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ری طاِئَفتاِن  َو ِإن  » ُخ  داُهما َعَلی اْل  َنُهما َفِإن  َبَغت  ِإح  ِلُحوا َبي  ص 

َ
َتَتُلوا َفأ ِمِنيَن اق  ُمؤ  ی  ِمَن ال  ِغي َحتَّ ِتي َتب  َفقاِتُلوا الَّ

  َء ِإلیَتِفي
َ
ِسِطينأ ُمق  َه ُیِحبُّ ال  ِسُطوا ِإنَّ اللَّ ق 

َ
ِل َو أ َعد  َنُهما ِبال  ِلُحوا َبي  ص 

َ
ِه َفِإن  فاَءت  َفأ ِر اللَّ  )2 /حجرات(«م 

 بغی در لغت
در کتب لغت معانی متعددی برای بغی ذکر شده است. جوهری در بیان معنای این واژه می نویسد: بغی به 

د و اندازه است. بنابر این هر چیزی که مصداق افراط از مقداری باشد که حّد و معنای تعدی و عبور کردن از ح
مرز چیزی را تشکیل می دهد، بغی نامیده می شود. از این رو بغی الوالی به معنای ظلم کردن والی است. بغی 

فته الجرح به معنای ورم و عفونت کردن زخم است. بغت السماء به معنای این است که باران شّدت گر
 )1110: ص ،1ج العربیة، صحاح و اللغة تاج - الصحاح(است.

 ،1 ج العین، کتاب (خلیل بن احمد و ابن عباد نیز بغی را به معنای ظلم و باغی را به معنای ظالم دانسته اند. 

همچنین به معنای طلب کردن  این واژه).دیگران و 012ص ،0 ج االثر، و الحدیث غریب فی النهایه ؛011ص ،1ج اللغۀ، فی المحیط ؛.112ص
و خواستن نیز به کار رفته است، به خصوص آنجا که در قالب وزن ابتغی یبتغی و مصدر آن یعنی ابتغاء و بغیۀ 

 ).همان ،1ج الصحاح، همان؛ ،1ج العین، کتاب(بکار رود.
یشه این واژه می گوید: این ماده در اصل تنها بر یک معنا دال لت دارد یعنی عالمه مصطفوی در تحلیل ر

بیاید یا متعلق حرمت و منع واقع شود یا « علی»، لیکن حال اگر این ماده همراه با «اکیدارادۀ طلب شدید و »
ای است که مصداق تعدی و تجاوز باشد، مانند بغت احداهما ارادۀ توأم با قرینه دیگری شود، به معنای عمل یا 

بنابر این معنای تجاوز و ظلم و تعدی همیشه از قرائن و امور  علی االخری،  و التکرهوا فتیاتکم علی البغاء.
 الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق(محفوف به آن فهمیده می شود، در غیر این صورت به معنای طلب شدید خواهد بود.

 )212-201صص ،0ج
 بغی در اصطالح فقه  

کسی گفته می شود که بیعت خویش مقصود از بغی در اصطالح فقهی خروج بر امام عادل است. باغی به 
با امام عادل را بشکند و علیه امام عادل خروج کند و موجب تفرقه در اتحاد مسلمین و تشویش در ائتالف 

 0مسلمانان گردد.
توجه به این نکته ضروری است که باغی لغوی بار معنایی اعمی نسبت به باغی در اصطالح فقهی دارد و 

ی فقهی است، نه باغی لغوی. که باغی در اصطالح فقهاء که غالبا در کتاب الجهاد مقصود از بحث در اینجا باغ
 از آن بحث شده است دارای احکام خاصی است. 

 برخی از احکامی که در فقه برای باغی شمرده شده است، به این شرح است:

                                                                    
تعاریف متعددی از باغی در عبارات فقهاء دیده می شود، لیکن به لحاظ مضمونی قریب به هم هستند، به عنوان نمونه: کّل من خرج علی  0

؛ الباغي هو کل من خرج علی امام عادل و شق 122فه في أحکامه، فهو باغ. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، صإمام عادل، و نکث بیعته و خال
؛ و المراد بالباغي في عرف الفقهاء: المخالف 201عصاه، فان علی االمام أن یقاتلهم. االقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد )للشیخ الطوسي(، ص: 

 220، ص: 2الحدیثة(، ج -طاعته باالمتناع عن أداء ما وجب علیه بالشرائط اآلتیة. تذکرة الفقهاء )ط  لإلمام العادل، الخارج عن



 00 ....................................................................... بازپژوهی استدالل به آیۀ بغی 
 

 

 وجوب قتال با آنان پس از دعوت امام یا نائب امام به قتال. •
ان و دنبال کردن فراریان و قتل اسراء در صورتی که دسته و گروه بغات باقی بوده جواز کشتن مجروح •

 و متالشی نشده است.
 عدم جواز موارد فوق در فرضی که دسته آنان متالشی شده باشد. •
 عدم جواز اسیر کردن فرزندان بغات و نیز تملک زنان آنان. •
بر آن ها تسلط پیدا نکرده و آن ها را جمع آوری عدم جواز تملک آن دسته از اموالی که سپاه امام  •

 نکرد، چه از منقوالت باشند یا غیرمنقوالت.
 تملک سایر مواردی که تحت سلطه رزمندگان اسالم قرار می گیرد نیز محل اختالف فقهاء است. •

 شأن نزول آیه بغی
ه درباره دو طایفه اوس و مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان از سعید بن جبیر نقل می کند که این آی

خزرج نازل شد که بخاطر موضوعی میانشان درگیری و نزاع اتفاق افتاد به طوری که با کفش و شاخه خرما با 
 جنگ با هم پرداختند.    

و نیز برخی گفته اند این آیه درباره قوم عبدالله ابی سلول که از خزرج بود و قوم عبدالله بن رواحه که از 
شد. سببش آن بود که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نزد عبدالله بن ابّی سلول که از طایفه  اوس بود نازل

خزرج بود و از سران منافقان مدینه به شمار می رفت سوار بر حماری توقف کرده بود. عبدالله بن ابی بینی اش را 
این هنگام عبدالله بن رواحه به او  به جهت سرگین مرکب پیامبر گرفت و با گستاخی گفت از نزد من برو، در

گفت حمار پیامبر خدا از تو و پدرت خوش بوتر است. این مساله سبب عصبانیت عبدالله بن ابّی شد و نزاع باال 
گرفت و به طایفه این دو کشیده شد. پیامبر صلوات الله علیه و اله نزد آنان برگشت و میان آنها صلح و آشتی داد. 

 جوامع ؛022ص ،2ج البیان، مجمع(د و حضرت آیه را بر آنان قرائت فرمود و آنها با هم آشتی کردند.پس این آیه نازل ش

 ) 011ص ،1ج الجامع،

 اقوال در مسأله
جمعی از فقیهان بر این باورند که آیه شریفه ناظر به موضوع بغی مصطلح است. عالمه مجلسی،  صاحب 

یاض، صاحب جواهر، وحید خراسانی از این دسته  ریاض ؛ ؛21 ص 1ج مختلفه، و القرآن متشابه ؛111ص ،12ج االنوار، بحار(اند. ر
 )211-212ص ،0ج الخراسانی، للوحید الصالحین منهاج ؛212 ص 10ج الکالم، جواهر ؛111ص ،0 ج المسائل،

در مقابل جمعی دیگر معتقدند که آیه شریفه ارتباطی با بغات مصطلح یعنی خروج کنندگان بر امام عادل 
 ص ، ج القرآن، فقه فی کنزالعرفان(ندارد، فاضل مقداد، آیات عظام خویی و مکارم شیرازی، تبریزی از این دسته هستند.

 )؛21ص الفقاهه، انوار ؛2121211
از عبارات برخی از منکران داللت آیه شریفه بر بغی مصطلح استفاده می شود که بغات دو دسته هستند: 

ه علیه امام معصوم قیام کرده اند. در این صورت هر گاه امام علیه السالم امر به دسته نخست شورشیانی هستند ک
قتال با ایشان کند بر مؤمنین واجب است که با این دسته مقاتله کنند تا تسلیم امر الهی شده و به اطاعت امام 

ز زده اند، درباره برگردند. دسته دوم گروهی از مسلمانان هستند که علیه گروه دیگری دست به بغی و تجاو
تکلیف نخست سایر مسلمانان این است که میان آن دو را اصالح کرده و نزاع را خاتمه دهند، حال اگر گروه 
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آیه شریفه  0متجاوز همچنان به ظلم خود ادامه داد مسلمانان باید با آنان بجنگند تا تسلیم امر خداوند شوند.
 بحسب ظاهر ناظر به این دسته دوم است.

ن حال در بیشتر آثار فقهی حتی آنان که معتقد به داللت آیه شریفه بر بغی مصطلح هستند، کیفیت با ای
 داللت آیه بر بغی فقهی بیان نشده است.

 شیوه استدالل
داللت آیات بر بغی فقهی را می توان از دو راه پیگیری کرد: نخست از راه استظهار عرفی و تحلیِل تعابیر و 

آیه شریفه. دوم از راه روایات وارد شده در تفسیر آیه؛ با این توجه که تطبیق تفسیری که نسبت الفاظ بکار رفته در 
به بغی در این روایات ارائه شده ممکن است تعبدی باشد. یعنی هر چند آیه به لحاظ استظهار عرفی در راه 

سیر ائمه معصومین علیهم نخست قابلیت تفسیر به بغی مصطلح را نداشته باشد، لیکن تعبدا و به استناد تف
 السالم از آیه داللت آیه شریفه بر بغی فقهی را پذیرفته می شود.

 بخش یکم. تقریب استدالل به آیه شریفه بر اساس استظهار عرفی
 تقریب نخست. تمسک به اطالق

مقید به  بر اساس این تقریب آیه شریفه در فقره نخستین آن اطالق دارد، چرا که عنوان طائفتان در صدر آیه
گروه خاصی نیست. به همین خاطر هم این آیه شامل دو طایفه از مسلمان می شود که به دالیل مختلف ممکن 
است وارد نزاع و مقاتله شوند، هم شامل قتال دو طایفه ای می شود که در یکی از دو طرف امام عادل و پیروان 

ام قیام کرده و به شورش و مقاتله روی آورده و از وی قرار دارند و در سوی دیگر طایفه ای هستند که علیه ام
 بیعت امام خارج شده اند.  

بنابر این بر اساس اطالق آیه شریفه هر گاه گروهی بر امام عادل خروج کنند و به جنگ و مقاتله با وی 
 برخیزند، بر مسلمانان واجب است به یاری آن امام بشتابند و گروه باغی را سرکوب کنند.

 ب یکمنقد تقری
 استدالل باال از چند جهت دارای خدشه است:

یکم. بر اساس آیه شریفه حکم اولی در قتال بین الطائفتین این است که میان آن دو اصالح شود و صلح 
برقرار گردد. در درگیری های متعارف میان دو طایفه اصالح و برقراری صلح امری معقول و روشن است. اما در 

ه امام عادل صلح و اصالح توسط طایفه ثالثه معنا ندارد و جز با تسلیم گروه باغی و گر علیخروج عده شورش
 تجدید بیعت با امام عادل واجب االطاعۀ غائله ختم نخواهد شد.

                                                                    
 کالم آیه الله خوئی و تبریزی صریح در نفی داللت آیه بر بغی مصطلح نیست، با این حال استظهار مذکور  با عنایت به اینکه ایشان بغی را 0

الل به قسم دوم استفاده کرده اند قابل استفاده است: البغاة، و هم طائفتان: إحداهما: الباغیة علی اإلمام علیه دو قسم دانسته و از آیه برای استد
إن ظّلت الّسالم....و األخری: الطائفة الباغیة علی الطائفة األخری من المسلمین، فإّنه یجب علی سائر المسلمین أن یقوموا باإلصالح بینهما، ف

ْصِلُحوا َبْیَنُهما َفِإْن َبَغْت ِإْح قاتلوها حتی تفيالباغیة علی بغیها 
َ
ْخری ء إلی أمر الّله. قال الّله تعالی َو ِإْن طاِئَفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفأ

ُ
داُهما َعَلی اأْل

ِتي َتْبِغي َحّتی َتِفي ْمِر الّلِه. منهاج الصالحین )للخوئي(، جَفقاِتُلوا الَّ
َ
 :221، ص: 0؛ منهاج الصالحین )للتبریزي(، ج210ص:  ،0َء ِإلی أ
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به بیان دیگر ظاهر )فاصلحوا بینهما( آن است که باید میان این دو صلح و سازش برقرار گردد. حال معنا 
ان امام عادل و شورشیان علیه وی، دسته سومی باشند که این دو دسته که در یک ندارد در درگیری و قتال می

طرف آن امام عادل که واجب االطاعه است را به صلح و سازش وادارند. بلکه آنچه در این واجب است این است 
 که همه طوایف و گروه ها گوش به فرمان امام عادل باشند و از فرامین وی تبعیت کنند.

شامل این نیز می شود که عده ای به میدان بیایند و « فأصلحوا»در پاسخ گفته شود که اطالق  ممکن است
به طایفه باغیه روایات وارده از پیامبر صلوات الله علیه و آله درباره شأن امام علیه السالم و لزوم اطاعت از وی را 

 مام علیه السالم بردارند.یادآوری سازند و آنها را قانع کنند تا دست از بغی و خروج علیه ا
ظهور در این دارد که مخاطب طایفه سومی « فاصلحوا بینهما»لیکن این سخن ناصواب است، زیرا خطاب 

غیر از آن دو طایفه است که مستقال مامور به اصالح میان آن دو است. یعنی در فرضی که دو طایفه مشغول نزاع 
می دهد که میان این دو طایفه را اصالح سازند. حال آنکه در بغی  و قتال با هم هستند، به سایر مسلمانان دستور

مصطلح همه باید دنباله رو امام بوده و از فرامین امام علیه السالم تبعیت کنند. در اینجا اگر کسی هم اصالح 
م مأمور به کند می بایست با امر امام علیه السالم باشد، مثل ابن عباس که از جانب امیرالمؤمنین علیه السالمی

 نصیحت گروه باغی شد.
دوم. آیه شریفه در فقره نخستین اشاره می کند اگر دو گروه با هم به قتال برخواستند، بین آنان سازش  
وصلح برقرار کنید و سپس در فقره دوم می فرماید اگر یکی از این دو گروه بر دیگری بغی کرد و به ظلم و تعدی 

 برخیزید. برخاست، با گروه باغی به پیکار
تامل در این فقره دوم حاکی از بیگانگی این آیه با بغی مصطلح در فقه امامیه است. زیرا در فقه امامیه چنان 
که قبال نیز اشاره شد باغی گروهی هستند که علیه امام عادل به قیام برخاسته و خروج کرده اند. از این رو گروه 

د و قتال بر ایشان واجب است. حال آن که بر اساس آیه شریفه، بغی باغی از نگاه فقهی از همان ابتدا باغی هستن
در مرحله نخست در گروه خاصی متعین نیست. در مرحله بعد و پس از آن که اصالح در مرحله اول نتیجه نداد و 
یکی از دو گروه علیه گروه دیگر دست به ظلم و تعدی زد ) و چه بسا ستمگر و باغی در وهله نخست گروه اول 

محقق شده و به « بغت احداهما علی االخری»بوده ولی پس از اصالح و بغی و ظلم از گروه دوم سر زند( عنوان 
 0با دسته باغی شده است.  وجوب قتالدنبال آن حکم به 

اما اینکه گفته شده در بغی مصطلح نیز از همان ابتدا با باغیان قتل نمی شود و قبل از قتال، نصیحت کردن 
با ایشان الزم است نیز ارتباطی با اصالح بعد قتال طائفتین ندارد و نمی توان آن بر فاصلحوا بینهما  و سخن گفتن

تطبیق نمود، چرا که نصیحت و اتمام حجت قبل القتال مطلبی است و اصالح بعد القتال مطلبی دیگر. این دو 
ه ابتدا میان دو طایفه از مؤمنان قتال ارتباطی با هم ندارند. چرا که بر اساس این آیه شریفه مفروض آن است ک

 واقع شده و بعد از قتال، امر به اصالح میان این دو طایفه شده است.

