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شرح و نقد نظريه اعتباريات
علی عابدی شاهرودی
چكيده
ّ
نظریه اعتبار [=ادعا] ،بیانگر فرایندی عقلی و با مبانی منطقی است كه نحوه عملکرد ذهن بشری را در عمل
استعاره آشکارسازی میكند .طبق این نظریهّ ،ادعا [= اعتبار] بعد از طی مراحلی كه از تشبیه ساده آغاز
میشود وارد نظام مفهومسازی میشود .گرچه مبانی و نحوه عمل در اعتباریات در هر یک از حیطههای
ادبی ،اصول فقهی و فلسفی تفاوتهای اساسی با هم دارد اما همگی از این وجه مشترک برخوردارند كه
اعتباری ّ
[=ادعایی] كه در این نظریات وجود دارد گزاف نبوده و گسیخته از واقع نیست .بدین ترتیب اگر
توانستیم برای اعتبار در علوم جایی دست و پا بکنیم در این صورت دانش اعتباری خواهیم داشت .عالمه
طباطبایی یکی از محققان برجسته ای است كه پردازش این نظریه را از مابعد طبیعت آغاز كرده و تا اعتبارات
اخالقی و اجتماعی گسترش داده و تبیین كرده است .اعتباری بودن در این نظریه به هیچ وجه به معنای
گزافی و دلب خواهی بودن این دسته از مفاهیم نیست .عالمه طباطبایی مفهوم وجود را اعتباری میداند با این
وصف طرفدار نظریه اصالت وجود است .در این نوشتار تقریر نظریه اعتباریات به انجام خواهد رسید ،اما نقد
این نظریه به نوشتاری دیگر واگذار خواهد شد.
واژگان کلیدی :نظریه اعتباریات ،نظریه ّادعا ،مراحل نظریه اعتباریات ،پیدایش نظریه اعتباریات ،دانش و
اعتبار ،مفاهیم حقیقی نظری ،مفاهیم حقیقی عملی
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درآمد

دانشممندان ذششم ه بمو ژه علممای مامانی و بیمان ،در زمینمه اع اماراب بحم همای ذسم ردهای

داش هاند .به دلیل و ژذیای که در علم ماانی و بیان به و ژه قسمت بیان ا ن علمم بموده اسمت،
سراغ اع ااراب رف هاند .ذرچه واژه "اع ااراب" در ا ن دانم

بمد ن ومورب بمه کمار نممیرف مه

است ،اما آنچه که مورد بح دانشمندان ماانی و بیان در اس ااراب بوده از ا ن سنخ میباشمد.
نمونه اولی اع اار در علوم ادبی ،اس ااره است .اس ااره ک نمونه مشمص

و تنقمی شمده از

اع اار به مانای امروز ن است .ذرچه علمای ماانی و بیان از ا ن عنوان اس فاده نکمرده و هممان

عنوان اس ااره را به کار بردهاند.

از جمله کسانی که ا ن علم را ذسم ر داد و برخمی زوا مای تار مک آن را روشمن کمرد و

رابطه علم ماانی و بیان با منطق را آشکار ساخت ،سکاکی است .سکاکی در «مفتاح العلوا »

نظام برجس های از علم ورف ،نحو ،ماانی ،بیان ،بد ع و علم اس دالل ا منطق را طراحی کرده

است .او ا ن علوم را در آن ک اب در بص های جداذانه به وورب منسجم در کنار همم قمرار

داده است .و ذرچه دان های اد شده از کد گر م ما زند ،اما همه آنها از سمنخ دانم
هس ند که دان

است .ح ی دان

ذس ردهای است که بص ها ی دارد و همه بص ها

بهذونهای دان

زبمان
زبان

منطق که به ماانی ووری منطقی قانونهمای انبمااطی عقلمی محمل تالمق

دارد از آنرو که به وسیله ذف ار (به وسیله تار ف ،قبیه و قیما ) بیمان ممیشمود بمه زبمان تالمق

دارد .میتوان ذفت :منطق از ا ن حی  ،به دان های راجع به ذف ار تالمق دارد .بمه خومو

اذر زبان را به ذونهای تامیم داده باشیم که مفاهیم را در بر بگیرد .چنانکمه در بماب اسممار در

نوو  ،اسمار به ذونهای تامیم داده شدهاند ،که ماانی را در بمر میذیمرد و بمد ن جهمت بمه
اسمار ملفوظه «اسمار االسمار» (= الفاظ دال بر اسممار) ذف مه میشمود .حمال ،در ا نجما با مد

باینیم چگونه اع اار پد د میآ د.

مراحل پيدایش اعتبار چونان تعميم استعاره بر مبناي مالکهاي تجویز دهندۀ تعميم

برای پیگیری نحوه پیدا

اع اار به سراغ سکاکی میرو م که از نصسم ین کسمانی اسمت کمه

ا ن داد و س د فکری را بین ک منطقه حقیقی و منطقمهای کمه از روی منطقمه حقیقمی نسمصه

برداری شده است بیان کرده است .چنانکه ذف ه شد نمونه اولی اع اار در علوم ادبی ،اس ااره

است .اس ااره به عملی به نام «تشایه» مساوق است .تشایه فرا ندی است که مرحله توساه اف ه

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

آن موسوم به تمثیل منطقی ا آنالوژی 1در منطق غرب است .تمثیل منطقی مرحله کممال تشمایه
است .از ا نجا روشن میشود که تشایه ک عمل ورف قوه خیال نیسمت ،مک کمارکرد بلکمه

کاربرد عقلی هم در زمینه حسیاب و هم خیالیاب و هم وهمیاب است 2.تکمیل تشایه منجر بمه
ک کار فکری خواهد شد به نام تمثیل منطقی که کی از رو های نفی و اثااب است 3.ذمو

ا نکه در تراز برهان ،جای ندارد و مانند اس قرار در مرتاه م أخر قرار دارد مگر آنگاه کمه قمانونی

از عقل محل آنمرا از راه تنقمی قطامی عینمی مم ب بمه برهمان عقلمی ،تحو مل بمرد و از رد

آنالوژی ،خارج سازد.

تمثیل مرحله تکمیل تشایه است در اس ااره نصست سراغ تشایه ممیرو م .تشمایه عممل قموه
1. Analogy

 .2ر.ب :سکاکی ،مفتح العلو  ،تحقیق از حمدی محمدی قابیل ،قاهره ،مک اة ال وفیقیة ،و

191-192

 .3عاارب مشهور ا ن است که ما در علوم سه رو دار م:
 رو تمثیلی؛ رو قیاسی؛ رو اس قرا ی.اما بر طاق آنچه در سنج

سنخ اس دالل و رو

اح ماالتی ر اضیاتی ،و رو تجربی و اما قیا
تحقیق که به انجام برسد مشص
اج ماا .در ا نجا ما براسا

به آن رسیدها م رو ها عاارتند از رو تاقلی ،رو تمثیلی ،رو اس قرا ی ،رو
منطقی از سنخ رو نیست بلکه انبااط پیشین است.

خواهد شد که رو اس قرا ی با رو تجربی مثل مسکین و فقیر است ،اذا اج ماا اف رقا و اذا اف رقا
نقدی به ا ن ن یجه رسید م که ما سه رو دار م و ک ضابطه .ذرچه با جداسازی رو تجربی از رو

اس قرا ی و جداسازی رو اح مالی ر اضیاتی از رو تاقلی پنج رو خواهیم داشت ،با ا ن حال ،اس قرار قانونمند در تجربه درج
میشود چنانکه رو اح ماالب ر اضیاتی از آن حی که بر قانون ر اضیاب نهاده شده است در رو تاقلی درج میشود.
 رو اس قرا ی، رو تمثیلی، رو تاقلی (نه قیاسی)قیا رو نیست ،وورب و ضابطه همه رو هاست .ز را هیچگونه تفکری چه اس قرا ی ،چه تمثیلی و چه تاقلی محل بدون قیا
ً
محال است و او ممکن نیست .از ا نرو قیا رو نیست بلکه دس ور و انبااط تفکر است .بدون ا ن انبااط ،تفکر ممکن
نیست .همانطور که در بح های منطقی توضی داد م انبااط بدان وورتی که از ک م کانت بر میآ د ووری نیست .انبااط
قدرب اط ع رسانی دارد .انی اذر ماده به ا ن انبااط داده بشود ،و به تاایر د گر تحت ا ن انبااط مح وا قرار بگیرد موجب کشف
مح وای د گری خواهد شد .انبااط ووری اذر خال

باشد ،و قدرب آ ذاهی بصشی نداش ه باشد منطق نیست .منطق دس ور

اند شیدن هست .اذر دس ور ،قدرب شناخت ندا ش ه باشد دس ور منطقی نیست بلکه نوعی ساخت و پرداخت است که از مرحله
منطق خارج است.
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عاقله است بر روی محسوساب ا بر روی ماقوالب و ا ترکیای از محسوساب و ماقوالب؛ ا بر

روی موهوماب که میشود ترکیای از ماقول موهوم ،ا ماقمول موهموم و محسمو  .حماال اذمر

احوار کنید و رابطه ضرب را مراعاب کنید وور بسیاری پد د میآ د .و اذر اس ااره به بیمرون
از تشایه برده شود برای عاور به د گر موارد نیاز به ذونمهای هماننمد سمازی پا مه ش=تشمایه پا مه

خواهیم داشت و اذر چنین ذس رشی به تشمایه داده شمود تما د گمر انمواع مجماز را شمامل شمود
اس ااره ذس ر خواهد افت و تمثیل مجازی ما نی بر تشایه نیز ذس رده خواهد شد .و بمه ا من

دلیل که تمثیل ذاه بر واقع نهاده شده است و ذاه بر مجاز ،تمثیل دو نوع دارد:
نصست :تمثیل واقای که در اس دالل ضایف به کار میرود.

و دوم :تمثیل مجازی که در اس دالل مجازی به آن پرداخ ه میشود.

تشبيه و مرحله پيدایش اعتبار

اکنون به لغت محققان ماانی و بیان و با به کارذیری رو آنمان ذمومیم در ضممن عممل تشمایه

شص

شجاع به شیر تشایه شده است .ز را در شمیر و ژذمیای برجسم گی دارد کمه شمجاعت

شص

انسانی نیز میبینیم که ا ن وفت هسمت ،در مرحلمه آغماز ن تشمایه میذمو یم« :ز مد

است؛ شجاعت به عنوان ک و ژذی برجس ه در ا ن حیوان ،پا ه تشایه قمرار میذیمرد .در مک

کاالسد» .ا ن تشایه بی

از ا ن افاده نمیکند که بین شص

و اسد ک رابطه به ا ن ومورب

برقرار است .به زبان ر اضی در ا نجا مک ماادلمه برقمرار اسمت .کممال ا من ماادلمه در تمثیمل

منطقی است که منشأ ک اس دالل هر چند ضمایف میشمود .ا من اسم دالل بمه خمودی خمود
ذرچه ضایف است اما کی از رو های عقلی است .ک مشاه ش=تشایه شده دار مم کمه آن

شص

است؛ ک مشاه به ش= مورد تشایه دار م که شیر اسمت و مک وجمه شماه .وجمه شماه

براسا

آن بین ا ن دو چیز مشابهت و سپس ماادله برقرار میشود .اذر ما از ا من مرحلمه عامور

همان چیزی است که در آنالوژی بدان م ب ا پا ه ذف ه میشود .وجه شاه مانما ی اسمت کمه

کرد م ،ش= از مرحله تشایه ذشش یم و عمل تشایه را به فرجام رساند م ،و بجای ا نکه بگو یم:
«ز د کاالسد» ،کاری انجام دهیم که هیچ اسم مشاه نیا د آنگاه تشایه از میان ممیرود و منطمق
اس ااره جا گز ن

میشود؛ ز را در ا ن فرا ند ،مشاه را در حد ا دهآل قمرار دادها مم .در واقمع

در ا نجا درذیر فرا ندهای عقلی هس یم .در مرحله تشایه مطلوب ما ک مطلوب ساده و روشمن

است و نیاز به فرا ند پیچیدهای ندارد .به آسانی میتموان ذفمت «ز مد مثمل شمیر اسمت» ما در

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

کسی که اس قامت دارد میتوان ذفت «مثل کوه اس وار است» .با بیان ماروف «تمزول الجامال

و التزول» .اما در اس ااره بو ژه در تفسیر اس ااره فرا ند پیچیدهای در پی

اس ااره ،فرا ندها ژرفتر و پیچیدهترند مانند سصن روا مت شمده از اممام

دار م .در فراسموی

در نهمج الا غمه

«تزول الجاال و التزول» 1.و چون بیانگر دسم ور عملمی و اخ قمی اسمت وارد مرحلمه د گمری

شده است .در تشایه ساده مقوود فقط بیان شااهت بمین ا من دو ممورد اسمت .همینکمه ذف میم
«ز د کاالسد» مقوود حاول شده است .در ا نجا هیچ اع اار و اس اارهای وجود نمدارد .ا من
ذزار تمثیلی ک ذزاره حقیقی است و هنوز به اع اار به مانمای اسم ااره نرسمیده اسمت .ز مرا
ک ذزاره حقیقی دار م .ز د ک موضوع حقیقمی اسمت ،شمیر همم موضموع حقیقمی د گمر،

مماثلت ش= همانندی هم ک امر حقیقی است« ،ا ن مانند شیر است» به دلیل شمجاع ی کمه
دارد« ،ا ن مانند کوه است» بمه دلیمل اسم واری کمه دارد .ا نجما اع امار ما اسم اارهای در کمار
نیست .ذزاره حقیقی است .حال سؤال در ا نجا ا نست ،چه وق ی ما از مرحلمه ذمزار خمارج

میشو م و به اع اار ا اس ااره میرسیم.

مرحله خروج از گزاره حقيقي و عبور به اعتبار و استعاره

وق ی که پای آرمانها ا نمونههای بر ن به فرا ند تشایه کشمیده شمود ،اند شم ار و ذف مار در آن
هنگام به مرحله اس ااره ا اع اار ذام نهادهاند .برای رساندن ا ن مانی که :شجاعت شص

ما

بصشندذی او آرمانی است ،عمل تشایه کفا ت نمیکند .ناذز ر از مک رو م امالی اسم فاده

میشود .آن رو م االی ا نست :عنوان مشاه ش= اسمی که نما نده مشاه است کنمار ذشاشم ه
میشود .بجای اسم مشاه ،اسم مشاه بمه روی مشماه بمرده میشمود .وجمه ا نکمه بمه ا من فرا نمد
اس ااره ذف ه میشود ا نست :عار ت ذرف ن عنوان از جا ی و دادن ا ن عنوان به جای د گر.
حال سؤال ا نست که با به عار ت ذرف ن عنوان اسد و بردن آن روی شص

شجاع مما چمه

کاری انجام دادها م؟ آ ا تنها نامذشاری کمردها م؟ فقمط تامد ل اسمامی اسمت؟ تامد ل اسمامی
نیست .اسامی با مفاهیم میآ د .اذر ورف نامگشاری باشد مانند ا نست که نام کسی را اسد ا
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رس م بگشارند .ا ن عمل ،بار فرا ند اس ااره را ندارد .وق ی فرا ند اس ااره واقع میشود که اسمم
با مفهوم بیا د .شیر با مفهومی که دارد عنوان مارف برای مشاه میشود.

سه نظریّة در استعاره

در مورد شحقیقت اس ااره سه نظر ه وجود دارد.

ّ
نظریۀ اول:

لفظ شیر در غیر موضوعله اس امال شده اسمت .بمد ن مانما کمه موضموعله آن حیموان مف مر

است که در بیشه وجود دارد .ما لفظ شیر را در آن مانی اس امال نکردها م لفظ شیر را در غیمر

موضوعله اس امال کردها م که رجل شجاع است .شطاق ا ن نظر ،ا من عممل بمرای تأکیمد در
تشایه است.

نظر ّیۀ دوم:

ذرچه درست است که :لفظ شیر در غیر موضوعله به کار رف مه و از ا نمرو مجماز از نموع مجماز
ُ
لغوی است اما عملی در ا نجا به وقوع پیوس ه که آن "ادعا" است .در ا نجا به جای لفظ "اع اار"
از "ادعا" اس فاده شده است .شیر دو فرد دارد نصست :فمرد حقیقمی و دوم :فمرد ادعما ی .فمرد

حقیقی همان افراد نوع حیوان مف رسی است کمه در بیشمه زنمدذی میکنمد .فمرد ادعما ی رجمل
ً
ً
شجاع است .پس شیر شلفظا و مفهوما دارای دو فرد است ،ک فرد حقیقی ،ک فرد ادعا ی.

ذهن از آن پس که فرد ادعا ی را برای ماهیت شیر بمه پمرداز رسمانیده اسمت واژه شمیر را

برای رسانیدن ا ن مانای ادعا ی به کار میبرد .در ا نجا واژه به جای مانای حقیقمی در مانمای

ادعا ی به کار رف ه است و چون مانای ادعا ی موضوعله ا ن واژه نیست پس کماربرد واژه مک
کاربرد مجازی در لغت میباشد.

نظر ّیۀ سوم:

از آغاز لفظ شیر در مانای حقیقی اس امال شمده اسمت .و بنمابرا ن در مرحلم اسم امال لفمظ،

هیچذونه کاربرد مجازی به وقوع نپیوس ه است .تنها در مرحله اراده جدی مانمای د گمری جمز
مانای حقیقی ،مقوود شده است .قر نه ا نشانهای که در هنگام اس امال لفمظ آورده میشمود
مانای مجازی را که مقوود اولی است مشص

میکند .در ا ن نظر مه ،مانمای حقیقمی واژه

در کاربردهای مجازی مقوود نشده است بلکه مانمای مجمازی بمه اراده جمدی مقومود شمده

است.

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

پيدایش اعتبار

طاق نظر دوم ما برای شیر دو فرد دار م ،فرد حقیقی و فرد ادعا ی .فمرد ادعما ی بمد ن ومورب

پد د میآ د:

مفهوم شیر ک تار فی دارد .ا ن تار ف ا حد که به عنوان حد ماهیت شمیر بیمان میشمود

به فرد ادعا ی ممیدهیم .ا من حمد ،بمر شمیرها ی کمه در بیشمه هسم ند بمه طمور حقیقمی تطایمق

میپش رد .اما بر افراد شجاع بطور تأو لی از راه ادعا ش= اع اار تطایق پش ر است .ز مرا کمه :بمه
توسط ادعای اس ااری بین مشاه و مشاه به ک ماادله برقرار میشود.

عمل ادعا [= اعتبار]

عمل ادعا ا نست :به دلیل وجود شمجاعت در رجمل شمجاع کمه ماهیمت و مژهای دارد ممدعی

میشو م که انسان شجاع چونان شص
اسد میباشد.

ا چونان ماهیت م حومل نموعی ،دارای حمد تار فمی

ا در مورد د گر به دلیل وجود بصشندذی ،مدعی میشو م که حد تار فی حاتم را از حی

فرد ت ا از حی کلیت واجد است .ا ن ادعا از آنرو کمه بمه تنقمی منماط ،اسم ناد دارد ذزافمه
نیست و دلیل دارد در نظر ه اع اار .برای تفسیر جابهجا ی تاار ف و بیرون نهادن ادعا از منطقمه

اس ااره بد نگونه ذف ه میشود:

اع اار عاارب است از ان قال دادن حد تار ف ک مفهوم ا ک ماهیت از جای اوملی آن

به جای د گر.

ا ن جا به جا ی تاار ف به دو شیوه به انجام میرسد ،ک شیوه بمه علمم بیمان تالمق دارد و

برای پرداز مجاز ادبی بکار میرود .و د گر شیوه به علوم د گمر تالمق دارد و بمرای پمرداز

شماری از مقاود آن علوم به کار میرود.

ا باح شیوه اع اار در علم بیان :در ا من دانم

در مرحلمه نصسمت ،عممل تشمایه بمه وقموع

میپیوندد .ا ن عمل بر ک مایار در دو طرف تشایه نهاده میشود .مایار ا سنج تشمایه هممان

وجه تشایه در لغت علم بیان است .در ا ن نمونه" :رخسمار بمه سمان شمقا ق اسمت" مشماه (=

تشایه شده) رخسار است و مشاه به (= مورد تشایه) شقا ق است .سرخذونگی آمیص ه به تمازذی
و شادابی مایار تشایه (= وجه تشایه) را میرساند.

در مرحله دوم ،عمل ادعا به وقوع میپیوندد .در ا ن عمل ،قو داوری ا نهمانی بمر مانمای
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داوری آنالوژ ک (= داوری تمثیلی) حد تار فی شقامق (مشاه به) را از طر ق بینها مت سمازی

مشابهت (=همانندی) به رخسار میدهد .و ا ن همان عمل ادعای هنمری اسمت کمه بمی آنکمه

ذزافه باشد و بی آنکه دعوی ودق منطقی داش ه باشد مشاه را به جای مشاه به مینشاند.

سپس در مرحل سوم بر مانای ادعای اد شده بین مشاه (در ا نجا رخسمار) و بمین مشماه بمه

(= در ا نجا شقا ق) ماادله برقرار میشود :ششقامق = رخسار .

آنگاه در مرحله چهارم بر طاق ماادله ،نام مشاه به ،به مشماه داده میشمود .ش= اسم ااره نمام

مشاه به برای مشاه و احکام مشاه به بر مشاه بطور اس ااری ودق میکند.
ا ن چهار مرحله تمامیت عمل اس ااره را مشص

میسازند و سمیر منطقمی آن را از جهمت

قوه داوری عقل عملی شناخ اری ،تکمیل میکنند .سمکاکی از بزرذمان ادب عربمی در مف ماح
الالوم در بص

علم بیان به اجمال به تایین اس ااره پرداخ ه است ،اما تفویل مراحمل ماد شمده

در آن تایین نیامده است.

حال با د هم سراغ بح های اوول فقهی رفت همم سمراغ بح همای مابامد طایامی بمو ژه
بح های ذهنشناخ ی و به خوو بح های عقل عملی شناخ اری که در نقداق ّ ۀاشنحخت
به آن پرداخ ها م .آنچه تا کنون محققان و عالممان اومول فقمه و فلسمفه در ان قمال تامار ف (=
اع ااراب) به انجام رسانیدهاند تامیم کاربرد اع امار اسمت .بمد ن مانمی کمه عممل اع امار را از
اس ااره در علم بیان به مفهومها و مقولهها و قانونهای عقلمی تاممیم دادهانمد .در راسم ای ا من

تامیمها د گر سصن از مجازاب علم بیمان نیسمت بلکمه سمصن از مفماهیم و مقموالب و آنگونمه

قوانین است که در دان ها ی مانند اوول فقه ،علمم حقموق ،فلسمفه اومول فقمه ،فلسمفه علمم
ُ
حقوق و ح ی در بصشی از فلسفه اولی به کار میروند .ذرچه بر پا ه آنچه در نقداق ّ هاشانحخت
عمد دان های اد شده از نظر مه اع اماراب مسم قل

و در نقداعقلابهاعقل ،آمده است بص
ُ
میباشند .و اما فلسفه اولی به ا ن دلیل که تنها با واقایت اویل بالمشاب ما بمالارپ ،پیوسم گی
دارد نظر ه اع اار در آن به کار نمی رود.

رفع برخی اشکال ت بباایی ا رری نظری اعتبارا ت

در شمرع احکممامی دار مم کممه مشمروطند بممه شمرطهای م ممأخر؛ و در اجمازاب داد و سم دها آن
د دذاهی که اجازاب را ناقله میدانمد ومحت داد و سم د ذششم ه را بمه اجمازه م مأخر مشمروط

میسازد .و آن د دذاهی که اجازه را کاشفه میداند به ذونهای ماهیت داد و س د ذششم ه را بمه

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

ساب اجازه م أخر ،منسلخ از خود در نظر میذیرد که ن یجه آن ذونهای از انق ب واقمع اسمت

از ماهیت خو

.

در چنین زمینهها برای دفع ا رفع اشمکال ،بسمیاری از بزرذمان اومول فقمه و فلسمفه ،نظر مه

اع ااراب را مانای حمل اشمکال ذرف هانمد .بمر ا من مانمی از آنرو کمه احکمام شمرط و مشمروط
تکو نی و احکام واقع فی نفسه در شرط و مشروطهای قانونذشارانه و اع اارذرانه جاری نیست

مشکل حل میشود .ز را :تأخر شرط از مشروط در تکو ن ،محال است ،امما در قانونذمشاری
عق می و در تشر فاب شرعی که بر پا ه تاهداب و ا بر پا مه اع اماراب حقیقمی نهماده شمدهاند

تأخر شرط از مشروط محال نیست .چنانکه تأثیر شمی م مأخر در شمی م قمدم و دذرذونسمازی

ماهوی آن در تکو ن واقای محال است ،اما در اع ااراب که بر مانمای م حظمه اممور اسمت در

کنار کد گر به شیوهای که ب وان برای همر کمدام خووومی ی اع امار کمرد و حکممی در نظمر
ذرفت ،محال نیست.

طاق ا ن نظر ه مااحثی مانند اجازه کاشفه اشکال ندارد .بح اجازه کاشفه و ناقلمه در بیمع

و عقود فبولی پد د میآ د .مانای اجازه ناقله ا ن است که مااملهای در ک سال پمی

واقمع

شده است و آن کسی که حق اجازه دارد شمالک ،ولی ا حاکم شرع باد از مک سمال مطلمع
شده است و اجازه میدهد .بمه طمور مثمال داد و سم د سمال ذششم ه را اجمازه میدهمد .سمؤال
ا نست :ا ن اجازه ناقله است ا کاشفه؟ آ ا از هنگام اجاز ا ن عقمد واقمع ممیشمود؟ ما اجمازه
کشف از وقوع عقد در ذشش ه میکند؟

اشکالی که طاق مانای واقعنگری وارد میآ د ا ن میباشد کمه :اذمر اجمازه ،کاشمفه باشمد

انق ب واقع از آنچه که واقع بر آن است الزم میآ د (انقم ب الواقمع عمما همو علیمه)؛ ز مرا در
زمانی که ما عقد را انجام داد م ،عقد نفوذ نداش ه و داد و س د واقع نشده اسمت ،پمس از مک

سال که اجازه وورب میذیرد اجازه کشف میکند از ا نکه در ا ن زمان که چیزی واقع نشده

است ،داد و س د واقع شده است .اذر اجازه آن واقع را تغییر بدهد انقم ب واقمع الزم میآ مد،
اذر واقع را تغییر ندهد و در نفوذ بیع سابق هیچ تأثیر نکند ذزاف بودن اجمازه ن یجمه میشمود و
اذر در عین ا نکه واقع بیع سابق را به بیع نافش در همان زممان تامد ل نمیکنمد ،بیمع سمابق را در

همان زمان سابق تنفیش میکند ،تناقل رخ میدهد.

کی از چند پاسخ ممکن از سوی محققان میتواند ا ن باشد که :اجمازه از تیمر اع اماراب
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است .در ا ن فرپ (چه در تشر ع و چه در تقنین) بد نذونه اع اار میشمود کمه :اذمر پمس از
ذششت ک مدب ،از سوی کسی که اجازه در دست اوست داد و سم د ذششم ه ممورد اجمازه

قرار ذرفت ،آن داد و س د از همان آغاز به عنموان داد و سم د ومحی منظمور میذمردد .چمون

بح  ،بح احکام واقای نیست ،بر طاق مانا ی که مجموز اع امار اسمت اع امار ممیکنمیم کمه

مملوب در کل ذشش ه ،ملک ز د بوده است .در ا نجا تناقل هم الزم نمیآ مد .االن ذششم ه
ً
ً
را به مثابه ملک تلقی میکنیم و آثار ملک بر آن بار میکنیم .مث اذر عقدی که فبمول ا واقمع
شده کسال باد اجازه شده است ،بر اسا ا من عقمد فبمولی ،بما ع اول بمه د گمری فروخ مه،
ً
د گری به سومی ،سومی به چهارمی باد او مالک چهارم فوب شده و ملک به ورثمه من قمل
شده است .حال آنکه در ظرف ا ن کسال از آنرو که اجازهای وجود نداش ه تمام ا نها به طور

فبولی واقع شده است ،انی در واقع ارثی ناوده است ،شصوی که از دنیا رف مه مالمک ناموده
که ورثه مالک شوند .طاق اع اار ،اجازه کاشفه ا ن کار را میکند که اع اار میشمود هممه ا من
ماام ب در ا ن ظرف درست بودهاند و آثار قانونی ماام ب و نقل و ان قاالب واقای بر آن بار

میشود ،ا در شرع ،آثار شرعی بر آن م رتب میشود.

اشکال درآمیص ن احکام حقیقی به احکام اع ااری که ا ن ذروه از محققین بر آثمار محققمان

ذشش هتر دارند ،در هیچ مورد از بح های علم اوول وارد نیست ،ح ی در آنجا ی که اج ماع

امر و نهی است ،آنجا هم از باب اع اار است اما بح با تفویل بیش ر است.
گوناگونی حیط های اعتبار

نظر ه اع اار میتواند از اس ااره به عنوان هس ه اولی شروع شود تا اع ااراب فلسفی و ک ممی و

ماباد طایای و تا اع ااراب اوول فقهی و ...ح ی اذمر ا من نظر مه قابمل دفماع باشمد اع اماراب
اخ قی را نیز در بمر میذیمرد .آنچمه در ا من نظر مه میبا مد ممورد اه ممام باشمد رهما ی آن از

نسایذری و ذهنیذرا ی است .برای ا ن مقوود کوش

شمده اسمت تما بمه اثاماب رسمد کمه:

اع اارها ذزاف نیس ند و با واقع از راه م بها ارتااط دارند .در ماح اس ااره بما آنکمه مجماز

است کسره از واقع ذسس ه نیست و از راه تأو ل به واقع تحقیقی پیوس ه میباشد.

کل نظر ه اع اار در فلسفه ،اخ ق و اومول فقمه و کم م بمر پا مه مانما ی اسمت کمه بمرای

اع ااراب مجوز وادر میکند .اما مانا در هر کدام از ا ن حیطهها تفاوب دارد؛ در اس ااره ک

چیز است ،در فلسفه چیز د گری .در باب مفهوم عدم بر طامق د مدذاه برخمی ف سمفه بمزر ،

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

عدم ،مفهومی اع ااری است ،اما ا ن مفهوم اع ااری با اع ااری اس ااره تفماوب دارد ،همچنمین
با مفهوم اع ااری در علم اوول م فاوب است؛ ز را ا من اع امار ،اع امار مابامد طایامی اسمت و

مانای آن هم مانای ماباد طایای است .در ا نجا ک مانای ماباد طایامی پشم وانه و مجموز ا من
اع اار شده است .در احکام شرعی پش وانه اع اار ،م کاب است .بمر اسما
اع اار انجام شده است .ح ی در باب حجیت با ا نکه ظنون ،کاشفیت ناق

آن م کماب ا من
دارند اما در علمم

اوول نظر های است با عنوان «ت میم کشف» که میرزای نامینی آن را بطور ذس رده بیمان کمرده
است .ت میم کشف ا ن است که :کشف أماره شدلیل  ،کشف ناق

میکند و ا ن کشف ناق

است .شارع اعممال نظمر

را تکمیل مینما د .کی از وجموه تکمیمل کشمف نماق

 ،اع امار

است .ا به تاایر د گر ،کی از ماانی نظری که بر آن پا ه میتوان ت ممیم کشمف را توضمی داد
اع اار است .بد ن مانی که :شارع أماره ناق

را به مثابه اماره کامل در نظر میذیرد و اح مال

خ ف را الغار میکند .با الغای اع ااری اح مال خ ف ،آثار قین بمر آن م رتمب میشمود 1.از

ا نرو ذف ه شده است :ادله حجیت اماراب بر ادله عدم حجیت ظنون حکوممت تاامدی دارد.

دلیل میذو د
تصوی

      

 .ا ن دلیل تصوی

نصورده اسمت چمون قابمل

نیست .اما ا ن دلیل طاق مانای حکومت بنابر نظر مه اع امار بمه نموعی تحمت شممول

حکومت ک دلیل حاکم واقع شده است .بر طاق دلیل حاکم علم توساه داده شمده اسمت بمه
علم تکو نی و علم تاادی .چون کار حکومت توساه ا تبییق است .کی از انمواع حکوممت
ا نست .در ا نجا به وسیله ت میم کشف ک فرد د گری برای علم محقق شده و آن ظمن ما امر

است .ظن ما ار با آنکه ظن است در حکم علم در آمده است .پش وانه ا ن نظر ،ت ممیم کشمف

است که بر ادله عدم حجیت ظنون حکومت دارد .بین دلیل حاکم و محکوم تامارپ نیسمت،

بلکه اخ ف هم نیست بنابرا ن نیازی به چاره ندارد .دلیل محکوم ،موضوع و محمول خود

را دارد و دلیل حاکم ،ذزاره را نفی نمیکنمد .دلیمل حماکم میذو مد :ا من موضموع در ا نجما
ذس ر

اف ه است .در تایین ا نکه میان دلیل حماکم و دلیمل محکموم ،همیچ اخم ف نیسمت،

میتوان بد ن شرح ذفت :هیچ ذزارهای حافظ موضوع خود نیست .وق ی میذمو یم« :آب در
 . 1ر.ب :کاظمی خراسانی ،ف لئدالالص ل ،ج،2
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ا ن دما به جو میآ د» ذزارهای از سنخ ذزارههای طایای در ا ن مورد خا

است .اما اذمر

مالوم شد که آب نیست ،ا در شمرع (کمه آب از موضموعاب احکمام شمرعی اسمت) آبمی کمه

موضوع آثار شرعی است ،آب مطلمق اسمت ،نمه آب مبماف ،مقومود شمارع ا من اسمت :آب

مباف ،آن آبی که موضوع احکام شرعی است و میتواند مطهمر واقمع شمود ،نیسمت .چنانکمه
شارع در کثیرالشک بیمان فرمموده اسمت« :ال شمک لکثیرالشمک» و ا من مک قمانون دربمار

کثیرالشک است .مقوود شارع از ا ن بیان حاکم ،الغار شک است از موضوعیت برای احکمام
شرعی و مقوود ،نفی واقای شک نیست.

اذر دلیل به ا ن وورب آمد کمه آب مبماف ،آب نیسمت ،ا من دلیمل ،موضموع را تبمییق

میدهد و نسات به آن دلیل ،حکومت تاادی دارد .ا ن زمینه فلسفی ک می و اوولی و مامانی
بیانی اع اار است بر طاق نظر ه اع ااراب .اما ا نکه ا ن موارد در فقه (چه آنچمه دربماره شمرط و
م کاب و چه آنچه در ادله حاکمه و چه آنچه در د گمر زمینمهها آممده اسمت) از سمنخ اع امار

است بدانگونه که نظر ه اع ااراب میذو د و ا از سنخ اع اار نیست ،پس از نقد و محک ادلمه

روشن میشود.

مراحل اعتبار در نظر سکّاکي

برای نصس ین بار در برخی از علوم در سیر علمی تحت عنوان «ادعما» در علمم بیمان ،در ممورد

اس ااره با اع اار مواجه میشو م .اع اار به ا ن ومورب وارد دانم

شمده اسمت .تشمایه ،عممل

سادهای است که در آن مجاز وجود ندارد و بیانگر مک فرا نمد تمثیلمی اسمت کمه اذمر فرا نمد
تمثیلی تکمیل شود به وورب ک ماادله و ذزاره در میآ د .اما عمل اس ااره اولمین فرا نمد در

دان

است که ذهن بشر را داخل منطقه اع اار میکند.

بر طاق مانای سمکاکی کماری کمه در بماب اسم ااره انجمام میشمود در دو مرحلمه تکمیمل

میشود :کی در مرحله مفهومی و د گر در مرحله نقل و ان قمال اسمامی .آنچمه کمه در مرحلمه
مفهوم واقع میشود عاارب است از ادعا .باد از عمل تشایه -همان مثال ماروفی که «ا من فمرد
شجاع مانند شیر است شز د کاالسد » -برای تأکید در تشمایه ،ا من شمیوه بیمان کنمار ذشاشم ه

میشود و بجای آن از شیوه اس ااره اس فاده میشود .چنانکه سکاکی توضی داده اسمت شمیوه
اس ااره ،ک عمل منطقی است ،ذرچه بوورب ادعا مطرح میشود ،اما کماری منطقمی اسمت
انی پا ه علممی دارد .از ا منرو سمکاکی در علمم اسم دالل «مفتاح العلوا » میذو مد :علمم

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

اس دالل ش=علم منطق ادامه علم بیان و مکمل آن است1؛ ز را درست است که منطق با مامانی

سر و کار دارد ،نه با الفاظ ،شو حکیم سازواری در اب دای «منطقامنظ مه» میذو د:
ف زم للفیلسوف المنطقي

أن نظر اللفظ بوجه مطلق

2

بدون تقید به ا نکه لفظ ونانی ،فارسی ،عربی ،عارانی و ...است  ،با ا ن وومف ،اسم ااره

که در ظاهر مربوط به الفاظ است در واقع داخل در بح ماانی است .به ا ن دلیل بین منطق و

بین علم بیان ،رابطه مکملیت وجود دارد .نیز به ا ن دلیل بین علم ماانی و بیان ،رابطه مکملیت

وجود دارد و علم بیان به ا ن مانا علم حقیقی میشود .الا ه در داخل ا ن علمم حقیقمی ،اع امار
وجود دارد که الزم است توضی داده شود آ ا اع اار به همان مانا ی است که م أخر ن ذف هاند
ا ا نکه فرق دارد .و چه ارتااطی با کد گر دارند و چگونه ا ن مراحل به ا نجما رسمیدهاند کمه

ما عل ومی به نام علوم اع ااری ا ادراکاب اع اماری دار مم؟ آ ما مما براسم ی ادراکماب اع اماری
دار م؟ و اذر ادراکاب اع ااری دار م ،ا ن ادراکاب در چه مرحلهای از ذهن قابل طرحاند؟

بيان سکّاکي در استعاره

در نظر سکاکی ما دو شیوه کردار را برای تکمیل عمل اس ااره میبا د انجام دهیم:



در باب مدلول



در باب دال
در باب مدلول پی

از عمل ادعا ک دامنه روشنی دار م کمه نیماز بمه کمار در آن نیسمت.

میتوانیم بگو یم :ا ن انسان شجاع است ،هوشمند اسمت ،بصشمنده اسمت .از سموی د گمر مما
حیوان شجاعی دار م به نام شیر ،محیط پر ت طمی دار م به نام در ا ،سپهر ز اا ی دار م به نمام

کهکشان .بدون علم بیان میتوانیم ا نها را به ذهن من قل کنیم ،اط عاتی در باب ا نها به دست
آور م و به وورب ذزاره ا تار ف به ذهن ان قال دهیم .اما اذر بر آن شد م که ا من ذمزاره بمه
وورب بلیغ و نافش به د گران ان قال داده شود آنگاه مقوود ما در ا نجا تنها ذزار نیست بلکه

مقوود ا ن است که ذزار به شیوهای من قل شود که در طرف مقابل تأثیر داشم ه باشمد .اذمر
 . 1ر.ک :سکاکی ،مفتاح العلوم ،ص 473
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درودد پرداخت ک ک م مؤثر تحت عنوان ک م بلیغ برآمد م ناذز ر هس یم از ا من دان هما

اس فاده کنیم؛ دان

است.

ماانی ،بیان و بد ع ،و سپس م مم و مکمل ا نها که علم منطق ا اسم دالل

دس ور زبان ش= نحو و دس ور اش قاق ش= علم ورف اسا

ذزاره را به وجمود میآورنمد.

بدون دس ور زبان ما ذزاره ندار م .بدون آنها ذزاره خطاست و ان قال مانی بوسمیله ا من ذمزاره
واقع نمیشود .علم اش قاق که ورف است و علم نحمو کمه دسم ور زبمان اسمت بمرای تأسمیس

ک م پد د آمدهاند ،بهذونهای که قادر باشد بمین دال و ممدلول بمه شمیوهای کمه کم م درسمت
باشد رابطهای وحی برقرار کند .اما علم ماانی ،بیان و بد ع برای تأثیراب ک می که افزون بمر
ذزار است مقوود شدهاند .علم منطق نیز برای پا ه اسم داللی کم م اسمت .ذزارههما بمر دو

پا ه ما نی میباشند :ک ،پا ه منطقی که نهادها و رابطهها و شمکلهای منطقانمد و د گمر پا مه

مابادطایای (اذر ذزاره مربوط به ماباد طایات باشد) ،ا پا مه تجربمی (اذمر ذمزاره مربموط بمه
جهان تجربی باشد) ،ا پا ه اخ قی (اذر مربوط به نهادهای اخ ق باشمد) .سمکاکی میذو مد

ما برای اس ااره میبا د ا ن دو کار جد مد را انجمام دهمیم .درسمت اسمت کمه در ا نجما انسمان
شجاعی دار م ،و حیموان شمجاعی در جمای د گمر و در مای چنمین و آسممان چنمان ،امما اذمر
خواس یم شجاعت ا عظمت علمی ا د گر خووویاب ک فرد را بوورب بلیمغ ان قمال دهمیم

که مؤثر باشد ،با د از ا ن مراحل عاور کنیم:

مرحله نصست ا ن است که در قوهی ذهمن آن در ما را کمه (در موقایمت ذهنمی مما) مایمار

شکوه است ا آن حیوان را که بر حسب تجارب عادی ما شجاع است ،به عنوان مانمای تشمایه و
سپس اس ااره در نظر میذیر م .سپس در مرحله د گر بمرای در ما ،کهکشمان ،موجمود شمجاع

و ...دو ذونه فرد منظور میدار م :ک فرد آن است که در واقع هست و برای پرداز آن نیاز

به فاالیت ذهنی نیست؛ فرد د گر در برابر آن ،فرد ادعا ی است .فرد حقیقی بینیماز از فاالیمت

ذهنی وجود دارد .فرد ادعا ی نیاز به فاالیت ذهنی دارد .اما فاالیتهای ذهنمی از آن رو کمه بما
علم منطق ارتااط دارد برای آنکه ذزاف نااشد میبا د به همر شمیوهای از پا مه برخموردار باشمد.

فاالیت ذهنی بدون پا ه ،ذزاف است و قانونمند نیست و نمیتوان بر آن آثار م رتب کرد .بمرای
مثال بر پا ه ک کن

ذزاف و بدون قانون نمیتوان ک سصن اس وار و بلیغ پد د آورد کمه در

نفو تأثیر داش ه باشد .بنابرا ن ادعای فرد د گری بمرای آن ماهیمت ،نیماز بمه پا مه دارد .وق می

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

میذو یم که اسد ا در ا فرد د گری هم دارد ،مانای ما برای ادعا عمل تشایهی است کمه قما

ً

وجود داش ه است .بین فمرد و آن ماهیمت مشمابه ی در بمارزتر ن ومفت وجمود دارد .بمارزتر ن
وفت آن ماهیت در شیر شجاعت است در در ما شمکوه اسمت در کهکشمان شمکوه و ز اما ی

است در مماه ز اما ی اسمت .بمین ا من فمرد و بمین آن ماهیمت در بمارزتر ن خووومیت ،ما در

واقایاب ،ا در د دذاه ما مشابهت کامل وجود دارد؛ مشابه ی که میتواند مانمای اسم ااره واقمع
شود .بدلیل ا ن مشابهت ا ن ادعمای ذهنمی واقمع میشمود کمه در ما و شمیر ،افمزون بمر آن فمرد

حقیقی ،ک فرد د گری همم دارنمد کمه فمرد ادعما ی اسمت .مجموز در ا من فرا نمد ،شمکوه و
شجاعت است .در واقع مانای عمل اس ااره ،م ب پا ه ش= وجه شااهت است.

برای تکمیل عمل ادعا از همان واژه شیر ا در ا اسم فاده ممیکنیم ،و واژ رجمل شمجاع ما

انسان بصشنده ا دانشمند ا با شکوه را به کار نمیبر م .از آن واژهای اس فاده میکنیم که فمرد

حقیقی آن بدون ادعا بیمانگر آن خووومیت شمجاعت و شمکوه و  ...اسمت .آن واژه را بطمور

مجازی برای بکار بردن در ا ن مورد به عار مت میذیمر م و واژه در ما را بمر ا من فمرد ادعما ی

اط ق میکنیم .آنچه در ا نجا اتفاق اف اده ،اس امال واژه در مورد ادعا ی ا نقمل واژه از ممورد
حقیقی به مورد ادعا ی است.

استعاره مجاز لغوي یا عقلي؟

سؤال ا ن است که آ ا ا ن اس امال از باب مجاز عقلی است ا لغوی .سکاکی بمه تامع اسم اد

حاتمی ،ما قد است با ا نکه عمل عقلی انجام شده ،اما مجاز ،مجاز عقلی نیسمت بلکمه مجماز

لغوی است1؛ ز را باز هم لفظ در غیر موضوعله به کار رف ه است .ذرچمه مما بمرای موضموعله،
فرد د گری به وجود آوردها م و از ا من رو آن واژه اکنمون دارای دو مومداق اسمت و در ممورد
اس ااره ،واژه در موداق ادعامی ش= اع ااری به کار رف ه و بد ن جهمت ،مجماز لغموی اسمت.

ا ن اس امال برحسب روال طایای میبا د مجاز عقلی باشد .از ا ن رو ذممان بمرده شمده اسمت

که سکاکی قامل به مجاز عقلی است و میذو د لفظ در مانی حقیقی ادعما ی اسم امال شمده
است ،پس مجاز عقلی است؛ چرا که مگر ما بوسیله ادعا ک موضوعله جد مد نمدار م؟ مگمر
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لفظ در ک موضوعله جد د اس امال نشده است؟ مگر مانای سکاکی با مانای امثال تف مازانی

م فاوب نیست که میذو ند اسد در رجل شجاع اس امال شده اسمت ولمی سمکاکی میذو مد
اسد در فرد ادعا ی شیر اس امال شده است؟ تف ازانی مجماز اسم ااره را لغموی میدانمد و چمون
نظر سکاکی با تف ازانی و بطور عام با مشهور تفاوب دارد پس آ ا نمیتوان وی را طرفدار مجماز
عقلی دانست؟

وجه لغوي بودن مجاز در استعاره به نظر سکّاکي

پاسخ ا ن است :سکاکی مجاز را در پی

به ذونمهای تار مف کمرده کمه در «مفتاح العلوا »

مجاز لغوی ن یجه داده است .او سپس توضمی میدهمد :بما ا نکمه لفمظ در موضموعله ادعما ی
اس امال شده است مجاز اس ااره از سنخ مجاز لغموی اسمت -چنانکمه اسم اد او حماتمی ذف مه

است -نه از باب مجاز عقلی آنگونه که د گر محققان علم ذف هاند.

چرا سکاکی با ا نکه همه طرح او در راس ای مجاز عقلی است ،قامل به مجاز لغموی میباشمد؟
اذر لفظ در رجل شجاع اس امال میشد ،در غیر موضوعلمه بمود و بمه ع قمه مشمابهت ،مجماز

لغموی میبمود .مشمهور علممای بیمان و ادب میذو نممد اذمر لفمظ بمه ع قمه مشمابهت در غیممر

موضوعله بکار رود ،مجاز لغوی است .عمل اس ااره است ،عنموان مشماه حمشف میشمود و بمه

جای آن عنوان مشاهبه نهاده میشود 1.در کل سؤال مهم ا ن است که چرا ا ن مجاز ،لغوی است.

 .1الا ه در بال موارد اس ااره ،مشاه را میآور م و مشاهبه حشف میشود .ا ن اس ااره غیر مامول است .مقداری اس ااره
پیچیده تر است .انی مشاه را آورد م از لفظ و واژه د گری اس فاده نکردها م با ا ن حال اس ااره است .مثل ا ن شار ماروف در مط ل و
د گر ک ابهای ادبی:
و اذ المنیة انشات اسفارها
بیت قالی ا ن شار ا ن است:
ب جلدی للشام ین ار هموا
از ا ن شار حبرب امام حسن مج ای

الفیت کل تمیمة ال ُ
تنفع
ُ
اتزعزع
انی لغیر الدهر ال

در موردی اس فاده کرد .عیادب بیماری رف ه بود که به احوال امامت مارفت نداشت و

طاق خووویاتی که بطور شصوی داشت ا در آن محیط بود احسا

میکرد بیماری ک نوع خواری است و منشأ شماتت عیادب

کنندذان می شود .از ا ن رو رابطه خوبی با امام نداشت و قسمت اول شار را خواند .وق ی امام وارد شد سای کرد که از حالت بیماری
خود

را خارج بکند و نشاط ظاهری به خود دهد و ذفت:
ب جلدی للشام ین ار هموا

ُ
اتزعزع
انی لغیر الدهر ال

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

در نظر سکاکی مجاز عاارب است از:
بکار بردن ک واژه در جز موضوعله تحقیقی آن واژه.

1

قید «تحقیقی» افزودهای است که سکاکی بدان افزوده اسمت .موضموعله دوتاسمت مک:

موضوعله تحقیقی و د گر :موضوعله تأو لی ا ادعا ی .موضوعله تحقیقی اسد ،حیموان مف مر

است و موضوعله ادعا ی ،رجل شجاع .درست است که ا ن فرد بانوان فرد اسد اع اار شمده ما
به اوط ح علم بیان ،ادعا شده است و لفظ در همین امر مدعا بکار رف ه ،امما بما ا من وومف،
مجاز لغوی است؛ ز را لفظ در موضوعله تحقیقی خود اس امال نشده و در موضموعلمه ادعما ی

ش=تأو لی اس امال شده و چون واژه در غیر مورد خود اس امال شده ،مجاز در لغت بمه وقموع

پیوس ه است .الا ه با آنکه هم در نظر مشهور ،و هم در نظر سکاکی ،مجاز اس ااره از نوع مجاز

در لغت میباشد ،بین مجاز سکاکی و مجاز مشهور تفاوب هست؛ ز را مجاز مشهور بر فاالیت
تأو لی عقل بنا نشده است و به طور ساده بدون عمل ادعای عقلمی ش= اع امار عقلمی تنهما بمه

ساب مشابهت مشاه با مشاهبه واژ مصوو

مشاهبه در مورد مشاه بکار ممیرود ،امما مجماز در

نظر سکاکی بر تورف عقلی در مشاهبه و مشاه بنا شده است .تورف در مشاهبه عاارب اسمت
از تامیم هنری موداق مشاهبه بگونهای که مشاهبه از دو فرد برخوردار میشمود .نصسمت :فمرد
واقای که شیر ،در ا ،ماه ،س اره و  ...باشد ،دوم :فمرد ادعمامی ش= اع اماری کمه فمرد شمجاع،
بسیار دانا ،چهر ز اا و انسان مم ماز اسمت .تومرف در مشماه عامارب اسمت از اع امار

شص

مشاه ،به عنوان مشاهبه و ا بدانگونه که وی در فول سوم از اومل دوم 2آورده اسمت :اسم ااره

عاارب است از ا ن ادعا که مشاه از جنس مشاهبه میباشد .دو تورف اد شده از حی تحلیل
من با چابک نشان دادن خود به عیادب کنندذانی که شماتتذر هس ند نشان میدهم که در برابر سص یهای روزذار نمیلرزم.
امام بیت بادی را خواند:
و اذ المنیة انشات أظفارها
در برابر فرمان الهی د گر نمیشود کاری انجام داد.

الفیت کل تمیمة ال ُ
تنفع
ً

ا ن کار دوم ک اس ااره بسیار پیچیدهای است .ا ن هم در علم بیان کام تشر
است.

ّ
 .1سکاکی ،مفتاح العلوم ،ص 413
 .2همان،
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شده و سکاکی بی

از د گران ا ن را توضی داده
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عقلی دو تورفند و ذرنه از حی وجودی ک تورف عقلی است که مشاه را به مشاهبه تأو مل

میبرد و ا ن تأو ل ا نهمان است با تامیم مانای مشاهبه بگونهای که میتواند فرد اع اماری ش=

فرد ادعامی هم داش ه باشد .ا نگونه ادعا که از آن به عنوان اع امار ش= تأو مل مانمای واژه ماد

میشود دو ذونه است:

نصست :آنکه واژ مصوو

مشاهبه برای مشاه در نظر ذرف ه شده و پمس از تأو مل مشماه

در آن به عنوان موضوعله ادعامی اس امال میشود .دوم آنکمه :مشماه بما واژ مصومو

آن در

عاارب میآ د و بر طاق ا ن ادعا که مشاه از جنس مشاهبمه میباشمد بمرای مشماه ،خووومیت
ُ
التنفع»
الفیت کل تمیمة
مشاهبه اثااب میشود مانند« :و اذ المنیة انشات اظفارها
میذومیم :هرجا اس امال در غیر موضوعله باشد مجاز و هر جا در موضوعله باشد حقیقمت

است .اذر م مم سکاکی دلاصواهانه بود ،قابل اع نا نمیبود لیک از آن جهت که ا من مم مم از

مدرب برخوردار است قابل اع ناست.

