيّـة 
واالُصوليّة، إلى مطلع القرن الحـادي عشـر الهجـري حيـث قـام رأس المجموعـة مـن 

الحقاً باألخباريّة، وهو الشـيخ محّمـد أمـين األسـترآبادي بتـأليف الفقهاء الذين سّموا 
يت  الفوائد المدنيّة في الّرد على القائل باالجتهاد والتقليد في األحكام «كتابه الذائع الص

، وبالرغم من أّن الّرجل كان مـن المحقّقـين فـي الفقـه والمتضـلّعين فـي علـم »اإللهيّة
 ّ اً َصـلباً، وهـو أّول مـن فـتح بـاب الطعـن علـى المجتهـدين الكالم، إالّ أنّه كان أخباري
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وجعلهم في قِبال األخباريّين، وأفرط في اإلساءة إليهم بلسانه وقلمـه، فـرد علـى كتابـه 
ين علي العاملي بكتـاب أسـماه  الفوائـد المكيّـة فـي مـداحض «المذكور السيّد نور الد

، »أساس االُصول«ار علي النقوّي بكتابه ، ورّده أيضاً السيّد دلد»حجج الخياالت المدنيّة
» معاول العقول لقلـع أسـاس االُصـول«فرد عليه الميرزا محّمد األخباري بكتاب أسماه 

وأساَء فيه األدب ليس للنقوّي فحسب، بل لالُصوليّين قاطبـًة، فـرد عليـه أحـد تالمـذة 
، وهكـذا َسـَرت »ينمطارق الحّق واليقين في كسر معاول الشـياط«النقوّي بكتاب اسمه 

النار فـي الهشـيم واسـتمّرت الـردود والكتابـات واألجوبـة حتّـى بعـد مـوت مؤّسـس 
 .هـ بمكّة حيث هرب إليها الجئاً خوفاً من بطش الناس به1033األخباريّة المتأّخرة سنة 

وتركّزت معركة الفريقين في كربالء أواخر القرن الثاني عشر حيث كانت تحتضن 
الشيعيّة الرئيسيّة، ولكن لم تقتصر على طلبة العلوم الدينيّة والفضالء، بل الحوزة العلميّة 

تسّربت إلى صفوف العوام، فانقسم المجتمع إلى فريقين، فكانت المنازعات تظهر تارًة 
بظهور كتاب أو رسالة، أو مقولة من أحد الطرفين قِيلَت في حّق اآلخر ليتصّدى أتبـاع 

ثّم بعد فترة تخبو نارها لكن استعداداً لجولـة قادمـة، وكانـت الفريق اآلخر بالّرد عليها، 
الحالة على هذا المنوال، إلى أن تزّعم فريق األخباريّين فـي النصـف األّول مـن القـرن 

، )هــ1232ـ  1178(الثالث عشر الميرزا محّمـد بـن عبـد النبـّي النيشـابوري األخبـاري 
، وقد تطـّرف وكان مرجع الطائفة في تلك الفترة الشيخ جعفر ك اشف الغطاء رحمه اّهللاٰ

األخباري المذكور إلى أبعد الحدود وخلع عن نفسه لباس الحشمة والمروءة، وتخلّـى 
ين وعظمـاء  عن األدب والحرمة في مناقشته لالُصوليّين، بل تطـاول علـى أسـاطين الـد
ب والتكفير، فحاول الشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء تخفيـف حـّدة  المذهب بالشتم والس

لتوتّر والحيلولة دون وقوع ما ال تُحَمد ُعقباه، فـألّف كتابـاً شـرح فيـه حقيقـة مـذهب ا
ين متّحـدة، كمـا أّن مرجعهمـا فـي الفـروع إلـى  الطرفين، وأّن عقائدهما في اُصول الد

، وأّن كـّل اُصـولي مجتهـد فهـو أخبـاري بالضـرورة 8األخبار المرويّة عن األئّمة 
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ريقين مؤمنون ناجون، وعلى جاّدة الحّق سائرون، وبأئّمة والعكس صحيح، وأّن كِال الف
لكن األخباري تمادى في غيّه وتوّسع فـي اتّهامـه . مقتدون8الهدى من أهل البيت 

ألعالم الطائفة ومراجعها العظام مّما أفقد الحليم صوابه، فاضطّر الشـيخ الكبيـر إلـى أن 
فرّد » ا محّمد األخباري عدّو العلماءكاشف الغطاء عن معايب الميرز«يؤلف كتاباً سّماه 

وكانـت صـيحته هـذه » الصيحة بالحّق على َمن ألَحـَد وتزنـدق«عليه األخباري بكتاب 
ب والشتم والقذف، وشاهدة على خروجه على الشرع الُمبين، وعـدم توّرعـه  مليئة بالس

ين، مّما أّدى إلى وقوف العلماء قاطبًة فـي وجهـه، ح تّـى اشـتهر عن انتهاك حرمات الد
بين الناس أّن بعضهم كفّره وأهدَر دمه، فانتهت حياته بمأساة فظيعة، حيـث قُتـل علـى 
أيدي جماعة هائجة من مناوئيه مع كبير أوالده بهجـوم علـى داره فـي الكاظميّـة عـام 

هـ وُسِحلت جثّته في األزقّة والشوارع، وهكذا ُطويت صفحة هذا الرجل، وبذلك 1232
ذم أتباعه بعده وإن بقيت لهم بقيّة صـغيرة حاولـت مـن خـالل كسرت شوكتهم، وتشر

كتابة بعض الرسائل والكتب الدفاع عن عقيدتها ولكن دون جدوى، إلـى أن جـاءتهم 
الضربة القاضية والُمميتـة مـن الشـيخ األنصـاري، حيـث تمكّـن بمقدرتـه العلميّـة مـن 

 .استئصال شأفتهم نهائيّاً، والحمد ّهللاٰ 
لتي اعتمدنا في تحقيقها على نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبـة أّما رسالتنا هذه وا

راجـع فهرسـت ( 15421/  1بقم ضـمن مجموعـة رقمهـا  ;آيةاّهللاٰ المرعشي النجفي 
، فهي رسالة أخباريّة يرّد بها كاتبها على االُصـوليّين، ويـزعم )198ص/  39ج: المكتبة

أّن اختالف الفريقين لم يكن اختالفاً لفظيّاً ظاهريّاً، بل اختالفات عميقة جذريّة تتجاوز 
إلى االُمور االعتقاديّة، وهي ما َحّد األلفاظ والمصطلحات وتغوص في األعماق لتصل 

 .عبّر عنها الكاتب بالفروق المعنويّة الواضحة والخفيّة
ومّما تتميّز به هذه الرسالة أّن كاتبها هو الشيخ علي ابن الميـرزا محّمـد األخبـاري، 

طبقـات أعـالم «[والذي تحّدثنا عن سيرته الرديّة آنفاً، وقـد ترجمـه الشـيخ الطهرانـي 
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» سبيكة اللجنين في الفرق بين الفـريقين«له كتاب : (بقوله ]89/  3ـ ، جه 13ق: »الشيعة
في قطعيّة صدور األخبـار » العروة الوثقى«و » تحفة المجتهدين«هـ و1255فرغ منه سنة 

التي بأيدينا، ومناظرته مع الشيخ موسى آل طاهر، ورسالة فـي دفـع االعتـراض الـوارد 
 ).هـ1273توفّى سنة . على األخباريّين

وقد تربّى الكاتب في مدرسة والده وتشّرب بأفكاره الرديّة وآرائه المتطّرفة ومنطقه 
األعوج وطريقة مخاطبته الفّجة، ولذلك ترى أّن نتيجة جميع ما ذكره في هذه الرسـالة 
هي عبارة عن تكفير خصوصمه مّمن ال يوافقه الرأي، والحكم بخـروج جمـيعهم عـن 

وهو منطٌق مرفوض في مقام !! بل عن الملّة اإلسالميّة مذهب أهل البيت عليهم السالم،
 .البحث العلمي والمناقشة جملًة وتفصيالً 

نسأل اّهللاٰ تعالى العافية والمعافاة، ونسـتهديه لبلـوغ الحـّق والصـواب والفـالح، وأن 
شاد، ويثبّتنا على والية محّمـد وآلـه المعصـومين األخيـار، وآخـر دعوانـا أن  يُلهمنا الر

 .ّهللاٰ رّب العالمينالحمُد 
 

 محّمد رضا األنصاري القّمي
 هـ 1433ربيع الثاني  15
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 النيسابوري األخباري الشيخ علي ابن الميرزا محّمد بن عبد النبيّ : تأليف

 ق1273المتوفّى سنة 

 
ْحَمِن  الر ِ ِحيِم، وبه نستعينبِْسِم اّهللاٰ الر 

رسالة جليلة ومقالة نبيلة، للمولى األجّل العامل الكامل، والعالم، السيّد علي 
 .رضي اّهللاٰ عنه ١المسّمى بالميرزا، ابن العالم ميرزا محّمد

*** 
ِ الذي َجَعل للحّق ميزاناً فارقاً، ونََصب على ما أراد من العباد دلـيًال ناطقـاً،  الحمُد ّهللاٰ

لِيَْهلَِك (والّسالم على محّمد وآله المنصوبين إليضاح الَمَحّجة، وإتمام الُحّجة والّصالة 

 .2)َمْن َهلََك َعْن بَينَة َويَْحيَا َمْن َحى َعْن بَينَة
א ����  فقد َسألني من هو َعُضدي، وفلـذة كَبـدي، الـوفّي الصـفّي الـولّي، الشـيخ  :	��

ر له جملًة من الفروق المعنويّة الواضحة والخفيّة، بين أن اُحر  ؛ال زال كاسمه َعليّاً  ٣عليّ 
، متـوكًال علـى  األخباريّة واالُصوليّة، فأجبُت سؤاله، وأبلغته اُمنيته وآماله، مسـتعيناً بـاّهللاٰ

 .اّهللاٰ 
��إّن الفروق بين الفريقين كثيرة فروعاً واُصوالً، وكلّها فروقاً معنويّـة، يترتّـب  :��

روٌع كثيرة، بحيُث ال تخفى على ذي عين، وَمن َزَعـم أّن النـزاع على كّل من القولين ف
                                                           

الميرزا محمد األخباري النيسابوري، من عمد األخبارية ورؤوسها والمدافعين عنها في القرن الثالث عشر،  .1
 ين مؤّلفات ورسائل عديدة، خرج فيها عن حدين والرّد على االُصوليوله في الدفاع عن مسلك األخباري

نسبة التكفير والتفسيق واالفتراء، فقُتل في االعتدال، ومالَ إلى التسفيه والتقريع واالبتذال، بل ترّقى إلى 
 . ق1232الكاظمية على أيدي الناس سنة 

 .42 ،األنفال.  2
 .الشيخ علي البحراني األخباري  .3



  ۱۲۳              بين األخباريّة واالُصوليّة الفروق المعنويّة الواضحة والخفيّة

 

لفظي فزعمه َزعٌم غير ملحوظ، وقوله قوٌل ملفوظ، فإّن نسبة الجهل إليه أولى من نسبته 
إلى العلماء األعالم، الذين هم أعمدة اإلسالم، وكيف يَُظنّون بمثـل هـؤالء العظـام أن 

 ْ َسلِك في ِسلْك االنتظام، ويكون مĤُل تشاجرهم في يُنازعوا طول أعمارهم على ما لم يَن
رغام بُع واألسد والض الذين ال يُوقِنون! مثل الس حاشاهم، ذلك َظن حاشاهم ثُم. 

 :ولنذكُر جملًة من الفروق، مع اإلشارة إلى المĤخذ، لئالّ ينِكَرها من ال ِخبْرة له بها
��نذكُر الفـروق األصـليّة، ونـتكلّم علـى الفرق بينهما من وجوه كثيرة، ونحُن  :��

 :إثبات مرادنا ونقضهم بأدلّة عقليّة، ونصوص نقليّة
� ]א����[ أّن األصوليّين يقولون إّن باب العلم في زمننا هذا وما ضاهاه منسـد :  א���

على المكلّفين، وإّن النّاس ال يُمكنهم تحصيل العلم واليقين بما أنزل رّب العالمين مـن 
م التفصيليّة على خاتم النبيّين، وأّن غاية ما يمكن تحصيله مّما رّجح دليلـه، هـو األحكا

حصول الظّن والتخمين، فإْن أصابوا ما كُلّفوا به كان لهـم أجـران، وإْن أخطـأوا فـأجٌر 
واحد، بال إمعان، وهذا القوُل منهم شائٌع بينهم، ال ينكره ُمنِكٌر، وال يشّك فيه شاّك، فقد 

للعالّمـة، وكتـاب » تهـذيب االُصـول«منها كتـاب  ؛الستدالل عليه كُتُبهماحتوى على ا
ين، و» شرح التهذيب« بدة«للسيّد عميد الد بـدة«للبهائي، و» الز للشـيخ جـواد، » شرح الز
للسـيّد محسـن » المحصـول«لآلقا باقر البهبهـاني، و» الفوائد«للشيخ حسن، و» المعالم«و

بي القاسم الجِيلّي، قد ذكر كل مـنهم االسـتدالل عليـه للمولى أ» القوانين«الكاظمي، و
 .في بابه وفصله

��� ��� ��بأّن المكلّف به البّد أن يكون قطعيّاً في كّل زمـان بـال فـرق بـين  :��א� א�
الحضور والغيبة، وأّن العمل البّد أن يكون مطابقاً لعين ما نزل به جِبرائيـل علـى سـبيل 

 :اإلمامّي الُمخطئ في فتواه القطع واليقين، وأّن العالِمَ 
إن كان اعتقاده صحيحاً، فهو المرجّو الَعفو عنه، بـل مقطـوُع العفـو بضـمان األئّمـة 

 .الطاهرين، كما تشهد به األحاديث الواردة في الكتب المعتمدة للعلماء المتّقين
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وإن كان غير صحيح العقيدة، فهـو إن لـم يُضـّل أحـداً، ولـم يُـبغض أهـل الحـّق، 
 .هر أنّه مرجّو العفو عن خطأه وإالّ فالفالظا

 y7Í×‾≈s9'ρé'sù ãΝèδ (:وإّن الذي يحكم بغير ما ُأنزل، فهو كما قال اّهللاٰ تعالى في كتابه العزيز
tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# (.1 

ماء إلى األرض«: 7وكما قال أّي قاض قضى بين اثنين فأخطأ َسقَط ما بين الس«. 
 الُمحّدثين قد احتوت على كّل االستدالل عليـه كتـب والنّاّص على هذا القول كل

مين منهم والمتأّخرين دوق فـي اعتقاداتـه، وابـن نوبخـت فـي  ؛المتقد كالكليني، والص
نقـض عيسـى بـن أبـان فـي «البـن الّراونـدّي، وكتـاب » نقـض اجتهـاد الـرأي«كتاب 

، »السـرائر«ي ، وابـن إدريـس فـ»الشـافي«و» الذريعـة«، والسيّد المرتضى فـي »االجتهاد
، وَمن أراد االستقصـاء فليراجـع كتـبهم، خصوصـاً كتـاب »الُعّدة«والشيخ الطوسّي في 

 .للشيخ العامليّ » الفوائد الطوسيّة«للمولى محّمد أمين االسترآبادّي، و» الفوائد المدنيّة«
ز  ولنذكر بعض أدلّة الطريقين ، ونُِشر إلى الجـواب، ونبـيّن الحـّق والصـواب، ونُميـ

 :قِْشر من اللبابال
�� :استدّل األّولون على انسداد باب العلم بوجوه :��
� صار علّة لسـّد البـاب علـى األنـام، فكمـا أّن فـي  7طول الغيبة من اإلمام  :א���

األزمنة السابقة، كلّما كان يطول زماٌن ما بين النبيّين، كان يـؤول األمـر إلـى الجاهليّـة، 
 .7، وغيبة القائم9ذا الزمان بالنظر إلى فقدان نبيّناوترتفع األحكام، فكذا كان ه

 :أّن انسداد الباب من جهة غيبته سّد األطياب ال يخلو  :�א� �א�
 .إّما أن يكون على الكّل بتقصير الكلّ 

 .أو على البعض بفعل البعض
 .أو على الكّل بتقصير البعض
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 .أو على البعض بتقصير الكلّ 
 :فهاهنا وجوٌه أربعة

�  .منع الكّل بتقصير الكلّ  :א���
 .منع البعض بتقصير البعض نفسه :א�(א)'
 .منع الكّل بتقصير البعض :א�(א�*
 .منع البعض بتقصير الكّل  :א��א�+

�  :يستلزُم فِْسَق الكّل، وفِْسق الكُّل يستلزُم ِفسق جميع اإلماميّة :�א��-, א���
 .وفسق جميع اإلماميّة يَمنع من قبول فتاويهم أّوالً 

 .ويوجب عدم االعتماد على روايتهم ثانياً 
 .وبطالن صالتهم جماعًة ثالثاً 

 .وفساد نكاح الثيّب المطلّقة، ألنّهم الّشهود على الطالق رابعاً 
 .ويكون أوالدها أوالد الّزنا، لعدم صّحة النكاح خامساً 

