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علم اصول الفقه
الفصل

االول:الحجة
المحرزة

المبحث األول :الحجة المحرزة

غير العقلية
المبحث الثاني :الحجة المحرزة
العقلية

3

علم اصول الفقه
المبحث األول :الحجة
الفصل

المحرزة غير العقلية

االول:الحجة
المحرزة

مقدمة الواجب

المبحث الثاني :الحجة
المحرزة العقلية

4

مسألة الضد
اجتماع األمر و
النهي

اقسام المفاهيم

حقايق

مفاهيم
اعتباريات
5

اقسام المفاهيم

حقايق
مفاهيم
اعتباريات

6

مستقل از فهم
و ادراک ذهن

مفهوم اعتباریات
•  .مفهوم اعتباریات

• از آنچه در عالم وجود دارد ،مستتقل از
فهتتم و ادراذ نه ت  ،بتته اقتتایب رعبيتتر
ميکنيم.

• حقایق اموری هستند که ذهن ما در شکلگیری آنها ،نقشی نیدارد؛
نهایتاً در هنگام ادراک آنها ،منفعل و تحت تأثیر آنها است.

7

رأمالت در علم اصول فقه(مهدی هادوی رهراني) ,کتاب اول:فلسفهی علم اصول فقه،
دفتر دوم:بخش دوم :مبادی علم اصول فقه ،قسمت اول :مبادی رصوری ،فصل ششم:اعتباریات

اقسام المفاهيم

مفاهيم

8

حقايق
اعتباريات

ماهوى

مفهوم اعتباریات
• اینگونه امور که در فلسفه به امور ماهوی یاد م شوند ،در خارج به
وجود خارج موجودند و دارای آثار خاص به خودشان هسیتند و
در ذهن به وجود ذهن موجودند و فاقد آثار خارج .
• بحث وجود ذهن در مباحث فلسف  ،ناظر به بیان این مطلب اسیت
که ماهیت همانگونه که در خارج به وجود خارج موجیود اسیت،
در ذهن به وجود ذهن موجود است .ذهن هیچگونه تغییر و تحول و
تصرف در این ماهیات انجام نم دهد.

9

اقسام المفاهيم
حقايق
مفاهيم
اعتباريات

10

ذهن ما در
پيدايش آنها
نوعی دخالت
و تصرف و
خالقيت دارد

مفهوم اعتباریات
• در کنار حقایق ،یعن مفاهیم ماهوی ،با مجموعهای از مفاهیم مواجه
هستیم که ذهن ما در پیدایش آنها نوع دخالت و تصرف و خالقیت
دارد .اینگونه مفاهیم را اعتباری م نامیم.

11

اقسام المفاهيم

مفاهيم

12

حقايق
اعتباريات

نفساالمری
محض

مفهوم اعتباریات
•
•
•
•

13

 .2اقسام اعتباریات
اعتباریات به دو دسته تقسیم م شوند:
 .1اعتباریات نفساالمری
 .2اعتباریات محض

اقسام المفاهيم

نفساالمری

اعتباريات
محض
14

اقسام المفاهيم

نفساالمری
اعتباريات
محض

15

ريشه در
واقعيت دارند

اقسام المفاهيم

نفساالمری
اعتباريات

محض

16

ريشه در
واقعيت دارند

منطقى
فلسفى

مفهوم اعتباریات
•  .1 .2اعتباریات نفساالمری
• آن دسته از مفاهیم اعتباری که ریشیه در واقعییت دارنید ،اعتبیاری
نفساالمری م نامیم .معقوالت ثان فلسف و منطق از ایین جملیه
هستند؛ زیرا از یک سو در شکلگیری اینگونه مفاهیم ،نوع فعالیت
و تعمل (کار سخت) و مشقت ذهن  ،تحقق م یابد و از سوی دیگیر
ریشه در واقعیت دارند.

17

مفهوم اعتباریات
• بر اساس نظریهی وجود ذهن  ،ماهیت که با وجود خیارج محقیق
است ،همانطور و بعینه با یک وجود ذهن در ذهن موجود م شود.
تا اینجا ذهن هیچ تصرف در این مفهومِ به دست آمده ،ندارد و فقی
به منزلهی آینهای است که ش ء خارج در آن نقش م بندد.

18

مفهوم اعتباریات
• بعد از آن ،ذهن این توانای را دارد که ش ء موجود در خویش را از
منظرها و زوایای گوناگون نگاه کند.
• اگر آن مفهوم را از منظر تحقق حقیق اش مورد توجیه قیرار دهید و
صفات برای او بیابد که مربوط بیه تحقیق عینی آن اسیت ،از ایین
دستاوردها به معقوالت ثان فلسف یاد م کنیم.
• واضحترین این مفاهیم که در رأس همهی آنها است ،مفهیوم وجیود
است.

19

مفهوم اعتباریات
• در مقابل اگر ذهن مفهوم موجود در خویش را از حیث همان هویت
و خصوصیت ذهن اش ،مورد توجه قرار دهد ،اوصاف که بیرای آن
مفهوم م یابد ،معقوالت ثان منطق را تشکیل م دهد.

20

مفهوم اعتباریات
• هرچند ذهن ،معقوالت ثان منطق و فلسیف را بیا نیوع فعالییت
ذهن به دست م آورد ،اما آنها از نفساالمر و واقع حاصل م شوند
و ریشه در واقع دارند .به همین دلیل به آنهیا اعتبیاری نفساالمیری
م گوییم .به عبارت دیگر این مفاهیم هرچند در خارج «میا بیازاء»
ندارند ،اما «منشأ انتزاع» دارند.