اما نظر سکاکی ،نفی کننمده نظر مه مشمهور نیسمت؛ ز مرا آن را میتموان در طمول نظر مه

مشهور در نظر ذرفت چون نظر ه مشهور بر طاق هنجار ذف ار است .بما توجمه بمه ا من هنجمار،

واژهها ذاه در مانای موضوعله ش= در مانای پیوسم ه بمه کمار میرونمد و ذماه در غیمر مانمای

موضوعله ش= در مانای غیر پیوس ه  .در فمرپ اول ،اسم امال واژههما حقیقمی و در فمرپ دوم

مجازی است .در ا ن فراز خواهیم کوشید تا امکان مجاز عقلمی ،بمر مانمای تفسمیر سمکاکی از
اس ااره به سنج

ذرف ه شود .در ذ ل به اخ وار ا ن کار منظور میشود.

سنجش امکان مجاز عقلي در استعاره

اذر بر طاق نظر سکاکی موضوع ک واژه به طور ادعمامی ش= اع اماری توسماه داده شمود و
برای نمونه واژ أسد به جای اس امال در مانای موضوعله آن و ا بمه جمای اسم امال در مانمای
بیگانه مانند فرد شجاع در مانا ی که بر حسب ادعا از جنس مانای واژه أسد میباشد اسم امال

شود ،در ا ن فرپ میتوان ذفت با پد ده جد دی مواجه شدها م که نه حقیقت لغوی اسمت و
نه مجاز لغوی؟ کاربرد واژ أسد در اس ااره نه از ذون حقیقت لغوی است و نه از ذونم مجماز
لغوی .ذونه سومی است که میتوان

مجاز عقلی نامید .دلیل ا نکه با مجاز عقلی در اسم ااره

مواجه میباشیم ا ن است که :واژهها در اس ااره از مک جنامه در مامانی اوملی خمود بمه کمار
رف هاند و از د گر جناه در غیر ماانی اولی خود .در حقیقمت لغموی ،واژههما سرراسمت سمراغ

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

ماانی خود میروند و در مجاز لغوی ،سرراست سمراغ مامانی د گمر میرونمد .امما در اسم ااره
چنین نیست .مانای ک واژه در اس ااره بر مانمای ش= ادعما = اع امار = تأو مل هممان مانمای
اولی است و با ا ن ووف ،واژه فقط با تورف عقلی در مانما ی کمه از جمنس مامانی اوملی

است ،اس امال میشود ،پس مجاز از نوع لغوی نیست.
جواب ممکن از جانب سکاکي

مجاز لغوی عاارب است از کاربرد واژهها در غیر مجرا ی کمه لغمت بمرای واژههما مامین کمرده
است ،چه مجرای ادعا ی باشد و چه غیر ادعا ی .همینکه ا ن الفاظ را از موضموعاب حقیقمی
به موضوعاب د گری ان قال داد م -ذرچه بمر اسما

ادعما هممان موضموعاب حقیقمی باشمند-

مجاز لغوی واقع شده است .بد ن دلیل سکاکی نظر میدهمد کمه :در تار مف مجماز در آغماز
الزم است ا ن افزوده را داش ه باشیم که« :مجاز لغوی عامارب اسمت از اسم امال لفمظ در غیمر

موضوعله تحقیقی» .چنین نیست که :ما چون در ا نجما ادعمای مانمای حقیقمی داشم ها م پمس
مجاز لغوی در کار نیست ،چنانکه حقیقت لغوی در کار نیست ،بلکه کار انجمام شمده در رد

مجازهای عقلی قرار میذیرد .هر شیو ادعا ی ا اع ااری به کار رود ،تفاوتی در اسم امال واژه
پد د نمیآورد و واژه در هر حال در غیر موضوعله به کار رف ه است .در هر جا که واژههما را از
مسیرشان خارج ساز م با مجاز لغوی مواجه میشو م .چه ا نکمه در اخمراج واژههما از مسمیر بمه

شیوه مشهور رف ار بکنیم ،و سر راست ا ن لفظ را در رجل شجاع بکار بر م ،چه ا نکه به شمیوه
غیر مشهور ا ن الفاظ را در موضوعاتی بکار بر م که لغمت بمرای آن موضموعاب بمه کمار نرف مه

است ،در هر وورب ،مجاز از نوع مجاز لغوی میباشد.
دانشهاي بشري و اعتبار

نظر ه ادعا کی از پا ههای ورود اع اار در مارفت بشری است .قسم ی از دان

بشر در منطقمه

ذف ار به وورب ذف ار ا ادعای بلیغ ظاهر میشود .سمؤال ا من اسمت :آ ما در د گمر علموم همم

اع اار جا ی دارد ا ندارد؟ اذر توانس یم برای اع اار در د گر علوم جما ی بمه ترتیمب رسمانیم در
ا ن وورب دان

اع ااری خواهیم داشت .و اذر ن وانس یم در دان

جا گاهی بمرای اع امار در

نظر بگیر م ا اذر جا گاهی هست جا گاهی مجازی است و قمدرب سماخ ن دانم

آنگاه دان های اع ااری نصواهیم داشت.

را نمدارد،
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اعتباریات در مابعد طبيعت

در آغاز سراغ ماباد طایات میرو م :آ ا در ماباد طایات که دان

اولی تفکمر بشمری اسمت

مفاهیم اع ااری دار م ا نه؟ چون در ماباد طایات جا ی برای عمل اسم ااره نیسمت نمیتموانیم

از اس اارهای که در علم بیان به کار میرود ،در علمم پا مه ش= مابامد طایامت اسم فاده کنمیم.

ماباد طایات جا گاه ادعای هنری و تأو ل مجازی نیسمت .در آنجما تنهما چیمزی کمه میتموان

داشممت ،تاممار ف ،قبمما ا و حممدود وسممطی اسممت کممه بممراهین را تشممکیل میدهممد .اذممر در

مابادطایات ماانی اع ااری پیدا کرد م بر حسب سنخ آن ماانی اع ااری بر پا مه مابامد طایامت

میتوان دان

اع ااری داشت ،اما ا ن دان

اع ااری چون در داخمل مابامد طایامت بمه وجمود

آمده است دانشی است که مانای واقای دارد .ذرچه از سنخ اع اار است اما مانای واقای دارد.
برای پاسخ به ا ن مسأله سراغ امور عامه ا مفاهیم عمومی فلسفه اولی ممیرو م از قایمل وجمود،

عدم ،امکان ،ام ناع ،ضمرورب ،اح ممال ،وحمدب ،کثمرب و کمل عنماو ن عاممهای کمه از رد

ماقوالب ثانی فلسفیاند .نظام ماقوالب ثانی فلسفی تا چمه انمدازه نظمامی فراذیمر و م مما ز از
ماقوالب ثانی منطقی است؟ و اذر با فلسفه غرب ا نها را مورد مقا سمه قمرار دهمیم (مفماهیم ما
مقوالب کان ی در فلسفه غرب ا مفاهیم دکارتی ا تووراب اسپینوزا ی ،ا مفماهیم و مامانی بمه

شیوه تجربهذرا ی محل و در حد مفرط به شیوه پوز یو سم ی) ،چمه ارتاماط و نسما ی بما ا من
ماانی در فلسفه ش= ماباد طایات اس می دارند؟ برای مثال مقوالب دوازدهذانه کان ی که هم

مفاهیم پی

از تجربی هس ند و هم در بردارنده اوول پی

از تجربی ،چه نسما ی بما ماقموالب

فلسف ما دارند؟ ا ن سؤالها از سؤاالب اساسی در نهاد فلسفهاند .در اوول فقمه نیمز بما مفماهیم
امور عامه بو ژه با مفاهیم اخ واوی اوول فقهی مواجهیم.

معقول ثاني و اعتبار

ماقوالب ثانی فلسفی بر طاق د دذاه مشهور فلسفه اس می مفاهیم ان زاعی هس ند نمه اع اماری.

مفاهیم ان زاعی مفاهیمی هس ند که قوه عاقله در برخورد با موضموعاب -چمه عقلمی و حسمی-
آنها را از موضوعاب ،در افت میکند .مطالاه عقلی در آنچه که از حس ا غیر حس بمه عقمل

داده شده است به ان زاع ا ن مفهومها میانجامد .مفاهیم ان زاعی که ماقموالب ثمانی فلسمفیاند

مفاهیمیاند که از برخورد عقل با موضوعاب داده شمده ان مزاع میشموند .بمه موضموعاب داده

شده ،هم میتوان وجوداب ذفت و همم ماهیماب .بمه نموعی بما قطمع نظمر از مرحلمه مفماهیم و

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

ماقوالب ثانی ،عقل ک در اف ی دارد ،ا ن در افت ا وجودی است ا ماهوی .در هر ومورب
چه در افت وجودی باشد چه ماهوی بر پا ه ا ن در افت پیشین و پسین ،عقل به نظماموارهای از

مفمماهیم و مقمموالب اک شممافذرانه دس رسممی پیممدا میکنممد .آن رده از مفهومهمما و مقولممهها کممه
ماهوی نیس ند از د د مشهور ،ماقوالب ثانی فلسفیاند که بص

وجود آوردهاند .بص
آمده است .بصوو

عمدهای از ماباد طایات را به

عظیمی از فلسفه اولی ش= ماباد طایات بر اسا

ا ن مفاهیم بمه وجمود

طاق فلسفه م ودرا ،کل فلسمفه وجمودی از مفهموم وجمود -بمه عنموان

ا نکه مفهوم وجود ،موداق واقای اویل م ما ز از مفهوم دارد -قابل اس ن اج است .مفماهیم در

فلسفه اولی موقایت کلیدی دارند و از موقایتهای کلیدی در فلسفه اولی احکامیانمد کمه بمر

مفاهیم م رتباند؛ چون مفاهیم بیانگر نظام واقع هس ند .از آن میمان مفهموم وجمود طامق نظر مه
اوالت وجود بیانگر اسا

واقع است .اذر ا ن نظر ه درست باشد مفهموم وجمود کمل واقمع را

پیر زی کرده است .ا ن نظر ه مشهور در فلسفه اس می است.

نظر ه غیر مشهور از آن ع مه طااطاا ی است .از د دذاه ع مه ،بصشی از مفماهیم فلسمفی،

ماانی اع ااری هس ند نه اع اار به مانای ماح اس ااره و نمه اع امار بمه مانمای اومول فقهمی و

همچنین نه اع اار به مانای د گر ،بلکه به مانای اعم که در مقابل ماهیت قرار دارد .اع اار ماب
بالمانی االعم در ا ن د دذاه از ماهیاب ،تما ز دارند 1.ا ن مفاهیم ،اع ااراب فلسفی هس ند و بر

ا ن اع ااراب قوانین فلسفی بار میشود .نظام اع ااراب در نظر ه ع مه طااطاا ی از ا من منطقمه

آغاز می شود .بد ن مانی که :بصشی از مفاهیم اع اماری در دانم

بشمری طامق ا من نظر مه از

ماباد طایات پد د میآ د و سپس به مناطق د گر از جمله به علم اوول ،اخ ق و بمه اج مماع،
ذس ر می ابد .ا نکه ا ن ذس ر به چه شیوهای است ،بر چه مانا یسمت و چمه تغییراتمی در

ا ن زمینهها پد د آورده است ا امکان دارد که پد د بیاورد از مسامل اولی نظر ه اع اار اسمت و
تفکیک آن از نظر ه حقیقت و سپس دس هبندی مامانی اع اماری بمه مامانی اع اماری فلسمفی و
اوول فقهی و  ...از اب کاراب ع مه طااطاا ی است و تحت ا من نظر مه قابمل توضمی اسمت.

الا ه نظر ه اع ااراب قال از ا شان هم مطرح بوده است .محققان علمم اومول بمه شمیوه د گمری
 .1طااطاا ی ،لص لافوسفهارئحعیسم ،مقاله ششم بو ژه
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نظر ه اع اار را تایین کردهاند که از آن جمله است محقق اوفهانی از اساتید ع ممه طااطاما ی.
د گر محققان اوول نیز در ذشش ه نظر ه اع اار را ذس ر داده و در مرحله ک نظر ه اساسمی

تایین کردهاند.

نظر ه اع اار در توساه خود به منطقه اخ ق ،ذس ر اف مه اسمت بمی آنکمه ذسسم ی بمین
اع اار و م بهمای اخم ق در پمی داشم ه باشمد؛ ز مرا در نظر مه اع امار بدانگونمه کمه ع ممه
طااطاامی تشر کرده است بین نظام اع اار و نهادهای واقع ک رابطه نهاد نه وجود دارد .ا من
اع اار ،جدا از اع اار اس ااری است .مانای اع اار اسم ااری ،مانمای مابامد طایامی نیسمت ،امما
مانای نظر ه اع اار چنین میباشد .ح ی در توساه اع اار به پی از اج مماع و پمس از اج مماع،
مانای فلسفی به کار ذرف ه شده است .ذزارهها ی که بیانگر اع ااراب بالصومو اخ قمی در
ا ن نظام هس ند ،بیانگر قوانین اع ااری نیسم ند ،بلکمه بیمانگر قموانین حقیقیانمد .ا من ذزارههما
ذرچه اع ااری هس ند اما ماانی آنها قوانین حقیقی است .بین واقع و اع اار ارتااط هسمت .نظمام
اع اار به ا ن وورب منسجم در فلسفه بر اسا واقایتهای ماباد طایای پد د آممده اسمت .از
ا ن رو چه ا ن نظر ه اع اار اولمی و واقایتهمای اخ قمی در اخم ق ما واقایتهمای د گمر در
مارفتشناسی را بپش ر م ،چه نپش ر م و چه دلیل بما ا من نظر مه همراهمی کنمد و چمه همراهمی
نکند ،اشکال نسایذری ا ذهنیذری بر ا ن نظر ه وارد نیست.
برای توضی ذو یم :از جمله اشکالها بر نظر ه اع ااراب ا ن است که اذمر اع اار ماب در
ماباد طایات راه پیدا کند ،ماباد طایات ،اس واری خود را از دست میدهمد .و اذمر اع اماراب
در اخ ق راه پیدا کنند ،نظر اب اخ قی به اع اماراب بماز میذردنمد و بیپا مه میشموند و بمه
نسایذری سقوط میکنند و ا در ذهنی ی مسدود و به انزوا میروند.
ا ن اشکالها بر ا ن نظر ه وارد نمیشوند؛ ز را نظر ه اد شمده بمر طامق مک پا مه فلسمفی
اس ن اج شده و بین نظام اع ااراب و نظام واقع ارتاماط برقمرار کمرده اسمت ،بهذونمهای کمه اذمر
ارتااط منظور نشود اع ااراب ،ذزاف و بدون پا ه خواهند شد .در ا ن نظر ه ،حسن و قا عقلی
در مرحله مارفتشناسی به ومورب مفماهیم اع اماری آشمکار میشموند ،امما در مرحلمه قموانین
اخ ق از حی م بهای واقای توضی داده میشوند ،و بد ن جهت قانونهای حسن و قا
بنمما شممده بممر آن م بهمما اع امماری و تهممی از پا ممه نیسمم ند و تنهمما در قسممم ی از مرحلممه
مارفتشناخ ی ،ا ن مسأله ،تفسیری اع ااری دارد .دلیل ا نکمه چمرا از ا من واژه و مقولمه و در
کل از ا ن نظام اس فاده شده است به ماباد طایات بر میذردد .ا ن دلیل میذو مد کمه چمرا و
چگونه اع ااراب در بصشی از ماباد طایات وارد شدهاند بدون ا نکه به اومالت مابامد طایامت
آسیب وارد شود .ح ی به ک مانا طاق نظر ع مه ،مفهوم وجود نیز اع ااری است در حالیکه

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

ا شان طرفدار نظر ه اوالت وجود است .از د دذاه ا من نظر مه بمین اومالت وجمود و اع اماری
بودن مفهوم وجود هیچ تنافی نیست .از ا نرو بین واقای بودن قوانین اخم ق و اع اماری بمودن
مفاهیم ا ن قوانین در مرحله مارفت شناخ ی ا ذهن شناخ ی تنافی نیسمت .ا من دو بما کمد گر
م اارپ نیس ند.
ذرچه در نظر ما نظام اع ااراب را نمیتوان پش رفت و بر آن اشکال نهاد نه وارد است اما ا ن

بح د گری است که :آ ا دلیل ،مساعد اع ااراب است ما نمه؟ آنچمه در ا من بصم

درومدد

تثایت آن بود م ا ن بود که :نظام اع ااراب به چند تفسیری که به انجام رسمیدهاند مک سمامانه

نسای ا ذهنی ذسس ه از واقع نیست و در عین اع اماری بمودن از طر مق م بهمای مسم قر در
واقع میتواند با واقایت ارتااط داش ه باشد .اشمکال بمر نظر مه اع اماراب از ناحیمه د گمر کمه بمه

پا ههای آن من هی میشود وارد میآ د .در ماحثی که در نوش اری د گمر بمه عنموان نقادانظیهاها

لعتبحرلت میآ د روشمن میشمود کمه :مفهومهما و مقولمههای مابامد طایامی از سمنخ اع اماراب
نیس ند .نیز مفاهیم و قبا ای اوول فقهی نیز چنین نیس ند .همچنین مفهومهای عناور اخم ق

و مقولههای عقل عملی از سنخ اع ااراب نیس ند .افزون بر ا نها روشمن میشمود کمه :مفماهیم،

خاویت انکشماف دارنمد بمد ن مانمی کمه :آنسموی خمود را نشمان میدهنمد .آنسموی مفماهیم
بدانگونممه کممه در نقااداقا ّ هاشاانحخت آمممده مما ماهیممت اسممت ،ما هسم ی مما نیسم ی و مما د گممر
برابرا س اهای ب ی و غیر ب ی مفاهیم و در ساحت عقل عملی که بیمانگر احکمام قمانون اخم ق

میباشند .نیز مفاهیم و مقوالب ،نشان دهنده حقا قی در اخ قاند که کسمره از حقمامق عقمل
نظری تما ز دارند.
در بص

دوم ا ن نوش ه دو ماح منظور میشود .ماح نصست :به نقد نظر مه اع اماراب

میپردازد و ماح دوم ،جا گز ن اع ااراب را تایین میکنمد .امما از آنرو کمه تایمین جما گز ن
اع ااراب ،از ماباد طایات تا اوول فقه و حقوق و اخ ق را در بر میذیرد نمیتوان تفومیل آن
را در ک ذف ار ذنجانید .بمد ن جهمت در ماحم دوم بمه تفسمیر دلیمل پا مه بمرای جما گز ن

اع ااراب اک فار خواهد شد و برای ا باح به چند ممورد از تفومیل جما گز ن اع اماراب اشماره

میشود.

1

 .1انشار الله ا ن بص

در نوش اری مس قل در همین مجله به چاپ خواهد رسید.
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تتميم نظريه اعتبارات و شترح و ستپس ستنجش نظريته عالمته طباطبتايی در
اعتبارات بويژه در حسن و قبح عقلی
حسن و قا دارای سه مانا میباشد:

اول :ذاهی حسن و قا اط ق میشود و از آن کمال و نق

مقوود ممیشمود ،و بمه ا من

مانا میتواند ووف برای افاال اخ یاری و م القاب افاال واقع شود .به طور مثمال ،علمم حسمن
است و تالم حسن است ،و جهل قای اسمت و اهممال در تالمم قامی اسمت .مقومود در ا من

مثالها ا ن است که علم و تالم ،کمال برای نفس است ،و جهل و اهمال در تالمم ،نقومان در
نفس است .اشاعره در حسن و قا به ا ن مانا نزاعی ندارند ،بلکه به مانند عدلیه ،حسن و قا

به ا ن مانا را عقلی میدانند؛ ز را از قبا ای قینی دارای واقایت است.

دوم :ذاهی حسن و قا اط ق میشود و از آن م ممت و منافرب با نفس مقوود میشود

و به ا ن مانا نیز میتواند ووف برای افاال اخ یاری و م القماب افامال از اعیمان و غیمر اعیمان،
واقع شود .به طور مثال ،ذف ه میشود :ا من منظمره ،حسمن و ز اما اسمت .ا من ومدا ،حسمن و

طربانگیز است .خوردن در هنگام ذرسمنگی ،حسمن اسمت .نوشمیدن بامد از عطم  ،حسمن
است .هم ا ن احکام به ا ن جهت است که ا ن امور م مم با نفس است و نفمس از ا من اممور

لشب میبرد .در مقابل ا ن احکام ذف ه میشود :ا ن منظره ،قامی اسمت .خمواب بما تشمو

،

قای است .داد و فر اد ناراحت کننده ،قای است .هم ا ن احکام به ا ن جهت است که ا من

امور ،منافر با نفس است ،و نفس از ا ن امور ،مشمئز و م ألم میشود .اشاعره در حسمن و قما

به ا ن مانا نیز نزاعی ندارند ،بلکه حسن و قا به ا ن مانا نیز نزد آنها نیز عقلی اسمت ،بمه ا من

مانا که عقل ،آنها را بدون توقف بر حکم شرع ،درب میکند.

سوم :ذاهی حسمن و قما اطم ق ممیشمود و از آن اسم حقاق ممدح و اسم حقاق ذم اراده

میشود ،و به ا ن مانا تنها ووف برای افاال اخ یاری واقع ممیشمود ،بمه ا من مانما کمه حسمن،
چیزی است که فاعل آن مس حق مدح و ثواب است و قای  ،چیزی است که فاعل آن مسم حق

ذم و عقاب است.

مانای سوم حسن و قا  ،موضوع بح و اخ ف نظر است؛ اشاعره منکر ا ن هسم ند کمه

عقل بدون شرع ب واند حسن و قا به ا ن مانا را درب کنمد .عدلیمه در مقابمل اشماعره بمر ا من

باورند که عقل ا ن توانا ی را به خودی خود دارد .بر اسا

بیمان حکمیم الهیجمی در «سایمحه ا

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

لهمحن» ،مراد از عقلی بودن حسن و قا  ،ا ن است که عقل ب واند مممدوحیت نفمس ارممری و
مشمومیت نفس ارمری بابی از افاال را بداند ،ذرچمه شمرع بمر آن وارد نشمده باشمد و ما در

وورتی که شرع وارد شده باشد ،ب واند جهت ورود شرع بر تحسین ک فال ا تقای ک فامل
را بداند .و مراد از شرعی بودن حسن و قا ا ن است که عقل ن واند حسن و قا و نیز جهماب

حسن و قا را در هیچ فالی از افاال ،نه پی

از ورود شرع و نه باد از آن درب کند .ا شان در

ادامه میفرما د :ذاهی نیز ذف ه میشود مراد از عقلی بودن حسن و قا  ،اش مال فال بر جهت

محسنه ا جهت مقاحه است ،چه عقل ب واند آن جهت را بداند و چه ن وانمد .و ممراد از شمرعی

بودن آن است که فال مش مل بر جهت محسنه ا جهت مقاحه نااشمد ،بلکمه حسمن و قما در

افاال ،به مجرد امر و نهی و شارع موجود شود .پس بر فالی که امر وارد شده باشمد ،در هممان

وقت میتواند نهی وارد شود ،و بر فالی که نهی وارد شده باشد ،در همان وقمت ممیتوانمد اممر

وارد شود 1.و بنابر عقلی بودن حسن و قا  ،تااکس مشکور در وورتی که وقمت م حمد باشمد،

محال است ،اما اذر وقت مص لف باشد ،جهت محسنه ا جهت مقاحه میتواند به حسب تغییمر
در مولحت و مفسده م غیر باشد ،پس حسن در وق ی ،در وقت د گمر قامی شمود و بمالاکس،

چنانکه در وورب نسخ احکام چنین است.

از نظر عدلیه ،حسن و قا افاال ،عقلی است 2.در ا ن میان ،نظر بسیاری از محققان ک ممی و

اوولی ا ن است که حسن و قا عقلی ،به مانای ذاتی است ،به ا ن مانا که خود عنوان ،علمت
برای حسن و قا است .علیت در ا نجا به مانی تأثیر و ا جاد نیست ،بلکه به مانمای ا من اسمت

 .1بر اساس بیان حکیم الهیجی در گوهر مراد ،جمهور اشاعره بر آنند که حسن و قبح ،شرعی است نه عقلی ،به این معنا که اگر شرع وارد
نمیشد ،عقل حکم به حسن و قبح اشیاء نمیکرد ،بلکه در نفس األمر ،هیچ چیز نیک یا بد نمیبود .از دیدگاه اشاعره ،خوبی عدل و بدی
ظلم به مجرد گفتۀ شارع ثابت میشود ،و اگر شرع نمیگفت ،عدل ،نیک نمیبود و ظلم ،بد نمیبود ،بلکه شارع میتواند بگوید :عدل قبیح
است و ظلم حسن است ،و قضیۀ حسن و قبح عدل و ظلم برعکس شود.
 .2بر اساس بیان حکیم الهیجی در گوهر مراد  ،مقصود از عقلی بودن این نیست که عقل مستقل باشد در معرفت حسن و قبح در جمیع افعال،
بلکه مراد آن است که افعال مشتمل است بر جهت حسن و جهت قبح که عقل میتواند معرفت به آن جهات پیدا کند یا به استقالل مثل:
حسن عدل و قبح ظلم و یا به اعانت شرع مانند :عبادات تعبدیه؛ زیرا عقل بعد از ورود شرع به آنها میفهمد که اگر در آنها جهات حسن
نمیبود ،هر آینه تکلیف به آن از حکیم ،قبیح بود .به تعبیر دیگر ،افعالی وجود دارد که عقل به طور مستقل میتواند حسن یا قبح آنها را درک
کند ،نه اینکه در مورد تمام افعال چنین باشد؛ از این رو ،نزاع بین اشاعره و عدلیه دائر بین سلب کلی و ایجاب جزئی است؛ اشاعره قائل به
سلب کلی و عدلیه قائل به ایجاب جزئی هستند.

فصلنامه پژوهشهاي اصولي /شماره  / 81پاییز 8312

که عنوان ،تمام موضوع حکم به حسن و قا اسمت ،و خمرد در حکمم خمود بمه حسمن و قما

مس قل بوده و بینیاز از تالیل خارج از ارکان قبیه است .بمه طمور مثمال :از نظمر عقمل ،عمدل
حسن است و ظلم قای است .عنوان عدل و ظلم ،تمام موضوع حکمم عقمل بمه حسمن و قما

است ،به ا ن مانا که فاعل عدل ،از نظر عقل ،مس حق ممدح و تحسمین و سمزاوار جمزای خیمر
است ،و جزای خیر چون از حق ساحانه باشد ،آن را ثواب ذو ند ،و فاعل ظلم ،از نظمر عقمل،
مس حق مشمت و م مت و سزاوار جزای بمد اسمت ،چمون از حمق سماحانه ومادر شمود ،آن را

عقاب ذو ند.
پیدا

آنچه ع م طااطاا ی در باب اع ااراب حسن و قا بیان کرده است ،بر مک پا مه در بماب
مفاهیم قرار دارد و ناظر به کی از ا ن موردهای سه ذانه در حسن و قا میباشمد .امما

کل د دذاه ا شان در اع اار غیر ماباد طایای (= اع ااراب عملی) و اع ااراب اسم ااری بمر ا من
پا ه اس وار است که ذهن در راس ای تایین اراده ،به ناذز ر از مفاهیمی که در عقل نظری آماده

شده است بهره برداری میکند ،و از آن رو که اراده نیماز بمه رجحمان دارد ،حمدود (تامار ف)
مفاهیم نظری ،به منطق عممل بمرده ممیشمود تما رجحانماب اراده در جهمت مثامت (وجموب و
اس حااب) و در جهت منفی (حرممت و کراهمت) و در جهمت تمرخی

(اباحمه) ،تحمت مک

انبااط مفهومی قرار ذیرد .از ا ن طر ق و بر ا ن پا ه ،مفاهیم اع اماری عملمی بمه شمیوهای کمه

ع م طااطاا ی در «لص لافوسفهاواروشارئحعیسم» تایین کرده است ،پد د میآ د .به مق بمای
ا ن پا ه ،ا ن مفاهیم ،بیانگر اع ااری بودن رجحاناب نیس ند ،رجحاناب امور واقایاند کمه اراده

را تحت تأثیر قرار میدهند .مفاهیم اع ااری ،بیانگر انبااط مفهومی ا ن رجحاناب هسم ند کمه

اراده ب واند پمی

از عممل ،رجحانماب را تنظمیم کنمد و بمه راهنمما ی ا من تنظیمماب ،بمر طامق

رجحاناب که واقایاند ،رف ار کند .از ا نجا آشکار میشود اع ااراتی کمه بیمانگر حسمن و قما

هس ند ،بد ن مانا نیس ند که حسن و قا اع ااریاند ،بلکه بد ن مانا است که حسن و قما بمه

هر مانا ی که هست تحت ک عملی به عنوان راهنما قرار انبااط مفهومی میذیرد .سمازوکار
مفاهیم اع ااری غیر ماباد طایای ،بر ا ن پا مه قمرار دارد .ا شمان درومدد بیمان ا من نیسمت کمه

برابرا س اهای ا ن مفاهیم اع ااری هس ند .چنانکه در مفاهیم اع ااری ماباد طایای که در ومدر

آنها مفهوم «وجود» قرار دارد ،با آنکه ا شان مفهوم «وجمود» را مفهموم اع اماری مابامد طایامی

میداند و م أخر از ماهیت که مفهوم حقیقی است ،با ا ن ووف ،وجود را اویل میداند بمدان
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مانی که برابرا س ای وجود ،اویل است .ا ن تنظیر بین مفاهیم ماباد طایامی و عملمی ،آشمکار
میسازد که اع اار ت مفاهیم ،در حوز کارکرد ذهن است نه در حوز مارفت شناخ ی تا ا نکه
برابرا س اها اع ااری باشند.

اما راس ا و موردی که ع م طااطاا ی مفاهیم اع اماری حسمن و قما را در آن ممورد پیماده

کرده است ،نه مورد کمال و نق

است و نه مورد اس حقاق مدح و ذم ،بلکه مورد م مممت و

عدم م ممت با قوای بشری است .ا ن م ممت و عدم م ممت ،نه از سنخ کمال و نق

و نمه

از سنخ عنور اخ قی است ،بلکه ک واقایت تکمو نی نفسمانی اسمت کمه بمه خمودی خمود،

حسن و قا اخ قی ندارد ،مگر ا نکه تحت کی از طاا ع اخ قی قرار ذیرد که بر حسمب آن

طایات ا نیکمو اسمت ما غیمر نیکمو 1.م مممت و عمدم م مممت ،بیمانگر رجحانماب و عمدم
رجحاناب از حی واقایت نفسانی به عنموان منشمأ تایمین بمرای اراده ممیباشمد .نظر م ع مم

طااطاا ی ا ن رجحاناب بر آمده از م مماب و نام مماب را تحت انبمااط مفماهیم عملمی کمه

برذرف ه از مفاهیم نظری است ،قرار داده است ،بیآنکمه بصواهمد مانمای سموم حسمن و قما را
توضی دهد که اس حقاق مدح و ذم است .در ا نجا م مم و غیر م مم ،امر تکو نی است ،امما

مفاهیم ،اع ااریاند ،و برابرا س اها تکو نیاند و نسات به اممر اخ قمی البشمرط اسمت .بمر ا من
اسا  ،بین ح سن و قا ذاتی و واقای به مانای سوم با اع اماری بمودن حسمن و قما بمه مانمی
دوم ،تنافی نیست ،ح ی اذر مفاهیم حسن و قا  ،در حسن و قا اخ قی بمه کمار بمرده شمود،
باز بین حسن و قا ذاتی و اع ااری بودن ا ن مفاهیم ،تنافی نیسمت؛ چمون اع اماری بمودن ا من

مفاهیم کارکرد ذهن است و فرآ ند مارفت شناخ ی نیست .برابرا س ای مفاهیم اع اماری عملمی

در هر سه مورد میتواند واقای (اول و دوم) و عقلی و ذاتمی (سموم) باشمند ،بمیآنکمه بمین ا من
واقای بودن ا عقلی و ذاتی بودن با اع ااری بودن آنها به حسمب کمارکرد ذهمن منافماب وجمود

داش ه باشمد .از ا من رو ،ع مم طااطاما ی در زمینم اع اماراب ،حسمن و قما عقلمی را واقامی

میداند ،آن هم بر اسا

م کاتی که در ورای کارکرد ذهن قرار دارد ،و به ا من دلیمل ،عناومر

اخ ق در د دذاه ا شان نسای نیست ،هر چند تفسیر واقای بودن در د دذاه ع م طااطاما ی بما

د گر ف سفه فرق داش ه باشد.
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دستگاه پايه در اعتبار از نگاه عالمه طباطبايی
تفویل اع اار را ع م طااطاا ی در «لص لافوسفهاواروشارئحعیسم» به دقت کمافی بیمان کمرده
است .در ا نجا تنها به دس گاه پا ه اشاره میشود .بمر ا من منموال ذمو یم :حسمن و قما از ا من
د دذاه ،در شمار اع ااراب پی

از اج ماع قرار دارد .نصس ین اع اار ،همان اع اار وجموب عمام

است؛ ز را هیچ فال و ترب ،بدون رجحان از فاعل مص ار ،واقع نممیشمود( ،آنجما کمه فامل از

فاعل ،واقع میشود« ،با د» به فال تالق میذیرد و آنجا که فال ترب میشمود (فاعمل مص مار،
ترب را اخ یار میکند)« ،با د» به ترب تالق میذیرد) .بر پا اع اار وجوب عام ،خموب و بمد
به عنوان دو اع اار ضروری در هر فال و ترب ،بین قو فااله و وورب ادراکی برقرار میشمود.

فالی که «با د» به آن تالق میذیرد ،خوب است و فالی که «با د» به ترب آن تالق میذیمرد،
بد .ا ن خوب و بد ،بر مانای م ممت و منافرب فال است با قو فااله ،و بیمانگر رابطم علی می

فاعل مص ار بما فامل و تمرب ممیباشمد؛ از ا من رو ،خموبی و بمدی بمه مفهموم اخ قمی را بیمان

نمیکند.

در نظر ع م طااطاا ی ،افاال دسمت کمم دو ذونمه مفهموم دربمار خموب و بمد دارنمد:

نصست :مفهومی که بیانگر ودور فال بر پا رجحان فاعلی است ،چه فال به خودی خمود بما
ورف نظر از د دذاه فاعل فال ،خوب باشد ا بد .ا ن مفهوم ،بیان کننمد اع اماری اسمت کمه

فال برای ودور از فاعل مص ار به آن نیاز دارد ،ح می شصومی کمه فالمی ضمد اخم ق انجمام

میدهد ،از د دذاه ع م طااطاا ی آن فال را برای خود راج انگاش ه است .ا ن رجحان فقمط
ودور فال را امکان پش ر میسازد و نمیتواند رجحان اخ قمی را بمرای فامل بمه خمودی خمود
اثااب کند؛ از ا ن رو ،ا شان میذو د:

بنابرا ن ممکن است فالی به حسب طاع ،بد و قای بوده و باز از فاعل وادر شمود و ا من
ودور ناچار با اع قاد حسن وورب خواهد ذرفت.

1

در توضی عاارب مشکور ذو یم :ودور با اع قاد حسن ،ناشی از رابط علی ی فاعل مص ار

با فال است و ناظر به حسن اخ قی نیست؛ بد ن جهت ،ا ن ذونه حسن کمه بمه رابطم علی می
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فاعل و فال ارتااط دارد ،میتواند بر حسب هر فرد به ذونمهای م فماوب باشمد ،بما آنکمه حسمن

اخ قی در هم افراد کسان است و به د دذاههای آنها بس گی ندارد و مطلق است (نممیتوانمد

نسای باشد) .آنچه در افراد مص لف میتواند مص لف باشد ،حسن و قما بمه مانمای م مممت و
منافرب است نمه حسمن و قما اخ قمی و ع مم طااطاما ی ،حسمن و قما ناشمی از احسما

م ممت و منافرب را نسای میداند نه حسن و قا اخ قی را .ا شان میذو د:
پس با د ذفت دو وفت خوبی و بدی که خوا

طایای حس پی

مما دارنمد (= بمد ن

مانا که راجاند به احسا م ممت و منافرب شصوی ما) ،نسای بوده و مربوط به کیفیت
ً
1
ترکیب سلسله اعواب ا مغز مث میباشند.

برای ا باح بیش ر میافزا یم :ع م طااطاا ی در جلمد دوازدهمم تفسمیر لعمیاالن در تفسمیر

آ مممممممم :

           



  
  
 
    
 
 
    
     

 2میذو د:

عدل ،لزوم وسط و پرهیز از افراط و تفر ط در امور است ،و ا ن مانی ،تفسیر عمدل اسمت
به الزم آن ،و حقیقت عدل ،اقام مساواب و موازنه بین امور است به ا نکه به هر چیمز ( ما
هر فرد) بهرهای که سزاوار آن است داده شود.

سپس میذو د:
و از ا نجا آشکار میشود که عدل مسماوق اسمت بما خموب . ...و نهمادن شمیر در آنجما کمه
شا س ه است به خودی خود ،چیزی است که انسان بمه آن ذمرا
میکند ،و اذر خ ف آن کند ،در برابر کسی که م م

دارد و بمه خموبی آن ،اع مراف

میکند ،عشر میآورد (ح می) دو فمرد

انسان (نیز) در عدل به ا ن مانی اخ ف ندارند ،ذرچه ممردم در مومداقهما

بسمیار اخم ف

میکنند.

اع اار در ا ن نظر ه ،داده شدن شناسه (= حد = تار ف) ک چیز ا ک فرآ نمد اسمت بمه

چیز د گر ا فرآ ند د گر که فاقد آن شناسه است ،چنانکه در اس ااره (که اع اار مشاه اسمت بمه
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جای مشاهبه) شناس شیر به شص

شجاع داده میشود (شص

شجاع بر حسب اع اار ،دارای

تار ف شیر میشود) .بر ا ن پا ه ،نسات ضرورب که بین قو فاال انسان و اثر بیواسمط آن بمه
طور واقای برقرار است ،به رابطهای که بین قو فااله و مطلوب آن (بمرای مثمال ،سمیراب شمدن

که مطلوب انسان تشنه است) ،برقرار میباشد ،داده میشود (ا ن داده شمدن تار مف بمه شمیر
فاقد آن تار ف ،به طور خودکار و بر طاق سازوکار دس گاه ادراکی به انجام ممیرسمد و ن یجم

تومیمذیری نیست و از ا ن رو قراردادی نمیباشد)؛ بد ن ذونه انسان رجحانماب را کمه منشمأ
اراد او میباشند ،از طر ق اع اار تحت انبااط در میآورد و «با د» را کمه ضمرورب اع اماری

است ،به عنوان ک ضابطهای که بیانگر سرا ت ضرورب از جای واقای خود به جای د گر که

رجحان فال است ،برقرار میسازد .ا نک اذر اع اار ضرورب ،فقط تابع ادراب حسی باشد ،با

زوال ادراب حسممی ،اع اممار ضممرورب هممم از میممان مممیرود و اذممر تممابع ادراب عقلممی باشممد،

همیشگی است مانند اع ااراب حسن و قا در مورد ادرابهمای عقمل عملمی .در ا من زمینمه،

حسن و قا به طاع فال راحج است نه به حی ودور فال از فاعل و نه به احسا

م ممت و

منافرب در فال .و با آنکه ذهن در مورد عقل عملی ،مفاهیم حسمن و قما را اع امار ممیکنمد،

حسن و قا اخ قی از سنخ اع اار نیست .اع اار بر طاق نظر اس اد ع م طااطاا ی ،در همم

افاال فاعل مص ار جاری است ،ح ی در نسات علم به واقع که ذهن ،علم بمه واقمع را بمه جمای

واقع میذیرد .لیک ،ا ن ذونه اع اار ،تنها بیانگر کارکرد ذهن است برای تامد ل رجحانماب بمه
ضوابط عملی .حال اذر رجحاناب از سنخ احسا

باشند ،تمابع احساسمند و بما رفم ن احسما

آنها نیز میروند .و اذر تابع ادراب عقلی باشند ،همیشگی میباشند .همچنین است ضوابط بمر
آمده از رجحاناب اخ قی؛ بنابرا ن ،ضوابط بر آمده از رجحانماب اخ قمی ،ماننمد خمود آنهما،

همیشگیاند.

تبيين تمایز اعتبارات احساسي از اوامر عقلي (قوانين وجداني)

در نظر ع مه طااطاا ی ذرچه مفاهیم وجوب حسمن و قما و همچنمین مفماهیم اممر و نهمی،

اطاعت و ماویت در ا ن نظر ه مفماهیم اع اماریانمد ،ولمی مم بهمای آنهما واقامی اسمت و
اع ااری نیست ،با ا ن تفاوب که اذر م بها احساسی باشند مفاهیم حسن و قا و جمز ا نهما
تابع احساسند و در مارپ تغییرند و در حوزه اخ ق جا ی ندارند .و اذمر مم بهما عقلمی و
وجدانی باشند آنگاه مفاهیم حسمن و قما  ،اممر و نهمی ،اطاعمت و ماومیت پشم وانه عقلمی و
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اخ قی دارند و تابع احسا ها نیس ند .از ا ن رو ا شان در تفکیک ذروههای مفاهیم و اواممر و

نواهی از کد گر در وفحاب  251تا  251لص لافوسفهاواروشارئحعیسم شرح مفوملی ممیآورد
و در وفحه  251میذو د:

و همچنین ک سلسله اموری که فطرب به لزوم آنها قباوب میکند و و ح جمامع کمه
توام با و ح و تکامل فردی است در آنها میباشد احکام و اوامر عقلیمه ،نامیمده و انجمام
دادن آنها را اطاعت اواممر عقلیمه ( ما اطاعمت از اممر وجمدان) ممیدانمیم و در ممورد آنهما
مجازاتی از س ا

و نکوه

ما قد م.

عاارب اد شده از ع مه نشان میدهد اوامر وجدان در چیزها ی است که بر طامق اق بمای

وجدان فطری اخ قی موجب اس حقاق س ودن و نکوهیدن میباشمند و حسمن و قما اخ قمی
فقط در ا ن چیزها مورد بح میباشد .اما حسن و قا ناشمی از م مممت و منمافرب بما قموای
احساسی حسن و قا اخ قی نیست .م کلمان و ف سمفه اسم می نیمز حسمن و قما ناشمی از

وجدان را در افاال که موجب س ودن و نکوهیدناند ،در حوزه اخ ق قرار دادهاند.

ا ن بود ا باحی اندب از مفاهیم اع ااری و نظر ه ع مه طااطاا ی در تایین مفاهیم حسن و

قا افاال اما بر پا ه نقد عقل به عقل که مانای دو نوش ار «قحن نالخالقابایااحهاهانقاداعقالاباه
عقل» و «نقداق ّ ۀاشنحختابیااحههانقداعقلابهاعقل» قرار دادها م .مفاهیم اع ااری به علمم بیمان
اخ ومما

دارنممد و در ماحم اسم ااره کممه از د ممدذاه سممکاکی ت مممه علممم منطممق اسممت درج

میشوند .در ماباد طایات ،مفاهیم چه جزمی باشند چه کلی ،مفاهیم اک شافیاند و شمناخ اری
میباشند .در اخ ق نیز مفاهیم و مقموالب دار مم کمه از نظر مه اع اماراب اسم ق ل دارنمد .در
رجحاناب اراده نیز مفاهیم انبااط دهند ضرورب و د گر عنوانهما شمناخ اریاند ،ذمو ا نکمه

برخی تمابع احسما اند و برخمی تمابع ادراب عقلمی .در ا من میانمه ،مفماهیم اخم ق ،مفماهیم

حقیقیاند و بیانگر نهادهای قانون اخ قند .فقط عقل عملی اخ قمی آنهما را تقر مر میکنمد و

ملکه اراده (= قو اخ یار) را بر پا ه آنها تاین میدهد ،ذرچه آنرا به شیوه دترمینیس ی ،به عمل
وادار نمیکند و ا ن از آنروست که :قانون اخ ق که از طر ق عقل عملمی بمه قموه اخ یمار در
راس ای نیکی محل تاین میبصشد ،آزادی اراده را از میان نمیبرد .تنها مسیر اراده را بمه طمور

عقلی ،مشص

میسازد .آنک ا ن قوه اخ یار است که مسئولیت عمل بر طاق قانون اخ ق بمر

عهده او میباشد .اذر قوه اخ یار خواس ه امیال را کنار ذشارد و از فرمان اخ ق پیروی کند در
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ا ن وورب ،کردار نیک محل در جهان پد د میآ د و اذر فرمان اخ ق را کنار ذشارد و بمر
طاق امیال عمل کند در ا ن وورب ،کردار بد به طور محمل در جهمان پد مد میآ مدُ .حسمن
ذاتی کردارها بر پا ه مطابقت آنها با قمانون اخم ق و ومدور آنهما از آن قمانون اسمت .بنمابرا ن،

م بهای نیکی تنها از طر ق عقل عملی اخ قی ،تایین پش رند .عقل نظری تنها بمه شمناخت
اک فار میکند ،لیک از آنرو که بصشی از موضوعاب شمناخت از حیم چیسم ی خمود بطمور

بالشاب به سراسر جهان تامیم پش رند ،عقل عملی اخ قی از درون عقل نظری بی همیچ فرا نمد

ووری و بی هیچ میانجیذری ،همچنین بی هیچ نیاز به فرپ حاس داخلی آشکار میشود.

شرح و نقد نظریه اعتباریّات
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چكيده
مقاله حاضر با توجه به اینکه قصد و رضا عنوان دو مرحله بنیادین و مهم از مراحل پنج گانه ایجاد عقد و ایقاع
ً
ً
است ،به دنبال پاسخ به این پرسش است كه آیا تفکیک موقت قصد از رضا شرعا و عقال امکان دارد یا اینکه
در مسأله تفصیالتی وجود دارد؟ فقیهان و حقوقدانان در مقام پاسخ به این پرسش سه نظریه ارائه كردهاند.1 :
امکان عقلی و شرعی تفکیک موقت قصد و رضا (نظریه تفکیک)  .2عدم امکان عقلی و شرعی تفکیک
موقت قصد از رضا بر اساس ارجاع قصد به رضای شرعی (نظریه ارجاع)  .3عدم امکان تفکیک عقلی قصد از
رضا اعم از رضای طبعی و رضای عقلی به صورت مردد (نظریه تالزم عقلی) .مقاله حاضر بر اساس تحلیل
عقلی و شرعی مراحل عقود و ایقاعات و تفکیک انواع رضایت از یکدیگر ،به نقد سه دیدگاه فوق پرداخته و در
نهایت به نظریه ابداعی خویش مبنی بر عدم امکان شرعی تفکیک موقت قصد و رضا ضمن پذیرش امکان
عقلی تفکیک قصد و رضا گرویده است.
واژگان کلیدی :قصد ،رضایت ،اراده ،طلب ،بیع مکره ،بیع فضولی
* دانشیار دانشگاه تهران  ،پردیس فارابی (نویسنده مسئول)
** دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
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طرح مسأله
عقود و ا قاعاب کی از بنیادهای نهاد ن در روابط اج ماعی  -اق وادی انسانها است .از ا من
رو در ک ب فقهمی و حقموقی بصم
اخ وا

مهمم و ذسم ردهای بمه بیمان ارکمان ،احکمام و شمرامط آن

اف ه است .قود و رضا در اکثر م مون فقهمی و حقموقی از جملمه شمروط م ااقمد ن

شمرده شده است .الا ه برخی از فقیهان ،قود و برخی ،قود و رضا را از جمله مقوماب خمود
عقد و ا قاع برشمردهاند که در ا من ومورب ،فقمدان آن منجمر بمه از میمان رفم ن عقمد و ا قماع

میذردد .در هر وورب عقد و ا قاع ،برای اثرذشار بودن به پنج مرحله نیازمند است:
 .2توور موضوع

 .1تود ق به فامده

 .1رضا ت و تما ل عرفی ممبار به حکم شرع به مبمون موضوع
 .4اراده و جزم نفس نسات به موضوع
 .5قود انشار به همراه ُمارز و ُمظهر خارجی.

با توجه به ا ن مراحل ،همواره ا ن بح در میان فقیهان و حقوقدانان مطرح بوده اسمت کمه

آ ا تفکیک موقت مرحله سوم انی رضا که در بسمیاری از م مون فقهمی از آن بما عنموان اخ یمار
مقابل اکراه و نه اخ یار مقابل اجاار ،اد میشود ،از مرحله پنجم انی قود ،رواست؟ در پاسخ
به ا ن پرس

سه رأی در میان ا شان ظاهر ذش ه است:

 .2نظر ه تفکیک :روا ی عقلی و شرعی تفکیک موقت قود و رضا

 .1نظر ه ارجاع :عدم روا ی عقلی و شرعی تفکیک موقت قود از رضا بر اسما

قود به رضای شرعی

ارجماع

 .1نظر ه ت زم عقلی :عدم امکان تفکیک عقلمی قومد از رضما اعمم از رضمای طاامی و

رضای عقلی به وورب مردد.

بررسی ا ن نظر اب نیازمند ت اع در ا ن سمؤال مانما ی اسمت کمه :مانمای تفکیمک ما عمدم

تفکیک قود از رضا چیست؟ آ ا ا ن تفکیک وجهی دارد ا خیر؟
در راس ای پاسخ به ا ن پرس

د دذاههای مص لفی ارامه شده است کمه نگارنمده بمه نقمد و

بررسی آنها میپردازد و مص ار خود را در مقام پاسخ به ا ن سؤال ارامه مینما د.

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

 .1مبانی نظری پژوهش
 .1 -1تبيين واژگان کليدي

 1-1-1قصد در لغت و اصطالح؛
«قود» در لغت به مانای در پی

ذرف ن راه ،برخمورد دقیمقتر بمه همدف ،آوردن شمير ممورد

نظر ،به کار رف ه است .4برخی آن را در اوط ح ا نگونمه مانما کردهانمد :قومد در اومط ح،

شوق مؤکدی که به اع اار درونی بودن

منشأ عمل خارجی ميشود ،لشا «نیت» نام دارد .و بمه

اع اار رفع کردن ترد د ،عزم و به اع اار پا داری و اس قامت« ،قود» نامیمده میشمود 2.بمر ا من

اسا  ،در مقام تقسیم بندی قود در جم ب انشا ي ،سه نوع قود با د وجود داشم ه باشمد تما

عمل حقوقی انشار شود :قود لفظ ،قود مانای لفمظ و قومد انشمار مانما .3برخمی از فقیهمان

امامیه ما قدند قود با د مقرون به عمل باشمد .آن قسمم ی از قومد کمه قامل از عممل حاومل

شده« ،عزم» نامیده ميشود و اع ااری ندارد.

1

 .2-1-1رضا در لغت و اصطالح؛

«رضا» در لغت به مانای موافقت و سرور قلب ،در مقابل سصط و کراهت و نیز به مانای طیب

نفس و اخ یار است 7.همچنین «رضا» ،طیب نفس و ا اخ یار ،در اومط ح بمه مانمای تسملط
داش ن فاعل بر فال خو

است که در مقابل آن ،فال اکراهی و فال اجااری قمرار دارد 6.در

م ون فقهی رضا ت به مانای اراده نیز به کار رف ه است که در ا من ومورب ،مقموم نفمس عقمد


    
        
   
اسممت 7.منظممور از «رضمما» در ماممام ب ،ب مه مق بممای آ ممه 
 . 1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،3ص 373؛ زبیدی ،تاج العروس ،ج ،7ص 489؛ راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص 672؛
فیومی ،المصباح المنیر ،ج ،2ص474
 . 2خویی ،اجود التقریرات ،ج ،4ص89
 . 3نائینی ،منية الطالب ،ج ،4ص398
 . 4شهید اول ،الدروس ،ج ،4ص441
 . 5ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،41ص 323؛ راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص 376؛ فیومی ،المصباح المنیر ،ج ،4ص126
 . 6التوحیدی التبریزی ،مصباح الفقاهة ،ج ،3ص77
 . 7همان
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 4  و برخی ادله د گر مانند «ال حل مال امرر
  
   
    
 


   
  
 
    

مسلم اال عن طیب نفسمه» ،2رضمای طاامي(= عرفمی ما شمرعی) اسمت 3.حقوقمدانان رضمای
ً
اوط حی را به میل قلب به طرف ك عمل حقوقی که سابقا انجام شده ا االن در حال انجمام

است ا بادا انجام خواهد شد تار ف ميکنند 1.در عمین حمال چنانچمه بیمان شمد ،بسمیاری از
م اخران به جای واژه «رضا» از واژه «اخ یار» اس فاده میکننمد ،7الا مه چنانچمه برخمی فقیهمان

مااور بیان داش هاند ،به ر آن است که از واژه رضما اسم فاده شمود؛ چمرا کمه ا من واژه ،ابلمغ و
احسن است.