                                                                    
فعل ماضی داللت بر حدوث الفعل فی زمن السابق می کند، حال اگر بغی پیش از این نیز محقق بوده تعبیر به فإن بغت احداهما به صورت  0

 مطلق مناسب به نظر نمی رسد.
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ممکن است گفته شود در صدر آیه سخن از اقتتال است نه مقاتله و در اقتتال قتل و کشتار شرط نیست و بر 
این سخن نیز ادعایی بی دلیل است. مجرد لشکرکشی و آمادگی برای جنگ نیز این واژه صدق می کند. اما 

 الفاظ مفردات به ک.ر(اقتتال چه در کتب لغت و چه در تفاسیر به معنای مقاتله و تقاتل و مانند آن دانسته شده است.
 ؛111 ص2 ج البیان، مجمع ؛211 ص 2ج( طوسی شیخ)التبیان به ک.ر همچنین. 111ص 00ج العرب، لسان ؛111 ص 1ج البحرین، مجمع ؛111ص قرآن،
 ).11ص 1 ج الصافی، تفسیر

سوم. بر اساس ظاهر آیه شریفه ما با سه دسته مواجه هستیم، دو دسته که از ابتدا با هم به قتال و نزاع 
برخاسته اند و دسته سومی که برای خاموش ساختن شعله جنگ و رفع غائله مذکور در میان جامعه اسالمی 

دسته مظلوم حمایت کنند. این در حالی است که ما در بغی مصطلح نزد  باید به قتال با دسته باغی پرداخته و از
فقیهان با طایفه ای مواجه هستیم که علیه امام عادل خروج کرده و دست به قیام مسلحانه و قتال زده اند، از 

می کند و بر نگاه فقیهان در اینجا امام عادل باید آنان را از این کار بازگرداند و به این منظور دعوت به قتال 
مسلمانان واجب است که دعوت را لبیک گفته و تحت امر وی به قتال و سرکوب باغیان بپردازند و این یعنی در 

 بغی مصطلح ما تنها با دو گروه مواجه هستیم و گروه سومی در میان نیست.
و بغات را سرکوب کنید، ممکن است گفته شود که فقاتلوا التی تبغی اشاره به این دارد که با امام همراه شوید 

لیکن این ادعا موافق ظاهر آیه شریفه نیست، زیرا ظاهر آیه شریفه این است که از مسلمین از همان که ابتدا که 
یکی از دو طایفه علیه دیگری دست به ظلم و تعدی زد مکلف به دفع فئه باغیه هستند، در حالی که در بحث 

امام عادل اعالن قتال علیه بغات کند، بر مسلمین واجب است قیام بغات آنچه مطرح است این است که هر گاه 
کرده و به یاری امام بشتابند. مگر اینکه در اینجا گفته شود که آیه از این حیث اطالق دارد و  ادله وجوب قبول 

نیست و  گر این است که قتال با بغات از ابتدا واجبدعوت امام در قتال با بغات مقید این اطالق است و بیان
 پس از دعوت امام به قتال واجب می شود.

ل ِ َو چهارم. اشکال نخست و اشکال سوم، در فقره سوم آیه شریفه  َعد  َنُهما ِبال  ِلُحوا َبي  ص 
َ
)َفِإن  فاَءت  َفأ

ِسِطين ُمق  َه ُیِحبُّ ال  ِسُطوا ِإنَّ اللَّ ق 
َ
م سر تسلیم فرود تکرار می شود. چرا که در فرضی که گروه باغی در برابر اما (أ

آورند و از موضع پیشین شان بازگردند، گروه سومی نداریم که بخواهد بین امام و پیروان و بین گروه باغی اصالح 
کند و بر فرض وجود معقول نیست که بگوییم بر دسته سوم واجب است میان امام و گروهی باغی که تسلیم شده 

 کال یکم گذشت.اند، واجب است اصالح کند به بیانی که در اش

 تقریب دوم. تنقيح مناط
بر اساس آیه شریفه)فقاتلوا التی تبغی( قتال با گروهی که دست به ظلم و تجاوز و بغی زده اند واجب است. 
در فقره از آیه شریفه موضوع وجوب قتال )التی تبغی( دانسته شده است. از سوی دیگر می دانیم که تعلیق کردن 

لیت آن وصف است. مثال وقتی گفته می شود)اکرم العلماء( اشعار به این دارد که حکم بر یک وصف مشعر به ع
 علت وجوب اکرام، علم علماء است.

لیکن باید توجه داشت که وقتی می گوییم تعلیق حکم بر وصف اشعار به علیت دارد، معنایش این نیست که 
ت که از تعلیق حکم به وصف فهمیده می همیشه در حّد اشعار است. بلکه اشعار اشاره به حداقل داللتی اس

 شود.
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اما در بسیاری استعماالت به شهادت فهم عرفی تعلیق حکم بر وصف داللت بر علیت وصف میکند. به 
)السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما(، )الزانيۀ و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما همین خاطر در این آیات شریفه 

، می توان به وضوح علت حکم را دریافت. به عنوان ذین یحاربون الله.. ان یقّتلوا...(مأئۀ جلدۀ(، )انما جزاء ال
مثال موضوع قرار گرفتن سارق برای مجازات قطع دست داللت این دارد که علت قطع دست این دو، این است 

سق داللت بر این که این دو مرتکب سرقت شده اند. یا وقتی گفته می شود: )التقبل شهادۀ الفاسق( تعبیر به فا
 دارد که علت عدم قبول شهادت فاسق، فسق اوست، یعنی )التقبل شهادۀ الفاسق لفسقه(. 

حال وقتی آیه شریفه بیان می دارد که )فقاتلوا التی تبغی(، معنایش این است که )فقاتلوا التی تبغی، 
در وجوب قتل بغی و طغیان آنان  لبغیهم(. بنابر این از تعلیق حکم وجوب قتال بغات فهمیده می شود که مالک

 است. 
، بنابر این می توانیم ادعا کنیم که هر گاه بغی «کلما توجد العلۀ یوجد المعلول»از سوی دیگر می دانیم که 

تحقق پیدا کند به دنبال آن وجوب قتال نیز می آید. فرقی نمی کند این طغیان و بغی از ناحیه یک گروه علیه گروه 
 ناحیه حاکم علیه مردم یا از ناحیه گروهی از مردم علیه حاکم. دیگر باشد یا از 

به همین جهت است که اصحاب و فقیهان امامی از مورد آیه یعنی بغی طایفه ای علیه طایفه دیگر به بغی 
 0یک فرد یا گروه علیه امام عادل تعدی کرده اند. اقتباس عنوان بغات نیز از همین آیه شریفه بوده است.

 ب دومنقد تقری
اوال، به نظر می رسد در این استدالل مرزبندی میان موضوع حکم شرعی و مناط حکم شرعی مراعات 

 نشده است و میان میان علت حکم و موضوع حکم خلط شده است.
احکام شرعی از نگاه علمای امامیه در اغلب موارد تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است. در 

حکام همان وسائط در ثبوت حکم برای موضوعات هستند. در حالی که موضوع عبارت حقیقت مناطات و علل ا
است از چیزی که از ناحیه متعلق حکم شرعی مفروض الوجود فرض شده است. به عنوان مثال در اکرم العلماء، 
علماء موضوع حکم شرعی است، اما علت وجوب اکرام عبارت است از مصلحتی که سبب جعل وجوب اکرام 

 ه است.شد
عناوینی مانند سارق، زانی و فاسق در مثال هایی که در استدالل مورد اشاره قرار گرفت موضوع حکم 
شرعی هستند. اما مناط حکم به شمار نمی روند. علت و مناط حکم در این مثال ها عبارت است از آنچه 

 ( است.واسطه در ثبوت این احکام مذکوره برای عناوین مورد اشاره)سارق و زانی...
در آیه بغی نیز )التی تبغی( یا به عبارت دیگر باغی، موضوع برای حکم به وجوب قتال است. اما در پاسخ به 
این پرسش که علت وجوب قتال چیست باید گفت علت وجوب قتال مصلحتی است که در وجوب قتال با بغات 

 وجود دارد و در آیه ذکر نشده است.

                                                                    
فیعلم بذلك اّن المالك في وجوب القتال أو جوازه هو البغي و الطغیان، سواء کان من و تعلیق الحکم علی الوصف یشعر بالعّلیة بل یدّل علیها.  0

ء منه إلی ناحیة طائفة علی اخری، أو من ناحیة األفراد أو الطوائف علی الوالة، أو من ناحیة الوالة علی االّمة. و لذلك تعّدی األصحاب و الفقها
 .112آلیة الشریفة اقتبسوا اسم البغاة. نظام الحکم في اإلسالم )للمنتظري(، ص: بغي الفرد أو الطائفة علی اإلمام. و من لفظ ا
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ود هر چند مناط حکم در روایت ذکر نشده است، ولی التی تبغی اشاره به بله، در اینجا ممکن است گفته ش
است. از « بغی طائفۀ علی طائفۀ أخری»موضوع وجوب قتال دارد، یعنی تمام الموضوع برای وجوب قتال، 

سوی دیگر می دانیم که موضوع تام به منزله علت تامه برای ترتب حکم شرعی است و حکم شرعی همیشه دائر 
علیت موضوع است. حال همین موضوع در شورشیان علیه امام معصوم نیز وجود دارد و قهرا به دنبال آن مدار ف

 وجوب قتال نیز خواهد بود.
ثانیا، در این استدالل خلط دیگری نیز میان حکم شرعی وجوب قتال و موضوع فقهی بغی صورت گرفته 

است که موضوع احکام خاصی قرار گرفته مانند است. قبال بیان شد که بغی فقهی نزد فقهاء اصطالح خاصی 
یان و ... .  کیفیت مقاتله، نحوه برخورد با غنائم، نحوه برخورد با مجروحین، برخورد با اسراء، برخورد با فرار

این در حالی است که آنچه بر اساس این استدالل ثابت می شود این است که قتال با کسانی که علیه امام 
ب است. اصل برخورد مسلحانه با کسانی که به برخورد مسلحانه با حکومت اسالمی عادل خروج کنند واج

برخاسته اند، مطلبی است که دلیل آن با قطع نظر از این آیه شریفه نیز روشن است. آنچه در اینجا مهم است این 
ام خاص است که ثابت شود که خروج کنندگان علیه امام عادل بغات مصطلحی هستند که موضوع برای احک

 مذکور در کتب فقهی هستند. استدالل باال نتوانست این بخش را اثبات کند.

 تقریب سوم. مفهوم اولویت
آیه شریفه تصریح می دارد که هر گاه گروهی علیه گروهی دیگر به قتال برخاسته و بر آنها بغی و تعدی کنند 

متجاوز به گروهی از مومنان واجب باشد،  قتال گروه باغی بر مومنان واجب است، حال وقتی قتال و دفع گروه
 0می توان ادعا کرد قتال به گروه باغی بر امام عادل به طریق اولی واجب خواهد بود.

 نقد تقریب سوم
کالم درباره اصل وجوب قتال با خروج کنندگان علیه امام عادل نیست. محل کالم اثبات این مطلب است 

صطالح فقهی باغی صدق می کند که موضوع احکام خاصی است، که بر خروج کنندگان علیه امام عادل ا
 همچنان که در نقد استدالل قبل نیز اشاره شد. 

به عبارت دیگر اثبات موضوع از آیه شریفه که این تحقیق در صدد آن است مطلبی است، اثبات حکم بر 
 موضوع شد.فرض ثبوت موضوع مطلب دیگری است. در این استدالل استفاده حکم در فرض وجود 

این در حالی است که از استدالل به مفهوم اولویت بر فرض ثبوت، اصل وجوب قتال با شورشیان فتنه گری 
که علیه حکومت و حاکم اسالمی قیام کرده اند، فهمیده می شود. اما باغی بودن آنان)به حسب اصطالح فقهی( 

 فهوم اولویت نیز تنها همین مقدار بوده است.فهمیده نمی شود. به نظر می رسد مقصود استدالل کنندگان به م

                                                                    
إلی أن و لیس فیها تعّرض للخروج و البغي علی اإلمام، و لکن إذا أمرنا بقتال طائفة بغت علی طائفة أخری، فألن نقاتل الذین بغوا علی اإلمام » 0

 .220، ص: 2الحدیثة(، ج -، تذکرة الفقهاء )ط «یفیئوا إلی أمر الّله أولی
، نظام الحکم في «و ثانیًا: باألولویة القطعیة، إذ لو وجب دفع الباغي علی بعض المؤمنین، فدفعه عن إمام المؤمنین یجب بطریق أولی»... 

 .11اإلسالم )للمنتظري(، ص: 
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عالوه بر این ممکن است ادعا شود اولویت ادعا شده در این استدالل نیز یک اولویت قطعیه نیست. چرا 
که خروج کنندگان علیه امام عادل کسانی هستند که بر اساس برخی نصوص فقهی برای خود توجیه و تأویل 

دارند. از این رو ممکن است گفته شود بغی در اصطالح فقه نزدیک به همان  دارند و به زعم خود دغدغه صالحی
چیزی است که در دانش حقوق کیفری امروز از آن به عنوان جرم سیاسی یاد می شود. از نگاه حقوق دانان 

ند مجرمان سیاسی هرچند علیه حکومت اقدام کرده اند ولی از آنجا که دارای انگیزه صالح و شرافتمندانه هست
 مستحق تخفیف مجازات هستند و تفاوت اساسی با برخی جرائم مثل سرقت و محاربه دارند. 

لیکن این سخن مشروط به آن است که در بحث شرایط بغِی مصطلح، وجود تأویل و توجیه را شرط نباشد. 
مواردی که یکی از همچنین می توان گفت آیه شریفه نسبت به انگیزه دو گروه باغی اطالق دارد، بنابر این شامل 

دو طایفه)به زعم خود( دارای انگیزه صالح است نیز می شود. بنابر این اختصاص مضمون آیه به موارد فاقد 
 انگیزه شرافتمندانه فاقد دلیل است.

 اشکال فاضل مقداد بر استدالل به آیه
قتال با بغات مصطلح مرحوم فاضل مقداد در ذیل آیه شریفه پس از نقل کالم برخی از معاصرانش که برای 

یرا  فردی است که بر اساس « باغی»به این آیه شریفه استدالل کرده اند می گوید: این نظر، نظر باطلی است، ز
است، نه « کافر»یک تأویل باطل علیه امام عادل خروج کرده و با او محاربه کرده است. چنین فردی از نظر ما 

یرا )صّلی الّله علیه و آله و سّلم( خطاب به مؤمن، تا مورد خطاب آیه که موضوع آن مومن ان هستند قرار گیرد. ز
بنابر این نمی توان فرد طغیان گری که علیه «. یا عليّ حربك حربي و سلمك سلمي»علی علیه السالم فرمود: 

ر شود امام معصوم قیام کرده را مومن شمرد و مورد خطاب آیه دانست. همچنان که نباید از ذکر لفظ در آیه تصّو 
 )  211: ص ،0ج القرآن، فقه في العرفان کنز(که مقصود آن همان بغات مصطلح فقهی هستند.

 نقد سخن فاضل مقداد
یا عليّ حربك حربي و سلمك »لیکن به نظر می رسد این اشکال قابل پاسخ است. زیرا هر چند عبارت 

جنگ با خود به شمار آورده، لیکن  یک دلیل حاکم است و حضرت جنگ با امام علی علیه السالم را« سلمي
جهت این تنزیل کفر و اسالم نیست. بله، از آنجا که ایمان )برخالف اسالم( امری تشکیکی است و نیز ذات 
االضافه است( ممکن است گفته شود خروج کنندگان علیه امام معصوم علیه السالم از جهتی مومن نیستند، 

به ارکان اسالم)شهادت به توحید و رسالت( وارد شده باشد و یا انکار  لیکن خروج آنان از اسالم بی آنکه خللی
یکی از ضروریات دین را کرده باشند بحیثی که به انکار توحید و رسالت برگردد، ثابت نیست. از سیره 

 د.امیرالمومنین علیه السالم نیز خالف این مطلب استفاده می شود که خروج کنندگان بر ایشان مرتد و کافر باشن
بر فرض که بغات علیه امام معصوم را کافر بدانیم باز می توان پاسخ صاحب جواهر را در اینجا ذکر کرد که 
ممکن است استعمال لفظ مومن در حق آنان مجازی باشد از حیث اینکه اینها بحسب ظاهر مسلمان هستند و 

ار حال گذشته و قبل از بغی باشد و در کسوت مسلمین هستند. یا ممکن است اطالق لفظ مومن بر آنان به اعتب
 ).212 ص 10 ج الکالم، جواهر(یا از این جهت که آنان از نگاه خودشان مسلمان هستند.
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اما باید توجه داشت که التزام به استعمال مجازی در آیه شریفه از آنجا که خالف اصل است منوط به وجود 
د اثبات شود این ایه ناظر به بغات علیه امام معصوم علیه بای -توسط روایات یا غیر آن  –قرینه است. لذا قبال 

 السالم است. تا ناگزیر از التزام به معنای مجازی شویم.
 بخش دوم. روایات داله بر ارتباط آیه شریفه با بغی مصطلح

 روایت یکم.
َقاَساِنيِّ َجِم  ٍد ال  ِن ُمَحمَّ ِبيِه َو َعِليِّ ب 

َ
َراِهيَم َعن  أ ُن ِإب  َقِريِّ َعِليُّ ب  ِمن  ِن َداُوَد ال  َماَن ب  ٍد َعن  ُسَلي  ِن ُمَحمَّ َقاِسِم ب  يعًا َعِن ال 