 .وحصول اختالط األنساب سادساً 
الميـراث لغيـر مسـتحقّه لـدى وهو وضع الشيء في غير موضعه من إعطاء  ؛والظلم

 .التوارث، والمال لغير أهله عند التحاكم سابعاً 
 .والُعسر والَحَرْج بفقدان المرجع الَعْدل في الفَصل بين الناس ثامناً 

 .والَهْرج والَمْرج بسبب عدم الُمطاُع الواجِب اإلطاعة تاسعاً 
ظّن على مـذهبكم وتفسيق من ال يجوز تفسيقه من المستفرغين ُوْسَعهم في طلب ال

 .عاشراً 
 .تلك َعَشرة كاملة في الفساد، كما ال يَخفى على المتأّمل الُمرتاد

ال يستلزُم باطًال، وال يكون وجهاً عاطًال، وال َضرر فيه عاجًال وآجًال،  :א��-, א�(א)'
 طف عـن نفسـه، غيـر خـائف حلـول ريبـه، وغيبـة شمسـه، فهـو َحـريإذ من يمنع الل
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 .مستحق لمنع لُطف الرحمنبالِحرمان، 
يستلزم الفساد، وجواز الظلم على رّب العباد، إذ َمنَع الُمخلِص بفعـل  :א��-, א�(א�*

الُمرتاب فسد عليه الباب، ومع ذلك كلّفه بُحكْم معيّن، وسلوك سبيل غير مبـيّن، وهـذا 
بيل كطبيــب َمنـَـع مريضــاً مــن األدويــة الُمصــلَِحة للمــزاج، بتقصــير مــريض ســالك َســ

ولم يُبـيّن النـافع مـن  »أنَت مكلٌّف بُشرب األدوية النافعة«: اإلعوجاج، وقال له مع ذلك
 :الضاّر، فيكون قد فََعل حينئذ قبيحين بال إنكار

� ر :א��� منع المريض الُمخْلِص بفعل المريض الُمقص. 
 .اّرةتكليفه باألدوية النافعة الغير المبيّنة المميّزة عن األدوية الض :א�(א)'

 .ال َضَرر في خطأه عليه، ولذا َصّح سوق التكليف إليه :��1 �א� א�0/.
َهْب أنّه ال ضرر عليه في خطأه، لكن ال مصلحة له وال منفعة، وكالمنا إنّما هو  :��2א

في منع الَمصالح والَمنافع ال عدم اإلضرار، وذلك ألنّا نقول هذا مخلٌص طالٌب نحيـٌف 
هـو اّهللاٰ ســبحانه، القـادر اللّطيـف، وسـأله الـدواء، فمنعــه و ؛مـريٌض أتـى إلـى الطبيـب

ر في حقّي، وارتكب األمر النفساني، ومـا قـام  المداواة، متعلًّال بأّن المريض الفالني قَص
ٌم إيّاك عن تلك المصالح، بسبب ذلك المريض  بواجب أمري، وما نفعه نُُذري، فأنا ُمَحر

وية النافعـة، فـإن أدركتهـا فبهـا، وإن وقعـَت فـي الطالح، فأنَت وُجهُدَك في معرفة األد
 !أدوية غيرها منعُت عنك َضَررها

ـرر عنّـي، ولكـن : فالمريض يقول أيّها الرّب الحكيم العـدل، َهـب أنّـك تمنـُع الض
أو المّرة، فأنا مريض، إذ  ١اليكون فائدٌة لي فيما ارتكبه حينئذ من ُشرب ا ألدوية التسعة

 .ما نفعني ترياقي، وما قلته في َحقّي من منع الزيادة، ال يبلغني منزل الشفاء والسعادة
أّن األمر يؤول إلى إعطاء الحكيم القادر المانع، المريَض دواًء غير ضار  :�א��א34

 !وال نافع، فهل يصح عندكم ذلك، أم هل تجّوزونه على القدير المالك؟
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ّم ما أحسن حاله، وأطيب بالُه، لو تَرك الطبيُب المريَض حين لم يُميّـز لـه الطويـل ث
من العريض، ولم يُكلّفه ارتكاب المشاّق، وتحّمل ما يقّرُب مّما ال يُطاق، فيَبُذَل ُجهده 
في معرفة ما منه اُريد، من غير معلّم ُمرشد َرشيد، فكثيراً مـا يُخطـئ، وإن مـّرًة أصـاَب 

 !فاق على سبيل البخت واالتّفاقوحظى بالو
على أنّه إذا كان المانع قويّاً، والشيطان غَويّاً، فهذه العلّة دائماً باقية، فلَِم كان لها في 
الّزمان السابق ُجنٌّة واقية، ولم يكن لنا في هذا الوقت ذلك، مع كـون العلّتـين متّحـدتي 

 !المسالك؟
ن اللّطف الواجب في هذه الدار، فهو جـائٌز مع أنّه إذا جاز منُع البَعض بفعل الغير م

 .في الّدار اآلخرة بال إنكار 
ك بمنع مؤمني مكّة ؟فإن تَمس 

بأنّهم لم يكونوا مكلّفين حين َحَجز الكفّار بينهم وبين رسول رّب العالمين، : أجبناه
ئل، بما لم يَصل إليهم من األحكام في مّدة تلك األيّام، فََعدم التكليف في تلـك المسـا

ألّن اللّطـف فـي حقّهـم  ؛دليٌل على أّن اللّطف المخصـوص لـيس فـي حقّهـم بشـامل
إبقـاء التكليـف الـداّل  ]فـي[موجوٌد، ولكن َمنَع العبيُد المعبوَد، وكالمنا معكم إنّما هو 

 .على شمول لطف اللّطيف، وِحْرمان العباد مع ذلك عن عين الُمراد من الّسالك
ل كل يوم ِمْن عنـد رّب العـالمين، نعم، لو قلنا إّن مؤمني مكّ  ة كانوا مكلّفين بما يُنز

 .لكان يصّح لكم المقال في أندية الرجال، وهذا بيٌن بال إشكال
א א��-, א��א�+ فهو أيضاً غير مضر وال مانع، ألّن البعض بعٌض مـن الكـّل، وقـد  :�	��

ّب العـالمين، لكـن وقـوع صار سبباً للمنع، فال ُحّجة لجماعة في حجبها من فيوضات ر
كثـرة المقالـة : ]وهـي[هذا الوجه يستلزُم الَمحاذير المذكورة في الوجه األّول والثاني، 

من الُمبغضين القالين، ووقوع التحريف في األحاديث في القـرن األّول وهـذه األزمنـة 
 .األحاديث، وعدم الميزان الفاصل بين الَحّق والباطل 
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في مطلق األخبار، ال يـدل علـى وقوعـه فـي هـذه اآلثـار أّن وقوع الَدّس  :א� �א�
المودعة في كتب علمائنا األخيار، وجريان االحتمال يمنعـه َحْصـُر التكليـف فيهـا مـن 

 :العزيز المتعال، ألنّه لوال َحصُر التكليف فيها لَلِزم الُعسر والَحَرج، والَهْرج والَمْرج
� א א��� نحصراً فيها لكـان فـي غيرهـا، وغيرهـا غَيـُر فألنّه إذا لم يكن التكليف م :	��

موجود، فالتكليُف في غير الموجود، وغير الموجود ال يمكُن الوصول إليه، فـالمكلُّف 
 .به ال يمكُن الوصول إليه، والتكليُف بما ال يمكُن الوصول إليه تكليٌف بما ال يُطاق

א א�(א)' ��	�:  ين الحنيف، لم يُميّـز العبـاد فواضٌح، ألنّه إذا ارتفع التكليف، وبطل الد
الَصالح من الفَساد، والمسخوُط من المراد، فيقعون في الَهْرج والَمْرج، ولم تتّم ّهللاٰ على 

عاع والَهَمج الناس الُحَجج، وال فُِهم إلى يوم القيامة الر. 
��س من شبيهي أصحاب الّدس، فهل يجُب بيانه علـى  :�.� ) إذا وقع الكَِذُب والد

 م ال ؟اّهللاٰ أ
 :فإْن قلت بالثاني

 .َأحلَْت وأنْكرَت وجوب اللّطف أّوالً 
 .ووجوب الِحفظ ثانياً 
 .ووجوب الِحكمة ثالثاً 

 .وخالفَت ضرورّي المذاهب رابعاً 
 .وخرجت عن مقتضى مذهبك في االُصول خامساً 

حمن أم ال؟ وإْن قلت باألّول قلنا مع وجوب البيان هل فََعله الر 
نسبَت التقصير فيما هو واجٌب عليه إليه، وافتريَت عليه، وكّذبت  فإن قلت بالثاني

Ρ‾$(:أيّها المفتون قوله تعالى Î)uρ … çµs9 tβθÝà Ï1≈ pt m:(
١. 

وإْن قلت باألّول قلنا مع وجوب البيان هل فعَل البيان، وبقي ببقاء التكليـف، أم زال 
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 بحيُث ال يناله الّدني والشريف؟
بيّناه من المفاسد، وكان التكليـُف منحصـراً فـي صـحيح لزمك ما : فإن قلت بالثاني

ِ ُحكماً واحداً رائداً، ألّن إرادة الخاّص من العاّمـة والخاّصـة  وفاسد، وبطل القول بأّن ّهللاٰ
تستلزُم بيان فصل المخصوص والخاّصة، وإالّ للزم التكليف بما ال يُطاق، ورجع القُـبح 

 !إلى القادر الحكيم الخالّق
فــإْن قيــل إّن المكلــُف بــه منحصــٌر فــي األلفــاظ، واأللفــاظ قواليــب : الفــرق األّول

المعــاني، وهــي تحتمــل وجوهــاً متعــّددة، وتطــرأ عليهــا احتمــاالٌت كثيــرة كالمجــاز 
واإلضمار، والتخصيص والتقييد، والتقـديم والتـأخير، والنَسـخ وغيـر ذلـك، فـإذا جـاء 

 .االحتمال بطل حصول القطع بالمĤل
جميع هذه االحتماالت يكون بدليل واحد، فاستمع لـه، وال تكـن  إّن رفع :א� �א�

 :كالمتعّسف الجاِحد
��إّن اّهللاٰ حين كَلف العباد، وأراَد منهم ما أراد، ألهَم كّل واحـد مـراده إلهامـاً  :��

 أوصله إليهم كالماً؟
كنَت فإن قلت باألّول، لزمك تعّدد األنبياء، وبطل القول منك بالنبّوات والواليات، و

ين  إمام نفسك، وخرجت من ضروريّات الد. 
وإن قلت بالثاني سألناك إّن ذلك الكالم المتضّمن لمراد الملك العـالّم، الـذي نـزل 

، هل هو لكّل مكلّف إلى يوم القيامة، بحيـث كلّمـا يـأتي 9على نبيّنا 7به جبرئيل
كـان بـذلك تكلـيفهم، أم قَْرٌن فَِهم أهُل ذلك القرن ُمراد ربّهم منهم من ذلك الكالم، و

 كّل قرن لهم كالٌم غير كالم القرن السابق عليهم؟
 :فإن قلَت بالثاني 

 .طالبناك بكالم أهل كّل قرن أّوالً 
 .وسألناك الدليل على ذلك ثانياً 
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ين حالل محّمد حالٌل إلى يوم القيامـة «: من أنّ  ؛وحاججناك بمخالفتك ضرورة الد
، وأّن الرسول خلّف الثقلين للعبـاد إلـى يـوم القيامـة، »قيامةوأّن حرامه حراٌم إلى يوم ال

 .يأخذون أحكامهم منهما ثالثاً 
 .وتكلّمنا معك في مبلّغ كالم زماننا رابعاً 

 .وإن َسلمت في هذا، وقلت باألّول 
قلنا إّن ذلك الكالم الّصادر فـي بيـان األحكـام لسـائر األنـام، مبـيٌّن مـراد المـتكلّم 

 ه قصوٌر في تأدية المرام؟بالتمام، أم في
فه إلى الحكيم القادر، تعالى عن ذلك، أو إلى المبلّغـين : فإْن قلَت بالثاني نسبَت الس

إذا أرادوا شيئاً، وفعلوا ما ينافي غَرضهم من ذلك الشيء، وذلك ألنّهم أرادوا غََرضاً من 
كالمـاً ناقصـاً  عبيدهم ولم يؤّدوه بكالم تاّم يؤّدي مقصودهم كما يريدون، بل ذكـروا

 .اليليق أن يُنسب إليهم
52�تكلّموا بكالم تام مؤد للمرام، على ما هو عليه، بحيث كّل َمن يتأّمل فيه،  :��6 

 .ويكون مكلّفاً به، يعرف المراد منه يقيناً، ولكن حصل فيه التحريف والتغيير بعد ذلك
لّسـابقة التـي كانـت بيننـا مع حصول التغيير والتحريف يقيناً، علـى المشـاركة ا :��2א

، فال يجوز لنا أن نُخالف تلك األحكام وتلـك التكـاليف :وبين الّسابقين في زمنهم
 في رأس شعرة، أم يجوز لنا المخالفة؟

 .ورفعَت المشاركة : فإن قلت بالثاني
 .فقد خالفت الضرورة من المشاركة أّوالً 

 .ثانياً وطالبناك بما يدل على تكليفنا في هذا الزمان 
 .ونقضت كالمك في أّول البحث من تسليم المشاركة ثالثاً 

 .ونفيَت وحدة المراد من العباد في هذا الزمان رابعاً 
ر غيـر ُمـراد بالضـرورة  ف والمغيـ ونسبت إليه تعالى أنّه يريُد ما ال يريـد، إذ الُمحـر

 .خامساً 
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ف العبـد  مـا ال يُطيقـه، إذ يريـُد عـدم وإْن قلَت باألّول أحلت باعتقادك أّن اّهللاٰ يكلـ
 .المخالفة، ولم يبيّن المتغيّر من غيره، ومع ذلك يقول إرادتي واحدة وُحكمي نافذ

علــى أنـّـك إذا أقــررَت بــأّن الواجــب علــى الحكــيم إلقــاء الكــالم التــاّم الواضــح، 
 فاعتراضك بالتحريف أو التغيير لـيس ضـاّراً بالّداللـة، وال باعثـاً لسـّد بـاب العلـم فيهـا
بنفسها، بل هذا اعتراٌض بالنظر إلى الصدور، فإن ثبتت الداللة وإالّ فـال، ونحـُن بعـدما 

 .أثبتنا عليك قطعيّة الصدور، ال يُمِكنك االعتراض بالّداللة
إّن هـذا الكـالم الموجـود بـين أيـدي العبـاد، منحصـٌر فيـه  :829 	)�, ��א 	� )ـ��

، البـّد أن يكـون داال التكليف من اّهللاٰ تعالى، وكّل كالم انحصر الت كليـف فيـه مـن اّهللاٰ
 .فهذا الكالم كذلك . على مراده داللًة مطابقًة إلرادته

א א�/;�: فقد تبيّن من أّول البحث، وقد ذكرنا له وجهاً آخر في رسالتنا العزيزة  :	��
 .، فراجع»العروة الوثقى«

א א�כ>�: ، البّد أن  كّل كالم انحصر التكليُف «: فألنّه إذا كذب قولنا :�	�� فيه من اّهللاٰ
 .»يكون مؤّدياً للمراد على ما هو عليه

 :صدق قولنا 
 .»بعض الكالم مّما انحصر فيه تكليُف اّهللاٰ على عباده غير مؤد للمراد«

وكّل كالم في مقام البيـان ال يكـون مؤّديـاً للمـراد علـى مـا هـو عليـه، ال يـأمر بـه 
 .الحكيم

 .فهذا البعض غير مأمور به من الحكيم
، فيلـزم مـن ذلـك عـدم كـون اّهللاٰ  وقد كان مأموراً به منحصراً فيه التكليف مـن اّهللاٰ

 .حكيماً، تعالى اّهللاٰ عّما يقول الُمشبّهون علّواً كبيراً 
]���ثّم استدلّوا على جواز العمل بالظّن بأدلّة ركيكة، أوثقهـا عنـدهم وأشـهرها  ]:	

لتكليف بما ال يُطاق قبيٌح، فانحصـر لديهم هو أّن التكليف باق، وباب العلم مسدوٌد، وا
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 .العمل بالظنّ 
 :أّن التكليف يستلزُم مكلّفاً به، والمكلّف به ال يخلو  :א� �א�

 .إّما أن يكون ممكن الوصول إليه في كّل جزء زمان بالنظر إلى المكلّف أم ال
تكليـف مـا : فإْن قلت بالثاني وقعَت فيما فَـررت منـه إليـه فـي برهانـك مـن قولـك

 ُ ألّن مع إمكان الوصول إلى غير المكلف به، ال يكون سّد البـاب إالّ مـن  ؛طاق قبيحٌ الي
قِبل المكلف به، وإذا كان السبب من قبله ال بأس بتكليفه، وذلك ألّن الوصول ممكٌن، 

 .فعدم الوصول ال يكون من قصوره بل من تقصيره، والمقّصر غير معذور باالتّفاق
>���א   :فال يخلو »العلم مسدودٌ إّن باب « :�	��

 .إّما أن يكون باب العلم منسّداً إلى المكلّف به، أو إلى غيره
فإْن كان إلى غيره، فال يُجديه، ألّن انسداد الباب إلى غيـر المكلّـف بـه، ال يكـون 

 .سبباً للعمل بالظّن في المكلّف به
 :وإن كان منسّداً إلى المكلّف به 

ين المـراد، فهـو تكليـٌف بمـا ال يُطـاق، ألّن إرادة عـين فإّما أن يُراد مع االنسداد عـ
 .المراد، تستلزم المميُّز، وال تمييز مع عدم العلم، وحيث ال تميّز فاإلرادة موهونة

وإّما أن يُراد األعّم من المراد، فيستلزُم إجـازة اّهللاٰ عبـاده الخـروج مـن إرادتـه فـي 
 .العاّمة بالتصويبالجملة، ويبُطُل القول بوحدة الحكم، ويثبُت قول 

>���א   .»والتكليف بما ال يُطاق قبيحٌ « :�	��
أنّه إذا لم يرد العلم بمراده، استلَزمُه التكليُف بما ال يُطاق، فإّما هو غيُر رائِد  :� �א�,

راده، أو يتخلّـف أحـدهما عـن العمل بمراده أيضاً، فيدور العمل بمراده مدار العلم بمـ
 ؟اآلخر

ألنّك أّوالً أثبت بقاء التكليف بمراده، واآلن تقـول  ؛قلَت بالتناقضفإن قلت باألّول 
 !العمل يدور مدار العلم، والعلم متعّذٌر، فالعمل متعّذٌر والتكليف ساقط
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وإن فهمت بأّن التكليف باق مع تعّذر العلم والعمل معاً، وقعَت فيما فَررَت منه مـن 
 !التكليف بما ال يُطاق

معنى أنّه زال العلم بالمراد، ولكنّه يريُد مع ذلك العمل بالمراد، ب: فإن قلت بالتخلّف
 .لزمك ما بيّناه من التكليف بما ال يُطاق أيضاً 

 .أّن المبرهن بهذا البرهان، واقٌع في َشبَك الُمحال، فهو ال َمحالة ُمهان :�א��א34
>���א   . »فانحصر العمُل بالظنّ « :�	��

أّن الظّن حالة نفسانيّة ال يكون العمُل منحصراً بها، بل االنحصار إنّما  :�א� �א� �9,
 :هو بالنظر إلى متعلّقه، وهو الحكم المظنون

?@�AB ��إّن الذي َحَصر التكليف في الحكم المظنون لـك مـن هـو؟ أهـَو اّهللاٰ  :��
 سبحانه أم الشيطان؟
حمن، وقد نهى العقـل والنقـل لزمك اتّباع الشيطان في تكليف الر : فإْن قلت بالثاني

 .عن ذلك، وال أظنّك تقوله
وإْن قلَت باألّول قلنـا إذا كـان الحاصـُر لتكليفـك فـي الُحكـم المظنـون ّهللاٰ هـو اّهللاٰ 
سبحانه وتعالى، فما معنى إذا أصاب بالظّن مراد اّهللاٰ فللمجتهد أجران، وإن أخطـأ مـراد 

 اّهللاٰ له أجٌر واحد؟
ين المظنونين يصدُق عليه أّن اّهللاٰ قد َحَصر تكليف وذلك ألّن كّل واحد من الُحكم

المجتهد فيه، والتكليُف فعله تعالى، وهو موافٌق إلرادته ال ُمحال، والَحصُر كذلك، فإذا 
كان المكلّف َحَصر تكليفه في المظنون، بمعنى أنّه رفع التكليف بكّل شيء إالّ الحكم 

والمجتهُد قد أتـى بمـا هـو ! اً له فيه؟المظنون، فما معنى أخطأ بإرادته، مع كونه حاصر
 .مكلٌّف به، وغير ما أتى به ليس بمكلّف به، فتدبّر تعلم إن شاء اّهللاٰ تعالى

 CאDE	 א����FGـرر المظنـون  :�א بأّن في مخالفة ظّن المجتهد مظنًّة للضـرر، ودفـُع الض
 .]واجبٌ [
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ة للضـرر، بـل األمـر بأنّا ال نُسلّم أّن في مخالفـة ظـّن المجتهـد مظنّـ :�א� �א� �9,
 :بالعكس 

 .لألدلّة العقليّة الدالّة على قبح اإلقدام على ما ال أمَن فيه من الخطأ
 .وقبح ارتكاب ما ال يُوِصُل إلى الحّق والصواب

 .وقُبح الَعمل بما يُفضي إلى مخالفة إرادته تعالى ولو في كثير من األحيان
 :واألدلّة النقليّة
β(: كقوله تعالى r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s?(١.  
β¨(:وقوله تعالى Î) £ ©à9$# Ÿω Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, ptø: $# $º↔ ø‹ x©(٢.  

‰sŒ$yϑsù y#(:وقوله ÷è t/ Èd, ys ø9$# āω Î) ã≅≈ n= āÒ9$#(٣.  
β(: وقوله تعالى Î) tβθ ãèÎ7 −F tƒ āω Î) £ ©à9$#(٤. 

tβθ(: وقوله ä9θ à) s? r& ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s?(٥.  
 .»فأقام على أحدهما فقد َحبَط عمله ؛َمْن َظّن أو شك «: 7 وقوله
 .»إذا ظننَت فال تقضِ «: 7 وقوله
 .»الظّن أكَذُب الكَِذب«: 7 وقوله
 .»قاض قضى بحّق وهو ال يعلم فهو في النّار«: 7 وقوله
 .»فجائٌر جاَر متعّمداً، ومجتهٌد أخطأ: وأّما الهالكان«: 7 وقوله

 .اآليات والروايات الواردة عن السادة الُهداةإلى غير ذلك من 
�� :هذه األدلّة لو لم تَفد الِعلم، فال أقّل من الظّن، ونرتّب القياس هكذا :��
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 .في متابعة مظنّة المجتهد في دين اّهللاٰ مظنٌّة للّضرر
رر المظنون واجبٌ  ودفع الض. 
 .فمخالفة ظّن المجتهد واجبة 

ن يجّوزون التعّدي من الكتاب والُسنّة في بعض األحكام إّن االُصوليّي :א���� א�(א)'
ــنّة  ــن كــالم اّهللاٰ وُس ــّدي م ــّوزون التع ــاريّون ال يج ــام، واألخب ــا األن ــاج إليه ــي يحت الت

 .فهو باطٌل زخرٌف :، ويقولون إّن ما لم يخرج عنهم9رسوله
بـأّن الحـوادث غيـر قـاّرة، واألحكـام الـواردة : واستدّل أهل االُصول على مقـالهم

قاّرة، وغير القاّر ال يُمكن أن يدخل تحت القاّر، فالبـّد مـن مجتهـد يسـتنبط :نهمع
 .:ويفتي على مقتضى قواعد عنده، ولو لم تكن خارجة عنهم

 :أنّه إذا فُِقَد الدليل الوارد من الشارع :א� �א�
 :فإّما أن يقول بمقتضى ما تشتهيه نفسه، أو يتوقّف

 .ثبت المطلوب: فإْن قال بالثاني
ين، والتشريك لرّب العالمين: وإن قال باألّول ألنّه إذا حكـم اّهللاٰ  ؛لزم التشّهي في الد

، وبطل  وجبت إطاعته، وإذا َحكَم المجتهد فكذلك، وهذا بعينه اإلنزال مثل ما أنزل اّهللاٰ
أيضاً القول بعصمة الُمطاع، ووقع الَهْرج والَمـْرج والنـزاع، إذ كـل يـرى بخـالف رأي 

 .عنده قبول قوله دون غيره، وغيره كذلك، ويؤول األمر إلى التنازع اآلخر، ويجبُ 
 ::على أنّه إذا وقعت حادثٌة لم يَجد فيها حكماً وارداً عنهم

 .فإّما أن يُدِخلُها تحَت قاعدة كليّة 
 .أو يخترع لها حكماً على سبيل الفور

ينلزم التفويض في دين رّب العالمين، وَخَرج عن : فإن قال بالثاني ضرورة الد. 
وإن قال باألّول لزم المحذور المعلوم، وذلـك ألّن القواعـد المضـبوطة لديـه قـاّرة، 

 .والحوادث غير قاّرة، والالّقار ال يدخُل تحت القاّر، كما كان جوابه كان جوابنا
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�� 9على نبيّـه7إّن هذه القاعدة إّما أنزلها اّهللاٰ بواسطة جبرئيل :�+ 	�� ��א 	� )
 ها؟أم لم ينزل

 .ثبت المطلوب، ولزم المحذور بإقراره: فإن كان األّول
، وقد قال اّهللاٰ  ، كان الحاكُم بمقتضاها حاكماً بغير ما أنزل اّهللاٰ وإن لم ينزلها اّهللاٰ

(: تعالى tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# (.١ 
 :في الحادثة  على أّن الحكم الذي صدَر عنه وأفتى به

 إّما شرعٌي، فيلزم أن يَرد من الشارع؟
وإّما عقلي فيدّل عليه صريح العقل، وهم يقولون إّن العقل والشرع ال يتخالفان، فما 
َحكَم به العقل َحكَم به الشرع، ويكون العقل حينئذ كاشفاً عن ُحكـم شـرعّي ويـؤول 

 .األمر إلى القاعدة الشرعيّة، ويلزم المحذور المذكور
فإن أنكر ُمنِكٌر أن يكون هـذا مقـالهم، فليتتبّـع كتـبهم الفقهيّـة، حتّـى يجـد كيـف 

 .إّن هذا االجتهاد في مقابلة النصوص: يُصّرح أحدهم ويقول
 :ولنذكر لك اآلن ما يحضرنا من عبائرهم

 :قال مجتهد عصرنا السيّد محّمد ابن السيّد علي الطباطبائي في مفاتيحه ما لفظه ]1[
في ُعرف الفقهـاء اسـتخراج األحكـام الشـرعيّة، وبهـذا االعتبـار يكـون  االجتهاد«

استخراُج األحكام من أدلّة الشرع اجتهاداً، ألنّها تبتنـى علـى اعتبـارات نظريّـة، ليَسـْت 
مستفادًة من ظواهر النصوص في األكثر، سواٌء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره، فيكـون 

  . »م االجتهادالقياس على هذا التقدير أحد أقسا
  
  
 

                                                           
 .45 ،المائدة .1
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 :وقال في مقام بيان األدّلة المعتبرة 

فألّن الموجود منها المـروّي مـن طـرق العاّمـة والخاّصـة، ال يسـتوعُب : وأّما الُسنّة«
َجميع األحكام الشرعيّة، بل كثيٌر منها خارٌج عنه، وليس له عليها داللٌة أصًال، وهذا 

المسائل الفقهيّة، خصوصـاً فيمـا يتعلّـق منهـا واضٌح ال ريب فيه لمن له تتبٌّع تام في 
بالمعامالت، فإّن الروايات المتعلّقة بها في غاية النُدرة، وأكثـر مسـائلها خاليـة عـن 

 .، انتهى»رواية متعلّقة به
ين ]2[ في الباب الثامن مـن كتابـه مـا  ١وقال الشيخ حسين بن شهاب الد ، تغّمده اّهللاٰ
رون داخلة في القياس، نحو ومن ذلك أّن أكثر اإللحاق: لفظه ات التي ذكرها المتأخ: 

ر أسفل النعل والقََدم، فألحقوا بـه َخَشـبة األقطـع، وأسـفل : ما روي أّن األرض تُطه
 .العصا، وسكّة الَحْرث ونحوها

أّن الشمس تُطّهر األرض والُحُصر والبَواري إذا ُجفّفت، فـألحقوا : وكذلك ما روي
ك، نحو األبواب، واألخشـاب، واألوتـاد، واألشـجار، والثمـار بذلك ما ال يُنقل وال  يُحر

 .الّتي على األشجار، وكّل ذلك قياٌس ال ينكره إالّ من ال يعرف معنى القياس
ما ورد في الحديث، من جواز فعل النافلـة للجـالس اختيـاراً، وتُحَسـب : ومن ذلك

ى بـاقي الفعليّـات اإلضـطراريّة ركعتان بركعة، وجّوز بعض المتأّخرين فعلها اختياراً عل
 .كاإلضطجاع واإلستلقاء

ليس ببعيد، فإن قلنا به استحب تضـعيف العـدد فـي الحالـة التـي : قال الشهيد الثاني
صلّى عليها على حسب رتبتها من القيام، كما يحتسب للجالس ركعتـين بركعـة، فإنّمـا 

ان بركعـة، والمسـتلقي يحتسب المضطجع على األيمن أربعاً بركعة، وعلى األيسـر ثمـ

                                                           
مؤلّف ) هـ1076توّفى (هو الشيخ حسين بن شهاب الدين بن الحسين بن محمد بن حيدر العاملي الكركي  .1

 .25/167ج: الذريعةالطهراني، : ، راجع)هداية األبرار إلى طريقة األئمة األطهار(كتاب 
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 .، انتهى كالمه١سّت عشرة
 .وهل القياس إالّ هذا، مع أنّه مدخولٌ 
أيضاً في أنّه هـل يكفـي فـي االُجـرة » الشرائع«ومن ذلك ما في كتاب اإلجارة من 

 المعاينة إذا كانت مّما يُكال أو يُوَزن؟
HIא�שא �א�ألنّها معاوضة مبنيّة على المعاينة والُمماكسة، فالبّد فيها  ؛األقوى المنع« :

من نفي الغُرور عن العوضين، وقد ثَبَت عن الشارع اعتبار الكيـل والـوزن فـي المكيـل 
والموزون في البيـع، وعـدم االكتفـاء بالمشـاهدة، وكـذا فـي اإلجـارة، التّحـاد سـبيل 

 .انتهى »المسألتين
 !فهل القياس إالّ هذا وأشباهه؟

من إخـراج » التذكرة«عن العالّمة، أنّه منع في » شرح الشرائع«ومن ذلك ما نقله في 
واألجنحة إلى الطرق النافذة، إذا استلزمت اإلشراف على جاره، وإن لم تضّر  ٢الرواشن

 :بالماّرة، وقال
لسُت أعرُف في هذه المسألة بالخصوصيّة نّصاً من الخاّصـة وال مـن العاّمـة، وإنّمـا «

 .»إلى ما قلُت عن اجتهاد صرُت 
أيضـاً، فـي مسـألة التنـازع بـين » شرح الشـرائع«ومن ذلك ما في كتاب النكاح من 

واحدة منصوصة وهي مـا لـو اختلفـا  ؛الزوجين في الَمهر، حيث له فرٌض له أربع صور
 :في قدره، ثّم ذكر بعضاً من كالم الّشارح، وتّممه بقول صاحب الشرح

لة ذكروها بطريق االجتهاد، واختلف لذلك آراؤهم حتّى والمعترضون لهذه المسأ«
 .من الواحد في أزمنة مختلفة

والمرجـع فيهـا إلـى مـا سـاق إليـه الـدليل، علـى الوجـه الـذي ذكـروه أو : ثّم قال
                                                           

 .سّتة عشر: في األصل .1
 .وهي األجزاء المطلّة على الشوارع واألزّقة .2
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 .انتهى»غيره
في مسـألة الِعـَوض إذا كـان معيّنـاً، ثـّم » الشرائع«ومن ذلك ما في كتاب الخُلْع من 

 :م يكن كما وصف، كأن يكون عبداً على أنّه حبشي فباَن زنجيّاً ظهر فيه عيٌب ، أو ل
 .»إن شاَء رّده، وطالَب بالمِثْل والقيمة، وإْن شاَء أمسكه مع األرش«

HIא�שא �א� :بعد أن ذكر االعتبارات والتقريبات العقليّة :
هـي  وللنظر في هذه المطالب مجاٌل، إن لم تكن إجماعيّة، إذ ال نص فيهـا، وإنّمـا«

 .أحكاٌم اجتهاديّة
 .انتهى »ولو قال في فوات الوصف، يَتعيّن أخذه باألرش كان حسناً : ثّم قال

فـي كتابـه  ;إلـى آخـر مـا أفـاد الشـيخ.. بالرأي واالستحسانات معـاً  ;وقد أفتى
 .»هداية األبرار«

��� :»الِذكرى«وقال الشهيد في  :	
يـؤذن ويُقـيم ليُصـلّي َوحـده، في الرجل «: 7روى عّمار، عن الصادق: الخامسة«

 نُصلّي جماعًة، هل يجوُز أن يُصلّيا بذلك األذان واإلقامة؟: فيجيُء رجٌل آخر فيقول
 .» ال، ولكن يؤذّن ويُقيم: قال

ين، فإنّـه َضـعّف سـندها  وبها أفتى األصحاب، ولم أَر لها راّداً سوى الشيخ نجم الد
ب اإلجزاء باألذان واإلقامة أّوالً، ألنّه قد ثَبَـت جـواز إجتزائـه بـأذان  بأنّهم فطحيّة، وقَر

 .، انتهى»غيره، فبأذان نفسه أولى
 CאDE	 ,A� �א�إنّي أحيانـاً «: أنّه قال9ال يُكره، لما ُروي عن النبّي : قال الفاضل« :�

أكون في الصالة فأفتتُح السورة، اُريد أن اُتّمها، فأسمع بكاء صبّي فأتجّوز في صالتي، 
، فإذا جاز االختصار رعايًة لحّق الطفل، جازت الزيادة رعايًة لحـّق »أن تُفتتن اُّمهمخافة 
 .»..الالّحق

 .إلى غير ذلك من األحكام غير الوارد فيها حكٌم من سادات األنام
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باطني وظـاهري، وبعبـارة : أّن االُصوليّين يقولون إّن األحكام قسمان :א���� א�(א�*
األّول باألصالة، والثاني باالضطرار، فهـم  ؛باد مكلّفون بهمااُخرى واقعٌي وظاهري، والع

يبذلون الُجهد في َطلَب الُحكم الواقعي، فإْن أصابوه كان ذلك حكمهم ظاهراً وواقعـاً، 
وإن أخطؤوه كان ذلك حكمهم ظاهراً ال واقعاً، ولهم حينئذ أجُر الكَّل والتََعب، ومثّلوا 

يجده، فكما أّن تكليفه يكون حينئـذ التـيّمم بـالتراب  ذلك بما إذا طلب أحٌد الماَء فَلَم
بدالً عن الماء، فكذلك األحكام الظاهريّة بالنظر إلى الواقعيّة، فالفقيه ُمصيٌب لألحكـام 
الظاهريّة دائماً، وُمخطٌئ في البعض دون بعض نظراً إلى األحكام الواقعيّة، وزعمـوا أّن 

ام من الظاهريّة دون الواقعيّة، وهذا القول مشـحوٌن األحكام الواردة مورد التقيّة من اإلم
 .للمولى التوني» الوافية«منه كتبهم، وَمن أراد ذلك فليراجع الكتب المذكورة، و

����E ���EIא<Kإّن الحكم واحٌد، نََزل من عند الواحد، على واحد، وأّن دين  :�א�
د فيه، وال اختالَف يعتريه، فإّن األحكام  ها واقعيّة، مطابقة اّهللاٰ ال تَعدالمرادة من العباد كل

، وأّن الظاهر من األحكـام موافـٌق للبـاطن، بمعنـى أّن عينـه 7لعين ما نزل به جبرئيل
وأصله إذا خفي كان باطنيّاً، وإذا ظهر كان ظاهريّاً، وأّن مـن كـان حكمـه التـيّمم، لـم 

حكٌم مخصوٌص بوقته يحتمل أن يكون في الواقع حكمه الوضوء أو الغُسل، بل التيّمم 
ومكانه، والوضوء كذلك، وهـذا هـو الفـارق بـين الُمَشـبّه والُمَشـبّه بـه، وأّن األحكـام 
الواردة مورد التقيّة، كلّها أحكـاٌم واقعيّـة، مخصوصـة بالـذي اضـطّر إليهـا، فـي وقتهـا 
ومكانها، وإن ُوِصفَت ـ من باب اختالف الحكم باختالف الموضوع ـ باختالف الوقت 

ان، كالمسافر، والمريض، والمصلّي فـي الَوَحـل، وحـين الجهـاد بالواصـليّة فـي والمك
 .بعض األحيان

��� واقعة حكماً معيّنـاً، ولـيس عليـه دليـٌل قطعـّي بـل  ]كلّ [بأّن ّهللاٰ في  :א�FG�� א���
أمارة ظنيّة، وال معنى لطلب العلم من العباد مع عدم موجب له، فالنّاس مكلّفـون ببـذل 

 :ك األمارات، والعمل بمقتضى ما يترّجح لديهم منهاالُجهد في تل
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فإْن كان موافقاً لذلك الحكم المعيّن، كان حكمهم في الواقع ذلك، وإن لم يعلموا 
 .به، ووجَب عليهم العمل به، ألنّهم مكلّفون بالعمل بظنّهم

وإن لم يكن موافقاً لهم، لم يسقط عنهم الـواقعي، ولكـن ال إثـم علـيهم فـي تـرك 
 .به، ووجَب عليهم العمل بمظنونهم أيضاً، وإن خالف حكمهم في الواقع العمل

أّن فرض كون ُحكمه في الواقع مراداً مـن العبـاد، ال يجتمـع مـع القـول  :�א� �א�
بعدم َجعل سبيل موصل إليه ال محالة عند القائلين بحكمته تعالى شـأنه، إذ قبـيٌح علـى 

ْب عليه دليًال ُموصًال إلى إرادتـه، فيكـون قـد الحكيم أن يُريَد من عبده شيئاً، ولم ينصِ 
فََعل ما يُنافي غَرضه، وذلك ألّن غرضه من األمر والنهي َعَمُل العباد بمقتضى ما أمـرهم 
به، وتركُهم ما نَهاهم عنه، فإذا لم يكن على مراده ميزاٌن فارٌق، لم يعلم المنهّي عنه عن 

، وإذا زال التمييـز زال الَعمـُل بـأوامره ونواهيـه المأمور به، فإذا زال العلم به زال التمييز
 .بأعيانها، وإذا زال ذلَك فاَت الغرُض وبقي الَمَرض

��إنّه قد اتّفقت كلمة األصحاب على أّن اّهللاٰ ال يفعل إالّ األصـلح، وال يـأمُر  :�.� )
 :إالّ باألصلح

مظنـون الفقيـه عنـد فإْن كاَن األصلُح في المعيّن، فما معنى إليجابه بما يُناقِضه مـن 
 !الخطأ؟

 وإْن كان األصلُح في الالّمعيّن، فما فائدة الحكم المعيّن في الواقع؟
 CאDE	�: إّما يكون بشرط اإلعالم به أم ال: تكليفه بذلك الحكم المعيّن: 

 .لزم التكليُف بما ال يُطاق: فإْن قلَت بالثاني
اً، إذ مع اإلعالم ال معنى للعمل بطَل إيجاُب العمل بالمظنون مطلق: وإْن قلَت باألّول

 .بالخطأ
 CאDE	�: أّن المكلّف به البّد أن يكون ممكناً حيازته، ومقدوراً فعله، فالفقيه ال يخلو: 

 .إّما أن يكون مكلّفاً بطلب الحكم المعيّن فقط
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 .أو بالحكم فقط
 .أو بهما معاً 

� فهو ليس بمكلّف بالُحكم الـواقعي، حتّـى يكـون ُمصـيباً أو مخطـًأ  :��1 כא� א���
 .بالنظر إليه

لزم التكليُف بما ال يُطاق إذ االُمور النظريّة الغير الملهمة البّد فيها  :��6 כא� �א�(א)'
ُل به إليها من النظر والَطلَب، كي يُتوص. 

، ومـع اإلمكـان وعلى فرض التسليم، البّد أن يكـون ذلـك الُحكـم ممكـن الـدرك
 .المعنى لمعذوريّته بالعمل المظنون مطلقاً 

فكذلك البّد من إمكانهما، وكون الدليل المنظور فيه موصًال إلـى  :��6 כא� א�(א�*
 .المقصود ال محالة، ومع اإلمكان ال ُعَذر في الخطأ لإلنسان

 CאDE	�:  حـُرَم العمـل إذا كان ظنّه خطًأ، وجَب عليه العمُل به، وإذا وجَب العمُل بـه
بغيره حينئذ، وإذا َحُرم العمل بغيره َحُرم العمـل بـالحكم الـواقعي، وال معنـى إليجـاب 

 .حكم على أحد يحرُم العمل به
 CאDE	�: عنه الخطأ عند الجهل إّما مأموٌر به، أو منهي. 

� َحُرَم عليه العمل بنقيضه، وهو الالّ خطأ المسـاوي ـ أي المطـابق ـ  :��1 �52 �א���
 :وذلك ألّن األمر حينئذ ال يخلو  ؛لصواب، وَوَجب العمُل بالخطأ، وهذا قبيحٌ ل

 .إّما أن يكون الخطأ َحَسناً والالّخطأ ال َحَسناً أو بالعكس
 .باطٌل بضرورة العقل والنقل : واألّولُ 

فانحصر في الثاني، وهو كون الخطأ ال َحَسناً، والالّخطأُ َحَسناً، ويلـزم مـن ذلـك أّن 
 :يأمر بالالَّحَسن، وينهى عن الَحَسن، وقد كان ال يفعل إالّ األصلحاّهللاٰ 

فإّما أن يكون الالَّحَسن هو األصلح، أو الَحَسن هو األصلح، وال معنى للشـّق األّول، 
فانحصر في الثاني وهو أّن الَحَسُن هو الالّ خطأ، وهو األصـلح، ويلـزم مـن اّدعائـك أن 
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 .بالضرورة يفعل اّهللاٰ غير األصلح، وهو باطلٌ 
 :وإْن قلَت بالثاني

 .لزمك إيجاُب العمل بما ينهى عنه أّوالً 
 .والتكليُف بما ال يُطاق ـ إذ ال ميزان يُفّرق به بين الخطأ والصواب ـ ثانياً 

ِ بالالّأصلح ثالثاً   .وأمُر اّهللاٰ
 .ومعاقبة التارك لألصلح رابعاً 

 .والحكم بغير ما أنزل اّهللاٰ خامساً 
��( CאDE	�: الصواُب حال الجهل أمأموٌر به أم منهٌي عنه؟ 

�M52 �א�(א)' N�1�: لزمك المحاذير، واستخففَت بوعيد النذير. 
� �M52 �א��� N�6�:  لزمك القول بالتكليف بما ال يُطاق: 

 .لعدم التمييز كما بيّنا أّوالً 
 .ثانياً ونقضَت قولك بالُحكمين، إلستحالة اجتماعهما في آن واحد عند التضاّد 

 .وُحرمة العمل بكّل مظنون ثالثاً 
 CאDE	�:  ال يخلو األمر حال خطأ الفقيه: 

 .ـ إّما أن يُراد منه ذلك الحكم بعينه  1
 .ـ أو يسقط ذلك، والظاهري يكون بدالً عنه 2
 .ـ أو يُرادان معاً  3
 .ـ أو ال يُرادان رأساً  4

� א א��� ألّن المجتهـد بعـد  ؛تحـت الطاقـة ففيه التكليف بما ال يُمكن، وال يدخل :	��
ف بأزيـَد مـن ذلـك  بذل جهده وتََعبه وكَّده، َحَصل له هذا الظّن المخصوص، فلو كُلـ

  .كان خارجاً من طاقته
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 :وأّما الثاني

ين المحّمدي أّوالً  ففيه القول بتغيير الد. 
 .وال دوامه ثانياً 

 .والتصويب الظاهر ثالثاً 
 .الُمطاع رابعاً وفساد القول بعِْصمة 

 .وبطالن وجوب حفظ الشريعة خامساً 
 .والكّل بيُن البطالن

א א�(א�* ففيه استلزاُم الَجمـع بـين المتناقضـين والمتضـاّدين، والقـول بتحصـيل  :�	��
 .الُمحال، ونسبة الجهل والظلم إلى العزيز الُمتَعال

א א��א�+  !كالحمير والبِغالففيه اإلهمال، وترك العُبّاد جاهلين ُمفسدين  :�	��
 M>��OP( CאDE	�: ُسبَحانه أم الشيطان؟: َمن نََصب هذه األمارات ُ  اّهللاٰ

 .ال تقوله : والثاني
 :واألّول ال يخلو 

ـ إّما أن تكون هذه األمارات مفيدة للظّن ال محالة، بمعنى أّن كّل من ينظـر فيهـا  1
ظـروا فيهـا مـن جهـة واحـدة، حّق النظر، يحَصُل له منها ظن واحد، فيكون الكـّل إذا ن

 .ُمجمعين على ظن واحد
» العـّدة«ـ وإّما كّل واحد يختار عندها الظّن ابتداًء، كما أفاده الشيخ الطوسي فـي  2
فليست موجبة للظّن ال محالة، بل يختاُر النّاظر فيها عندها الظـّن  ؛وأّما األمارات« :بقوله
 .»ابتداءً 

� �M52 �א��� N�1� : َت الوجـدان، إذ تـرى كثيـراً مـن الفقهـاء ينظـرون أحلَت وخالف
ويتأّملون في أمارة واحدة، من جهة واحدة، وال يحصُل للكّل الظـّن، بـل ألُنـاس دون 

فإّن كّل من ينظر فيه يحصُل له العلم، ويؤيّده كالم الشـيخ فـي  ؛اُناس، بخالف الدليل
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 .م، وأنّى لَك بهأيضاً، وإن أنكرَت طالبناك بالدليل بسبب اختالفه» العّدة«
�M52 �א�(א)' N�6�: ه إلى عباده، لزمك القول بالتفويض، بمعنى أّن اّهللاٰ فّوض أمر دين

&ã(: فكل يقوُل بما يَختاُر، من دون علم بالمنافع والَمضاّر، وقد قال تعالى s! â/õ3 çt ø: $# Ïµø‹s9Î)uρ 

tβθ ãè y_ ö� è?(.١  
ω( :وقال r& ã& s! ß, ù= sƒø: $# â÷ö∆ F{$#uρ (.٢  
%tΒ šχ$(: وقال Ÿ2 ãΝ ßγ s9 äο u�z� Ïƒ ø: $# (.٣  

إلى غير ذلك من اآليات، ومن أراد االستقصاء في الجواب فليراجـع كتـب الوالـد 
 .في هذا الباب  ;الماجد

 CאDE	�: سِب األربعالتباين الكلّي، والعموم : ال يخلو النسبة بين الحكمين من أحِد الن
 .مطلقاً، ومن وجه، والتساوي

א  ��	� فباطٌل للزومه التكليف بأمرين متباينين في آن واحد، وهو ُمحال، وذلـك  :א���
 .ألّن المتعبّد بأحد المتباينين غَيُر متعبّد باآلخر بالضرورة

א א�(א)'  .فيستلزُم نَقض المّدعى، من كون الحكمين في كّل واقعة غير معلومة :�	��
א א�(א�*  .ينين في الجملة فكذلك، مع استلزام اجتماع المتبا :�	��
א א��א�+  .فيثبت به المطلوب :�	��
 :إّما أن يكون الحكمان مختلفين، أو متّحدين :�א��א34

 .ال إثنينيّة: وعلى الثاني
 :وعلى األّول

فإّما أن يكونا في آنين، فال إثنينيّة أيضـاً، بـل كـّل آن لـه حكـٌم علـى ِحـَدة، وهـو 
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 .مختص به ال يشاركه فيه غيره
 .كونا في آن واحد، فيلزم اجتماع النقيضين أو الضّدينوإّما أن ي

 .فليتأّمل الُمنِْصف كي يتّضح له الحّق إن شاء اّهللاٰ 
 CאDE	�:  الحكم الظاهري المظنون يختلُف باختالف الظّن، وال شيء من دين

اإلسالم بمختلف باختالف الظّن يُنتج ال شيء من الحكم الظاهري بدين اإلسالم، وقد 
( :قال تعالى tΒ uρ ÆFtGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9$# (.١ 

ولنذكر بعض األحاديث الدالّة على وحدة الحكم، وأّن الحكم الذي فيـه اخـتالٌف 
 .بني عبد مناف، وأّن الُمخِْطئ مأثوٌم، والعامل به َظلُوم ليس من أحكام سادات

، وحكـم أهـل الجاهليّـة،  ؛الُحكْـُم حكمـان«: 7قول أبي جعفـر :���Qא حكـُم اّهللاٰ
 .»الحديث

 :في حديث طويل قال 7، عن أبي بصير، وعن أبي جعفر الثاني»الكافي«رواه في 
 ...إّن اّهللاٰ عّز وجّل أبى أن يكون له علٌم فيه اختالف«

كان فيما أخبـر رسـول قُل لهم ـ يعني ألهل الخالف ـ هل : للسائل 7إلى أن قال
 من علم اّهللاٰ اختالف؟9اّهللاٰ 

؟ 9فَمن َحكَم بحكم فيه اختالٌف، فهل خالَف رسـول اّهللاٰ : فإن قالوا ال، فقُل لهم
 ...ال، فقد نقضوا أّول كالمهم: فيقولون نعم، فإن قالوا

ومن َحكَم بُحكم فيه اختالف، فـرأى أنّـه مصـيب فقـد حكـم بحكـم : إلى أن قال
 .٢»الطاغوت
، : الُحكْـُم ُحكمـان: 7قـال«: بن علي بن الحسين ابن بابويه، قال محّمد ُحكـُم اّهللاٰ

وحكم الجاهليّة، فمن أخطأ ُحكم اّهللاٰ َحكَم بُحكِم أهِل الجاهليّة، ومن َحكَم بدرهمين 
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 ١.»بغير ما أنزل اّهللاٰ فقد كَفَر باّهللاٰ 
متتبّـٌع َشـرعه، : وإنّما النّاس َرُجـالن«: في ُخطبة له 7عن علي : »نهج البالغة«وفي 

 .»أو مبتدٌع بدعة، ليس معه من اّهللاٰ برهان ُسنّة، وال ِضياُء ُحّجة
 :عن عبد المؤمن األنصاري، قال: »العلل«و» معاني األخبار«وفي 

اخـتالف اُّمتـي : قـال 9إّن قوماً يَـرُووَن عـن رسـول اّهللاٰ : 7قلت ألبي عبد اّهللاٰ «
 .صدقوا: َرحمة؟ فقال

 مة، فاجتماعهم عذاب؟إْن كان اختالفهم رح: فقلت
 ωöθn=sù t�x1tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7πs%ö�Ïù öΝåκ÷]ÏiΒ( :ليس حيُث تَذهب وذهبوا، إنّما أراد قول اّهللاٰ تعالى: قال

×πx1 Í←!$sÛ (... فيتعلّموا، ثّم يرجعوا 9اّهللاٰ  فأَمرُهم أن يَنفُِروا إلى رسول ٢،)إلى آخر اآلية
، إنّما إلى قومهم فيعلّموهم، إنّما أراد اختالفهم من  البلدان، ال اختالفاً في دين اّهللاٰ

ين واحد ٣.»الد  
: أنّه قال في ذّم اختالف العلماء في الفُتيا 7عن أمير المؤمنين : »نهج البالغة«وفي 

تَرُد على أحدهم القضيّة، فيحكم فيها بخالف قوله، ثّم يجتمُع القُضاة بذلك عند «
، وإلُهُهم واحٌد، ونبيّهم واحد، استقضاهم، فيصّوب آراءهم جميعاً  إمامهم الذي

وكتابهم واحد، أفأَمَرُهم اّهللاٰ باالختالف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فََعُصوه، أم أنزل اّهللاٰ ديناً 
ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا ُشركاء له فلهم أن يقولوا، وعليه أن يَرضى، أم 

سوُل في تبليغ ه، واّهللاٰ يقولأنزل اّهللاٰ ديناً تاّماً فقّصر الر: )$̈Β $uΖôÛ §� sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9$# ÏΒ &óx« ( ٤ 
 !وفيه تبيان كّل شيء؟

öθ( :وذكر أّن الكتاب يُصّدق بعضه بعضاً، وأنّه ال اختالف فيه، فقال سبحانه s9uρ tβ%x. 
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ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $Z1≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 (الحديث ١«.  
 :7، عن أبي جعفر»الكافي«المروي في وفي الحديث 

 .من ال يختلف في علمه: َمن الراسخون في العلم؟ فقُل: فإْن قالوا«....  
 ...صاحب ذاك9كان رسول اّهللاٰ : من ذاك؟ فقُل: فإن قالوا

لم يستخلف أحداً، فقد ضيّع من في أصـالب  9وإن كان رسول اّهللاٰ : إلى أن قال
جال مّمن يكون بعده الر. 