6

برخی فقیهان مااور در مقام تقسیمبندی انواع رضا به دو نوع آن اشاره کردهاند :رضا ت و

میل طاای خودجو  ،و رضا ت و میل عقلي 7.به نظر میرسد ا ن تقسیمبندی بیشم ر نماظر بمه
توجیه وجود رضا ت در بیع مکره است که به اع قاد ا شان حاوی رضا ت عقلی است.

 .3-1-1اراده در لغت و اصطالح؛

اراده از نظر لغوی به مانای خواس ن ،خمواه  ،میمل ،قومد ،آهنم

و ذمام اسمت 8.بنمابرا ن

اراده ،مفهومی است آمیص ه از شوق و محات و بمه قموهای اطم ق ميشمود کمه آن قموه ،مامدأ

اش یاق انسان و در حقیقت همان قوه محرکه اوست 9.بیباوی در تار ف اراده مينو سد:
اراده عاارب است از ترجی کی از دو طرف ا دو امر مقدور و ممکن بر

طرف و امر د گر40.

لنگرودی در مقام تار ف اوط حی اراده ميذو د:
 . 1نساء29 ،
 . 2مفید ،المسائل الصاغانية ،ص410
 . 3التوحیدی التبریزی ،مصباح الفقاهة ،ج ،3ص284
 . 4جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،شماره 2683
 . 5انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص307
 . 6مکارم شیرازی ،انوار الفقاهة ،ص229
 . 7اصفهانی ،حاشية کتاب المکاسب ،ج ،2ص10-39
 . 8راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص 374؛ زبیدی ،تاج العروس ،ج ،1ص 166؛ دهخدا ،فرهنگ دهخدا ،ج ،4ص4363
 . 9تهانوی ،کشاف اصطالحات الفنون ،ص 771
 . 10بیضاوی ،غاية القصوی في دراية الفتوی ،ص92

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

ً
اراده ،اخطار قلای است که قهرا باد از حبور و تود ق دقیق حاول ميشود و مقرون به
عمل عبوی از اعبار

بدن است4.

در اوط ح حقوق مدنی ا ران میتوان اراده را به «خواس ن» مانا کرد .در ا من اومط ح،

اراده را دارای دو حالت جداذانه درونی انی قود و رضا میدانند 2،بنمابرا ن در حقموق ا مران

اراده ،مجموع قود و رضا است.

ف سفه میان اراده و رضا و میل و شوق موکد ،تفاوب قامل شدهاند؛ چرا که از نظر ا شمان

ذاهی اراده موجود است ،اما رضا ی در کار نیست.
 1-3-1-1تقسیما ت اراده

 -2ارادهی حقیقي :آنچه را که شص

3

در درون خود پس از طی مراحل دروني ،تومیم بمر آن

ذرف ه و مورد خواست اوست ،ارادهی حقیقی ذو ند .لنگرودی مينو سد:

ارادهی واقای ارادهای است که در ضمیر آدمی پد د آمده ،آماده ابمراز باشمد لکمن هنموز
ابراز نشده باشد خواه ابراز آن به وسیلهی ا جاب و قاول لفظی باشد ا به وسیلهی اشاره ما
نوش ه ا فال .به د گر سصن ،ارادهی مکشوف به ا جاب و قامول را (ومرفنظر از ا من کمه
کاشف آن چه باشد) ارادهی حقیقی ذو

ند1.

بنابرا ن اراده ،ترادفی با قود ندارد.

 -1ارادهی انشا ي :ا ن اوط ح بیشم ر در میمان فقهما م مداول اسمت .فقهما ارادهای را کمه

موجب ا جاد اثر ا آثار حقوقی شود ارادهی انشا ی مينامند و ذاه از آن به قود انشار نیز تاایمر
ً
ميکننممد .در ا ممن مانمما اراده انشمما ی فقممط در عقممود و ا قاعمماب وجممود دارد و مممث در اقممرار،

شهادب ،ارادهی انشا ی وجود ندارد.

7

 -1اراده خارجی ا ظاهری ا مظهره و اع ن شده :اراده مظهره ،ارادهای است که به کی

 . 1جعفری لنگرودی ،تأثیر اراده در حقوق مدنی ،شماره 90
 . 2شهیدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،ص77
 . 3مالصدرا ،الحکمة المتعالية في االسفار العقلية االربعة ،ج ،1ص 443؛ طباطبایی ،نهاية الحکمة ،ج ،2ص160
 . 4جعفری لنگرودی ،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ،ج  ،4ص 447
 . 5نائینی ،منية الطالب ،ج  ،4ص 69
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از اسااب لفظ ،ک ابت ،اشاره ،فال و ...از درون آدممی بمه خمارج راه اف مه باشمد .برخمی نیمز

ا نذونه تار ف کردهاند که اراده ظاهر عاارب است از تاایر از ارادهی حقیقی با لفظ ،ا فالی

که از اراده کنندهی مص ار وادر شده باشد.

4

 4-1-1رلب در لغت و اصطالح؛
«طلب» در لغت ،ت

بر اف ن ا ذرف ن ش است .بنابرا ن طالب شیئی تم

ذرف ن آن ش است 2.طلب در بح حاضر در اوط ح دارای دو ماناست:

کننمده بمرای

.2طلب حقیقی :به خواس ن واقای ذف ه میشود که از وفاب نفسانیه است .اعمم از ا نکمه

با لفظی ابراز شود ا خیر.

 .1طلب انشامی :به طلای که به کمک وسیلهای اعم از لفظ ما غیمر لفمظ ا جماد میشمود،

ذف ه میشود .اعم از ا نکه طالب طلب انشامی ،طلب حقیقی داش ه باشد ا خیر.

3

 -2بررسی نظریات فقیهان و حقوقدانان پیرامون روایی تفکیک قصد و رضا
 1-2نظریهي تفکيک (نظریه مشهور فقيهان و اکثر حقوقدانان)

مشهور فقیهان م اخر امامیه قامل به تفکیک قود از رضا هسم ند .ا شمان «قومد» را بمه مانمای
ا جاد مانای اع ااری عقد ا ا قاع به واسطه ک ُمارز و ُمظهر خمارجی ،و «رضما» را بمه مانمای
طیب نفس ،اخ یار و تما ل م ااقد ن به مبمون عقد ا ا قماع تلقمی میکننمد .ا من تفکیمک را

میتوان به روشنی در باب بیع مکره و بیع فبولی مشاهده نمود .مراجاه به آرار فقیهان در بماب
شروط م ااقد ن نشان میدهد که اخ یار ،شرط وحت بیع است ،نه مقوم عقد .لمشا بیمع بمدون
اخ یار ،وحی نیست .در تذکرةالعفقهحء بر ا ن مساله ادعای اجماع شده اسمت 1.در مکحسا

 . 1زرقاء ،المدخل الفقهی العام ،ج ،4ص 380 – 384
 . 2زبیدی ،تاج العروس ،ج ،2ص487؛ ابن منظور،السان العرب ،ج ،4ص779
 . 3خراسانی ،کفاية االصول ،ص61
 . 4حلی ،تذکرة الفقهاء ،ج ،40ص43
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نیز ا ن رأی به مشهور م أخران نسات داده شده است.

4

مشهور حقوقدانان نیز در مقام تفسیر موادی از قانون مدنی همچون ممواد 111 ،292 ،291

و  2101قانون مدنی که به تاع نظر ه مشهور م أخران سامان داده شده است ،به تایین نظر ا شمان

پرداخ هاند .در د دذاه حقوقدانان نیز ضمن پش ر امکان تفکیک موقت قود از رضا بر ممؤثر
بودن الحاق رضا به قود پس از برطرف شدن حالت اکراه تاکید شده است .اکثمر حقوقمدانان

دلیل خاوی برای پش ر ا ن نظر ه ارامه نکردهاند و تنها به تفسیر مواد قانون مدنی در ا ن بماره

پرداخ هاند که ماموال مقدمهای از مراحل شکلذیری اراده را در بر دارد .در ا ن میمان کمی از
ا شان ت

نموده است تا نوعی مانا ابی اح مالی را بمر اسما

اومول فقمه م ماخر شمیاه بمرای

تفکیک اراده به قود و رضا ارامه نما د که در ضمن دال مل نظر مه تفکیمک بمه تفومیل ممورد

نظر اکثر ت حقوقدانان قود ،بمه هممان اراده حقیقیمه تفسمیر

بررسی واقع شده است .بر اسا

شده است که بر اسا ماده  292به شرط مقرون شدن به چیزی که داللمت بمر آن کنمد محقمق
میشود؛ امری که در م ون فقهیُ ،مارز ا ُمظهر خارجی نامیده میشود .در تحلیلی کمه مشمهور
حقوقدانان ارامه میدهند ،پی

از تحقق اراده حقیقیه چند مرحله با د روی دهد:

 .2نصست توور موضوع ماامله است که بدون آن امکان روی دادن عقد بمی وجمه اسمت.

ا ن مرحله دورنمای ماامله است که در نها ت محرب اراده میشود.

 .1تدبر و اند شیدن درباره ماامله .در ا ن مرحله دال مل و جهماتی در ذهمن م ااممل شمکل

میذیرد که او را به انجام ماامله راغب میسازد .ا ن جهاب در اومط ح« ،داعمی» نمام دارد؛
سنج

سود و ز ان که در نها ت مقدمه ذز ن

ماامله منورف و ا بدان راغب میسازد.

نها ی داعی برتر ا هدفی است کمه فمرد را از

 .1پس از ان صاب داعی برتر نوبت به تومیم میرسد .نفس پس از ارز ابی دواعمی ،مفیمد

بودن کی را تود ق میکند و حالت جزم به خود میذیرد .ا من چگمونگی نفمس را حکیممان
اراده میخوانند.

 .4اع م اراده.

2

 . 1انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص328
 .2امامی ،حقوق مدنی ،ج ،1ص 49؛ شهیدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،ص 429؛ کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها ،ج ،4ص243
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تبيين و نقد ادلة نظریه تفکيک؛

دلیل اول :رضا ت نه در مفهوم عقد ما ار است (ز را عنوان عقد ت با قود مانا و لفظ محقمق
میشود) و نه در نقل و ان قال ما ار است (ز را غیر مالمک در آن ممدخلیت نمدارد و نمیتوانمد
نقشی ا فار نما د) .بنابرا ن اع اار رضا ت در مفهوم عقمد ،اممری بیدلیمل اسمت .ضممن آنکمه

میتوان اع اار رضا را با تمسک به عموماب و اط قاب دفع نمود 4.بر اسا

ا ن دلیمل ،عقمد و

ا قاع مکره ا فبولی با قود حاول آمده است .بنابرا ن رضا به عنوان ک شرط شمرعی ،تنهما

در وحت اثرذشار است و میتوان قود را از رضا تفکیک نمود.

نقد دلیل اول :درباره قسمت اول دلیل اول که ما نی بر عدم ممدخلیت رضما ت در مفهموم

عقد است ،با د ذفت عقد در وورتی ا جاد کننده وضایت جد د حقوقی اسمت کمه از سموی

شارع امبار شده ،ا الاقمل شمارع آن را باطمل نشممرده باشمد .حمال آنکمه شمارع بمه مق بمای
ً
تجارة عن تراپ  2منحورا عقدی را که ناشی از رضا ت و طیب نفس باشد ،امبمار کمرده

است .ا ن امر هنگامی وضوح بیشم ری می ابمد کمه بما مراجامه بمه تفاسمیر نحموی قمرآن کمر م

درمی ابیم منظور از واژه «عمن» در آ مه شمر فه  19سموره نسمار «عمن ناشمئه» میباشمد .انمی

تجارتی که از رضا ت و طیب نفس ناشی شده باشد3.بنابرا ن عقد بدون رضما ت ،مق بمی اثمر

نیست .در ن یجه قودی که ناشی از رضا ت عرفی نیست ،نزد شارع ،باع

پیدا

عقدی که

ا جاد کننده وضایت حقوقی جد دی باشد به شمار نمیرود .بنمابرا ن بمرخ ف آنچمه مسم دل

بیان نموده است ،نمیتوان با تمسک به اصالة االط ق ا اصالة الاموم اع اار رضا ت را ناد مده
ذرفت؛ ز را با فقدان رضا ت در هنگام ا جماد عقمد ،در اومل پد مد آممدن عقمد دچمار شمک

خواهیم شد .در چنین وضای ی با د اول فساد را در مورد چنین عقدی جاری نممود .منظمور از

ا ن اول ،اول عدم ازلی است ا اس وحاب عدم ملکیت پی

از عقد است .به ا من مانما کمه

اذر قود ناشی از رضا ت عرفی ناود ،در وحت عقد دچار شک خمواهیم شمد و ا من پرسم

 .1انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص330-329
 .2نساء29 ،
 . 3قاسم ،اعراب القرآن الکریم ،ج ،4ص 491؛ درویش ،اعراب القرآن الکریم و بیانه،ج ،2ص202
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ً
برای ما مطرح خواهد شد که آ ا اووال عقدی بمه وجمود آممده اسمت؟ در چنمین ومورتی بنمابر

اصالة الفساد ،حالت سابقه را که عمدم ان قمال ملکیمت و عمدم تغییمر وضمایت حقموقی اسمت،
اس وحاب میکنیم .لشا تنها عقودی ساایت برای اثر پیدا میکنند که شارع آنها را امبار کرده
باشد .در ن یجه اذر در اع اار امری در ماام ب عرفی شک شمود ،نمیتموان بمرای دفمع آن بمه
عموماب و اط قاب ،تمسک نمود؛ چرا که اول ،عدم اثر ماام ب بدون آن قید است 4.ا من

اول نزد فقیهان تحت عنوان «االول فی الاقود الاط ن» ماروف است.

2

درباره قسمت دوم اس دالل مس دل مانی بر عدم مدخلیت غیر مالک در نقمل و ان قمال کمه

از آثار عقد است با د ذفت ،بمه ومورب کلمی نمیتموان ا من اممر را پمش رفت؛ ز مرا در برخمی

روا اب همچون روا ت عروه بارقی مشاهده میکنیم وی با علمم بمه رضما ت پیمامار
تشو ق ا شان نسات به خر د و فرو عروه مشص
است .الا ه ا ن بص

کمه از

میشود ،نقل و ان قال را نیز محقق سماخ ه

از سصن مس دل ارتااط مس قیمی با بحم ا من جسم ار نمدارد؛ چمه آنکمه

سصن از اع اار رضا ت در اول عقد است نه اع امار رضما ت در آثمار عقمد ،همر چنمد مسم دل

نق

رضا ت مالک در نقل و ان قال را پش رف ه است.

دلیل دوم :طایات رضا مق بی انشای اثر حقوقی نیست ،بر خ ف قود انشار که طایامت

و ماهیت آن مق بی انشای اثر حقوقی است .به تاایر د گر رضا ت ،قمدرب خلمق و سمازندذی

ندارد ،در حالی که قود انشار ،عنوری سمازنده و خم ق اسمت کمه اثمر حقموقی را در عمالم
اع اار ا جاد و انشار ميکند.

3

نقد دلیل دوم :بی ترد د بر رضای ورف ،آثار حقوقی بار میذردد .به عنوان مثمال از نظمر

مشهور م اخران ،علم فبولی به رضای مالک ،جواز قال و اقااپ و وحت ماامله فبمولی را

 . 1خراسانی،کفاية االصول ،ص33
 . 2عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج،42ص 71؛ قمی ،رسائل المیرزا القمی ،ج ،4ص 232؛ نراقی ،مستند الشيعة ،ج ،41ص 477؛ انصااری،
کتاب المکاساب ،ج ،1ص 310؛ بجناوردی ،القواعاد الفقهيةة ،ج ،3ص 412؛ خوانسااری ،جاام المادار ،،ج ،3ص 66؛ اماام
خمینی ،کتاب البی  ،ج ،3ص792
 . 3شهیدی ،اصول قراردادها و تعهدات ،ص 14
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در پی دارد 4.همچنین رضای مالك مانع از حکم به ضمان منافع ميشود؛ ز را تورفاب مساوق

به رضای مالك ،تورف عدوانی موجب ضمان محسوب نمیشود .بنابرا ن ،ورف رضما ت در
برخی مثالها باع ا جاد اثر حقموقی جد مد ما جلموذیری از ا جماد مک اثمر حقموقی جد مد

میذردد.

دلیل سووم :اجمماع منقمول مانمی بمر مومححیت انبمام رضما ت م مأخر بمه عقمد مکمره؛

رهحضلعمسحئل2و حدلئقاالناضرة 3بر ا ن رای ادعای اجماع منقول کردهاند .فقیهمان بمر اسما

ا ن سازوکار اوولی انی اجماع منقول ت

نمودهاند تا از طر ق تفکیک در آثار فقمدان رضما

نسات به آثار فقدان قود ،که اولی در نظر ا شان باع عدم نفوذ و دوممی باعم بطم ن عقمد

است ،به تفکیک موقت میان ا ن دو عنموان انمی قومد و رضما در عقمد راه ابنمد .الزممه ا من
اجماع منقول آن است که مشهور م اخران میان آثار فقدان قود و آثار فقدان رضما ت تفکیمک

نموده باشند.

نقد دلیل سوم :اشکال وغروی :وجود چنین اجماعی محل ترد د بسیار جدی اسمت؛ چمه

آنکه شیخ طوسی بر بط ن تمامی عقود و ا قاعاب مکره ادعای اجمماع نممودهاسمت 1.محقمق
ً
اردبیلی نیز وراح ا وجود اجماع در ا ن مساله را نفمی کمرده اسمت 7.محقمق کرکمی در وجمود
چنین اجماعی ترد د روا داش ه است 6.محقق سازواری نیز تنها دلیمل مسماله را اع اماراب عقلمی

میداند 7.در ن یجه با وجود مصالفمت همای بسمیار جمدی کمه مشماهده میشمود ،وجمود چنمین
اجماعی نام وور است.

اشکال کاروی :بر فرپ وجود اجماع منقول ،حجیت ندارد.

 . 1انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص318
 . 2طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،8ص446
 . 3بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،48ص373
 . 4طوسی ،الخالف ،ج ،1ص178
 . 5اردبیلی ،مجم الفائدة و البرهان ،ج ،8ص476
 . 6کرکی ،جام المقاصد ،ج ،1ص62
 . 7سبزواری،کفاية االحکام ،ج ،4ص119
 . 8انصاری ،فرائد االصول ،ج 4ص480-479
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دلیل چهارم :شهرب منقول مانی بر مومححیت انبممام رضما ت م ماخر بمه عقمد مکمره؛

فقیهان ت

نمودهاند تا بر اسا

4

بیانی که در اجماع منقول ذششمت از طر مق تفکیمک میمان

آثار فقدان قود و رضا میان خود ا ن دو عنوان تفکیک نما ند 2.بر اسا

ا من تفکیمک موقمت

میتوان بیان نمود که عقد با وجود قود محقق میذردد و رضا ت تنها باع نفوذ عقد اسمت،
نه ا جادکننده آن.

نقد دلیل چهارم :ا ن شهرب تنها میان م اخران محقق است و ک ب م قدمان از ا ن شمهرب

خالی است 3.بنابرا ن در تحقق چنین شهرتی با وجود مصالفت قدمار ترد د بسیار جمدی وجمود
دارد .در عین حال ،ا ن شهرب بر فرپ وجود ،حجیت ندارد.
دلیووول موووا

1

 :برخمممی فقیهمممان در توضمممی نظر مممهی تفکیمممك ميذو نمممد :در آ مممه

تراضي(نسار ،)19/رضا به مانای طیب نفمس اسمت و نميتموان آن را بمه مانمای قومد و اراده

دانست؛ ز را آنچه در ا ن آ ه شمرط ومحت و درسم ی مااملمه محسموب ميذمردد ،رضمای بمه

مانای طیب نفس است ،حال آن که قود و اراده شرط ومحت و درسم ی عقمد نیسمت ،بلکمه

مقوم و رکن آن محسوب ميشود .شارع در ا ن آ ه درودد تما ز قامل شدن بین سماب ومحی
و ساب باطل ان قال برآمده است و از ا ن رو ،پی

از آن با د عقد و قومد انشمار وجمود داشم ه

باشد تا ا ن تما ز مانا پیدا کند .با عدم تحقق عقد بواسطهی عمدم قومد ،مجمالی بمرای تقسمیم
اسااب ان قال به اسااب وحی و فاسد باقی نمیماند .بنابرا ن ممکن است قود موجود باشمد،

اما به دلیل فقدان شرط وحت انی رضای نفسانی ،عقد مؤثری محقق نشمود ما قومد موجمود

باشد و به دلیل وجود شرط وحت انی رضای نفساني ،عقد مؤثری ا جاد شود .به ع وه عقمد
از امور قودی است که توسط کاشف خمارجی اظهمار ميشمود و بمدون قومد ،تشمکیل عقمد

ممکن نیست .بنابرا ن با د قال از بح از وجود ا فقدان شرط وحت ،اول وجود عقد احراز
ذردد و پس از آن عقد به وحی و فاسد تقسیم ميشود .بر ا ن اسا  ،اذر منظمور از رضما در

 . 1عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج ،42ص771
 . 2انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص328
 . 3عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج ،42ص771
 . 4انصاری ،فرائد االصول ،ج ،4ص232
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آ ه ،قود و اراده ا م زم با آن دو باشد نیازی به ذکر آن ناوده اسمت؛ ز مرا از لفمظ «تجمارب»
ا ن مانا اس فاده ميشود .وجود قود از واژهی تجارب و وجود شمرط ومحت از عامارب 

     اس نااط ميشود .از ا ن رو در آ ه نیز قود و رضا از هم تجز ه

و تفکیك ذرد ده و قود برای تحقق ماهیت ،و رضا برای درس ی آن اع اار شده اسمت .بما ا من
توضی  ،روشن ميشود که فال شص

مکره (عمل حقوقی) از افاال اخ یاری است که دارای

همهی مقوماب اراده ،جز رضا و طیب نفس است.
نقد دلیل ما

4

 :به نظر نگارنده ،در ا ن بیان ت

شده ،از راه فرپ تفاوب آثماری کمه

بر فقدان رضا ت و فقدان قود م رتب است ،میان ا ن دو وفت نفسانی تفکیک به عمل آ مد.

به ا ن مانا که ثمره فقدان قود ،عدم وجود عقد ،و ثمره فقمدان رضما ت ،عمدم ومحت عقمد

ذکر شده است .حال آنکه بیان ا ن تفاوب و ت

برای اس دالل کردن از طر ق ا ن تفاوب بمر

تفکیک ،نوعی موادره به مطلوب است .میتوان اول تفاوب را ممنوع دانست؛ ز مرا رضما ت
به مانای طیب نفس نسات به مبمون عقد ،امری است که قود انشار را م وجه مبمون عقمد

ساخ ه است .لشا اذر رضا ی به مبمون عقد وجود نداش ه باشمد ،ذمو ی قومدی همم م وجمه
مبمون عقد نصواهد بود .به عاارب د گر اذر تما لی به چیزی نااشمد ،طایا ما قومد کمردن آن

نیز ماقول به نظر نمیرسد .بنابرا ن بدون طیب نفس ،الاقل قومد شمرعی درکمار نیسمت؛ ز مرا

رضا ت شرعی به مانای تما ل بدون اجاار ،اکراه و اضطرار به ذز ن مبممون عقمد و اخ یمار
ً
عقد نسات به عدم وجود عقد است و مسلم اسمت کمه قومدی کمه شمرعا ما امر دانسم ه شمده
است ،از ا ن رضا ت ناشی میشود .لشا عدم رضای شرعی ،عدم قود ما امر بمرای ان قمال نمزد

شارع را به دناال دارد .به عاارب د گر از عدم رضا ،عدم قود ما امر شمرعی ،حاومل میآ مد.

بنابرا ن اذر منظور از رضا ت ،رضا ت طاای باشد ،زمینهای برای ا جاد قود نسات به مبمون

عقد باقی نمیماند .در ن یجه نمیتوان از راه تفکیمک در آثمار قومد و رضما ،تفکیمک ا من دو

وفت نفسانی را ن یجه ذرفت؛ چرا که در وورب فقدان همر مک از ا من دو ومفت نفسمانی،
ً
شرعا عقدی در کار نصواهد بود .اما اذر منظور از رضا ت ،رضا ت عقلی باشد که در مبمطر،
 . 1التوحیدی التبریزی ،مصباح الفقاهة ،ج  ،3ص 288 -287
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مکره و مجاور موجود است ،چنین رضا ی در هر وورتی موجود و محقق است .لشا نمیتموان

از فقدان آن ،تفکیک در آثار را ن یجه ذرفت؛ ز را فقمدان آن بمی ماناسمت .اضمافه شمدن قیمد
ً
ً
«عن تراپ» به تجارب نیز لزوما به ا ن مانا نیست که قود عرفی بمه تنهما ی ،شمرعا عقمد سماز
است؛ چه آنکه روشن شد ،عقدی که ناشی از تراضی نااشمد ،نمزد شمارع بمرای تغییمر وضمایت
حقوقی ساایت ندارد .از ا ن رو میتوان بر اسا

بیان اخیر ا ن قید را توضیحی و ا بیانگر مورد

غالب دانست .به بیان د گر ،آ ه در ودد تایین ا ن مطلمب نیسمت کمه دو نموع تجمارب وجمود

دارد :نصست تجمارتی کمه از رضما ت ناشمی میشمود و د گمر تجمارتی کمه از رضما ت ناشمی

نمیشود؛ ز را عقدی که از رضا ت ناشی نشود ،به ا ن دلیمل کمه قیمد ممورد نظمر شمارع در آن
ً
رعا ت نشده است ،اووال عقد به شمار نمیرود .بنابرا ن قید «عن تراپ» قید توضیحی اسمت
نه اح رازی.

دلیل شش  :فحوای وحت عقد فبولی؛ در عقد فبولی ،مالک رضا ت الحق خمو

را

به قود فبولی منبم میکند و با ا ن عمل عقد فبولی را که فاقد قومد مالمک واقامی بموده

است ،توحی میکند .حال آنکمه در عقمد مکمره ،مالمک رضما ت الحمق را بمه قومد سمابق

خو

ملحق میکند .بنابرا ن اذر در عقد فبولی حکم بمه ومحت عقمد در ومورب الحماق

رضا ت کنیم ،در عقد مکره با د به طر ق اولی حکم به وحت عقد کنیم؛ ز را در عقمد مکمره
ً
الاقل مکره واجد قود است و تنها رضا مفقود است ،بر خ ف عقمد فبمولی کمه اوموال
قودی در کار ناوده است .بنابرا ن از فحوای وحت عقمد فبمولی میتموان تفکیمک در آثمار

فقدان قود و آثار فقدان رضا را ن یجه ذرفت و بالمآل آن دو را تفکیک نمود.

4

نقد دلیل شش  :تنها مس ند وحت عقد فبولی ،روا ت عرو بارقی است که از ا ن قمرار

است« :پیامار

به عرو بارقی ک د نار داد تا با آن ک ذوسفند بصرد .عروه با آن د نار دو

ذوسفند خر د .در راه کی از ذوسفندها را به ک د نار فروخت .عروه میذو د :ماجرا را بمه

پیامار ذف م و ک د نار و ک ذوسفند را به او دادم .پیمامار فرمودنمد :خداونمد بمه مااملمهاب

 .1انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص329
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برکت دهد» .4ا ن روا ت در منابع شیای با سند وحی نقل نشده است 2و تنهما در منمابع عاممه
با سند وحی آمده است 3.بنابرا ن به لحاظ سندی قابلیت اس نادی نمدارد .عممل اومحاب بمه
ا ن روا ت نیز بر اسا

تمام ماانی ،جابر ضاف سند نیست 1.از جهت داللمی نیمز ا من روا مت

دارای چند اح مال است .از جمله اح مماالب بلکمه اظهمر آنهما ا مناسمت کمه عمرو بمارقی از

رضا ت پیامار

به خر د و فرو اح مالی خود و قال و اقااپ خار داش ه و از ا من رو بمه

قال و اقااپ پرداخ ه است 7.حال آنکه در عقد فبولی مطرح در ک ب فقهی بح از جما ی

است که مالک اولی هنوز رضا ت خو را ابراز نداش ه است .ضمن ا نکه بر فرپ پمش ر
ً
سندی و داللی روا ت عرو بارقی ،نمیتوان از آن وحت بیع مکره را ن یجه ذرفمت؛ ز مرا اوال
ً
ا ن عمل ،قیا حکم بیع مکره به بیع فبولی اسمت کمه در فقمه امامیمه اممری نارواسمت .ثانیما
چنانکه ذف ه شد در ومحت مااملمه با مد بمه دنامال ومحت شمرعی بمود و ا من ومحت (علمی

الفرپ) در بیع فبولی ،موجود و در بیع مکره ،مفقود است و با د به مورد نم

بیع فبولی است ،اک فار نمود.

کمه بمر فمرپ

وجهی د گر برای نظر ه تفکیک :کمی از اسماتید و مفسمران قمانون ممدنی در مقمام تفسمیر

تفکیک قود و رضا از کد گر ت

نموده است تا بر اسا

کی از مااح ک می راه اف ه

به علم اوول فقه مااور شیای ،مانا ی برای تفکیک قود و رضا تاسیس نما مد .ا شمان ما قمد

است تفکیک طلب و اراده در اوول فقه م اخر شیاه ،مانا ی برای تفکیک قومد و رضما شمده
است؛ ز را به نظر ا ن حقوقدان «اذر اراده و طلب کی باشد ،د گر به دشواری میتوان قود و
رضا را از هم بازشناخت و به هممین جهمت اسمت کمه ذروهمی قومد را بما اعم م آن مصلموط

کردهاند» 6.ا ن نو سنده در مقام تایین نظر ه خو
ارامه نمیکند.

و اسم دالل بمه نفمع آن ،توضمی بیشم ری

 . 1طوسی ،االمالی ،ص399
 . 2بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،48ص378
 . 3ابن حنبل ،المسند ،ج ،1ص 377؛ ابن ماجه ،سنن ،ج ،3ص 803؛ ترمذی ،جام (سنن) ،ج ،2ص361
 . 4غروی ،التنقیح فی شرح العروة الوثقی ،ج ،4ص47
 . 5انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،3ص318
 . 6کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها ،ج ،4ص249-248
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نقد وج  :برای نقد ا ن وجه اب دا با د د مدذاههای م فماوب دربماره تغما ر و اتحماد طلمب و

اراده در اوول فقه م اخر شیاه مورد بررسی قرار ذیرد .آنگماه پمس از مشمص

شمدن ماهیمت

نظر ه م اخران مانی بر تغا ر طلب و اراده با د د د آ ا ا من تفکیمک بمه تایمین تفکیمک قومد و
ً
رضا کمکی میکند؟ بنابرا ن مقدم ا به نقل مص ور ا ن آرار میپرداز م:
ً
ً
ً
 .2از د دذاه ما زله و اکثمر علممار شمیاه ،طلمب و اراده مفهومما ،انشماما و خارجما م حمد

هس ند .اتحاد مفهومی به ا من ماناسمت کمه مانمای لفمظ طلمب و اراده م مرادف اسمت(بحم

لغوی) .اتحاد انشامی به ا من ماناسمت کمه طلمب انشمامی بما اراده انشمامی م حمد اسمت(بحم

اوولی) .و اتحاد خارجی به ا ن ماناست که طلب حقیقی با طلب خارجی م حد اسمت(بحم

عقلی) .بنابرا ن اراده در هر مرحلهای با طلب در همان مرحله م حمد اسمت .در ن یجمه طلمب و
اراده در هر مرتاه با طلب و اراده در مرحله د گر م فاوب هس ند .محقمق خراسمانی اع قماد دارد

طلب و اراده ،اتحاد مفهومی دارند ،هر چند کلمه اراده بمه علمت کثمرب اسم امال بمه طلمب و
اراده حقیقی ،و لفظ طلب بر اثر کثرب اسم امال بمه طلمب انشما ی انومراف دارد .وی ما قمد

است ا ن دو ،ع وه بر اتحاد مفهومی ،اتحاد موداقی نیز دارند.
ً
ً
 .1از د دذاه اشاعره و نیز برخی از محققان مااور شیاه ،طلب و اراده ،مفهوما ،انشماما و
ً
خارجا م غا ر هس ند .تغا ر مفهومی به ا ن ماناست که مانای لفظ طلب ،طلب انشامی و مانای

لفظ اراده ،اراده حقیقیه است .تغا ر انشامی به ا من ماناسمت کمه طلمب انشمامي ،مغما ر بما اراده
انشامی است .تغا ر خارجی نیز به ا ن ماناست که طلب حقیقی بما اراده حقیقیمه مغما رب دارد؛
ز را در نفس ،دو وفت ا دو کیف نفسمانی وجمود دارد کمه کمی اراده و د گمری طلمب نمام

دارد 4.اشاعره ،و بیش ر م ماخران شمیاه بمه اخم ف مفهمومی و اتحماد مومداقی آن دو اع قماد
دارند .به ا ن بیان که طلبُ ،مارز و آشکار کننمد اراده اسمت نمه عمین آن؛ ز مرا طلمب از مقولمه
فال ،و اراده از مقوله کیف است.

نظر محققان مااور مانی بر تفکیک طلمب و اراده ،در حقیقمت واکنشمی اسمت بمه نظر مه

محقق خراسانی در کفايةالالص ل .محقق خراسانی در ا ن بماره بمه اراممه چهمار ممدعا پرداخ مه
است:

 . 1حیدری فسایی ،شرح کفاية االصول ،ج ،2ص12-10
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 .2اتحاد اراده حقیقیه با طلب حقیقی
 .1اتحاد اراده انشامیه با طلب انشامی

 .1مغا رب طلب انشامی با طلب حقیقی
 .4مغا رب اراده انشامی با اراده حقیقیه
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ا شان الا ه بر هیچیك از ا ن ممدعیاب ،دلیمل قیاسمی اراممه نمداده و آن را بمه وجمدان احالمه

ميدهد.

بررسی د دذاه اوولیون قامل به تفکیک طلب و اراده؛

 -2محقمق خممومی (کمه از ما قممدان نظر ممه دوم بمه شمممار ميرونممد) چهمار مممدعای محقممق

خراسانی را خطما ميدانمد و ا نگونمه اسم دالل خمود را در رد د مدذاه محقمق خراسمانی سمامان

ميدهد:

مدعای اول ،به شدب خطاست؛ ز را اراده در واقایت خو

از وفاب نفسانیه است و از

مقوله کیف به شمار ميرود که قامم به نفو است .اما طلب از افاال اخ یار ه اسمت کمه
ً
ً
از انسان به واسطه اراده و اخ یار وادر ميشود ...در ن یجه طلب مفهوما و موداقا ماما ن
با اراده است ،بنابرا ن آنچه محقق خراسانی فرمودهاند که وجدان به اتحاد ا ندو شمهادب
ميدهد ،واقاا

خطاست2.

محقق خو ی با همین بیان ،سه محور د گر بح محقمق خراسمانی را مصمدو ميسمازد.
ً
ً
ن یجهذیری نها ی محقق خو ی به ا ن نک ه خ م ميذردد که طلمب و اراده مفهومما و مومداقا
م اا ن هس ند .نک ه اساسی که از ا ن فراز ميتوان ن یجه ذرفت ا ن است که طلب ،عنوان ُمامرز
و ُمظهر اراده است که در قول ا فال م جلی ميذردد .بنابرا ن طلب بمه سماب فالیمت بما اراده

که کیف نفسانی است و قطاا فال خارجی به شمار نميآ د ،م اا ن است .ا ن مطلب ع وه بر

تقر راب اوولی ا شان در تقر راب فقهی ا شان نیز وجود دارد .ا شمان در شمرح مکاسمب شمیخ
انواری ضمن تالیقه بر مساله «و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمةدلو العقةد الةذی

 . 1خراسانی ،کفاية االصول،ص66-61
 .2فیاض ،محاضرات فی اصول الفقه ،ج ،4ص371-373

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

يتلفظان به» پس از تناه دادن به اش ااه فقهار در اع اار قود از شرامط م ااقد ن و ا نکه قومد از
ً
مقوماب مفهوم عقد است و بدون قود اووال عنوان عقد ت پد د نمیآ مد بمه ا من اممر اشماره

میکنند که درباره عقد ا ا قاع دو نظر ه وجود دارد :نظر مه نصسمت کمه قمول مامروف فقهمار
است ،عقد ا ا قاع را عاارب از انشار مانا با لفظ میداند که درست به نظمر نمیرسمد؛ و نظر مه

دوم که قول مص ار نزد محقق خو ی است ،عقد ا ا قاع را عاارب میداند از اظهار امر نفسمانی
با ُمارز و ُمظهر .ا شان سپس به مقا سه امر نفسانی همراه با مارز ،با قود میپردازند و ا من دو را
گانه میبینند:

بنابرا ن هیچ عقد ا ا قاعی موجود نميشود مگر با قومد کمه عامارب اسمت از مك فامل
نفسانی به همراه اظهار آن با ابراز کننده خارجي ،و اذمر کمی ازا من دو اممر من فمی شمود
د گری نیز من فی خواهد شد و در ن یجه مرکب نیز من فی خواهد

شد4.

بر ا ن اسا  ،تفاوب قابل توجهی میان طلب و قود در ا من عاماراب د مده میشمود؛ ز مرا

ا شان طلب را فقط عنموانی بمرای مامرز و مظهمر قمولی ما فالمی اراده ميبیننمد ،در حالیکمه در

تار ف قود ،از عنوان اع اار نفسانی ا فال نفسانی به همراه مارز و مظهر قمولی ما فالمی اراده
اس فاده ميکنند .بنابرا ن ميتوان ذفت از نگاه ا شان قومد مک قیمد اضمافه نسمات بمه طلمب

دارد .محقق خو ی در توضی مقدماب طمولی افامال اخ یماری بمه نکماتی اشماره ميکننمد کمه
اخ ف اراده و رضا را نشان میدهد .از نگاه ا شان افاال اخ یاری وادر از اشمصا

مص مار،

مس ند به دس های از مقدماب طولی است که همگی در افق نفس موجودند .ميتوان بمه ترتیمب
به ا ن مقدماب اشاره نمود .2 :توور  .1تود ق به فامده  .1میل ا رضا ت  .4شوق موکمد کمه

از آن غالاا به اراده تاایر ميشود .اراده همم عامارب اسمت از تمأثیر نفمس در تحر مك عبم ب

بدن .5 .قود که عاارب است از ك فال ا اع اار نفسانی که به همراه مظهر ما مامرز خمارجی
قولی ا فالی پد د ميآ د 2.در ن یجه ا شان میل به مبمون عقد را رضا و اراده را تأثیر نفمس در

تحر ک عب ب میداند که ناشی از رضاست و نمه عمین آن .بنمابرا ن تفکیمک قومد و رضما
 .1التوحیدی التبریزی ،مصباح الفقاهة ،ج ،3ص276
 . 2همان ،ص289
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نمیتواند مس ند به تفکیک طلب و اراده باشد؛ چه آنکه از نگاه محقق خو ی که از قمام ن بمه

تفکیک طلب و اراده است ،میان طلب و قود ،و رضا و اراده ا نهمانی وجود ندارد.

 -1محقق بروجردی نیز ما قد است طلب و اراده از کد گر مغما ر هسم ند .ا شمان د مدذاه

اس اد خو

است ،از اسا

 ،محقق خراسانی را که ما قد به اتحاد مفهومی ،خمارجی و انشمامی طلمب و اراده
باطل میداند؛ ز را اراده بمه عنموان مک ومفت حقیقمی کمه قیمام بمه نفمس و

مابهازای خارجی دارد ،از امور حقیقی است و نمیتواند دارای وجود انشامی باشمد .بمه خم ف

طلب که دارای مانا ی است که قابلیت داش ن وجود انشا ی به وسیله انشار را دارد و مانمای آن

با و تحر ک است .به سصن د گر ،موجوداب دو قسم هس ند :الف) موجوداب حقیقی کمه

در عالم خارج از ذهن موداق واقای دارند ،مانند انسان؛ ب)امور ان زاعمی کمه وجمود آنهما بمه
اع اار وجمود منشما ان مزاع آنهاسمت .قسمم دوم ،خمود دارای دو ومورب اسمت :ومورب اول،

چیزها ی است که از امور حقیقیه ان زاع میشود ،مثل فوقیت و تح یت ( انی فوقیمت مک اممر
اع ااری است ،ولی از ک امر حقیقی به نام فوق ان زاع میشود) .وورب دوم ،چیزها ی اسمت

که از امور اع ااری و انشا ی ان زاع میشوند ،مثمل :ملکیمت ،زوجیمت ،سملطنت و . ...ا شمان

میفرما د:

از ا ن اقسام سه ذانمه ،دو قسمم اول(حقیقمی و ان زاعمی حقیقمی) ممورد تالمق انشمار قمرار
نمیذیرد؛ چون ا نها از امور خارجی و واقای هسم ند ،ماننمد ز مد در خمارج ما اراده کمه
دارای واقایت نفسانیه است و به لحاظ واقامی بمودن و عمدم تالمق انشمار بمه آن ،بما سما ر
موجوداب واقای تفاوتی ندارد .بلکه چیزی قابل انشار است که امر اع ااری محل باشد،
نه خود

امر حقیقی باشد و نه از امور حقیقی د گر ان زاع شده باشمد .بنمابرا ن اراده ،بمه

اع اار وفت نفسانی بودن ،از قسم اول است و قاول انشار نمیکند .به خ ف طلمب کمه
مانای آن تحر ک و با است .با و تحر ک هم ذاهی عملی است که طالب ،دست
مطلوبمنه را ذرف ه و او را وادار به انجمام عممل در خمارج مینما مد .نموع د گمر بام و
تحر ک ،قولی و لفظی و انشا ی است که طالب با الفاظی مانند «اطلب منک» ا «آمرب
بکشا» و  ...انجام عمل را خواهان میشود .طلب اعم از قولی و فالمی همیچ ارتاماطی بمه
اراده که وف ی قامم نفس است ،ندارد .الا ه طلب به هر دو مانای عملی و لفظی مظهر و
مارز اراده است .کسی که اراده میکند که مث عاد کاری را انجام دهمد ،او را تحر مک

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

فالی ا قولی به سوی انجام عملمی میکنمد و ا من تحر مک و بام  ،کاشمف از آن اراده
است و میان کاشف و منکشف و بین مارز و مارز ،تادد و تغا ر وجود دارد ،نه اتحماد .بمه
بیان د گر ،طلب اعم از قولی و فالی از مظاهر اراده است و از طر مق طلمب ،وجمود اراده
در نفس کشف میشود .شایه کشف علت از طر ق مالول آن(برهان إنی) .از ا ن بیان بمه
دست میآ د که مدلول انشاماب مانند عقود و ا قاعاب ،اراده نیست ،بلکه امری است که
کاشف اراده است و آن

بر اسا

طلب است4.

ا ن بیان نیز تفکیک قود و رضا نمیتواند مس ند به تفکیک طلب و اراده باشد.

1و -4همچنین محمد رضا مظفر بمه تامع اسم اد

محقمق اومفهانی ،سمصنی شمایه سمصن

محقق بروجردی دارند که ن یجه آن فرق مفهومی میان طلب و اراده است .الا ه ا شان اسم دالل
محقق بروجردی را طی نمیکند .ا شان مینو سد:

وق ی موال از عادی خواهان انجام ا عدم انجام کاری است ،ذاهی آن شوق و میل مؤکمد
درونی خود را ابراز نمیکند و ذاهی آن را ابراز میکند .در وورب اول ،نام آن را اراده و
در وورب دوم ،نام آن طلب است .بنابرا ن طلب عاارب است از آشکار و هو مدا نممودن
اراده و رغات و بیان نمودن آندو بواسطه طلب .بنابرا ن ورف اراده و رغامت بمدون بیمان
آندو بواسطه ک بیان خارجی ،طلب نامیده

نمیشود2.

ا ن بیان نیز همانند بیاناب سابق قام ن به تفکیک طلمب و اراده نمیتوانمد مسم ند تفکیمک

قود و رضا باشد.

نتيجه گيري بررسي نظریه اصوليانِ قائل به تفکيک طلب و اراده:

آنچه از تفکیک طلب به عنوان ک فال و اراده به عنوان ک کیفیت نفسانی در نظر اومولیان
مااور فهمیده میشود ،بی ترد د مانا ی برای تفکیک قود به عنوان ک اع اار ا فال نفسمانی

که همراه مظهر و مارز خارجی شده است و رضا به عنوان ک کیفیمت نفسمانی نصواهمد بمود؛

چه آنکه طلب ،ک فال است و بنابرا ن با قود که ک اع اار نفسانی به همراه مامرز خمارجی

 . 1منتظری ،نهاية االصول ،ج ،4ص92
 . 2اصفهانی ،نهاية الدراية ،ج ،4ص 32؛ مظفر ،اصول الفقه،ج ،4ص77
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است ،دارای نسات تساوی نیست .همچنین اراده به عنوان ک کیفیت نفسانی کمه در ومورب

عدم المانع به فال م ول میذردد ،با رضما ت بمه عنموان مک کیفیمت نفسمانی کمه حماکی از
رضا ت درونی و طیب نفس ورف نسات به مبمون ک ماامله است و لزوما م ومل بمه فامل

نیست ،دارای نسات تساوی نیست .بنابرا ن تفکیک به حق طلب و اراده در اوول فقمه مااومر

شیاه که در واکن

به تقسیم بندی آخوند خراسانی شکل ذرف ه است ،مانما ی بمرای تفکیمک

قود و رضا از کد گر نیست .ضمن آنکه برخ ف نظر مه اکثمر حقوقمدانان و مفسمران قمانون
ً
مدنی ،اراده به عنوان ک کیف نفسانی بسیط و مجمرد عقم قابمل تفکیمک بمه قومد و رضما
نیست.

4

 2-2نظریة ارجاع؛

در مقابل د دذاه مشهور م اخران ،د دذاه برخمی از فقیهمان م مأخر ،2م مأخر م مأخر 3و مااومر

1

وجود دارد که ا ن تفکیک را برنمیتابد .م قدمانی مانند شیخ طوسی ،7قاضی ابن بمراج 6و ابمن

زهره 7را نیز ،با د به ا ن جمع ملحق دانست .واحب جواهر نیز در برخی عااراب خود م ما مل

به ا ن نظر ه است 8.در مورد نظر ه واحب جواهر عااراب د گری نیز وجود دارد کمه برداشمت
ذف ه ساب میشود 9.محقق کرکی تور

مص لفی را نسات به برداشت پی
ً
عدم رضا ت ،اووال قودی هم در کار نیست و بنابرا ن عقدی هم محقمق نشمده اسمت؛ ز مرا
ظاهر ادله ا ن است که عقد با د ناشی از رضا ت مقارن باشد.

میکند ،با فمرپ

40

 . 1طباطبایی ،نهاية الحکمة ،ج ،2ص134
 . 2کرکی ،جام المقاصد ،ج ،1ص 62؛ اردبیلی ،مجم الفائدة و البرهان ،ج ،8ص 476؛ سبزواری ،کفاية االحکام ،ج ،4ص119
 . 3نراقی ،مستند الشيعة ،ج ،41ص 267-266؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،48ص371-373
 . 4حکیم ،نهج الفقاهة490-488 ،
 . 5طوسی ،الخالف ،ج ،1ص178
 . 6طرابلسی ،المهذب ،ج ،4ص374-370
 . 7حلبی ،غنية النزوع ،ص241
 . 8نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،22ص267
 . 9همان ،ج ،32ص47
 . 10کرکی ،جام المقاصد ،ج ،1ص62

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

ور عاارب محقق اردبیلی نیز ا ن است که در ومورب عمدم رضما ت – چنانکمه در بیمع
ً
ً
مکره شاهد هس یم -قودی هم در کار نیست .بنابرا ن از د دذاه ا شان ،عقد ثاوتا و اثااتا دچار

خلل است؛ چرا که در چنین عقدی به ساب عدم وجود رضا ت ،قود و اراده وجمود نمدارد و
ً
لشا هیچ عقدی ثاوتا محقق نشده است .ثانیا تراضی شرعی که از ظماهر آ مه مسم فاد اسمت نیمز
ً
ً
4
مفقود است .بنابرا ن عقد اثااتا و شرعا نیز محقق نیست.
محقق بحرانی پس از نیکو شمردن قول محقق اردبیلی ما نی بر عدم روا ی تفکیمک قومد

و رضا ،بر اسا

مسلک اخاار ان به اوولیان میتازد که در احکام شمرعی مسمرح و جا گماهی

برای عقول نیست .از ا ن رو تفکیک قود و رضا حین عقد و انبمام رضا به قومد کمه سماب
توحی عقد شود ،مو د شرعی ندارد .ا شان همچنین حکم بیع فبولی را با نادرسمت شممردن

خار عرو بارقی ملحق به بیع مکره میشمرد.

2

محقق نراقی نیز عدم وحت بیع مکره را (ح ی در فرپ الحاق رضا) به ساب عمدم ومدق

عنوان بیایت عرفی (ناشی از عدم وجود قود ناشی از عدم رضما) میدانمد .ا شمان اکمراه را نمه
تنها عامل ان فار رضا ت ،بلکه عامل ان فار اراده و قود میداند.

3

همانگونه که ذکر شد واحب جواهر ،شیخ محمد حسمن نجفمی ،ان فمار رضما را بما ان فمار

قود و مانای عقد م رادف میداند .ا شان ودور الفاظ عقد از جانب مکره را به منزلمه ومدور
ا ن الفاظ از جانب هازل و مجنمون میشممرد کمه در واقمع قومدی در ا نگونمه مموارد در کمار

نیست.

1

آ تالله حکیم از فقیهان مااور نیز قود را عین اخ یار و رضا ت میشمرد .از نظمر ا شمان

ا ن امر که تما ل و رضا ت نفس به مبمون عقد ،موجب تالق اراده و قود بمه آن میشمود ،از
واضحاب است .بنابرا ن قود در حقیقمت انشمار بمه اخ یمار و طیمب نفمس انمی رضما ت بماز

میذردد .از ا ن رو مم نع است کسی قود مبمون عقدی را کند که قود ،ناشمی از رضما ت
 . 1اردبیلی ،مجم الفائدة و البرهان ،ج ،8ص476
 . 2بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،48ص371-373
 . 3نراقی ،مستند الشيعة ،ج ،41ص267
 . 4نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،22ص267-266
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و طیب نفس نااشد.

4

تبيين و نقد ادله نظریه ارجاع؛

دلیل اول :اکراه به مانای عدم رضا ت نه تنها بما رضما ت ناسمازذاری دارد بلکمه بما قومد همم
ناسازذار است .و در عقود شرط است که آنچه با قود ،منافاب دارد ،بیان نگردد .حال آنکه بما
وجود اکراه ،که با قود منافاب دارد ،قودی وجود ندارد 2.در بیان محقمق نراقمی بمه ومورب
واضحی میان عدم رضا ت و عدم قود ،ت زم برقرار شده اسمت .در واقمع عمدم قومد در ا من

بیان به عدم رضا ت بازمیذردد.

نقد دلیل اول :به اع قاد نگارنده ا ن دلیل نشان دهنده عدم وجود قودی است کمه مسم ند

به عدم رضا ت شرعی است ،اما چنانکه مکررا بیان شد ،نافی مطلق قود نیسمت .همچنمین در
ً
ضمن نظر مشهور بیان شد مکره قطاا قاود است ،لشا نمیتوان پش رفت که اکراه با مطلق قود

منافاب داش ه باشد.

دلیل دوم :تما ل و رضا ت نفس به مبمون عقد ،موجب تالق اراده و قود به آن میشود.