ِميِر ال  
َ
ِبي عليه السالم َعن  ُحُروِب أ

َ
َل َرُجٌل أ

َ
ِه عليه السالم َقاَل َسأ ِد اللَّ ِبي َعب 

َ
ِن ِغَياٍث َعن  أ ِص ب  ِمِنيَن َعن  َحف  ُمؤ 

اِئُل ِمن  مُ  دًا صلی الله عليه و آله و عليه السالم َو َکاَن السَّ ُه ُمَحمَّ َفٍر عليه السالم َبَعَث اللَّ ُبو َجع 
َ
يَنا َفَقاَل َلُه أ ِحبِّ

ِو 
 
أ يِ َو التَّ َبغ  ِل ال  ه 

َ
ٌف َعَلی أ ُفوف)شمشير بازداشته شده( َفَسي  َمک  ُف ال  ي  ا السَّ مَّ

َ
َياٍف .... َو أ س 

َ
َسِة أ یِل َقاَل سلم ِبَخم 
ُه َعزَّ َو َجلَّ  ری َفقاِتُلو -اللَّ ُخ  داُهما َعَلی اْل  َنُهما َفِإن  َبَغت  ِإح  ِلُحوا َبي  ص 

َ
َتَتُلوا َفأ ِمِنيَن اق  ُمؤ  ِتي َو ِإن  طاِئَفتاِن ِمَن ال  ا الَّ

ِغي َحّتی َتِفي ِه صلی الله عليه و آله َتب  ا َنَزَلت  َهِذِه اْل َیُة َقاَل َرُسوُل اللَّ ِر الّلِه َفَلمَّ م 
َ
ُکم  َء ِإلی أ َمن  ُیَقاِتُل  و سلم ِإنَّ ِمن 

ِبيُّ صلی الله عليه وآله وسلم َمن  ُهَو َفَقاَل َخ  ِزیِل َفُسِئَل النَّ ن  ُت َعَلی التَّ یِل َکَما َقاَتل  ِو
 
أ ِدي َعَلی التَّ ِل َبع  ع  اِصُف النَّ

ُن َیاِسٍر َقاتَ  اُر ب  ِمِنيَن عليه السالم َفَقاَل َعمَّ ُمؤ  ِميَر ال 
َ
ِني أ ِه صلی الله عليه و آله و سلم َیع  اَیِة َمَع َرُسوِل اللَّ ُت ِبَهِذِه الرَّ ل 

اِبَعةُ   ) 01-2 ص 1ج الکافی(.َثاَلثًا َو َهِذِه الرَّ
ٍد این روایت در تهذیب شیخ طوسی نیز با این سند آمده است:  ِن ُمَحمَّ اُر َعن  َعِليِّ ب  فَّ َحَسِن الصَّ ُن ال  ُد ب  ُمَحمَّ

َقاَساِنيِّ ِه علي َعِن  ال  ِد اللَّ ِبي َعب 
َ
ِن ِغَياٍث َعن  أ ِص ب  َقِريِّ َعن  َحف  ِمن  ِن َداُوَد ال  َماَن ب  ٍد َعن  ُسَلي  ِن ُمَحمَّ َقاِسِم ب  ه ال 

 )001: ص ،1ج األحکام، تهذیب(السالم

 سند روایت
در مقابل  0ه است.علی بن محمدالقاسانی از نظر نجاشی ثقه است، هر چند اشکاالتی نیز به وی وارد شد

 شیخ طوسی وی را تضعیف کرده است.
شیخ طوسی نیز علی  1از سوی دیگر عالمه حلی علی بن محمد القاسانی را همان علی بن شیره می داند.

 شیره را توثیق کرده است.
حال اگر بگوییم علی بن شیره همان علی بن محمد القاسانی، در این صورت توثیق و تضعیف شیخ نسبت به 

  0واضح نیست. وی

                                                                    
حدیث فاضال غمز علیه أحمد بن محمد بن عیسی و ذکر علي بن محمد بن شیرة القاساني ، )القاشاني( أبو الحسن کان فقیها مکثرا من ال 0

 .111أنه سمع منه مذاهب منکرة و لیس في کتبه ما یدل علی ذلك. رجال النجاشی، ص
علي بن محمد القاشاني أصبهاني من ولد زیاد مولی عبید الله بن عباس من آل خالد بن األزهر ضعیف قاله الشیخ و من أصحاب أبي  1

د ثم قال علي بن شیرة بالشین المکسورة و الیاء الساکنة المنقطة تحتها نقطتین و الراء ثقة من أصحاب الجواد علیه السالم و جعفر الثاني الجوا
 .121الذي یظهر لنا أنهما واحد... . الخالصه للحلی، ص 
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مرحوم خویی نیز در ذیل علی بن شیره می نویسد: علی بن محمدالقاسانی غیر از علی بن محمدبن شیره 
االصفهانی است و از کالم نجاشی نیز استفاده می شود که علی بن محمدالقاسانی نوه علی بن محمدبن شیره 

از اصحاب امام هادی علیه السالم است و  اصفهانی است. بنابر این آنکه توثیق دارد علی بن شیره است که
ارتباطش با علی بن محمدبن شیره و علی بن محمد القاسانی روشن نیست. در این سند نیز نامی از وی برده 
نشده است. در این سند از علی بن محمد القاسانی نام برده شده است که از نگاه مرحوم خویی وی نیز غیر از 

 1مغایر با علی بن شیره است. علی بن محمدبن شیره و نیز 
قاسم بن محمد االصفهانی)کاسوال( توثیق صریح ندارد، به نظر می رسد همان کسی است که نجاشی از 
وی تعبیر به قاسم بن محمد القمی کرده است و درباره وی می گوید: لم یکن بالمرضی. ابن غضائری هر چند 

وید: حدیثه یعرف تارۀ و ینکر اخری. با این حال ابراهیم بن خود وی را تضعیف نکرده ولی در قدح روایاتش می گ
هاشم از وی حدود هفتاد روایت از وی نقل کرده است. همچنین محمدبن الحسن الصفار و محمدبن علی بن 

 محبوب نیز از وی نقل روایت دارند.
نجاشی توثیق اما در کتاب  2سلیمان بن داود منقری نیز هر چند توسط ابن غضائری تضعیف شده است،

 1شده است. البته امامی بودن وی محرز نیست.
  1مرحوم خویی نیز به استناد توثیق نجاشی و وقوع در تفسیر علی بن ابراهیم معتقد به وثاقت اوست.

                                                                                                                                                                              
اس من آل خالد بن األزهر.      علي بن محمد القاساني، ضعیف أصبهاني من ولد زیاد مولی عبد الله بن عب علي بن شیرة ، ثقة.  0

 211العین/الحسن.../بابأبيالطوسي/أصحابرجال
علی بن محمد  بن شیره= علی بن محمد القاسانی.  علی بن محمدبن شیره القاسانی: و عده البرقي أیضا في أصحاب الهادي علیه  1

 السالم، قائال علي بن محمد القاساني، األصبهاني. 
، و قال: ثقة، مغایر لعلي بن محمد بن شیرة، فإنه لو سلم أن المسمی بشیرة، 2الذي عده الشیخ في أصحاب الهادي ع ثم إن علي بن شیرة 

رجل واحد، کما هو لیس ببعید، فالمسمی بعلي)علی بن شیره( الذي هو ثقة، ولده و من هو ضعیف)علی بن محمدبن شیره(، حفیده، و لم تقم 
 قرینة علی االتحاد بوجه. 

، من حرف العین من القسم الثاني و قال: علي بن محمد القاساني: 0( من الباب 1ن العالمة )قدس سره( قد جزم باالتحاد في )و لک
علي  أصبهاني، من ولد زیاد، مولی عبید الله بن عباس من آل خالد بن األزهر، ضعیف، قال الشیخ، و من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد، ثم قال

من أصحاب الجواد علیه السالم. و الذي یظهر لنا أنهما واحد، ألن النجاشي قال: علي بن محمد بن شیرة القاشاني أبو الحسن کان بن شیرة، ثقة 
 فقیها، فاضال، غمز علیه أحمد بن محمد بن عیسی )إلخ( انتهی کالم العالمة. 

ن محمد القاشاني، حفید شیرة، فمن أین یستکشف أن علي بن أقول: لیس في کالم النجاشي داللة علی االتحاد، بل إنه یدل علی أن علي ب
شیرة، متحد مع علي بن محمد بن شیرة؟ ثم إن في ما ذکره من عد الشیخ علي بن شیرة و علي بن محمد بن شیرة من أصحاب الجواد سهو ظاهر، 

 .011-012صص 01فإن الشیخ ذکرهما في أصحاب الهادي ع کما عرفت.  معجم رجال الحدیث، ج 
 11/ص 0سلیمان بن داوود المنقري األصبهاني،  ضعیف جدا ال یلتفت إلیه یوضع کثیرا علی المهمات. رجال ابن غضائري /ج  2
سلیمان بن داود المنقري، أبو أیوب الشاذکوني بصري لیس بالمتحقق بنا غیر أنه روی عن جماعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد  1

 .011رجال النجاشی، ص [ و کان ثقة.]علیه السالم
 ثم ال ینبغي اإلشکال في وثاقة الرجل فإن النجاشي و علي بن إبراهیم قد وثقاه فال یعتمد علی ما نقله العالمة عن ابن الغضائري، و ذلك     1

ألنه مبني علی  -قدس سره  -سي لما مر من جهالة طریق العالمة إلی کتاب ابن الغضائري، و إن نسبه الکتاب إلیه لم تثبت و ال أثر لتضعیف المجل
 .111ص :    1الحدیث ج : رجالاالجتهاد أو علی ما نقله العالمة، عن ابن الغضائري. .معجم
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 داللت روایت
ن بر اساس این روایت  هنگام نزول آیه بغی، پیامبر اسالم صلوات الله علیه و اله، آن را بر قتال امیرالمومنی

تطبیق دادند. البته روشن نیست که مقصود هر سه طایفه ، علیه السالم با گروهی که علیه ایشان قیام کرده بودند
ناکثین و قاسطین و مارقین هستند یا طایفه خاصی مّد نظر بوده اند. در اینجا به دو بیان می توان استدالل کرد 

السالم قتال کردند، مشمول آیه شریفه بوده و باغی  که همه طوایف سه گانه ای که علیه امیرالمومنین علیه
هستند، بیان نخست اینکه از آنجا که هر سه گروه علیه امام معصوم قیام کرده بودند، آیه شریفه بر اساس این 

 روایت اشاره به بغات مصطلح و وجوب قتال با ایشان دارد.
ته اشاره دارد که امیر المومنین علیه السالم بر اما این ادعا قابل قبول نیست و روایت مذکور به اصل این نک

اساس تاویل این آیه قتال خواهد کرد لیکن به تفصیل و جزئیات آن اشاره نکرده است. البته از کالم جناب 
عماربن یاسر استفاده می شود که شورشیان جمل و اهل صفین  یا الاقل یکی از این دو از مصادیق کالم پیامبر 

علیه وآله دانسته است و با عنایت به اینکه ناقل کالم عمار، امام علیه السالم است، از تقریر  خاتم صلوات الله
 شود که برداشت وی صحیح بوده است.حضرت معلوم می

بیان دیگر در اینجا این است که از روایت باال استفاده می شود که سیوف در اسالم منحصر در پنج سیف 
امیرالمومنین علیه السالم با شورشیان سه گانه، مصداق هیچیک از چهار سیف شده است. از آنجا که قتال با 

بوده « قتال علی اهل البغی و التأویل»دیگر مذکور در روایت نیست، معلوم می شود که تمام این قتال ها مصداق 
 و مشمول آیه شریفه بغی به شمار می رود.

 نقد استدالل
 ه قبال در بحث سندی به آن اشاره شد.روایت از نظر سندی ضعیف است، همچنان ک

اما از لحاظ داللی حضرت مقاتلین با امیرالمومنین علیه السالم را مصداق بغات دانستند، از سوی دیگر 
توان نتیجه احکام خاصه بغات از روش برخورد حضرت امیرعلیه السالم با اینان استفاده شده است. بنابر این می

ق بغات اصطالحی هستند و پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله نیز عمل آنان را مصدا گرفت که مقاتلین مذکور
 مصداق بغی در آیه شریفه دانست. 

البته متیقن از بغات ناکثین هستند از این جهت که هم عمار در جنگ با آنان حضور داشت و هم حضرت در 
 طین مسأله مشکل تر است، زیرا:برخورد با آنان مالحظات خاصی را اعمال کردند. اما نسبت به قاس

اوال آنها از ابتدا با حضرت بیعت نکرده بودند، تا پیمان شکنی و نکث بیعت در حق آنان صدق کند. بنابر  
این طبق نظر برخی فقیهان مثل شیخ طوسی رحمه الله که در بغی پیمان شکنی را شرط می دانند، باغی 

 محسوب نمی شوند.
چه معیار است خروج علیه امام است و نقض پیمان مّقوم مفهوم بغی فقهی مگر اینکه گفته شود که آن

نیست. خروج علیه امام نیز به معنای قیام علیه امام معصوم است و اعم از آن است که خروج کنندگان پیش از 
اسطین را نیز این داخل در بیعت کنندگان بوده اند یا از ابتدا از بیعت سرباز زده باشند. در این صورت بغی فقهی ق
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در بر می گیرد. به خصوص آنکه استدالل باال مبتنی بر این بود که اسیاف منحصر در پنج سیف بود و نبرد با 
 قاسطین در هیچ یک از اسیاف چهارگانه دیگر قرار نمی گیرد. 

مگر اینکه گفته شود حصر در اینجا حصر حقیقی نیست و اضافی به شمار می رود. در این صورت اصل 
 تدالل به آیه مبتنی بر انحصار اسیاف در پنج سیف ساقط می شود. لیکن اضافی بودن حصر ثابت نیست.اس

ثانیا نحوه برخوردی که حضرت با شورشیان جمل داشتند نسبت به این دسته إعمال نکردند. مگر اینکه 
 تعلیلی که در روایت تحف در این باره ذکر شده را بپذیریم: 

و أما قولك إن عليا عليه »عليه السالم أنه قال في جواب مسائل یحيی بن أکثم: عن أبي الحسن الثالث 
السالم قتل أهل صفين مقبلين و مدبرین و أجهز علی جریحهم، و إنه یوم الجمل لم یتبع موليا، و لم یجهز علی 

فئة یرجعون إليها،  جریح، و من ألقی سالحه أمنه و من دخل داره أمنه، إن أهل الجمل قتل إمامهم و لم تکن لهم
و إنما رجع القوم إلی منازلهم غير محاربين و ال مخالفين و ال منابذین، و رضوا بالکف عنهم، فکان الحکم فيهم 
رفع السيف عنهم، و الکف عن أذاهم إذا لم یطلبوا عليه أعوانا، و أهل صفين کانوا یرجعون إلی فئة مستعدة، و 

لرماح و السيوف، و یسني لهم العطاء، و یهيئ لهم المنازل، و یعود مریضهم، إمام یجمع لهم السالح و الدروع و ا
و یجبر کسيرهم، و یداوي جریحهم، و یحمل راجلهم، و یکسو حاسرهم و یردهم فيرجعون إلی محاربتهم و قتالهم، 

فمن رغب  لما عرف من الحکم في قتال أهل التوحيد، لکنه شرح ذلك لهم، فلم یساو بين الفریقين في الحکم
 ) 110 ص العقول، تحف(.«عرض علی السيف أو یتوب عن ذلك

البته این روایت در تحف العقول نقل شده است و به لحاظ سندی معتبر نیست. بهره گیری از این روایت 
ضعیف تنها در فرض تعارض می تواند در دستیابی به یک جمع عرفی میان دو دسته به ما کمک کند. والحاصل 

در نحوه برخورد با اهل بغی عموم یا اطالقی داشته باشیم به آن عمل می شود و این روایت ضعیف نمی  اینکه اگر
 تواند مخصص یا مقید به شمار رود.

همچنان که شمولیت بغی در این روایت نسبت به مارقین نیز محل تأمل است، زیرا عمار در قتال با این 
ی ندارد که شامل این دسته نیز بشود. مگر آن که بیان دوم طایفه حضور نداشت. روایت نیز اطالق و عموم

 پیشین)انحصار سیوف در پنج سیف( را بپذیریم.