21

مفهوم اعتباریات
• البته در جای خود بیان شده که جایگاه معقیوالت ثیان منطقی در
ذهن است .واقع که منشأ انتزاع این نوع معقوالت است ،مرتبهای از
ذهن م باشد کیه میورد مطالعیهی مرتبیهی دیگیری از ذهین قیرار
م گیرد .یعن ذهن یک حالت تیو در تیو دارد کیه مرتبیهای از آن،
نفساالمر مرتبهی دیگر است .این مرتبه ،نسبت به آن مرتبه ،ذهن و
آن مرتبه نسبت به این مرتبه ،واقعی اسیت ولی هیر دوی آنهیا در
فضای ذهن صورت م گیرد.

22

مفهوم اعتباریات
• حالآنکه واقع و نفساالمیر معقیوالت ثیان فلسیف در خیارج از
فضای ذهن است .به تعبیر معروف :عروض معقوالت ثان فلسف در
ذهن و اتصاف آنها در خیارج اسیت و در معقیوالت ثیان منطقی ،
عروض و اتصاف ،هر دو ،در ذهن م باشد و این دو (معقوالت ثان
فلسف و منطق ) در مقابل مفیاهیم میاهوی هسیتند کیه عیروض و
اتصافشان در خارج است.

23

اقسام المفاهيم

الماهوي
المفاهيم
المعقوالت الثانية

24

العروض و االتصاف
في الخارج

اقسام المفاهيم

المفاهيم

25

المعقوالت
الثانية

المنطقية
الفلسفية

اقسام المفاهيم
الماهوي
المفاهيم

العروض و االتصاف
في الخارج

المنطقية

العروض و االتصاف
في الذهن

المعقوالت الثانية
الفلسفية

26

العروض في الذهن و
االتصاف في الخارج

مفهوم اعتباریات
• اعتباریات نفساالمری از دیرباز مورد توجه فیلسوفان بیوده اسیت.
ابنسینا ( 370ی  428ق) در اشارات ،خواجیه ( 597ی  672ق) در
شرح اشارت ،شیخ اشیراق ( 549ی  587ق) و ...بیه ایین دو بحیث
پرداختهاند و بحثهای خیل دقیق در ایین میورد دارنید؛ هرچنید
کلماتشان به دالیل با نوع ابهام مواجه است.

27

مفهوم اعتباریات
•  .2 .2اعتباریات محض
• در کنار مفاهیم اعتباری نفساالمری ،مفاهیم اعتباری دیگری وجیود
دارد که از آنها به اعتباریات محض یاد م کنیم .اعتباریات محض با
اعتباریات نفساالمری در این نکته مشترکند که هیر دو بیا فعالییت
ذهن تولید م شوند .ذهن در هر دوی آنها ،نوع خالقیت دارد .امیا
در نزدیک بودن به واقع و حقیقت با هم تفیاوت دارنید .اعتبارییات
نفساالمری به واقع و حقیقت نزدیکترند و خالقیت ذهنی در آنهیا
به مراتب کمتر از خالقیت ذهن در اعتباریات محض است .ذهن در
اعتباریات محض نقش خالق بیشتری دارد.
28

مفهوم اعتباریات
• از سوی دیگر ،ذهن در اعتباریات نفساالمری مضیطر بیه خالقییت
است و در اعتباریات محض این امر را با ارادهی خود انجام م دهد.
بییه دیگییر سییخن ،ذهیین در اعتباریییات نفساالمییری ناچییار اسییت
مفهومسازی کند ،ول در اعتباریات محض چنین نیست ،هرچند بیه
آن اقدام م نماید.

29

مفهوم اعتباریات
• همانگونه که عالمه در رسالهی اعتبارییات و در مقالیهی ششیم از
اصول فلسفه و روش رئالیسم تصیریح م کنید ،اعتبارییات محیض،
امور وهم و خیال هستند که ذهن با تصیرف در واقعییات آنهیا را
ایجاد م کند .این مفاهیم نه تنها ما بازاء ندارند بلکه منشأ انتزاع هم
ندارند و در واقع یک نوع فرض هستند.

30

مفهوم اعتباریات
• درعینحال ذهن آنها را م سازد؛ زیرا زندگ بشر با همیین مفیاهیم
فرض سامان م گیرد .در واقع ذهن برای مفاهیم که خلق م کنید،
احکام و آثاری را نیز اعتبار م نماید .اگر این فرضها نبود ،دنییای
بشری از بین م رفت .نقش این امیور وهمی و خییال در زنیدگ
بشری به مراتب بیشتر از واقعیت است.

31

مفهوم اعتباریات
• تصرف در واقعیات به اشکال مختلف صورت م گیرد .ذهن گیاه در
یک ش ء توسعه م دهد و اضافه بر مصادیق واقع کیه دارد ،بیرای
آن ،مصادیق اعتباری ایجاد م نماید و گاه در حکم یک ش ء توسعه
م دهد و آثاری را که حقیقتاً مال آن است ،به ش ء دیگیری نسیبت
م دهد که حقیقتاً صاحب این آثار نیست.