ا ن امر از واضحاب است .بنابرا ن قود در حقیقت انشار به اخ یار و طیب نفس انی رضما ت

باز میذردد .از ا ن رو محال است کسمی قومد مبممون عقمدی را کنمد کمه قومد ،ناشمی از
رضا ت و طیب نفس نااشد.

3

نقد دلیل دوم :به اع قاد نگارنده ا ن دلیل در ودد اثااب ساایت انحواری رضمای شمرعی

نسات به پیدا

قود به مبمون عقد اکراهی است .حال آنکه نها ت آنچه توسمط ا من دلیمل

ثابت میشود ،عدم وجود قودی است که مس ند به عدم رضا ت شرعی است ،لشا نافی مطلمق
قود نیست؛ ز را ممکن است کسی با فرپ عدم رضا و تما ل به مبمون ک عقد بمه آن تمن
دهد ،چنانکه در عقود غیر اکراهی نیز ذاهی با وجود عدم رضا و تما ل به مبمون عقد ،عاقمد

به ساب ک ضرورب اق وادی تن به ماامله میدهمد .و نیمز چنانکمه در مکمره بحمق مشماهده
 . 1حکیم ،نهج الفقاهة ،ص490-488
 . 2نراقی ،مستند الشيعة ،ج ،41ص267
 . 3حکیم ،نهج الفقاهة ،ص490-488

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

میکنیم با فرپ عدم رضا ت ،شارع قود او را ما ار دانس ه است .از طرف د گر همر چنمد در
چنین مااملهای رضا ت شرعی نیسمت  ،امما رضما ت عقلمی وجمود دارد 4.ضممن آنکمه فمرپ
مشهور م اخران در جا ی است کمه مکمره ،قاومد باشمد ،بنمابرا ن فمرپ عمدم قومد ،خم ف

وورب مسأله است.

2

 3-2نظریهي تالزم عقلي

ا ن نظر ه توسط فقیهان مااور همچون محقق اومفهانی ،3اممام خمینمی 1و مومطفی خمینمی
ابراز شده است .بر اسا

7

ا ن د دذاه ،امکان ندارد اراده به امری تالق بگیرد و جهت کمافی در

آن امر از حی اخ یار ا طیب نفس وجود نداش ه باشد .بنمابرا ن همر عملمی اعمم از اخ یماری،

اضطراری و اکراهی و ح ی اجااری حاوی و م بمن طیب نفس و اخ یار است.

محقق اوفهانی بر ا ن باور است که هنگامی اراده محرکه عب ب به شی تالق مميذیمرد

که در آن ش جه ی م مم با قوهای از قوای نفس وجود داشم ه باشمد ،تما بمه سماب آن جهمت

م مم ،شوق در نفس پد د آ د .در ن یجه ،ا ن شوق آنقدر مؤکد میشود که علت تاممه حرکمت
عب ب شود .از نظر ا ن محقق ذاهی ا ن م ممت نسات به قوای طاای است ،به ا ن مانا کمه
ً
اراده انسان طااا به چیزی تالق میذیرد .و ذاهی نسات به قوای عقلی است ،انی طامع انسمان
م ما ل به انجام آن نیست ولی عقل حکم میکند که انجام ا ن عمل نسات بمه عمدم انجمام آن

سودمندتر است .و ذاهی نیز نسات به هر دو قوه است .بنابرا ن همیچ فامل ارادی وجمود نمدارد
مگر آنکه ا از شوق طاای وادر ميذردد ا از شوق عقلی و ا هر دو .در ن یجمه رضما و طیمب
نفس هم ماورار اراده و ماا ن با آنها نیس ند .طیمب نفمس ذماهی عقلمی اسمت وذماهی طاامي.

فالی که از اکراه ناشی میشود ،از طیب نفس عقلی که بر کراهت طاامی غالمب آممده ومادر
 . 1اصفهانی ،حاشية کتاب المکاسب ،ج ،2ص39
 . 2بهبهانی ،حاشية مجم الفائدة و البرهان ،ص84-80
 . 3اصفهانی ،حاشية کتاب المکاسب ،ج ،2ص39
 . 4امام خمینی ،کتاب البی  ،ج ،2ص76-77
 . 5خمینی ،مصطفی ،کتاب البی  ،ج ،4ص321-323
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ميذردد و اال هرذز وادر نميشد .همچنین واض است که مناط وحت مامام ب در طیمب
طاای خ وه نميشود؛ ز را بیای که داعی به انجام آن حاجت ضروری است ،ومحی اسمت
هرچند طااا مکروه باشد .پس دانس ه شد که مناط ،مجرد طیب نفمس اسمت اعمم از طاامی ما

عقلی و نه ورف طیب نفس طاای.

4

از مثال دارو اس فاده میکند که هر چنمد طیمب

محقق اوفهانی پس از تایین نظر ه خو

نفس طاای انسان م ما ل به آن نیست ،ولی طیب نفس عقلی آن را بمرای ممرپ بمدن ضمروری
تشصی

داده و اراده را بدان م ما ل و م وجمه میسمازد 2.بمر اسما

آنچمه از کلمماب محقمق

اوفهانی برداشت میشود ،طیب نفس همواره در عمل مص مار ،چمه مکمره باشمد ،چمه مبمطر
افت میشود .الا ه جهت ا ن طیب نفس ،م فماوب اسمت .ذماهی طیمب نفمس ،م ممم قموای

عقلی است و ذاهی م ممم قموای طاامی و ذماهی م ممم همر دو .بنمابرا ن آنچمه بیمع مکمره را

بیاع اار میسازد ،در حقیقت ودور عقد از حی کراهت نیست .بنابرا ن بطم ن عقمد مکمره
مشمول ادلهای همچون آ ه

  

و حد

«ال حل مال امرر مسلم اال عمن طیمب

نفسه» نیست؛ چرا که در عقد اکراهی همم طیمب نفمس وجمود دارد ،بلکمه بطم ن ا من عقمد،
مشمول ادلهای مانند حد

رفع است که امر اکراهی را بی اثر میشمرد.

تبيين و نقد دليل نظریه تالزم عقلي؛

دلیل :مناط طیب نفس که به موجب آ مه

  

و احاد م مثا مه طیمب نفمس در

تجارب ،ثابت است ،اعم از طیب نفس طاای و طیمب نفمس عقلمی اسمت .لمشا در جما ی کمه
اکراه ،اضطرار و ح ی اجااری که ب وان با فرپ آن فامل را بمه فماعل

مسم ند دانسمت ،طیمب

نفس وجود دارد و در ن یجه قود نیز موجود است .لشا ادله رضا ت منورف به رضما ت طاامی
ا عرفی نیست.

نقد دلیل :اشکال اساسی ا ن نظر ه عدم توجه به ادله اع اار رضای شرعی است کمه عممد

آن آ ه تراضی است .لشا در وورب عدم وجود رضای عرفی و شرعی و ح می در فمرپ وجمود
 . 1اصفهانی ،حاشية کتاب المکاسب ،ج ،2ص10-39
 . 2همان

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

رضای عقلی ،قودی که ا جاد میشود ،مورد تا ید شارع نیسمت .در ومورب ترد مد در اع امار

رضای شرعی نیز نمیتوان با تمسک به اط قاب و عموماب ادلمه ا من قیمد را دفمع نممود؛ ز مرا
شک در ا ن وورب به شک در عنوان عقد بازذشت میکند 4.ضمن آنکه بر اسا

ا ن نظر مه

ح ی مجاور مشمول ،مناط ودق رضا ت هست ،حال آنکه در ا ن حالت قطاا رضما ت طاامی

در کار نیست.

 4-2نظریهي نگارنده؛

نگارنده بر ا ن باور است در بح حاضر ،پی

از هر ذونه داوری اب دا با د چند ذونه رضا ت

را از کد گر بازشناخت؛ چرا که خلط انواع رضا ت ،ساب اش ااه در بسیاری از مااح فقهمی

ذرد ده است.

رضایت عقلی؛ ا ن نوع از رضا ت در م مون م امدد فقهمی عمین اراده ما مم زم قطامی آن

دانس ه شده است .بیترد د ان فار ا ن نوع از رضا ت ،تسماوق بما ان فمار اراده و در ن یجمه ان فمار
قود و عدم ا جاد عقد دارد.

2

رضایت ربعی یا عرفی یا شورعی؛ ا من رضما ت (کمه بمه حکمم آ مه

  

و

روا ت «ال حل مال امرر مسلم اال عن طیب نفسه» ،شرط شرعی عقد دانس ه شده است) تم زم

قطای با اراده و قود ندارد .از ا ن رو در برخی از افراد عقمد ،مثمل عقمد مکمره ،فقمدان آن بمه
ً
3
چشم میخورد .با ا ن حال در ا ن فرد رضا ت عقلی لزوما وجود دارد.
با توجه به ا ن مقدمه میتوان روا ی تفکیک قود از رضا را در دو مقام پی ذرفت:

الف) مقام ثاوب؛ در ا ن مقام با توجه به تقسیم دوذانه رضا و مانا کردن قود بمه اع امار ما

فال نفسانی همراه با مارز و مظهر خارجی ،میتوان ذفمت :رضما ت شمرعی ،بیترد مد امکمان
تفکیک از قود را دارد؛ چرا که در وورب جدا ی رضما ت شمرعی از قومد ،رضما ت عقلمی

جا گز ن آن میذردد.

 .1خراسانی ،کفاية االصول ،ص33
 . 2اصفهانی ،حاشية کتاب المکاسب ،ج ،2ص10-39
 . 3اصفهانی ،نهاية الدراية ،ج ،2ص10-39
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ب) بقام اثبا ت؛ در ا ن مقام با د بح را با توجه به اول در عقمود کمه فسماد اسمت ،پمی
ً
ذرفت .لشا چون شرعا رضا ت شرعی( ،به مانای طیب نفمس و تما مل و رضما ت بمه مبممون
عقدی که قرار است قود انشار آن محقق ذردد) شمرط عقمد اسمت ،عقمد بمدون آن از اسما

امکان تاثیرذشاری در تغییر وضایت حقوقی را دارا نیست؛ ز را شارع ،رضا ت م ااقد ن ا ا قاع

کننده را به مبمون عقد ا ا قاع منشأ ا جماد قومد ما امر بمر شممرده اسمت .لمشا اذمر قومد از
رضا ت ما ار نزد شارع زاده نشود ،ذو ی عقد و ا قاعی از اسا

مقام اثااب به ساب ادلهای مثل آ ه و روا ت پی
فراهم نیست.

بنار نشده اسمت .بنمابرا ن در

ذف ه امکان تفکیک قود و رضا از کمد گر

لشا د دذاه مشهور م أخران نظر های نادرست و ناشی از خلط انواع رضا ت است .چنانکمه

نظر ه ارجاع دچار خلط رضا ت شرعی و عقلی شده اسمت؛ ز مرا عمدم رضما ت شمرعی را بمه

مانای ان فار قود ذرف ه که امری نادرست است .نظر ه ت زم نیز بدون وجمه محومل از شمرط

شرعی تراضی ،الغار خووویت نموده است.

در مقام بیان تفاوب میان نظر ه نگارنده و نظر ه ارجاع (با ا ن فرپ کمه همر دو نظر مه بمه

بط ن کامل و نه نسای عقود و ا قاعاب فاقد رضا حکم میکنند) میتوان به تفاوب در ماهیمت

اکراه اشاره نمود که از مااح کلیدی در فقه امامیه است .بر اسما

نظر مه ارجماع ،اکمراه بمه

واسطه از میان بردن رضا ت ،مطلق قود را نیز از میان بر میدارد .حال آنکمه بمر اسما

نظر مه

نگارنده اکراه ،تنها قود ناشی از رضا ت عرفی را مرتفع میسمازد و لمشا مکمره ،قاومد فمرپ

میشود .ن یجه ا ن امر را میتوان در ماامله مکره بحق مشاهده نممود کمه شمارع ،قومد او را بما
آنکه ناشی از رضا ت عرفی نیست ،ما ار دانس ه است .حال آنکه اذر بر اسا

نظر مه ارجماع،

مکره بحق را فاقد قود تلقی کنیم نمیتموانیم مامام ب اکراهمی او را حماوی شمرامط اساسمی
ماامله بدانیم .از طرف د گمر ،بیمان ا من تفماوب در پمژوه
اخ ف نظر دارند ،بسیار موثر است .بر اسا

ماهیمت اکمراه کمه فقیهمان در آن

نظر ه نگارنده اکراه با قود سازذار است.

نتیجه گیری
چنانچه در مقاله حاضر ذششت ،پیرامون روامی تفکیک قود از رضا میتوان به ذزارههای ز مر

اشاره نمود:

« .2-4نظر ه تفکیک» به عنوان نظر ه مشهور م اخران و اکثر حقوقدانان ،نظر مهای ناتممام

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

است؛ ز را بر اسا

ا ن نظر ه ،رضا ت نه در پیدا

نهادی مثل عقل ،موثر است و نه در آثمار

آن .حال آنکه در طی مقاله ثابت ذرد د اسااب عقود و ا قاعاب بمه عنموان امموری کمه اوضماع

حقوقی پیشین را به اوضاع حقوقی جد د مادل میسازند ،با د با دلیل شمرعی ممورد تا یمد قمرار
ذرف ه باشند .از ا ن رو در عقود اکراهی مانند بیمع مکمره و در ا قاعماب اکراهمی ماننمد طم ق

مکره به ساب عدم پیدا

قود از رضا ت عرفی و شرعی ،نه تنها تا ید شرعی نسمات بمه ا من

اسااب ا جاد وضایت حقوقی جد د وجود ندارد ،بلکه ح می میتموان بمر آن دلیمل فسماد اقاممه
نمود .چه آنکه به واسطه عدم وجود رضا ت ،هرچند ممکن است قود وجود داش ه باشمد ،امما
به ساب عدم پیدا

ا ن قود از رضا ت عرفمی و شمرعی ،از د مدذاه شمرعی ذمو ی قومدی

عدم توجیه پیدا

قود از رضا ی است کمه بمه حکمم آ مه تراضمی و روا ماب ،دال بمر اع امار

وجود ندارد و در ن یجه ،عقد ا ا قاعی نیز وجود ندارد .بنمابرا ن مهمتمر ن چمال

ا من نظر مه،

ودور قود و بالمآل عقد از رضای شرعی و عرفی است.
چال

د گر نظر ه مشهور ،عدم تحقق هر ذونه شهرب منقمول و اجمماع منقمولی در زمینمه

امکان توحی بیع مکره با الحاق اع م رضا ت بادی است .ومرف نظمر از حجیمت ما عمدم
حجیت شهرب ا اجماع منقول ،در اثنار مقاله ثابت ذرد د با اخ فاب ذس ردهای کمه در ا من
زمینه ح ی در میان م أخران و م أخر م أخران به چشم میخورد ،امکان تحقمق چنمین شمهرب و

اجماعی مورد ترد د جدی است .در نها ت ،طرفداران ا ن نظر ه ت
تفاوب در میان آثار عدم وحت و آثار عدم نفوذ و همچنین قیما

کردهاند تا از راه ا جماد

بیمع مکمره بما بیمع فبمولی،

امکان توحی ا ن نوع بیع را با توجه به اع م رضا ت م أخر مطرح نما ند .در مورد تفاوب آثار

بیان ذرد د که ا ن امر ک بح کاروی است .به ا ن مانا که اذر پش را شد م امکان تومحی

بیع مکره با الحاق اجازه بادی وجود دارد ،میتوان ا ن تفماوب را نیمز پمش رفت .حمال آنکمه در
وغرای بح مناقشه جدی ا راد شد و اووال بیان ذرد د که بیع مکره ،عقد ممورد تا یمد شمارع

نیست .به ا ن مانا که به ساب عدم وجود قود ناشی از رضا ت ،ذو ی اوموال عقمدی مناقمد
نشده است .چنانکه حسب ادله ،ط ق مکره نیز باطل دانس ه شده است.
در مورد قیا

بهرغم باطل بودن ا ن نوع دال ل در فقه شیاه بیان شد که ما در ومحت بیمع

فبولی نیز ترد د جدی ا جاد میکنیم .چه آنکه تنها مس ند امکان توحی بیمع فبمولی روا مت
عروه بارقی است که اوال در منابع شیای نقل نشده است و ثانیا داللت آن تنها در موردی اسمت
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که عاقد به رضا ت مالک اولی نسات به عقد خو

علم دارد.

و آثار ناشمی از آن مثمل نقمل و ان قمال،

تفکیک طلب و اراده در اوول فقه مااور شمیاه کمه در واکمن

بمه تقسمیم بنمدی آخونمد

خراسانی شکل ذرف ه است نیز بمرخ ف آنچمه برخمی مفسمران قمانون ممدنی ذممان کردهانمد،

مانا ی برای تفکیک قود و رضا از کد گر نیست؛ چه آنکه طلب ،ک فال اسمت و بنمابرا ن

با قود که ک اع اار نفسمانی بمه هممراه مامرز خمارجی اسمت ،دارای نسمات تسماوی نیسمت.

همچنین اراده به عنوان ک کیفیت نفسانی که در وورب عدم المانع به فال م ول میذمردد،

با رضا ت به عنوان ک کیفیت نفسانی کمه حماکی از رضما ت درونمی و طیمب نفمس ومرف
نسات به مبمون ک ماامله است و لزوما م ول به فال نیست ،دارای نسات تسماوی نیسمت.
بنابرا ن کلیه ادله و وجوه مشهور فقیهان و اکثر حقوقدانان مصدو به نظر میرسد.

 .1-4نظر ه ارجاع نیز نظر های ناتمام است .مهمتر ن نقوان ا ن نظر ه بازذشت همر ذونمه

قود به رضای شرعی است .حال آنکه در اثنار مقاله ثابت ذرد د بمه ومورب مطلمق نمیتموان
عقود و ا قاعاب مکره را فاقد قود ح ی قود عرفی دانسمت .آنچمه بمر حسمب ادلمه مثمل آ مه

بیست و نهم سوره ماارکه نسار بر آن تاکید رفت ،عدم وجود قود مورد تا ید شارع که ناشی از
رضا ت عرفی و شرعی باشد ،بود .به عاارب د گر ،آنچه از م مون د نمی ماننمد آ مه پمی
مس فاد است ،پیدا

ذف مه

انحواری قود مورد تا ید شرعی از رضا ت و عرفمی و شمرعی اسمت و

ا ن امر به مانای عدم وجود هر ذونه قود در مکره نیست؛ چه آنکه رضما ت ،علمت منحومره
ا جاد قود نیست که با فرپ ان قار آن قود را نیز من فی بدانیم .اثمر وجمود قومد در مکمره را

میتوان در تایین ماهیت اکراه که کی از مااحم کلیمدی فقمه اسمت مشماهده نممود .بمه نظمر
نگارنده ،اکراه در برخی مراتب خو

با وجود قود سازذار اسمت ،حمال آنکمه بنما بمر نظر مه

ارجاع ،قود در ماهیت اکراه راه ندارد و نمیتوان در تمامی مراتب اکراه آن را پش را شد.

 .1-4نظر ه ت زم عقلی که نظر ه برخی فقیهان مااور است نیز به علت خلط مقمام ثاموب

و اثااب و ما ار دانس ن ودور قود از هر ذونه رضا ،هر چند رضمای عقلمی ،نظر مهای ناتممام

است .مهمتر ن چالشی که ا ن نظر ه با آن مواجه است ،عدم توجه ظهور ادلمه اع امار رضما ت

در عقد و ا قاع است .بر حسب ا ن ادله ،قودی کمه ناشمی از رضما ت عرفمی و شمرعی باشمد

میتواند نهادها ی مانند عقد و ا قاع را تاسیس نما د .لمشا جما گز ن کمردن رضما ت عقلمی بمه

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

جای رضا ت عرفی در حقیقت بی توجهی کردن به ا ن ادلمه بمه شممار ممیرود .ا من نظر مه بما

اک فار به وجود رضا ت عقلی در مکره و الزم ندانس ن رضا ت عرفی در حقیقت تنها بمه وضمع
شصوی مکره توجه نشان است که با توجه به ادله رضا ت ،وحی به نظر نمیرسد.

 4-4نظر ه مشهور حقوقدانان که در حقیقت تفسیری بر نظر ه مشمهور حقوقمدانان اسمت،

نیز با همان چال

پی

ذف ه مواجه است .تفسیری که از تجز ه اراده به قود و رضا بمر اسما

تفکیک طلب و اراده شده است نیز با نظر ه اوولیون م مأخری کمه قاممل بمه تفکیمک طلمب و
اراده هس ند ،قابل تطایق نیست .بنابرا ن آنچه در حقموق ممدنی مااومر ا مران بمه عنموان اممری

مقاول مطرح است که اراده ،مجموع قود و رضا است ،اووال با توجه به ماهیت بسیط و مجرد

اراده به عنوان ک کیف نفسانی قابل قاول به نظر نمیرسد.

 5-4به نظر میرسد مس دلتر ن نظر ه ،نظر ه نگارنمده اسمت .ا من نظر مه ،همم بمه فمرپ

مشهور م أخران مانی بر قاود بودن مکره اهمیت میدهد بهذونهای که ن یجه آن را میتموان در

ماام ب مکره به حق مشماهده نمموده کمه از نظمر نگارنمده قاومد فمرپ میشمود .همچنمین

می توان در پژوه

ماهیت اکراه ،به امکان سازذاری اکراه و قود رای داد کمه در جمای خمود

بح بسیار پراهمی ی است .از سوی د گر نظر ه نگارنده از خلط مقام ثاوب و اثااب ماراست.

به ا ن مانا که در مقام اثااب ،قاود بودن مکره را میپش رد .اما در مقام اثااب با توجمه بمه ادلمه

مثات رضا ت مانند آ ه تجارب و حد

«ال حل ممال اممریر مسملم اال عمن طیمب نفسمه» بمه

اع اار قودی حکم میکند که ناشی از رضای عرفی باشد.

 -5پیشنهادات
 .2-5اکراه ،موجب بط ن کامل عقد و ا قاع است .لشا پیشنهاد میشمود ،عاماراتی مثمل عمدم
نفوذ در مورد عقد مکره در موادی مثل  111قانون مدنی به بط ن تغییر کند.

 .1-5رضای باد از اکراه ،موجب توحی عقد ما ا قماع نیسمت .لمشا پیشمنهاد میشمود ،مماده

 2101قانون مدنی که رضای باد از زوال اکراه را موجب نفوذ عقد میداند ،تغییر کند.

 .1-5اوط حاتی مانند بط ن نسای و بط ن مطلق کمه از حقموق ممدنی فرانسمه اخمش شمده
است ،قابل تطایق بر عقود و ا قاعاب شرعی نیست .بنابرا ن اس فاده از ا من اومط حاب بمرای

توجیه اوط حاتی مانند عدم وحت و عدم نفوذ ،قابل قاول نیست.
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پیشینه تاریخی مسأله مشتق
علی سرخه

*

چكيده
پژوهش تاریخی یک مسأله ،باعث روشن شدن چشماندازهای مطالعات میدانی گستردهای میشود كه در
زمینه اثبات و نفی یا كاركرد علمسازی آن ،میتواند نقش سازندهای را ایفا كند .بایستههای پژوهش تاریخی
یک مسأله ،شامل زمینههای پیدایش ،مراحل تکامل ،ارتباط بین رشتهای ،تضارب آراء علوم مرتبط و ....
است .اثبات اعتبار تاریخی مسائل علوم ،در بعضی موارد نگاه اندیشمندان را تغییر و ساختار فکری آنها را
دگرگون می كند.این مقاله در صدد است تا مسأله مشتق را از جنبه تاریخی بحث كند .هسته اولیه این بحث
چه بوده است؟ كدام علم در ابتدا آن را مطرح كرد؟ چه كسی و به چه دلیلی این بحث را وارد علم اصول كرد؟
سیر تکاملی این بحث چیست؟ اینها سواالتی است كه ذهن پژوهشگر دینی را به خود مشغول میكند .این
مقاله ضمن بررسی تاریخی این مسأله ،مبدأ طرح مسأله مشتق ،سیر تکامل آن از علم نحو و صرف تا علم
كالم و فلسفه و سپس در علم اصول و در نهایت ،تفکیک دقیق معانی مشتق در این علوم را مورد كاوش قرار
داده است.
واژگان کلیدی :مشتق اصولی ،مشتق صرفی  -نحوی ،مشتق منطقی  -فلسفی ،پیشینه مشتق

* محقق حوزه علمیه قم
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مقدمه

بح «مش ق» چند ودسال است که مطرح شده است .و در ا من زمینمه بح همای ذونماذون
وورب ذرف ه است .اوولیها (شیاه و سنی) از اب دای تدو ن ک ابهای اوولی ،به ا ن بحم

پرداخ هاند و فقهای شیاه ،بسیار به ا ن بح اس ناد کردهاند؛ اما آن چه که به آن نپرداخ هانمد و

ا ن تحقیق در ودد آن است ،بررسمی زمینمههای تمار صی پیمدا

و تکاممل «مشم ق» اسمت.

اوولیان عقلذرا ،از قرن چهارم و پنجم ،ا ن بح را بما رو کمردی ک ممی ،وارد علمم اومول

کردند .غزالی ( 451م  515ق) ،جزر اولین کسانی است که به ا ن بح اشاره کمرده اسمت .در
قرن ششم ،ابن زهره (م 515.ق) به ا ن بح اشاره کموچکی میکنمد .سمپس ( 616-544ق) و
ابوالحسن آمدی ( 612-552ق) به ا ن بح پرداخ ند .و در قرن هفم م ،ابمن جموزی حنالمی در

ل الهضح اعق لنیناللصطال  ،ابن حاجب در مختصی و ع مه حلی در تهذه و مبحدیالع صا ل

به ا ن بح اشماره کردهانمد .در ا من دوره حاضمر ،د گمر اومولیان اهمل سمنت بمه ا من بحم

نمیپردازند ،ولی اوولیان شیاه کام آن را بارور کردهانمد .بما جسم جوی تمار صی ا من مسمأله
تار ف دقیقتری از مش ق میتوان ارامه داد که اشاره میشود :مش ق ورفی ،آن است که دارای
هیئت و شکل خاوی میباشد و از ک اومل لغموی ان مزاع میشمود کمه در عمدد و ترتیمب و

داللت مانا ی با آن مش رب است .مش ق نحوی :وف ی اسمت کمه مانمای تجمدد و حمدوث را
دارد و ع وه بر مانای حدث ،مانای ذاب را نیز بمه هممراه دارد ،مثمل ضمارب کمه داللمت بمر

حدث فاعل آن دارد .مش ق منطقی :آن است که داللت بر نسمات مک شمیر بمه شمیر د گمر

میکند مثل داللت قامم (ذو قیام) بر نسات قیام به ک موضوع ،و محمول قبیه قرار میذیرد.

مش ق فلسفی ،لفظی است که داللت کند بر مانای خارجی که توویف ذر واقایماب خمارجی

باشد .مش ق در اوول اهل سنت ،اسم مانا ی است که شکل آن در حروف و حرکاب  ،کمم و
ز اد شده است و داللت بر مانی ووفی و موضوعله (ذاب) غیر ماین میکند .مش ق در اوول

شیاه ،عنوانی است که از مقام ذاب ان زاع میشمود و بمر آن حممل میشمود؛ و از خووومیاب
ذاب حکا تذری میکند.

 .1مشتق ادبی
مش ق در ادبیاب (ورف و نحمو) از دو جنامه «افمرادی – لغموی» و «ترکیامی – داللمی» ممورد

بح قرار میذیرد .جناه افرادی آن مربوط به ساخ ار لفظی (طر قه ساخت) است که در علمم

پیشینه تاریخی مسأله مشتق

ورف و علم اش قاق تایین میشود و جناه ترکیای آن مربوط به داللت آن است که در علم نحو

بیان میشود.

 .1-1مشتق صرفي

در علم ورف و علم اش قاق به کلماتی که از چیز د گری ذرف ه شده باشند مشم ق میذو نمد.

در ا ن تار ف ،افاال و موادر نیز داخل میشوند؛ چون در علم ورف و علم اش قاق فقمط بمه
جناه أخش ک کلمه از کلمه د گر توجه ميشود ،بدون ا نکه جا گماه و نقم

داللت ک می بیان شود.

آن در جملمه و

4

مش ق ورفی ن یجه و حاول اش قاق وغیر 2است .هر کلمهای که دارای اول لغوی (ر شه

لغوی  -ماده لغوی) باشد و از نظر مانی با آن کسان باشد کلممه مشم ق اسمت و میتموان آن را
ا نذونه نیز تار ف کرد :مش ق ،کلمهای اسمت کمه دارای هیئمت و شمکل خاومی اسمت و از
ک اول لغوی ان زاع میشود که در عدد و ترتیب و داللت مانا ی با آن مش رب است.

3

پس مش ق ورفی دو رکن دارد:

 دارای اول لغوی باشد.

 مش ق و اول لغوی از نظر مانا مش رب باشند.

بنابرا ن ،شرط تحقق مش ق ورفی ،ذاب و مانای ووفی نیست و اقسام آن عاارتند از افامال

ا موادر (طاق اخ ف مک ب بوره و کوفه) ،اسم فاعل ،اسمم مفامول ،ومفت مشماهه ،اسمم

تفبیل ،اسم زمان ،اسم مکان و اسم آلت.
 .2-1مشتق نحوي

در علم نحو ،مانای «مش ق» خا

میشود و بمر اسممی کمه داللمت بمر ذاب ما مک مانمای

 . 1ر.ب :ابن عوفور ،الممتع الكبير فی التصریف،

11

 . 2اش قاق وغیر را ا ن ذونه تار ف کردهاند :اق طاع فرع من اول دور فی توار فه علی ارول ( ر .ب :الرمانی الما زلمی ،لعحادود
فی لعنح «رسالة فی الحدود»،
 . 3رماني ،لعحدودافیالعنح ،

) 19
19
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ووفی کند ،اط ق میشود ،مانند :عالم ،ظر ف.4

در ادبیاب ،مانای اسمی مثل اسم ذاب ،اسم مانی و  ...توسط الفاظ جامد بیان میشموند،
ٌ
ضرب ،علم) اما برای بیان مامانی وومفی از الفماظ مشم ق اسم فاده میشمود
(مانند :رجل ،بقر،
(مثل :قامم ،ضارب ،عالم).
پی

از بررسی مش ق نحوی الزم اسمت اب مدا در ممورد ومفت (وومف  -نامت )2توضمی

بدهیم؛ ز را ارتااط عمیقی با آن دارد؛ به ذونهای کمه در تار مف «ومفت» از کلممه «مشم ق»
اس فاده میکنند و در تار ف «مش ق» از کلمه «وفت» اس فاده میکنند که در اداممه بمه آنهما

اشاره میکنیم.

وفت «ووف» ،اوط ح عامی است که توویف کننده اسمم ذاب ،اسمم عمین و اسممار

ماانی است و نق های نحوی مص لفی در ک م دارد که عاارتند از :حال ،نات ،تمییمز ،خامر،

تأکید.3

اول در وفاب ا ن است که از مش قاب باشمند 1و شمامل اسمم فاعمل ،اسمم مفامول ،اسمم

ماالغه ،وفت مشاهه ،اسم تفبیل است .ا ن قسم از ومفاب در علمم ادبمی اسممهای م فماوتی
دارد :وفاب لفظی ،اسم مش ق ،مش ق ووفی ،مش قاب محبمه ،ومفت مشم ق ،ومفاب غیمر

تابع ،اسم مش ق عامل ،اسم عامل ،ووف ،شاه فال ،وفت ،وفت ور .

7

بابی از عناور لغوی ،مش ق نیس ند ولی مانمای توومیف کمردن را دارنمد و نقم

نحموی

وفاب لفظی را نیز به عهده میذیرند ،ماننمد :ظمرف ،جمار و مجمرور ،افامال ،جملمه اسممیه و

فالیه ،اسم اشاره ،جوامد ،موادر ،اسمهای باد از اسمار ماهم ،اسمم موومول ،اسمم منسموب،
اسم زمان ،اسم مکان ،اسم آلت .به ا ن قسم از عناور لغموی ،ومفاب مانموی ،ومفاب تمابع،
222

 . 1ر.ب :حم وی ،شذالعلیفافیافنالعصیف،

 . 2تاایر به «نات» دراوط ح اد اان کوفه ماروف است و تاایر به «ووف و وفت» در اوط ح اد اان بوره ماروف اسمت( .ر.ب:
سیوطی ،همع لعه لمعافیاشی اجمعالعج لمع ،ج،1
 . 3ر.ب :سیاو ه ،لعکتحب،ج،2
 . 4ر.ب :همان ،ج،2

 40و ج،1

 119و  104م ج1

.)226

 221؛ الزمصشری ،المفول فی وناة اإلعراب،
 14و

 . 5ر.ب :ارسمر ،لعملجمالعمفصلافیاعومالعصیف،

220
111،161 ،211م101

224
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الملحق بالمش ق ،اإلسم المش ق تأو  ،الشایه بالمش ق ،الملحق بالووف اط ق ميشود.

4

تاار فی که در علوم ادبی از وفت «ووف» و «مشم ق» اراممه شمده اسمت کمام بما همم

تطابق دارند و میتوان ذفت مش ق همان وفت است .ا نک بمه چنمد نمونمه از ا من تار فهما

توجه کنید:

 مش ق آن است که داللت بر فال و واحب آن بکند.

2

 ووف ا مش ق آن است که داللت بر ذاب وفت دار میکند ،که از مودر ساخ ه شمده

است.

3

 وفت ،اسم مش قی است که در تجدد و حدوث شایه فال است .به عاارب د گر اسممی

است که داللت بر بابی حاالب ذاب میکند مانند :قامم.

1

 وفت اسمی است که ان ساب حدثی را به ذاتی میرساند ،به وورتی کمه ا من ومفت از

آن حدث مش ق شده است.

7

با توجه به ا ن توضیحاب ،وق می در نحمو (و ح می در علمم ومرف ،غیمر از علمم اشم قاق)

وحات از اسم مش ق میشود ،منظور وف ی است که مانای تجدد و حدوث دارد و عم وه بمر

مانای حدث ،مانای ذاب را نیز به همراه دارد ،مثمل ضمارب کمه داللمت بمر حمدث فاعمل آن
دارد .6بمه عاممارب د گممر میتموان ذفممت :اسممم مشم ق ،موومموف دارای ووممف اسممت .وق ممی

میذو یم« :ضارب» ،انی ذاب ثات له البرب (اتوف بالبمرب) کمه از نظمر سماخ اری ،از
اش قاق وغیر بهوجود آمده است.

شرا ط مش ق نحوی عاارب است از:

 . 1ر.ب :سیاو ه ،لعکتحب ،ج،2
شی العمفصل،

 410؛ ابن سراج،لألص لافیالعنح  ،ج، 2

 64؛ ابن جنمی ،لعخصاحئ

16

 . 2ابن هشام االنواری،لوضحالعمسحعکالعیاأعفیةالبنامحعک ،ج،1
 . 3ابن ای  ،شی العمفصل،

211

 . 4زمصشری ،لعمفصلافیاصنلةاللعیلب،
 . 5سید رضي ،شی العکحفیة ،ج،1

114

16

411

 . 6لجنة من الالمار ،لعم س عة لعلیبیة لعلحعمیة  ،المش قاب،

 2؛ اإلسم النحوی،

4

،

 110؛ ابمن امی ،
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 دارای اول لغوی باشد.

 مش ق و مش ق منه از نظر مانی هماهن
 دارای مانی ووفی باشد.

باشند.

 داللت بر ذاب کند.

 دارای نسات مانی ووفی به ذاب باشد.

4

مواد ق مش ق نحوی عااتند از :اسم فاعل ،اسم مفاول ،وفت مشماهه ،اسمم ماالغمه ،اسمم

تفبیل ،اسم زمان ،اسم مکان و اسم آلت.
 .2مشتق منطقی -فلسفی

علمای منطق و فلسفه« ،مش ق» را در بح قبا ا و مقوالب مورد بررسی قرار دادهانمد ،امما نمه

بهذونهای که عالمان ورف و نحو به آن پرداخ هاند .مش ق در نظر منطمق و فلسمفه منحومر در

آن چه که در ادبیاب ذکر شده نیست ،بلکه همر لفظمی کمه ب وانمد حکا مت از نسمات و حممل

مانا ی بر موضوعی کند ،لفظ مش ق بر آن اطم ق میشمود و میتموان ذفمت :مشم ق منطقمی-
فلسفی ،حکا تذر کی از مقوالب عشر (که از ماانی ووفی خارجی هس ند) میباشد.

نق

در زمینه مربوط به بح «مش ق» سه مسأله در منطق و فلسفه مورد بررسی قرار میذیرد که
کرده است:

مش ق را در منطق و فلسفه خیلی پررن

چگونگی ودق و حمل الفاظ دال بر محمول
بسیط ا مرکب بودن مقوالب و کلیاب خمس

مش ق بودن «موجود و وجود»

2

3

1

 .1-2مشتق در منطق

جا گاه مش ق در نزد اهل منطق ،جزر محمول قبیه است .در منطق ،هر محمولی با د ارتاماطی
 . 1ر.ب :ابوالاقار ،شی لعمفصل،

 220؛ ابن هشام،

01

 . 2ر.ب :فارابی ،لعمنطقیحت،ج،2

 96-61؛ ابن سینا ،لعشفحء،

 . 3ر.ب :ابن رشد ،لعمق الت ،و

211-14؛ میرداماد ،القاساب ،و

 . 4ر.ب :م ودرا شیرازی ،مشحعی ،و

11 - 21

20 - 26
01 - 69
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با موضوع داش ه باشد تا حمل ،ودق کند و اال بدون هیچ ارتاماطی همیچ ذماه حملمی ومورب

نمیذیرد؛ مث هیچ وقت بین انسان و سن

حملی وورب نمیذیرد ،چمون سمن

بما انسمان

هیچ ارتااط منطقی ندارد ،اما بین ز د و انسان حممل ومورب میذیمرد ،مثمل «ز مد انسمان» و

«ز د ناطق».

م ب حمل ،ارتااط بین ذاب شیر (موضوع) و مانای مورد نظر است .وق ی بمین شمیر و

ک مانا ی نسات برقرار باشد ،حمل نیز برقرار میشود؛ مث  :ز مد با مد بما مانمای انسمانیت ما

ناطقیت ،نسات داش ه باشد تا بگو یم« :ز د انسان» ا «ز د ناطق».

میرداماد م ب حمل ک مانا و وفت را بر ذاب ،ان زاع مانای مودری وومفی میدانمد

و میذو د :وق ی میتوان ذفت« :ز د انسان» که ب وان مانای انسمانیت را از ذاب ز مد ان مزاع
کنیم ا به عاارب د گر وق ی ز د قابلیت داش ه باشد که با انسانیت نسات برقمرار کنمد ،میتموان

ذفت« :ز د انسان» .4چون مانای مودری را که به ذاب شیر نسات میدهیم قابلیمت حممل
در قبیه را ندارد ،از ا ن رو از آن ک لفظی را با توجه بمه قواعمد اشم قاق درسمت ممیکنیم تما
قابلیت حمل پیدا کند .به ا ن لفظی که اش قاق شده است ،مش ق ذو نمد و میتموان ا من ذونمه

ذفت :مش ق ،لفظی است که داللت بر وجود نسات ذاب به ک مانی میکند ،ما داللمت بمر

ذاب من سب به ک مانی میکند.

2

فارابی (م  119ق) در تایین «مش ق» میذو د :مش ق ،اسممی اسمت کمه داللمت بمر مانما و

حالت خارجی میکند( ،مثل قیام ،ضرب ،علمم ،انسمانیت) و بما تغییمری کمه در لفمظ آن داده

میشود داللت بر ا ن میکند که آن مانا و حالت ،همراه با ک ذاب و موضوع است .بنمابرا ن

در مجموع ،داللت بر نسات ک شیر به شیر د گر میکند ،مثمل داللمت قمامم (ذو قیمام) بمر
نسات قیام به ک موضوع .3ا شان لفظ مشم ق را منحومر در آن چمه کمه علممای ادبیماب بیمان

کردهاند ،نمیکند و ما قد است هرچه که داللت بر نسمات مک مانما بمه ذاتمی بکنمد ،مشم ق
 . 1میرداماد ،لعقبسحت،
 . 2فصر رازی ،منطق لعموخ

10
،

 . 3ر.ب :فارابی ،لعمنطقیحت ،ج،2

15
91
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است .درواقع او ا شان مادر اش قاق را لفظ نمیداند بلکه مانای من سب ( ا همان نسمات) را

مادر مش ق میداند ،مثل کلمه «حی» که اذر داللت بر «ذو نفس» بکند ،مش ق است

4.

ابن سینا (م  411ق) در تأ ید و جهمت سمصنان فمارابی در تار مف مشم ق میذو مد :مشم ق

اسمی است برای چیزی که دارای نسا ی با ک مانا باشد .2انی اسم مش ق ،بیانگر نسمات آن

شیر به ک مانی و حقیقت است .ا شان مادر مش ق را همان مانا و حقیقت خارجی میدانمد

که توانس ه با ذاب نسات برقرار کند .در نظر ابنسینا مادر اش قاق ،نسا ی است کمه بمین ذاب و

آن مانی برقرار شده است .با توجه به ا ن تار ف ،ا شان همانند فارابی ما قد به اش قاق مانموی
است و اقسام مادر اش قاق در نظر ا شان عاارب اسمت از :حرفمه ،حمدث و  . ....ابمنسمینا در

بیانی د گر ،مش ق را ا نذونه تحلیل میکند :مش ق ،مرکب است از ذاب ،مانمی و نسمات بمین

آنها ،پس داللت بر ذاتی میکند که من سب به مانما ی باشمد ،مثمل «ضمارب» کمه داللمت بمر
«ذاب له البرب» میکند.

3

تا کنون بیان شد که اسماتید منطمق دربماره هیئمت داللمی مشم ق و تحلیمل عقلمی آن بحم

کردهاند .همان ذونه که عقل توانا ی دارد مفاهیمی مانند انسان را تجز ه کنمد ،توانما ی دارد در
بح قبا ا ،اول قبیه ،مفرداب و مرکااب آن را نیز تجز ه کند ،پس ناا د مقام داللمی مشم ق
را با مقام خارجی آن اش ااه ذرفت .منطقدانمان وق می بحم حممل را مطمرح میکننمد ،شمرط

محمول را وفت بودن میداننمد .ا من ومفاب ،مفماهیم کلمی هسم ند کمه از لحماظ حقیقمی و
خارجی بسیط هس ند و عاارتند از :جنس ،نوع ،فول ،عرپ خما

و عمام .1در ا من ومورب

بح های مرتاط با محمول قبیه مثمل بسماطت و مفهموم کلمی و ومفت ،در ماحم مقموالب
مطرح میشوند که ک بح ناظر به خارج از مقام لفظ و داللت آن است.

 . 1فارابی ،لعمنطقیحت ،ج ،1
 . 2ابن سینا ،الااارة،
 . 3همان،

11

 16؛ لعمق الت،

 20م 21

 . 4ع مه حلی ،لعج هی لعنضید،

24 –21

20
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 .2-2مشتق در فلسفه

بح مقوالب در فلسفه ارتااط عمیقی با مش ق دارد .فیلسوفان با نگاهی و ژه ،جا گاه مشم ق را
در بح مقوالب تایین کردهاند .فارابی در تار ف «مقوله» هممان بیمانی را دارد کمه بابمی از

نحویها در تار ف «مش ق» میآورند؛ الا ه با نظر به واقایت خارج از ذهن .فیلسوفان ما قدنمد
هر مانای عقلی که توویفذر اشیار خارجی باشد ،مقوله نام دارد .4ا ن توویفذمری مقولمه،
همان واقایت خارجی مش قاب اسمت کمه موضموعاب خمارجی را توومیف میکننمد ،بنمابرا ن

لفظی بر ا ن مانا داللت میکند که از آن مشم ق شمده باشمد .همر کمدام از مشم قاتی را کمه در
اوول بح میشود نیز کار توویفذری را در جمله بمه عهمده دارد و ز مر مجموعمه کمی از

مقوالب قرار داده میشود ،مث سصونت از مقوله کیمف اسمت ،زوج و زوجمه از مقولمه اضمافه
است و  ...که تمام ا نها از لحاظ فلسفی دارای منشأ ان زاع واقای هس ند.

ف سفه اس می ،مقوالب را با توجه به رابطه آنها با ماانی به چنمد قسمم میکننمد ،از قایمل:

م واطی ،مشکک ،م اا ن و مش ق .فارابی در مورد الفاظ مش ق میذو د :اذر چه ممکن اسمت

شکل کلمه ،شکل فال ا مودر باشد ،اما مانای مفاولی ا فاعلی میدهد ،مثل« :خلمق اللمه»
که به مانای «مصلوق» است و جزر مش قاب قرار میذیمرد .در همر ومورب همر کلممهای کمه

ن واند توویفذر مانا و واقای ی از ک موضموع باشمد ،مشم ق اسمت .فمارابی در ممورد رابطمه

مقوالب نهذانه عرضی و اسمار مش ق ما قمد اسمت اسممار مقموالب نمهذانمه دو قسمم هسم ند:
بابی اسمها بر نفس ماانی خارجی مقوله داللت دارند ،مثل عالمیمت ،انسمانیت و ناطقیمت و

بابی از اسمار ،مش ق از آن ماانی هس ند ،مثل عالم ،ناطق.

2

ابنسینا منشأ بح مقوالب را تقسیم پنجذانه الفاظ مفرد میداند که کمی از اقسمام احموال

لفظ ،مش ق است .وی در مورد ارتااط ماانی ووفی خارجی مقموالب بما موضموع خمود بمر آن
است که بابی از ماانی با موضوع خود اتحاد و وحدب دارند به ذونهای که قابلیمت انفکماب
عقلی ندارند .ا نذونه ماانی بر موضوعاب خود حمل میشوند بهذونهای کمه موضموع ،هممان

 . 1فارابی ،کتحب لعحیوف،
 . 2همان،

05 -02
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محمول میشود ،مانند« :االنسان حیوان ناطق» .اما بابی از ماانی در موضوع خود تحقق پیدا

میکنند ،اما با آن اتحاد ندارند .ا نذونه ماانی قابل حممل نیسم ند ،ماننمد :ضمحک ،ک ابمت،
بیاپ و  ...که میبا ست از ا ن ذونه ماانی ،لفظی را اش قاق کمرد تما ومورب حممل درسمت

شود .تفسیر ابنسینا از مش ق ،عاارب است از مانا ی که با موضوعی نسمات دارد و مامدر آن را

مانای خارجی میداند که ممکن است اقسمام ذونماذونی داشم ه باشمد ،مثمل حرفمه ،حمدث و

مال

4.

 .3مشتق اصولی
زمانی که علم اوول ،مراحل رشد خود را طی میکرد ،م کلمان که از پیشمگامان علمم اومول

بودنممد بابممی از مااح م و مسممامل ک مممی م فلسممفی را وارد علممم اوممول کردنممد .2کممی از

بح های مطرح در منطق ،فلسفه و ک م ،رابطه اسم و وفت با ذاب (ومفت بما مووموف ما
اسم با مسمی) بود .ا ن بح  ،ن یجه ترجمه ک ابهای فلسمفی ونمان بمود و بما شمروع نهبمت
ترجمه و پرداخ ن عقلذراها بمه آن باعم بوجمود آممدن نظمراب ذونماذون عقیمدتی در زمینمه

وفاب خداوند شد.
بح نق

اسمار مش ق در وفاب تا آخر قرن پنجم به طور نامنظم در ک ب عقلمی مطمرح

بود تا ا ن که م کلمانی همچمون فصمر رازی( ) 616 -544و ابوالحسمن آممدی ( )612 -552ا من
بح را همراه با مااح ادبی در آمیص ند و به طور مس قل آن را در علم اوول مطمرح کردنمد.
اذر چه قال از ا ن دو ،فقط اشاره کوچکی از ناحیه اوولیان اهل سنت به نق

«مش ق» شمده

بود .از عالمان شیاه ،ابن زهره (م  515ق) در ک اب غنیةالعناوع به ا ن بح اشاره کموچکی در

حد ک خط میکند .ا شان در بح ظهار و اسااب خیمار میذو مد :ا من کلممه از آن کلممه

مش ق شده و ودق کلمه مش ق هنگام وجود فال و عمل آن است .3سپس در قرن هفم م ،ابمن
جوزی حنالی در للهضح اعق لنیناللصطال  ،ابن حاجب در مختصی و ع مه حلی در تهذه

 . 1ابن سینا ،اعشفحء،

20-1

 . 2ر.ك :عاد اللطیف ،مسحئلالص لالعدهنالعمبح ثهافياعومالص لالعفقه؛ عادالقادر ،لعمسحئلالعمشتیکةابینالص لالعفقهاوالص لالعدهن.
 . 3ابن زهره ،غنیة لعناوع لعی عومی لالص ل و لعفیوع،

 120و160
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و مبحدیالع ص ل به ا ن بح اشاره کردهاند.

 .2-1مش ق در اوول اهل سنت

در نزد اهل سنت از اب دای تدو ن ک ب اوولی آنها تا اب دای قرن ششم ،تنها بحثمی کمه مشم ق

در ضمن آن مطرح میشد ا ن بود که آ ا اسم میتواند علت حکم قرار ذیرد ا نه.

قاضممی ابممو الی(م 451ق) و ابواسممحاق شممیرازی ( 406 -191ق) در بحم تالیممل احکممام

شرعیه بر اسمار ما قدند که اسمهای مش ق (مثل قمامم و قاعمد) و اسممهای لقمب (مثمل ممار و

تراب) میتوانند علت حکم قرار ذیرند ،مانند روا ت میمونی کمه در ممورد جمواز وضمو بما آب
باق است؛ چون حکم وضو بر اول «ممار» آممده اسمت و در ا من ومورب علمت جمواز قمرار

میذیرد و اضافه آن به باق  ،آن را از مسمای آب بودن خارج نمیکند و در ادامه ،اقوال و ادله
د گر را مطرح میکنند.

4

ابوالماالی جو نی ( 401 – 429ق) بر آن است که تالیق حکم بر اسم مش ق ،مشار به علیمت

مش ق منه برای حکم است ،مث در آ ه «السارق و السارقة» ا «الزانیة و الزانی» ،حکمم قطمع و

حد ،مالول سرقت و زنا است .2علمای د گر مانند ابوساید هیثم بن کلیمب شاشمی(م  115ق)،
ابوالحسن علی بن محمد بمزدوی(411م  411ق) ،ابوبکر سرخسی (م 411ق) ،ابوحامد غزالمی (م

 515ق) و قاضی ابوبکربن الاربی( 541-461ق) در ضمن عاارب «تالیق حکم بر ووف ،دلیل
بر علیت آن است» ،به ا ن بح اشاره کردهاند .تنها اخ فی که در ا ن زمینمه بمروز کمرد ا من
بود که آ ا اسم لقب نیز مانند اسم مش ق ،میتواند علت حکم قرار بگیرد ا نه؟

بنابرا ن ،تا اب دای قرن ششم ،بح خاوی در زمینه مش ق وورب نگرفت ،جز بیان علیمت

آن ا مادر اش قاق

برای حکم و فقهای اهل سنت نیمز در ک ابهمای فقهمی خمود ،در قالمب

همین بح از مش ق نام بردهانمد و آن را در ابمواب مص لمف فقهمی ماننمد :ک ماب ع مق ،ارث،

اطامه و اشربه ،وویت ،ط ق ،ذبام  ،أمواب ،ربا ،نفقه ،ظهار ،وکالمت ،جنا ماب و زکماب بمه

کار میبردند.

 . 1أبو الی ،لعلدة فی لص ل لعفقه،ج2141 ،4؛ شیرازی،
 . 2الجو نی ،لعبیهحن في لص ل لعفقه،ج،1

512 - 511

455 - 454
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از اب دای قرن ششم به باد بما ظهمور فصمررازی ( 616 - 544ق) و ابوالحسمن آممدی (- 552

 612ق) که هر دو ،تفکر ک می و فلسفی داش ند ،بح مش ق وارد مرحله جد مدی شمد .ا من

دو عالم ،بح ادبی مش ق را با بح های منطقی ،ک می و فلسفی در زمینه اووماف اسممار و

حمل آنها درآمیص ند .تا قال از ا ن دو ،بح مس قلی به نام مشم ق ما اشم قاق وجمود نداشمت،
بلکه اسم مش ق در ضمن مااحثی همچون :تالیل حکم بر اسمم ما وومف ،مفهموم ،ماهیمت و

احکام علت شرعی مطرح میشد .اذرچه در قرنهای بادی نیز باز هم بحم مشم ق بمه هممان

ساک و شیوه در ضمن ا ن مااح مطرح بود ،ولمی از قمرن ششمم بمه بامد ،بحم مسم قلی بما
ساک و شیوه عقلی به آن اخ وا

داده شد .اما ابنقدامه ( 611-542ق) که ک فقیه محدث

حنالی و مصالف ک م و فلسفه بود ،4در ک اب اوولی خمود روضةةالعناحری همیچ اشمارهای بمه

بح مش ق ندارد .اوولیانی که با بح همای ک ممی  -فلسمفی ارتاماطی نداشم ند ،ماننمد ابمن
قدامه ،ا او بح مش ق را ذکر نکردهاند و ا اذر ذکمر کمردهانمد ،فقمط بمه جنامه لفظمی آن
پرداخ ه و از آن علیت برای حکم را اس فاده کردهاند.