 روایت دوم
ِد  ِبي َعب 

َ
ِبي َبِصيٍر َعن  أ

َ
َزَة َعن  أ ِبي َحم 

َ
ِن أ ِن َعن  َعِليِّ ب  ُحَسي  ِن ال  ِه  َعلی بن محمد عالن الکلينی َعن  َعِليِّ ب  اللَّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ عليه السالم ِفي  ِل اللَّ ُت َو ِإن  طاِئَفتاِن ِمَن  -َقو  وی َثالَثٍة ِإاّل ُهَو راِبُعُهم  ..... ُقل  ما َیُکوُن ِمن  َنج 
ِغي َحّتی  ِتي َتب  ری َفقاِتُلوا الَّ ُخ  داُهما َعَلی اْل  َنُهما َفِإن  َبَغت  ِإح  ِلُحوا َبي  ص 

َ
َتَتُلوا َفأ ِمِنيَن اق  ُمؤ  ِر الّلِه َفِإن  َء َتِفيال  م 

َ
ِإلی أ

َرِة َو  َبص  َم ال  یُل َهِذِه اْل َیِة َیو  ِو
 
َما َجاَء َتأ ِفَئَتاِن ِإنَّ ِل َقاَل ال  َعد  َنُهما ِبال  ِلُحوا َبي  ص 

َ
ِذیَن فاَءت  َفأ ُل َهِذِه اْل َیِة َو ُهُم الَّ ه 

َ
ُهم  أ

ِمِنيَن عليه السالم َفَکاَن ال   ُمؤ  ِميِر ال 
َ
ا َعَلی أ ِه َو َلو  َلم  َیِفيُئوا َبَغو  ِر اللَّ م 

َ
ی َیِفيُئوا ِإَلی أ ُلُهم  َحتَّ ِه ِقَتاُلُهم  َو َقت  َواِجَب َعَلي 

ِجُعوا َعن   ی َیِفيُئوا َو َیر  ُهم  َحتَّ َف َعن  ي  َفَع السَّ ن  اَل َیر 
َ
ُه أ َزَل اللَّ ن 

َ
ِه ِفيَما أ َواِجَب َعَلي  ُهم  َباَلَکاَن ال  نَّ ِیِهم  ِْلَ

 
َیُعوا َطاِئِعيَن َرأ
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ِمِنيَن  ُمؤ  ِميِر ال 
َ
َواِجَب َعَلی أ ُه َتَعاَلی َفَکاَن ال  َباِغَيُة َکَما َقاَل اللَّ ِفَئُة ال  َر َکاِرِهيَن َو ِهيَ ال  ِدَل  َغي  ن  َیع 

َ
عليه السالم أ

ِه صلوات الله عليه وآله فِ  ُث َکاَن َظِفَر ِبِهم  َکَما َعَدَل َرُسوُل اللَّ ِهم  َو َعَفا َو َکَذِلَك ِفيِهم  َحي  َما َمنَّ َعَلي  َة ِإنَّ ِل َمکَّ ه 
َ
ي أ

ِمِنيَن عليه السالم ُمؤ  ِميُر ال 
َ
ِل  -َصَنَع أ ه 

َ
ِبيُّ صلوات الله عليه وآله ِبأ َل َما َصَنَع النَّ ُث َظِفَر ِبِهم  ِمث  َرِة َحي  َبص  ِل ال  ه 

َ
ِبأ

ِل.. ع  ِل ِبالنَّ ع  َو النَّ َة َحذ   ) 022-011: ص ،1ج ،(اإلسالمیة - ط) الکافي(.َمکَّ

 سند روایت
 علی بن محمدعالن از مشایخ کلینی بوده و ثقه است. 

اما واضح نیست که علی بن الحسین در سند چه کسی است. ظاهرا مقصود از علی بن الحسین، علی بن 
: علي بن العباس العباس الجراذینی است که در کتب رجالی تضعیف شده است. نجاشی درباره وی می گوید

در نتیجه اشکال به راوی ) 111/عليباب/العینباب/النجاشيرجال(الجراذیني الرازي: رمي بالغلو و غمز علیه ضعیف جدا.
یرا ابن ابی حمزه واقفی است و معلوم نیست که علی بن  بعدی یعنی علی بن ابی حمزه نیز سرایت می کند، ز

 ی اخذ کرده باشد.العباس روایت را در زمان استقامت از و

 داللت روایت
در این روایت نیز تصریح شده است که معنای تاویلی این آیه شریفه در جنگ بصره و مقاتله امیرالمومنین 

ها مصداق این حکم قرآنی بودند؛ چون آنان بر امیر مؤمنان )علیه علیه السالم با ناکثین روشن شد، یعنی آن
ها مقاتله کند تا به فرمان خدا یر مؤمنان )علیه السالم( واجب بود با آنالسالم( شوریدند و در پی آن، بر ام

گشتند بر اساس این آیه شریفه که خدا نازل کرده بود، بر آن حضرت، واجب بود، شمشیر را بازگردند و اگر بازنمی
 از روی سرشان برندارد تا بازگردند و از بغی دست بکشند.

 :نقد استدالل
ضعیف است. اما از نظر داللی اشکالی ندارد و داللتش بر مدعا روشن به نظر می روایت از نظر سندی 

 رسد.

 روایت سوم
َمِن السُّ  ح  ِد الرَّ ِبي َعب 

َ
َناُه َعن  أ ی  يِ َما ُروِّ َبغ  ُل ال  ه 

َ
َهاَدِة ِلَمن  َقَتَلُه أ ِل الشَّ یَنا ِفي َفض  ُه َقاَل َو َقد  ُروِّ نَّ

َ
ُت  -َلِميِّ أ َشِهد 

يَن َم  ُفُه ِصفِّ يَ َسي  َصَرَف َو َقد  ُثنِّ ِلَی َو ان  ب 
ُ
ِن َیاِسٍر َو َقد  َحَمَل َفأ اِر ب  ُت ِإَلی َعمَّ ِب َو  َع َعِليٍّ عليه السالم َفَنَظر  ر  ِمَن الضَّ

ِه صلوات الله عليه و آله َقد  َسِمُعوا َقو   َحاِب َرُسوِل اللَّ ص 
َ
ِه ص َیا َکاَن َمَع َعِليٍّ عليه السالم َجَماَعٌة ِمن  أ َل َرُسوِل اللَّ

َباِغَيُة.... ِفَئُة ال  ُتُلَك ال  اُر َتق   0َعمَّ

                                                                    
؛ همچنین این حدیث در منابع متعدد عامه نیز نقل شده است مانند ابن حجر عسقالني، االصابه في تمییز 221، ص: 0دعائم اإلسالم، ج 0

ابن کثیر،  . ؛021، ص 1ابن اثیر، اسدالغابه في معرقة الصحابه، بیروت، دارالشعب، ج  . ؛111، ص 1لکتب العربي، ج الصحابه، بیروت، دارا
، 0111طبري، تاریخ طبري، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم،  ؛101، ص 1، ج 0112البدایه و النهایه، بیروت، مکتبه المعارف، چاپ ششم، 

 .21، ص 2ج 
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اُر َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغیۀ( در معانی االخبار شیخ صدوق با این سند نقل شده است:  مشابه این حدیث )َیا َعمَّ
ُر  ُمَفسِّ آَباِديُّ ال  َتر  َس  َقاِسِم اْل  ُن ال  ُد ب  َثَنا ُمَحمَّ ِن َیَساٍر َعن   َحدَّ ِد ب  ُن ُمَحمَّ َیاٍد َو َعِليُّ ب  ِن ِز ِد ب  ُن ُمَحمَّ َثِني ُیوُسُف ب  َقاَل َحدَّ

ِن َعِليِّ ب   ِد ب  ِن ُمَحمَّ َفِر ب  ِن َجع  ِن ُموَسی ب  ِن َعِليِّ ب  ِد ب  ِن ُمَحمَّ ِن َعِليِّ ب  َحَسِن ب  ِهَما َعِن ال  َبَوی 
َ
ِن أ ِن َعِليِّ ب  ِن ب  ُحَسي  ِبي  ِن ال 

َ
أ

َباِغَيُة... ِفَئُة ال  ُتُلُه ال  اٌر َتق  ِه صلی الله عليه واله و سلم َعمَّ  ) 21ص االخبار، معانی(َطاِلٍب عليهم السالم: ...َقاَل َرُسوُل اللَّ

 سند روایت 
 روایت دعائم فاقد سند است.

محسوب می روایت شیخ صدوق در معانی نیز از نظر وثاقت و ضعف روات حدیث، از احادیث ضعیف 
شود. محمدبن القاسم االسترآبادی توثیق ندارد، در کتب اربعه نیز از وی روایتی نقل نشده است. تنها شیخ 

کرده است. ابن غضائری او روایاتي را نقل صدوق در کتب دیگرش مانند معانی االخبار و خصال و عیون از وی 
 ن یسار و نیز پدرشان مجهول هستند.یوسف بن محمد و علی بن محمد ب 0را کذاب و ضعیف می داند.

بله، ممکن است گفته شود کثرت نقل این حدیث به خصوص در منابع عامه در حدی است که حداقل 
یرا این حدیث در منابع فراوانی مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی،  مستفیض شمرده می شود، ز

 1ل شده است.مسند احمدبن حنبل، مستدرک حاکم و سایر کتب عامه نق

 داللت حدیث
در تمامي منابع اعم از امامیه و عامه به شهادت عمار در صفین به دست سپاه معاویه که علیه امام علی علیه 
السالم قیام کرده بودند، تصریح شده است، از سوی دیگر این تعبیر به حسب ظاهر اشاره به آیه شریفه ای دارد 

داهما علی االخری(. در حقیقت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که متضمن موضوع بغی است )فإن بغت اح
ای که در با این حدیث تاکید بر این نکته داشتند که در جنگ و مقاتله میان دو سپاه کوفه و شام، آن فئه باغیه

یان، حدیث بایست بر اساس آیه شریفه با آنها مقاتله شود، سپاه معاویه است. طبق این بمقابل حق ایستاده و می
باال تاکیدی بر این مطلب است که خروج کنندگان علیه امام معصوم علیه السالم مصداق قطعی بغات در آیه 

 )012.ص ،02ج.  مطهری شهید آثار مجموعه(روند.شریفه به شمار می

 نقد استدالل:
ه نشده است و شاید اوال از نظر داللی برای این ادعا که روایت شریفه ناظر به آیه بغی است، دلیلی اقام

 سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناظر به آیه شریفه نبوده است.
ثانیا بر فرض آنکه کالم پیامبر صلوات الله علیه وآله ناظر به آیه بغی باشد و مقصود این باشد که خروج 

تطبیق باغی بر آنان معنای کنندگان بر حضرت امیرالمومنین علیه السالم باغی هستند، باز معلوم نیست که وجه 

                                                                    
اسم المفسر األسترآبادي: روی عنه أبو جعفر ابن بابویه. ضعیف کذاب. روی عنه تفسیرا یرویه عن رجلین مجهولین: محمد بن الق 0

أحدهما یعرف بیوسف بن محمد بن زیاد و اآلخر: علي بن محمد بن یسار عن أبیهما عن أبي الحسن الثالث علیه السالم. و التفسیر موضوع عن 
 21أحمد.../بنالغضائري/سهلإلبنالغضائري/الرجالمن هذه المناکیر.    ابن سهل الدیباجي عن أبیه بأحادیث

 .11_00، صص0121به نقل از کتاب حدیث الفئه الباغیه، شیخ عصری البانی، تهران: نشر مشعر، چاپ اول،  1
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اصطالحی بغی بوده یا خیر. زیرا بدون شک بر خروج کنندگان بر امیرالمؤمنین، باغی به معنای عام صدق می 
کند، شاید جهت تطبیق نیز از همین جهت بوده یعنی مقصود این است که سپاه معاویه که گروهی ظالم و متجاوز 

 هستند عمار را می کشند.

 نتیجه گیری
ی اثبات بغی فقهی از آیه شریفه معروف به آیه بغی، از دو روش تفسیر روایی و استظهار عرفی می توان برا

بهره گرفت. روایات وارده برای اثبات مدعا کافی نیستند؛ برخی به لحاظ سندی و برخی دیگر به لحاظ داللت 
 دچار خدشه هستند.

تنقیح مناط و مفهوم اولویت تمسک شده که به از جهت استظهار عرفی نیز به سه راه تمسک به اطالق، 
نظر می رسد داللت هیچیک از این طرق برای اثبات اینکه آیه شریفه بغی، ناظر به بغی علیه امام عادل است، 

 تمام نیست.



 

 

 بیی و انقالب رنگی
 
 
 
 
 
 

 : استاد واعظیراهنمااستاد 
 
 
 
 
 
 

 :نویسنده
 5محسن کرانی
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 11 ...................................................... 22ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، اسفند 
 

 

 مقدمه
اند قسمی از جهاد است که فقیهان پیمان شکنانی که به جهت براندازی حکومت بپاخواسته مبارزه با سرکشان و 

-های فقیهان به نظر میاند. با مراجعه به عبارتدر کتاب جهاد به آن پرداخته« جهاد با اهل بغی»تحت عنوان

مت آمیز بوده و هیچ رسد گونه روشن بغی تقابل مسلحانه با حکومت باشد. اما اگر این تقابل به صورت مسال
گونه سالحی مورد استفاده قرار نگیرد و براندازان با انقالب رنگی درصدد براندازی حکومت برآیند، آیا در این 
هنگام احکام بغی بر آنان جاری خواهد شد و یا بغی فقط در شورش و قیام مسلحانه منحصراست؟ از آنجایی که 

رای بررسی این مسئله ابتدا به تعریف انقالب مخملی و بغی همراه با نوشته مستقلی دراین زمینه وجود ندارد، ب
شرایط این دو اشاره خواهد شد و در مرحله بعد مقتضای عمومات و قاعده بیان خواهد شد سپس به واکاوی 

این  ادله الحاق انقالب رنگی به بغی و ادله عدم الحاق انقالب رنگی به بغی خواهیم پرداخت و در پایان نیز نتیجه
 کاوش بیان خواهد شد ان شاالله تعالی.

 تبیین واژه ها 
تواند در بررسی رابطه برای هریک از انقالب رنگی و بغی تعریفها و ویژگی هایی ذکر شده است که بیان آنها می

 های هریک ذکر خواهد شد.این دو راهگشا باشد. به همین خاطر در ابتدا تعریف و ویژگی

 الب رنگیتعریف و ویژگیهای انق
 نسبت به انقالب رنگی تعریفها و ویژگی هایی  بیان شده است که در ادامه به بیان برخی از آنان خواهیم پرداخت.

یم بدون خشونت و کشتار است که از طریق اعتراضهای مدنی و با :5تعریف انقالبهای رنگی یا مخملی تغییر رژ
 .(2/11نلو، جعفر میکائیلی،) محمد فکری، مینا ایناشودتحصنهای گسترده حاصل می

تغییر در ساختارهای سیاسی کشورها از طریق تظاهرات مسالمت آمیز، مقاومت بدون خشونت در  :5تعریف
 (.1/01)مرتضی شیرودی،برابر یک حکومت اقتدارگرا و ایجاد دوگانگی های اجتماعی با هدف تغییر حکومت

ده از عناصر داخلی که روابط مشکوکی با غرب به ویژه حرکتی که برای تغییر حکومت موجود با استفا :9تعریف
 (.1/01)مرتضی شیرودی،با آمریکا دارند و با حمایت سفارت آمریکا و آموزش دیدن توسط عوامل بنیادهای امریکایی

توان گفت در انقالب مخملی افراد بدون استفاده از سالح و ابزارهای خشونت آمیز با توجه به این سه تعریف می
، گرجستان سال 0212دد براندازی و تغییر حکومت هستند. همانطور که در کشورهای چکسلواکی سال در ص
 .(1/01)مرتضی شیرودی،این اتفاق رخ داده است1111، قرقیزستان سال 1111، اکراین سال1112

 ویژگی ها
می تمامی آنها بدون استفاده از ابزارهای خشونت آمیز و طی راهپیمایی های خیابانی پیروز-

 شوند.
.همه این تحرکات با شعارهایی مبتنی بر دموکراسی خواهی و لیبرالیسم انجام گرفتند 
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های اجتماعی نه چندان عمیق، بر موج تعارضهای اجتماعی انقالبهای رنگی با ایجاد تعارض
 شوند.کم عمق سوار می

.نقش دانشجویان و نهادهای غیر دولتی در بروز آنها پرنگ است 
 وقوع انقالب های رنگی وجود ویژگی هایی همچون اقتدار گرایی، فقدان چرخش دلیل اصلی

 نخبگان، ناکارآمدی درحل مشکالت عمومی و عدم مقبولیت حکومت وقت است.
 جرقه انقالب رنگی به دنبال بروز خطایی از سوی حکومت نظیر تقلب در انتخابات زده می

 (1/01) مرتضی شیرودی،شود.
رسد اشاره به این نکته الزم است. همانطور که در ادامه بیان خواهد شد باغی به کسی میدر این میان به نظر 

گفته می شود که علیه حاکم اسالمی قیام کند و چنانچه برخی از ویژگی های ذکر شده همچون ویژگی پنجم به 
؛ سبب منعزل شدن ای باشد که با شرایط ذکر شده برای حاکم اسالمی مانند عدالت منافات داشته باشدگونه

حاکم از حکومت شده و اعتراض علیه حاکم اسالمی صادق نخواهد بود بلکه منظور حاکمی است که در عین 
 دارا بودن شرایط حاکمیت، افرادی در صدد براندازی آن برآیند.