راً : يكفيهم القرآن؟ قال وما: قال بلى، لو وجدوا له مفس. 
بلى، قد فّسره لرجل واحـد، وفّسـر لالُّمـة شـأن : ؟ قال9وما فّسره رسول اّهللاٰ : قال

 ...7ذلك الرجل وهو َعلي بن أبي طالب
والمحكم ليس بشيئين، إنّما هو شيٌء واحد، فمن حكـم بُحكْـم لـيس : إلى أن قال

اّهللاٰ عّز وجّل، ومن َحكَم بحكم فيه اختالٌف، فرأى أنّه  فيه اختالف، فحكمه من ُحكمِ 
 ٢.»ُمصيٌب فقد َحكَم بُحكم الطاغوت

: فـي حـديث 7عن األصبغ بن نُباتة، عن أمير المـؤمنين: »بشارة المصطفى«وفي 
 أنّه ُسئَِل عن اختالف الشيعة؟«

جال، بل بĤية الحّق، فاعرف الَحـقّ : فقال تعـرُف أهلـه، إّن  إّن دين اّهللاٰ ال يُعرف بالر
ادع مجاهٌد، وبالحّق أخبرك فارعني سمعك، الحديث ٣.»الحّق أحسُن الحديث، والص 

إلـى 7خرج توقيُع عن أبـي محّمـد«: قال أبو القاسم الَهرويّ : »بحار األنوار«وفي 
أخبره عن اختالف الموالي، وأسـأله  7كتبُت إلى أبي محّمد: بعض بني أسباط، قال

 .بإظهار دليل
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إنّما خاطب اّهللاٰ تعالى العاقل، وليس أحٌد يأتي بĤية، ويُظهر دليًال مّما جاء به : فكتب
خاتم النبيّين، وسيّد المرسلين، فقالوا كاهٌن وساحٌر وكّذاب، وَهدى مـن اهتـدى، غيـر 
أّن األدلّة يَسكُُن إليها كثيٌر من الناس، وذلك أّن اّهللاٰ يأذن لنا فنـتكلّم، ويمنـُع فَنصـُمْت، 

 النبيّـين مبّشـرين وُمنـذرين، يَْصـَدعون  ولو أحب ُ اّهللاٰ أْن ال يُظهر َحقّنا ما َظَهر، بعَث اّهللاٰ
بالحّق في حال الضعف والقّوة، ويَنْطِقون في أوقات ليقضي اّهللاٰ أمـره، وينفـَد ُحكمـه، 

فالُمْستَبصر على سبيل نجاته متمّسٌك بالحّق، فيتعلّق  ؛والنّاس على طبقات مختلفين شتّى
عنّي ملجأ، وطبق لم يأخذ الحـّق مـن ) يحيد(بفرع أصل غير شاك وال مرتاب، ال يجد 

 .أهله فهم كراكب بحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه
 وطبٌق استَحَوذ عليهم الشيطان، شأنهم الّرد على أهل الحـّق، ودفـع الحـّق بالباطـل،
َحَسداً من عند أنفسهم، فَدع من ذهب يميناً وشماالً، كالّراعي إذا أراد أن يجمع غنمـه 

 .، الحديث»جمعها بأدون السعي
ضا: »عيون األخبار«وفي  في حـديث طويـل فـي  7عن الفضل بن شاذان، عن الر

 :العلل
 ؟لَِم ال يجوز أن يكون في األرض إمامان في وقت واحد وأكثر من ذلك: فإن قيل«

أّن الواحد ال يختلُف فعله وتدبيره، واالثنان ال يتّفـق فعلهمـا : لعلل كثيرة، منها: قيل
فـإذا كانـا اثنـين ثـّم . وتدبيرهما، وذلك إنّا لم نجد اثنـين إالّ مختلفـي الِهمـم واإلرادة

اختلف هممهما وإرادتهما وتدبيرهما، وكانـا كالهمـا مفترضـي الطاعـة مـن صـاحبه، 
اختالف الَخلق، والتشاُجر والفَساد، ثّم ال يكون أحدهما إالّ وهو فكان يكون في ذلك 

عاص لآلخر، فتعّم المعصية أهل ثّم ال يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة واإليمان، 
فيكونوا إنّما أتوا في ذلك من قِبل الّصانع الذي َوَضع لهـم بـاُب االخـتالف والتشـاجر 

 .»باتّباع المختلفين، الحديثوالفساد، ثّم ال يكونون إذا أمرهم 
 :وأّما ما ورد في أجر الُمخطئ في أحاديث كثيرة
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 :7قوله :���Qא
 .»هالكان وناج، أّما الهالكان فجائٌر جار متعّمداً، ومجتهٌد أخطأ: القضاة ثالثة«

 .» وقاض قضى بجور وهو ال يعلم فهو في النار«: 7وقوله
 .»ِذبَْت على اّهللاٰ إن أصبَت لم تُؤَجر، وإن أخطأت ك«: 7وقوله

 :، قال7وعن العِْجلّي، عن أبي جعفر
 سألته عن أدنى ما يكون به العبد ُمشركاً؟«

 .»من قال للنواة إنّها حصاة، وللَحصاة إنّها نواة، ثّم داَن به: فقال
قاعـداً فـي حلقـة ربيعـة  7كان أبو عبد اّهللاٰ «: وعن عبد الرحمن بن الحّجاج، قال

أهـَو : ل ربيعة عن مسألة فأجابه، فلّما سكَت، قال لـه األعرابـيالرأي، فجاء أعرابي يسأ
في ُعنُقك؟ فسكَت عنه ربيعة الرأي ولم يَرد عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل 

 !ذلك
 .أهو في ُعنُقك؟ فسكَت ربيعة: فقال له األعرابي
 .»ت ضامنوكّل مف: أَولَم يَقُلْ : قال. هو في عنقه: 7فقال أبو عبد اّهللاٰ 

 .رواه محّمد بن يعقوب الكليني 
عـن ُمْحـرم 7ُسئل أبـو إبـراهيم«: ، وفيه»الوسائل«وذكره محّمد الُحّر العاملي في 
 .»على الذي أفتى شاة: أفتاه رجٌل بقّص ُظفره فأدماه؟ فقال

,A��: أّن شّر البقاع دور االُمراء الذين ال يقضون بالحقّ «: وروي في حديث آخر«. 
,A��:  ٰقال7عن مفّضل بن ُعمر، عن أبي عبد اّهللا ،: 

ومـن فـّرط تـوّرط، ومـن : ال يَفلُِح من ال يعقل، وال يَعقُِل من ال يَعلم، إلى أن قال«
خاف العاقبة ثَبَت عن التوّعد فيما ال يعلم، ومن َهَجم على أمر بغير علـم، َجـدَع أنـف 

يَْسلَم، ومن لم يَْسلَم لم يَكرم، ومـن لـم نفسه، ومن لم يَعلم لم يَفهم، ومن لم يَفهم لم 
 .»يَكرم يُهضم، ومن يُهَضم كان ألوم، ومن كان كذلك كان أحرى أن يَندم
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,A��: كّل ما لم يخرج مـن : يقول 7سمعُت أبا جعفر«: عن الفُضيل بن يسار، قال
 .»هذا البيت فهو باطلٌ 

���	:  باطـل َضـالل، وكـّل  الُحكُم الُمخطئ فيه لم يخرج منهم، فهـو باطـٌل، وكـل
 .ضالل سبيله إلى النار

,A��: ضـا فـي حـديث طويـل، قـال7عن أبي إبراهيم ابن أبي محمود، عن الر ، :
 :، قال9أخبرني أبي عن آبائه عن رسول اّهللاٰ «

، وإن كـاَن « َمن أصغى إلى ناطق فقد َعبَدُه، فإْن كان النـاطق عـن اّهللاٰ فقـد َعبـَد اّهللاٰ
 ...إبليس الناطق عن إبليس فقد َعبدَ 

إْن أخذ الناس يميناً وشماالً، فألزم طريقتنا، فإنّـه مـن ! يابن أبي محمود: إلى أن قال
لَِزمنا لَِزمناُه، وَمن فاَرقَنا فاَرقناُه، فإّن أدنى ما يَخـرُج بـه الّرجـل مـن اإليمـان أن يقـول 

ه، فقد َجمعُت للَحصاة هذه نواة، ثّم يُدين بذلك، ويبرأ مّمن خالفه، احفظ ما َحّدثتُك ب
نيا واآلخرة لك فيه َخير الد«. 

,A��:  ٰعليكم أن تقولوا بشيء مـا لـم «: في حديث له 7قال أبو عبد اّهللا أما إنّه شر
 .»تسمعوه منّا
 ���� .الُمخِْطئ فيه غَير مسموع منهم، فهو َشر على القائل به والعامل بمقتضاه  :	
,A��: خير، ومن فرو«: 7عنه بّر، وعـدّونا أصـُل كـّل شـّر، نحن أصُل كل عنا كل

 .»ومن فروعهم كّل قبيح وفاحشة
���الُمخِْطئ فيه ال يرد، والرائد ليس منهم بـل مـن عـدّوهم، فـالُمخِْطئ فيـه مـن  :	
 .عدّوهم
,A��:  ٰقال7عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اّهللا ،: 

 .فيُقِْدم عليه أدنى ما يَخُرُج به الّرجل من اإلسالم أن يرى الرأي بخالف الحقّ «
RאRSNT «: 7ثّم قال � N���NכME NU M� M� �,�2 M� M9 MVR < MB N�MM� Rא� M�E««. 
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,A��:  في حديث له طويل 7عن علي: 
ألّن الحّق عندنا فيما قّدمنا ذكره من االُمور التـي  ؛ونحُن إنّما ننفي القوَل باالجتهاد«

نََصبها اّهللاٰ تعالى، والدالئل التي أقامها لنا كالكتاب والُسنّة، واإلمام الُحّجة، ولـن نَخلُـَق 
 .»الَخلق من هذه الوجوه التي ذكرناها، ومن خالفها فهو باطلٌ 

فـإنّهم يَزعمـون أّن  وأّما الّرد على من قـال باالجتهـاد،«: في هذا الحديث 7وقال
كّل مجتهد ُمصيب، على أنّهم ال يقولون إنّهم مع اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الحـّق 

ألنّهــم فــي حــال اجتهــادهم ينقلــون عــن اجتهــاد إلــى اجتهــاد،  ؛عنــد اّهللاٰ عــّز وجــلّ 
واحتجاجهم أّن الحكم قاطٌع قوٌل باطٌل منقطع منتقض، فأي دليـل أدّل مـن هـذا علـى 

د َمـن قـال باالجتهـاد والـرأي، إذا كـان أمـرهم يـؤول إلـى مـا وصـفناه، ضعف اعتقـا
 .»الحديث
إّن المؤمن لم يأخذ دينه علـى رأيـه، ولكـن أتـاه عـن ربّـه «: في كالم له 7وعنه

 .»فأخذه
��� :الحكم الظاهري الُمخطئ فيه ال الذي يَعمُل به الفقيه ال يخلو :	

، قـال مـا كـان مـن اّهللاٰ ألّن  ؛إّما أتاه من ربّه، فـال معنـى لخطـأه ، ال يخطـو إرادة اّهللاٰ
كّل مـا «: 7إّن القُرَعة تُخطئ وتُصيب، فقال: ُمجيباً لَمن قال له 7الحسن موسىأبو

 .»َحكَم اّهللاٰ به فليس بُمخطئ
���، ألنّه يُخطئ ويُصيب :	  .فالظّن ليس بحكم اّهللاٰ

، فهو ليس بمؤمن  .وإّما لم يأته من اّهللاٰ
وإْن نََزلت به إحدى المهّمـات المعضـالت، هيّـأ لهـا «: في حديث طويل 7وعنه

بهات في مثـل غَـْزل العنكبـوت، ال يَـدري  َحْشواً من رأيه، ثّم قطع به فهو ِمْن لَبس الش
 ...ال يعتذُر مّما ال يَعلم فيَسلَم: إلى أن قال... أصاَب أم أخطأ
ماء، يستحّل بقضائه الفَْرج الحرام، ينكى منه المواريث، وتَصَرُخ منه : إلى أن قال الد
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 .»ويُحّرم بقضائه الفرج الحالل
وال نَقل إالّ من إمام فاضل، يا كُميل هي نبّوٌة ورسالة «: في وصيّته لكُميل 7وعنه

وإمامة، وليس بعد ذلـك إالّ مـوالين متّبعـين أو منـاوين مبتـدعين، إنّمـا يتقبّـل اّهللاٰ مـن 
 .»إالّ عنّا تكُْن منّا المتّقين، يا كُميل ال تأخذ

من َحكَم : يقول 7سمعُت أبا عبداّهللاٰ «: ، بإسناده إلى أبي بصير، قال»الكافي«وفي 
 .»في درهمين بغير ما أنزل اّهللاٰ عّز وجّل، فهو كافٌر باّهللاٰ العظيم

من َحكَم في درهمين : 9قال رسول اّهللاٰ «: الوبإسناده إلى ابن مسكان، رفعه، ق
( :عليه كان من أهل هذه اآليةبُحكِْم جور ثّم جِيَر  tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3 øt s† !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# y7 Í× ‾≈s9'ρé'sù 

ãΝ èδ tβρã� Ï1≈ s3 ø9$#(. ١ 
يكون له سوٌط وسـجٌن، فـيحكم عليـه، فـإن رضـي : كيف يَجير عليه؟ فقال: فقلُت 

 .»بُحكمه، وإالّ ضربه بسوطه وَحبَسه
أّي قاض قضى بين اثنين : يقول 7سمعُت أبا عبد اّهللاٰ «: وعن معاوية بن وهب، قال

 .»فأخطأ َسقَط أبَعد من السماء
 .»َمن حكم في درهمين فأخطأ كفر«: 7وعن أبي جعفر

 .»َمْن َحكَم بدرهمين بغير ما أنزل اّهللاٰ عّز وجّل، فقد كفر باّهللاٰ تعالى«: 7وقال
وَمن لم يحكم بما حكم اّهللاٰ بـه، كـان «: ، قال9عن النبّي : »عقاب األعمال«وفي 

ب بعذاب شاهد الّزورك َمن شهد شهادة زور، ويُقَذُف به في النار يُعذ«. 
 .»وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه، فقد تَبّوء مقعده من النار«: 7وقال العسكريّ 