32

مفهوم اعتباریات
• بعض از اوقات نوع ترکیب مفاهیم حقیق را به کیار م گییرد کیه
خود آن ترکیب ،حقیقت ندارد؛ ول برای آن ،حقیقت فرض م کنید.
مثالً ذهن از ترکیب افراد ،مفهوم اجتماع را خلق م کند؛ درحال کیه
در خارج فق افراد وجود دارند و اجتماع عینیاً در خیارج موجیود
نیست .اجتماع از اعتباریات محض قبل از اجتماع است که در اقسام
اعتباریات محض به آن م پردازیم.

33

مفهوم اعتباریات
• بنابراین اعتباریات محض هم به نحوی از انحا بیا واقعییات ارتبیاط
دارند و کامالً گسیخته از واقع نیستند .انسان در خلق ذهن خیویش
از حقایق که درک م کند به نوع بهره م برد و هر چقیدر هیم در
خلق ،فعالتر باشد ،باز با واقع در ارتباط است.

34

مفهوم اعتباریات
• در نظر عالمه ،ایجاد مفاهیم اعتباری نوع خدعهی فطرت ما است.
فطرت باعث م شود این نوع مفاهیم را اعتبار کنیم .به همین دلییل،
این مفاهیم جزو فطریات ما هستند و در فطرت ما ریشه دارند.

35

مفهوم اعتباریات
• مثالً وقت انسان ،مفهوم وجوب اعتبیاری (بایید) را در ذهین خیود
م سازد و درک م کند ،این درک ،خالقیت او است و همانگونه که
در اقسام اعتباریات محض بیان م نماییم ،در نظر عالمه ایین اولیین
نیرنگ و خدعهی فطرت او است.
• فطرت باعث م شود که او چیزی را که واقعاً وجود ندارد و نیوع
توهم و خیال است ،درک کند .این مفاهیم خیال و توهم در نگیاه
ابتدای به راحت قابل تمییز نیسیتند و آدمهیای عیادی مییز «بایید
اعتباری» را با مفاهیم حقیق درک نم کنند .آنها در زندگ عادی و
عرف خویش به خالقیت ذهن در مورد این «باید» توجه ندارند.
36

مفهوم اعتباریات
• عالمه ارائههای ادب چون تمثیلها و استعارهها را از جملیه میوارد
اعتباریات محض م شمارد .اگر شاعر م گوید:
• ماه چو تو آسمان ندیده است سروی چیو تیو بوسیتان ندییده
است
• خود م داند که معشوق ،مصداق ماه و سرو نیست؛ اما آن را از روی
مجاز و استعاره ،ماه و سرو به حساب م آورد و برای میاه و سیرو
یک مصداق اعتباری قرار م دهد.

37

مفهوم اعتباریات

• اینها امور وهمي و خيالي هستند ،امتا همتي
امتتور وهمتتي و خيتتالي دارای ایتتر عينتتي و
اقيقياند.

• شعری که عنصر خیال را دارد ،تأثیری در جان انسانها ایجاد م کند
که اگر این عنصیر نبیود ،آن تیأثیر عینی و تکیوین و خیارج را
نداشت.

38

مفهوم اعتباریات
• الزم به ذکر است که توهم و خیال در اینجا به اصطالح غیر فلسف و بیه
معنای عرف آن به کار م رود .وهم و خیال در وادی اصطالحات فلسف
با هم متفاوتند .در اصطالح فلسف تا وقت میدرکات مسیتقیماً از طرییق
حواس ظاهری ادراک م شوند و مادام که قوای حس میا بیا آنهیا در
ارتباط است ،ما از علم حس بهرهمندیم؛ اما به محض انقطاع این رابطیه،
صورت حاصلهی موجود در ذهن ،خیال اسیت کیه خزانیهی حیس بیه
حساب م آید .اما در مورد وهم ،برخ گفتهاند :وهیم عبیارت اسیت از
مدرکات جزئ غیر حس  .ازاینرو ،اصطالح وهم و خیال با هم تفیاوت
دارد؛ درحال که ما این دو را در اینجا به معنیای نزدییک بیه هیم و بیا
تسامح در اصطالح فلسف به کار م بریم.
39

مفهوم اعتباریات
• همینطور قوهی واهمه در اصطالح فلسف با وهم و قوهی مخیله بیا
خیال تفاوت دارند .خیال در اصطالح فلسیف فقی ییک ظیرف و
خزانه است و بایگان اطالعات حس شیمرده م شیود ،درحال کیه
قوهی مخیله ،قوهای است که در این صور حسی مخزونیه ،تصیرف
م کند و صور جدیدی را ایجاد م نماید .واضح است که خیال کیه
خزانهی صور حس است ،صاحب هیچ نوع ابتکار و خالقیت نیست
و مقصود ما از خیال در اینجا همان قوهی تخیل یا مخیله اسیت کیه
یک قوهی خالق و دائماً در حال ساخت و ساز م باشد .اعتباریات
در واقع حاصل قوهی مخیله است.
40

مفهوم اعتباریات
• اعتباریات محض مراتب دارند .یک مفهوم اعتباری ممکن است بعید
از مفهوم اعتباری خلق شدهی دیگری ،تحقق یافتیه باشید و مفهیوم
اعتباری سوم بعد از آن پدید آید و همینطور بیه ترتییب مفیاهیم
اعتباری دیگر ،یک پس از دیگری خلق شوند .هر قیدر واسیطه در
خلق مفاهیم اعتباری بیشتر شود ،به همان مقدار از واقعییت دورتیر
خواهند بود و خالقیت ذهن در آنها افزایش خواهد یافت.