 تعریف بغی و شرایط آن 
)الجمل و العقود في العبادات، ص: «ما عادالمن قاتل اما»اندشیخ طوسی در تعریف بغی در الجمل و العقود بغی بیان کرده

 (221، ص: 1)الخالف، ج«من خرج علی إمام عادل، و قاتله، و منع تسلیم الحق الیه»اند. و در خالف فرموده(012
در این دو تعریف بیانگر این است که در مفهوم بغی قیام مسلحانه « قتال»شود واژه همانطور که مالحظه می

) فقه اند.ت. همانطور که برخی از معاصرین نیز خروج با شمشیر را در تعریف بغی مطرح کردهگنجانده شده اس

)شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و انداما بسیاری از فقیهان خروج بر امام را بغی دانسته (122، ص: 1اإلمام الصادق علیه السالم، ج
، 01. مهذب األحکام )للسبزواري(، ج201، ص: 0.معالم الدین في فقه آل یاسین، ج210، ص: 0إلیمان، ج. إرشاد األذهان إلی أحکام ا212، ص: 0الحرام، ج

)النهایة في مجرد الفقه و برخی این قید را همراه با قیودی همچون بیعت شکنی، (212، ص: 0. منهاج الصالحین )للخوئي(، ج110ص: 

 .(220، ص: 2الحدیثة(، ج -)تذکرة الفقهاء )ط خارج شدن از طاعت امام (01، ص: 1ر الفتاوی، ج. السرائر الحاوي لتحری121و الفتاوی، ص: 
 اند.اند و اشاره ای به جنگیدن و یا سالح کشیدن نداشتهبیان کرده( 21)الفقه المأثور، ص: ومخالفت با حکومت امام

 شرایط بغی
 جنگیدن تنها راه مقابله با براندازان باشد.الف: 

 : براندازان از والیت و حاکمیت امام خارج شده باشند.ب
 ای که نسبت به حکومت دارند در صدد ساقط کردن حکومت برآیند.ج: براندازان به خاطر شبهه

یس این سه شرط را در جنگیدن با اهل بغی بیان کرده )المبسوط اندبرخی از فقیهان همچون شیخ طوسی و ابن ادر

در مقابل بعضی از فقیهان همچون صاحب جواهر  (01، ص: 1، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج111: ، ص2في فقه اإلمامیة، ج
و شهید ثانی نیز شرط اول را نپذیرفته  (222، ص: 10)جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، جاندشرط سوم را نپذیرفته

 .(20، ص: 2)مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، جاست
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همانطور که مالحظه می شود اطالق تعریفهای بسیاری از فقیهان و همچنین شروط ذکر شده، می تواند شامل 
افرادی شود که بدون به کارگیری سالح و با انقالب مخملی دنبال براندازی حکومت امام عادل هستند اما توجه 

اند پس سزاوار است که برای بغی مطرح کرده ایبه این نکته نیز ضروری است که تعاریف فقیهان برگرفته از ادله
است برای یافتن پاسخ مسئله این تحقیق، سراغ ادله رفته و شمول ادله نسبت به براندازان غیر مسلح نیز بررسی 

های مخملی به بغی را شود. به همین خاطر در ادامه در دو بخش ادله ملحق شدن و ادله ملحق نشدن انقالب
 رنهایت نیز میان دودسته از ادله به داوری خواهیم نشست.مطرح خواهیم کرد و د

 مقتضای قاعده
تواند کمک شایانی در بررسی مسئله ای قبل از بیان ادله خاص، بیان مقتضای قاعده و عمومات میدر هر مسئله

قاعده داشته باشد؛ زیرا در صورت نبودن، اجمال و یا عدم شمول ادله خاص نسبت به برخی از موارد، مقتضای 
تواند در یافتن پاسخ مسئله، راهگشا باشد. نسبت به افرادی که با انقالب مخملی در صدد براندازی حکومت می

رسد به مقتضای اصل عدم والیت کسی اجازه تعرض و یا ایجاد محدودیت برای این افراد اند به نظر میبرآمده
)دراسات في والیة الفقیه و مجوز آزادی دیگران را محدود کند ندارد؛ چرا که این اصل اقتضا دارد کسی اجازه ندارد بدون

و به طریق اولی به مقتضای قاعده، جنگیدن و کشتن این افراد نیز جایز نخواهد بود.  (12، ص: 0فقه الدولة اإلسالمیة، ج
تعال برای کسی عالوه براین، در روایات فراوانی بیان شده است کشتن دیگران از گناهان کبیره بوده و خداوند م

و حتی مشارکت در ( 2، ص: 12) وسائل الشیعة، جکه دیگری را به قتل برساند بدترین عذابها را در نظر گرفته است.
قتل، تالش برای قتل و رضایت به قتل نیز ممنوع بوده و کسی اجازه ندارد گامی در مسیر کشتن دیگران 

 (.02، ص: 12)وسائل الشیعة، جبردارد

 دن انقالب رنگی به بغیادله ملحق ش
-اند ادلهچه بسا برای ملحق شدن افرادی که به صورت مسالمت آمیز در صدد براندازی حکومت اسالمی برآمده

 ای قابل شمارش باشد که در ادامه همراه با نقد و نظر بیان خواهد شد.

 دليل اول: آیه پيمان شکنی
ِد  ِد َعه  ماَنُهم  ِمن  َبع  ی 

َ
َتُهون ِهم  َو َطَعُنوا فيَو ِإن  َنَکُثوا أ ُهم  َین  ماَن َلُهم  َلَعلَّ ی 

َ
ُهم  ال أ ِر ِإنَّ ُکف  َة ال  ِئمَّ

َ
 (01)توبه/دیِنُکم  َفقاِتُلوا أ

کند اطالق پیمان شکنی شامل افرادی که پیمان خویش را آیه شریفه به جنگیدن با عهد شکنان مشرک، امر می
د و روشن است پیمان شکنی در سالح کشیدن منحصر نیست بلکه اند، خواهد شبا حاکم اسالمی نیز شکسته

افرادی که به صورت مسالمت آمیز در صدد براندازی حکومت برآیند عهد شکن خواهند بود و این که در آیه 
ها، های پیمان شکنان شده است، از این جهت است که با از بین رفتن سردستهشریفه امر به جنگیدن با سردسته

) از بین خواهد رفت وگرنه این بدان معنا نیست که با افراد عادی پیمان شکن، حق جنگیدن وجود ندارد.فتنه نیز 

. پس آیه شریفه به صورت مطلق امر به جنگیدن با (111. الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز، ص: 021، ص: 1تفسیر احسن الحدیث، ج
و یا در کسوت سربازی پا در رکاب سردمداران باشند و کند خواه سردمداران مخالفان باشند پیمان شکنان می

خواه پیمان شکنان در مقابل حکومت دست به سالح برده باشند و یا صورت مسالمت آمیز در صدد براندازی 
 حکومت باشند. 
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اشکال: موضوع آیه شریفه مشرکان است درحالی که جنگ با باغیان جنگ با مسلمانان پیمان شکن است یا 
ل مسلمانان نیز خواهد شد پس این دلیل اخص از مدعا بوده و مسلمانانی را که در صدد براندازی حداقل شام

 حکومت اسالمی هستند شامل نخواهد شد.
پاسخ: در روایات، جنگ  جمل از تطبیقات این آیه شریفه بیان شده است در حالی که باغیان در این جنگها، 

. 22الحدیثة(، ص:  -قرب اإلسناد )ط 020) األمالي )للشیخ الطوسي(، ص: مت برآمدند. مسلمانانی بودند که در صدد براندازی حکو

ای از کفر است که آیه شریفه تواند بیانگر این باشد که باغی دارای مرتبهو این خود می (112، ص: 0تفسیر القمي، ج
 ه داشت.توان به روایت قرب االسناد اشارشامل آنان خواهد شد که به عنوان نمونه می

ِن َسِدیٍر َقاَل: َس  ٍد، َجِميعًا َعن  َحَناِن ب  ُن ُمَحمَّ َمِد ب  ُد الصَّ َحِميِد، َو َعب  ِد ال  ُن َعب  ُد ب  َثِني ُمَحمَّ ِه َحدَّ ِه َعَلي  ِد اللَّ َبا َعب 
َ
ُت أ ِمع 

اَلُم َیُقوُل: ُلوِني َعن  َط »السَّ
َ
َرِة َفَسأ َبص  ِل ال  ه 

َ
َناٌس ِمن  أ

ُ
ِر، ِإنَّ َدَخَل َعَليَّ أ ُکف  ِة ال  ِئمَّ

َ
: َکاَنا ِمن  أ ُت َلُهم  ِر، َفُقل  َبي  َحَة َو الزُّ ل 

ِم  َقو  َجُلوا َعَلی ال  َحاِبِه: اَل َتع  ُخُيوَل، َقاَل ِْلَص  ا َصفَّ ال  َرِة َلمَّ َبص  َم ال  اَلُم َیو  ِه السَّ َن َعِلّيًا َعَلي  ِني َو َبي  ِذَر ِفيَما َبي  ع 
ُ
ی أ َحتَّ

ِه َع  ٍم؟ َقالُ اللَّ رًا ِفي ُحک  َرِة َهل  َتِجُدوَن َعَليَّ َجو  َبص  َل ال  ه 
َ
ِهم  َفَقاَل: َیا أ .َفَقاَم ِإَلي  َنُهم  فًا ِفي زَّ َو َجلَّ َو َبي  وا:اَل.َقاَل َفَحي 

، َفَنقِ  ِتي ُدوَنُکم  ِل َبي  ه  ُتَها ِلي َو ِْلَ َخذ 
َ
َيا أ َبًة ِفي ُدن  َعِتي؟ َقاُلوا: اَل.َقاَل: َقَسٍم؟ َقاُلوا: اَل.َقاَل: َفَرغ  ُتم  َبي  ُتم  َعَليَّ َفَنَکث  م 

َعةُ  َکُث َو َبي  َعِتي ُتن  ؟ َقاُلوا: اَل.َقاَل: َفَما َباُل َبي  ِرُکم  ُتَها َعن  َغي  ل  ُحُدوَد َو َعطَّ ُت ِفيُکُم ال  َقم 
َ
ي  َفأ َکُث! ِإنِّ ِري اَل ُتن  َغي 

َنُه فَ  َفُه َو َعي  ن 
َ
َر أ م  َ ُت اْل  َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َیُقوُل َضَرب  َف.ُثمَّ َثَنی ِإَلی َصاِحِبِه َفَقاَل: ِإنَّ اللَّ ي  ِو السَّ

َ
َر أ ُکف  ِجد  ِإالَّ ال 

َ
ِفي َلم  أ

ِر ِإنَّ ِکَتاِبِه: َو ِإن   ُکف  َة ال  ِئمَّ
َ
ِدِهم  َو َطَعُنوا ِفي ِدیِنُکم  َفقاِتُلوا أ ِد َعه  ماَنُهم  ِمن  َبع  ی 

َ
َتُهوَن َنَکُثوا أ ُهم  َین  ماَن َلُهم  َلَعلَّ ی 

َ
ُهم  ال أ

َطَفی ُمَحمَّ «5» َسَمَة، َو اص   النَّ
َ
َة، َو َبَرأ َحبَّ ِذي َفَلَق ال  اَلَم: َو الَّ ِه السَّ ِمِنيَن َعَلي  ُمؤ  ِميُر ال 

َ
ُهم  ، َفَقاَل أ ِة، ِإنَّ ُبوَّ دًا ِبالنُّ

َحاُب َهِذِه اْل َیِة َو َما ُقوِتُلوا ُمن    « ُذ َنَزَلت  َْلَص 
عبدالله بن جعفر حمیری این روایت را از طریق محمدبن عبدالحمید و عبدالصمد بن محمد اشعری از حنان بن 

 1)تهذیب جاند. با توجه به اینکه ابن ابن ابی عمیر از محمدبن عبدالحمید روایت نقل کرده استسدیر نقل کرده

عالوه بر این صفوان نیز از ایشان روایت نقل کرده  (011ص  )فهرستو حنان بن سدیر نیز توثیق خاص دارند( 12ص
)رجال طوسی که خود قرینه بر این است که واقفی بودن که به ایشان نسبت داده شده است  (010ص 1)کافی جاست

مانع وثاقت نخواهد بود و از طرفی با توجه به اینکه کتاب قرب االسناد از کتابهای مشهور است این  (221ص
)کتاب نکاح )زنجانی(، ای بر عدم حجیت آن باشدبل اعتماد است مگر در مواردی که در خود روایت قرینهکتاب قا

.خصوصا همانطور که اشاره شد روایات دیگری نیز به مضمون این روایت در کتب دیگر بیان شده (2212، ص: 12ج
مون این روایت باشند. در نتیجه این توانند به عنوان موید مضاست هرچند از نظر سندی معتبر نیستند اما می

توان گفت با توجه به این روایت اصحاب جمل یکی از تطبیقات آیه شریفه هستند و این روایت معتبر بوده و می
 آیه به کمک روایت مسلمانان را نیز شامل می شود.

 نقد استدالل
و لزوم جنگیدن با آنان یکی از آن اواًل: همانطور که در فقه بیان شده است باغی درای احکام مختلفی است 

و حکمی که درآیه شریفه بیان شده است فقط جنگیدن با  (211، ص: 10)جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، جاحکام است
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آنان است اما نسبت به سایر احکام این آیه شریفه داللتی ندارد. در واقع باید گفت آیه شریفه اخص از مدعی 
 تمام احکام باغی را برای کسانی که در صدد انقالب رنگی هستند اثبات کند. بوده و نمی تواند 

ثانیا: با توجه به اینکه موضوع آیه شریفه مشرکین است تطبیق امام علیه السالم نسبت به گروهی از مسلمانان 
سرایت کند و از تعبدی است وحکم آیه شریفه فقط برای آن گروه ثابت خواهد بود و نمی تواند به سایر مسلمانان 

جمله ویژگی های آن گروه قیام مسلحانه ضد حکومت بوده است. پس حکم آیه شریفه نمی تواند شامل 
 براندازانی شود که بدون استفاده از سالح در صدد براندازی هستند.

 دليل دوم: روایت سکونی
َثَنا  ُه َقاَل َحدَّ َحَسِن َرِحَمُه اللَّ ُن ال  ُد ب  َثَنا ُمَحمَّ ُمِغيَرِة َعِن َحدَّ ِن ال  ِن َهاِشٍم َعِن اب  َراِهيَم ب  اُر َعن  ِإب  فَّ َحَسِن الصَّ ُن ال  ُد ب  ُمَحمَّ

ِبي َطاِلٍب ع 
َ
ِن أ َد َعِليِّ ب  ُة ِعن  َحُروِریَّ ِبيِه ع َقاَل ُذِکَرِت ال 

َ
ٍد َعن  أ ِن ُمَحمَّ َفِر ب  ُکوِنيِّ َعن  َجع  َفَقاَل ِإن  َخَرُجوا َمَع السَّ

و  َعَلی ِإَماٍم َعاِدٍل َفَقاِتُلوُهم  َو ِإن  َخَرُجوا َعَلی ِإَماٍم َجاِئٍر َفاَل ُتَقاِتُلوُهم  َفِإنَّ َلُهم  ِفي ذَ َجَماَع 
َ
 .ِلَك َمَقااًل ٍة أ

 سند روایت
ص: ، 1)علل الشرائع، جو شیخ صدوق در علل الشرائع( 011، ص: 1)تهذیب األحکام، جاین روایت را شیخ طوسی در تهذیب

اند. سند شیخ طوسی هرچند به خاطر افرادی همچون محمدبن بنان دچار مشکل است اما سند نقل کرده (112
شیخ صدوق معتبر است؛ زیرا  محمدبن حسن بن ولید و محمد بن حسن صفار و حسن بن علی بن عبدالله بن 

یم بن هاشم و سکونی  هرچند توثیق اما ابراه( 212،211،12)رجال نجاشی ص مغیره در این سند توثیق خاص دارند 
خاص نسبت به این دو نفر بیان نشده است اما این دو نیز قابل اعتماد هستند زیرا در مورد ابراهیم بن هاشم تعبیر 
یش است و از بزرگان مورد وثوق  ثقه در کتب رجالی نیامده است. اما وثاقت ایشان نزد متاخرین مورد پذیر

برای ایشان مورد استفاده قرار نگرفته است نمی تواند داللت بر عدم توثیق داشته « ثقه»هستند و اینکه تعبیر 
یرا توثیق خاص، تنها راه کشف وثاقت نیست؛ بلکه یکی  از راههای کشف وثاقت اعتماد بزرگان بر  باشد؛ ز

شیخ شخص است. همانطور که در مورد صدوق نیز توثیق خاص وارد نشده است. اما اعتماد بزرگانی مثل 
طوسی خود بزرگترین توثیق صدوق است. درباره ابراهیم بن هاشم نیز اعتماد علما بر ایشان بیانگر توثیق است. 