 .َمْن َحكَم في درهمين بغير ما أنزل اّهللاٰ فقد كفر«: ، قال7وعن أبي عبد اّهللاٰ 
، أو كفر بما : قلت  ُأنزل على محّمد؟كَفَر بما أنزل اّهللاٰ
 .»إذا كَفَر بما ُأنزل على محّمد، فقد كفَر بما أنزل اّهللاٰ ! ويلك: قال
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إلى غير ذلك من األخبار الواردة في هذا المضمار، وقد تجاوز ما ورد في هذا 
المعنى َحّد التواتر المعنوّي، فكيف يتحيُّر َمْن هو من االعتساف يرى أن يقول مع كثرة 

ة عن األئّمة األطهار، بأّن الُمخطئ له أجٌر واحد، كيف وقد قال هذه األخبار الوارد
!öª( :تعالى !#u šχ ÏŒr& öΝ ä3 s9 ( ôΘr& ’ n?tã «! $# šχρ ç�tIø1 s?(. ١ 

ين، علّي بن موسى، المعروف بالسيّد ابـن طـاووس ند، جمال الد 2قال السيّد الس 

 :في إجازته الكبيرة المعروفة ما لفظه 
» غياُث سلطان الورى لُسكّان الثرى«اقتصرُت على تأليف كتاب واعلم أنّني إنّما «

من كتب الفقه في قضاء الصالة عن األموات، ولم أصنُف غير ذلك من الفقه وتقرير 
ألنّني كنُت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي، في  ؛المسائل والجوابات

ما وجدُت من االختالف في  التفّرغ في الفتوى عن األحكام الشرعيّة، ألجل َحدّ 
الرواية بين فقهاء أصحابنا في التكاليف العقليّة، وقد سمعُت كالم اّهللاٰ جّل جالله عن 

öθ( .9أعّز موجود من الخالئق عليه محّمد  s9uρ tΑ§θ s) s? $oΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$s% F{$# ∩⊆⊆∪ $tΡ õ‹ s{ V{ 

çµ÷ΖÏΒ È Ïϑu‹ ø9$$Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $uΖ÷è sÜs) s9 çµ÷ΖÏΒ t Ï? uθ ø9$# ∩⊆∉∪ $yϑsù Ο ä3ΖÏΒ ô ÏiΒ >‰tn r& çµ÷Ζtã tÌ“ Éf≈ ym (فلو صنّفُت ٢ ،
كتباً في الفقه يُعمل بعدي عليها، كان ذلك نقضاً لتوّرعي عن الفتوى، ودخوالً تحت 
َحظر اآلية الُمشار إليها، ألنّه َجّل َجالله إذا كان هذا تهديده للّرسول العزيز األعلم لو 

فكيف يكون حالي إذا تقّولُت عليه َجّل َجالله، وأفتيُت وصنّفُت خطًأ أو تقّوَل عليه، 
؟  .»غلطاً يوم حضوري بين يدي اّهللاٰ

 :»الطرائف«وقال في كتاب 
ومن ظريف ذلك أنّهم يقولون كّل مجتهـد ُمصـيب، بـل زادوا علـى ذلـك فـذكر «

، أنّـه في الحديث مـن مسـند عمـرو بـن العـاص» الجمع بين الصحيحين«الُحَميدي في 
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إذا َحكَم الحاكُم فاجتهَد فأصاَب فلـه أجـران، وإذا َحكَـم «: يقول9َسِمع رسول اّهللاٰ 
، ففتحوا بذلك باب إباحة الخطـأ والتطـّرف إلـى نقـض »واجتهَد فأخطأ فله أجٌر واحدٌ 

 .انتهى »الشريعة
رك» األنوار النعمانيّة«وقال السيّد نعمة اّهللاٰ الجزائري في  في بيان أقسام الش: 

أن تغيّر شيئاً باالعتقاد عّمـا هـو عليـه، وذلـك : وأّما الشرك األخفى، فهي اُمور منها«
أنّك قد عرفت أّن اّهللاٰ سبحانه قد وضع كّل شيء في محلّه ومقّره، وإْن أتى بتغيير شيء 

 :، قال7وإن كان حقيراً كان مشركاً، وهذا معنى ما رواه العِْجلّي، عن أبي جعفر
 ون به العبد مشركاً؟سألته عن أدنى ما يك«

 .»َمْن قال للنواة إنّها َحصاة، وللَحصاة إنّها نواة، ثّم داَن به: فقال: قال
ين ولم يكن كذلك في  7لعّل مراده: ;قال شيخنا البهائي من اعتقد شيئاً من الد

رك، ولو كان مثل اعتقاد أّن النواة َحصاٌة وأّن الحصاة نواة ثـّم داَن  الواقع، فهو أدنى الش
 ..وقد دخل أبو حنيفة وأضرابه من فقهائهم تحت هذا النوع من الشرك. به 

ب من علماء الشيعة في المسائل ال: إلى أن قال شـرعيّة، وتكلّـم بـال وكذلك من كَذ
 ...وقوف وال تثبّت، وإنّما توّهمه توّهماً 

رك دقيقاً جّداً : إلى أن قال إلى آخر ما أفاد.. ومن هنا صار الش«. 
 :وقال في بيان الكَذب

 :َجلي وَخفيّ : واعلم أّن الكذب على قسمين«
، وهذا يقع على :أّولها الكَِذُب على اّهللاٰ ورسوله، واألئّمة ؛فهو أقسام: فأّما الَجليّ 

 :وجوه
� قال اّهللاٰ كذا، وقال اإلمام كـذا، فيَكـِذب علـيهم فـي حكـم : أن يقول :א��-, א���

 ....شرعّي أو غيره، وهذا يقع من علماء الّسوء كثيراً 
وليَت شعري ما كان دين النبّي؟ أهـَو ديـن أبـي حنيفـة أم الشـافعي أم  :8�6 	� �א�
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 ..ّن دينه كان واحداً منهاالمالكي أم الحنبلّي؟ وال يقدرون أ
، »وهذا الوجه من الكَِذب يقُع من كّل أحد، حتّى من المؤمنين والشيعة :8�6 	� �א�

 .انتهى كالمه 
 CאDE	 ���ليَت شعري هل كان دين أبي حنيفة أو المالكي أو الَحنبلّي أو  :�	)א 	

È( :الشافعي إالّ القول باالجتهاد، ورّد قوله تعالى e≅ ä3 Ï9uρ BΘöθ s% >Š$yδ(كما هو مشاهٌد من ١ ،
كّل ما : تعبيرات ظنون فقهاء الخاّصة في مثل زماننا هذا، حيث يقول كّل واحد منهم

 .أّدى إليه ظنّي فهو حكُم اّهللاٰ في حقّي
فياليَت ِشعري، هل كـان ديـن النبـّي قـوُل هـذا المجتهـد أم ذاك؟ وال يقـدرون أن 

 !يقولوا إّن دينه واحد؟
 M52� N�1�:  إّن الحكم الظاهري بمنزلة الماء الذي القته نجاسـٌة، ولـم يَعلـم الُمصـلّي

المتطّهر به ذلك، فكما أّن الماء كان نجساً في الواقع، ولّما لم يعلمه جاز له التطهيـر بـه 
 .بحسب الظاهر، فكذا األحكام الواقعيّة، نظراً إلى الظاهريّة

يتأّمل في االُمور فوقع في المحذور،  هذه مغالطة قد َخفيت على كثير مّمن لم :��2א
وذلك أّن النجاسة والطهارة ليستا من األحكام العقليّة وال العاديّة وال الصرفيّة، بـل همـا 
من األحكام الشرعيّة، واألحكام الشرعيّة هي التي تكـون ناشـئة وصـادرة مـن الشـارع 

مـا لـم يعلـم مالقـاة  في ُسنّته، والشـارع َجَعـل الطـاهر 7تعالى في كتابه، أو المشّرع
النجاسة له، والنجس ما علم المالقاة له، فالطاهر على قسـمين، والـنجس قسـٌم واحـد، 

 :وهذه ثالثة وجوه
� ما علمت عدم مالقاة النجاسة له، فإنّه يصدق عليه حينئـذ أنّـه مّمـا لـم يعلـم  :א���

 .مالقاة النجاسة له
 .ما لم تعلم العدم، فهو أيضاً داخلٌ  :�א�(א)'

                                                           
 .7 ،الرعد .1
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 .ما علمت مالقاتها له، وهو النجس :�(א�*�א
فالشارع جعل الطاهر والنجس دائرين مدار العلم وعدمه، فهما مع قطـع النظـر عـن 
علم المكلّف بهما أو العدم، ال حكم لهمـا فـي الواقـع خـالف حكمهمـا فـي الظـاهر، 

لـى غيـر وسائر األحكام المتوقّفة على علم المكلّف كذلك، فماٌء واحٌد طاهٌر بالنسـبة إ
العالم بإصابة النجاسة إيّاه، ونجٌس بالنسبة إلى العالم بـذلك، وكـذلك المـرأة الواحـدة 
ُمحّرمة على العالم بحرمتها، ومحلّلة بالنظر إلى الجاهـل، وكـذا الخمـر، وكـذا الثـوب 

 .الواحد للُمصلّي، وكذا المكان الواحد
 .»أعلمما اُبالي أماٌء أصابني أم بوٌل إذا لم «: 7قال عليّ 

 .» كّل شيء نظيٌف حتّى تعلم أنّه قذر، وما لم تعلم فليس عليك«: وفي رواية
كّل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قَُذر، وما لم تعلـم «: 7وقوله

 .»فليس عليك شيءٌ 
، والمـولى محّمـد »إحياء معالم الشريعة«ذكره الشيخ عبد علي البحراني في كتاب 

 .فوائدهأمين في 
كّل شيء فيه حالٌل وحرام، فهو لك حالٌل أبداً، مـا لـم تعـرف الحـرام «: 7وقال

 .» بعينه فتََدعهُ 
وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عنـدك «: وفي خبر آخر

وهو حر باَع نفسه، أو ُخِدع فبيَع أو قُهـر، أو امـرأة تحتـك وهـي اُختـك أو رضـيعتك، 
 .»كلّها على هذا حتّى يستبين لكواألشياء 

 .وغير ذلك من األخبار 
أّن الماء الواحد له حكٌم واحـد، لكـن الشـخص واحـٌد، وهـذا الحكـم  :�א��א34

، وليس وراء عبّادان قرية، فهو للعالم نجٌس، وللجاهل 7موافٌق لغير ما نزل به جبرئيل
، المسـبّب الخـتالف طاهٌر، وليس هذا من التناقض لدى الماهر إلختالف الموضوعين
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الحكمين، إذ الموضوعان فيهما هو الماُء المعلوُم المالقاة والالّمعلوم المالقاة، ال المـاء 
من حيُث هو ماء، وكذلك المرأة المعلومة المحّرميّة، وال معلومـة المحّرميّـة، ال المـرأة 

 .من حيُث هي المرأة، فتدبّر تَنِل إن شاء اّهللاٰ تعالى
ّطلعت عليه السيّد نعمة اّهللاٰ الجزائري في رسالته الصـالتيّة، والشـيخ وقد وافقنا فيما ا

 .، َمن أراد ذلك فليراجع»الحدائق«يوسف البحراني في اُصول 
 M52� N�1�:  ثين عدم تعـّدد أحكـام رّب العـالمين، وقـد نـرى إنّك نسبَت إلى الُمحد

 :منهم التصريح بخالفه، وذلك 
أحد الِعلْمـين يكفـي العلـم بأنّـه ُحكـم اّهللاٰ فـي «: كتصريح المولى محّمد أمين بأنّ 

 .»:الواقع، والعلم بأنّه ورَد عنهم
ين القزوينـي فـي  ;وكتصريح الشيخ الُحرّ  بذلك، وكتصـريح المـولى رضـّي الـد

 حيث قال بالواصلي والواقعي؟» لسان الخواص«
ة بالواقعيّـة، إّن أصحابنا رضوان اّهللاٰ عليهم َخّصوا األحكام الـواردة ال عـن تقيّـ :��2א

يقيناً، ووجـَب العمـل علينـا  :والواردة عن اإلمام بالواصليّة، ألنّها وصلت إلينا عنهم
بها، وإن كانت هي أيضاً من األحكام الواقعيّة، فـالواقعي لبـروزه عـنهم ووصـوله إلينـا 
 ُسّمَي واصليّاً، فكّل واصلّي واقعّي، بمعنى أنّه ُحكم اّهللاٰ فـي نفـس األمـر، والواقـع فـي
محلّه ومكانه، وبعض الواصلّي ليس بواقعّي، بمعنى أنّه وارٌد للتقيّة، والـواقعي مصـطلٌح 

 :لما ال تقيّة فيه، فيرجع األمر إلى أّن الواقعي مصطلٌح ألمرين
�  .كون الحكم بخصوصيّاته ومشخّصاته في الواقع في نفس األمر كذا : א���
 .ّحة في االصطالحكونه غير وارد مورد التقيّة، وال مشا :א�(א)'

ــالمع ــّي ب ــلّي واقع ــّل واص ــى أّن ك ــدليل عل ــولى وال ــريح الم ــو تص نى األّول، ه
ين رضيّ  م باالصطالح الثاني في كتابه  ;الدحيث قال ما لفظه» لسان الخواص«المتكل: 
إمكان حصول العلم باألحكام في هذه األزمان من هذه المدارك، هـو عقيـدة : ��2א«
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 :لى تمهيد مقّدمة، وهوأهل العلم، مبني ع
ين، وال جارياً مجراها، ال مطمـع  أّن العلم بالواقعيّة منها مّما ليس من ضروريّات الد
فيه، بل المطلوب علٌم يقع العمل في التكاليف على طبقه، وإن كان حكم اّهللاٰ في الواقع 

الوضـوء  على خالفه، مثًال إذا فرضـنا أّن معصـوماً شـافهنا بـاألمر بغَسـل ا لـّرجلين فـي
لمصلحة التقيّة ونحوها، وعملنا بها، لكنا عاملين بـالعلم بـال شـّك، وإن كنّـا نعـرف أّن 

فـإذا عملنـا بهـذا الـذي وصـل إلينـا وجـوب . الحكم الواقعي في تلك المسائل الَمسح
بالحكم الواصلي على طبق » العّدة«في حواشي ) دام ظلّه( ١األخذ به، ويعبّر عنه االُستاذ

 .بطريق أولى العلم أيضاً 
علـى هـذا كـّل مـا تعـارض الِعلْمـان القطعيّـان، يلـزم أن يتعـيّن العمــل  :�ـ�1 �Aـ3

بالواصــلّي، وهــو مشــكٌل يكــاد يكــون تحكّمــاً، بــل يكــون العكــس أرجــح لألصــالة 
 .واالحتياط
��العلـم بـأّن بعـض األحكـام الواقعيّـة فـي حـّق بعـض  ]هـو[سّر هذا اليقـين  : ��

ــك  ــة تل ــالح، ومعرف ــبعض المص ــات ل ــض األوق ــي بع ــر ف ّ ــن أن يتغي ــين، يمك المكلّف
ين، المعصومين عن الكَِذب والخطأ،  :الخصوصيّات ال يتيّسر لنا، إالّ بقول اُمناء الد

ف مـا نعرفـه مـن الذين اُمرنا باتّباعهم مطلقاً، فعند صدور أمرهم فـي حقّنـا علـى خـال
الحكم، َعلمنا أنّه في حقّنا تغيّر في ذلك الوقت، وال عبرة حينئـذ بعلمنـا بأنّـه كـان فـي 
حقّنا حكٌم فـي غيـر ذلـك الوقـت فـي الواقـع، وتعـيّن االجتنـاب عنـه، واألخـذ بهـذا 

 .الواصلي
3A�إذا كان كذلك يلزم أن يُتـرك بـالخبر الجـامع لشـروط العمـل، المسـتلزم  :��1 

بالحكم الواصلّي، ظاهُر القرآن، المخالف له، المعلوم به الحكم الـواقعي، مـع أّن للعلم 
                                                           

للشيخ » عدة االُصول«، له حاشيتان على )هـ1089ـ  1001(هو المولى خليل بن الغازي القزويني  .1
 .;الطوسي
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وم ظـاهر بعـدم صـالحيّته لتخصـيص عمـ» عـّدة االُصـول«صّرح في  ;رئيس الطائفة
 ؟القرآن فضًال عن تركه به

��ين، ولكنّه اليستلزم  :�� وجوب العمل بظاهر القرآن وإن كان من ضروريّات الد
م الواقعي، بل الواقعي إنّمـا يُعلـم مـن نّصـه الّسـالم عـن احتمـال، خالفـه العمل بالحك

المعلوم بقاء حكمه، ولعّل العلم بنصوصه كذلك في األحكام يكون مختّصاً بأهله دون 
الرعيّة، والعمل بالخبر الجامع للشروط وإن كان أمراً ثابتاً واجباً، لكنّه ليس مطلقـاً، بـل 

 .إذا لم يكن له معارٌض أقوى
א��E �	 Uכ�E ,�(	 +� :  عدم العلم بهذا المعارض هـو عمـدة الشـروط، بـل ترجـع

كلّها إليه عند التحقيق، فاشتمل الغرض علـى خالفـه، فلـم يتحقّـق علـى هـذا الفـرض 
 .»معارضة بين الواقعي والواصلي

وتبيّن أّن العلم المطلوب ألهله المناط للعمل، هو العلم بالحكم الواصلّي سواٌء كان 
 .مطابقاً للواقعي أم ال 