41

مفهوم اعتباریات
• در نظر عالمه طباطبای  ،انسان موجودی است که با اراده بیه کمیال
م رسد .کمال او مرهون اراده است و اراده ،امری مرتب با ادارک و
معرفییت .ازاییینرو ،نیازمنیید ادراکییات اسییت کییه ارادهی او در اییین
اداراکات نقش داشته باشد .اعتباریات از این نیاز نشأت م گیرند.
• اما علوم حقیق  ،از آنجا که ذهن نسبت به آنها حالت منفعیل دارد و
اراده در آنها نقش ایفا نم کنید ،چنیدان تیأثیری در کمیال انسیان
ندارند؛ بلکه به تعبیری ،خودشان ف حد نفسه ،هیچ تأثیری در کمال
انسان ندارند.
42

مفهوم اعتباریات
• بر اساس بیان عالمه ،انسان نیاز به ادراکات دارد که با عنصر ارادهی
خویش در آنها تصرف و دخالت کرده باشد .این نوع ادراکات ،انسان
را به کمال م رسانند .طبق این استدالل ،هر چقدر دست انسیان در
این ادراکات قویتر باشد ،نقش آنها در کمال بیشتر خواهد بود.
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مفهوم اعتباریات
•  .1 .2 .2چند نکته در کالم عالمه طباطبایي
• در اینجا الزم است به چند نکته در عبارت عالمه توجه کنیم:
•  .1ظاهر مقصود عالمه آنجا که فرمود :اراده در علوم حقیقی نقشی
ندارد و ما همان را که در واقیع و حقیقیت هسیت ،ادراک می کنیم،
مربوط به وقت است که انسان به علم و ادراک م رسید .سیخن وی
ناظر به مقدمات ارادی تحصیل علم نیست ،فق به آن نتیجیهای کیه
بعد از این مقدمات پیدا م شود ،یعن اذعیان ،توجیه دارد و معتقید
است این اذعان در کمال انسان نقش ندارد.
44

مفهوم اعتباریات
•

•

•
•
•

•
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اما با توجه به بحث که صدرالمتألهین (متوفای  1050ق) مطرح کرده و درست هم هست ،علم از سنخ وجود م باشد .افزایش ادراکات برای موجود مدرک ،در یک معنا ،به افزایش وجود و در تعبیر دیگر ،به شدت وجود
برم گردد .یعن هر چه انسان بداند ،گویا وجودش بزرگتر م شود؛ یا به تعبیر دقیقتر ،وجودش شدت م یابد و مرتبهی وجودیاش باالتر م رود .بنابراین خود معرفت ،اگرچه معرفت به حقایق باشد ،کمال است .حتی
اگر خود این معرفت اختیاری نباشد ،باز از آن جهت که موجب اشتداد وجودی م گردد ،در کمال مؤثر است .البته مقدمات کسب معرفت ،اختیاری است و در این بحث نیست؛ ول نظر ما به خود معرفت است که حت بیا
فرض عدم اختیاری بودن آن ،در کمال تأثیر دارد.
ظاهراً مقصود عالمه از کمال ،آنجا که فرمود این علوم در کمال نقش ندارند ،این کمال که درهرحال اشتداد وجودی است نباشد و شاید تعبیر کمال اول و ثانوی در عبارات عالمه اشارهای بیه ایین دو نیوع کمیال داشیته
باشد؛ یعن کمال اول  ،همان کمال بالذات است و کمال ثانوی ،کمال است که انسان بعدها به آن دست م یابد .با این بیان علم به اعتباریات ،کمال ثانوی را تشکیل م دهد .البته به یک معنای علم به حقایق نیز از زمرهی
کمال ثانوی خواهد بود ،چون انسان قبل از این معرفت ،آن شدت وجودی را نداشت و بعد از معرفت به آن دست پیدا م کند؛ همان معنای که م تواند تفسیر آیهی شریفهی «هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمیون»
[ آیا کس که م داند با کس که نم داند به لحاظ مرتبهی وجودی تساوی دارند] باشد .در این آیه ،مدلول استفهام انکاری ،بیان عدم تساوی مرتبهی وجودی این دو گروه است .این عدم تسیاوی از جهیات مختلیف قابیل
تفسیر است .یک از جهات همین مسئلهی اشتداد وجودی است .اگر ادراکات انسان ،مطابق با واقع باشد ،واقعاً علم حاصل شده است و چون علم از سنخ وجود است ،منشأ اشتداد وجودی و کمال م شود و اگر ادراکیات
انسان ،مطابق با واقع نباشد ،در واقع جهل مرکب است و ما گمان م کنیم که علم است .بنابراین عالمه آنجا که فرمودند :علم به حقایق در کمال نقش ندارد ،شاید به یک معنای دیگر از نقش در کمال توجه داشتهاند؛ چیه
اگر به معنای که در کالم صدرالمتألهین است ،عنایت داشته باشیم ،معرفت مطلقا منشأ کمال است.
 .2مقصود از اعتباری در عبارات عالمه ،البته در رسالهی اعتباریات و در مقالهی ششم از اصول فلسفه و روش رئالیسم ،اعتباریات محیض اسیت و اصیالً بیه اعتبارییات نفساالمیری نظیری نیدارد .عالمیه اعتبارییات
نفساالمری را در این دو جا به حقایق ملحق کرده است.
 .3از تعبیر عالمه در بدایة الحکمة و نهایة الحکمة این معنا استفاده م شود که گویا اطالق لفظ اعتباری بر معقوالت ثان منطق و فلسف با اطالق لفظ اعتباری بر اعتباریات محض به دو معنا است؛ یعن اعتباری مشترک
لفظ بین این دو معنا م باشد .عالمه در ابتدای بحث در هر دو کتاب از حقایق و اعتباریات صحبت م کند و م فرماید :مقصود از حقایق ،مفاهیم ماهوی و مقصود از اعتباریات ،معقوالت ثان منطق و فلسف است .بعید
در آخر فصل ،معنای دیگری از اعتباری که همین اعتباری محض است ،ذکر م کند .ظاهر تعبیر ،بیانگر دو معنا برای اعتباری است.
اما با توجه به آنچه در مورد اعتباری ذکر کردیم ،بیش از یک معنا از اعتباری فهمیده نم شود .اعتباری مفهوم است که ذهن با نوع فعالیت و خالقیت آن را به دست م آورد .این معنا هیم بیر اعتبارییات نفساالمیری
(معقوالت ثان منطق و فلسف ) صادق است و هم بر اعتباریات محض .بدین ترتیب اعتباری ،مشترک معنوی خواهد بود .بله درست است که اعتباریات نفساالمری بیا اعتبارییات محیض تفیاوت دارنید؛ امیا در جهیت
اعتباری بودن ،مشترکند .اگر ذهن نبود ،این مفاهیم حت اعتباریات نفساالمری ،اصالً تحقق نداشتند .آنها فق ریشه در واقع دارند؛ یعن واقع ،ریشهی آنها است ،نه خود آنها .مفاهیم مثل علییت و معلولییت ،مفیاهیم
نیستند که اگر ذهن نباشد ،تحقق عین داشته باشند .مصداق علت و معلول مثالً آتش و حرارت ،در خارج وجود دارد ،اما فرد این مفهوم فق در ذهن است ،به عبارت دیگر همانگونه که در قبل نیز توضیح دادیم ،ما بازاء
ندارد اما منشأ انتزاع دارد.
 .4با توجه به آنچه بیان کردیم ،اعتباریات نفساالمری از تحلیل مفاهیم ماهوی به دست م آیند؛ درحال که اعتباریات محض از توسعهی مفاهیم حاصل م شوند .اما در اینکه این توسعه ،توسیعه در ییک مفهیوم میاهوی
باشد یا توسعه در یک مفهوم نفساالمری فرق نم کند .چه همانگونه که گفتیم ،مفاهیم نفساالمری از آنجا که منشأ انتزاع در واقع دارند ،از امور واقع به حساب م آیند و یک مفهوم اعتباری محیض م توانید حاصیل
توسعهای در این مفهوم نفساالمری باشد که عالمه از آنها به حقایق یاد م کند.