اإلسالمیة(،  -) الکافي )ط داند،مثل کلینی که کتابش را مشتمل بر آثار صحیحه از اخبار صادقین علیهم السالم می

اصول کافی، ابراهیم بن هاشم قرار دارد که این بیانگر اعتماد  در طریق حدود پنج هزار از روایات (11المقدمة، ص: 
اول من »کلینی بر ابراهیم بن هاشم است. عالوه بر این، تعبیری که نجاشی در مورد ایشان به کاربرده است 

ر فضای خود داللت بر وثاقت دارد. زیرا د .(01، فهرست أسماء مصنفي الشیعة -) رجال النجاشي«نشرحدیث الکوفیین بقم
یادی می اند جز افراد مورد اعتماد و مورد وثوق نمی توان ند نشر و دادهشهر قم که نسبت به حدیث اهمیت ز

االصول گفته است در باره سکونی نیز  شیخ طوسی در عده(1121، ص 11) کتاب نکاح، ج ترویج حدیث داشته باشند.
عمل اصحاب به روایات  (11، 1، ج یث و تفصیل طبقات الرجال) معجم رجال الحداند.کردهاصحاب به روایات او عمل می

اند این دانستهاند و در عین حال که عامی بوده است او را ثقه میسکونی بیانگر این است که به او اعتماد داشته
توان گفت سند این روایت مورد پذیرش کند. با این توضیحات میاعتماد اصحاب برای توثیق ایشان کفایت می

 بوده و قابلیت استدالل دارد.
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 داللت
ای از خوارج بودند، هنگام بازگشت از جنگ صفین و نپذیرفتن حکمیت در محله حرورا جمع حروریه فرقه

السالم در مورد فرقه امام علیه (01، ص: 2)شرح الکافي، جالسالم را طراحی کردندشدند و نقشه جنگ با امام علی علیه
امام عادل خروج کردند با آنان باید جنگید واضح است فرقه حروریه خصوصیت ندارد و حروریه فرمودند اگر بر 

از طرفی باتوجه به اینکه این افراد قدر متیقن از بغات هستند جنگیدن با اینان به خاطر بغی است و امام دراین 
طلق است خواه این خروج دانند و خروج بر امام عادل مروایت معیار جنگیدن در بغی را خروج بر امام عادل می

مسلحانه باشد و یا  به صورت انقالب رنگی و بدون همراه داشتن سالح و خشونت باشد به هر حال آنچه که در 
شود خروج بر امام عادل است وخروج به معنای درصدد بر اندازی این روایت به عنوان معیاربغی، مطرح می

 یر مسلحانه باشد.تواند مسلحانه یا غبرآمدن است و براندازی می

 نقد
هرچند فرقه حروریه خصوصیتی ندارد و اگر گروه دیگری باشد که شرایط فرقه حروریه را داشته باشد حکمی که 
در این روایت بیان شده است نسبت به او جاری است، اما شرایط فرقه حروریه خصوصیت دارد به این معنی که 

های دیگر جاری شود باید درای شرایط فرقه حروریه باشند تا اگر قرار است حکم فرقه حروریه نسبت به فرقه 
علیه السالم بتوان به عنوان باغی با آنان جنگید و از جمله خصوصیات این فرقه، بغض داشتن نسبت به امام علی

 زدند، قطعا مسلحانه بوده و امام علیهاند و اگر دست به قیام میودر حال آماده شدن برای جنگ مسلحانه بوده
کنند که قرار است توسط حروریه صورت بگیرد. پس باید گفت موضوع روایت السالم نیز حکم قیامی را بیان می

اند و محدود به قیام مسلحانه است و از جانب افرادی است که بغض امیرالمومنین علیه السالم را در دل داشته
 شامل براندازی نرم نمی شود.

 دليل چهارم: روایت بزنطی
ةٌ  ِد  ِعدَّ ِبي َعب 

َ
ن  َذَکَرُه َعن  أ ٍر َعمَّ ِبي َنص 

َ
ِن أ ِد ب  ِن ُمَحمَّ َمَد ب  ح 

َ
َیاٍد َعن  أ ِن ِز ِل ب  َحاِبَنا َعن  َسه  ص 

َ
ِه ِمن  أ ِل اللَّ ِه ع ِفي َقو  اللَّ

ُرُج َعَلی  -َتَباَرَك َو َتَعاَلی ِذي َیخ  َباِغي الَّ َر باٍغ َو ال عاٍد َقاَل ال  ُطرَّ َغي  یَق اَل َفَمِن اض  ِر َطُع الطَّ ِذي َیق  َعاِدي الَّ َماِم َو ال  ِ
اْل 

َتةُ  َمي   (111، ص: 1اإلسالمیة(، ج -)الکافي )ط َتِحلُّ َلُه ال 

 سند روایت
با توجه به اینکه مروی عنه عده من اصحابنا در اینجا سهل بن زیاد است مقصود پنج نفر از اساتید کلینی 

 (210) رجال النجاشی که حداقل برخی از آنان همچون عالن کلینی ثقه هستند. (11دمة، ص: اإلسالمیة(، المق -)الکافي )ط است
یاد باتوجه به اینکه در برخی کتب رجالی تضعیف و در برخی توثیق شده ( 011)رجال النجاشی اما نسبت به سهل بن ز

ت اما از آن جهت که در اسناد ، نمی توان  به استناد توثیقات خاص روایات او را پذیرف(212)رجال الطوسی است
متعدد کافی قرار دارد و هزاران روایت از او نقل شده است  و از طرفی احادیث ایشان مورد قبول بسیاری از 

و بزرگان همچون علی بن ابراهیم و مرحوم کلینی از  (022، ص: 0)کتاب الحج )للمحقق الداماد(، جاصحاب قرار گرفته است
)الکشی اند و حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع هستند از ایشان روایت نقل کرده استایشان روایت نقل کرده



 21 ...................................................... 22ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، اسفند 
 

 

رسد با در کنار هم قرار گرفتن این قرائن روایات ایشان می تواند قابل اعتماد باشد. احمد بن . به نظر می(111ص 
ن هرچند مجهول هستند اما محمد بن ابی نصر بزنطی نیز از مشایخ ثالث بوده به همین خاطر راوی قبل از ایشا

ایشان  (011، ص: 0)العدة في أصول الفقه، جکننداز آنجایی که مشایخ ثالث به شهادت شیخ در عده فقط از ثقات نقل می
 رسد مورد پذیرش خواهد بود.نیز ثقه خواهد بود. پس سند این روایت به نظر می

 داللت روایت
م در این روایت، واژه باغی را که در آیاتی از قران کریم استعمال شده شود امام علیه السالهمانطور که مالحظه می

اند و فرموده اند باغی کسی است که بر امام است و ظهور در بغی لغوی دارد به معنای بغی اصطالحی بیان کرده
شریفه بیان خروج کند. اینکه امام علیه السالم در اینجا بغی اصطالحی را به عنوان مصداق حقیقی ذیل این آیه 

اند یا مصداق تعبدی، در استدالل به این روایت دخالتی ندارد بلکه آن چیزی که در استدالل موثر است این کرده
است که امام علیه السالم در این روایت درمقام تعریف باغی اصطالحی بوده است و تعریفی از باغی اصطالحی 

به مقتضای این تعریف، با صرف « خروج کند باغی خواهد بودکسی که علیه امام »اند:اند و فرمودهارائه داده
خروج بر امام بغی محقق می شود و اگر الزم بود این خروج همراه با سالح باشد باید امام علیه السالم به آن 

کردند در صورتی که نسبت به مسلحانه بودن قیام، بیانی مطرح نشده است؛ این خود بیانگر این است اشاره می
ت به سالح بردن شرط تحقق بغی نیست و کسی که علیه امام خروج کند هرچند دست به اسلحه نبرد که دس

 باغی خواهد بود.
هرچند در بسیاری از استعماالت در قیام مسلحانه به کار فته است اما به خاطر این بوده است « خرج علی»واژه

نبوده است  و بر فرض اینکه نسبت به صدق که همانطور که بیان شد خروج غیر مسلحانه در آن زمان مرسوم 
خروج نسبت به قیام غیر مسلحانه در زمان صدور روایت شک کنیم با توجه به اینکه در زمان معاصر بر هرگونه 

( با 011فارسی/ آذر تاش آذرنوش ص –بپاخواستن علیه حکومت خروج صادق است)فرهنگ معاصر عربی 
 (.12، ص: 1)دروس تمهیدیة في الفقه االستداللي علی المذهب الجعفري، جثابت خواهد شداصل عدم نقل نسبت به زمان گذشته نیز 

اصطالح خاصی است که از معنای اصلی وعام خود انتقال پیدا « خرج علی»: چه بسا گفته شود واژه اشکال
، چنانچه گفته شود عالوه بر اینکرده است و کاربرد آن در قیام مسلحانه است و شامل انقالبهای مخملی نمی

شود بازهم این تعبیر منصرف به قیام مسلحانه خواهد شود داللت استعمالی این واژه شامل  انقالب رنگی نیز می
بود؛ زیرا انقالب رنگی پدیدهای نوپیدا است که در صده های پیشین مرسوم نبوده است، پس اگر در روایت این 

 ور انصراف داشته است که قیام مسلحانه است.تعبیر به کار رفته است به همان معنای زمان صد
اواًل: همانطور که بیان شد معنای لغوی خروج عام بوده و شامل هرگونه خروجی علیه امام خواهد شد و  پاسخ:

تا زمانی که معنای دیگری ثابت نشود، صرف احتمال نقل به معنای دیگر، مانع استدالل به معنای اولیه نبوده و 
انطورکه در تبیین استدالل بیان شد اصل عدم نقل ثابت کننده حجیت معنای لغوی خواهد بر فرض شک نیز هم

 بود.
رسد ادعای انصراف این واژه به قیام مسلحانه نیز مورد پذیرش نخواهد بود؛ زیرا همانطور که در ثانیًا: به نظر می

قیام های مسلحانه در زمان  شود پس فراوانی وجودعلم اصول ثابت شده است کثرت وجود موجب انصراف نمی
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منحصر در قیام مسلحانه باشد. وحتی کثرت « خرج علی»فیه تعبیرشود مستعملائمه علیهم السالم سبب نمی
شود و دراینجا علقه استعمال نیز چنانچه سبب ایجاد علقه میان لفظ و معنای خاص نشود موجب انصراف نمی

گیرد که رسد. در واقع این اشکال از آنجا نشأت مینظر نمیوقیام مسلحانه به « خرج علی»خاصی میان واژه
های خروج خصوصیات مصادیق در مفهوم اشراب شده است؛ زیرا مسلحانه بودن یا نبودن از ویژگیهای گونه

است و نسبت به مفهوم که در آن نوعی درصدد براندازی بودن و در مقابل حاکم ایستادن نهادینه شده است، قید 
التی ندارد. همانطور که خروج مسلحانه در آن زمان به وسیله شمیشر بوده است اما در زمان فعلی مسلحانه دخ

توان  گفت در مفهوم این واژه قیام با شمشیر نهفته شده گیرد، پس نمیغالبا با استفاده از سالح گرم صورت می
ه مسلحانه بودن نیز مصداقی در کنار های متعدد است. همانطور کای است ازگونهاست بلکه قیام با شمشیر گونه

 مصادیق دیگر است.

 دليل پنجم: روایت وهب بن وهب
ِبيِه َعن  

َ
ِخَصاِل َعن  أ ِن ِفي ال  ُحَسي  ِن ال  ُن َعِليِّ ب  ُد ب  ٍب ُمَحمَّ ِن َوه  ِب ب  ِبيِه َعن  َوه 

َ
ِه َعن  أ ِد اللَّ ِبي َعب 

َ
ِن أ َمَد ب  ح 

َ
ٍد َعن  أ َسع 

ِن مُ  َفِر ب  ُل َدَرَجٍة َعن  َجع  اَرٍة َو َقت  ُل َکفَّ اَلِن َقت  ُل َقت  َقت  ِبيِه ع َقاَل: ال 
َ
ٍد َعن  أ َکاِفَرِة  -َحمَّ ِفَئِة ال  ِقَتاُل ِقَتاالِن ِقَتاُل ال  َو ال 

ِلُموا ی ُیس  ی َیِفيُئوا -َحتَّ َباِغَيِة َحتَّ ِفَئِة ال   (11، ص: 01) وسائل الشیعة، ج.َو ِقَتاُل ال 

 سند روایت
یرا از وهب بن وهب  سند روایت به خاطر وجود ابوالبختری که همان وهب بن وهب است مورد اعتماد نیست. ز

 (111. فهرست ص112)رجال نجاشی ص،در کتابهای رجالی با اوصافی همچون کذاب و ضعیف یاد شده است.

 داللت روایت
اند جنگیدنی که با کافران است که باید در این روایت امام باقر علیه السالم جنگیدن را به دو قسم تقسیم کرده

منتهی به اسالم آنان شود و جنگیدنی که با باغیان است که باید منجر به بازگشت در بیعت حاکم اسالمی گردد. 
شود در این روایت از تقسیم ثنائی استفاده شده است و حصر در تقسیم ثنائی عقلی است همانطور که مالحظه می

جنگها از این دو قسم خارج نیست و جنگیدن قسم سومی ندارد. با این توضیحات باید توجه  به این معنا که تمام
داشت هنگامی که گروهی علیه حکومت به صورت مسالمت آمیز و بدون استفاده از سالح دست به اعتراض 

ه از سالح زنند و درصدد براندازی حکومت هستند متفرق کردن این افراد در خیلی از موارد بدون استفادمی
امکان ندارد و الزم است حکومت اسالمی با اینان به جنگ بپردازد و جنگ با این افراد داخل در قسم اول که 

 جنگیدن با کفار است نخواهد بود پس باید گفت داخل در قسم دوم است و این افراد نیز باغی خواهند بود.

 نقد
السالم به صورت حصر عقلی در ر این است که امام علیههمانطور که در استدالل بیان شد این استدالل مبتنی ب

رسد تقسیم در این مقام بیان تمام مصداقهای جنگ باشند و فقط این دو قسم را بیان کنند در حالی که به نظر می
روایت نسبی است و شاهد نسبی بودن این است که در ابتدای روایت قتل نیز به دو قسم تقسیم می شود، قتلی 

گناهان است همانند اجرای حد و قتلی که برتری درجه به همراه دارد همانند شهادت، در صورتی که در  که کفاره



 21 ...................................................... 22ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، اسفند 
 

 

توان  های فراوان دیگری نیز قابل طرح است که مورد اشاره قرار نگرفته است. پس نمیکنار این دو قسم قتل
 تواند فرض شود.یگفت اقسام دراین روایت به صورت حصر عقلی بوده و قسم دیگری برای آن نم

 دليل ششم: سيره اميرالمومنين عليه السالم در جنگ صفين
همانطور که در تاریخ بیان شده است بعد از موثر واقع نشدن نامه نگاری و تذکرات امیرالمومنین علیه السالم 

تصمیم برجنگیدن با  السالم به والیان خویش نامه نوشتند و آنان را ازگیری معاویه، امام علی علیهنسبت به کناره
)وقعه معاویه مطلع ساختند و از آنان خواستند برای جنگیدن با معاویه به لشگر امام علیه السالم ملحق شوند

شود درجنگ صفین خروج مسلحانه از طرف معاویه بر ضد همانطور که مالحظه می (011الصفین، المنقری ص
ای از باغیان هستند و احکام بغی بر آنان جاری فرقهحکومت اسالمی صورت نگرفته است در حالی که قاسطین 

این خود بیانگر این است که در (221، ص: 2الحدیثة(، ج -. تذکرة الفقهاء )ط 111، ص: 2) المبسوط في فقه اإلمامیة، جشده است.
ر صدق بغی خروج مسلحانه شرط نیست و همین مقدار که افرادی در مقابل حاکمیت حاکم قرار بگیرند و د

صدد محدود کردن گستره حکومت حاکم و یا براندازی کامل حکومت برآیند این افراد باغی بوده و احکام بغی را 
 دارا خواهند بود.

 دليل هفتم: وجوب حفظ نظام
ای تشکیل حکومت اسالمی، برپایه والیتی است که خداوند متعال برای حاکم اسالمی قرار داده است و آن ادله

یرا  که چنین جایگاهی را برای حاکم اسالمی ترسیم کرده است خود داللت بر لزوم حفظ حکومت حاکم دارد؛ ز
در مقابل هر نظام و حکومتی بدخواهان و دشمنانی خواهند بود، روشن است اگر حکومتی از کیان خویش در 

ود اجازه دست پاید طومار آن جمع خواهد شد و هر فرد و گروه ضعیفی به خمقابل آنان دفاع نکند دیری نمی
ای که داللت بر لزوم تشکیل حکومت دارند خود دلیل بر توان گفته ادلهاندازی به حکومت خواهد داد. پس می

لزوم حفظ حکومت خواهند بود. و اگر دشمنان حکومت، با اردو کشی و لشکر کشی خیابانی در صدد براندازی 
ی لزوم تشکیل و حراست از نظام باشد به مقتضای ادلهحکومت برآیند و جنگیدن با این افراد تنها راه مقابله 

 حکومت جنگیدن با این افراد نیز الزم خواهد بود.