اوولیان اهل سنت ،بح را ذاهی با عنموان «اشم قاق» و ذماهی بما عنموان «مشم ق» آغماز

کردهاند .آنها ماموال در اب دا ،اش قاق را تار ف میکنند و به طمور ماممول تار مف ابوالحسمن
رمانی را ذکر میکنند و باد از بیان احکام و اقسمام آن ،در اداممه بمه تار مف مشم ق و اقسمام و

احکام آن میپردازند .آنها در ذکر اقسام مش ق هیچ ذاه فال ا مودر را ذکر نمیکننمد؛ چمون
در علم نحو به آنها مش ق نمیذو ند؛ اذرچه عمل اش قاق روی آنها وورب میذیرد و در علم

اش قاق به آنها مش ق میذو ند که بح های آن جا تناسای با علم اوول ندارد چون فقط جنامه
انفرادی و لغوی کلمه بح میشود ولی در علم اوول ا نحو جناه ترکیای و داللی کلمه مورد

توجه است.

اوولیان اهل سنت ،مش ق را در چهار مسأله اولی ز ر مطرح میکنند:

آ ا ودق مش ق ،مشروط به ودق مانی مش ق منه است؟

 .1وی ک ابی دارد به نام «تحیاهمالعنظیافیاکت العکال » که در حرمت خواندن ک ابهای ک می نوش ه است و ان شماراب «دار عمالم
الک ب» در الر اپ آن را به تحقیق عادالرحمن بن محمد ساید دمشقیة من شر کرده است.

پیشینه تاریخی مسأله مشتق

آ ا ودق مش ق مشروط به دوام اول (مش ق منه) آن است؟

اط ق حقیقی و مجازی مش ق در هنگام وجود ا عدم مش ق منه.

بساطت و ترکیب مش ق.

مش ق در نزد اوولیان اهل سنت بر مانای ودق حمل منطقی است .اذمر مفهموم و مانما ی

قابلیت ودق و حمل بر ذاتی را داش ه باشد میتواند در دا ره بح قرار ذیرد .طاق ا ن نظر مه،
وق ی ا ن مش ق در قالب ک م و کلمه بیا د بر اسا

مش ق ادبی شکل میذیرد (و اسم لقب را

هم شامل نمیشود) .اذر چه نحوه بح مش ق ،عقلی و ان زاعمی اسمت نمه ادبمی ،ولمی مانمای

مش ق ،همان مش ق ادبی است.

4

ابن حزم ( 456 - 114ق) در تار ف مش ق ا نذونه آورده است:

مش ق ،اسم مانا ی است که شمکل آن در حمروف و حرکماب  ،کمم و ز ماد شمده اسمت و

داللت بر مانی ووفی و موضوعله (ذاب) غیر ماین میکند ،مانند نسات سیاه به جسم (جسمم

سیاه است) به خاطر قیام سیاهی به آن .او مش ق را اسمی میداند که دارای مفهوم کلی وومفی
است و داللت بر ذاب موضموعله نیمز دارد .بمه عامارب د گمر ،ابمن حمزم مشم ق را عنموان ذاب

میداند که الا ه از لحاظ لفظی حرکاب و حروف آن تغییر اف مه اسمت انمی بمر اسما

قواعمد

ادبی از آنها ،نات نحوی درست شده باشمد .از ا من رو او مشم ق را منحومر در نامت نحموی

2

میداند .3بنابرا ن ،مانای ووفی که در قالب اول (مودر ا فال) نیا مد ،از آن اشم قاق ومغیر

وورب نمیذیرد و در ا ن وورب ،نات نحوی نیز قرار نمیذیرد و به خاطر ا ن ،نام «مشم ق»

 . 1ابن نجار ،مختصی لعتحیهیشی لعک ک لعمنیی،ج،2
 . 2ابن حزم ،للحکح فی لص ل لألحکح  ،ج ، 2

 112 -116؛ ابن امیرحاج ،لعتقیهی و لعتحبیی،ج،2

151

 21و 54

 . 3کی از اقسام نات نحوی ،مش ق است  .درا ن باره رجوع کنید به  :ابن عقیل ،عادالله بن عادالرحمن ،شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن
مالک ،المحقق :علی الحسینی ،ج ،1

 292؛ الجوجری القاهری ،شمس الد ن محمد بن عامد الممنام بمن محممد ،شمرح شمشور
– 414

الشهب في مارفة ک م الارب ،المحقق :نواف بن جزار الحارثي ،ج  069 ،1؛ حسن ،عاما  ،النحمو الموافی ،ج ،1
451؛ عکاری ،عادالله بن حسین ،اللااب فی علمل الانمار و االعمراب ،مومح  :غماز مص مار ،ج  256 ،2؛ ُ
السماکی ،تقمي المد ن
أبوالحسن علي بن عاد الکافي(والد تاجالد ن الساکی) ،للبهحجافیاشی العمنهحج ،ج ،2
بن محمود ،ححشیةالعلطحراعویاشی العجالل ،ج ،1
لع ص لا(عوبیضحوی) ،ج،2

116

 111؛ الاطار الشافای ،حسن بمن محممد

 111؛ اإلسنوی ،عادالرحیم بن الحسن بمن علمی ،نهحهاةالعسا لاشای امنهاحجا
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بر آن ذشاش ه نمیشود.

اوولیان اهل سنت در تایین مانا و داللت مش ق ،مانای علمای نحو را مانی بر ا ن که مفماد

مش ق ،مرکب از ذاب ،وفت و نسات است ،پش رف ند .خووویت ا ن مش ق آن است که با مد
در قالب لفظ ،آن هم لفظی که مانای نسات را برساند .4مشم ق در نمزد آنهما ومف ی اسمت کمه

مانای تجدد و حدوث داش ه ،ع وه بر مانای حدث ،مانای ذاب را نیمز بمه هممراه دارد ،مثمل
ضارب .در ا ن اوط ح ،مش قمنه با د در قالب اول (مودر ا فال) باشد و با مد بما مشم ق از
نظر مانا هماهن

باشد ،2در ا ن وورب ،مانای مش قمنه در مشم ق موجمود اسمت .3بنمابرا ن،

«مش قمنه» در اوط ح اوولیان اهل سنت ،لفظی است که مش ق ادبی از آن به توسط اشم قاق

وغیر جدا شده باشد .1در ا ن وورب ،الزمه ودق و حمل مش ق بر موضموعی ،اتوماف ذاب
به مانی آن مش قمنه است.

7

ما زلیان طاق د دذاه ک می خود ،6با طرح ا ن بح در علم اوول قامل شدند کمه :شمرط

ودق مش ق (عالم ،قادر )...وجود مش قمنه نیست و اط ق مش ق به اع امار ذششم ه را اطم ق

حقیقی میدانند .7اما طاق د دذاه ک می اشاعره ،8بما طمرح ا من بحم در علمم اومول ،قاممل
 . 1ر.ب :فصر رازی ،لعمحص ل ،ج،2

116

 . 2ر.ب :همان
 . 3أحمد نکری ،دست رالعلومحء ،ج ،1

201؛ الجرجاوی ،شی العتصیاهحاعویالعت ضیح ،ج،2

 . 4قرافی ،نفحئس لألص لافیاشی العمحص ل،

224

 612و 611

 . 5ر.ب :جرجاوی،اهمان؛ عبدالد ن ا جی ،شی امختصیالعمنتهیالالص عی ،ج ،2

621

 . 6ما زلیان برای فرار از تادد قدما و عدم تشایه خداوند به مصلوقاب ،ما قد شدند که وفاب کمالیه ذاتیمه (ومفاب مامانی = قمدرب،
اراده ،علم ،حیاب ،سمع ،بور ،ک م) قیام حلولی به ذاب خداوند ندارند انی خداوند وفاب جدای از ذاب ندارد بلکه بشاته عالم،
قادر و  .....بنابرا ن منکر قدمت وفاب شدند و به جای آن از تاایر «احوال» اس فاده میکردند .طاق ا من د مدذاه ،قمرآن مصلموق و
ک م حقیقي خداوند است همان ذونه که آسمانها مصلوق حقیقي خداوند هس ند؛ چون ما زله ،ک م را ووف خداونمد نمميداننمد
بلکه فال و خلق خداوند ميدانند ( .ر.ب :الاثیمین ،لتححفالعخالناوالعجمحعةابشی اعقیدةالهلالعسنةاوالعجمحعاة ،ج،2
الما زلی ،القاضی عاد الجاار ،شی الألص لالعخمسة،
 . 7ر.ك :زرکشی ،لعبحی لعمحیط ،ج،2

 0- 6؛

211 - 211

461 - 462

 . 8اشاعره به دلیل تنز ه ذاب خداوند از حوادث ،وفاب کمالیه را به نحو قیام حلولی برای خداوند اثااب کردنمد و بقیمه ومفاب را کمه
وفاب خاری هس ند ،از خداوند نفی میکنند .اشاعره برای وفاب ماانی چهار خووویت ذکر میکنند:
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شدند که :شرط ودق مش ق ،وجود مش قمنه است و اط ق مش ق به اع امار ذششم ه ،مجمازی

است.

4

 .2-3مشتق در اصول شيعه

در نظر اوولیان شیاه ،مش ق مانای وسیای پیدا میکند .ا شان با کمک از مامانی و بح همای

فلسفی توانس ند بح «ان زاع مانای ووفی و عنوانی» را جا گز ن اشم قاق لفظمی قمرار دهنمد.

اوولیان شیای سماخ ار ومفاب را منحومر در ومفاب نحموی نمیداننمد؛ چمون از نظمر کم م

شیای ،ذاب و وفت خداوند ،در مقام حقیقت و خارج کی هسم ند و همیچ تغما ری بمین آنهما
وجود ندارد .ذاب ،عین وفت و وفت ،عین ذاب است .از ا ن جهمت ذف مه میشمود :عمالم

لشاته ،قادر لشاته؛ اما در مقام ذهن و مفهوم ،بین ذاب و وفت فرق هست .آن چمه کمه از ذاب
فهمیده میشود غیر از مفهوم عالم ،قادر ،خالق است .نساتها ی که در اس نادهای لفظی ،بین
ذاب خداوند و وفات

برقرار میشود ،نشأب ذرف ه از مقام اع امار و ذهمن اسمت کمه نشمانگر

اتواف ذاب به مادر ووف است .بنابرا ن «الله تاالی عالم» ،انی «اللمه تامالی لمه علمم» ،ما
ٌ
ٌ
«الله تاالی ذاب ع مة» نه ا ن که بگومیم« :الله تاالی ذاب ثات له الالم».2
پس م ب و مایار در توویف ا ن است که لفظمی (حمی ،عمالم ،قمادر) از مامدر وومفی

ا ن وفاب ،زامد برذاب هس ند انی خداوند عالم به علم جدای از ذاب است.
ا ن وفاب قیام حلولی به ذاب خداوند دارند و خداوند م وف به ا ن وفاب میشود .انی وق ی ممی ذمومیم :خمدا عمالم اسمت انمی
وفت علم به ذاب خداوند قیام پیدا کرده است.
ا ن وفاب قد م هس ند .ا ن وفاب ازلی و ابدی هس ند.
اشاعره با توجه به اع قادشان در مورد وفاب الهي قامل به ک م نفسی شدند ،به ا ن بیان که ک م الهي امري مسمموع ما حرفمي نیسمت
بلکه قامم به نفس خداوند است و قرآن ک م حقیقي خداوند نیست بلکه عاارتی از ک م خداوند است انی مجازا ک م الهی است.
(ر.ب :السفار نی الحنالی ،شمس الد ن أبوالاون محمد بن أحمد ،ع لمعالألنا لرالعبهیاة ،ج،2
لتححفالعخالناوالعجمحعةابشی اعقیدةالهلالعسنةاوالعجمحعة ،ج ،2
 . 1ر.ك ُ :ساکی ،للبهحج فی شی لعمنهحج ،ج ،2و 119 – 110

.) 0 – 6

 .2ر.ب  :ابن بابو ه ،محمد بن علی (شیخ ودوق) ،ال وحید ،بحبالعلوام،
للوادق جافر بن محمد

265؛ الاثیممین ،محممد ابمن ومال ،

 ،210حمد

 :22أبمان بمن عثممان ارحممر :قمال ،قلمت

 :أخارنی عن الله تاارب و تاالی لم زل سمیاا بویرا علیما قادرا؟ قال ،نام .فقلت لمه :ان رجم ن حمل

مواالتکم اهل الایت قول :ان الله تاارب و تاالی لم زل سمیاا بسمع و بویرا باور وعلیما بالم و قادرا بقدرة .فغبب
ٌ
من قال ذلک و دان به فهو مشرب ،و لیس من وال نا شیر ،ان الله تاارب و تاالی :ذاب ع مة سمیاة بویرة قادرة.

 .ثم قمال:
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خارجی ( انی مانای خارجی وفت) ان زاع شود و ا ن ،کار عقل است نه قواعد اش قاق .4کمار

عقل ،ان زاع نسات ووفیه است و ا ن که چه لغ ی میتواند بیانگر ا ن نسات وومفیه باشمد .در

ا ن جا اد اان و اوولیاب اهل سنت ما قدند که هر چه در قالب مش قاب نحموی (اسمم فاعمل،

اسم مفاول ،اسم زمان و  )...بیا د ،نشانگر اتواف ذاب به مامدر وومف اسمت ،امما اومولیان
ک می م عقلی خود ما قدند همر لفظمی کمه بیمانگر نسمات

شیاه با الهام ذرف ن از ماانی خا

ووفیه ( انی اتواف ذاب به مادر ووفی) باشد ،میتواند جزر مش قاب قرار ذیرد.

تاایر اوولیان شیاه از مش ق به «عنوان» ا «مفهوم جاری بر ذاب» نشأب ذرف ه از مااحم

منطقی -فلسفی در بح قبا ا (حمل) است .منطقدانان ما قدند که مودر ا اسمم مومدر را
نمیتوان بر موضوعی حمل کرد ،بلکه با د اب دا ومیغه مشم ق ما نسمات درسمت کنمیم ،سمپس
حمل کنیم .ا شان محموالب را مفاهیم کلی طایای میدانند که در تحت کلیاب خممس قمرار

میذیرند و عنوان ووفی است که نشانگر خووومی ی از ذاب موضموع میباشمد کمه ما جمزر
ذاب موضوع و ا خارج از ذاب آن است .2از آنجا يکه مشم ق ،واسمطه در عمروپ حکمم بمر

ذاب میشود ،از ا ن جهت از آن به عنوان ان زاعمی تاایمر میکننمد و چمون احکمام بمر عنماو ن
ان زاعی حمل میشوند ،بنابرا ن مش قاب واسطه ترتب احکام بر موضوعاب میشموند .همر ذماه

عنوان تحقق ابد ،حکم نیز وجود دارد و در وورب عدم عنوان ،حکم نیز باقی نیست.

3

با توجه به نظر و ژه اومولیان شمیاه در ممورد مشم ق کمه از آن بمه «عنموان مفهمومی» تاایمر

میکنند ،و در روا اب شامل الفاظ جامد مثل زوج ،عامد  ...نیمز میشمود ،در مانمای مشم ق و
اش قاق ،ک توسای پیدا شد که از آن به اش قاق مانوی تاایر میکنند.
محقق بزرذوار غروی اوفهانی

1

اشاره میکند که پا مه اوملی اشم قاق مانموی« ،مانمی»

است .اذر «مانی» قابلیت نسات به ذاتمی را داشم ه باشمد ،میتموان لفمظ مناسمب آن را آورد و
محمول قبیه قرار داد .ا شان در مقام تار مف اشم قاق مانموی میذو مد :مک مانمی عرضمی

 . 1ر.ب :سید مرتبی ،لالنتصحر فی لنفیلدلت للمحمیةا،

111

 . 2ر.ب  :قطب الد ن رازی ،شی مطحعع لالن لر ،دلهیةالعملحرفاعو اعقویالسالمی ،و
 . 3کاظمی خراسانی ،ف لئد لالص ل ،ج ، 2

96

 . 4ر.ب :غروی اوفهانی ،نهحهة لعدرلهةا ،ج،2

206

216 - 210
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وق ی میتواند مادر اش قاق قرار میذیرد که ب واند با ذاب نسما ی برقمرار کنمد و ا من نسمات ما
ودوری ا حلولی ا وقوعی و  ...است .در نظر ا شان اذر مانا ی ن واند بما ذاب نسمات برقمرار
کند ک مانای جامد اسمت و مومدر چمون دارای نسمات ناقومه اسمت جمزر مشم قاب قمرار

میذیرد

4.

با توجه به تفسیری که اوولیان شمیاه از مشم ق اراممه دادهانمد ،مشم ق شمامل جواممدی کمه

«عنوان ذاب» قرار میذیرند نیز میشود .از ا ن رو نمزاع در مشم ق ،شمامل بابمی جواممد نیمز

میشود؛ چون بح اولی بمر «ان مزاع» میچرخمد .ذاب ،منشمأ ان مزاع وومف اسمت و مانمی
ووفی ،با انبمام و ان ساب به ذاب ،موح ان زاع میشود .2اذر مانای ووفی ،از امر خمارج

از ذاب ان زاع شود و قابلیت حمل بر ذاب را داش ه باشد (اذر چه از لحاظ لغوی جاممد باشمد)،

در اوط ح اوول شیاه به آن مش ق میذو ند ،مانند :زوج ،حر ،عاد ،سارق و زانی .3و چمون
احکام بر روی عناو ن ان زاعی حمل میشوند ،علمای شیاه به ا ن نک ه ظر ف دقمت داشم هاند

که فلسفه مش ق در «عنوان مشیر» بودن آن است تا از ا ن طر ق ،واسمطه در عمروپ حکمم بمر

ذاب شود.

شیخ انواری

(م  2162ق) اولین عالم اومولی اسمت کمه نظمر علممای منطمق و فلسمفه را

مطرح کرده اسمت و از مشم ق بمه «عنموان ان زاعمی» تاایمر میکنمد .ا شمان میذو مد :مشم ق،
مفهومی است که از خووومیاب ذاب حکا متذمری میکنمد و اشماره بمه ا من دارد کمه ا من
خووویاب و ذاب در مقام خارجی ،اتحاد موداقی دارند ،اذر چه ا من مفهموم ،ذماهی جمزر
ذاتی شیر و ذاهی خمارج از ذاب شمیر اسمت .وی در اداممه میذو مد :جواممد نیمز هماننمد

مش قاب جزر عناو ن ذاب قرار میذیرند .همان ذونه که حجر و حیموان ،عنموان ذاب هسم ند،

ضارب نیز عنوان ذاب است .1شیخ انواری
 . 1غروی اوفهانی ،نهحهة لعدرلهةا ،ج،2
 . 2قطیفی ،لعیلفد فی عوم لالص ل،

211
51

 . 3فیاپ ،مححضیلت فی لالص ل ،ج،2

 . 4ر.ب :انواری ،رسحعة فی لعمشتق،

120-125
211-99

با مطرح کردن مش ق به وورب عنوان و مفهموم

فصلنامه پژوهشهاي اصولي /شماره  / 81پاییز 8312

کلی (ووفی عرضی) در ودد ا ن بوده که جا گاه اولی مش ق ،در ترتب حکمم را بیمان کنمد

که در ا ن وورب ،فرقی بین الفاظ مش ق و جامد نیست .ولی چون ا ن بح بمه نمام «مشم ق»
رقم خورده است ،اومولیان شمیاه ذف هانمد کمه الفماظ جاممد نیمز در تحمت ا من مشم ق داخمل

میشوند؛ اذر چه تا قال از شیخ انواری و ح ی عدهای باد از ا شان ا ن ک م را قاول ندارند.

میرزا وادق تار زی در توضی ا ن نک ه میذو د :بح اولی بر سر «اطم ق»
است ،نه اس امال لفظ در مانا .اط ق انی تطایق مفهوم کلی (عنوان) بر موداق ،و در
اط ق مفهوم و عنوان کلی ،فرقی بین الفاظ جامد و مش ق مثل عاد و ضمارب نیسمت و
در وورب اط ق لفظ جامد ا مش قی بر ذاتی ،ک عنوان و مفهمومی از اتوماف ذاب
به مانای ووفی (لفظ جامد ا مش ق) به دست میآ د .سمپس بحم میشمود کمه اذمر
اتواف به مادر من فی شود ،آ ا ذاب ،وجه عنوانی و مفهومی را نیز از دست میدهمد ما
4
به طور واقای ،آن «عنوان ان زاعی» را داراست.
تا قال از شیخ انواری  ،اوولیان شیای هیچ کدام چنین تاایری از مش ق نداش ند ،بلکمه

همانند اهل سنت از مش ق مک تاایمر ادبمی ذکمر میکردنمد و همیچ ذماه آن را شمامل جواممد

نمیدانس ند .فقط در کلماب محقق اوفهانی وماحب هدايةة المس رشمد ن ( 2141 -2215ق)،
اشارهای به خووویت «عنوانی» بودن مش ق شده است .ا شان در هداية المس رشد ن اذر چمه

طاق مانای مشهور ،تفسیری نحوی از مش ق ارامه میدهد ،ولی در ضمن مااح به وجه عنوانی
بودن آن اشاره میکند و میذو د:

اسم مش ق داللت بر نفس وفت دارد .عالم ،قامم  ...اسامی هس ند که داللت بر مفاهیم و

وفاب جاری بر ذاب میکنند که محمول بر ذاب میشوند .ا من اسممار مشم ق ،عنموانی بمرای
وفاب هس ند که وق ی در ک م قرار ذیرنمد ،میتوانمد نشمان دهنمده اتوماف ذاب بمه ومفاب

باشند .2ا ن تاایر محقق اوفهانی راه را برای شیخ انواری باز کرد تما تفسمیر مشم ق را در علمم

اوول ارتقار دهد .در زمان شیخ انوماری و بامد از او تما زممان شمیخ محممد کماظم خراسمانی

 . 1ر.ب :تار زی ،لعمشتقحت،

251- 256

 . 2اوفهانی ،هدلهة لعمستیشدهنافیاشی العملحعم،

11
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( 2119 -2155ق) هیچ کدام به وراحت از مش ق بمه «وومف ان زاعمی» ما «عنموان جماری بمر

ذاب» تاایر نکردند.

با ظهور محقق خراسانی ،تار ف «عنوان جاری بر ذاب» برای مش ق تثایت شد و در اوول

فقه شیاه به وورب ک اوط ح جا اف اد .از ا ن زمان به باد بود که اکثر اومولیان ،بابمی از
جوامد را در تحت مش ق اوولی قرار دادند .محقق خراسانی ،مشم ق را عنموانی میدانمد کمه از

مقام ذاب ان زاع میشود (با لحاظ اتواف به مادر ووفی) و بمر آن حممل میشمود و بابمی از
جوامد که مانای ووفی دارند و از اوواف عرضی موضوعی خود قرار میذیرنمد میتواننمد در

تحت ا ن بح داخل شوند.

 . 1خراساني ،کفحهة لالص ل،

41-19

4
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منابع
ابن النماظم(ابن مالمک)،ابو عاداللمه بدرالمد ن محممد( ،) 1332شای أعفیاة لبان محعاک ،المحقمق:
محمدبن سلیم اللاابیدی ،تهران ،ناورخسرو.
ابن امیرحاج،شمس الد ن محمد بن محمد(1403هم) ،لعتقیهی و لعتحبیی ،بیروب ،دارالک ب الالمیة.
ابن بابو ه،محمد بن علی "شیخ ودوق(1331ق)" ،لعت حید ،تهران ،مک اة الودوق.

ابن جنی،أبو الف

عثمان(بیتا) ،لعخصحئ

 ،القاهرة ،الهیئة المور ة الاامة للک اب.

ابن حزم ارندلسی ،أبو محمد علی بن أحمد بن ساید(بیتا) ،للحکح فای لصا ل لألحکاح  ،المحقمق:
الشیخ أحمد محمد شاکر ،بیروب ،دار اآلفاق الجد دة.

ابن رشد الحفید ،أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد(بمیتما) ،لعمقا الت ،المحقمق :دک مور
محمود قاسم ،القاهرة ،الهیئة المور ة الاامة للک اب.

ابن زهره ،حمزة بن علی( ،) 1375غنیة لعناوع لعی عومی لالص ل و لعفیوع ،محقق :ابراهیم بهمادری،
قم ،موسسه امام الوادق

.

ابن سراج،أبو بکر محمد بن السري بن سهل(بیتا) ،لألص ل فی لعنح ،المحقمق :عادالحسمین الف لمي،
بیروب ،مؤسسة الرسالة.

ابن سینا ،حسین بن عاد الله(بیتا) ،لعشفحء)المنطق) ،محقمق :ابمراهیم ممدکور ،قمم ،ک ابصانمه آ مة اللمه
مرعشي.

ابن عوفور اإلشایلی،علي بن مؤمن بن محمد(1996م) ،لعممتع لعکبیی في لعتصیهف ،بیمروب ،مک امة
لانان.

ابن عقیل،عاد الله بن عاد الرحمن(2411هم) ،لعمسحعدا(شرح تسمهیل الفواممد البمن مالمک) ،المحقمق
:محمدکامل برکاب ،بیروب ،دارالفکر.

ابننجار الحنالی ،أبو الاقار محمد بن أحمد بن عاد الاز ز(1418هم) ،مختصای لعتحیهیشای لعک کا
لعمنیی ،المحقق :محمد الزحیلي و نز ه حماد ،الر اپ،مک اة الاایکان.

ابن هشام االنواری،عاد اللمه بمن وسمف بمن أحممد(بيتا) ،لوضاح لعمساحعک لعای أعفیاة لبانمحعاک،
المحقق :وسف الشیخ محمد الاقاعي ،بیروب ،دارالفکر.

ابن ای (ابن وانع)،أبوالاقار ای

بن علي بن ای

ابن أبي السرا ا(2999م) ،شی لعمفصل ،المحقق

:عاداللطیف محمد الصطیب ،کو ت ،جاماة الکو ت.

أبو الی،محمد بن الحسین بن محمد بن خلف(1410هم) ،لعلدة فی لص ل لعفقه ،المحقمق:أحممد بمن
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علي بن سیر الماارکي ،الر اپ ،جاماة الملك محمد بن ساود اإلس میة.
ارحمممد نکممری ،القاضممي عاممد الناممي بممن عاممد الرسممول(1221ق) ،دساات رالعلومااحء(جممامع الالمموم فممي
اوط حاب الفنون) ،عرب عااراته الفارسیة :حسن هاني فح

 ،بیروب ،دار الک ب الالمیة.

ارسمر،راجی(1213هم)  ،لعملجم لعمفصل فی عوم لعصیف ،بیروب ،دارالک ب الالمیة.
اإلسنوی،عادالرحیم بن الحسن بمن علمی(2411ق) ،نهحهاة لعسا ل شای منهاحج لع صا ل(للایبماوی)،
بیروب ،دار الک ب الالمیة.

اوفهانی،شیخ محمد تقی بن عادالرحیم(1221هم) ،هدلهة لعمستیشدهنافیاشی العملحعم ،قم ،ان شاراب
جاماه مدرسین.
انواری،شیخ مرتبی(1404هم) ،رسحعة فی لعمشتق ،قم،ک اب فروشی مفید.

تار زی ،وادق بن محمد(1313هم) ،لعمشتقحت،مطااه مشهدی اسدآقا ،تار ز،چاپ سنگی( ،نگهداری
شده در ک ابصانه فیبیه شماره به شماره ثات.) 91614

الجرجاوی ارزهری،خالد بن عاد الله بن أبي بکر بن محمد(2412ق) ،شی لعتصایهح عوای لعت ضایح،
بیروب ،دارالک ب الالمیة.
الجوجری القاهری،شمس الد ن محمد بن عاد المنام بن محمد(1223ق) ،شی شذور لعذه
ملیفة کال لعلیب ،المحقق:نواف بن جزار الحارثي ،الساود ة – المد نة ،عمادة الاح

فاي

الالممي

بالجاماة اإلس میة.
الجو ني،عاد الملك بن عاد الله بن وسف بن محمد"إمام الحمرمین( 1418همم)" ،لعبیهاحن فاي لصا ل
لعفقه ،المحقق :و ح بن محمد بن عو بة ،بیروب ،دارالک ب الالمیة.

حسن ،عاا (بیتا) ،لعنح لع لفی ،الر اپ ،دارالماارف.

حلی ،حسن بن وسف بن علی"ع مه حلی( ،")1331لعج هی لعنضید ،تهران ،حکمت.
حم وی،احمد بن محمد(بی تا) ،شذلعلیف فی فن لعصیف،المحقمق :نومرالله عامدالرحمن نومرالله،
الر اپ،مک اة الرشد.

خراساني،محمدکاظم(1213هم) ،کفا ة االوول ،چاپ اول ،قم ،موسسه آل الایت.
الرازی،أبو عاد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین "فصرالد ن رازی(1311هم)" ،منطق لعموخا
،موح  :احد فرامرز قراملکی ،تهران ،دانشگاه امام وادق

.

الرازی ،قطب الد ن محمد بمن محممد( ،) 1311شای مطاحعع لالنا لر ،دا مرة المامارف علموم عقلمی
اس می ،قم.
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______________ (1211هم)" ،لعمحص ل ،المحقق :طه جابر فیماپ الالمواني ،بیروب،مؤسسمة
الرسالة.
الرضي اإلس راباذي ،محمد بن الحسن(1231هم) ،شی لعکحفیة،موح  :وسف حسمن عممر ،قمم ،دار
المج ای.
الرمانی الما زلی،ابوالحسن علي بن عیسی بن علي بن عاد الله(بی تا) ،لعحادود فای لعنحا (رسمالة فمی
الحدود) ،المحقق :إبراهیم السامرامي ،بیروب ،دار الفکر.
الزرکشی ،أبو عاد الله بدر الد ن محمد بن عاد الله(1212هم) ،لعبحی لعمحیط ،بیروب ،دارالک اي.
الزمصشری جارالله ،أبو القاسم محمود بن عممرو بمن أحممد(1333م) ،لعمفصال فای صانلة للعایلب،
المحقق :علي بو ملحم ،بیروب ،مک اة اله ل.

ُ
الساکی ،تقي الد ن أبو الحسن علي بن عاد الکافي (والد تاج الد ن الساکی)( 1213هم) ،للبهحج فای
شی لعمنهحج ،بیروب ،دارالک ب الالمیة.
السفار ني الحنالي،شمس الد ن أبو الاون محمد بمن أحممد(1212همم) ،لواممع ارنموار الاهیمة ،دمشمق،
مؤسسة الصافقین.
سیاو ه،ابوبشر عمرو بن عثممان بمن قنامر الحمارثي بمالوالر(1211همم) ،لعکتاحب ،المحقمق :عادالسم م
محمدهارون ،القاهرة ،مک اة الصانجي.

سیوطی،ج ل الد ن عاد الرحمن بن أبی بکر(بی تا) ،همعالعه لمعافیاشی اجماعالعج لماع ،المحقمق:
عاد الحمید هنداوي ،القاهرة ،المک اة ال وفیقیة.
شیرازی ،ابواسحاق إبراهیم بن علي بن وسف(1222هم) ،لعومع افایاأصا لالعفقاه ،بیمروب ،دارالک مب
الالمیة.
شیرازی،محمد بن ابراهیم( ،) 1333لعمشحعی ،تهران ،ک ابصانه طهوری.
عادالقادر ،محمد الاروسي(بيتا) ،لعمسحئلالعمشتیکةابینالص لالعفقهاوالص لالعدهن ،الر اپ.
عاداللطیف ،خالد( ،)2416مسحئلالص لالعدهنالعمبح ثهافياعومالص لالعفقه ،الساود ة  -المد نة
المنورة ،الجاماة اإلس میة بالمد نة المنورة.
الاثیمین،محمد ابن وال (1231ق) ،لتححف لعخالن ولعجمحعة بشی عقیدة لهل لعسنة ولعجمحعة
،الر اپ،مؤسسة الشیخ محمدابن وال الاثیمین.
عبدالد ن ا جی ،عادالرحمن بن احمد(2412ق) ،شی امختصی العمنتهی الالص عی،المحقق:
طارق حیی ،بیروب ،دارالک ب الالمیة.

پیشینه تاریخی مسأله مشتق

الاطار الشافای،حسن بن محمد بن محمود ،حاشیة الاطار علی شرح الج ل  ،دار الک ب
الالمیة،لانان – بیروب ،بی تا.
عکاری ،عادالله بن حسین(1213ق) ،لعوبحبافیاعولالعبنحءاوالالعیلب ،موح  :غاز مص ار،
بیروب ،دارالفکر المااور.
غروی اوفهانی،محمد حسین(،) 1332نهحهة لعدرلهة ،قم ،سیدالشهدا.
فارابی ،أبونور محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ(1211هم) ،لعمنطقیحت ،محقق :محممدتقی دانم
پژوه ،قم ،ک ابصانه مرعشی نجفی.
_________________ (1223هم) ،کتحب لعحیوف،موح  :ابمراهیم شممس المد ن ،بیمروب ،دار
الک ب الالمیه.
فیاپ،محمد اسحق(1213هم) ،مححضیلت فی لالص ل ،قم ،ان شاراب انوار ان.
القطیفی ،سیدمنیرالسید عدنان (1414هم) ،لعیلفد فی عوم لالص ل ،قم ،مهر.

ک ن ر ،میرزا ابوالقاسم(بیتا) ،رسحعةافیالعمشتق ،قم ،مک اة المفید.

کاظمی خراسانی،محمد علی(1212هم) ،ف لئد لالص ل ،قم ،دف ر ان شاراب اس می.
القرافی ،شهاب الد ن أبو الااا

احمد بمن ادر مس(2412ق) ،نفاحئس لألصا لافایاشای العمحصا ل،

بیروب ،دارالک ب الالمیة.
الکفوی ،ابوالاقار ابوب بمن موسمی الحسمینی(بی تما) ،لعکویاحت ،المحقمق :عمدنان درو م

 -محممد

الموري ،بیروب ،مؤسسة الرسالة.
لجنة من الالمار(2429هم) ،لعم س عة لعلیبیة لعلحعمیة ،الر اپ،موسسة اعمال الموسوعة للنشر و ال وز ع.
الما زلی،القاضی عاد الجاار بن أحمد بن عامد الجامار(2411همم) ،شای لألصا ل لعخمساة ،المحقمق:
احمدبن الحسین بن ابی هاشم ،بیروب ،داراحیارال راث الاربي.
موسوی،ابوالقاسم علی بن حسین"سید مرتبی علم الهدی = شر ف مرتبی(1211هم)" ،لالنتصحر فای
لنفیلدلت للمحمیة ،قم ،دف ر ان شاراب اس می.
میرداماد ،محمدباقر بن محمد( ،) 1332لعقبسحت ،محقق :مهدی محقق ،تهران ،موسسه ان شماراب و
چاپ دانشگاه تهران.
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نظرية الخطابات القانونية المبتكرة عند اإلمام الخميني
دراسة تحليلية نقدية
محمد جواد الفاضل اللنکراني
ّ

*

النبذة
یمثِّل هذا البحث قراءة حدیثة عن نظریة اإلمام الخمیني

في الساحة األصولیة وهي عدم اإلنحالل

في الخطابات القانونیة ،فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزیز ،معتمدین في ذلك علی ما
یوجد في هذا المجال من کتب السید اإلمام

التعرض لها بالتحلیل والنقد .وذلك
وتقریرات بحثهّ ،
ثم ّ

للوصول إلی الحقیقة بالمیزان البرهاني الصریح الذي یمکن الرکون إلیه.
المصطلحات الرئیسیة :القضیة الحقیقیة ،اإلنحالل ،الخطاب القانوني ،اإلنحالل الحکمي

* أستاذ البحوث العالیة في الحوزة العلمیة بقم المقدسة.
المقرر :حمید ستوده الخراساني.
ّ
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المقدمة
ّ
محمةد الةذی بلة
الحمدل الذّ ي أنز الکتاب
ّ
هّ
بالحق والميزان ،والصالة والسالم علةی سةيّدنا ّ
1 وآله الطاهرين الذّ ين بيّنوا المراد
  
 
  
  
 
 


  
الرسالة ونادی في البشرية  
منها بمختلف وسائل التبيان.
ترصةةد هةةذا الدراسةةة األصةةولية بمةةا أبدع ةه اإلمةةام المجاهةةد سةةماحة
و أمةةا بعةةد فانّهةةا ّ
آيةالالعظمی السيد روح هّال الموسوي الخميني
هّ

في علم األصو من قرائة حديثة ومةنه

نصها ونقةدها،
مبنائي ،وهو :قانونيّة الخطابات الشرعية وعدم إنحاللها؛ فرک ّزت إهتمامها لبيان ّ
وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالَي الفقه واألصو  ،علةی أمةل أن تحظةی باهتمةام العلمةا
والمفک ّرين في العالم اإلسالمي.
المبحث األول :أهمیة الموضوع وتأریخه
المسماة بالخطابةات
المشرع
إ ّن هذا المبنی وهو عدم اإلنحال في األحکام المجعولة من قبل
ّ
ّ
المهمة ومن مبتکرات السيد اإلمام
الکلية القانونية ،من األبحاث
ّ

في طريةق إغنةا الحرکةة

لتتم علی ضوئه معالجةة الکثيةر مةن القاةايا األصةولية والفقهيةة،
العلمية في الساحة اال ُصوليّة ّ
يتاةح
وقدکثر الکالم حولها وإنّا لوشاهدنا هذا البحوث التي طرقت في هذا المسألة إجماالً ّ
لنا مدی إهتمام الفقها والمحق ّقين بشأنها؛ وذلك أل ّن البحوث األصولية قسماً منهةا قةد أث ّةرت
علی بعض المباني العلمية في سير عملية اإلجتهاد بصورة عامة نحو هةذا النظريةة ،حيةن إنّهةا
إستهدفت معالجة أحد األلغاز العويصة في الةربط المنطقةي بةين الصةياغات الکل ّيةة ل حکةام
خاصةة للخطةاب
وبين تعل ّقها بعهدة المکل ّف علی إنفرادا من خةال بيةان آليةة معيّنةة وميةزة ّ
يتوصةةل عبرهةةا لتحريةةك المکلّةةف ودفعةةه صةةوب اإلمتثةةا  ،ولکنّهةةا لمتطةةرح فةةي
القةةانوني
ّ
مما دعت الحاجة إلةی ضةرورة بيانهةا
المعالجات البحثية بنحو متناسب مع أهميتها وخطورتها ّ
 .1آل عمران.91 ،
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وتقصةي اآلثةار والنتةائ الواسةعة
وعرضها علةی المسةتوا التصةوري والمسةتوا التصةديقي
ّ
المترتّبة علی هذا النظرية أصولياً وفقهياً.
مما وصةل إليهةا اإلمةام
هنا يجدر بنا اإلشارة إلی نقطة ،هي أ ّن نظرية الخطابات القانونية ّ
الخميني

من ّأو تحقيقاته األصولية عند البحن عن الترتّب وفعلية الحکمين المتةزاحمين،

وعند البحن عن العلم اإلجمالي .ولکنّةه لمتبةق النظريةة بةذلك المسةتوی ،بةل صةارت أحةد
المباني اإلستراتيجية لسماحته

فةي علمةي األصةو والفقةه ،بةل أصةبحت قاةية فةي غايةة

األهميّة ،لکونها فکر ًة کلية متالئمة ومواکبة لعصرنا الحاضر وحياة اإلنسةان المعاصةر ،السةيّما
علی الصعيديين اإلجتماعي والسياسي؛ فانّها قد غيّةرت المةنه األصةولي الةذي کةان سةائداً
فبدلت نظرية الموالي والعبيد إلی الرؤية القانونية.
ومتفوقاً ّ
ّ
المبحث الثاني :تبیین المفردات
ثةم
قبل الحةدين عةن نظريةة الخطابةات الشةرعية يجةب أن ّ
نحةدد المفةاهيم األساسةية أوالًّ ،
يتکون منها ثانياً ،فعلينا أن نلقي نظر ًة ولو قصيرة علی تعريف الخطاب
مامونه وعناصرا التي ّ
يتصل به من الحکةم  -ومةايرتبط بةه مةن مراحةل جعلةه  -وتعريةف القةانون واإلنحةال
وما ّ
کمقدمة وتوطئة للبحن.
مصدري فعل خاطب يخاطب خطاباً ومخاطبةً ،ويد ّ لغوياً علی توجيةه
الخطاب :أحد
َ
الکالم المفيد لمن يفهم ،وأصبح في العرف العام يد ّ علةی ماخوطةب بةه وهةو الکةالم بَةين
1
ثم ،اليطلق الکالم علةی لفةا الخطةاب إال ّ إذا کةان متصةفاً بخصوصةية
متکل ّم وسامع .ومن ّ

جةلوعال    
قصد اإلفهام ،وال يخفی أ ّن الخطةاب الشةرعي هةو کةالم هّال ّ
2
ثم سنة رسو هّال
  

 
 
 
 
  
     
  
 
  
    
  
  
ّ

 .1الفيومي ،المصباح المنير ،ج  ،2ص171؛ الطریحي ،مجمع البحرین ،ج  ،2ص .11
فصلت.24 ،
 .2ا

وأوصةيائه

فصلنامه پژوهشهای اصولی /شماره  / 48پاییز 4392

وجل.
باعتبارها شارح ًة ومبيّن ًة لکالم هّال عز
ّ
سةميت َحکَمةة
الحکم :مصدر حکم يحک ُم ،وفي داللته اللغوية تعنةي :المنةع ،وبةذلك ّ
الدابة بهذا اإلسم ،ألنّها تذل ّلها لراکبها حتةی تمنعهةا الجمةاح وغيةرا ،فيقةا أحکمةت السةفيه
ّ
وحکمته :إذا أخذت علی يدا ومنعته من سو فعله .ويطلق أيااً علی إتقان الفعل واإلتيان بةه
علی الوجه الذي ينبغي فيه.

1

وأما الحکم الشرعي إصطالحاً فقد نقو في تعريفه تبعاً للسيد المحق ّق الصدر
ّ

:

إنّه عبارة عن التشريع الصادر من ه ّال تعالی لتنظيم حياة اإلنسان وتوجيهه .والخطابةات
الشرعية في الکتاب والسةنّة مبةرزة للحکةم الشةرعي وکاشةفة عنةه ،وليسةت هةي الحکةم
الشرعي

نفسه2.

کةل شةير وطريقةه،
القانون ومراحل جعله :إ ّن کلمة القانون في اللغة تعنةي مقيةاس ّ
تتعرف أحکامها منةه 3.والقاعةدة
وقد يقا إ ّن القانون أمر کل ّي ينطبق علی جميع جزئياته التي ّ
هي القاية الکل ّية التی تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوا جزئيةات موضةوعها وذلةك
کل فاعل مرفوع.
مثل ّ

4

العام علةی جميةع القواعةد واألنظمةة
وأما في اإلصطالح فتطلق کلمة القانون في معناها ّ
ّ
التي تهدف إلی تنظيم األنشطة اإلجتماعية المختلفةة وتحک ّةم سةلوأل األفةراد فةي المجتمةع.
وبکلمة أخری ،يطلق علةی مجموعةة القواعةد التةي تحک ّةم وتةنظّ م عالقةات المخةاطبين بهةا
البةد مةن أن يکةون
مجردة ،کما وأنّةه ّ
وسلوکهم في مجتمعما ،والتي تصف بأنّها قواعد ّ
عامة ّ
لهذا القواعد صفة اإللزام والجبر.

5

 .1ابن فارس ،معجم مقائيس اللغة ،ج  ،4ص19؛ الفيومي ،المصباح المنير ،ج ،4ص.921
 .2الصدر ،دروس في علم األصول ،ج  ،9ص .19
 .1الواسطي ،تاج العروس من جواهر القاموس،ج  ،91ص .211
 .4عبدالمنعم ،معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ،ج  ،3ص .13
 .1الشامسي ،النظریة العامة للقانون ،ج  ،9ص.93
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تتدخل في بنائها؟
يتکون القانون وما هي المراحل التي ّ
ّ
ثم أنه يجب أن نتسائل کيف ّ
والجواب أ ّن القانون هو عمل السلطة التشريعية وفقةاً لنصةوا الدسةتور فيسة ّن القةانون
النةواب
أمام البرلمان علی أ ّن المبادرة في إنشةا تعةود للسةلطة التنفيذيةة وألعاةا المجلةّ ّ
وتحمل المبادرة اذا جائت عن الحکومة :مشروع قانون وإقتراح قانون .وبعد دراسة المشةاريع
يقرهةا المجلةّ ويحيليهةا إلةی الرئاسةة الجمهوريةة
واإلقتراحات المذکورة من قبةل اللجةان ّ
ال
محددة ويکون القانون ملزماً ،حتی ولةو لةم يکةن واضةحاً أو کةام ً
مدة ّ
ألجل إصدارها في ّ
بحجةة عةدم
فاليستطيع القاضةي – مةث ً
ال -أن يتوق ّةف عةن تطبيةق القةانون والحکةم بموجبةه ّ
1
تمر بها القوانين الوضعية في جميع الدو .
وضوحه أو کفايته .ونفّ هذا المراحلّ ،
ِ
ت العُقد َة
اإلنحالل:
الحل والحلو لغ ًة بمعنی فَتح الشی  ،ال يشذُّ عنه شي ؛ يقا حلَل ُ
ّ
ال» .والحال ِ :
ض ُّد الحرام ،وهو من األصةل الةذا
أحل ُّها َح اال .ويقو العرب« :يا عاقِ ُد اذک ُر َح ّ ً
ُ

وحةل :نةز  ،والحلةو  :النةزو ،
ذکرناا ،کأنّه من َحلَل ُ
ت الشي  ،إذا أبحتَه وأوسعته ألم ٍر فيةهَ .
ِ
2
ت بالقوم.
ل فيقا َحلَل ُ
وهو من هذا الباب ،أل ّن المسافر يشُ ّد ويَعقد ،فاذا نز َ َح ّ
محط بحثنا فةي هةذا الرسةالة فاسةتعمل فةي
وأما المعنی المصطلح لهذا العنوان وما هو ّ
موردين:
األو  :إنحال الحکم التکليفي المنشأ بانشا واحد إلی أحکام کثيرة مستقلة؛ فاذا قةا
ينحةل لةدا العقةل
کل عالم ،فاإلنشا في هذا الکالم وإن کان واحةداً إال ّ أنّةه
ّ
المولی :أکرم ّ
والعرف إلی إنشا ات کثيرة وأحکام مستقلة شةتّی بعةدد أفةراد الموضةوع ومصةاديقه ،فکةأ ّن
فلکل منها إمتثةا مسةتقل وعصةيان
ال بانشا مستقل،
المولی أنشأ إلکرام کل فرد وجوباً مستق ً
ّ
حرمت عليك الکذب.
کذلك ،وکذا إذا قا ّ :

 .1البعلبكي ،القاموس القانوني الثّلثي (عربي -فرنسي -انكليزي) ،ص .9421
 .2ابن فارس ،معجم مقائيس اللغة ،ج  ،4ص42
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والثاني :إنحال الحکم الوضعي المنشأ بانشا واحد إلی أحکام وضعية مستقلة ،فلو قا
کةل
کل واحد من األجناس المختلفةة مريةداً إليقةاع بيةع
مسةتقل علةی ّ
ّ
البائع بعد تعيين قيمة ّ
إنحةل التمليةك والبيةع الواحةد إلةی
واحد منها ،بعت هذا األشيا بمةا عيّنتةه لهةا مةن القيمةة،
ّ
وطةرو الخيةار
لکةل واحةد منهةا حکمةه مةن اللةزوم والجةواز
تمليکات کثيرة وبيوع مسةتقلة
ّ
ّ
وعروض الفسخ واإلقالة.

1

المبحث الثالث :المبادئ األصولیة للحکم الشرعي
يمر بها الحکةم فةي کيفيةة
إنّه ّ
البد لنا أن نجيل النظر في خريطة تقنين الحکم والمراحل التي ّ
جعله حتّةی يبلة إلةی المکل ّةف ،وذلةك لتجليةة وتنقةيح ماقصةدا اإلمةام الخمينةي

بشةأن

الخطابات القانونية التي تبنّاها علی مسلکه المختار في مراتب الحکم.
وتوضيح ذلك (بعد مفروغية أ ّن األحکام الشةرعية ال تکةون جزافةاً ،بةل تتّبةع المصةالح
حةددها المحق ّةق
والمفاسد النفّ األمريّة في المتعل ّقات) يتوق ّف علی بيان المراتب التةي قةد ّ
الخراساني

بأربعة هي:

وربما يعبّر عنها بمرتبة المالك أو بمرتبة شةأنيّة الحکةم ،وهةي ثبةوت
 -1مرتبة اإلقتاا ّ :
المقتاي ووجود المصلحة في الحکةم بمةا هةو هةو ،أو هةي عبةارة عةن المصةالح والمفاسةد
الکائنة في متعل ّقات األحکةام ،بمعنةی وجةود مةالك فةي الفعةل فيوجةب لحةدوث اإلرادة أو
الکراهة ويقتاي جعل حکم علی طبقها .وال محالة يؤخذ الشةي فةي تلةك المرحلةة بجميةع
قيودا وخصوصياته التي لها دخل في تلك المصلحة أو المفسدة.
 -2مرتبة اإلنشا  :وهي عبارة عن مرتبة الجعةل وصةدور الحکةم عةن المةولی ال بةداعي
جدية بالنسةبة إلةی الفعةل ،بةل هةي عبةارة عةن
البعن والزجر ،بمعنی أنّه ليست للمولی إرادة ّ
مجرد خطاب من دون تحريم وإيجةاب،
مجرد إظهارا لمحبوبية شي أو مبغوضيته بمبرز ،أو ّ
ّ
 .1المشكيني ،إصطّلحات األصول ومعظم أبحاثها ،ص .14-12
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بمسودة قانون أو مشروع قانون ،فهي فعل المنشر ويتوق ّف حصوله علةی
سمی اليوم
ّ
وهي ما ي ُ ّ
تتجلی في الشوق إلی ذلك الفعل المأمور بةه ،أو
مبادئها التي تکمن في المالك ،واإلرادة التي ّ
عما ينهی عنه.
في الکراهة ّ
جةدياً
 -3مرتبة الفعليةة :وهةذا المرحلةة يبلة الحکةم فيهةا إلةی درجةة البعةن والزجةر ّ
تةم األمةر مةن قبةل
وتتوق ّف علی تحق ّق شرائط الحکم الدخيلةة فةي المةالك ،وبهةذا المرتبةة ّ
المولی وحصلت اإلرادة الجديّة في نفسه للتحريك وقصد اإللزام وتسجيل صيغة قانونيّة علةی
المأمور ،فيصير الحکم حکماً حقيقيّاً ونفرض فيها أ ّن المکل ّف صار مصداقاً من مصاديق هةذا
ال ما لم تحصل اإلستطاعة لةم تنشةغل عهةدة
الموضوع ،أو أ ّن الموضوع ينطبق علی العبد .فمث ً
ال بشةأن
المکل ّف بشةي  ،رغةم أ ّن الجعةل واالبةراز قةد تحقق ّةا ،فةاذا تحقق ّةت اإلسةتطاعة فعة ً
المکل ّف أصبح ذلك الجعل المبرز بقولةه تعةالی       :

 1 مرتبطاً بالمکل ّف ومتوجهاً إليه قبل علمه بالحکم والموضوع.
  