مفهوم اعتباریات
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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 .در چگونگ نقش بستن مفاهیم ماهوی بحث است .آنچه ابتداءاً ادراک م کنیم ،مفاهیم جزئ است .ما چگونه از این مفاهیم جزئ به مفهوم کل
راه پیدا م کنیم؟ در بحثهای فلسف  ،نظریات مختلف نسبت به این مطلب وجود داشته است .سادهترین آنها که فق بیرای توضییح فکیر اسیت،
نظریهی تقشیر م باشد .بر اساس این نظریه ،ذهن مفاهیم جزئ را م گیرد ،پوستهی خصوصیات جزئ را از آنها م کند و از آن مفهوم کل را بیه
دست م آورد .این نظریه ،نظریهی درست نیست و فق برای توضیح این اندیشه مورد استفاده قرار م گیرد ،نه برای تبیین حقیقت ادراکات کل .
 .مفهوم وجود که به تعبیر فلسف از بدیه ترین مفاهیم م باشد ،از معقوالت ثان به شمار م آید .در واقع مفهوم وجود با نوع تحلیل از مفیاهیم
ماهوی به دست م آید .ذهن در م یابد که ش ء غیر از خصوصیات که هویت و ماهیت آن را تشکیل م دهد ،چیز دیگری دارد که بین او و سایر
امور در عالم عین مشترک است .غیر از چیست  ،دارای هست هم هست.
 .این تعبیر معروف ،در یک بحث دقیق به همان مطلب که عرض شد ،برم گردد واال همان اشکاالت که شهید مطهری در شیرح مبسیوط منظومیه
فرمودند ،وارد خواهد بود (ر.ک :مرتض مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،9صص  361ی .)405
 .ر.ک :شیخ اشراق ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،ج  ،1ص 340؛ و خواجه نصیرالدین طوس  ،شرح االشارات و التنبیهات ،ج  ،1صص  9و 83
و ج  ،2ص .353
 .ر.ک :عالمه طباطبای  ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،مقاله ششم (چاپ شده در مجموعه آثار شهید مطهری ،ج  ،6صص  391ی )413؛ و عالمه
طباطبای  ،رسائل سبعة (رسالهی «االعتباریات») ،صص  127ی 129؛ و شهید مرتض مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،6تعلیقات مقالیه ششیم ،صیص
 395ی .402
 .قطعاً مفهوم اجتماع ما بازاء ندارد؛ اما اگر ادعا کنیم منشأ انتزاع دارد از اعتباریات نفساالمری خواهد بود و اگر منشأ انتزاع نداشته باشد و ذهین
عهدهدار ساخت آن باشد ،یک اعتباری محض است.
 .ر.ک :عالمه طباطبای  ،رسائل سبعة (رسالهی «االعتباریات») ،ص .130
 .ر.ک :عالمه طباطبای  ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،مقاله ششم (چاپ شده در مجموعه آثار شهید مطهری ،ج  ،6ص .)385
 .ر.ک :عالمه طباطبای  ،رسائل سبعة( ،رسالهی «اعتباریات») ،ص .127
 .زمر.9 ،
ر.ک :عالمه طباطبای  ،بدایة الحکمة ،المرحلة الحادیة عشرة ،الفصل التاسع؛ و عالمه طباطبای  ،نهایة الحکمیة ،المرحلیة الحادییة عشیرة ،الفصیل
العاشر.