 نقد 
شود به وسیله این دلیل فقط لزوم جنگیدن با براندازان اثبات می شود اما این دلیل ثابت همانطور که مالحظه می

بر نظر برخی از فقیهان احکام دیگری همچون کشتن  کننده باغی بودن این افراد نبوده در صورتی که حداقل بنا
)النهایة في مجرد الفقه و اسیران باغی برفرض باقی بودن گروه و تشکیالت آنان برای باغیان در نظر گرفته شده است

 که این دلیل نمی تواند ثابت کننده آن باشد. ( 122الفتاوی، ص: 
 ادله عدم شمولیت بغی نسبت به انقالب رنگی

-ای که در ادامه بیان میرنگی به بغی بود ادلهای بود که در صدد الحاق انقالبای که تا به اینجا بیان شد ادلهادله

 ای است که چه بسا بر عدم شمولیت بغی نسبت به انقالب رنگی، بر آن استدالل شود.  شود ادله

 دليل اول: روایت اسياف



 21 .............................................................................. قالب رنگی بغی و ان
 

 

ٌف  ُفوُف َفَسي  َمک  ُف ال  ي  ا السَّ مَّ
َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ....أ یِل َقاَل اللَّ ِو

 
أ يِ َو التَّ َبغ  ِل ال  ه 

َ
ِمِنيَن  -َعَلی أ ُمؤ  َو ِإن  طاِئَفتاِن ِمَن ال 

ِغي َحّتی َتِفي ِتي َتب  ری َفقاِتُلوا الَّ ُخ  داُهما َعَلی اْل  َنُهما َفِإن  َبَغت  ِإح  ِلُحوا َبي  ص 
َ
َتَتُلوا َفأ ِر الّلِه.....اق  م 

َ
 -في )ط الکا )َء ِإلی أ

 (001، ص: 1. تهذیب األحکام، ج00، ص: 1اإلسالمیة(، ج

 سند روایت
این روایت توسط کلینی و شیخ طوسی نقل شده است ویکی از راویان در دو سند قاسم بن محمد اصفهانی 
معروف به کاسوال وجود دارد که به خاطر عدم ثبوت وثاقت بلکه قدح ایشان سند این روایت معتبر 

 (12ص :01الحدیث ج : رجالم)معجنیست.

 داللت
هایی که خداوند متعال در شریعت اسالم قرار داده است جنگ با اهل بغی است مطابق این روایت یکی از جنگ

اند. از این و امام علیه السالم حکم این جنگ را از آیه شریفه ان طائفتان من المومنین اقتتلوا.... استفاده کرده
شود از آیه شریفه قابل آنچه که به عنوان جنگیدن با اهل بغی در شریعت از آن یاد میشود روایت برداشت می

پردازند و به ای در نظر گرفته شده است که بایکدیگر به جنگ میاستفاده است و در این آیه شریفه نیز دو طایفه
ای که در اهپیمایی عدهتوان  گفت صرف خروج و رظهور در جنگ مسلحانه دارد و نمی« قتال»کار رفتن واژه 

 صدد براندازی حکومت باشند می تواند از مصادیق آیه شریفه بوده و احکام باغی بر آنان جاری شود.

 نقد
 اواًل: همانطور که بیان شد سند روایت ضعیف بوده و قابلیت استدالل ندارد.

فرادی هستند که به صورت مسلحانه شود باغیانی که موضوع این روایت هستند اثانیًا: از این روایت استفاده می
کنند اما این به معنای انحصار بغی در قیام مسلحانه نیست بلکه اگر دلیل دیگری بر عدم لزوم مسلحانه قیام می

بودن قیام داللت کند منافاتی با این دلیل نداشته بلکه در کنار این دلیل قرار گرفته و سبب توسعه موضوع بغی 
 خواهد شد. 

 روایت عبدالرحمن بن حجاج دليل دوم :
اِج  َحجَّ ِن ال  َمِن ب  ح  ِد الرَّ َواَن َعن  َعب  ُلِؤيِّ َعن  َصف  ؤ  ِن اللُّ ُحَسي  ِن ال  َحَسِن ب  اِل َعِن ال  َحجَّ ُه َعِن ال  ِد َعن  َبا َعب 

َ
ُت أ  َقاَل َسِمع 

َلِة َبَرَکةٌ  ِقب  َل ال  ه 
َ
ِه ع َیُقوُل َکاَن ِفي ِقَتاِل َعِليٍّ ع أ . َو  -اللَّ َف َیِسيُر ِفيِهم  َدُه َکي  َحٌد َبع 

َ
ِر أ ُهم  َعِليٌّ ع َلم  َید  ) َلو  َلم  ُیَقاِتل 

 (011، ص: 1تهذیب األحکام، ج
 سند روایت

و از نظر سندی این روایت معتبر  (111،11،011،121)رجال نجاشی ص اندراویان روایت در کتابهای رجالی توثیق شده
 است.

 داللت روایت
فرمایند: اگر امیرالمومنین علیه السالم با سه طایفه ناکثین، مارقین و وایت امام صادق علیه السالم میدر این ر

ماند و راهی برای بدست آوردن احکام جنگیدند کیفیت تعامل با باغیان و احکام آنان پوشیده میقاسطین نمی
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دن احکام و شرایط بغی، رجوع به سیره شود تنها راه بدست آوربغی وجود نداشت. از این روایت استفاده می
السالم به ما رسیده است قیام السالم است این درحالی است که آنچه از سیره امام علی علیهامیرالمومنین علیه

مسلحانه باغیان علیه حکومت بوده است اما سیره ایشان شامل براندازانی که به صورت نرم و غیر مسلح در صدد 
زنند باغی ود. پس باید گفت فقط افرادی که دست به شورش مسلحانه علیه حکومت میشبراندازی هستند نمی

یرا باغی بودن آنان از سیره امیرالمومنین علیه  خواهند بود و جرم بغی شامل براندازان غیر مسلح نمی شود؛ ز
 السالم قابل استفاده نیست.

 نقد
های سه گانه السالم با گروهند اگر جنگ امیرالمومنین علیهاالسالم که فرمودهرسد کالم امام صادق علیهبه نظر می

دانست با باغیان چه کند، بدان معنا نیست که تنها راه بدست آوردن احکام و شرایط باغیان نبود کسی نمی
به  رسد این روایت ناظرعلیه السالم باشد و راه دومی وجود ندارد.  زیرا اوال: به نظر میمراجعه به سیره امام علی

احکام باغیان است، یعنی بعد از مشخص شدن موضوع بغی و باغی بودن افراد کیفیت تعامل با اهل بغی و 
احکام مربوط به آنان از سیره امیرالمومنین علیه السالم بدست خواهد آمد در حالی که مسئله مورد نظر این 

 نوشته، پیرامون گستره جرم بغی و موضوع آن است.
آید خود علیه السالم بدست میحکام نیز باید گفت اینکه بیشتر احکام بغی از سیره امام علیثانیًا: نسبت به ا

خورد پاسخ بسیاری از سواالت نسبت به بیانگر این است که اگر این اتفاقات در زمان حکومت ایشان رغم نمی
ی از سیره امام علیه السالم احکام باغیان بعد از ایشان روشن نبود و همین که پاسخ بیشتر مسائل مربوط به بغ
ای با انحصار استفاده احکام گرفته شود برکت مورد نظر امام صادق علیه السالم حاصل شده و این برکت مالزمه

 از سیره امام علی علیه السالم ندارد.
ای ثالثا: چه بسا منظور امام علیه السالم در این روایت این است که جنگهای سه گانه سبب شده است مسئله

جدید وارد فقه اسالمی شود و وظیفه آیندگان نیزاز مباحث و سواالتی که پیرامون آن در زمان امام علی علیه 
 السالم و سایر ائمه علیهم السالم مطرح شده است، مشخص شده است.

امام صورت نگرفته است بلکه صرف  رابعا: همانطور که پیشتر بیان شد در جنگ صفین قیام مسلحانه علیه
خروج از طاعت و نپذیرفتن حکومت از طرف اهل شام بوده است. پس سیره امام علیه السالم در قیام مسلحانه 

 منحصر نبوده است.

 دليل سوم: مرسله امام علی عليه السالم
أن عليا عليه السالم کان یخطب فقال رجل بباب المسجد ال حکم إال لله تعریضا بعلي عليه السالم أنه حکم في 

ید بها باطل، لکم علينا ثالث، ال نمنعکم مساجد الّله أن دین ال ّله الرجال، فقال علي عليه السالم:کلمة حق أر
 .(11)األحکام السلطانّیة، ص  ء ما دامت أیدیکم معنا و ال نبدؤکم بقتالتذکروا اسم الّله فيها، و ال نمنعکم الفي

فرمایند: ما السالم خطاب به خوارج میت نیز امام علیهیکی از احکام باغیان، جنگیدن با آنان است در این روای
شود باغیان دو ویژگی دارند الف: شروع کننده جنگ هستند شروع کننده جنگ نخواهیم از این فقره  استفاده می

توسط امام علیه السالم الزم است قیام آنان مسلحانه است. در صورتی که « قتال»ب: با توجه به کار رفتن واژه 
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قالب مخملی هرچند شروع مخالف از طرف براندازان است اما قیام آنان شرط مسلحانه بودن را ندارد. پس  دران
 توان احکام بغی را بر آنان جاری کرد.نمی

 نقد.
 اوال: روایت مرسله بوده و قابلیت استدالل ندارد.

حصر به قیام مسلحانه بوده ثانیًا: مخاطب این کالم افرادی هستند که شورش آنان علیه حکومت در خارج من
السالم به توان  گفت اینکه امام علیهاست و در آن زمان انقالبهای رنگی مرسوم نبوده است. به همین خاطر نمی

اند ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود پس قیام براندازان اگر به صورت مسلحانه نبود حکومت خوارج فرموده
توان گفت این روایت نسبت به  قیام غیر مسلحانه داللتی بر بجنگد. بله میحق ندارد به عنوان باغی علیه آنان 

اجازه جنگیدن از طرف حکومت ندارد اما نفی کننده آن نیز نخواهد و اگر دلیل دیگری داللت بر الزم بودن یا 
 جائز بودن جنگ با آنان داشته باشد معارض این روایت نخواهد بود.

السالم در قیام مسلحانه منحصر بوده سبت به کیان حکومت امیرالمومنین علیهثالثا: چه بسا تحدید خوارج ن
السالم جنگیدن با آنان را اند به همین خاطر امام علیهاست و این افراد با انقالب مخملی توانایی براندازی نداشته

بر قیام مسلحانه  به شروع جنگ با خوارج منحصر کرده است. در واقع تحقق موضوع بغی درباره خوراج متوقف
 بوده است در صورتی که نسبت به براندازن نرم بدون استفاده از سالح نیز چه بسا موضوع بغی محقق شود.

 دليل چهارم: اصل برائت
قدرمتیقن از مصداق بغی موردی است که شورشیان بر علیه حکومت از سالح استفاده کنند اما نسبت به سایر 

یم آیا بغی مواردی همچون راهپیمایی مسالم ت آمیز که به وسیله آن در صدد براندازی حکومت هستند، شک دار
کند در غیر بر آن صادق است تا احکام باغی نسبت به آنان جاری شود یا صادق نیست؟ اصل برائت اقتضا می

 قیام مسلحانه احکام بغی جاری نشود.

 نقد
ل فقاهتی و اصول عملیه رفت که دلیل اجتهادی همانطور که در اصول نیز بیان شده است زمانی باید سراغ دلی

ای که در صدد تبیین موضوع بغی هستند وجود نداشته باشد. اواٌل: همانطور که پیشتر بیان شد برخی از ادله
 گیرند پس با وجود دلیل اجتهادی موضوعی برای برائت نخواهد ماند. انقالب مخملی را نیز در بر می

خاص که در صدد تبیین موضوع بغی هستند شامل انقالب مخملی نشوند نوبت به  ثانیًا: بر فرض اینکه ادله
ماند هرچند اصل مقتضای قاعده خواهد رسید که پیشتر بیان شد و جایی برای جریان اصل برائت باقی نمی

 برائت موافق با مقتضای قاعده است.

 نتیجه
که تنها راه حفظ حکومت اسالمی جنگیدن با آنان ای برسند در صورتی که براندازن با انقالب مخملی به مرحله

باشد نسبت به وجوب جنگیدن با آنان به خاطر دفاع از حکومت جای هیچ گونه تردیدی نخواهد بود. اما نسبت 
السالم در جنگ صفین به سایر احکام بغی، با توجه به عمومیت روایت بزنطی و همچنین سیره امیرالمومنین علیه
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ستند و احکام بغی بر آنان جاری خواهد شد هرچند بدون استفاده از سالح در صدد براندازی این افراد باغی ه
 حکومت باشند.
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 چکیده
از لحاظ فقهی به صورت مستقل و مستند در عرض هم در این نوشتار بر خالف کتب فقهی، اسباب ابراز انشاء 

و با ذکر جایگاه و رتبه هر کدام از نظر فقها به شیوه استداللی بررسی و در نهایت اثبات شده است که هر سببی 
که به لحاظ عرفی بتواند ابزاری برای انشاء باشد برای تحقق عقد کفایت می کند و هیچ کدام از ابزار مطرح شده 

اشاره ، کتابت و فعل ( بر دیگری تقدم نداشته و همه در عرض یکدیگر صالحیت ابراز انشاء را دارند .  ) لفظ ،
» عالوه بر ابزار چهارگانه معروف که در کتب فقهی مطرح می شود در این نوشته صالحیت و عدم صالحیت 

 هم مورد بررسی قرار گرفته است . « سکوت 

  ، لفظ ، اشاره ، کتابت ، فعل ، سکوتارادۀ اء ، ابراز ، ابزار ، اسباب ، انش : کلید واژه

 مقدمه 
تعبیر شده است بنابراین آنچه که در حقیقت منشأ نقل و ارادۀ از آنجا که در فقه و حقوق از عقد به توافق دو 

ا و قصد انشائی طرفین عقد است اما قصد یک امر باطنی است و تارادۀ انتقال و تحقق ملکیت می شود همان 
زمانی که در خارج ابراز و بیان نشود اثری بر آن مترتب نخواهد شد بنابراین هر عقدی برای ترتیب اثر نیاز به مبرز 

رغم عدم دخالت اسباب خاص در ماهیت عقد ، بحث از ا ابزار انشاء در عقود از این جهت خارجی دارد. علی
ب و ابزار خاصی در انشاء عقود معتبر است یا این دارای اهمیت است که اثبات شود آیا در شریعت اسالم اسبا

امر به عرف و عقالء واگذار شده است . هدف این تحقیق بررسی دربارۀ اسباب مختلف ابراز انشاء در عقود 
شناخته می شوند. در این تحقیقبر اساس ادله موجود در هر قسم، « ارادۀ ابزار اعالم » است که با  عنوان 

 رتبه هر کدام را مشخص شده است . ت آن برای ابراز انشاء بررسی و جایگاه وصالحیت و عدم صالحی
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 ابزار انشاء
برای ابراز انشاء پنج سبب قابل طرح است : لفظ ، اشاره ، کتابت ، فعل و سکونت ، که به ترتیب به آن ها 

 خواهیم پرداخت .  