��א)' �' Qא� UE ��M، א�I�4 ��AP א��� MPא� ��APא� �א��»YAא��א� Hא ��],» ש��: 
ثّم ال يخفى أّن حصول العلم َملَكة العلـم بكـّل األحكـام الواقعيّـة للمجتهـد : قوله«

م يتمكّنوا من إظهـار كـّل األحكـام، نعـم يمكـن العلـم ل :ألّن األئّمة ؛ممتنٌع عندنا
 .إلى آخره... باألحكام الظاهريّة المتعلّقة بعمله في نفسه

���هل األحكام الواقعيّة خارجة عن األحكام الخمسة المشـهورة؟ وهـل يكـون  :	
َحَضـر وأفـاد جميـع األحكـام  7وراء عبّادان قرية؟ ولـو فرضـنا أّن الغائـب المنتظـر

من األحكام  :الطاهرون الواقعيّة، أيفيدها على غير الطريق الذي أفاده عليه أجداده
 ؟:الظاهريّة، أو يفيدها على طريقهم

أّن ملكة االستنباط من الكتاب والُسـنّة ال يتوقّـف علـى حصـولها علـى  :�א��א34
، وقـال »اغسـل رجليـك«قـالوا  :كون المستنبط واقعيّاً أو ظاهريّـاً، فلـوال أّن األئّمـة
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آلخر، وعدم تنـاهي أشـخاص ، فقد يكون َملَكة استنباط ا»إمسح رجليك«: 7المنتظر
المسائل ال يمنع حصول الَملَكَة، ولعّل غرض المصنّف إنّا ال يمكننا اآلن العلم بجميـع 

 .انتهى  »األحكام الواقعيّة، وشتّان ما بين الفرض ومفاد اللّفظ
�YA א���[א\«�' כFא�  ;�א� א��א�� ��«:^ 

»_��`��� א�E:  على أّن األحكام الواقعيّة وغرضي من إيراد هذا الكالم، االستشهاد
 ...ليست وراء هذه األحكام الخمسة الظاهريّة أنواعاً، بل أفراداً أيضاً 

وإنّما هذا التقسيم من العاّمة، حيث فرضوا أحكامـاً حقيقيّـة وظاهريّـة،  :8�6 	� �א�
وحكموا في األّول نفياً وإثباتاً، وحصوالً وامتناعاً، إلى غيـر ذلـك كمـا ال يخفـى علـى 

 .، انتهى »تقّصي في مظانّهاالم
فتدبّر في كالمهم كي تتيقّن أّن األحكام الواصليّة ليست بمخالفة للواقعيّـة بـالمعنى 
األّول، ومخالفة بالمعنى الثاني، وال ضيَر في ذلك، إذ يكون حينئذ االختالف باختالف 

 .الموضوع
  

 :فحاصُِل الَفرق بين كالمنا وكالمهم

ن ُحكمنا في الظاهر، وعلينا حكٌم آخر في الواقع، فـإْن وافـق هذا المظنو: أنّهم يقولون
 .الظاهُر الواقَع ثبَت األجران وإالّ فواحد

��( �U�أي سـواٌء كـان وارداً  ؛إنّا مكلّفون بالُحكم الواصل عنهم يقينـاً مطلقـاً  :�)
أّدينـا تكليفنـا، ، :للتقيّة أم ال، علمنا ذلك أم ال، فنحن إْن َعلِمنا بما أَمَرنـا بـه األئّمـة

ونحن مأجورون عليه يقيناً، وإن تركناه فـنحُن مـأثومون، وال يجـوز لنـا العمـل بـذلك 
ألنّه ليس ُحكْمنا في الواقع في هذا الوقت، وإن لم يكن  ؛الحكم الذي لم يكن فيه تقيّة

                                                           
بأّنه كتاب كبير ) 2/208: الذريعة(منية المرتاد في ذكر نفاة االجتهاد، وصفه الشيخ آقا بزرگ الطهراني  .1

 .رد به على المجتهدين» لعقولمعاول ا«هـ صاحب 1232للميرزا محمد األخباري المتوّفى سنة 
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 .ُحكْمنا لم يجز لنا العمل به
 :فالفرق يظهر من بيننا وبينهم من وجوه

� أخبر معصوٌم المجتهَد حال أداء ظنّه إلى الخطأ بأّن الحكم المعيّن في  أنّه إذا :א���
الواقع الذي تسّميه واقعيّاً وباطنيّاً ليس هذا بل هو كذا، وجَب عليه ترك مظنونه، والعمل 
بالمعيّن، ونحن إذا أخبََرنا وقال هذا الُحكم خالف الحكم الذي ليس فيـه تقيّـة، الـذي 

قين بالواقعي، لما جاز لنا إالّ العمل بما عندنا، دون الذي أخبرنا تعبّرون عنه أحد اإلطال
 .عنه

الحكمان مغايران، لكن الواقعّي ليس علـى سـبيل البـّت، : أّن المجتهد يقول :א�(א)'
ث يقول ما يراُد منّي غير هذا الواصلّي الذي هو من إمامي يقيناً : والُمحد. 

إن أصاب الحكـُم الظـاهري البـاطني فلـي أجـران، وإالّ : إّن المجتهد يقول :א�(א�*
ث يقول ال ينقُص أجـري مهمـا 7إذا علمُت بما أمر به اإلمام: فأجٌر واحد، والُمحد ،

 .قّدره اّهللاٰ لي مقدار ذّرة، ألنّي علمُت بما كان ُحكمي في حاِق الواقع وفي الظاهر
 :في جملة كالم له ١»فتح الباب«في كتابه  :;�א� א��א�� א��א-�

مع أّن حكم التقيّة أحد فردي الحّق النفس األمري المقصود لرّب العباد في محلّه، «
وأمر الحكيم متوّجٌه إلى طاعة أصحاب العِصمة في ُجـّل مـا يقولونـه بـل كلّـه، فمتـى 

نّة، تحقّق عند المكلّف ما صدَر عن اإلمام وجَب عليـه االتّبـاع بمحكـم الكتـاب والُسـ
 .، انتهى»وضرورة اإلجماع

ومن الناس من يزعم أّن هذا الفاضل ومن تكلّم بمثل كالمه كان يقول بظنيّة نفـس 
 :الحكم المكلف به، وإْن وجَب العمل بمقتضى ظنونه ال محالة، وذلك ألنّه يقول 

فعلمنا في صورة جهلنا بالواقعي، مع احتمال مطابقة الواصلّي له، يكون علـى طبـق «
                                                           

هـ ، رد به من قال 1232فتح الباب إلى طريق الحقّ والصواب، للميرزا محمد األخباري المقتول سنة  .1
 .بانسداد باب العلم
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 .انتهى »علم أيضاً بطريق أولىال
وما تفّطـن فـي أّول كالمـه وآخـره، فـإّن مـراده هـو أّن العمـل بالواصـلّي اليقينـي 
الحاصل من كالم اإلمام مشافهًة، إذا كان واجباً، مع تيقّن أّن الحكم في الواقع في غير 

أي إذا  ؛التقيّة ليس كذلك، فمع احتمال أن يكون الواصلّي مطابقاً للواقع بطريـق أولـى
صـادٌر للتقيّـة، واحتمـل عنـدنا كونـه 7لم تعلم أّن هذا الحكم الذي ورد من اإلمام 

الحكم الخالي من التقيّة، وجَب علينا العمل به باألولى، وهذا المعنى موافٌق لألحاديـث 
 .إذا ترك العمل بقولهم ـ وإن قالوه للتقيّة ـ أثِمَ 

قـال «: ، قـال7عبيدة، عن أبي جعفـربإسناده إلى أبي » الكافي«روى الكليني في 
أنـت أعلـم : فقلت له: يا زياد تقول لو أفتينا رجًال مّمن توالّنا بشيء من التقيّة؟ قال: لي

 .»إْن أخذ به فهو خيٌر له وأعظم أجراً : ُجِعلت فداك، قال
 .»إْن أخَذ به أؤجر، وإن تركه واّهللاٰ أثِمَ «: وفي رواية اُخرى

�א� א�שU� UAPB aA שQא� א�UE فـي بيـان مـذهب » هدايـة األبـرار«في كتاب  :��
 :أصحابنا األخباريّين ما لفظه ]من[القدماء 

 :وأّن العلم المعتبر عندهم في ذلك أحد أمرين«
 .إّما العلم بأّن هذا حكم اّهللاٰ في الواقع

العلم بأّن هذا ورَد عنهم، فإنّهم صلوات اّهللاٰ عليهم أجازوا العمل به، فإن كان  ]إّما[و
 ..في نفس األمر من باب التقيّة ورد

 .»:بل يكفينا في العمل ثبوت وروده عنهم: إلى أن قال
ومـن تأّمـل أحـوال األصـحاب، ومـن تـابعهم مـن قـدماء «: وقال في الفصل الثاني

 :اإلماميّة، ظهر له أنّهم كانوا في العمل باألخبار فرقتين
 ..م من باب التسليمجماعٌة يعملون بكّل خبر إذا صّح عنده: الفرقة االُولى
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َخَرج مخرج التقيّة فال يعملون به، وهذا كان  ]أنّه[إالّ أن يَعلم أحدهما : إلى أن قال
 .طريق المقلدة للحّق منهم، وهو الظاهر من عمل محّمد بن يعقوب الكليني

والمتأّخرون من أصحابنا وافقـوا علـى هـذا الطريـق وعملـوا بـه، لكـن : إلى أن قال
القدماء في بعض المرّجحات، بناًء علـى قواعـدهم، وضـيّقوا علـى أنفسـهم مـا خالفوا 

وّسعه اّهللاٰ عليهم، وذلك ألنّهم حاولوا معرفة ُحكم اّهللاٰ في الواقع، والعمل به، وغَفلوا عن 
 :أّن العمل غير الزم لنا اآلن، بل مناط العمل أحد أمرين

 .إّما العلم بأّن هذا حكم اّهللاٰ في الواقع
وإن كان ورد في نفس األمر للتقيّة مـن بـاب  :لم بكونه ورَد عن األئّمةوإّما الع

 .إلى آخر ما أفاد »...الّرخصة والتوسعة إلى أن يظهر اّهللاٰ الحّق وأهله
b א��א�2' ���� :في الفائدة العاشرة ما لفظه :;��א� א�

الـّراجح، أّما احتمال التقيّة، فال يضّر، ما لم يَعلم ذلك بقرائن مع وجـود المعـارض «
مع أنّه قد ورد النّص بجواز العمل بذلك كما مّر وتقّدم وجهه، والمعتبر من العلـم هنـا، 

 . ;إلى آخر ما أفاده »...:العلُم بُحكِم اّهللاٰ في الواقع، أو العلم بحكم ورَد عنهم
c\א�d�FGא� UA�	 � ���فـي » الُعـّدة«في فوائده بعد ذكر عبارة الشيخ في  :;�א� �

 :صيب، ما لفظهالمخطئ والمُ 
 . »في باب الكالم في األخبار إن شئت فارجع إليه 1وسيأتي في كالمنا ما ذكره«

أّن اختالف فتاوى أصحابنا، المبنّي على اختالف الفتـاوى «: ومحصول كالمه هناك
، ال يستلزُم تناقضاً بين تلـك الفتـاوى، وذلـك ألّن كـّل واحـد مـنهم :الواردة عنهم

، ولم يظهر عندي إلى اآلن أّن ورودها مـن :ثبَت ورودها عنهميقول هذه الفتاوى 
، وإن كـان 7وكلّما هو كـذلك يجـوُز لنـا العمـل بـه إلـى ظهـور القـائم. باب التقيّة

ورودها في الواقع من باب ضرورة التقيّة، بخالف اختالف الفتـاوى المبنـّي علـى غيـر 
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 :م يقول أّوالً ألّن كّل واحد منه ؛ذلك، فإنّه يستلزم التناقض بينهما
 .هذا حكم اّهللاٰ في الواقع حال االختيار بحسب ظنّي

كّل ما هو كذلك، يجوز لي ولمقلّدي العمل به قطعاً، ولمقلّدي العمل بـه : ثّم يقول
 .;إلى آخر ما أفاد »...قطعاً ويقيناً 

ثين، ما لفظه وقال في مقام بيان طريقة الُمحد: 

 :وأّن اليقين المعتبر فيهما قسمان«
 .يقيٌن متعلٌّق أّن هذا حكم اّهللاٰ في الواقع

جّوزوا لنا العمل بـه قبـل ظهـور  :ويقيٌن متعلٌّق بأّن هذا ورد عن معصوم، فإنّهم
 .7القائم

وإن كان في الواقع وروده لتقيّة، ولم يحصل لنا منه ظّن بما هو حكم اّهللاٰ في الواقع، 
 .إلى آخره »...:والمقّدمة الثانية متواترة عنهم

فتبيّّن أّن الصدور البـّد أن يكـون قطعيّـاً، وأّن العلـم بكونـه غيـر وارد للتقيّـة لـيس 
، ومع قطعيّة الصدور، يحصل ما هـو : ألّن المناط هو العلم والعمل بقولهم ؛بواجب

 .المأمور به ال محالة، وغيره غير مكلّف به ال واقعاً وال ظاهراً 
efא34 א�כB�: حكُم اّهللاٰ في الواقع وفي الظاهر، والَمسح  أّن الغَسل حين التقيّة هو

في غير وقتها كذلك، لكّن األصـحاب وَصـفوا علـى المسـح بـالواقعّي، وعلـى الغَسـل 
بالظاهري في أحد اإلطالقات، فقولهم سواٌء طابَق الواقـع أم ال، معنـاه أّن هـذا الحكـَم 

والمكان هو حكمنا في الواقع، والظاهر في هذا الوقت المخصوص  :الواصل عنهم
المخصوص، سواٌء طابَق هذا الحكم في هذا الوقت الحكَم الواقعي الـذي ال تقيّـة فيـه 

 .ال أم
وإطالق الواصلّي على الغَسل، ال يُنافي واقعيّته فـي وقتـه، كمـا أّن واقعيّـة الـواقعّي 
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أبداً،  اليُنافي واصليّته، ولو كان التنافي بينهما موجوداً، للزم أن ال يكون الواقعّي واصليّاً 
 .وهو ُخلٌْف، فتدبّر فإّن المسألة من مزاّل األقدام

الكتاب والُسنّة، ودليـل العقـل : إّن األدلّة أربعة: أّن االُصوليّين يقولون :א���� א��א�+
 .واإلجماع 

 .واألخيران يرجعان إلى األولين بنوع اعتبار، كما أّن الثاني يرجع إلى األّول كذلك 
����E ���EIא<Kإنّا ال نرجـُع فـي اسـتنباط أحكامنـا إالّ إلـى الـدليلين الـذين  :�א�

 .، الثابتين بالنّص، المتواترين بين الفريقين9خلّفهما النبّي 
'2א א���3A א�� فإْن كان المراد به االستصحاب والبراءة األصليّة، التي أثبتوا بها  :�	��

 .حكم العقل في شيءألنّهما ليستا من  ؛اإلباحة العقليّة، فنحُن ال نقول به
ليم، الذي ليس من اخـتالل الـوهم معـه  وإْن كان المراد به أّن ما حكم به العقل الس
 بسقم، ويقطع كّل عقل بمقتضاه إذا نظر فيه، بحيث ال يكون الشـّك يعتريـه، فهـو حـق

 .ولسنا بمنكريه
كشفه أّوالً، وأّن اإلجماع إْن كان على مستند متواتر واضح فهو حّجة، وإالّ فإمكان 

وتحقّقه في أمثال هذا الزمان ثانياً من االُمور البيّنة الفساد، كمـا ال يخفـى علـى الفَِطـن 
 .المرتاد

Y��\א� \ بأّن المناط هو العمل باألحكام المرادة عن األنـام، وأّن  :�א���FG�א 829 [���
 .كذلك هذه األدلّة تكشف عن تلك، فلتكن حّجة، كما أّن الكتاب والسنّة كانا 

إنّا لو سلّمنا لكم ذلك بالدليل، لصح لكم هذا التقسيم، لكن نقول إنّكـم  :�א� �א�
توصفون شيئاً حقّاً، وتخرجون ما ال يَفي بمطلـوبكم وُمـّدعاكم، بـل نثبـُت علـيكم إّن 

ككم بالكتاب والُسنّة أيضاً مجّرد دعوى منكم بإقراركم تَمس. 
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 :ما لفظه ١»الحجابكشف «في رسالة  ;قال الوالد الماجد
أدلّتنا أربعة، وهذا كذٌب وبُهتان على مـا تشـهد بـه أسـفارهم : فمنه قول أئّمة الظنّ «

لدى اإلمعان، فإّن الدليل على ما عّرفوه في اُصولهم، ما يفيد العلـم بـه العلـم بمدلولـه، 
يـه وعندهم ال موضوع عليه دليٌل إالّ مسائل باب العلم إليها منسـّد، فكـّل مـا يوجـد عل

دليٌل فليس لالجتهـاد االصـطالحي المتنـازع فيـه إليـه سـبيل، فـأدلّتهم هـو األمـارات 
مـع أّن محققـي األصـحاب كالمفيـد  ٢،بزعمهم، عبّروا عنها باألدلّة تمويهاً على الطغام