 .اعتباریات شرعي
•
•
•
•

 .اعتباریات شرعي
اعتباریات شرع آن دسته از اعتبارات محض هستند که تابع مصالح
و مفاسد واقع و به ارادهی اله اعتبار شدهاند.
این اعتباریات نیز همانند اعتباریات عقالیی بیه دو دسیته تقسییم
م شوند:
أ .اعتباریات ثابت که به حیثیت ثابت بشر مرتبطند.

• ب .اعتباریات متغیر که با بعد متغیر بشر ارتباط دارند.
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 .اعتباریات شرعي
• از آنجا که حیقیت ثابت بشر ،اصیل اسیت و حیثییت متغییر ،فیرع،
اعتباریات شرع ثابت ،اصل و اعتباریات متغیر ،فرعند.
• در نظریهی اندیشهی مدون ،کیفیت پیدایش متغییرات در شیریعت و
نحوهی ارتباط عناصر ثابت با متغیر را بیان کردهایم و در واقیع ایین
مطلب یک از مبان آن نظریه است.
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 .اعتباریات شرعي
• آنچه در ذیل ذکر می کنیم ،بییان سیادهی مطالیب مطیرح در آنجیا
م باشد که در واقع خالصهای از مطالیب گذشیته نییز بیه حسیاب
م آید:
•  .1حقیقت بشر یعن آن امر واقع که جیزو حقیایق قیرار م گییرد،
دارای دو بعد و دو حیثیتِ ثابت و متغیر است.
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 .اعتباریات شرعي
•  .2اموری اعتباری وجود دارند که با حقایق مرتب هستند.
•  .3اعتباریات محض ،ارتباط وثیق و مستحکم بیا انسیان دارنید؛
زیرا از عوامل هستند که بشیر از آنهیا بیرای کمیال خیودش بهیره
م گیرد.
• با پذیرش مطالب فوق ،نتیجه م گیریم که اعتباریات محض ،نیوع
ارتباط با حقیقت بشر و با واقعیت عین بشر دارند و به تبیعِ دو بعید
انسان ،به ثابت و متغیر تقسیم م شوند.
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 .اعتباریات شرعي
•  .ر.ک :هادوی تهران  ،تأمالت در علم اصول فقه ،کتاب اول ،دفتر سیوم ،فصیل
اول ،مبحث « .2نظریهی اندیشهی مدون در اسالم».
•  .اصطالح احکام اول و ثانوی با اصطالح ثابت و متغیر متفیاوت اسیت .احکیام
اول مربوط به شرای عادی و احکام ثیانوی مربیوط بیه حیاالت خیاص مثیل
اضطرار و حرج هستند .همین احکام اول کیه در حالیت عیادی جرییان دارنید،
ممکن است ثابت باشند و ممکن است متغیر باشند .همچنان که احکام ثانوی نییز
که مخصوص حاالت خاص هستند ،ممکن است ثابت باشند و ممکن است متغیر
باشند .به عبارت دیگر حکم شرع در زمرهی اعتباریات قرار دارد و اعتبارییات
به ثابت و متغیر تقسیم م شوند .بنابراین احکام شرع نیز به ثابت و متغیر تقسیم
م گردند؛ اما تقسیم احکام به ثابت و متغیر از یک جهت است و تقسیم احکام به
اول و ثانوی از جهت دیگر .ضرورتاً اینگونه نیست که هر حکم متغیری مربوط
به شرای خاص مثل اضطرار و حرج باشد و هر حکم ثابت مربیوط بیه حالیت
عدم اضطرار و عدم حرج.
51

التضاد في اإلعتباریات

• قوله ان متعلق األحکام هو فعل المکلف إلخ:
• ( )2قد ذکرنا مرارا ان الحکم نسبة اعتبارییة و أطتراف
النسب االعتباریة یجب ان رکتون اعتباریتة فالعنیاوین
االعتباریییة ه ی متعلقییات األحکییام أوال و بالییذات و
األفعال الخارجیة متصف بها بعرضها فهی واسیطة فی
العروض بالنسبة إلى معنوناتها ال واسیطة فی الثبیوت
حتى یلزم تأثیر ما لیس ف الخارج حقیقة فی األمیور
الخارجیة تأثیرا حقیقیا.
52

ااشية الکفایة(العالمة الطباطبایي)؛ ج 1؛ ص141-140

التضاد في اإلعتباریات

• قوله (ره) ما هو مالک استحالة طلب الضدین إلخ)1( :