    
ومحرکيتةه ،وعبةارة عةن وصةو البعةن أو
التنجز :وهي مرحلة فاعلية التکليف
 -4مرتبة ّ
ّ
بالحجة المعتبرة من علم أو علمي ،ويتوقف أيااً علی أن ال يکةون هنةاك
الزجر إلی المکل ّف
ّ
مانع عن إطاعة العبد ،من األعذار العقلية والشةرعية ،فيصةبح المکل ّةف مسةؤوالً تجةاا الحکةم
يصح العقاب علةی مخالفتةه
ال من إستحقاق الثواب علی طاعته تارة وأن
الشرعي ويقتايه عق ً
ّ
توجةه الحکةم إليةه
أخرا؛ وذلك إلمکان تماميّة ما سبق من المراتب وأ ّن المأمور يلتفت الی ّ
ذمةاً وال عقابةاً؛
وإنطباق الحکم عليه .نعم ،مع عدم وصوله إلی المکل ّف فال توجةب مخالفتةه ّ
ال يتوق ّةف
صحة العقوبة عقة ً
فا ّن هذا المرتبة هي التي ترفعها أصالة البرا ة لمکان الجهل ،وأ ّن ّ
حجة معتبرة من علم أو علمي بالحکم الواقعي والقدرة العقلية علی اإلمتثا .
علی ّ

 .1آل عمران.12 ،
 .2أنظر :الخراساني ،كفایة األصول ،ص 411؛ درر الفوائد في الحاشية علی الفرائد ،ص.22
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هذا ،واإلمام الخميني

قد ينتقد رأي اآلخوند

ويرفض کون المرتبة األولی والرابعة

من مراتب الحکم ،ألنّهما من طرفَي الحکم؛ فيرا أنّةه لةيّ ل حکةام إال ّ مةرتبتين :اإلنشةائية
تةتمحض فةي المصةالح
والفعلية؛ حين قد يذکر أ ّن مرحلة اإلقتاا قبل تحق ّق الحکم؛ فانّهةا
ّ
مقدماته وليست هةي الحکةم نفسةه.
والمفاسد وهي أمور خارجيّة ال أحکام إعتباريّة فهي من ّ
متةأخرة عةن
التنجز فهي أيااً ليست من مراحل الحکم المجعو  ،بل هي مرحلةة
ّ
وأما مرحلة ّ
ّ
وتنجزا الحکم علةی المکل ّةف ،فيکةون أثةرا إسةتحقاق الثةواب علةی
الحکم ومرتبطة بالعقل ّ
طاعته أو العقاب علی عصيانه .وعلةی هةذا األسةاس ،يصةير الحکةم ذات مةرحلتين :المرحلةة
األولی هي مرحلة اإلنشا  ،والثانية هي مرحلة الفعلية ،بمعنی ما أوقعه الشارع في مورد جريةان
متوجهاً إلی جميع المکل ّفةين فالتخةت ّ بالعةالم والقةادر ،بةل
العمل ولزوم تطبيق العمل عليه ّ
ال فةي
تشمل الجاهل والعاجز أياةاً؛ غايةة األمةر أ ّن العةاجز والجاهةل القاصةر معةذوران عقة ً
الشرعي لکي يتحق ّق هنا مرتبةة أخةرا للحکةم هةي مرتبةة
المخالفة ،وليّ هذا تقييداً للدليل
ّ
ويصةوب
التنجز؛ کما هو الشأن في األحکام المجعولة في الملل الراقية ،فانّه قد ينشةأ القةانون
ّ
ّ
ولکن ليّ بحين يکون عليةه العمةل فةي الخةارج ،وقةد يصةير بحيةن يکةون بيةد اإلجةرا
والعمل.

1

ويستد ّ لذلك في المعتمد حين يقو

:

والدليل علی ما ذکرنا من أنّةه لةيّ الفعليةة واإلنشةائية مبةالمعنی المعةروفت مةرتبتين
ال حکمه فعليّاً والجاهل إنشائياً :أ ّن المراد بالحکم الذي يجعلون
للحکم بأن يکون العالم مث ً
له المرتبتين بل المراتب األربع -کما في الکفاية -إن کان هو العبارة المکتوبة في القةرآن
أو في کتب الحدين فمن الواضح البديهي أنّه ال يعرض له التغيير بتغيّر حةاالت المکل ّةف
من حين العلم والجهل والقدرة والعجز ونظائرها ،وإن کان المراد بةه هةو حقيقةة الحکةم

 .1أنظر :اإلمام الخميني ،مناهج الوصول إلی علم األصول ،ج ،4ص 42-41؛ السبحانی ،تهذیب األصول ،ج ،9ص .231
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جل شأنه ،فمن الواضةح أياةاً أنّةه ال يعةرض لهةا التغييةر
الراجعة إلی إرادة المبدأ األعلی ّ
باختالف الحاالت المذکورة؛ المتناع عروض التغيّر له

إذن ،المراد من اإلنشائية عند السيّد اإلمام

تعالی ،کما اليخفی1.

أمران:

3ة هي تلك األحکام التي جعلت بنعت العموم واإلطالق ولةم تةذکر شةروطها وقيودهةا
حتی حيننا هذا.
2ة هي تلك األحکام التي ذکرت شروطها وقيودها إال ّ أنّه لم يأت وقت اجرا ها.
وأما المراد من األحکام الفعلية:
ّ
فهي تلك األحکام التي بيّنت بقيودا وبلغت موضع عملها وآن وقةت إجرائهةا وإنفاذهةا
وهي األحکام المتداولة بين الناس التي أظهرها النبي

أو األئمة

من بعدا.

يقو في تهذيب األصو :
نسميه حکماً إنشائياً أو شأنياً هو ما حاز مرتبة اإلنشةا والجعةل؛ سةوا لةم يعلةن
الذي ّ
الحجة لمصالح في إخفائها ،أو أعلن بينهم ،ولکن
ويتم عليهم
بينهم أص ً
ّ
ال حتّی يأخذا الناس ّ
بصورة العموم واإلطالق ليلحقه التقييد والتخصي

بعد بدليل آخر ،کاألحکام الکل ّيةة التةي

تنش أ علی الموضوعات ،وال تبقی علی ما هي عليها في مقام اإلجرا  .فالمطلقات والعمومات
والمخصصات أحکام إنشائية بالنسبة إلةی مةوارد التقييةد والتخصةي
قبل ورود المقيّدات
ّ

،

وإن کانت فعليات في غير هذا الموارد.
وتم بيانه مةن قبةل المةولی بةايراد
نسميه حکماً فعلياً هو ما حاز مرتبة اإلعالنّ ،
والذي ّ

ٍ
فحينئةذ قولةه تعةالی    :
مخصصاته ومقيّداتةه ،وآن وقةت إجرائةه وحةان موقةع عملةه،
ّ

 .1الفاضل اللنكراني ،معتمد األصول ،ج ،9ص.941
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 1      بهذا العموم حکم إنشائي ،وما بقي بعد التقييد أو التخصي
هو المختار في معنی إنشائية الحکم

وأخيراً يقو

حکةم فعلةي؛ هةذا

وفعليته2.

:

وعليه إذا فرضنا حصو عائق عن وصو الحکم إلی المکل ّف -وإن کان قاصةراً عةن
إزاحة عل ّته -أو عروض مانع ،کالعجز واإلضطرار عن القيام بمقتای التکليةف ال يوجةب
يمّ بکرامتها وال يسترجعه إلی ورائه ،فيعةود إنشةائياً؛
ذلك سقوط الحکم عن فعليته وال ّ
طرو العذر وإنبساطها عند إرتفاعةه.
أل ّن ذلك أشبه شي بالقو بانقباض إرادة المولی عند ّ
والسر في ذلك :أ ّن غاية ما يحکم به العقل هو أ ّن المکل ّف إذا طرأ عليه العذر أو دام عذرا
ّ
وجهله اليکون مستحقّاً للعقاب ،بل يخةرج مةن زمةرة الطةاغين وعةداد المخةالفين؛ لعةدم
ٍ
وأما کونه خارجاً من موضوع التکليف؛ بحين تخةت ّ فعليةة الحکةم
المخالفة عن عمدّ ،
الجها وذوياألعذار فال وجه
بغير ّ

له3.

المبحث الرابع :نظریة المشهور (اإلنحالل) في القضایا الشرعیة
ينصب علی الموضةوع ،وقةد إعتقةد األصةحاب
إ ّن الحکم الشرعي ،تکليفياً کانت أم وضعياً،
ّ
 -خال اإلمام الخمينی

ومن ساق مساقه -أ ّن وجود الموضوع في القاةايا يجعةل علةی

نحو القاية الحقيقية في موارد عديدة ،وبها رفعت المشاکل الموجودة في مواضع من مسةائل
ُ
وفسرت تلک القاية بما کان الحکم فيها وارداً علةی العنةوان والطبيعةة بلحةا
علم األصو ّ ،
بتوسط العنةوان
مرآتيّة العنوان لما ينطبق عليه في الخارج ،بحين يرد الحکم علی الخارجيّات ّ
تقررها العقلةي ،بةل بلحةا
الجامع لها؛ فا ّن الحکم فيها وإن رتّب علی الطبيعة لکن ال بلحا
ّ
 .1المائدة.9 ،
 .2السبحاني ،تهذیب األصول ،ج  ،9ص.233-231
 .1اإلمام الخميني ،جواهر األصول ،ج ،9ص .231
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تقررها الخارجي؛ 1فا ّن هکذا القاية متکف ّلة لفرض وجود الموضوع ،وکةان الخطةاب خطابةاً
ّ
لما فرض وجودا مةن أفةراد الطبيعةة وکانةت األفةراد متسةاوية األقةدام فةي إنةدراجها تحةت
الخطاب فيستوي األفراد الموجودة في زمن الخطاب وغيرا.

2

وتوضيح ذلك هو :أ ّن القاية الحقيقية هي ال ّتي يفترض فيها وجةود الموضةوع فةيحکم
علی ماهيته من حين أفرادها النفّ األمرية وما يصةدق عليةه الواقةع عنوانةاً ،فيسةري الحکةم
کل فرد محکوماً بذلك الحکم؛ فا ّن الموضةوع فيهةا نفةّ الطبيعةة وهةي مةرآة
إليهم ويصير ّ
لجميع أفرادها ،بل هي متّحدة معهم فتحکي عن الجميع حسةب سةريانها فةيهم ،سةوا توجةد
ال ،فکل ّما يفترض وجودا وإن
فرد منها في الخارج ،محققّاً
ومقدراً ،أو لم يکن هناأل فرد أص ً
ّ
ال ،فهو داخل في الموضوع ويشمله الحکم.
لم يوجد أص ً
ومن هذا اإلنطالق ،قد إعتقد المحق ّق النائيني

3

المتاةمنة لحکةم شةرعي
بأ ّن القاية
ّ

إنّما تکون مجعول ًة علی نه القاية الحقيقية ،بحين کل ّما يفةرض لةه مةن أفةراد ،تةدخل فيةه
وتعدد وجودا بعةدد مةا
ويثبت لها الحکم علی تقدير وجودها ،ومقتای ذلك إنحال الحکم ّ
ينحةل الحکةم والخطةاب
له من التطبيقات ،فهناك موضوعات کثيةرة وأحکةام عديةدة ،کمةا
ّ
المقدرة الوجود دون إستثنا  ،بل اإلنحال الثاني
بلحا المکل ّفين ،الموجودين منهم واألفراد
ّ
حةق المکل ّةف
کةل مکل ّةف غيةر الوجةوب الثابةت فةي ّ
أوضح؛ فا ّن الوجوب الثابت في ّ
حق ّ
کل فرد منهم في الخةارج ،يترتّةب عليةه حکةم وتکليةف غيةر
اآلخر ،بحين لو فرض وجود ّ
تعدد أفراد المکل ّفين ويخةت ّ کةل واحةد مةنهم
مايترتّب علی اآلخر،
فيتکرر الحکم حسب ّ
ّ
بحکم يخ ّ به ،فيستتبع إطاعته أو عصيانه علی إستقالله؛ فانّه يلحةا الموضةوع فةي القاةية
الحقيقية مفروض الوجود في الرتبة السابقة علی الحکم ،وهذا معناا رجةوع القاةية الحقيقيةة
 .1الكاظمی الخراسانی ،فوائد ُ
األصول ،ج ،9ص .199 - 194
 .2نفس المصدر ،ج ،9ص.112
 .1السبزواري ،شرح المنظومة (قسم المنطق) ،ص 421 -421؛ المظفار ،المنطق ،ج  ،4ص .939
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مقةدمها،
إلی شةرطية ،مفادهةا :إذا وجةد الموضةوع وجةد الحکةم ،فيکةون موضةوع القاةية ّ
بتعدد الشةرط وجةوداً؛
ومحمولها تاليها،
يتعدد ّ
بتعدد موضوعه في الخارج کما ّ
فيتعدد الحکم ّ
ّ
حةارة» أو تقةو « :إن
فانّه إستوت نسبة فعلية الجزا إلی تمام فعليات الشرط ،کما تقو « :النار ّ
حارة».
حارة» أو تقو « :کل ّما وجد في الخارج شي وکان ناراً فهي ّ
وجدت نار فهي ّ
صرح المحق ّق النائيني
قد ّ

1

في رسالة «الصالة في المشکوأل» علی أن مقتاةی جعةل

األحکام بنحو القاايا الحقيقيةة أمةران همةا :إنحةال الحکةم الکبةروي الواحةد إلةی أحکةام
کل مةن تلةك األحکةام بوجةود شةخ
شخصية خاصة آلحاد وجودات موضوعه ،وإشتراط ّ
نصه:
موضوعه .وإليک ّ
ومقتای لحا الموضوع عنواناً حاکياً عن أفرادا کما هو الشأن في القاايا الحقيقيةة،
أمران:
کل واحةد مةن تلةك الوجةودات إلةی حکةم
ّ
األو  ،إنحال ذلك الحکم بالنسبة إلی ّ
خاا لموضوع کذلك ،حسبما يقتايه مرآتيّة ذلك العنوان لما ينطبق عليةه فةي موضةوعيّته
ّ
لحکمه.
کل واحد من تلك الخطابةات التفصةيليّة  -التةي عرفةت أنّهةا البعةن أو
الثاني ،ترتّب ّ
المتوجه إلی المکل ّف  -علی شخ
الزجر
ّ
بحين اليعقةل لةنفّ ذلةك الشةخ

موضةوعه ،وإشةتراطه خطابةاً ومالکةاً بوجةودا،

مةن الخطةاب واللمالکةه تحقةق إال ّ بتحقةق شةخ

مقةدر
ممةا ينطبةق علةی ذلةك العنةوان ّ
موضوعه ،وينشأ هذا اإلشتراط عن أخةذ ّ
کةل واحةد ّ
فيتامن أخذا موضوعاً للحکم بهذا الوجةه لهةذا
الوجود ،وإيراد حکمه عليه بهذا المعونة،
ّ
قوة الشرطيّة الصريحة.
الشرطيّة وتکون في ّ

 .1أنظر :الخویي ،أجود التقریرات ،ج  ،9ص 942؛ الكاظمي الخراساني ،فوائد األصول ،ج  ،9ص .921 -921

دراسة تحليلية نقدية

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

مقةدمها
وإلی هذا يرجع ما ذکرا المنطقيّون من إنحال القاايا الحقيقيّة إلةی شةرطيّة ّ
وجود الموضوع وتاليها عنوان المحمو

1.

ومن هنا يطرح سؤا  ،وهو :ما موقف اإلمام الخميني

تجاا هذا النظرية؟

تعرضت لتعديالت وقد إعتُرض عليها حين قد جةا
والذي يبدو لنا أن هذا النظرية قد ّ
السيد اإلمام

بتقريب آخر في تحليل القايّة الحقيقيّة والخارجيّة ،فيمکن أن نستخلصه فةي

ما يلي:
إنّه لو إفترضنا أ ّن التکاليف الشرعيّة علی نهة القاةايا الحقيقيّةة ،فةالمالك الةذي أفةادا
المحق ّق النائيني في الفرق بين القايّة الحقيقية والخارجية غير سديد؛ بل المناط في الفرق
ٍ
واحةد منهمةا ثابةت ومتعل ّةق بةالعنوان الکلةي إبتةدا ً  -هةو أ ّن
کل
بينهما  -بعد أ ّن الحکم في ّ
العنوان في الخارجيّة مقيّد بقيد ال ينطبق إال ّ علی األفراد الموجودة محق ّقاً ،وليّ الحکم فيهةا
2
وأمةا
متعل ّقاً بذات األفراد وأشخاصها الخارجيّة مباشر ًة وبال توسيط عنوان کما زعمه النائينيّ .

في القاايا الحقيقيّة فالموضوع فيها ذو قابلية يصلح أن ينطبق علی األفراد الموجودين حسةب
حارة»؛ فا ّن لفظة «النار» تد ّ علی نفّ الطبيعة القابلة للصةدق
کل نار ّ
مرور الزمان ،کقولكّ « :
علی األفراد ،ال بمعنی کون الطبيعة حاکية عنها ،بل ال تد ّ إال ّ علی نفّ الطبيعة ،وهةي قابلةة
للصدق علی األفراد ،ومتّحدة معها في الخارج؛ فا ّن الحکم فيها بما له بقا فةي عةالم اإلعتبةار
محمو علی العنةوان الةذي ينطبةق علةی مصةاديقه بالتةدري ومةا هةو الموجةود فةي الحةا
والمتصرم واآلتي .وعليه تقييد العنوان في الحقيقية بفرض وجود الموضوع تکل ّةف ال يحتةاج
ّ
إليه ،فانّه ليّ من فرض وجود الموضوع في ذهن المةتکل ّم شةي  ،بةل ينحصةر الصةدق فةي
ظرف الوجود الخارجي من غير أن يکون الوجود قيداً ،فيکفةي تعل ّةق الحکةم بةنفّ العنةوان
القابل للصدق علی األفراد عبر الزمان؛ فهمةا يشةترکان فةي أ ّن الحکةم علةی العنةوان ال علةی
 .1النائيني ،رسالة الصّلة في المشكوك ،ص .439
 .2الكاظمي الخراسانی ،فوائد األصول ،ج  ،9ص .199 - 194
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الخارج ،ويفترقان في أ ّن العنوان في القاية الخارجية له ضيق ذاتي ال ينطبق إال ّ علةی األفةراد
ال.
الموجودة فع ً

1

وتشترك الحقيقية مع الخارجية أيااً في أ ّن المقسم لهما :القاية الکل ّية البتّيةة 2المعتبةرة
حارة» ،کل ّمةا لةو وجةد کةان
کل نار ّ
في العلوم ،ال الشرطيّة ،فليّ مفاد القايّة الحقيقيّة مثل « ّ
ناراً ،بل إنّما ذکروا ذلك في مقام التقريب إلی أذهان المتعل ّمين ،وإال ّ فهو فةي غايةة الوضةوح
من الفساد 3،بل يکون الفرق بينهما إنّما هو في أ ّن الموضوع في الحقيقيّة ُجعِل بنح ٍو التنحصر
األعم من الموجود أو سيوجد؛ وأ ّن المراد :کل ّمةا
أفرادا في األفراد الموجودة بالفعل فقط ،بل
ّ
لو وجد فرد منه ولو بعد أزمنة کثيرة ينطبق عليه ذلك الموضوع ،ويترتّب عليه الحکم من غير
    
 
  
  
  
     
 
 
    
 
متاةةمنة للشةةرط؛ مثةةل  
أن تکةةون القاةةية
ّ

 ،4 فمتی تحق ّق عنوان المستطيع إلی يوم القيامة ،ووجد فرد منه ،وصدق عليةه عنوانةه،
  

قةوة القاةيّة
يترتّب عليه وجةوب الحة ّ  ،فحيةن إ ّن الموضةوع فيهةا کةذلك قةالوا :إنّهةا فةي ّ
الشرطيّة ،ال إنّها قايّة شرطيّة حقيقةً ،وهذا بخالف القاايا الخارجيّةة ،فةا ّن العنةوان المةأخوذ
في الخارجية ،مقصور علی وجه ال ينطبق إال ّ علی األفراد الموجودة في الحةا أو فةي الزمةان
مجرد إنطباقه علی خصةوا الموجةودين فةي الخةارج ال
السابق ،أو مجموعهما؛ وواضح أ ّن ّ
قسةموا القاةايا البتيّةة إلةی
يصيّرها جزئياً وشخصياً ،نظير الکل ّي المنحصر نوعه في فرد .وعليه ّ

 .1اإلمام الخميني،أنوار الهدایة في التعليقة علی الكفایة ،ج  ،4ص 923-921؛ مناهج األصول إلی علم األصوول ،ج  ،4ص -411
411؛ جواهر األصوول ،ج  ،4ص321؛ ج ،3ص 322؛ ج  ،2ص 341 -341؛ السوبحانی ،تهوذیب األصوول ،ج  ،4ص -442
.449
 .2ینقسم القضية إلی بتاي وغير بتاي .واألول ما كان لموضوعه أفراد محققاة یصدق عليها بعنوانه ،كقولنا« :اإلنسان كاتب» و«الكاتب
متحرك األصابع» والثاني ما كان لموضوعه أفراد مقدرة غير محققاة ،كقولنا« :المعدوم المطلق ال یخبور عنوه» وقولنوا« :اجتموا
ا
النقيضين محال» (أنظر :الطباطبایي ،نهایة الحكمة ،ص .)911

 .1التقوي االشتهاردي ،تنقيح األصول ،ج  ،2ص .111
 .4آل عمران.12 ،

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

دراسة تحليلية نقدية

تنحل القاايا الحقيقيّة إلی الشةرطيّة
الحقيقيّة والخارجيّة ،وجعلوا الشرطيّة في مقابل البتيّة ،فال
ّ
1
واقعاً ،وليّ ذلك مقصوداً ومراداً للمحق ّقين من المنطقيّين أيااً.
المبحث الخامس :مناقشات اإلمام الخمیني لرؤیة اإلنحالل
قد أورد اإلمام الخميني

علی هذا الرؤية التي ظهر إنعکاسةها لةدی کثيةر مةن األصةوليين،

رداً لرأيهم ودعماً لرؤيته والتي نذکرها فيما يلي:
َ
بعض تبعاتها الفاسدة ومحاذيرها المبنائية ّ
صحة الخطاب إلی العاصي والکافر
المناقشة األولی :عدم ّ
شك في أ ّن التکاليف اإللهيّة تشمل المطيع والعاصي کما تشمل المؤمن والکةافر قطعةاً،
إنّه ال ّ
ولکنّه بنا ً علی إنحال الخطاب إلی الخطابات الشخصية الجزئية ،يلةزم أن ال يکةون العاصةي
من المسلمين والکافر مکل ّفين؛ فانّا لو الحظنا قدرة العبةد علةی اإلمتثةا بةالحکم ال سةيّما إذا
کان ملتفتاً إليه فال ّبد أن يکون التکليف للعاصي والکةافر قبيحةاً؛ ضةرورة أ ّن البعةن والزجةر
المقوم للخطاب الشّ خصةي
إنّما هو لغرض إنبعاث المکل ّف وإنزجارا  -واإلنبعاث هو الغرض
ّ
ٍ
ال کيف يجوز أن يبعثه المةولی
وحينئذ فمع العلم بعدم اإلنبعاث واإلنزجار من المکل ّف أص ً
ويزجرا؟ وذلك أل ّن المولی حينما يعلم أ ّن المکل ّف ال يلتفت إلی أمرا بل يعصةيه فةال معنةی
ألمرا له وال يمکن اإللتزام به؛ ألنّه ال يصدر هذا الخطاب من العقال فکيف بالحکيم؛ مةع أ ّن
أکثر الفقها بل کل ّهم يقولون إ ّن العاصي مکل ّف بالفروع ،والکافر باألصو والفروع؛ ف جل
بةد مةن القةو بةأن التکليةف
الخروج عن محذور لزوم کون العاصي والکافر غير مکل ّفين ال ّ
کان بشکل يشملهما فيتعيّن أن يکون الخطاب بصورة قانونية ةة کما سيأتي توضةيحه  -حتةی
اليلزم ذلك.

2

 .1التقوي االشتهاردي ،تنقيح األصول ،ج  ،3ص .323
 .2أنظر :اإلمام الخميني ،أنوار الهدایة في التعليقة علی الكفایة ،ج  ،4ص.492
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المناقشة الثانیة :عدم اإلحتیاط عند الشك في القدرة
العامةة فةي ثبةوت التکليةف وفعليتةه ،وحيةن
قد ذکر المشهور أ ّن القدرة من جملة الشةرائط ّ
تتاةمنه تلةك
ينحل الخطاب بعدد المکل ّفين فليّ العاجز مشموالً وال مکل ّفاً بالتکاليف التي
ّ
ّ
الخطابات ،فيلزمه جواز تعجيز العبد وسلب القدرة عةن نفسةه إختيةاراً؛ أل ّن الحکةم مشةروط
مما ال يلتزم بةه؛ ويلةزم
بالقدرة علی الفرض واليجب تحصيل شرط التکليف أو إبقائه ،وهذا ّ
الشك فيهةا
منه أيااً جريان أصالة البرائة في صورة الشك في القدرة وعدمها؛ فا ّن المرجع في
ّ
ك اليکةون عةذراً فةی مقةام اإلمتثةا  ،وهةم
هو
الشك في تحقق شرط التکليةف ،مةع أ ّن الشة ّ
ّ
الشك في القدرة.
اليلتزمون به أيااً ،بل يحتاطون مع
ّ
ففي الفوائد عن المحق ّق النائيني

:

بد من أخذها قيداً في التکليف
إ ّن القدرة من شرائط حسن التکليف والخطاب ،وال ّ
الشةك
وأما مةع
ّ
لقبح التکليف مع عدم القدرة العقليّة وإستهجانه مع عدم القدرة العاديّة ّ ...
في القدرة فالعقل يلزم برعاية اإلحتما تخل ّصاً عن الوقةوع فةي مخالفةة الواقةع ،کمةا هةو
الشةك علةی
المستقالت العقليّة ،حين إ ّن للعقل حکم طريقي فةي مةوارد
الشأن في جميع
ّ
ّ
الشةك
إستقل به ،وليّ في شي من األحکام العقليّة ما يحکم العقل بالبرا ة عنةد
طبق ما
ّ
ّ
الشك في القدرة ،العقةل ال يحکةم بةالبرا ة وترتّةب آثةار عةدم
في موضوع حکمه ،فعند
ّ
يستقل بلزوم رعاية احتما
القدرة ،بل
ّ

فينتقدا اإلمام الخميني

القدرة1.

ال:
في المناه قائ ً

ولو فرض أ ّن األحکام الشرعيّة مقيّدة بالقةدرة شةرعاً ،للةزم اإللتةزام بجةواز إيجةاد
ال يخرجةه عةن عنةوان القةادر فةال يشةمله التکليةفت
المکل ّف العذر لنفسه،موأن يعمل عم ً
الشك في القدرة ،وال يلتزمون
أظن إلتزامهم به ،وللزم جريان البرا ة عند
ّ
وال ّ
 .1الكاظمي الخراسانی ،فوائد األصول ،ج  ،2ص  13و .11
 .2اإلمام الخميني ،مناهج الوصول إلی علم األصول ،ج ،4ص .41

به2.

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

ويبيّن

دراسة تحليلية نقدية

ذلك في المعتمد حين يقو :
إنّها لو کانت الخطابات الواردة في الشريعة مقيّةد ًة بالقةدرة بحيةن لةم يکةن العةاجز

شةك فةي القةدرة
تتامنه تلك الخطابات ،يلةزم فيمةا لةو
مشموالً لها ومکل ّفاً بالتکاليف التي
ّ
ّ
الشةك
الشك في التکليةف؛ أل ّن المفةروض
الشك فيها إلی
وعدمها إجرا البرا ة؛ أل ّن مرجع
ّ
ّ
ّ
مما ال خالف فيه بينهم ،مع أنّةه
في تحق ّق قيدا .وإجرا البرا ة في موارد
ّ
الشك في التکليف ّ
الشك في القدرة کما يظهر بمراجعة فتاويهم.
يظهر منهم القو باإلحتياط في مورد
ّ
وأيااً ،لو کانت الخطابات مقيّد ًة بالقةدرة ،يلةزم جةواز إخةراج المکل ّةف نفسةه عةن
عنوان القادر ،فال يشمله التکليف ،کما يجوز للحاضر أن يسافر ،فال يشمله تکليف الحاضةر،
عمال يمنعه عن صدق عنوان المسةتطيع عليةه ،و غيرهمةا مةن
وکما يجوز للمکل ّف أن يعمل ً

الموارد ،مع أ ّن ظاهرهم عدم الجواز في المقام.

1

المناقشة الثالثة :لزوم النسبیة في األحکام الوضعیة
قد ذهب المشهور إلی أ ّن األمر بما هو خارج عةن مةورد اإلبةتال مسةتهجن ،وکةذلك الزجةر
محةل
منجزية العلم اإلجمةالي إذا کةان بعةض أطرافةه خارجةاً عةن
عنه ،و حکموا أيااً بعدم ّ
ّ
اإلبتال ؛ ألنّه يستهجن الخطاب أو التکليف بالنسةبة إليةه .ويالحةا عليةه اإلمةام الخمينةي
بلزوم ذلك نسبيّة األحکام الوضعيّة وصيرورتها أموراً غيةر ثابتةة فةي بعةض الحةاالت ،بمعنةی
إختالف النجاسة والطهارة بالنسبة إلی المکل ّفين؛ فعلی سبيل المثا نجةد أن ال يکةون الخمةر
الواقع في أقصی البالد نجساً؛ وذلك لعدم إبتالئه بالنجاسة البعيدة عنه بينما أ ّن جعةل األحکةام
الوضعية إنّما هو لغرض ترتيب األثر ،فمع عدم اإلبتال به عاد ًة فال يعقل جعل النجاسة له ،مةع
کل حا  ،تمک ّن العبد من إتيانه أو لم يتمک ّن.
أنّه باطل بارورة الفقه؛ فا ّن الخمر نجّ علی ّ

 .1الفاضل اللنكراني ،معتمد األصول ،ج ،9ص.932
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قا المحق ّق النائيني

في فوائد األصو :

بکل واحةد مةن األطةراف ،فةال أثةر للعلةم
يعتبر في تأثير العلم اإلجمالي إمکان اإلبتال
ّ
اإلجمالي إذا کان بعض أطرافه خارجاً عن مورد اإلبتال  -إلی أن قا  -وال إشکا في
کةل مةن األمةر والنهةي
کل من طرفي الفعل والترك في ّ
صحة ّ
إعتبار القدرة العقليّة علی ّ
وإال ّ لزم التکليف بما ال يطاق أو بتحصيل الحاصل؛ ففي إعتبةار القةدرة العقليّةة يشةترك
صحته ماافاً إلی القةدرة
األمر والنهي ،ولکن يخت ّ النهي بقيد زائد ،وهو أنّه يعتبر في ّ
المنهي عنه ،القدرة العاديّة عليةه ،بحيةن يةتمک ّن المکل ّةف عةاد ًة مةن
العقليّة علی الفعل
ّ
مجةرد القةدرة العقليّةة علةی
صةحة النهةي
هي عنه ،وال يکفي فةي ّ
ّ
نقض العدم وفعل المن ّ
الفعل ،إلستهجان التکليف بترك ما ال يقدر علی فعله ،فا ّن الترك حاصل بنفسه .والتکليف
ال
المطلق بترك ما يکون منترکاً عاد ًة يکون کالتکليف المطلق بترك ما يکون منترکةاً عقة ً
صح النهي المطلق عن شةرب الخمةر الموجةود فةي
من حين الل َغويّة واإلستهجان ،فال ي ّ
أقصی بالد الهند مع عدم إمکان اإلبتال

فأورد عليه السيّد اإلمام

به عادة1.

ً

لصةح فةي
صح في التکليفية
علی أ ّن اإلستهجان ّ
ّ
المدعی لو ّ

الوضعية من األحکام أيااً ،خصوصاً علی القو بمجعوليتها؛ فيلزم أن ال يکون الخمةر الواقةع
في أقاصي البالد نجساً ،وأن يکون األحکام الوضعية نسبيةً ،وهو باطل بارورة الفقه.

2

وتوضيح ذلك کما أشار إليه في أنوار الهداية هو :أ ّن القائلون باسةتهجان الخطةاب ولةو
بنحو العموم ال محي

مختصة بما هةو
لهم إال ّ اإللتزام بأ ّن الخطابات واألحکام الوضعيّة أيااً
ّ

الوضعي إن کةان تبعةاً للتکليةف فواضةح ،ومةع عةدم التبعيّةة
محل اإلبتال ؛ أل ّن جعل الحکم
ّ
ّ
فالجعل إنّما هو بلحا األثر ،ولهذا ال يمکن جعل ما ليّ له أثر مطلقاً ،فجعل النجاسة للخمر
والبو لآلثار المترتّبة عليهما کالشرب والصالة فيه وأمثا ذلك؛ والفرض أ ّن اآلثةار مةع عةدم
 .1الكاظمي الخراساني ،فوائد األصول ،ج ،2ص.12 -19
 .2السبحاني ،تهذیب األصول ،ج ،9ص .231
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محل اإلبتال  ،ال يجوز أن يترتّب عليها ،فال ّبد من القو بأ ّن النجاسة والحل ّيّةة
کون الموضوع
ّ
وغيرهما من الوضعيّات من األُمور النسبيّة بلحا المکل ّفين ،فالخمر والبو نجسان بالنسبة إلی
أظن إلتزامهم بذلك ،للزوم اإلختال في الفقه.
من کان مبتلی بهما دون غيرهما ،وال ّ

1

المناقشة الرابعة :إجتماع عدة أکاذیب في خبر واحد
صةح اإلنحةال فةي اإلنشةا
إ ّن مالك اإلنحال في الخطاب اإلخباري واإلنشائي واحةد ،فلةو
ّ
المتعددة حسب عةدد
لصح في اإلخبار ،وعليه لو قلنا بانحال الخطاب الواحد إلی الخطابات
ّ
ّ
المکل ّفين لزم أن يحکم علی من يقو قايّة معيّنة کاذبة بأنّه کذب بعدد أفراد تلةك القاةيّة،
ثم ،إذا أخبر رجل کذباً عن
فيکون الخبر الکاذب الواحد منطوياً علی ّ
عدة أخبار کاذبة .ومن ّ
شي له أفراد کثيرة ،بأن يقو النار باردة ،فقد کذب بعدد أفراد النار؛ مع أنه واضح الةبطالن،
التعدد يعتبر من صفات الکالم وإن کان موضوع الکةالم وسةيعاً ،ولةذا ،إنّةه
وال يلتزم به؛ فا ّن ّ
لميکذب إال ّ کذباً واحداً ،إذ لم يصدر منه إال ّ کالم واحد.

2

المناقشة الخامسة :عدم وجوب القضاء علی النائم في جمیع الوقت
إنّه يلزم من القو بکون الخطابةات شخصةيةً ،عةدم وجةوب القاةا علةی النةائم فةي جميةع
الوقت؛ إلستحالة بعثه لغرض اإلنبعاث ،فال تشمله الخطابات الشرعية وال يکون مکل ّفةاً بةاألدا
حتی يجب عليه القاا  3،مع أ ّن ضرورة الشرع تقاي بخالفه.

 .1اإلمام الخميني ،أنوار الهدایة في التعليقة علی الكفایة ،ج  ،4ص .492
 .2أنظر :السبحاني ،تهذیب األصول ،ج ،9ص .232
 .1الفاضل اللنكراني ،معتمد األصول ،ج ،9ص .422
 .4اليزدي ،العروة الوثقی ،ج  ،9ص .234
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المبحث السادس :نظریة عدم اإلنحالل في الخطابات القانونیة
يشک ّل هذا المبحن ،الحجر األساس الذي تبتني عليه المباحن ،فنحاو إزالة الغمةوض عنهةا
عدة مطالب:
في ّ

المطلب األول :بیان النظریة
يعتقد اإلمام الخميني

يقسم إلی نوعين :شخصي وقانوني.
بأ ّن الخطاب الشرعي ّ

المتوجه إلةی شةخ
أما الخطاب الشخصي أو الخطاب الخاا فهو :الخطاب
ّ

أو صةنف

المتوجةه إلةی
خاا من الناس ،کاألوامر الصادرة من الموالي إلی العبيد ،ومن قبيل الخطاب
ّ
شخ الرسو
أو نسائه 1،فيلقةی التکليةف إلةی الفةرد بشةکل مخةت ّ بةه مسةتجمعاً
لشرائط صدور الخطاب من العلم والقدرة علی إتيان المأمور به وإحتما إنبعاثه بمعنةی کونةه
ثم ،إ ّن العقل حاکم بمعذوريّة العاجز والجاهل والساهي وغيةرهم
مورداً إلبتالئه ورغبته .ومن ّ
الشرعي فتوجيةه الخطةاب الشخصةي إلةيهم لغةو ،بةل ممتنةع صةدورا مةن
في مخالفة الحکم
ّ
التصح العقوبة علی المخالفة.
الملتفت وحينئذ
ّ
وأمةةا الخطةةاب القةةانوني أو الخطةةاب العمةةومي فهةةو :الخطةةاب إلةةی العنةةاوين العامةةة
والموضوعات الکل ّية المتعل ّقة بعنوان کالمؤمنين أو الناس فيکفةي فةي تشةريع الحکةم الکل ّةي
عدة من المکل ّفين الواجدين للشرط وإن لميکن الجميع واجداً له .وبکلمةة أخةری ،إ ّن
وجود ّ
متوجه إلی عموم المکل ّفين فةال يشةترط فيةه کةون جميةع األفةراد
عام ّ
الخطاب القانوني کل ّي ّ
واجداً للشرائط ،وال يعتبر فيه إال ّ إحتمةا إنبعةاث طائفةة مةن المکل ّفةين وإنزجةارهم بالبعةن
والزجر في األعصار واألمصار ،فهو يکفةي لتحق ّةق اإلرادة التشةريعية المتعل ّقةة بةالعنوان العةام
الکل ّي ،ويکون عندئذ جميع المخةاطبين مةورداً للتکليةف بمعنةی أ ّن التکةاليف فعليّةة بالنسةبة
إليهم جميعاً ،وإن علةم بعةدم إنبعةاث طائفةة أخةرا عصةياناً أو عةذراً؛ فةا ّن الخطةاب يصةلح
للصدق علی الکثيرين ،ولکن ال تستلزم هذا الکثرة ،اإلنحال إلی إنشةا تکةاليف مسةتقلة أو
 .1معجم مفردات أصول الفقه المقارن ،ص .922
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وعام ينطبق قهراً علةی جميةع
خطابات عديدة ،بل هو خطاب واحد قانوني متعل ّق بعنوان کلي
ّ
حج ًة عليهم 1،فليست هناك کثرة في ناحية الخطاب ،وإن کانت هناك کثرة في
األفراد ويکون ّ
ناحية الموضوع ،فيکون الحکم بالنسبة إلی العنوان الجامع فعلياً ،وال دخالة للعلةم ،وال للقةدرة
منجزاً ومن
في هذا الخطاب ،فمن کان بحسب الواقع عالماً فهو غير معذور ،ويکون التکليف ّ
ال فيکةون معةذوراً ،وهکةذا بالنسةبة إلةی القةادر والعةاجز؛ فةا ّن العبةرة فةي توجيةه
کان جةاه ً
األمة جمع قةادرون علةی اإلطاعةة والعصةيان،
الخطابات القانونيّة بالقدرة النوعيّة ،فلو کان في ّ
األصةولي ولةو
الفعلي علی نحو العمةوم
الکل ،ويصير األمر مورد التکليف
يمکن التوجيه إلی
ّ
ّ
ّ
کان بعاهم عاجزين.

2

وبالجملة ،لم تکن قدرة المکل ّف علةی إسةتقاللها معتبةر ًة فةي الخطابةات القانونيةة ،بةل
والتشخي

المقنّن وعلمةه

قدرته أيااً ،بل المعتبر في عدم لَغوية الخطاب القانوني تشخي

الشةك فةي القةدرة ،بةل ال منةاا عةن
بتأثير القانون ألکثر النةاس؛ 3فةال تجةري البةرا ة عنةد
ّ
الحجة بعد العلم بالتکليف ،أل ّن المکل ّةف بمةا هةو إنسةان
اإلحتياط إال ّ مع إحراز العذر وإقامة ّ
يتمسك بالبرا ة ،فاذاً ،ال ّبد من إقامة العذر عند التخل ّف.
مورد التکليف ،ال بما هو قادر حتی ّ

4

التصرف في أوامر المولی بتقييدها ببعض القيود ،بل له أحکةام توجةب
إذاً ،ليّ للعقل
ّ
معذورية المکل ّف بالنسبة إلی مخالفة تکاليف المولی ،فحکمه بقبح العقاب في صورة الجهل
أو العجز ال يرجع إلی تقييد األحکام بصورة العلم والقدرة ،حتّی ال يکون الجاهةل أو العةاجز
أعم مةن العةالم والجاهةل ،والقةادر
مکل ّفاً ،بل الظاهر ثبوت التکليف بالنسبة إلی جميع الناس ّ
والعاجز ،غاية األمر کون الجاهل والعاجز معذوراً في المخالفة بحکم العقل.

5

 .1السبحاني ،تهذیب األصول ،ج  ،3ص .441
 .2اإلمام الخميني ،مناهج الوصول إلی علم األصول ،ج  ،4ص .41
 .1اإلمام الخميني ،جواهر األصول ،ج  ،3ص .22
 .4السبحاني ،تهذیب األصول ،ج  ،3ص 431؛ الخمينی ،مصطفی ،تحریرات في األصول ،ج  ،3ص .212
 .1الفاضل اللنكراني ،معتمد األصول ،ج  ،9ص .939
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مصب اإلرادة الشرعية في الخطابةات الشخصةية هةو إنبعةاث العبةد نحةو
والخالصة :أ ّن
ّ
بيد أ ّن المراد من اإلرادة الشرعية في الخطابات القانونيةة هةو ضةرب القةانون
الفعل أو الترأل َ
لجميع الناس.
ّ
ثم ،أورد السيد اإلمام علی نفسه إشکاالً ،وهو أ ّن الخطاب القانوني وإن کةان إنشةا ً
المنحةل
ينحل إلی الخطابات المستقل ّة بعدد نفوس المکل ّفين وأ ّن الخطاب
ال
واحداً ولکنّه عق ً
ّ
ّ
المتوجه إلی غير المتمک ّن مستهجن ،فال فرق بين الخطاب الشخصي والعمومي في ذلك.
ّ
کل خطاب خطابةات بعةدد المکل ّفةين
فأجاب عن ذلك بأنّه إن قصد من اإلنحال کون ّ
متوجةه إليةه ،فهةو
خةاا بةه وتکليةف
کل مکل ّةف مخصوصةاً بخطةاب
مسةتقل ّ
ّ
حتّی يکون ّ
ّ
ضروري البطالن ،وإن أريد من اإلنحال أ ّن المنشأ تکليةف واحةد لمجمةوع المکل ّفةين فانةه
ّ
ضروري الفساد ،بل المراد:
أيااً
ّ
توجةه خطةاب
کل مکل ّف من غيةر ّ
إ ّن الخطاب واحد ،واإلنشا واحد ،والمنشَ أ علی ّ
العمةومي إذا کةان
کل أحد ،والإستهجان في هذا الخطةاب
خاا أو تکليف
مستقل إلی ّ
ّ
ّ
ّ
ال أو عاد ًة؛ فالخمر
غير متمک ّن عق ً
المکل ُ
ّف في بعض األحوا أو بالنسبة إلی بعض األمکنة َ
کل أحد ،تمک ّن من إتيانه أو لم يتمک ّن ،ولةيّ جعةل الحرمةة لغيةر المةتمک ّن
حرام علی ّ
المنجةز ،فلةيّ للمةولی إال ّ خطةاب
بالخصوا حتّی قيل يستهجن الخطاب أو التکليةف
ّ
حج ًة عليهم ،والإشکا في عةدم إسةتهجان هةذا
واحد لعنوان واحد يرا الناس کل ّهم أنّه ّ
العمومي ،کما ال إشکا في أ ّن التکاليف الشرعيّة ليست متقيّد ًة بقيودها من عدم
الخطاب
ّ
محل اإلبتال ،
الجهل ،والعجز ،والخروج عن
ّ

يقو اإلمام الخميني

وأمثالها1.

في کتاب الخلل في الصالة :إ ّن الخطابةات القانونيةة التقةاس

مع الخطابات الشخصية ،وهذا لفظه:

 .1اإلمام الخميني ،أنوار الهدایة في التعليقة علی الكفایة ،ج  ،4ص .491
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بةد
إ ّن قياس الخطابات العامة بالخطاب الخاا مع الفارق؛ فانّه في الخطاب العام ال ّ
المتوجةه إلةيهم
من حصو مباديه ال مبادي الخطاب الخاا .فاذا علم اآلمر بأن الجماعةة
ّ
الخطاب فيهم جمع کثير ينبعثون عةن أمةرا وينزجةرون عةن نهيةه وأ ّن فةيهم مةن يخاةع
صح منه الخطاب العام وال يالحا فيه حا األشخاا بخصوصهم
ألحکامه ولو إلی حين ّ
يوجه خطابه الی الناس الحاضرين من غير تقييةد وال توجيةه إلةی بعةض
أال ترا الخطيب ّ
دون بعض وإحتما کون بعاهم أصم ال يعتنی به بل العلم به ال يوجب تقييد الخطاب بل
ال
إنحال الخطاب أو الحکم حا صدورا بالنسبة إلی قاطبة المکلفين من الموجودين فعة ً
ومن سيوجد في األعصار الالحقة مما يدفعه العقل ضرورة عدم إمکان خطاب المعدوم أو
کل عصر حا وجود المکل ّفين اليرجع الةی
تعل ّق حکم به واإللتزام بانحالله تدريجاً وفي ّ
محصل1.

ّ

المطلب الثاني :أدلة النظریة
ثم إنّه بعد التتبّع والتدقيق في کلمات السيد اإلمام
ّ

المنتشرة في کتبه وتقريراتةه يمکةن أن

يستفاد منها عدة أدل ّة علی أ ّن الخطابات الواردة في الشةريعة موضةوعة علةی نهة الخطابةات
القانونية ،وهي کالتالي:
منها ما نراا بالوجدان أ ّن الخطاب الواحد محقق لغةرض المةتکل ّم مةن مخاطبةة الجميةع
دون حاجة إلی مخاطبة األشخاا فرداً فرداً.

2

تقررهةا
ومنها أ ّن األوامةر متعل ّقةة بالطبةائع ،ال بلحةا وجودهةا الخةارجي ،بةل بلحةا
ّ
الذهني؛ وإن کانت الخصوصيّات الفرديّة متّحد ًة معها خارجاً؛ إذ األمر ال يتعل ّق إال ّ بمةا يقةوم
به الغرض وال دخل لغير الطبيعة بوجودها الساري في حصوله.

 .1اإلمام الخميني ،كتاب الخلل في الصّلة ،ص .93 -92
 .2السبحاني ،تهذیب األصول ،ج  ،9ص .232
 .1المصدر ،ص .431
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مقدماته يبةاين العمةوم فةي أ ّن الحکةم فيةه لةم يتعل ّةق إال ّ
ومنها أ ّن اإلطالق بعد تمامية ّ
بةنفّ الماهيةةة أو الموضةوع بالمدخليةةة شةي آخةةر سةواها ،ولةةيّ الحکةم متعل ّقةاً بةةاألفراد
والحاالت والطوارئ ،فا ّن اإلطالق هو رفض القيود وجعل الطبيعةة تمةام الموضةوع فاليتخةذ
اللفا الموضوع للطبيعة کمةرآة ل فةراد بخصوصةيّاتها ،أو لحةاالت أفرادهةا ،وهةذا بخةالف
العموم ،فا ّن أداته وضعت إلستغراق أفةراد المةدخو  ،فيتعل ّةق الحکةم فيةه بةاألفراد المحکيّةة
1
الکل والجميع.
بعنوان
ّ
ومنها وحدة المنهجية في وضع القوانين العرفية وجعل األحکام الشةرعية ،فةا ّن الطريقةة
التي تتّبع في القوانين من تشريعها عام ًة من دون لحةا العةوارض وخصوصةيات األفةراد هةي
نفّ الطريقة التي جری عليها الشرع ،فلو کانت للشارع طريقة أخری لذکرها ونبّه عليها.

2

يقو السيد اإلمام بشأن هذا الدليل:
إ ّن اإلرادة التشريعيّة عبارة عن إرادة التقنين والجعل علةی نحةو العمةوم ،وفةي مثلةه
صةحة
العمومي
الصحة بمالحظة الجعل
يراعی
صحته علی ّ
القانوني ،ومعلوم أنّه ال تتوق ّف ّ
ّ
ّ
ّ
بالتأمل في القوانين
االنبعاث بالنسبة إلی ّ
کل األفراد ،کما يظهر ُّ

العرفية3.

ّ

ويقو في کتاب الخلل:
والحق أ ّن التشريع في الشرع األطهر وفي غيرا من المجالّ العرفية لةيّ إال ّ جعةل
ّ
کةل مةن إطّ لةع عليةه فةي الحاضةر والغةابر.
الحکم علی العناوين والموضوعات ليعمل بةه ّ
فالقرآن الکريم نز علی رسو ه ّال

وأبلغه الی معدود مةن أهةل زمانةه وهةو حجةة

ال إلةی خطابةات
کل مکل ّف إطّ لع عليه من غير أن يکون الخطةاب مةنح ً
قاطعة علينا وعلی ّ
کل مکل ّف وهو
کثيرة حتی يلزم مراعاة أحوا
ّ
 .1السبحاني ،تهذیب األصول ،ج  ،9ص .232
 .2التقوي االشتهاردي ،تنقيح األصول ،ج  ،3ص .292
 .1اإلمام الخميني ،مناهج الوصول إلی علم األصول ،ج ،4ص .41
 .4اإلمام الخميني ،كتاب الخلل في الصّلة ،ص.92

واضح4.

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

دراسة تحليلية نقدية

ومنها ظهور األلفا الواردة في موضوعات األحکةام ،فةي إختصةاا تلةک األحکةام
بموضوعاتها بال مدخلية شي آخر في ذلك.
يقو في کتاب الخلل:
إ ّن العناوين المأخوذة في موضوع الخطابات واألحکام سوا کانت مةن قبيةل العمومةات
کقوله «يا أيها الذين آمنوا» 1والطبائع والمطلقات کقوله «مةن آمةن» 2ونحةوا ،اليعقةل أن
تکون حاکية عن الطواري العارضة علی المکل ّفةين مةن العلةم والنسةيان والقةدرة والعجةز
وغيرها؛ ضرورة أ ّن الل فا الموضوع لمعنی ال يعقل أن يحکي عن غيرا فةي مقةام الداللةة
ال «المةؤمن يفةي بنةذرا» ال يحکةي اال ّ عةن الطبيعةة دون
إال ّ مع صارف وقرينة؛ فقولةه مةث ً
لواحقها الخارجية أو العقلية  ...فالجاهل والعالم والناسي والمتذکر والعاجز والقادر کل ّهةم
سوا في ثبوت الحکم عليهم وشمو العنوان لهم وإشتراك األحکام بينهم وإن إفترقوا في
الحجة عليهم فذووا األعذار مشترکون مع غيرهم في الحکم وشةمو العنةوان لهةم
تمامية
ّ
وإن إختلفوا عن غيرهم في ثبوت

الحجة عليهم3.

ّ

وفي جواهر األصو :
فيوجةه
يتصور المقةنّن القةانون الکل ّةي
ّ
ويصةدق بفائدتةه لهةم فيريةد التقنةين والجعةلّ ،
ّ
الخطاب إليهم بالعنوان ،فمتعل ّق الحکم ،الکل ّي وموضوعه ،العنوان؛ ففي قولةه تعةالی :

ٍ
ٍ
لينحةل
واحد منهم بنحةو العمةوم
واحد
کل
 4                لم يلحا حا


  
ّ
ّ
إلی خطابات عديدة ،بل خطاب واحد متعل ّق بالعموم .وکذا جعلت النجاسة علی عنوان البةو
العلی أفراد البو  ،فکل ّما تحق ّق العنوان يتعل ّق به الحکم.

