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تمسك به اطالق مقامي
البته در هر دو دليل اين پيش فرض وجود دارد كه معصومان عليهم  •

السالم از ارتكاز مردم با خبر هستند و با توجه به آن اقدام به انجـام  
. كنند كار يا بيان مطلبي مي

و هر دو در صورتي قابل تمسك هستند كه ما علم به وجود قراينـي  •
.در زمان صدور رفتار يا گفتار نداشته باشيم
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بررسي رأي دوم و سوم
اينك وقت آن رسيده كه به بررسي دو رأي ديگر به صورت اجمالي •

:بپردازيم
گفتيم ابوحنيفه معتقد است كه گفتار و رفتار مشكوك بـر حكـومتي   •

:دليل وي بر اين مطلب، چنين است. گردد بودن حمل مي
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بررسي رأي دوم و سوم
حكم حكومتي و واليي از بين احكام ديني، قدر متـيقن اسـت و در   •

جايي كه گفتار و رفتار اطالق ندارد و مقدمات حكمت در مـوردش  
.كنيم كامل نيست، آن را بر همين قدر متيقن حمل مي
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بررسي رأي دوم و سوم
در اين دليل به قدر متيقن تمسك شده است و مسلماً تمسك بـه آن  •

. در جايي است كه قدر متيقني وجود داشته باشد
پس اگر تردد و شك بين ديني بودن و ديني نبـودن يـك گفتـار يـا     •

رفتار باشد، قدر متيقن معنا ندارد؛ زيرا بين دو نقـيض قـدر متيقنـي    
. نيست

اما اگر در بين امور ديني، در اين كه از كدام شأن صادر شده، شـكي  •
صورت بگيرد، جا دارد با تمسك به قدر متيقن آن را بر همان حمل 

.كنيم
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بررسي رأي دوم و سوم
حال اگر به دليلي، آن ظهور ارتكازي عقال يا اطالق مقامي را كه در •

قبل توضيح داديم، نپذيريم و در عـين حـال گفتـار يـا رفتـار را از      
مواردي بدانيم كه قابليت تبعيت را دارا است، آن رفتار يا گفتار را بر 

. كنيم حكومتي بودن حمل مي
زيرا اگر از شأن واليت صادر شده باشد در بعضي موارد لزوم تبعيت •

دارد، در حالي كه اگر از شأن نبوت صادر شده باشد، لزوم تبعيت از 
پس قدر متيقن اين است كه از شأن حكومتي صـادر  . آن مطلق است

.شده باشد
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بررسي رأي دوم و سوم
توانيم به اين قـدر متـيقن تمسـك كنـيم كـه       بنابراين در مواردي مي•

با وجود اطالق مقامي يا ظهور . اطالق يا ظهوري وجود نداشته باشد
.ناشي از ارتكاز عقال جايي براي تمسك به آن نيست
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بررسي رأي دوم و سوم
رأي سوم، رفتار و گفتار مشكوك معصوم عليـه السـالم را ناشـي از    •

دليل آنها اين بود كه در تردد بين ديني بـودن  . شأن غير ديني دانست
اي است،  ي زايده و ديني نبودن، از آنجا كه ديني بودن نيازمند مؤونه

. شود بر ديني نبودن حمل مي
ي گذشته را  اين سخن نيز در جايي درست است كه هيچ يك از ادله•

زيرا ديني بودن يك امر وجودي است و اصل عدم آن . نداشته باشيم
پس اگر اطالق و ارتكازي وجود داشته باشد، ديگر نوبت بـه  . است

.رسد تمسك به اين دليل نمي
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تمسك به اطالق مقامي
شـود، در   اطالق بحثي است كه در اصول خيلي سـاده مطـرح مـي   . •

حالي كه بسيار اهميت دارد و اغلب موارد فهم آن حتي براي كساني 
اطالق، داللـت  . اند، مشكل است اند يا تدريس كرده كه اصول خوانده

باشد،  سكوت است و از آنجا كه سكوت شارع بيش از سخن وي مي
اي است كه از  كند، بيش از استفاده اي كه مجتهد از اطالق مي استفاده

يعني بسـياري از آنچـه مجتهـد در شـريعت مطـرح      . نمايد الفاظ مي
ي هوا است براي تنفس  اطالق به منزله. كند، استناد به اطالق دارد مي

اگر اطالق را از مجتهد جـدا نمـاييم، در بسـياري از مـوارد     . مجتهد
. تواند فتوا دهد نمي
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تمسك به اطالق مقامي
ها ملحق  همان گونه كه اشاره كرديم ائمه عليهم السالم در اين بحث. •

پـس آنچـه در   . به حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آلـه هسـتند  
شـود، در مـورد آنهـا نيـز      مورد رسول صلي اهللا عليه و آله بيان مـي 

. هست
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تمسك به اطالق مقامي
يابيم كه بايـد احـوال    ما از اين گفتار در مي: ممكن است گفته شود. •

امـا  . دوستان و آشنايان را جويا شويم، در نتيجـه تبعيـت معنـا دارد   
همان طور كه واضح است چنين برداشتي نشـانگر چگـونگي رفتـار    

ما در واقع با اين برداشت بـه مفـاد و محتـواي سـخن     . پيامبر است
حال آن كه . ايم ايم، رفتار و منش وي را مالك قرار داده توجه نكرده

از يك سو بحث ما مربوط به مفاد و محتواي سخن است و از سوي 
ديگر همان طور كه گفتيم در وجه رفتارهاي حضرت صلي اهللا عليـه  

. توان به اطالق مقامي تمسك نمود و آله نمي
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تمسك به اطالق مقامي
همان طور كه در قبل نيز اشاره كرديم مصـلحت در احكـام واليـي    •

شرط الزم است اما كافي نيست، خـود حـاكم و ولـي ـ يـا سيسـتم       
قانون گذاري وي ـ بايد حكم را جعل كنند تا تبعيت از آن ضرورت  

بنابراين اگر مثالً ممنوعيت واردات كااليي به مصـلحت كشـور   . يابد
باشد اما مجلس شوراي اسالمي ـ كـه مكلـف بـه جعـل قـوانين در       
كشور است ـ حكمي در اين زمينه صـادر ننمايـد، واردات آن كـاال     

شـود كـه    وقتي واردات ممنوع مـي . آيد خالف قانون به حساب نمي
.حكم ممنوعيت صادر گردد



13

تمسك به اطالق مقامي
همان طور كه قبًال گفتيم در اطالق مقامي به خالف اطـالق لفظـي،   . •

به مـا  ) يعني در جهت بيان بودن(اصلي وجود ندارد كه در اين زمينه 
از اين رو، دينـي بـودن بيـان را بايـد از داليـل ديگـر       . كمك نمايد

. استفاده نماييم
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تمسك به اطالق مقامي
. شود يابد، به دليل حجيت ظهور، حجت مي كالمي كه ظهور مي. •
در قبل گفتيم كه گاه تبعيت از يك سخن، ربطـي بـه عمـل انسـان     . •

باشد و از آنجا كـه لفـظ و بيـان     ندارد و مربوط به اعتقادات وي مي
حاكي از اعتقادات دروني انسان است، اين تبعيـت را بـا تبعيـت بـه     

. كنيم گفتار مشخص مي
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