• ال ینبغ ان یرتاب ف ان األمور االعتبارییة ال یتحقیق
بینها نسبة التناف و ال التالؤم مین حییث أنفسیها إذ ال
نفسیة لها على ما عرفت سابقا و انما رتحقب بينهتا مت
ايث اآلیار المترربة عليهتا کیالتالؤم بیین المتعلقیین و
التناف و التضاد بینهما فالتدافع و التضاد بین االمتثیالین
و هما أثر األمرین هو الموجب لتضیاد األمیرین بنحیو
الوساطة ف العروض دون الوساطة ف الثبوت،
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ااشية الکفایة(العالمة الطباطبایي)؛ ج 1؛ ص131-130

التضاد في اإلعتباریات

• و اما اإلیراد بان التضیاد و التماثیل مین
أحکام األمور الحقیقییة دون االعتبارییة
فییال تضییاد و ال تماثییل بییین األحکییام.
فمدفوع بان المراد مطلب التنافي نارتا أو
وجودا مجازا ال ما هو اصطالح الحکیم.
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ااشية الکفایة(العالمة الطباطبایي) ؛ ج 2؛ ص195

الجواز عقال و االمتناع عرفا
• بق الکالم ف حال (التفصیل من بعیض األعیالم( )2و
القول بالجواز عقال و االمتناع عرفا).
• و فیه أنه ال سبیل للعرف ف الحکم بالجواز أو االمتناع
إال طریق العقل فال معنى لهذا التفصیل إال ما أشرنا إلیه
من النظیر المسیامح الغییر المبتنی علیى التیدقیق و
التحقیق و أنت خبیر بعدم العبرة به بعید االطیالع علیى
خالفه بالنظر الدقیق
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کفایة األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص167

الجواز عقال و االمتناع عرفا
• و قد عرفت فیما تقدم( )3أن النزاع لیس ف خصیوص
مدلول صیغة األمر و النه بل ف األعم فال مجیال ألن
یتوهم أن العرف هو المحکم ف تعیین المیدالیل و لعلیه
کان بین مدلولیهما حسب تعیینه تناف ال یجتمعان فی
واحد و لو بعنوانین و إن کان العقل یرى جواز اجتمیاع
الوجوب و الحرمة ف واحد بوجهین فتدبر.

56

کفایة األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص167

الجواز عقال و االمتناع عرفا
• ( )2المحقق األردبیل ف شرح اإلرشاد  ،110 :2و قد
ینسب ذلک إلى صاحب الریاض (قیده) أیضیا و کأنیه
مسموع منه شفاها ،على حید تعبییر صیاحب مطیارح
األنظار.129 /
• ( )3ف االمر الرابع.152 /
• ( )4ف «ب» تعینه.
57

کفایة األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص167

الجواز عقال و االمتناع عرفا
• قوله رحمه اهلل و القول بالجواز عقال و االمتناع عرفا إلخ:
• ( )1قیید عرفییت ان متعلقییات األحکییام هی العنییاوین دون
المعنونات الخارجیة غیر ان العقالء بالنظر الثانوی یرون انهیا
ه المتعلقات دون العناوین فیصیر هذا اعتبیارا ثانییا تالییا
لالعتبار األول فال یرد علیه ما سیورده رحمه اهلل مین عیدم
االعتبار بنظر العرف فیما علیم بیالنظر الیدققیق خالفیه فیان
الرکون بنظر العرف هاهنا لییس اعتمیادا بنظیر العیرف میع
انکشاف خالفه بل جریا على اعتبار عقالئ ثان تال آلخر.
58

ااشية الکفایة(العالمة الطباطبایي) ؛ ج 2؛ ص143-142

ادیث رضادّ األاکام التکليفية
• ألنق البعث الحقیق یوجد سواء وجدت الهویة العینیة من المکلیف أم
ال ،و یستحیل أن یتقوقم الموجود و یتشخص بالمعدوم ،بل ما ال یوجد
أصال ،کما ف البعث إلى العصاة ،فال محالة یکون متعلقه المقوّم لته و
المشخّص هو الفعل بوجوده العنواني الفرضتي الموافتب الفتب األمتر
االعتباری و المسانخ له.

59

نهایة الدرایة في شرح الکفایة ،ج ،2ص309 :

ادیث رضادّ األاکام التکليفية

• فاتضح من جمیع ما ذکرنا :أنّ البعث و الزجر ليسا
م األاوال الخارجية ،بل م األمور االعتباریة ،و
أنق متعلّقهما لتيس مت الموجتودات العينيتة ،بتل
العنوانية ،و أنق الوادة المفروضة ليست شخصتية،
بل طبيعية ،فال موجب لتوهقم اجتماع الضدقین مین
البعث نحو ش ء و الزجر عنه.
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نهایة الدرایة في شرح الکفایة ،ج ،2ص310 :

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي
• نستخلص ثالثة مالکات و تقریبات لجواز اجتماع األمر و النهی فی
موضوع واحد لو تمق ش ء منها ف مورد جاز االجتماع.
• المالذ األول :انَّ األمر إِذا کان متعلققیاً بصیرف وجیود الطبیعیة فی
الخارج فحتى إِذا کان النه متعلققاً بالفرد و الحصقة ال تضاد بینهما ،إِذ
ال محذور ف أَنْ یرید المولى صرف الوجود للجامع و ینهى عن فیرد
من أفراده.