 .1آل عمران.924 ،
 .2التوبة.91 ،
 .1اإلمام الخميني ،كتاب الخلل في الصّلة ،ص .92 -91
 .4المائدة.9 ،
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النواب والشيوخ؛ فانّها
وإن کان في خواطرك ريب فالحا القوانين المجعولة في مجلّ ّ
بمرأا منك ومسمع ،فتةراهم ياةعون القةوانين وال يالحظةون حةاالت أفةراد مل ّةتهم وتحةت
ٍ
ٍ
عةدة
واحد
کل
واحد منهم ،بةل إذا رأوا إنبعةاث ّ
حکومتهم ،بل ربّما ال ّ
يتوجهون إلی إنبعاث ّ
کةل واحةد مةن األحکةام
منهم لکان ذلك م ّ
صححاً لجعل القانون علی نحو الکل ّية .فعلی هذاّ ،
المجعولة في الشريعة إذا حان وقت إجرائها ،أحکام فعليةة لجميةع آحةاد المکل ّفةين بخطةاب
واحد ،من دون إنحال ؛ سوا في ذلك العالم والجاهل والغافل والمتذک ّر والعاصةي والمطيةع
والمؤمن والکافر.

1

ومنها المحاذير المبنائية التي سردناها عن اإلمام الخميني

في المبحن السةابق؛ فانّةه

بالمرة.
بنا ً علی األخذ بنظرية الخطابات القانونية تندفع جميع هذا الشبهات
ّ
وتنحل ّ

تتضمنه النظریة
المطلب الثالث :ما
ّ

ال ،ينبغةي إلفةات
للتعرف علی هذا النظرية بنحو صحيح ولتوضيح المطلب بشکل أکثر تفصي ً
ّ
النظر إلی ما يمکن إستخالصه من ماامينها ومبادئها:
 .3المراد من اإلرادة القانونية هو التقنين بالخطاب الکل ّي وعدم إنحالله.
 .2متعل ّق الحکم في الخطاب القانوني کل ّي ،وموضوعه نفّ الطبيعةة فتنحةدر الخطابةات

الکل ّية إلی العناوين کالمؤمنين ،أو الناس ،أو القوم ،ونحو ذلك.
 .1إ ّن األوامةةر متعل ّقةةة بالطبةةائع بينمةةا اليتّخةةذ اللفةةا الموضةةوع للطبيعةةة کمةةرآة ل فةةراد
بخصوصيّاتها أو لحاالت أفرادها.
 .4ال يشةةترط العلةةم والقةةدرة فةةي فعليةةة الخطةةاب القةةانوني .فالجاهةةل والعةةالم والناسةةي
والمتذکر والعاجز والقادر والعاصي والکافر کل ّهم سةوا فةي ثبةوت الحکةم علةيهم وشةمو
العنوان لهم وإشتراك األحکام بينهم.

 .1اإلمام الخميني ،جواهر األصول ،ج  ،3ص .391 -391

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

دراسة تحليلية نقدية

 .5المعتبر في عدم لَغوية الخطاب القانوني تشخي

المقةنّن وعلمةه بتةأثير القةانون علةی

عدة معتنی بها يمکن إنبعاثهم بهذا البعن.
الناس إذا کانت فيهم ّ
 .6إ ّن الحکم بالنسبة إلی العنوان الجامع فعلةي ،وإ ّن التکةاليف فعليّةة بالنسةبة إلةی جميةع
حج ًة عليهم ،وإن کان العاجزون معةذورين
المخاطبين فينطبق قهراً علی جميع األفراد ويکون ّ
في مخالفتها.
 .7يکون للخطاب عموم بالنسبة إلی جميع المکلفين کمةا يکةون لةه عمةوم بالنسةبة إلةی
جميع األعصار واألمصار.
المبحث السابع :اإلنحالل الحکمي عند السید المحقّق مصطفی الخمیني

إ ّن السيد الشهيد المحق ّق الخميني

قد أشار في بيان کفاية تعل ّق اإلرادة التشةريعية بالقةانون

يخصه ،إلی أن تلك اإلرادة الواحةدة المتعل ّقةة بالخطةاب
العام مع إعتبار الحکم ّ
لکل أحد بما ّ
تنحل حکماً.
العام القانوني،
ّ
وتوضيح ذلك هو أنّه

قد أشکل فةي بةاد األمةر علةی عةدم إنحةال الخطةاب :بةأ ّن

الخطاب ّإما أن يتعل ّق بفرد فرد من المکل ّفين أو ال يتعل ّق ،فان قيل باألو فهذا يوجةب القةو
ينحل إلةی األفةراد وال يقةو بةه السةيد اإلمةام
بأ ّن الخطاب
ّ

وإن قيةل بالثةاني ،فمعنةاا أ ّن

الخطاب ال يتعل ّق باألفراد فال يجب عليهم شي  ،وعليه کيف يقا إن زيةداً عصةی أو أطةاع
المتوجه إليه حسب الفرض.
مع أ ّن الخطاب ال ينح ّ
ل إلی الخطاب الخاا ّ
ثم قد أجاب السيد المصطفی
ّ

علی هذا اإلشکا  :بأ ّن االمام

حينما أنکر إنحال

الخطاب يقصد من ذلك اإلنحال الحقيقي ال الحکمي؛ فالخطةاب القةانوني وإن کةان متعل ّةق
ينحل حکماً بمعنی أ ّن العقةل والعةرف يحکمةان
ينحل إلی األفراد حقيق ًة إال ّ أنّه
بالجميع وال
ّ
ّ
ينحل حقيقةً.
باإلنحال وإن لم
ّ
وتوضيح ذلك :إ ّن اإلرادة التشريعية عند المشهور معناها :إرادة المةولی تحريةك العبةد،
إال ّ أ ّن السةةيد اإلمةةام

يقةةو إ ّن هةةذا التفسةةير لةةالرادة غيةةر تةةام ،بةةل المقصةةود مةةن اإلرادة

التشةةريعية هةةو :إرادة جعةةل الحکةةم علةةی نحةةو القةةانون .فةةالمولی حينمةةا يقةةو :
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 1      فهذا الخطاب واحد واإلنشةا واحةد ،إال ّ أ ّن الکثةرة إعتباريةة بلحةا أ ّن المةراد
معنی کل ّي إنحاللي ،فاإلنحال في المراد ال اإلرادة إال ّ أ ّن اإلنحةال يسةري مةن المةراد الةی
متعةدد فيسةري
االرادة ومعنی السراية :هو أ ّن االرادة في الواقع ليست متعدد ًة ،بل أل ّن المةراد
ّ
يسمی باالنحال الحکمي.
هذا ّ
التعدد إلی اإلرادة وهذا ما ّ
قا السيد مصطفی الخميني في تحريرات األصو :
کل واحد من األفراد وإن کان محکومةاً بحکةم مخصةوا بةه ،والحکةم وإن تقةوم
إ ّن ّ
حق بها ،ولکن تکفي تلك اإلرادة
متأخر عنها ال ّ
باإلرادة ،بمعنی أنّه هو عينها ،أو هو أمر ّ
لکل أحد؛ أو يقا بأ ّن تلك اإلرادة
المتعل ّقة بالکل ّي والقانون العام إلعتبار الحکم المزبور ّ
تنحل حکماً -حسب األفةراد ،وحسةب حکةم
الواحدة المتعل ّقة بالخطاب العام القانوني،
ّ
العقل وفهم العرف -إلی األفراد ،فيکون اإلنحال إلی الکثير بنحو العمةوم اإلسةتغراقي،
ويکون اإلنحال حکمياً؛ ضرورة أ ّن الوجةدان قةاض بوحةدة اإلرادة ،فةالکثرة إعتباريةة
بلحا أ ّن المراد معنی کل ّي إنحاللي .وهذا المعنی اإلنحاللي يوجةب سةريان اإلنحةال
ٍ
ومناف للبرهان.
حکماً إلی اإلرادة ،ال واقعاً وموضوعاً ،فانّه خالف الوجدان،
کل فرد من األفراد بما أنه إنسان ،وبما أنّه مؤمن مسلم ،محکوم بالحکم
فعلی هذاّ ،
يتوجه إلی اآلحةاد ،حسةب توجيةه الخطةاب الکل ّةي ،ال حسةب توجيةه
اإلنحاللي ال ّذي ّ
الخطاب الشخصي .فقوله تعالی      :وإن کان فةي
قوة اإلنحال إلی أفراد المؤمن ومصاديقه الذاتيّة ،ولکن ال يلزم من کونه في قوة الکثير،
صحة توجيه
بالقوة ،جامعاً لجميع الشرائط المعتبرة في ّ
کون ّ
کل واحد من هذا الخطاب ّ
الخطاب الشخصي الفعلي .فما هي الشرائط في الخطةاب الشخصةي ،شةرائط ألجةل أنّةه
بالقوة فال تعتبر تلك الشةرائط ،مةع إنحةال هةذا العةام
خطاب فعلي ،وإذا کان الخطاب ّ
کةل واحةد إليةه،
والقانون الکل ّةي إلةی الکثيةر إنحةالالً حکميةاً موجبةاً لصةحة إنتسةاب ّ
 .1المائدة9 ،

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

وإختصاصه بالحکم المخصوا

دراسة تحليلية نقدية

به1.

هذا ،ويرد علی ما أفادا السيد المحق ّق الخميني

:

1ة إ ّن ما ذکر وإن کان کالماً دقيقاً ،إال ّ أ ّن ما يستفاد من کةالم السةيد االمةام
الخطةةاب ال يمکةةن فيةةه اإلنحةةال مطلق ةاً فهةةو
والحکمي ،ولو کان مرادا
ذلك .فما أفادا

هةو أ ّن

يةةرفض اإلنحةةال بکةةال قسةةميه الحقيقةةي

اإلنحال الحقيقةي فحسةب ،لکةان الةالزم عليةه أن ينبّةه علةی

صرح به والةدا مةن عةدم اإلنحةال فةي الخطةاب بوجةه مةن
معارض لما ّ

لکل
ينحل إلی تکليف
متوجه إلی عنوان عام واحد ،من دون أن
الوجوا ،بل الخطاب ّ
مستقل ّ
ّ
ّ
أحد من مکل ّفين ،فهذا أجنبي عن القو باإلنحال .
2ة إنّه لو سل ّمنا أ ّن السيد اإلمام

عةدم اإلنحةال الحقيقةي
يقصد من عدم اإلنحةال :
َ

ينحل الخطاب إنحالالً حکمياً ،ولکنّه لو قلنا بهذا التقريب الةذي أفةادا ولةدا الشةهيد
فحينئذ
ّ
تعةدد اإلرادا والحکةم؛
تعود المحاذير ويترتّب عليه ما يترتّب علی القو بةاإلنحال مةن ّ
يتوجه الخطاب إلی العاجز والجاهل؟
وذلك أل ّن الفرد حينئذ يکون مخاطباً وبالتالي،کيف ّ
نعم ،بنا ً علی ما فهمناا مةن نظريةة اإلمةام ،يمکةن أن نجيةب علةی ذلةك :بةأ ّن اإلرادة
تنحل الباإلنحال الحقيقي وال باإلنحال الحکمي ،إال ّ أ ّن السيد االمةام
اليمکن أن
ّ

يريةد

أن يفک ّك بين الخطاب والحجية ،فالخطاب واحد إال ّ أ ّن الحجية علةی الجميةع؛ أل ّن الخطةاب
قانوني متعل ّق بالکل .فالخطاب واحد شامل للمجتمع وليّ فيه إنحال بعدد المکل ّفةين إال ّ أ ّن
حجة علی الجميع.
ذلك الخطاب الواحد ّ
المبحث الثامن :إیراداتنا علی نظریة الخطابات القانونیة
تقدم عدم ورود اإلشکا المذکور عن السيد الفقيه مصةطفی الخمينةي
قد ظهر مما ّ
هذا النظرية ولکن يمکن أن يناقش فيما أفادا السيد االمام

 .1الخميني ،تحریرات في األصول ،ج  ،3ص .212 -211

بشةأن

نتعرض لها کما يلي:
بوجوا ّ
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اإلشکالیة األولی
إ ّن تصوير هذا المقا وإن کان ممکنةاً ثبوتةاً إال ّ أنّةه

لةم يبةرهن علةی صةدور الخطابةات

الشرعية بنحو القانون باقامة دليل سديد له في مقةام اإلثبةات؛ فةا ّن العةرف يحکةم بةاإلنحال
تعددها بعدد أفراد الموضوع ،بل تُلحا اليوم فةي مجلةّ التقنةين
ويفهم من الخطابات العامة ّ
الحاالت والعوارض الطارئة علی األفراد في مقام اإلنشا ولو إجماالً؛ ولکن لةم يعتمةد السةيد
اإلمام

تطمةئن بةه الةنفّ ،مةع
في إستحالة ذلك األمر العرفي والعقالئي علی دليل وبرهان
ّ

أ ّن صرف توف ّر الفرق بين الخطةاب القةانوني والشخصةي اليةد ّ علةی أ ّن األحکةام الشةرعية
أللهم إال ّ أنّها تصلح ألن تجعل في إطار القاايا القانونية ولکنّه
تکون بشکل القاايا القانونية؛
ّ
المدعی.
التوجد هاهنا قرينة قوية علی ذلك ّ
تعدد اإلنشا يکةون بحسةب األفةراد،
نعم ،يمکن أن يقا إ ّن المشهور ذهبوا إلی أ ّن عدم ّ
وهذا إعتراف ضمني منهم بعدم اإلنحال فةي الخطابةات الشةرعية .إال ّ أ ّن هةذا القةو يدفعةه
حج ًة علةی جميةع المکل ّفةين.
التسليم بأ ّن هناك إنشا واحد إال ّ أ ّن هذا الخطاب الواحد يکون ّ
ٍ
جهةة ،واإلنحةال فةي
وتوضيح ذلك هو أنّه قد وقع الخلط هاهنا بين اإلنحال في الحجية من
اإل نشا والخطاب من جهة أخری ،والمشهور يعتقدون بةاإلنحال فةي مقةام حجيةة الخطةاب
ومدلوله ال في مقام اإلنشا فيکون الخطاب حجة ًة علةی الجميةع ،وعليةه إ ّن الحکةم القةانوني
مسةتقل تعل ّةق
کل مکل ّف مالك
ّ
اليتباين اإلنحال کما ال يتباين عدمه؛ وعليه إذا کان في فعل ّ
به غرض المولی يکون الثابت في حق ّه حکماً علةی إسةتقالله وإن کةان إنشةا هةذا األحکةام
يتوجه الخطاب إلی العاجز لکي يکشف الخطاب عن جعةل الحکةم
کل ّها بخطاب واحد؛ فال ّ
له أيااً؛ إذ القدرة تعتبر من قيود موضوع التکليف فيقبح تکليف غير القادر علی متعل ّقه.
تنحةل الجمةل
المتقوم بالحکاية؛ فانّةه ال
المتقوم باإليقاع ،باإلخبار
هذا ،وال يقاس اإلنشا
ّ
ّ
ّ
متعددة حتی يلزم أن يُحکم علی المخبر بأ ّن النار باردة أنّةه
الخبرية بنظر العرف إلی أخبارات ّ
قدکذب بعدد ما في الخارج من أفراد النار؛ فا ّن الکذب يعتبر من صفات القو فيقام باللسان،
وعليه ال يقصد من هذا القاية الطبيعية اال ّ اإلخبار عن قاية کلية واحدة ،وال يقا إنّةه کةالم
تعدد الکذب أياةاً؛
متعدد إلنحال مدلوله؛ ولو فرض فيه اإلنحال قهراً فال مالزمة بينه وبين ّ
ّ

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

دراسة تحليلية نقدية

فا ّن الموصوف بالکذب هو الدا ّ ولو بحسب مدلوله ،وهةذا بخةالف اإلرادة التشةريعية؛ فةا ّن
المقنّن عندما يخاطب عموم الناس يريد بتلک اإلرادة فعل شي أو ترکةه مةن جميةع اآلحةاد
ينحةل
بحين ال يغني فعل اآلخرين عن فعله ،وهو قرينة علی أ ّن خطابه وإن کان واحداً ولکنّه
ّ
فيتعدد اإلمتثا والعصيان.
مدلوله عرفاً
ّ
اإلشکالیة الثانیة
إ ّن طائفة من اآليات تد ّ بظاهرها علی إشتراط التکليف بالقةدرة ،وعلةی نفةي أن يکل ّةف هّال
يعم الحرج وغير المقةدور ،فتؤک ّةد تلةک األدلةة علةی نظريةة
تعالی العبد بما فوق وسعه وهو ّ
المشهور مةن إنحةال األحکةام؛ کةةةةة ية


  
  
  
 
  
  
  
 

 1وآيةة

  

  
  


 2حين إنّه يفترض فيها األفراد بعينه؛ فةا ّن هّال تعةالی أشةار فيهمةا إلةی أصةل


  
  
  
 
 

التکليف وإستندا إلی نفسه فال يرتبط بمرحلة الثواب أو العقاب ،وعليه تد ّ اآليتةين علةی أ ّن
هناأل قانوناً کل ّياً وهو :أنّه اليجعل التکليف علةی العةاجز إطالقةاً ،فيشةترط الحکةم بالقةدرة،
ينحل ذلك الحکم إلی فرد فرد من العباد؛ فا ّن الظةاهر منهةا کةون المةولی فةي مقةام
وبالتالي
ّ
المولوية ال اإلرشادية ،وأ ّن المولی في مقةام جعةل األحکةام ال يکل ّةف نفسةاً إال ّ قةدر وسةعها
فتقيّد األحکام الشرعية بالقدرة .وک ية

 
    
 
  
   
   
    
 
  
  
  

 3وعليها

يصير العسر أو الحرج شخصياً کما إعترف به المشهور فينسجم مع نظرية اإلنحةال وإشةتراط
الحکم بالقدرة .ويقةرب منهةا مةا ورد فةي بعةض األحاديةن کمعتبةر حمةزة بةن الطيّةار عةن
أبيعبد هّال

وکل شةي ال يسةعون لةه فهةو
وکل شي أمر الناس به فهم يسعون له،
ّ
ففيهّ « :

موضوع عنهم».

4

 .1المؤمنون.14 ،
 .2البقرة.411 ،
 .1نفس السورة.911 ،
 .4الكليني ،الكافي ،ج ،9ص .911
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اإلشكالية الثالثة
إ ّن الظاهر من لفظة «نَفساً» في آية

  
 


  
  
  
 
  
  
  
 

 1وآية

  

 
  
  
  
  


 2هو أ ّن المولی يلحا األفراد وأحوالهم حين الجعل ،فيستلزم منةه إنحةال الخطةاب

... 
 
 
  

   
 
   
 
   
  
  
والتکليف؛ بل يستفاد من ظهور قولةه تعةالی 

3

أيااً أنّه تعالی يلحا مقام اإلمتثا عند جعل األحکام؛ إذ إ ّن معنی اآلية هةو :أنّهةم کةانوا لمةا
حرم عليهم الجماع في شهر رماةان بعةد النةوم خةالفوا فةي ذلةك ،فةذکرهم هّال بالنعمةة فةي
عةنهن وصةعوبة
الرخصة التي نسخت تلك الفرياة .والسبب إلحال ما ذکر ،هةو قل ّةة الصةبر
ّ
عنهن لبعض ،کما ال يخفی.
اإلجتناب
ّ
وکذلك يظهر من قوله تعالی في وجوب الثبات في القتا :

    

تقد ُم العلم في مقام الجعةل بحةا العبةاد وحةا مةا کل ّفهةم؛ ألنّةه إنّمةا
 
 
  


ّ 4 ...  
يحسن من المکل ّف أن يأمر بما يعلم حسنه وأ ّن المکل ّف يتمک ّن من فعلةه علةی الوجةه الةذي
ال .وعليه تد ّ اآلية علی أ ّن کةل فةرد مةن المسةلمين فةي مقابةل
کل ّفه وإال ّ لقبُح التکليف أص ً
إثنين من المحاربين ،ال أکثر منهما؛ ويؤيّدا موث ّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد هّال
حةولهم عةن حةالهم رحمة ًة منةه لهةم،
«إ ّن هّال عز
وجل فرض علی المؤمن -إلی أن قا ّ -
ّ
ثةم ّ
قا :

وجةل فنسةخ
عةز
فصار الرجل مةنهم عليةه أن يقاتةل رجلةين مةن المشةرکين تخفيفةاً مةن هّال ّ
ّ
الرجالن العشرة».

5

 .1المؤمنون.14 ،
 .2البقرة.911 ،
 .1البقرة.912 ،
 .4األنفال.11 ،
الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،ج  ،91ص .12
 .1ا

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

وعليه ما أفادا اإلمام

دراسة تحليلية نقدية

من نظرية الخطابات القانونية ال يوافق ما ورد في هةذا الطائفةة

مةةن اآليةةات القرآنيةةة؛ فةةا ّن الملحةةو فةي الخطابةةات الشةةرعية هةةو لحةةا نفةةوس المکل ّفةةين
ال.
وأحوالهم في اإلمتثا بنحو إنحاللي ،ويستلزم منه عدم تکليف للعاجز ال أنّه يعذّ ر عق ً
اإلشکالیة الرابعة
فصل
إ ّن اإلمام الخميني قد ّ

بين الموضوع والمتعل ّق ،حين يعتقةد فةي الثةاني بةالفرق بةين

کل فرد فرد مةن الحکةم بينمةا
العموم واإلطالق فتد ّ ألفا العموم علی التکثير وتتعل ّق علی ّ
اليستفاد اإلنحال من اإلطالق؛ فانّه يد ّ علی نفّ الطبيعة من دون مالحظة شةي آخةر فةي
الحکم 1.ولکنّه

يفصةل بينهمةا کةذلك؛ بةل
لم يعتقد بهذا الفرق في موضوع الخطاب ولم ّ

ذهب إلی عدم اإلنحال فيهما ،مع أنّه ال وجه لهذا الفةرق بينهمةا إذا کةان المةولی فةي مقةام
جعل الحکةم ،حتةی يقةا بالتفصةيل فةي مةا فهةم مةن إسةتعما أداة العمةوم بةين الموضةوع
والمتعل ّق؛ فانّه ليّ هنا شاهد في الموضوعات لکي ترفع اليد عةن ظهةور أدوات العمةوم فةي
إستغراق األفراد والقو بعدم لحا األفراد فيها.
هذا من جهة ،ومن جهة أخری ،إنّه

يعترف بةانحال المتعل ّةق فةي النةواهي ،فيصةير

.   
   
منحال بعدد األفراد بخالف   
الخطاب في «ال تشرب الخمر»
ًّ
يقو اإلمام الخميني

2

في التهذيب:

فاألولی أن يتشبّن في جانب النهي بذيل فهم العرف المتّبع في تلك المقامات في کلتةا
المرحلتين؛ أي مرحلة أ ّن الطبيعةي ينعةدم بعةدم جميةع األفةراد ،ومرحلةة أ ّن النهةي إذا تعل ّةق
ينحل إلی النواهي ،من غير أن تستعمل الطبيعة في األفراد ،ومن غيةر فةرق بةين کةون
بالطبيعة
ّ
النهي زجراً أو طلب ترك.

3

 .1اإلمام الخميني ،جواهر األصول ،ج  ،3ص .321
 .2البقرة.23 ،
 .1السبحاني ،تهذیب األصول ،ج  ،4ص .91
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وعليه ال تکون هذا النظرية جامعةً؛ فانّها تنسجم مةع الخطابةات اإليجابيةة دون السةلبية.
أضف إلی ذلك ،أ ّن القو بکون الخطابات قانوني ًة تتوق ّةف علةی القةو بةأ ّن األحکةام تتعل ّةق
بالطبيعة ،وأما لو قلنا إ ّن الحکم ال يتعل ّق بالطبيعة فاليمکن أن يقةا بکةون الخطابةات قانونيةةً.
وبکلمة أخری ،إنّه لو قلنا إ ّن األحکام متعل ّقة باألفراد فحينئذ ال يمکن أن نقو بأ ّن الخطابةات
قانونية.
اإلشکالیة الخامسة
إنّه ال مالزمة بةين إرادة البعةن أو الزجةر فةي التشةريع وبةين عةدم وضةع األحکةام بصةياغة
القانون ،بل يجوز التفکيک بينهما بأن نعتقد أ ّن اإلرادة التشريعية ليست إال ّ بنحو القةانون ومةع
ذلك نذهب إلی إنحال الخطاب ولحا األفراد وحاالتهم في إنشةا الحکةم ،وتظهةر ثمرتةه
في عدم ورود اإليرادات التي أوردها السيد اإلمام

نفسةر
علی نظريةة المشةهور حيةن لةم ّ

التکليف بالبعن کما ذهةب إليةه اإلمةام مةع عةدم اإللتةزام بنظريةة الخطابةات القانونيةة علةی
مافسرها.
ّ
ك في القةدرة
وأما ما ذهب إليه المشهور من جريان اإلحتياط وعدم إجرا البرا ة عند الش ّ
ففيه :إنّه قد يتّفق عدم التطابق بين آرا الفقها في أبواب الفقه ومبانيهم األصولية فليّ ذلةك
أمراً جديداً ،واليکشف ذلك عةن عةدم إشةتراط التکليةف بالقةدرة؛ بةل يمکةن أن يقةا إ ّن
الشرائط التي ترجع إلی مقام اإلمتثا بحين إ ّن جعلها قةد صةدر مةن المةولی ،التجةري فيهةا
البرا ة ،بل المرجع هو اإلحتياط؛ فانّه قد يفهم عرفاً ثبوت المالك للقادر والعاجز عبةر تناسةب
الحکم والموضوع ،فاليحتاج إلی نفّ الخطاب؛ مع أ ّن القدرة المشةروطة فةي الخطةاب هةو
حصولها من حين وصوله إلی حين اإلمتثا  ،وأ ّن جريان البرائةة فيهةا مشةروط بةالفح
کل شرط ال يعلم وجودا وعدمه إال ّ بالفح
القدرة؛ فا ّن ّ

يجب الفح

عةن

اليصةح
عنه .وعليةه
ّ

ال يعجزا عن إتيان التکاليف کما إذا أغمی عليه فاليمکنه الصالة والصةوم؛
أن يعمل العبد عم ً
فا ّن اإلشتغا اليقيني يقتاةي البرائةة اليقينيةة ،والقطةع بةالفرال يحصةل بةاجرا اإلحتيةاط فةي
المقدمات المف ّوتةه ،وعليةه کمةا اليجةوز إتةالف
المقام .فالبحن في التعجيز يشبه البحن في
ّ

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

دراسة تحليلية نقدية

الما قبل وقت الصالة للتوضؤ فةي الوقةت فکةذلك ال يجةوز تعجيةز اإلنسةان نفسةه لتفويةت
غرض المولی الذي يحکم العقل بعدم جوازا.
ك فةي التکليةف إذا ينتهةي إلةی مقةام الشةارع وحةدوث جعلةه
وبکلمة أخری ،إ ّن الشة ّ
ك طرفان :من جهة يرتبط بالشارع ومةن جهةة
فالشبهة في جريان البرا ة فيه .وأما إذا کان للش ّ
يصح جريةان البةرا ة فيةه؛ وذلةك کمةا إذا قةا المةولی إن
يتّصل بالعبد  -کما نحن فيه -فال
ّ
کنت قادراً فيکون جعل التکليف عليك فعلياً وإن کنت عةاجزاً يکةون هةذا العجةز مانعةاً مةن
ك فةي
فعلية الجعل فيجري فيه أصل عدم المانع وهو العجز؛ فةا ّن المفةروض عةدم سةبق الشة ّ
ك فيها يجةري إستصةحاب القةدرة أو إستصةحاب
القدرة لوجودها في الحالة السابقة ومع الش ّ
ذمة المکل ّةف
عدم العجز وتکون نتيجته مطابقاً لماذهب إليه المشهور من ثبوت التکليف علی ّ
في هذا الحالة.
يتم القياس بين األحکام التکليفية والوضعية؛ فانّه ال تقةبح عرفةاً نجاسةة الخمةر
هذا ،وال ّ
المنجز بالنسبة إلی ما ال إبتال به ولةو
محل اإلبتال  ،بينما ال يحسن الخطاب
الذي اليوجد في
ّ
ّ
بأي عنوان من العناوين ،فيکون النهي عن إجتنابه أمراً لغواً قبيحاً بحسةب العةرف؛ فةا ّن الفعةل
ّ
والترك اإلختياريين لزم أن يکونا مورد اإلبتال حتّی يمکن إستنادهما إلی الفاعل أو التارك.
فتحصل أ ّن شرط حسن الخطاب أو تنجيزا هو کةون متعل ّقةه مةورد اإلبةتال  ،فلةو کةان
ّ
محل اإلبتال وال يبتلي بترکه المکل ّف عاد ًة ،ال علم
بعض أطراف العلم اإلجمالي خارجاً عن
ّ
المنجز فکان التکليف بالنسبة إليه منتفياً ،ولَتجري البرا ة فةي الطةرف اآلخةر الةذي
بالخطاب
ّ
يشك في حدوثه ،بال معارض.
ّ
کما أ ّن قياس القدرة علی متعل ّق التکليف ،بالعالم بالتکليف مع الفارق؛ إذ ال يمکةن أخةذ
العلم بحکم في موضوع ذلك الحکم فيکون للموضوع إطالق باإلضافة إلی العالم والجاهةل،
بمعنی اإلطالق الذاتي ال محالة ،وشمو خطاب الحکةم للجاهةل بةه ال بعنةوان الجاهةل ،بةل

فصلنامه پژوهشهای اصولی /شماره  / 48پاییز 4392

بعنوان البال العاقل ال بأس به ،فيکون وصو هذا الخطاب بنفسه أو بوجه آخر موجباً للعلم به
فيتنجز ،بخالف شموله للعاجز الذي اليمکنه تحقيق المتعل ّق في الخةارج إطالقةاً؛ فةا ّن إعتبةار
ّ
توجه الخطاب
التکليف في حق ّه لغو فا ً
ال عن ّ

إليه1.

صةحة الخطةاب
يةؤدي ذلةك إلةی عةدم ّ
وأما العصيان فال يکون قيداً في الخطاب لکي ّ
بالنسبة إلی العاصي لقبح خطاب من ال ينبعن منه؛ ألنّه ال يتعل ّق الحکم إلةی مةا ثبةت أو تةرك
للشي بالارورة ،فالمحالة يلحا ذلك العصيان کظرف للخطاب؛ فا ّن الوجةدان شةاهد علةی
إمکان توجيه الخطاب إلی من يعلةم بعصةيانه ،والعاصةي فةي هةذا الظةرف قةادر علةی إتيةان
التکليف ،بل يکفي إمکان اإلنبعاث واإلنزجةار فةي جعةل الحکةم واليحتةاج إلةی فعليتهمةا؛
بمعنی أ ّن الداعي في الخطابات هو جعل ما يمکن أن يکون داعياً ويصلح أن يکةون باعثةاً أو
يصةح
فيصح الخطاب إليه ويترتّةب عليةه األثةر ،وهةو أنّةه
زاجراً ،وهو أمر يجتمع مع العصيان
ّ
ّ
ِ
النةائم فةي
للمولی أن يعاقب العبد علی عصيانه .ومنه يظهر أيااً أنّه يجب قاا الصالة علةی
نتمسك لذلك بدليل وجوب القاا کما اليخفی.
جميع الوقت ،بل يمکن أن ّ
ترد نظرية «عدم اإلنحال في الخطابات القانونية» ولوالها لکانت هةذا
وبهذا المناقشات ّ
ِ
عم القو  ،التي لها مساس مباشر بموضوعات الحقل األصولي وبواسطته بموضةوعات
النظرية ن َ
الحقل الفقهي فيدفع بها کثير من الغوامض التي تکون في األصو والفقه.
المبحث التاسع :التطبیقات للخطابات القانونیة
تقدم البحن عن نظرية الخطابةات القانونيةة ،مفهومهةا وأرکانهةا وأدل ّتهةا والمناقشةة فيهةا،
قد ّ
ولکن ترکت هذا النظرية تأثيراً کبيراً فةي قسةم مةن البحةوث األصةولية وفةي مسةار البحةن
الفقهي ،فلها تفريعات ومعطيات ،ويعتقد السيد الشهيد مصطفی الخميني

أ ّن هذا الرأي هو

ينحل بها کثير من المعاالت وأسةاس طائفةة مةن المشةکالت ،فلل ّةه
بارقة ملکوتية يمکن أن
ّ
 .1الصدر ،دروس في مسائل علم األصول ،ج  ،4ص .492

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

دراسة تحليلية نقدية

درا ،وعليه أجرا ،جزاا هّال خيراً1.ونحن نسرد عدد مةن تطبيقاتهةا المختلفةة فةي الحقةل
تعالی ّ
ثم الفقهي.
األصولي ّ

المطلب األول :التطبیقات األصولیة
تظهر معطيات هذا النظريّةة فةي مختلةف المسةائل األصةولية ونحةن نشةير هنةا إلةی نماذجهةا
األساسية في األرقام التالية:
2

.3

شمولية الخطابات القرانية لغير الحاضرين

.2

تصحيح الواجب المشروط قبل تحق ّق شرطه.

.1

فعلية الحکمين المتزاحمين في عرض واحد.

4

.4

عدم إعتبار المندوحة في إجتماع األمر والنهي.

.5

محل اإلبتال .
التمسک باإلحتياط ولو کان بعض األطراف خارجاً عن
تصحيح
ّ
ّ

3

5
6

المطلب الثاني :التطبیقات الفقهیة
تتامنه من فعليّة التکاليف بالنسبة إلی جميع المخاطبين فروعاً وتطبيقةات
ا ّن لهذا النظرية وما
ّ
فقهية کثيرة في األبواب الفقهية المختلفةة ،سنشةير إليهةا فةي المطلبةين وهمةا :اآلثةار العباديةة
والنماذج المعاملية.

 .1الخميني ،تحریرات في األصول ،ج ،3ص .211
 .2اإلمام الخميني ،مناهج الوصول إلی علم األصول ،ج ،4ص 411؛ التقوي االشتهاردي ،تنقيح األصول ،ج ،4ص .311
 .1اإلمام الخميني ،جواهر األصول ،ج  ،3ص .13-12
 .4اإلمام الخميني ،مناهج الوصول إلی علم األصول ،ج  ،4ص.41-32
 .1اإلمام الخميني ،جواهر األصول ،ج  ،2ص22؛ السبحانی ،تهذیب األصول ،ج ،9ص .329
 .6أنظر :اإلمام الخميني ،جواهر األصول ،ج ،3ص 342-344؛ أنوار الهدایة في التعليقة علی الكفایة ،ج ،4ص 491 -492؛ تقووي
اشتهاردي ،تنقيح األصول ،ج ،4ص .942 -941
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الجهة األولی :اآلثار العبادیة
أهمها فيما يلي:
هناأل تطبيقات فقهية عبادية لهذا النظرية نستعرض ّ
 .3سقوط األدا في فاقد الطهورين.

1

التيمم.
 .2تصحيح الطهارة المائية مع تعيّن ّ
صحة الصوم اآلخر فی النذر المعين.
ّ .1
 .4وجوب الح ّ علی الکافر.

2

3

4

صحة النيابة لمن وجب عليه الح ّ .
ّ .5

5

الجهة الثانیة :النماذج المعاملیة
 .3تصحيح معاملة الصبي.

6

 .2جعل الخيار في المعاطات.

7

 .1عدم إعتبار القدرة في شروط العقد.
المثلي بالمثل.
 .4ضمان
ّ

8

9

الخاصة المنافية لإلجارة األولی مةع قيةد المباشةرة وضةيق
 .5إذا آجر نفسه للغير باإلجارة
ّ
الوقت ،فقد يجب الوفا بالعقدين.

10

 .1الفاضل اللنكراني،كتاب الطهارة ،ج ،4ص .311
 .2نفس المصدر ،ص.942
 .1الخميني ،كتاب الصوم ،ص .921
 .4الفاضل اللنكراني ،تفصيل الشریعة في شرح تحریر الوسيلة (كتاب الحج) ،ج ،9ص  324و .321
 .1نفس المصدر ،ص.221-242
 .6الفاضل اللنكراني ،تفصيل الشریعة في شرح تحریر الوسيلة(كتاب اإلجارة) ،ص .212-224
 .7القدیري ،كتاب البيع ،ص 941 -941؛ اإلمام الخميني ،كتاب البيع ،ج ،9ص.432
 .8المصدر ،ج  ،1ص .332
 .9القدیري ،كتاب البيع ،ص411-412
 .10الفاضل اللنكراني ،تفصيل الشریعة في شرح تحریر الوسيلة (كتاب اإلجارة) ،ص.212-224

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

دراسة تحليلية نقدية

نتائج البحث
إ ّن من جملة المسائل المساعدة لفهم اإلتجاهات العلمية هي تنةاو النظريةة لوحةدها وقيةاس
مدی أهميتها في مسائل األصو وأبواب الفقه من خال مالحظة تطبيقاتها المختلفة.
وقد تبيّنا من خال هذا الوقفة في رحاب اإلمام الخميني

أ ّن نظرية الخطابات القانونيةة

کانت تتّسع لمفردات علمية وعملية تصلح ألن تکون نمةاذج تطبيقيةة لهةا ،فتعبّةر عةن العمةق
العلمي ،وتساعد علی ترکيز الدعائم األصولية والفقهية للمحافظة علی تراثية القيّم واإلحتفةا
بقيمة التراث األصولي.
ينحل إلی الخطابات الشخصةيّة بحسةب
فرأينا أ ّن خطاب الحکم المجعو بنحو القانون ال
ّ
أفراد المکل ّفين أو بحسب أفراد الموضوع؛ والميزان في فعلية الحکم المجعةو بنحةو القةانون
عدة من المکل ّفين خروجةاً عةن اإلسةتهجان ،وال يعتبةر ترتّةب إنبعةاث
أن يترتّب عليه إنبعاث ّ
الجميع لبطالن اإلنحال ؛ فا ّن الحکم الکل ّي القانوني بخطابه الينظر إلی الحاالت الطارئة علی
ال
المکل ّف الناشئة من جعل الحکم أو من اإلبتال بالواقعة ،ککونه عالماً بجعل القانون أو جاه ً
به ،قادراً أو عاجزاً عنه؛ فا ّن تلك الحاالت متأخرة عن موضةوع الحکةم الکل ّةي وإ ّن الخطةاب
الناظر إلی الموضوع في مقام الجعل مطلق ال يدخل في مدلوله تلك الحاالت.
ةم ،إ ّن هةةذا النظريةةة لهةةا مسةةاس مباشةةر بموضةةوعات الحقةةل األصةةولی وبواسةةطته
ثة ّ
بموضوعات الحقل الفقهی ،فيدفع بها کثير من الغوامض التي تکون في األصو والفقه.
ولکةةن يمکةةن أن يةةرد علةةی هةةذا اإلتجةةاا :أ ّن العةةرف يحکةةم بةةاإلنحال ويفهةةم مةةن
تعةددها بعةدد أفةراد المکل ّفةين ،وال توجةد هاهنةا قرينةة قويةة علةی خةالف
الخطابات العامة ّ
ماإرتکز قطعاً عند العرف ورفاه؛ مع أ ّن صرف توف ّر الفرق بين الخطاب القانونی والشخصةي
اليد ّ علی أ ّن األحکام الشرعية تکون بشکل القاايا القانونية ،هذا أوالً .وثانياً ،إ ّن طائفةة مةن
اآليات تد ّ بظاهرها علی إشتراط التکليف بالقدرة ،وعلی نفي تکليفه تعةالی بمةا فةوق وسةع
يعم الحرج وغير المقدور ،فتؤک ّد علی نظرية المشةهور مةن إنحةال األحکةام
المکل ّف ،وهو ّ
ِ
العرف وما يظهر من األدلة الشرعية؛ مع أنّه يعترف بةانحال المتعل ّةق
إدعاا خالف
فما ّ
منحال بعدد األفراد فال تکون هةذا النظريةة
في النواهي ،فيصير الخطاب في «ال تشرب الخمر»
ًّ
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جامعةً .وثالثاً ،يجوز التفکيک بين إرادة البعن أو الزجر في التشريع وبين عدم وضع األحکام
بصياغة القانون بأن نعتقد أ ّن اإلرادة التشريعية ليست إال ّ بنحو القانون ومةع ذلةك نةذهب إلةی
إنحال الخطاب ولحا األفراد وحاالتهم في إنشةا الحکةم ،وتظهةر ثمرتةه فةي عةدم ورود
اإليرادات التي أوردها السيد اإلمام

نفسةر التکليةف بالبعةن
علی نظرية المشهور حين لم ّ

فسةرها؛ مةع أ ّن
کما ذهب إليه اإلمام مةع عةدم اإللتةزام بنظريةة الخطابةات القانونيةة علةی مةا ّ
المحاذير المبنائية التي أوردها

علی نظرية اإلنحال قابلة الةدفع کمةاتری .هةذا ،ولةو قلنةا

بالتقريب الذي أفادا المحق ّق الشهيد

يعود المحاذير أيااً ويترتّةب عليةه مةا يترتّةب علةی

تعدد اإلرادا والحکم؛ وذلةك أل ّن الفةرد حينئةذ يکةون مخاطبةاً وبالتةالي
القو باإلنحال من ّ
يتوجه الخطاب إلی العاجز والجاهل؟
کيف ّ

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني

دراسة تحليلية نقدية

مصادر التحقيق

ابن فارس ،أبو الحسين أحمد( 3444ه) ،معجم مقائيّ اللغة ،قم ،منشورات مکتبة اإلعالم اإلسالمية.
البعلبکي ،روحي(2442م) ،القاموس القانوني الثالثي (عربي -فرنسي -إنکليةزي) ،لبنةان ،منشةورات
الحلبي الحقوقية.
محمد بن الحسن( 1409ه) ،وسائل الشيعة ،قم ،مؤسسة آ البيت
الحر العامليّ ،
ّ

.

الخراساني ،محمد کاظم( 3437ه) ،کفاية األصو  ،قم ،موسسة آ البيت إلحيا التراث.
__________ ( 3434ه) ،درر الفوائد في الحاشية علةی الفرائةد ،تحقيةق :السةيد مهةدی شةمّ
الدين ،طهران ،مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمی.
اإلمام الخميني ،السيد روح هّال( 1413ه) ،أنوار الهداية في التعليقة علی الکفاية ،قةم ،مؤسسةة تنظةيم
ونشر آثار اإلمام الخميني.
__________ ( 1414ه) ،مناه الوصو إلی علم األصو  ،قم ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام
الخميني.
__________ ( 1423ه) ،جواهر األصو  ،قم ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني.
__________ کتاب الخلل في الصالة ،قم ،مطبعة مهر.
__________ ( 1418ه) ،کتاب البيع ،طهران ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني.
__________ کتاب الطهارة ،قم ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني.
الخمينی ،السيدمصطفی( 1418ه) ،تحريةرات فةي األصةو  ،قةم ،موسسةة تنظةيم ونشةر آثةار اإلمةام
الخميني.
__________ کتاب الصوم ،طهران ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني.
السبحاني ،جعفر( 3421ه) ،تهذيب األصو  ،قم ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني.
الفاضل اللنکراني ،محمد( 1422ه) ،کتاب الطهارة ،تقرير دروس االمام الخميني ،قم ،مؤسسة تنظيم
ونشر آثار اإلمام الخميني.
التقوي اإلشتهاردي ،حسين ( 1418ه) ،تنقيح األصو  ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني ،قم.
القديري ،محمدحسن(بيتا) ،کتاب البيع ،طهران ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني.
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الفاضل اللنکراني ،محمد( 1420ه) ،معتمد األصو  ،قم ،مؤسسة تنظيم و نشر آثار اإلمام الخمينی.
الراغب اإلصفهاني ،حسين إبن محمد( 1412هة) ،مفردات ألفا القرآن ،لبنان ،الدار الشامية.
السبزواري ،المالّ هادي( 3422ه) ،شرح المنظومة (قسم المنطق) ،تعليق :حسن زادا اآلملي ،طهةران،
منشورات ناب.
سعدي ،أبوجيب( 3431ه) ،القاموس الفقهي لغ ًة وإصطالحاً ،دمشق ،دار الفکر.
الشامسي ،جاسم علي(2444م) ،النظرية العامة للقانون ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
محمد باقر( 3431ه) ،دروس في علم األصو  ،قم ،منشورات اإلسالمي.
الصدر ،السيد ّ
محمد حسين( 3424هة) ،نهاية الحکمة ،قم ،النشر اإلسالمي.
الطباطبايي ،السيد ّ
محمد( 1418ه) ،تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (کتاب الح ) ،بيروت،
الفاضل اللنکرانيّ ،
دار التعارف للمطبوعات.
__________ ( 1419ه) ،تفصيل الشةريعة فةي شةرح تحريةر الوسةيلة (غسةل الجنابةة ،التةيمم،
المطهرات) ،طهران ،مؤسسة العروج.
__________ ( 1424ه) ،تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (کتاب اإلجارة) ،قم ،مرکةز
فقه األئمه األطهار.
الموسوي ،السيد صمد( 1430ه) ،دراسات في األصو  ،قم ،مرکز فقه األئمه األطهار

.

الفيومي ،أحمد بن محمد المقري ،المصةباح المنيةر فةي غريةب الشةرح الکبيةر ،قةم ،منشةورات دار
الرضي.
محمد بن يعقوب( 1407ه) ،الکافي ،طهران ،دار الکتب اإلسالمية.
الکلينيّ ،
الطريحي ،فخر الدين( 1416ه ،).مجمع البحرين ،طهران ،منشورات المرتاوي.
المشکيني ،الميرزا علي( 1416ه) ،إصطالحات األصو ومعظم أبحاثها ،قم ،الهادي

المظفر ،محمد رضا( 1424ه) ،المنطق ،قم ،منشورات إسماعيليان.
المکارم الشيرازي ،ناصر( 1428ه) ،أنوار األصو  ،تقرير :أحمد القدسي ،قم ،مدرسة اإلمام علي بةن
أبي طالب

.