» الُعّدة«و» الشافي«و» المحاسن«و »العيون«موالمرتضى وشيخ الطائفة أثبتوا في كتبهم ك
مارة أيضاً في األحكام الشرعيّة، وكلّما حسبوه ظنّاً فهو اعتقاٌد مبتدأ مـا أنّه ال إمكان لأل

 !فّرقوا بينه وبين األمارة لفقدهم الميزان، إذ ليسوا من أهل البرهان
 .»دليلنا األّول الكتاب«: ومنهم قولهم

وهذا أيضاً تدليٌس، فإّن الكتاب علم ما في الدفّتين، المشتمل علـى حسـب الداللـة 
واإلفادة شّدًة وضعفاً على نص وصريح، وهما شـطرا محكـم الكتـاب، يفيـدان العلـم، 
وينتجان اليقين، وال خالف عندهم أّن مدلول نّص الكتاب وصريحه ال يتعلّق به غرض 
المجتهد، إذ ليس هو بظنّي، وال باب العلم إليه مسنٌد، وال الُمخطئ فيه معذوٌر، ثّم على 

المشابهة، ال يثمران ظنّاً، وال يفيدان رجحاناً، وال ريـب فـي  مجمل ومؤّول وهما شطرا
 .عدم حصول غرض المجتهد منهما

فانحصر غرضهم في الظواهر التي من شأنها إفادة الظّن للفقيه ال مطلقـاً، بـل بشـرط 
اقترانه بنظر الفقيه الجامع، وإالّ لم تكن أمارة أيضاً، كما صـّرح بـه الشـهيد الثـاني فـي 

 .»نع من تقليد األمواترسالة الم«

                                                           
 .كشف الحجاب عن قول المرتاب، للميرزا محمد األخباري .1
 .الرجل األحمق ومن ال عقل له وال معرفة: الطَّغام .2
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 :وهاهنا تهافتان
� التعبير عن الفرد الواحد من األفراد الخمسـة بالكتـاب، وهـذا هـو مـن بـاب  : א���

تسمية الجزء باسم الكّل من أقسام المجـاز، وال يجـوز اسـتعمال المجـازات فـي مقـام 
 .التعريف والبيان باتّفاقهم

ان نظر الفقيـه الجـامع عنـدهم بهـا، فإنّهـا الكتفائهم بأمارة الظواهر بال اقتر :�א�(א)'
فإفادتها الظّن متوقّفة على اقتران نظر مـن ُسـّمي . بذلك االنضمام تصير أمارة وتفيد ظنّاً 

فقيهاً، والفقيه ال يكـون فقيهـاً إالّ بعـد بلـوغ مرتبـة االجتهـاد، واالجتهـاُد ال يتيّسـُر إالّ 
الفقيه، فهذا دوٌر بيّن ال يقول بمثلـه مصـداق بالظواهر، وال ظواهَر إالّ بعد االقتران بنظر 

 .لفظ اإلنسان
.Q��� :، وفيه أيضاً تلبّسات»دليلُنا الُسنّة« :���, 

�  :السنّة بحسب الصدور والّداللة  :א���
قد تكون متواترة، أو مشاعة، أو مذاعـة ناّصـة، أو صـريحة، وال يتعلّـق بهـا غـرض 

وال الُمخطئ فيه معذوٌر عندهم، فلـيس مثـل المجتهد، وباب العلم إليها ليس بمسدود، 
 .هذه الُسنّة لهم بدليل وال أمارة

وقد ال يكون كذلك، فيكون صدورها من باب اآلحاد، وداللتها ظـاهرة غيـر ناّصـة 
وال صريحة على المراد، وفّي المراد للمرتاد، وهذا القسم مقصودهم، فقد عبّروا بالكُّل 

بت من غير المقطوع وال المثبـت، وهـذا أيضـاً مـن عن البعض أيضاً، وبالمقطوع والمث
 .باب المجاز، وليس مقام التعريف والبيان مقام استعمال ذلك 

نيا عليها من قول أو فعل أو سيرة، وهي 9أّن السنّة هي ما فارق النبّي  :א�(א)' الد
( :ال تقبل التغيّر والزوال، قال تعالىثابتة  Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$yz uρ z↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9$#(١. 

                                                           
 . 40: اباألحز .1
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كما . »َحالُل محّمد حالٌل إلى يوم القيامة، وحرامه َحراٌم إلى يوم القيامة«: 7وقال
هو ضرورٌي عند المسلمين، فضًال عن المؤمنين، والنتائج تتبع المقـّدمات، فلـو كانـت 
 ماّدة قضيّتهم الُسنّة، وشأنها الثبوت، لما كان يحَصُل التغيير فـي االنقـالب فـي فتـواهم

دليلنـا الثالـث : ومنـه قـولهم: إلى أن قـال).. المبثوث(المفتون، وقولهم المغيّر المثبوت 
  .»...العقل، وهذا أردى
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، تاريخ اجتهاد، منابع اجتهاد، تخطئه و تصويب، اجتهاد پيامبران، 

 
  هاي نشر تازه

                

 

 
درآمدي بر اجتهاد از منظر قرآن

: تهيه –. محمد صادق يوسفي مقدم : مؤلف
مركز / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي 

بوستان كتاب : ]قم[ -. فرهنگ و معارف قرآن
مركز چاپ و نر دفتر تبليغات اسالمي حوزه 

. ص 311. ش 1387: چاپ اول –). 
 5300: بها –. نسخه  1500: شمارگان 

داراي ( –. ]مقوائي[وزيري / فارسي  
شماره شابك و فهرست نويسي كتابخانه ملي 

نويسد ميناشر در توشيحي كوتاه در پشت جلد كتاب چنين 
كوشانه، عالمانه و متخصصانه از منابع ديني براي رسيدن  اجتهاد، برداشت سخت

ترين منبع براي اين كار، قرآن كريم است به احكام الهي است و بي ترديد مهم
اعتبار منابع ديگر هم چه به واسطه و چه بدون واسطه به اين كتاب بزرگ بر 

حاضر، اصل موضوع اجتهاد و اعتبار منابع آن را از همين رو، نويسنده اثر . 
كليات : با معيار و سنجه قرآني در شش فصل، بر رسيده است

، تاريخ اجتهاد، منابع اجتهاد، تخطئه و تصويب، اجتهاد پيامبران، )اصطالحي اجتهاد
  .اجتهاد در برابر نص

  

  

  

مؤلف
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي 

فرهنگ و معارف قرآن
مركز چاپ و نر دفتر تبليغات اسالمي حوزه (

). علميه قم
شمارگان  –

 –. تومان
شماره شابك و فهرست نويسي كتابخانه ملي 

  )ايران
ناشر در توشيحي كوتاه در پشت جلد كتاب چنين 

اجتهاد، برداشت سخت«
به احكام الهي است و بي ترديد مهم

اعتبار منابع ديگر هم چه به واسطه و چه بدون واسطه به اين كتاب بزرگ بر 
. گردد مي

با معيار و سنجه قرآني در شش فصل، بر رسيده است
اصطالحي اجتهاد
اجتهاد در برابر نص
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  :در قسمتي از پيش گفتار كتاب آمده است
ر تاريخ درباره اجتهاد محسوس است اين كه به رغم فراز و فرودهاي آن چه د«

هاي  هاي و قرن بسيار، و اختالف ديدگاههاي جدي پيرامون آن، كه در برهه
اصل . نخستين، حتي تا سر منفي و منتقي سازي، به كارگيري اين واژه اوج گرفته بود

رت جدي و انكار ناپذير، به صو) و البته پس از تنقيح مقصود از اين واژه(اجتهاد 
  .مورد پذيرش و اهتمام قرار گرفت

جالب است كه هر چه زمان به پيش رفته، آگاهي از اجتهاد ، نقش، ضرورت و 
جايگاه بي بديل آن فزوني يافته و به طور فزاينده اي ترديدها و اشكاالت درباره آن 

ت و لزوم اجتهاد تا توان ادعا كرد امروزه مشروعي كاهش يافته است، تا جايي كه مي
ديگر كسي، » آفتاب آمد دليل آفتاب«سر حد بداهت به پيش تاخته است و از باب 

 .»دهد حتي احساس ضرورت كوشش علمي براي اثبات آن به خود راه نمي
  
  

    



              ۱۷۳  

  

شيخ : محقق/ سيد عبدالجواد علم الهدي 
آل الرسول الحياء  مؤسسة
 1384: چاپ اول –. 

 599: 2ص ، ج  462
 –. نسخه  1500: شمارگان
 12000: بهاي دوره –

نويسي كتابخانه ملي و شماره 

روش تحصيل : در ذيل اين عنوان مؤلف محترم به بيان مسائلي چند از جمله
وحدت در ميان امت اسالم، دعوت فرزندان اسالم براي ياري رساندن به دين 

در ذيل اين عنوان به بيان كالم ابن رشد در اسباب اختالف فقها پرداخته و در 
اند كه همه اسباب آن چيزي نيست كه ابن رشد در كتاب 
بدان پرداخته بلكه اسباب ديگري هم وجود دارد 

  
تأسيس «مؤلف با وام گرفتن از نظر مرحوم عالمه سيد حسن صدر در كتاب 

بر آن است كه نخستين پايه گذار مباحث اصول فقه، حضرت امام محمد 

  اطالع رساني

 
  تحكيم المباني في اصول الفقه

سيد عبدالجواد علم الهدي : تأليف
مؤسسة:  ]قم[ -. حسين آزادي 

. منشورات سجده : ناشر. التراث
462:  1ج / ج  3 –. ق 1426/ ش 

شمارگان –. ص 576: 3ص ، ج 
–.  ]گالينگور[عربي / وزيري 
نويسي كتابخانه ملي و شماره  داراي فهرست[ -. تومان 

  ]شابك
  :شود اي مشتمل بر چند بخش شروع مي مقدمهكتاب با 

  توحيد كلمه امت اسالمي و روش آن؛
در ذيل اين عنوان مؤلف محترم به بيان مسائلي چند از جمله

وحدت در ميان امت اسالم، دعوت فرزندان اسالم براي ياري رساندن به دين 
  .پرداخته است

  اسباب اختالف در آراء فقها؛
در ذيل اين عنوان به بيان كالم ابن رشد در اسباب اختالف فقها پرداخته و در 

اند كه همه اسباب آن چيزي نيست كه ابن رشد در كتاب  مقام نقد نظر بيان داشته
بدان پرداخته بلكه اسباب ديگري هم وجود دارد  »و نهاية المقتصد المجتهد

  .كه موارد ارتباط با مسائل كالمي است
  نخستين كسي كه متصدي تأسيس علم اصول فقه شد؛ 

مؤلف با وام گرفتن از نظر مرحوم عالمه سيد حسن صدر در كتاب 
بر آن است كه نخستين پايه گذار مباحث اصول فقه، حضرت امام محمد 

  .است

اطالع رساني

 

  

كتاب با 
توحيد كلمه امت اسالمي و روش آن؛ .1

در ذيل اين عنوان مؤلف محترم به بيان مسائلي چند از جمله
وحدت در ميان امت اسالم، دعوت فرزندان اسالم براي ياري رساندن به دين 

پرداخته است
اسباب اختالف در آراء فقها؛ .2

در ذيل اين عنوان به بيان كالم ابن رشد در اسباب اختالف فقها پرداخته و در 
مقام نقد نظر بيان داشته

المجتهد بداية«
كه موارد ارتباط با مسائل كالمي است

نخستين كسي كه متصدي تأسيس علم اصول فقه شد؛ . 3
مؤلف با وام گرفتن از نظر مرحوم عالمه سيد حسن صدر در كتاب 

بر آن است كه نخستين پايه گذار مباحث اصول فقه، حضرت امام محمد » الشيعه
است7باقر
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  كتب تأليف شده در اصول فقه از علماي اماميه؛ . 4
آورده، هشام بن الحكم كتابي در » الفهرست«در كتاب  بنابر نقلي كه نجاشي

اي  مباحث الفاظ داشته است، و بعد از او يونس بن عبدالرحمن مولي آل يقطين رساله
مؤلف با برشمردن حدود . در تعارض دو حديث و بحث تعادل و تراجيح داشته است

 1د خراسانيكتاب به ذكر اهم مصادر اماميه در اين باب تا زمان مرحوم آخون 26
  .پردازد مي
  كتب تأليف شده در ميان اهل سنت در باب علم اصول فقه؛ .5
، »اصول الفقه«مؤلف با وام گرفتن از كالم شيخ محمد خضري بك در كتاب  

نخستين فرد از ميان عامه كه بدين مهم دست يازيده را محمد بن ادريس شافعي 
اب مهم عامه در اين رشته از علوم داند و بعد از آن به معرفي شانزده كت مطلبي مي

  .پرداخته است
پس از اين مقدمه، كتاب همچون كتب متداوله در علم اصول براساس تبويب 

  .شود وارد مباحث مي »كفاية االصول«مرحوم آخوند خراساني در كتاب 
بنا به تصريح مؤلف در اين كتاب، انظار مختلف بزرگان در علم اصول فقه مطرح 

 كه مؤلف افتخار شاگردي ايشان را داشته، 1ات مرحوم امام خمينيو بر اساس نظر
  .جرح و تعديل شده است

جلد اول اين مجموعه به مباحث الفاظ و جلد دوم آن از مباحث قطع شروع و در 
   .پردازد جلد سوم به اصول عمليه مي



 

ABSTRACT 
  

 

Evaluation of Literarians and Logicians views in analysing 

contents of conditional propositions 
 
Sadeq Larijani1 
 
Literary and logical point of views about analysis of contents of conditional 

proposition are different. Literarians argue that in conditional propositions,speaker 

asserts a relation between consequent phrase and its anticendent, and, in contrary, 

Literarians argue that speakers believe that the content of anticendent entails the 

content of consequent. 

It seems that both of these views did not consider the difference between 

conditional state (taq’eed) and suspensional state (ta’liq ) in analysis of conditional 

sentences. Therefore, these two theories could not propose a complete analysis of 

conditional sentences. However, studing the Usulians' arguments, which they have 

provided in either in favorite of logicians view or in favorite of literarians, can show 

and clear some vaguenesses in their analysis of conditional sentences.  

This article, in the first stage, report and explain, briefly, these two views and 

different interpretations of Usulians about them. In the second stage, I propose a 

new explanation about analysis of conditional sentences. Then, by this new versin of 

the analysis, the Literarians and Logicians views will examin and finally, I prefer the 

Literarians view. 

 
Key words: conditional proposition, conditional state (taq’eed), suspensional state 

(ta’liq  )  
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A research about the cause (Illah) and the wisdom or 

objective behind the judgement (Hikmah) 
 

Hussein Bostan (Najafi)1 
 
This article is going to discuss and analyze the problem of cause (Illah) and 

wisdomor objective behind the judgments (hikmah). 

The most important outcomes of this essay are: 

1. Representing a clearer conceptualize of Cause (Illah) and Wisdom behind 

hukm (hikmah)  

2. If it is not obvious, that causation in the judgment is a cause (Illah) or 

wisdom behind it (hikmah), Which of these case have to be chosen. 

3. Representing a reference framework for distinguishing cause of judgment 

from its wisdom and distinguishing Cases which cause or wisdom of 

judgments could be generalizer or specializer? 

 

Key words: cause (Illah) of judgement (hukm), wisdom or objective behind the 

judgements (hikmah), the cause of judgement can be generalizer and specializer. 

  

                                                           
١ . Faculty Member of Hawzeh and University Research Institute 
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The Principle of Exemption (bara'at) and its application 
in the Law 
  

Hussein Qafi1 
 
 

The Principle of Exemption (bara'at) as one of the most important Principles of 

Application means that:"we arereleased from our obligation (taklif) and we have no 

duty in a state that our obligation (taklif) is doubtful". In addition to important role 

of this principle in deduction (Istinbāt) of judgement (ahkam) by Faghih, the 

application of it in the legal disscusions is very much. Lawyers, Judges and counsels 

apply the Principle of Exemption in the deduction of legal judgements. This article 

is going to introduce the Principle of Exemption briefly in the first stage. Then, in 

the second part, its application in the legal issues and legal conclusions derived from 

it will be discussed, for example: the Principle of legality of offenses and penalties, 

the Principle of Retrospective, the Principle of Interpretation in favor of the 

defendant, and the Principle of No Proof of Debt. 

  

Key words: The Principle of Exemption (bara'at), application of Principle of 

Exemption, The Principle of Validity, favor of the defendant, offenses and penalties, 

Retrospective 
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Posibility, position and constitutive elements of 
 the Feghian Theory 

Ahmad Moballeghi1 

  

 
This article is going to discuss about these fields: 

1. Necessity and importance of theorizing in Fegh; 

2. Definition of Feghian Theory; 

3. Ijtehadic steps for theorizing in Fegh; 

4. Posibillity of reaching to Feghian Theory and its methodology; 

5. Differences between Feghian Theory and cases those are general. 

 

Key words: Feghian Theory, theorizing in Fegh, methodology of theorizing in Fegh 
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