61

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص38

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي
• المالذ الثاني :أَنْ یکون متعلقق األمر غیر متعلقیق النهی عنوانیاً و إِنْ
انطبقا على وجود واحد ف مورد خارجاً ،ألنَّ تعدد العنوان یؤدقی إِلى
تعدد ما هو معروض األمر و النه و الحبق و البغض حقیقة و ذاتاً.

• المالذ الثالث :أَنْ یکون الترکیب بین عنوان المأمور به و المنه عنه
انضمامیقاً ال اتقحادیقاً ،أی یکون تعدد العنوان مسیتلزماً لتعیدد المعنیون
خارجاً.
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بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص38

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي
• و المالک الثالث هو القذی بنى علیه المحقققون جواز االجتماع کبرویقیاً
و إِنْ اختلفوا ف تشخیص موارده صغرویقاً ،و سوف یأت الحدیث عن
ذلک مفصلًا.
• و المیالک الثیان قید أوضیحناه اآلن و علیى أساسیه أثبتنیا جییواز
االجتماع حتى مع وحدة المعنون.

63

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي
• و المالک األول قد بیقنا فیما سبق انَّه و إِنْ کیان صیحیحاً فی نفسیه
بلحاظ نفس األمر و النه إِلقا انَّه لو الحظنا ما ادقعینا وجیداناً لزومیه
عن األمر بالجامع بنحو صرف الوجود من التخییر الشرع فی عیالم
الحبق و اإلرادة المستلزم لتعلقق الحبق بالفرد عند ترک سیائر األفیراد
لزم التضاد بین األمر بالجامع و النه عین الفیرد فی عیالم الحیبق و
البغض القذی هو عالم المبادئ و روح الحکم [.]1
• ______________________________
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بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي

• [ -]1ذکر سیدنا األستاذ (قدس سرقه الشریف) خیارج البحیث تعلیقیاً
على هذا المالک لجواز االجتماع بأنَّ ما ذکرناه فی ردقه مین سیریان
المحبوبیقة من الجامع إلى الفرد ال یشکل محیذوراً ثبوتیقیاً لالمتنیاع و
انَّما هو مجرقد محذور إثبات مخصوص بمیا إذا کیان األمیر و النهی
ثابتین بدلیلین لفظیقین.
• توضیح ذلک :انَّ حبق الفرد المتولد من حبق الجامع تارة یکون بنحیو
بحیث یغلب مبغوضیقة الفرد المحرم بعد الکسر و االنکسار بین مصلحة
الجامع المتحقققة بالفرد و مفسدته فیکون الفرد محبوباً و لکن بدرجیة
أخفق من محبوبیقة سائر األفراد ،و أخرى :یفرض غلبة المبغوضیقة فال
حبَّ للجامع المنطبق على هذا الفرد المبتلى بالمفسدة.
65

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي
• فعلى األوقل یمکن ثبوتاً بقاء األمر بل الحبق على الجامع رغیم تعلقیق
النه بالفرد غایة األمر ال یکون مالک النه مبغوضیقة الفرد بل وجود
المفسدة فیه أو قلقة محبوبیقته ،فالمولى ینهى عنه لک یطبقیق المکلقیف
الجامع على األفراد غیر المبتالة بالمفسدة و الواجدة للمحبوبیقة الکاملة
و لکن لو أتى به کان واجداً للمصلحة و المحبوبیقة.

66

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي
• و على الثان أیضا یبقیى األمیر علیى الجیامع المنطبیق علیى الفیرد
المبغوض و ال ینحسر عنه إلى الجامع المخیتصق بسیائر األفیراد ،ألنَّ
هذا الفرد و إنْ لم یکن محبوباً إِلقا انَّه واجد للمصلحة و مالک األمر و
معه ال وجه لبقاء األمر و معاقبة المکلقف علیى ترکیه للجیامع ضیمن
سائر األفراد بعقاب زائد على ارتکابه للحرام بل یبقیى األمیر متعلققیاً
بالجامع رغم عدم محبوبیقة هذا الفرد و لکن ینهى عن الفرد لک یدفع
المفسدة و المبغوضیقة،
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بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي
• فانَّ األمر و النه ال یلزم أَنْ ینشأ دائما عن المحبوبیقة و المبغوضییقة
الفعلیقتین ف متعلقیهما و انَّما ظاهرهما ذلیک ،میع إمکیان أن تکیون
إحداهما أو کلتاهما شأنیة و ال یقدح ذلک ف تنجز األمر أو النه و
دخوله ف عهدة المکلقف فانه یکف ف ذلک إبرازهما من قبل المولى
و التصدقی لتحصیل مالکهما إذا کان ممکناً کما ف المقام،

68

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي
• و هذا یعن انَّ دلیل األمر و النه لو کانا لفظیین بحیث یستظهر منهما
المحبوبیقة و المبغوضیقة الفعلیتین وقع التناف بینهما بلحاظ هذا الظهور
و امقا إذا کان أحدهما لبقیقا کاإلجماع أمکن الجمع بینه و بیین میدلول
اآلخر ،فالمحذور إثبات و لیس ثبوتیقاً  ...انتهیى بیانیه (قیدقس سیرقه
الشریف).
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بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالکات جواز اجتماع األمر و النهي

70

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39
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