نظرية الخطابات القانونية المبتکرة عند اإلمام الخميني
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محمد محسن الفیض الکاشاني
للمحدث
ّ
ّ
( 7001ـ  7007هـ)

تحقیق :الشیخ هادي القبیسي العاملي

*

تقدیم
محمد وآله الطيّبين الطاهرين.
الحمد هّل ّ
رب العالمين والصالة والسالم علی أشرف أنبيائه ّ
البحاثة الطهراني إذ وقع نةاظري
وبعد ،فيما کنت أتصف ّح إحدا مجل ّدات الذريعة للعالّمة ّ
علی عنوان کان الفتاً للوهلة األولی ،يحمل اسةم محاكمة بین الفاضلین ،فقلةت فةي نفسةي:
أي
وما عساها أن تکون تلك المحاکمة ،وما هو النزاع الذي ّ
أدا بهما إلی هةذا األمةر .وعلةی ّ
العامةة ،ومةن حسةن الصةدف أنّةي عثةرت علةی
هذا العنوان جعلني أبحن عنه في المکتبات ّ
بخط والدا
بخط ابن المؤل ّف نقلها عن نسخة ّ
نسخة ک ُتبت ّ

 .فقرأتها من ّأولها إلةی آخرهةا

فاتّاح لي أ ّن المنازعة حصلت بين الشيخ حسن بن زيةن الةدين  -الشةهيد الثةاني  -صةاحب
معالم الدين ومالذ المجتهدين ،وبين بعض الفاال الذي لم يذکر المؤل ّف اسمه ،ولةم تکةن
متأخر زماناً عةن صةاحب المعةالم فةي کالمةه
تلك المنازعة في مجلّ واحد ،ولکن الفاضل ّ
هذا .وبعد الفح

والتتبّع في المصادر اتّاةح لةي أ ّن الفاضةل هةو تلميةذ صةاحب المعةالم -

وأمةا المسةألة المتنةازع
الشيخ عبداللطيف الجامي العاملي  -فليّ ببعيد عةن آرائةه العلميةةّ .
عليها فعنوانها تقليد الميّت ،وقد ذهب الشيخ حسن

في رسالة له إلی وجوب االجتهاد علةی

القادر وعدم جواز تقليد الميّت مطلقاً ،وعدم اعتبار االجتهاد المتجةزا  ،وکةان للتلميةذ رأي
مدة اطّ لع علی هةذين الةرأيين المتخةالفين
مخالف لرأي أستاذا فعبّر عن قناعاته العلمية .وبعد ّ
* باحث الحوزة العلمیة في قم المقدسة
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المدعو
محمد بن المرتای
علم من أعالم الطائفة ورمز من رموزها ،أال وهو
ّ
ّ
المحدث الشيخ ّ
ثم أعقبهةا ببيةان
بمحسن الفيض الکاشاني ،فصاغهما بيراعه علی شکل محاکمة بين متنازعين ّ
رأيه وحکم بحکمه .ومن هنا صارت المحاکمة .فعبّر عنها تارة بة المحاكمة وأخرا بةة التفقّه
في الدین.
ّأما ما ذهب إليه الفاضلين صاحب المعالم وتلميذا من رأي فالظاهر أنّةه جةز مةن رسةالة
ورد عليها التلميةذ ،ونحةن إلةی اآلن لةم نوف ّةق للوقةوف
عقدها األستاذ في حکم تقليد الميّت ّ
عليهما واالطّ الع علی محتواهما وحجمهما ،نسأ هّال تعةالی أن يهة ّي لنةا الظةروف المناسةبة
للحصو عليها.
المحةدث السةيّد نعمةة هّال
رد قيّم ومفيد للعالّمة
ّ
وأثنا تصحيحي لهذا الرسالة عثرت علی ّ
الجزائري في کتابه كشف األسرار في شرح االستبصار فذيّلت الرسةالة بهةا تعميمةاً للفائةدة،
فأصبحت بثالث ردود لثالثة أعالم.
المقدمة بشرح حا وترجمة الفاضل التلميذ فقط لعدم اشتهارا ،وکثةرت
وقد اکتفيت في
ّ
من ترجم للشيخ حسن والفيض وکذا الجزائري مراعاة لالختصار.
الشیخ عبداللطیف :هو ابن الشيخ علي بن أحمةد أبةي جةامع الجةامعي العةاملي المتةوف ّی
1050هة .
ال عالماً محق ّقاً صةالحاً فقيهةاً ،قةرأ علةی
ما أنقله ملخّصاً من أعيان الشيعة  45 / 8کان فاض ً
محمةد بةن السةيّد علةي
الشيخ البهائي وعلی الشةيخ حسةن ابةن الشةهيد الثةاني وعلةی السةيّد ّ
أبيالحسن العاملي  -صةاحب المةدارك  -وأجةازوا .لةه مصةنّفات منهةا کتةاب فةي الرجةا ،
وکتاب جامع األخبار في إيااح االستبصار وغير ذلةك ويُعبّةر عةن صةاحب المعةالم بمفيةدنا
وعن صاحب المدارك بشيخنا ،وقا أيااً في معرض الکالم عن کتابةه فةي الرجةا  :ويصةلح
مقدمات کتابنا جامع األخبار في إيااح االستبصار ،فانّي عمدت فيه إلی
مقدمة من ّ
أن يکون ّ
المتأخرين صاحب المعالم والمدارك من الاعيف بل الموث ّق بحسب
إثبات ما طرحه مشائخنا
ّ
االصطالح الجديد ،فهدموا بذلك أکثر من نصف أحادين الکتب األربعة ألمر شرحناا هناك.
وقا في آخر کتاب الرجا ة بعد إيراد رسةالة أسةتاذا صةاحب المعةالم فةي عةدم جةواز
تقليد األموات :وقفت علی کالم في بحن التقليةد لشةيخنا المحق ّةق الحسةن ابةن زيةن الةدين
الشهيد الثاني

 ،فاذا هو قد ضيّق علی المکل ّفين المسةالك وأوقعهةم فةي المهالةك فأحببةت
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مهمه ال نجاة لمکل ّف من أخطةار
إيرادا مع ما يرد عليه ،وتحقيق
ّ
الحق في ذلك .قا  :1فائدة ّ
التفريط الخ.
له مؤل ّفات منها:
مقدمةة لکتابةه
 - 1کتاب الرجا وصف بأنّه لطيف مفيد ،وقا هو :إنّه يصةلح أن يکةون ّ
جامع األخبار.
 - 2جامع األخبار في إيااح االستبصار.
 - 3کتاب في المنطق.
 - 4حواشي علی المعالم.
الرد.
رد کالم صاحب المعالم في االجتهاد والتقليد التي منها هذا ّ
 - 5رسالة في ّ
المترجم الةذي خفةي
رد علی صاحب المعالم هو شيخنا
ومنه يعلم أ ّن ذلك الفاضل الذي ّ
َ
للةرد علةی صةاحب المعةالم،
تعةرض
اسمه علی ّ
ّ
عالمتنا الطهرانةي فةي الذريعةة وغيةرا ّ
ممةن ّ
استهل بها صاحب المعالم رسةالته شةاهد علةی مةا نقةو «ال نجةاة لمکل ّةف مةن
والعبارة التي
ّ

أخطار»...
نسبة الرسالة وتسمیتها:
وعدها من مصنّفاته وأنّه جمع فيها کالمةاً
تعرض لهذا الرسالة نسبها للفيض الکاشاني ّ
ّ
کل من ّ
تعرفنا علةی شخصةيّته فيمةا بعةد مةن خةال
لصاحب المعالم ّ
ورداً عليه لبعض الفاال  ،الذي ّ

صةرح
التتبّع ،وهو الشيخ عبداللطيف العاملي أحد تالميذ صاحب المعالم ،وحاکم بينهما ،وقد ّ

ثةم المحاکمةة بينهمةا ولةذا نةرا
في ّأولها بة  :رسالة في التفقاه في الودین ،وأعقبهةا بعبةارةّ :
صاحب الذريعة ذکرها في ج 153 / 11باسمها ،وأشار إليها بعنوان المحاکمةة بةين الفاضةلين
في ج.136 / 20
المدعو بمحسن هذا رسالة في تحقيةق التفق ّةه
محمد بن مرتای
ّ
وجا في بدايتها :فيقو ّ :

ولعل من هذا العبارة دخلةت الشةبهة علةی مفهةرس مکتبةة السةيّد الالياياةاني
في الدين.
ّ

الدين.
سماها التحقيق في التفقه في ّ
حين ّ
النسخ المعتمدة:

 1ة النسخة المحفوظة في مکتبة السيّد المرعشي النجفي

المقدسةة بةرقم  3193وقةد
قم
ّ
في ّ

المحةدث الفةيض
بخط ابن العالّمة
رمزنا لها بة األصل .وهي نسخة کما ورد في نهايتها کتبت ّ
ّ
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کةل صةفحة  18سةطراً
محمد محسن بدون تأريخ في ّ
محمد علم الهدا ابن ّ
الکاشاني الشيخ ّ
بقياس ( )13 × 22ذکرت في فهرسها . 415/18
 2ة أيااً في مکتبة السيّد النجفي

برقم  1401/10وقد رمزنا لها بةة ( :ب) وهةي ضةمن

مجموعة تقع في الفقرة  10کل ّها مةن مؤل ّفةات الفةيض الکاشةاني وکتبةت المجموعةة سةنة
کةل صةفحة  16سةطراً بقيةاس  10/5 × 16سةم ذکةرت فةي
محرم الحرام .فةي ّ
 1290هة في ّ

فهرسها .179 / 4

المقدسةة بةرقم 35 33
 3ة النسةخة المحفوظةة فةي مکتبةة السةيّد الالياياةاني فةي قةم
ّ
وقدرمزنا لها بة (ج) ضمن مجموعة في الفقرة  30تةاريخ کابتهةا  1103هةة السةطر 15 × 29
ذکرت في فهرسها  .153 / 1ولکنّها وردت تحت اسم تحقيق في التفق ّه في الدين وهذا سةهو
من المفهرس .کما أنه ذکر تاريخ کتابتها  1103والحا أنّه هکذا ورد ( )112وقد يکون سةنة
( ،)1120الحا الفهرس.
عملنا في الرسالة:
بخط ولةدا العةالم
لما کانت نسخة األصل هي األقرب لمراد المصنّف ومقصودا حين کتبت ّ
ّ
ال في التحقيق ،واستعنّا بباقي النسخ للتأک ّةد
الشيخ علم الهدا عن نسخة والدا ،فاعتمدناها أص ً
من عدم وجود خلل أو نق

أو تغيير ،فعارضت نسخة األصل علی النسةختين اآلنفةي الةذکر

ثم استخرجت اآليات والروايات من مصةادرها ،وبعةدها
وأشرت إلی االختالف في الهامشّ ،
قمت بتقطيع الن ّ إلی فقرات وتقويمه بما تقتايه القواعد الفني ّة للتحقيق.
التطةور والتصةحيح،
والحمد هّل الذي وف ّقنا للمساهمة فةي دفةع عجلةة التةراث قةدماً نحةو
ّ
کل من ساهم في إخراجهم هذا الرسالة لتبصر النةور ،والحمةد هّل
ّ
وأتقدم بخال الشکر إلی ّ
ّأوالً وآخراً.
رب العالمین
وآخر دعوانا أن
ُ
الحمد ه ّل ّ
ُ

وكتب العبد هادي قبیسي العاملي حامداً مصلّیاً
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رسالة التف ّقه في الدين
(المحاكمة بين الفاضلين)
الرحمن الرحیم
بسم ه ّ
ال ّ
محمد وآله الطاهرين.
الحمد هّل ّ
رب العالمين ،وصل ّی هّال علی ّ
المدعو بمحسن :هذا رسالة في تحقيق معنی التفقّه في الدين،
محمد بن مرتای
وبعد ،فيقو
ّ
ّ
ثم المحاکمة بينهما
ثم ما أورد عليه بعض المعترضينّ ،
أوردنا فيها کالم بعض المحقّقينّ ،
بماسنح لنا من کالم مبين.
قدس هّال تعالی روحهما :ال نجاة
قا المحق ّق الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين العاملي ّ
والتعدي لحدودا بدون الوصو إلی رتبة االقتدار
لمکل ّف من أخطار التفريط في جنب هّال،
ّ
بالقوة القدسيّة ،أو بالتقليد
علی استنباط األحکام التکليفية ،واقتناصها من أصولها وم خذها ّ
بتوسط عد فصاعداً ،بشرط کونه حيّاً .واالستراحة في ذلك إلی
لمن هذا شأنه مشافهة ،أو ّ
فتاوا الموتی کما يصنعه بعض األغبيا  ،الذين يبنون تديّنهم وتقواهم علی غير أساس،
وکثير من األشقيا الذين يراؤون الناس هذيان يُدرك فسادا بأدنی نظر وهوس1يرا بطالنه
محصل لليقين والجزم في باب العرفان بما يريدا
کل من أبصر ،فا ّن التقليد من حين هو غير
ّ
ّ
الظن ،وفي مشاهدة أقوا العلما تنبيه علی
هّال تعالی ويطلبه من المکل ّفين ،وإنّما يحصل فيه ّ
ذلك لمن هو راقد علی مهاد الغفلة ،فا ّن أحکام هّال سبحانه ال تختلف وال تتغيّر بعد انقطاع

کل
أي وجه اتّفق ،ومن ّ
الوحي ،وقد دل ّت األدل ّة العقلية والنقلية علی المنع من اتّباعه علی ّ
الظن
جهة حصل ،بل هو مخصوا بمواضع ثبت حکمها بدليل قطعي ال ظنّي ،فا ّن اعتماد ّ
في ذلك دور صريح تقاي البديهة ببطالنه.
الحي
وظن المقلِّد للمجتهد
ظن القادر علی االستنباطّ ،
ومن جملة المواضع التي تثبت بالقطع ّ
ّ
في قو جمهور العلما  ،لم يخالف فيه إال ّ من أوجب االجتهاد عيناً من علمائنا .وحينئذ
يتصور
حجة ودليل قاطع ،وکيف
فيحتاج في اتّباع
الظن الحاصل من تقليد الميّت إلی ّ
ّ
ّ
 .1في نسخة (ب)( :وحدس).
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وجودا واليُعرف من علمائنا الماضين قائل بذلك وال عامل به؟ ولو وجد له دليل ظنّي
استخرجه بعض العلما لم ي ِ
المحصل لهذا الدليل إن کان من أهل االستدال
جد 1شيئاً؛ أل ّن
ِّ
ُ
فهو ممنوع من التقلي د لغيرا من األحيا واألموات ،فال فائدة له في ذلك ،وحصو الفائدة
متصور في زمن حياته؛ لتعيّن الرجوع إلی الح ّي علی ما حق ّق في
ممن فرضه التقليد غير
ّ
لغيرا ّ

موضعه؛ وبعد موته تصير فتواا في هذا المسألة مثل غيرها من الفتاوا الصادرة عن الموتی،

حجة قطعية ،والمفروض انتفاؤها.
فيحتاج اتّباعها والعمل بها إلی ّ
بمجرد قوله إن
حجته وطريقه في عمله بقو المجتهد الميّت
وکيف
يتصور عامل أن يجعل ّ
ّ
ّ

المحصل للدليل المذکور غير متمک ّن من االستدال علی غير ذلك
وجد .ومع فرض کون
ِّ
متجزئاً فيه.
من األحکام يکون ّ
حررناا في إبطا العمل بقو الميّت يلتفت منه الفطن إلی إبطا طريق
والمسلك الذي ّ
شك ،واعتماد الدليل الظنّي فيه غير معقو ؛ ألنّه
التجزي أيااً ،فانّه ليّ عليه دليل قطعي بغير ّ
التجزي وهو دور ظاهر .وهذا القدر کاف في اإلشارة إلی ما يجب التعريف
تجز في مسألة
ّ
ّ
به ،وتفصيل المقام في مواضع أخر قد استوفينا القو فيها بتوفيق هّال تعالی ،وخصوصاً في
الکتاب الموسوم بمشكاة القول السدید في تحقيق االجتهاد والتقليد .نسأ هّال اإلمداد
بالتوفيق .انتهی کالمه أعلی هّال مقامه.
واعترض علیه بعض الفضالء:2
ه
مرقدا) علی أ ّن من ليّ له رتبة االجتهاد ال يجوز له العمل
بأ ّن مدار ما اعتمدا (طيّب ّال ّ
صح ما ذکرا للزم ّإما تکليف
بشي من المسائل الشرعية إال ّ بتقليدا للمجتهد
الحي؛ ولو ّ
ّ

المقدم.
خلو المکل ّف عن التکليف ،والتالي بشق ّيه باطل ،فکذا
ّ
مااليُطاق أو ّ

ومنع من العمل
بيان المالزمة :إ ّن المکل ّف إذا لم يکن قادر ًا علی تحصيل العلم بما کُل ّف به ُ
األو  ،أو ال فيلزم
بالظن في ذلك فال يخلو ّإما أن يکون باقياً علی التکليف بالعلم فيلزم األمر ّ
ّ
األمر الثاني.
 .1في كشف األسرار( :لم ینفع).
المقدمة.
 .2وهو الشيخ عبد اللطيف كما أشرنا في
ا
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الحي فال يلزم شي من المحذورين.
جوزنا العمل به وهو تقليدا للمجتهد
ال يقا  :هنا ّ
ظن ّ
ّ
للحي أيااً ظنّي ،ووقوع الخالف فيه کما اعترف به
ألنّا نقو  :الدليل علی جواز التقليد
ّ

شاهد علی ذلك ،فيبطل بما أبطل به تقليد الميّت.
الحي .وما ذکروا من الدليل علی امتناعه أوهن من
سل ّمنا کونه قطعيّاً لکن قد يعدم المجتهد
ّ
بيت العنکبوت.

الظن الناشی من
سل ّمنا امتناع ذلك ،لکن ال سبيل للمقل ّد إلی معرفة اجتهاد المجتهد إال ّ ّ
وکل
وتصديه للفتيا وإقبا الناس عليه ،وعدم النکير عليه،
ممن له أهليّتها
ّ
ّ
إخبارا وممارسته ّ
ذلك إنّما يثمر ظنّاً.
ويتم المالزمة علی هذا التقدير.
سل ّمنا إمکان العلم باجتهادا لکن قد يتعذّ ر الوصو إليهّ ،
وأما بطالن الالزم بشقّيه ف نّهما قبيحان ،فال يصدران من هّال تعالی ،علی أنّا نقو  :إ ّن ما ذکرا
ّ
الظن إن أراد به الداللة الظنّية فمسل ّم،
من داللة األدل ّة العقلية والنقلية علی المنع من اتّباع
ّ
ادعاا کما هو واضح ،بل يقوا لزوم مثل هذا الدور
ولکن ينهدم بذلك أرکان الدور الذي ّ
بالظن ،وإن أراد به الداللة القطعية فهو ظاهر البطالن.
التمسك بها في إبطا العمل
ّ
علی تقدير ّ
ّأما العقلية فقد ذکروا لها وجوه ًا ال تثمر ظنّاً فاال عن القطع.
حجة مانعي العمل بخبر الواحد في کتابه الموسوم
في ّ

وأما النقلية فقد أشار إليها
ّ
حجة القو اآلخر عموم قوله تعالی
بمعالمالدین ومالذ المجتهدین ،حين قا ّ :
 1      فانّه نهي .إلی آخر ما قاله.
  
  

  

التمسك بها في إثبات المنع
وإذا کان أمر هذا اآليات في الداللة بهذا المثابة فکيف يمکن
ّ
فتبصر؟
من اتّباع ّ
الظن ،وهل هذا إال ّ إبطا الشي بنفسه أو إثبات الشي بنفسه ّ
] اعتراض الفیض الکاشاني[
أقو  :قد أخرج هّال سبحانه وله الحمد بعض عبادا بنور التوفيق من ظلمات هذا المايق ،بأن
والتوصل إلی علوم
فتح علی قلبه باباً من أبواب التحقيق وهو أ ّن التفق ّه في الدين،
ّ
 .1اإلسراء.31 ،
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األئمة
بالسماع عن أهل بيته المعصومين ،واقتفا آثار أولئك
ّ
سيّدالنبيين  ،ال يحصل إال ّ ّ
وجل  :
عز
الهادين صلوات هّال وسالمه عليه وعليهم أجمعين ،کما قا هّال ّ
ّ

شر عليکم أن تقولوا بشي ما
 1 وقا الصادق
     
 
      
 
 :أما إنّه ّ
2
الظن
مما في معناا تکاد تبل
ّ
حد التواتر دون اتّباع ّ
لمتسمعوا منّا  .رواا في الکافي في جملة ّ
الحق شيئاً ،مع أنّه لم يرد بذلك إذن من
الظن ال يغني من
ّ
الحاصل من االجتهاد والرأي ،فا ّن ّ
حد التواتر ،علی أ ّن فيه من الشکوك
الشارع ،بل النهي عنه وارد في القرآن وفي أخبار بلغت ّ
فکل حکم شرعي ورد به
والشبهات ،وزي األهوا واختالف اآلرا ما ال يخفی .وعلی هذا
ّ
 ،أو أصل محکم کل ّي کذلك ،يمکن أن يفهم منه

خاا جزئي معتمد عليه عنهم
ّ
ن ّ
الحکم الجزئي کما من له طبع سليم وذوق مستقيم ،فهو واجب االتّباع سوا کان المفتي
بذلك حيّاً أو ميتاً ،وسوا کان هوالعامل أو غيرا ،إذ ال تأثير للموت والحياة في ذلك ،فا ّن

3
يتبد ،
حال
يتغير وال ّ
ّ
محمد حال ]أبداً[ إلی يوم القيامة وحرامه ]أبداً[ إلی يوم القيامة  ،ال ّ
وکل حکم لم يرد به ن ّ جزئي أو کل ّي کذلك
البد وأن يرجع إلی من يفهم،
ومن ال يفهم ّ
ّ

فهو باطل زائف ال يعو عليه وال يرکن إليه.
وإن ا ُّدعي فيه اإلجماع أو اختلط فيه بين الرأي والسماع ،کما قا موالنا الصادق
علم ال يخرج من هذا البيت فهو باطل ،وأشار بيدا إلی بيته.4

کل
ّ :

سوا کان الحاکم به حيّاً أو ميّتاً ،وعلی هذا ال يقع االختالف في الحکم إال ّ نادراً؛ إذ
االختالف في الحکم ال يخلو ّإما أن يکون من جهة اختالف اآلرا والظنون االجتهادية ،وقد
وإما أن يکون بحسب اختالف األخبار الواردة عن المعصومين
أبطلنااّ .

 ،وقد استفاض

 .1النحل.23 ،
 .2الكليني ،الكافي ،ج ،4ص 224؛ أنظر :الحرالعاملي ،وسائل الشيعة ،ج ،42ص  22باب  2من أبواب صوفات القاضوي ،حودی
.41
 .1الكليني ،الكافي ،ج ،9ص ،11حدی

91؛ أنظر :الفيض الكاشاني ،الوافي ،ج ،9ص ،412حدی

 ،429وما بين المعقوفين مون

المصدر.
 .4المحتضر ،ص ،91حدی
المؤمنين
الناس حي

 ،3اأما ما ورد بهذا المضمون فما رواه في الكافي عن الصادق

حين سأله رجول عون قوول أميور

عما شئتم ....الخ قال :إن اه ليس أحد عنده علم شيء إالا خرج مون عنود أميور الموؤمنين
سلوني ا
وال ليس األمر إالا من ههنا ،وأشار بيده( .الكلينی ،الكافي ،ج ،9ص ،311حدی )4
شاؤوا ،ها

 ،فليوذهب

رسالة التفق ّه في الدين (المحاکمة بين الفاضلين)

األخبار عنهم

بطريق الجمع بينها إذا اختلفت ،وذاك الطريق واحد في التحقيق ،فاذا کان

وإما أن يکون بحسب اختالف األفهام في
العمل علی أخبارهم فال يقع في ذلك اختالفّ .
استنباط المعنی المراد من األلفا  ،وهذا يندر من أصحاب الطباع السليمة واألذواق
القوة القدسيّة ،وال سيما في المحکمات ،وإنّما يکون من المعوجين
المستقيمة ذوي ّ
وأصحاب األهوا  ،وفي المتشابهات التي ال اعتماد عليها.
بالظن،
أي فائدة في تحقيقك هذا وقد وقعت فيما هربت منه؟ أعني لزوم العمل
ّ
فإن قلتّ :
فا ّن طرق األخبار ظنّية ،فال تفيد مامونها إال ّ ظنّاً.
مما استفاض به
قلنا :طرقها وإن کانت ظنّية إال ّ أ ّن وجوب العمل بها علی الشرائط
المقررة ّ
ّ
األخبار ،بحين انتهت إلی إفادة القطع کما يظهر من التتبّع آلثار القدما المستحفظين
الحق الناصرين له .وقد نبّه علی هذا ما ورد عن صاحب األمر (عليه وعلی آبائه
للمذهب
ّ
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی
الصالة والسالم) بغير واحد من األسناد حين قا ّ :

حجة هاال عليهم .1وعن الصادق
حجتي عليكم وأنا ا
رواة حديثنا فإناهم ا
لمفال بن عمر :اكتب وب ا علمك في
بكتبكم فإناكم سوف تحتاجون إليها .2وقا
ّ

قا  :احتفظوا

مت فأورث كتبك بنيك ،فإناه یأتي علی الناس زمان هرج ال یأنسون فيه إالا
إخوانك فإن ا
بكتبهم.3
إلی غير ذلك من األخبار .فظنيّة الطريق ال تنافي قطعية الحکم ،4مع أ ّن في تلك األخبار
مايد ّ علی جواز العمل بها وإن صدرت عن تقية أو لم يصدر عنهم في الواقع ،وهو قو
 :من سمع شيئاً من الثواب علی شيء فصنعه كان له أجره وإن لم یكن علی

الصادق

 .1الصدوق ،كمال الدین وتمام النعمة ،ص  ،212الباب الخامس واألربعون ،أنظر :الحرالعواملي ،وسوائل الشويعة ،ج ،42ص،922
باب  91من أبواب صفات القاضي ،حدی
 .2الكليني ،الكافي ،ج ،9ص ،14حدی
حدی

.1

 ،92أنظر :الحرالعاملي ،وسائل الشيعة؛ ج ،42ص  ،19باب  1من أبواب صفات القاضي،

.92

 .1الكليني ،الكافي ،ج ،9ص ،14حدی  ،99أنظر :الحرالعاملي ،وسائل الشيعة ،ج ،42ص ،19باب  1من أبواب صفات القاضوي،
حدی
 .4من هنا.

.91
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والسر في ذلك أنّه تسليم وطاعة وانقياد ،ال رأي فيه وال اجتهاد ،علی أ ّن إثبات
ما بلغه.1
ّ
المتشابه في األحکام بمعنی إبقائه علی حاله من دون تأويل يُغني عن االجتهاد في کثير من
المسائل ،وعن التعويل علی کثير من األخبار ،وذلك ثابت وارد في غير واحد من األخبار،
حد حدود ًا
بحين يبل
حد االستفاضة .قا أميرالمؤمنين  :إنا ا هال تبارك وتعالی ا
ّ
فّلتعتدوها ،وفرض فرائض فّل تنقضوها ،وسكت عن أشياء لم یسكت عنها نسياناً لها
ثم قا  :حّلل بيان وحرام بيان وشبهات بين ذلك،
فّل تكلافوها رحمة من هاال لكم فاقبلوهاّ .
فمن ترك ما اشتبه عليه من األثم فهو لما استبان له أترك ،والمعاصي حمی هاال فمن یرتع
حق التتبّع ة بعد سماع قوله سبحانه:
حولها یوشك أن یدخلها .2ومن تتبّع ّ
 3                            والتدبّر في معناا ة ظهر له
   
      
   
 
   
 
 
    

ال عن القوانين المخترعة في العباد والبالد لالستعانة بها
الغنا عن کثير من أخبار اآلحاد فا ً
اضطر إليه الناس في عباداتهم
علی استنباط األحکام من المتشابهات ،وذلك أل ّن ما
ّ
ومعامالتهم من األحکام الشرعية يجري مجرا الاروري الذي ال اشتباا فيه ،وإنّما الخالف
واالختالف في أشيا ليست بارورية ،أو هي تکاليف مخترعة وأحکام مبتدعة ليست من
متأخري أصحابنا من
الدين ،وذلك مثل ما يتعل ّق بالنيّة ،من التکاليف الذي أخذتها طائفة من ّ
ثم إن فرضنا
کتب المخالفين ّ
وشددوا بها األمر علی المسلمين ،إلی غير ذلك من نظائراّ .
االحتياج إلی مسألة ضرورية لم يکن عليها دليل واضح أو معتبر ،فان وجدناها في
المتشابهات أخذنا فيها باالحتياط ،کما أشير إليه في الحدين المذکور ،وإن وجدناها في
المتعارضات أخذنا فيها بالتخيير بعد استيفا مراتب الترجيح ،وإن لم نجدها في شي نرجع
إلی ما أرشدونا إليه من التوق ّف وانتظار الفرج ،کما د ّ عليه أخبار مستفياة ،4وقد حقّقنا
الذب في کتابنا الموسوم باألصول األصلية
حق
قررناا ّ
هذا المباحن ّ
ّ
حق التحقيق وذببتا ّ
عما ّ
 .1الكليني ،الكافي ،ج ،4ص ،12حدی  ،9ليس فيه (أجره) ولكن رواه الوافي عن الكليني بهوذه الزیوادة ،ج ،9ص ،322حودی
.422
 .2الصدوق ،من ال یحضره الفقيه ،ج ،2ص ،21حدی
أبواب صفات القاضي ،حدی
 .1آل عمران.2 ،
 .4إلی هنا سقط من نسخة (ج).

.11

 ،1921أنظر :الحرالعاملي ،وسائل الشويعة ،ج ،42ص ،921بواب  94مون
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وفي کتاب تسهيل السبيل وغيرهما وأنت إذا تحقّقت ذلك وأمعنت في ما ذکرناا کما ينبغي
عرفت ما في کالمي الشيخ حسن

الصحة والفساد ،وعلمت
والفاضل المعترض عليه من
ّ

الحق في ذلك ،وخرجت من ظلمات الشبهات إلی نور العلم    
ّ

     و  .      والحمد هّل
محمد وآله الطاهرين األکرمين والسالم.1
ّ
رب العالمين والصالة علی ّ
] انتهت الرسالة المنيفة للفيض الکاشاني[
ال الجزائري[
] اعتراض السیّد نعمة هّ
اعتراض السياد نعمة هاال الجزائري

تعرض لکالم الشيخ حسن (صاحب المعالم) في
الذي ّ

ال:
ورد عليه قائ ً
کتابه کشف األسرار في شرح االستبصار ّ
والکالم عليه من وجوا:

الظن قد ذکرها األصوليون في کتبهم
اأولها :إن اآليات واألخبار التي ظاهرها النهي عن اتّباع ّ
حجة من منع العمل بخبر الواحد ،وهو
في ّ

من جملتهم ،وأجاب عنها بما حاصله :أ ّن العام

الذم ظاهرها بحسب السوق االختصاا
منها يُخ ّ والمطلق يقيّد للدليل ،علی أ ّن آيات ّ
الذم فيها للکفار علی ما کانوا يعتقدونه من تقليد آبائهم
باتّباع
الظن في أصو الدين ،أل ّن ّ
ّ
بالظن في
والنبوة وباقي األصو  ،وإال ّ فال محي لنا عن العمل
وأسالفهم في أمر التوحيد
ّ
ّ
بالظن
وکل دليل من القرآن أو السنّة د ّ بظاهرا ،أو بما يستنبط منه علی جواز العمل
الفروع،
ّ
ّ
 .1وجاء في آخر النسخة األصل ما یلي :عارضتها بنسخة خطا ها الوالد المصناف بيده ،متاعنا هاال بودوام خدمتوه فوي أهنوی العوي
علي علی جهة التف اهم واالستبصار ،غير آل جهده في فنون التدبار واالسوتعوار.
وأرغده ،وذلك حين ما قرأها بعض األصحاب ا
ه
محمد محسن عفاا اال عنه ما اجترح وجنی ،وجعله من الذین سبقت لهوم
محمدیدعی علم الهدى ابن ا
ورقم الفقير إلی رباه ا
مناا الحسنی حامداً مصل اياً داعياً تائباً.

محرم الحورام فوی سونة تسوعين
وجاء في آخر نسخة ب :ا
تمت الرسالة المنيفة .وفي آخر المجموعة ...:في یوم الجمعة من شهر ا
ومائتين بعد األلف ،والحمد هال ظاهراً وباطناً اأوال وآخراً.
لقد أنهيت بحمد هاال والمناة تحقيقها وتنقيحها بعد مقابلتها علی النسخ الخطا ية.

تمت بتاریخ یوم األ ...من خامس شهر ربيع الثاني  994هو .
وورد في آخر نسخة ج ا

لقد انتهيت ...وكتب خادم العلم هادي الشيح حسن آل قبيسي العاملي حامداً مصل اياً في العاشر من شهر رجب الحرام  9231هو و
المقدسة.
قم
ا
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بالظن الحاصل من فتاوا المجتهد
الحي ،يد ّ علی جواز العمل
الحاصل من تقليد المجتهد
ّ
ّ
الميّت ،إلطالق الدالئل وعمومها.
تقدمها لم يکونا موجودين في
مع أ ّن هذا االجتهاد والتقليد المصطلحين في هذا األعصار وما ّ
األئمة
أعصار ّ

 ،وال في أعصار من بعدهم ،وإنّما حدثا في عصر شيخنا الطوسي

بعدا ،واشتهرا في زمن العالّمة

ومن

إلی هذا األعصار ،والذي کان المدار عليه في تلك

األئمة
المحدثين التي جمعوها في زمن
األعصار هو کتب
ّ
ّ

وبعدهم ،وکانوا يعتمدون

علی کتب األموات أکثر من اعتمادهم علی کتب األحيا  ،وفي هذا نوع من االجتهاد.
وذلك أ ّن االطّ الع علی بعض األصو األربع مائة ،والکتب التي ُد ّونت ،يطلعك علی اختالف
األخبار المودعة فيها ،وتناقض مدلوالتها ،وأ ّن من اختصر منها کتاباً من المحمدين الثالثة ،أو
تأخر عنهم ،فانّما أخذوا األخبار من تلك األصو علی حسب ما ظهر لهم
تقدمهم ،أو ّ
من ّ
الماادة لما نقلوا من تلك الکتب ،ولو نقلوها کل ّها
صحته ورجحانه ،وترکوا نقل األخبار
ّ
ّ
صححوا وطرح غيرا ،مع
لکان لمن ّ
تأخر عنهم مجا واسع في الکالم عليهم من تصحيح ما ّ
تأخر عنهم لو کان موجوداً .ومالحظة بصائر الدرجات دليل علی هذا،
أنّه الراجح عند من ّ
لما
فانّك تراا ينقل في الباب الواحد أخبار ًا متعارضة والمشايخ الثالثة ّ
(قدس هّال أرواحهم) ّ
أخذوا من تلك األخبار ،ما أخذوا منها إال ّ ما رجح عندهم ،وال ريب في أ ّن هذا اجتهاد منهم
في ترجيح األخبار بعاها علی بعض وطرح بعاها ونقل بعض آخر والعمل به ،ومع هذا
(قدس هّال أرواحهم) قد اعتمدوا علی نقلهم وترجيحهم ،سيّما شيخنا الصدوق فانّه
فعلماؤنا ّ
صحة ما ذکرا في کتابه ما العلما إلی األخذ بأخبارا واالعتماد عليها ،وليّ
ظن ّ
حين ّ
جملة ما ذکرناا إال ّ من باب تقليد األموات کما ال يخفی.
ال علی المنع من تقليد الميّت سوا
ثانيها :أنّه طاب ثراا هو ومن قا مقالته ،لم يذکروا دلي ً
إجماع العلما عليه ،ويرد عليه:
اأوالً :الکالم الوارد علی مثل هذا الجماعات ،مع أنّك قد عرفت أ ّن القدما من علمائنا
قررناا سابقاً.
يتعرضوا لمثل هذا ،وال منعوا في کتاب من کتبهم لما ّ
لم ّ

ادعيت
وثانياً :أنّه إجماع منقو بخبر الواحد ،فال يفيد إال ّ ظنّاً ،فأين الدليل القطعي الذي ّ

وجودا؟!
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وثالثاً :أ ّن هذا من باب التعويل علی أقوا الموتی وفتاواهم ،وذلك أ ّن معناا هو أ ّن العالم
عولت
الفالني قا  :ال يجوز تقليد المجتهد الميّت ،وکذا ذلك العالم قا بقوله ،وهکذا ،فقد ّ
علی فتاوي األموات في هذا المسألة ،فالدور الزم عليك ال علينا.
وثالثها :أ ّن العمل بأقوا الظنين متعيّن في أکثر المواضيع عند أکثر األصحاب ،وذکروا من
الظن بفتواا ،وال يرتاب
لقوة ّ
أفرادا تعارض البيّنات ووجوب تقليد األعلم من المجتهدينّ ،
ظن أقوا من
المنصف في أ ّن االعتماد علی کتب المجتهدين کالمحقّق وأضرابه يحصل منه ّ
الظن الحاصل بفتاوا هؤال المجتهدين األحيا  ،لوفور علمهم ،وزيادة ورعهم ،وکثرة
ّ
قوي من االعتماد علی فتاوا المحقّقق
فيرجح العمل للمقل ّد ،ويحصل له ّ
تقواهمّ ،
ظن ّ
وأضرابه.
المتأخرين الموافقين لنا في هذا القو  ،من أ ّن قو
ومن هذا يظهر أ ّن ما أجاب به بعض
ّ
الحي ال عند
الحي وال يجوز تقليد الميّت ،إنّما هو عند وجود
العلما  :يجب تقليد المجتهد
ّ
ّ

لکن القو به مطلق ًا غير الزم
عدمه ،فا ّن هذا القو وإن کان يحصل به الجواب في الجملةّ ،
علينا.
الحي للمقل ّد ،إذا أراد معرفة اجتهادا إنّما هو من إذعان
ورابعها :إ ّن طريق معرفة المجتهد
ّ

الظن مع أ ّن
العلما باجتهادا ،أو إقبا الناس علی فتاواا ،أو اشتهارا به،
وکل هذا ال يثمر إال ّ ّ
ّ
أعز من الکبريت األحمر .وال نقو  :إ ّن سببه التنافّ
إذعان العلما لواحد منهم في حياته ّ
لعل السبب فيه هو عدم اجتهادا في
ننزا ساحتهم عن مثل هذا ،بل نقو
والتحاسد ،فانّا ّ
ّ
مما يختلف اختالفاً کثيراً في
اعتقادهم وإن کان مجتهداً في الواقع ،فا ّن األنظار واآلرا ّ

خصوا هذا القاية .ولقد أل ّف شيخنا الثقة صاحب التفسير الموسوم بة :نور الثقلين ذلك
التفسير بأخبار أهل البيت

فجا من أعظم التفاسير وأوثقها ،فسألت أحد شيوخنا عنه في

المسجد الجامع في شيراز ،وکان منصفاً ،فقا  :يا ولدي! هذا التفسير الذي ذکرتهّ ،أما في
فأو من يکتبه
وأما إذا مات مؤل ّفه ّ
هذا األوقات ة وهي حياة مؤل ّفه ة فال يسوا فلس ًا واحداًّ ،
ثم قا شعراً.
بما الذهب ة أنا ة ّ
ترا الفتی ينکر فال الفتی

ما دام حيّاً واذا ما ذهب

ل ّ به الحرا علی نکتة

يکتبها عنه بما الذهب
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وما أحسن جواب بعض األفاضل حين صنّف کتاب ًا فلم يشتهر ،فقيل له :لم ال يشتهر کتابك
دوا فقا :
عدوا اشتهر ،فقيل من ع ّ
عدواً ،فاذا ذهب ّ
مع ما هو عليه من التحقيق؟ فقا  :إ ّن له ّ
«أنا» ،وأمثا هذا کثير.
ويصدقون به ،فهذا إجماع من
فکل األحيا يزعمون لهم باالجتهاد
وأما العلما األموات
ّ
ّ
ّ
المجتهدين األحيا يحصل منه القطع علی کون ذلك الميّت مجتهداً ،وتحصيله منهم علی
التصديق باجتها د واحد من األحيا غير معلوم ،وال مظنون ،فکيف نترك المعلوم ونعد عنه
إلی المظنون ،مع أ ّن العمل بالعلم إذا أمکن تحصيله الواجب.
خامسها :أ ّن المجتهد قد يعدم من البلدان ،وال دليل قطعي بل وال ظنّي علی امتناع هذا ،بل
يدعي االجتهاد إال ّ ويکذّ به آالف من
ربّما حصل في هذا األعصار ،فانّك ال ترا عالماً ّ
العلما فلميظهر اجتهادا للناس حتّی يرجعوا إليه في فتاواا ،فحينئذ کأ ّن ذلك الزمان خا من
المجتهد ،إذ المجتهد الذي ال يمکن للمقل ّد أن
يتوصل إلی معرفة اجتهادا کأنّه ليّ موجوداً
ّ
بالنظر إلی ما يحتاج إليه المقل ّد منه .ففي مثل هذا الزمان إذا لم يجز للمقل ّد تقليد األموات
والعمل بفتواهم کيف يکون مکل ّفاً؟ أيخرج عن رتبة التکليف؟ أم يکل ّف باالجتهاد الذي
اليمکنه تحصيله؟!! وکالهما باطل بالارورة.
سادسها :أ ّن قوله « :ولو وجد له دليل ظنّي استخرجه بعض العلما » إلی آخرا .ال يخفی ما
ال علی جواز تقليد غيرا ،أال ترا أ ّن من ذهب إلی
فيه ،إذ ال مانع من أن يقيم المجتهد دلي ً
ال علی جواز تقليدا لغيرا،
جواز تقليد المجتهدين علی سبيل التخيير کأنّه أقام للمقل ّد دلي ً
وهذا ال مانع منه ،أل ّن هذا المسألة من جملة المسائل القابلة لالستدال عليها.
لتجزي في االجتهاد ،فال مانع منه ،والدالئل عليه مذکورة في محالها .وقوله :
وأما حکاية ا ّ
ّ
مما ندر
شك» عجيب منه! فا ّن الدليل القطعي الذي ال يعتريه ّ
«ليّ عليه دليل قطعي بغير ّ
شك ّ
وجودا ،وذلك العتراف علما الکالم بأ ّن أدل ّة إثبات الواجب أکثرها مدخولة ،البتنائها علی
يتم الدليل القطعي علی مثل هذا
إبطا الدور والتسلسل ،وفي إبطالهما کالم کثير ،وإذا لم ّ
يتم علی غيرا؟ وينبّه علی هذا أ ّن الفاضلين وأضرابهما من المجتهدين،
المطلب ،فکيف ّ
التردد واإلشکا  ،وقولهم« :إ ّن الوقف في هذا المسألة هو األولی»
قدأکثروا في کتبهم من
ّ
وهو اعتراف منهم بعدم القدرة علی استنباط حکمها ،ومثل هذا ال يکون اجتهاداً ،أل ّن معناا
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والتردد ،ونحوهما ال يفيدنا حکماً من
استنباط األحکام الفرعية من أصولها ،والتوق ّف،
ّ
کل العلما .
األحکام ،مع اإلطباق علی اجتهادهم من ّ
وسابعها :أنّه يلزم الحرج علی المکل ّفين ،وتعطيل أمر معاشهم بالسعي إلی تقليد المجتهد
کل
الحي .وذلك أل ّن الواسطة العد في التقليد ال يکون عندا کل ّما يحتاج إليها المقل ّدون في ّ
ّ
کل عباداتهم ،وهذا بعيد.
أمورهم ،وهذا واضح ،فيلزم من هذا القو بطالن ّ
عبدال الحسين عليه آالف التحيّة والثنا في دعائه يوم العرفة:
قا أبو هّ
كیف یُستد ّل علیك بما هو في وجوده مفتقر الیك ،أیکون لغیرك من الظهور ما
لیس لك ،حتّی یکون هو المظهر لك ،متی غبت حتّی تحتاج إلی دلیل ید ّل علیك؟
ومتی بعدت حتّی تکون اآلثار هي التي توصل إلیك ،عمیت عین ال تراك وال تزال
علیها رقیباً ،وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصیب ًا .1

نحو قو موالنا

األئمة األطهار
فعليه ما ورد من االستدال عليه باآلثار في کالم
ّ
أميرالمؤمنين  :البعرة تدلا علی البعير ،والروثة تدلا علی الحمير ،وآثار القدم تدلا علی

المسير ،فهيكل علوي بهذه اللطافة ،ومركز سفلي بهذه الكثافة كيف ال یدالان علی اللطيف
الخبير ،2إرشاد إلی حکم العقل ،واعتااد لما عل ّمه من قبل من صاحب الشريعة السمحة
األئمة
البياا  .والعوام في هذا األعصار مثل العوام الذين کانوا في أعصار
ّ

 ،وماکانوا

يايّقون عليهم المجا في هذا وأمثاله.
علي وال يسعني
بل روي أ ّن رجال من أهل األهواز قا لإلمام  :إ ّن الحکم ربّما أشکل ّ
الوصو إليك في کل وقت؟ فقا له« :إذا كان كذلك ِ
فأت إلی ما عندكم من القضاة ،وخذ
ّ
بخّلف ما أفتاك به ،فإنا الخير في خّلفهم» .3مع أ ّن الظاهر أ ّن المراد مشق ّة الوصو إليه
 ،ال تعذّ را ،کما ال يخفی علی من نظر إلی ذلك الحدين.
 .1المجلسی ،بحار األنوار ،ج ،12ص924؛ الفيض الكاشانی ،الوافي ،ج ،9ص.211
 .2المجلسی ،بحار األنوار ،ج ،3ص ،11حدی  42؛ ج  ،921ص .31
النص إالا في شرح االستبصار للسياد نعمة هاال الجزائري ،ج ،4ص ،11ولكن ورد في معناه في عيوون أخبوار
 .1لم نعثر علی هذا ا
الرضا؛ انظر :الحرالعاملي ،وسائل الشيعة ،ج ،42ص ،991باب  1من أبواب صفات القاضي ،حدی

قال :قلت للرضا

 ،43عن علي بن أسباط

 :یحدث األمر ال أجد ابداً من معرفته ،وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ،قوال :فقوال:

الحق فيه.
ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ،فإذا أفتاك بشيء فخذ بخّلفه ،فإنا
ا
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التوصل إليه
وفي رواية أخرا« :خذ بما اشتهر بين أصحابك» 1مع إمکان
ّ
إال ّ إلرادته

 ،وليّ ذلك

رفع المشقّة عنهم .والسعي إليه في أکثر األوقات.

ثامنها :أ ّن أهل هذا القو ذکروا من أقوا دالئلهم :أ ّن المجتهد الميّت لو کان حي ّ ًا إلی هذا

اآلن لربّما عد عن اجتهادا وتغيّر رأيه ،کما هو حا المجتهدين .وهذا الدليل کما ترا!
کل ساعة من الساعات،
لمعارضته بالمجتهد
الحي؛ فانّه يجوز رجوعه عن ذلك الرأي في ّ
ّ
کل
ولميوجبوا علی المقل ّد أن يرجع إليه ويسأله عن أحوا اجتهادا واستمرارا ،وتغيّرا في ّ
تعجب منه
يوم من األيام ،وإن نقل مثل هذا عن شيخنا الشهيد الثاني (طاب ثراا) .وقد ّ
المتأخرون من األصحاب ،وهو في محل ّه ،للزوم الحرج علی المقل ّدين.
ّ

تاسعها :أنّکم عملتم بفتاوا األموات وقل ّدتموهم فيها في کثير من المسائل ،منها مسائل
الجرح والتعديل ،فا ّن قولهم :إنّه ثقة ،أو إ ّن حديثه صحيح ،أو إنّه فاسد المذهب ،أو ضعيف
الحدين ،وإن کان إخبار ًا عن حاله وما هي عليه إال ّ أنّه مبني علی اإلجتهاد .وذلك أ ّن أسباب
التوثيق والتاعيف والتصحيح لو نقلوها لنا لربّما عقلنا منها غير ما عقلوا ،وفهمنا منها غير
ما فهموا ،کما هو المشاهد في التعديالت والجروح التي ذکروا أسبابها ،مثل ما وقع
للمتأخرين في شأن عمر بن حنظلة ،حين قالوا :إ ّن الشهيد الثاني طاب ثراا وث ّقه ،فيکون
ّ
حديثه صحيحاً ،فاعتمد علی توثيقه هذا جماعة منهم.
وبعاهم بحن عن سبب هذا التوثيق ،فاذا هو قو الصادق

لما قيل له :إ ّن ابن حنظلة أتانا
ّ

عنك بوقت ،فقا  :إذ ًا ال یكذا ب علينا .2فنفی التوثيق عنه؛ أل ّن هذا العبارة مجملة ومحتملة
لغير التوثيق ،وهو أن يکون معناا أنّه في هذا الحکم ال يکذب علينا؛ ألنّه من المشهورات عنّا،
کما يستفاد من قوله (إذاً) ،ونظائر هذا کثير.
وحينئذ فاالعتماد علی أقوالهم في الجرح والتعديل اعتماد علی اجتهادات األموات ،فقد
يصرحوا به.
وافقونا علی جوازا ،وإن لم ّ
 .1االحسایي ،عوالي اللئالیء ،ج ،2ص ،933حدی
صفات القاضي ،حدی

.4

 .2الكليني ،الكافي ،ج ،3ص ،321حدی
حدی .1

441؛ أنظر :النوری ،مستدرك الوسوائل ،ج ،92ص ،323بواب  1مون أبوواب

 ،9أنظر :الحرالعاملي ،وسوائل الشويعة ،ج ،2ص ،933بواب  1مون أبوواب المواقيوت،
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تأملت قوله تعالی:
وإذا ّ

           



 
  
 
 
    
        
   

 1تراها دال ّة علی المطلبين ،أعني جواز تقليد األموات

التجزي في االجتهاد.
وجواز
ّ

ال في هذا المقام ،حين قا :
فصل بعض المحقّقين 2تفصي ً
إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ّ
ِ
قوة استنباط المسائل من م خذها التفصيلية ة وهو المجتهد التام ة فال
إ ّن العالم إذا کان له ّ
الظن في جانبه.
لقوة ّ
يجوز له تقليد غيراّ ،
حي،
وإن لم يکن له ّ
قوة االستنباط إال ّ في بعض المسائل ،فان لم يمکنه الوصو إلی مجتهد ّ

قوة استنباط؛ لرجحانه أيااً .وإن أمکنه الوصو إلی معرفة رأيه
تعيّن عليه العمل بظنّه فيما له ّ
فيتوخی أقوا الظنّين الحاصلين له من استنباطه ومن قو المجتهد ،ويعلم به.
وتخالف الرأيان
ّ
حجة
فان عرف من نفسه کثرة الخطأ مث ً
عما ظنّه صواباً ،وحسن ظنّه جزماً ،وليّ ّ
ال والرجوع ّ
الجد في المتن،
في حقّنا .وعليه فال يرد النقض علی النافي العتبار رأي الميّت بما أفادا سيّدنا ّ
حّ
إذ االعتماد علی قو الرجاليين إنّما يجوز بالنسبة إلی موارد کانت شهادتهم عن ٍّ
ظن نفسه قل ّدا ،وإال ّ فال.
بالمجتهد زيادة علی ّ
الحي واتّحد،
قوة استنباط شي من المسائل ،وأمکن الوصو إلی المجتهد
وإن لم يکن له ّ
ّ
فيرجح بالعلم والتقوا والکثرة ويقل ّد .وإن فقد أو تعذّ ر الوصو
تعيّن علی تقليدا .وإن تکثّر ّ

إليه ،فيعمل علی قو من يغلب علی ظنّه من الموتیّ ،إما لکثرة علمه ،أو لکثرة القائل بقوله،
المرجحات ،وذلك ّإما باطّ العه علی أقوالهم ،أو
أو الشتهارا بين العلما  ،إلی غير ذلك من
ّ

ممن يعتمد علی قوله .وال جناح عليه في
القوة ّ
قوة االطّ الع ،أو بأخبار من له تلك ّ
کان له ّ

ثم قا :
توزيع المسائل علی المجتهدين ،لوجود
کل واحد منها في موضعّ .
ّ
المرجح مع ّ

المتقدمين ،فا ّن
والذي يختل بالبا أ ّن ما ذکرناا مراد من أوجب االجتهاد عيناً من علمائنا
ّ
بظن نفسه بعد بذ وسعه وجهدا في تحصيل
المکل ّف حينئذ علی طبقاته يکون عامال ّ
بظن غيرا ،فيکون خارجاً عن
أقوا الظنون الحاصلة علی مقدار طاقته ،وال يکون عامال ّ

 .1التوبة.944 ،
نتعرف علی اسمه.
 .2لم ا
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التقليد المحض .وبهذا يزو االستبعاد عن أولئك الفاال األعالم بأنهم کيف يکل ّفون
کاف ّة العوام باالجتهاد التام .انتهی.

األو  ،قلنا بهذا التفصيل ،وهو جواز تقليد الميّت مع عدم
تنزلنا عن ذلك القو
ّ
أقول :إنّا إذا ّ
وأما تأويله کالم فاال
وجود المجتهد
الحي ،وإال ّ فما ذکرناا من التفصيل سابقاً هو األقواّ .
ّ
حلب رضوان هّال عليهم بقولهم بوجوب االجتهاد عيناً ،فحاصله أ ّن مرادهم باالجتهاد معناا
اللغوي ،وهو بذ الجهد في تحصيل معرفة األحکام ،سوا کان باالجتهاد أو التقليد.
والذي يخطر بالبا أ ّن مرادهم من االجتهاد معناا االصطالحي ،إذ هو العرف الشائع بينهم،
وال أعلم ة أ ّن
حتّی أنهم إذا أطلقوا لفا «الفقيه» يُراد به عندهم المجتهد ،لکن مرادهم ة هّ
ال له من حين الذکا
کل من کان له قابلية االجتهاد،
ومتأه ً
ّ
االجتهاد يجب عيناً علی ّ
واالستعداد بالقوة له ،وال يلزم علی هذا تعطيل أمور المکل ّفين ،إذ القابل لهذا واحد من ألف.
وذلك أنّك ترا أهل الذکا والقبو لهذا المطلب الجليل ،قد أقبلوا علی البطالة والتعطيل،
بالقوة
ممن ليّ لهم تلك األهلية ،وال تلك القابلية
ّ
ومصاحبة أهل الدنيا ،وترا األغنيا ّ
والبالفعل قد أقبلوا علی طلب العلم وتحصيله ،ولکن إذا انقات منهم األعما کان سعيهم
في حفا بعض مسائل مختصر النافع أو الشرائع أو نحو ذلك .وليّ هذا إال ّ من باب ما ذهب
إليه جماعة عن علمائنا من أ ّن األمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجب علی األعيان ،وقالوا:
إ ّن معنی وجوبه علی األعيان هو کونه واجباً علی من اتّصف بشرائطه ،وعرف مواقعه
وأحکامه؛ أل ّن من لم يعرف قواعدا الشرعية ال يجوز له القيام به فاال عن وجوبه عليه.
وقا المحق ّقون في أمثالهم :ضاع العلم بين ذکي معطّ ل وبين بليد مشغو بتحصيله.
وقدشاهدنا مثل هذا في أعصارنا هذا کثيراً....
انتهی کالم السيّد الجزائري.1

 .1الجزائري ،كشف األسرار في شرح االستبصار ،ج ،4ص.22

رسالة التفق ّه في الدين (المحاکمة بين الفاضلين)

مصادر التحقیق
الکليني ،محمد بن يعقوب( ،)1401الکافي ،تصحيح :علةی اکبةر غفةاري ،بيةروت ،دار صةعب ودار
التعارف
الحرالعاملي ،محمد بن الحسن ( ،)1403وسائل الشيعة ،بيروت ،دار إحيا التراث العربي
الفيض الکاشاني ،محمد محسن( ،)3446الوافي ،اصفهان ،مکتبة االمام أمير المومنين
الصدوق ،محمد بن علي( ،)3433کما الدين وتمةام النعمةة ،قةم ،موسسةة النشةر االسةالمي التابعةة
لجماعة المدرسين
_________ ( ،)3431من اليحارا الفقيه ،بيروت ،داراألضوا
المجلسي ،محمد باقر( ،)3441بحاراألنوار ،بيروت ،دار احيا التراث العربي
االحسايي ،ابنابيجمهور( ،)3441عوالي اللئالي ،قم ،مطبعة سيدالشهدا
النوري ،حسين(بيتا) ،مستدرك الوسائل ،قم ،مؤسسة آ البيت

فصلنامه پژوهشهای اصولی /شماره  / 48پاییز 4392

4

Abstract

Description and criticize of the theory of Etebariat
Ali Abedi Shahroudi*

Two kinds of rational problems are used in the knowledge of Usul al-Fegh.
One kind of them are Usuli problems that are as introductory for the Fegh.
The other kind of them is a priori demonstrated problems which are as a
source for some of the problems of Usul al-Fegh.
This article is going to discuss about some of the rational issues that are
introduced In Usuli books, either are as introductory for the Fegh, or used to
demonstrating problems of Fegh.

Key words: The knowledge of Usul al-Fegh, Philosophy, Philosophical
problems, rational problems
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Separation of intent and consent based on
jurisprudence and law
Mohammad Rasool Ahangaran*
*
Hossein Haji Hosseini *

The intention and the consent are two fundamental stages in creating
contract and unilateral contract.
This paper attempts to answer this question whether temporary separation of
intention and consent is possible or there are conditions.
Jurisconsults and jurists have offered three theories for answering this
question:
1. The religious and intellectual possibility of temporary separation between
intent and consent (the separation theory).
2. The religious and intellectual impossibility of temporary separation
between intent and consent based on referring intention to religious consent
(the referring theory)
3. The intellectual impossibility of separation between intent and consent
whether the consent be natural or intellectual (the intellectual Inseparability)
This essay criticizes these three theories and eventually offers its noble
theory based on the religious impossibility of temporary separation between
intent and consent and intellectual possibility of separation between them.
Key words: intention, consent, the will, demand, reluctant bargain,
officiousness bargain
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Abstract

Historical record of the problem of the Derivative
Ali Sorkheh*

Historical research about an issue could eliminate an outlook about
affirmation or denial or scientific application of it. A historical research
about an issue explains the context of its born, Interdisciplinary
communication and stages of its evolution. This article is going to represent
a historical research about the problem of “derivative” in Usul, and explains
its first kernel, first science that was discussed the problem of “derivative” in
it for the first time, and why and by whom this problem was discussed In the
Usul for the first time. This paper moreover a historical research about the
problem of “derivative”, explains its evolution and its meanings in the
Arabic grammar, theology, philosophy and in the Usul.
Key Words: “Derivative” in Usul, “Derivative” in Arabic grammar,
“Derivative” in logic and philosophy, record of “Derivative”
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An analytic and criticized treatise about the Imam
Khomeini's innovation Theory of Legal articulations
Mohammad Javad Al- Fazel Al-Lankarani *

This article is going to discuss about Imam Khomeini's theory of Legal
articulations (khetab) in the context of Usul and to represent a new
interpretation about it. As regards to the analytic and criticized interpretation
of the Usuli works of Imam Khomeini and other writings about his Usuli's
point of views, it seems that there is no disintegration in the laws in the
theory of Legal articulations.

Key Words: Legal Articulation, disintegration, real proposition, legal
disintegration
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