 : ـ لفظ 0
 اه وجود دارد :دربارۀ اعتبار لفظ در تحقق عقود و ایقاعات دو دیدگ

 دیدگاه اول 
) شیخ  برابر این دیدگاه در صورت قدرت بر تلفظ ، وجود لفظ برای تحقق جمیع عقود و ایقاعات معتبر است

یرمطرح شده است.( 212 ص ،0 ج المکاسب، انصاری،کتاب  . برای اثبات این دیدگاه سه دلیل ز
 متن حدیث که در کافی آمده چنین است : «. إّنما یحّلل الکالم و یحّرم الکالم » اّول : روایت 

ِن َنِجيٍح َقاَل: قُ لع اِج َعن  َخاِلِد ب  َحجَّ ِن ال  َيی ب  ٍر َعن  َیح  ِبي ُعَمي 
َ
ِن أ ِبيِه َعِن اب 

َ
َراِهيَم َعن  أ ُن ِإب  ِه ع يُّ ب  ِد اللَّ ِبي َعب  ُت ِْلَ ل 

ُجُل َیِجي بِ الرَّ ر 
ُ
َب َو أ و  َتِر َهَذا الثَّ ُت َبَلی َقاَل اَل ُء َفَيُقوُل اش  َخَذ َو ِإن  َشاَء َتَرَك ُقل 

َ
َس ِإن  َشاَء أ  َلي 

َ
َحَك َکَذا َو َکَذا َفَقاَل أ

َکاَلُم  ُم ال  َکاَلُم َو ُیَحرِّ ُل ال  َما ُیَحلِّ َس ِبِه ِإنَّ
 
 .(110 ص ،1 ج الکافي کلینی، ) َبأ

 ج المکاسب، علی التعلیق فی المطالب عمدة تقی، سید قمی، ) طباطبایی سند روایت ضعیف است ، زیرا خالدبن حجاج توثیق ندارد
 .  ( 10 ص ،1

 در استناد به این روایت دو تقریب کلی وجود دارد: 
تقریب اول : مقتضای انحصار اسباب حلیت و حرمت در کالم و لفظ ، منحصر بودن جمیع محاّلت و محرمات 

مضمون ارادۀ در امور دیگر( در لفظ است . بنابراین در شریعت به صورت مطلق )چه در عقود و ایقاعات و چه 
 .(33انصاری، مرتضی بن محمدبن امین، همان، ص ) عقدی با اسبابی غیر از لفظ موجب تحقق آن نخواهد شد

 این تقریب دارای اشکاالتی است : 
یرا بالوجدان اسباب تحریم و  تحلیل در اواًل : حمل روایت بر معنای مذکور مستلزم تخصیص اکثر است ز

 . )همان( شریعت منحصر در قول و لفظ نیست بلکه اسباب متعدد دیگری هم  وجود دارد
با حکم مذکور در جواب « إنما یحلل الکالم و یحرم الکالم » ثانیًا : معنای مذکور مستلزم عدم ارتباط عبارت 

دیگر متوقف بر عدم سائل می باشد زیرا ظاهر حکم این است که جواز خریدن متاع به خاطر امر شخص 
ایجاب بیع قبل از شراء آن از مالک می باشد. بنابراین محرم و محلل ، بیع و عدم بیع متاع به مشتری جدید 
قبل از خریدن آن از مالک می باشد به این معنا که اگر قبل از شراء از مالک به دیگری فروخته باشد حرام ولی 

فقط به عنوان مواعده و مقاوله باشد ) نه بیع جزمی ( جایز و حالل اگر بعد از شراء بفروشد و گفتگوهای قبلی 
إنما یحلل الکالم و یحرم » است و لذا اشتراط نطق هیچ دخالتی در تحلیل و تحریم ندارد در حالیکه عبارت 

 . )همان(به منزله تعلیل برای حکم مذکور در خبر می باشد « الکالم ... 
ه سؤال ، در انحصار اسباب حلیت و حرمت در کالم و لفظ در باب معامالت تقریب دوم : ظهور روایت به قرین

است نه اینکه در مقام بیان یک قاعده کلی مبنی بر انحصار جمیع محّلالت و محرمات در تمام امور مربوط به 
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یرا تحقق آن با غیر لفظ  شریعت در لفظ باشد . بنابراین مقتضای آن عدم تحقق عقود با اسباب دیگر است . ز
 . (333انصاری، مرتضی بن محمدبن امین، همان، ص )منافات با حصر مذکور دارد

یرا حمل روایت بر معنای مذکور وجهی ندارد چون عالوه بر این معنا سه  این تقریب هم پذیرفته نیست، ز
یر  در معنای روایت وجود دارد:  ( 333همان ص )احتمال دیگر هم به شرح ز

ت این باشد که حکم مطلب واحد با الفاظ مختلف به جهت اختالف در مضامین آنها به احتمال اول : مراد روای
لحاظ حلیت و حرمت متفاوت است. بنابراین مراد از روایت این می شود که مقصود واحد )شراء شیء به خاطر 

باشد ولی با  امر دیگری( با یک کالم حالل است و آن صرف مواعده و مقاوله است بدون اینکه مراد ، بیع جزمی
 یک کالم دیگر حرام است و آن انشاء بیع قبل از شراء از مالک است. 

احتمال دوم : مراد از این روایت این باشد که کالم واحد به اعتبار وجود یا عدمش موجب تحلیل یا تحریم بشود 
ن موجب حرمت و عدم مثل ذکر سهم هر کدام از بذر و یا گاو از محصول به دست آمده در عقد مزارعه که ذکر آ

 ذکر آن موجب حلیت می شود . 
احتمال سوم : مراد از کالم محلل خصوص مقاوله و مواعده باشد و مراد از کالم محرم ایجاب و انشاء بیع قبل 
از شراء باشد . بنابراین با وجود این سه احتمال در کنار تقریب دوم حمل روایت بر آن بدون اینکه دلیل و قرینه 

داشته باشد ، وجهی ندارد و از آنجا که احتمال دارد هر کدام از چهار معنا به صورت مستقل مقصود  قوی وجود
روایت باشد و جامعی بینشان وجود نداشته باشد ، روایت مجمل بوده و صالحیت استدالل بر اعتبار لفظ در 

 تحقق یا لزوم عقد را ندارد . 
 دّوم : اجماع 

همان ، )کی ) ره ( می فرماید : به اجماع فقها در جمیع عقود، لفظ معتبر استمرحوم شیخ به نقل از محقق کر

 . ( 333ص 
یرااواًل : در کالم محقق کرکی تصریحی به اجماع دیده نمی  مناقشه: تمسک به اجماع دارای اشکال است ز

. و وقوعهما ال بد من صيغة الماضي ْلنه صریح في إرادة نقل الملك ، ..» شود. عبارت ایشان چنین است:
االعراب و البناء ، و کذا کل عقد الزم ، ْلن الناقل هو اْللفاظ المخصوصة، و غيرها  بالعربية مراعی فيها أحکام

یعنی در هر عقد الزمی ناقل ، الفاظ ( 03، ص  3ج  ،عاملی کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد )«لم یدل عليه دليل 
ر آن وجود ندارد و واضح است که در این کالم صراحت و حتی ظهور در مخصوص هستند و دلیل بر اعتبار غی

اجماع نسبت به اعتبار لفظ مشاهده نمی شود. و ثانیًا : اجماع مذکور بر فرض وجود ، منقول و فاقد حجیت 
ی طباطبایی قم )است خصوصًا در مقام، زیرا احتمال دارد استناد مجمعین به بعضی از نصوص موجود در مقام باشد

 . ( 51، سید تقی ، همان ، ص 
 سّوم : شهرت 

شهید ثانی ) ره ( ادعا می کند : مشهور بین اصحاب ) بلکه اجماع ( بر اعتبار لفظ و عدم اکتفاء به تقابض در 
تحقق بیع است . و با وجود مطلقاتی از کتاب وسنت و عدم وجود دلیل صریح بر اعتبار لفظ معین ، قول 
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عاملی شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ). عالوه بر اینکه اصل بقاء ملک هم مؤید آن است مشهور پسندیده تر است

 . ( 531، ص  3ه ق ، چ اول ، ج  5353مسالک اإلفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ، ن 
 ظاهر کالم شهید این است که در صورت توافق طرفین بر بیع و وجود جمیع شرائط در آن به غیر از لفظ ملکیت
هر کدام از آن دو، نسبت به عوضی که به او منتقل شده است الزم نخواهد بود نه اینکه اصال ملکیتی بین آن ها 
یرا ایشان می فرمایند : در صورت اجتماع سائر شروط بیع به غیر از صیغه ، چنین توافقی در نظر  حاصل نشود ز

با عروض یکی از ملزمات ) مثل تصرف در یکی مشهور مفید اباحه است که مراد از آن یا ملک متزلزل است و 
از عوضین یا هر دو و ... ( الزم خواهد بود و یا اینکه مراد اباحه محضه است ، اما از آنجا که هر کس قائل به 
صحت معاطات شده تمام تصرفات از جمله عتق را هم جایز دانسته است معلوم می شود که مرادشان ملک 

  )همان(منحصر در ملک است . متزلزل است زیرا جواز عتق
یرا  برخی فقهاء مثل  یرا اواًل : تحقق شهرت ثابت نیست ، ز مناقشه: تمسک به شهرت هم صحیح نمی باشد ، ز

انصاری ، مرتضی بن محمدامین ،  )عالمه ) ره ( تعبیر به اشهر کرده و گفته اند: اشهر در نزد شیعه لزوم صیغه است 

شهرت مورد بحث، شهرت فتوائی است و شهرت فتوایی  اگر چه از نگاه مرحوم شهید  .  و ثانیًا :( 333همان ، ص 
 . (طباطبایی قمی ، سید تقی ، همان ، ص)ثانی معتبر است ولی در نظر تحقیق حجت نمی باشد

 دیدگاه دوم 
 5345تاب البیع ، ن موسوی خمینی ، سید روح اهلل ، ک)طبق این دیدگاه وجود لفظ برای تحقق عقود و ایقاعات الزم نیست

یرا بیع با اشاره یا هر مبرز دیگر مثل کتابت و ... هم، در نظر عقال مصداق عنوان ( 334، ص  5ه ق ، چ اول ، ج  . ز
که طبق « تملیک عیٍن بعوٍض » و یا « مبادلة ماٍل بماٍل » بیع و عقد است چون مراد از بیع عبارت از است از 

اری است و واضح است لفظ ، اشاره ، کتابت و ... از نظر عرف و عقالء هر دو تعریف ، بیع یک امر اعتب
ابزاری برای انشاء این معنای اعتباری هستند و هیچ خصوصیتی برای لفظ یا عمل خاصی در انشاء وجود 

 ندارد . 
رف مصداق به نظر می رسد این دیدگاه صحیح باشد زیرا بیع با اشاره و کتابت و اموری از این قبیل هم از نظر ع

 حقیقی برای بیع و عقد است عمومات و اطالقات شامل آن می شود و در نتیجه نافذ خواهد بود.
یم  اینک به بررسی اسباب غیر لفظی برای تحقق عقد می پرداز

 اشاره  - 1 
 نسبت به تحقق عقود با اشاره دو دیدگاه وجود دارد : 

 دیدگاه اول : 
قدرت بر تلفظ ، انشاء عقد با اشاره صحیح است . در بین طرفداران این مطابق این دیدگاه فقط در صورت عدم 

 دیدگاه نسبت به ماهیت اشاره، اختالف وجود داشته و دو قول نسبت به آن وجود دارد : 
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 . 1قول اول:  اشاره از مصادیق معامالت  معاطاتی است
تمسک کرده و اصل در معاطات، را  طرفداران این قول برای اثبات صحت آن به اصل لزوم در معامالت فعلی

لزوم می دانند. به نظر آنان عقد فعلی هم از نظر عرف مصداق عقد بوده و عمومات دال بر صحت و لزوم عقود 
شامل آنهامی شود . با این وجود، چون آنان معتقد به وجود اجماع بر اعتبار لفظ در تحقق عقود وجود هستند و 

اع، فرض تمکن از تلفظ می باشد، بنابراین، اصل مذکور فقط نسبت به فرض به نظر آنان قدر متیقن از اجم
 تمکن از تلفظ تخصیص خورده و نسبت به فرض عدم تمکن جاری است .

مناقشه: این ادعا قابل قبول نیست زیرا ، همان طور که در بحث اعتبار لفظ بیان شد اجماع مذکور بر فرض 
 رای تقیید اشاره به عدم تمکن از لفظ وجود ندارد .  باشد . بنابراین وجهی بوجود حجت نمی

 .  2قول دوم:  اشاره قائم مقام عقد لفظی است و در نتیجه احکام عقد لفظی بر آن جاری خواهد شد
 استدالل:  

ُخَذ ِمق  
 
ن  َیأ

َ
َرِس أ َخ  ُکوِنيِّ َقاَل: َطاَلُق اْل  َفِليِّ َعِن السَّ و  ِبيِه َعِن النَّ

َ
ُه َعن  أ َتِزَلَها -َنَعَتَهاَو َعن  ِسَها َو َیع 

 
 َو َیَضَعَها َعَلی َرأ

 .(34، ص  44، چ اول ، ج 5331حرعاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ن  )
 یعنی طالق اخرس به این صورت است که مقنعه را از سر همسرش برداشته و دوباره بگذارد و از او جدا شود . 

شتن یا گذاشتن مقنعه موضوعیت ندارد بلکه مالک صدور فعلی است که قطعًا خصوص اشاره به سر و بردا
بیانگر انشاء طالق باشد. بنابراین، مطابق این روایت، هرگونه حرکت و اشاره ای که حاکی از صدور انشاء 
طالق باشد کافی است و کسی مثل اخرس که قدرت تلفظ ندارد اگر کاری کند که انشاء طالق از آن فهمیده 

ه ق ، چ دوم ،  5345طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیة المکاسب ، ن  ) رای صدور طالق از او کفایت می کندشود، ب

. و اگر در امور مربوط به عرض ) مثل طالق ( اشاره کفایت کند به طریق اولی در امور مربوط به (40، ص  5ج 
 اموال و عقود نیز کفایت خواهد کرد . 

ذیرفته نیست زیرا ، احتمال دارد توسعه شارع در طالق و کفایت اشاره ، به جهت وجود مناقشه: این قول پ
خصوصیت در آن باشد زیرا از امور مربوط به ِعرض بوده و شارع اهتمام زیادی نسبت به حفظ آن دارد ، 

،  5ه ق ، چ اول ، ج  5345ن  . موسوی خمینی ، سید روح اهلل ، کتاب البیع ،)بنابراین تعدی از آن به امور دیگر صحیح نیست

 .   ( 353ص 

 دیدگاه دوم  
.. بیع با اشاره یا هر مبرز دیگر مثل  0بر اساس این دیدگاه اشاره در عرض لفظ یکی از  مبرزات انشاء عقود است

یرا بیع  تملیک عیٍن » و یا « مبادلة ماٍل بماٍل » کتابت و ... در نظر عقال مصداق عنوان بیع و عقد است ز
                                                                    

خالف  )اعتبار اللفظ في البیع بل في جمیع العقود مّما نقل علیه عقد اإلجماع ، لکن هذا یختص بصورة القدرة أما مع العجز عنه ال إشکال و ال 0
لکیة فالقدر المخرج صورة قدرة في عدم اعتبار اللفظ و قیام اإلشارة مقامه ... ثم لو قلنا إن األصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الم

 .( المتبایعین علی مباشرة اللفظ و الظاهر أیضا کفایة الکتابة مع العجز عن اإلشارة
فیشیر في ) اإلشارة من األخرس إما تکون في مقام المعاملة المعاطاتیة بحیث یعلم منه انه مرید للمعاطاة و اما تکون في مقام المعاملة القولیة  1

بالعقد نظیر إشاراته في إظهار سائر مراداته ... فعلی الثاني فتکون اإلشارة قائمة مقام النطق و تصیر محکومة بحکم العقد في جمیع مقام التلفظ 
 احکامه و هذا هو الموافق للتحقیق(
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است و طبق هر دو تعریف بیع یک امر اعتباری خواهد بود و واضح است اشاره ، کتابت و ... از نظر « عوٍض ب
عرف و عقالء ابزاری برای انشاء این معنای اعتباری هستند و هیچ خصوصیتی برای لفظ یا عمل خاصی در 

 انشاء وجود ندارد . 
ره و موارد مشابه آن از نظر عرف مصداق حقیقی برای بیع این استدالل صحیح به نظر می رسد ؛ زیرا بیع با اشا

و عقد است و در نتیجه عمومات و اطالقات شامل آن شده و نافذ خواهد بود . بنابراین، دیدگاه اخیرمورد قبول 
 است

 کتابت  - 2
 نسبت به تحقق و عدم تحقق عقد با کتابت سه دیدگاه وجود دارد : 

 دیدگاه اول 
 .  1داندعقد با کتابت را صحیح نمی این دیدگاه، انشاء

و معتقد است که قدر متیقن از اعتبار کتابت، در مقام احراز مرادات و کاشفیت از مقاصد است  و عرف کتابت 
 را به عنوان ابزاری برای انشاء امور ایجادی مثل عقود و ایقاعات قبول ندارد.

یرا همان طور ک ه در بحث لفظ و اشاره بیان شد چون دلیل معتبری بر *مناقشه: این دیدگاه قابل دفاع نیست ز
اعتبار سبب خاصی در انشاء عقود وجود ندارد بنابراین عقد با هر سببی که انشاء بشود مشمول عمومات و 
اطالقات دال بر نفوذ و صحت معامالت خواهد بود . و به حکم وجدان، کتابت هم می تواند به عنوان یکی از 

 . مبرزات انشاء باشد 

 دیدگاه دوم  
دیدگاه دوم انشاء عقد با کتابت  را فقط در صورت عدم قدرت بر تلفظ ، صحیح می داند . در میان طرفداران  

این دیدگاه نسبت به اینکه در مقام انشاء عقد ، کتابت در عرض اشاره است یا مقدم بر آن و یا اینکه بعد از آن ، 
 سه قول وجود دارد : 

 قول اول: 
 این قول به دو دلیل تمسک شده استبرای اثبات صحت  3.استر عرض اشاره یکی از مبرزات انشاء کتابت د

 ـ عموم أوفوا بالعقود  0
از آنجا که عقد ایجاد شده با کتابت هم به لحاظ عرف مصداق عقد است بنابراین مشمول آیه شریفه قرار می  

دارد و قدر متیقن از آن صورت قدرت بر تلفظ است  گیرد ولی چون اجماع بر اعتبار لفظ در تحقق عقود وجود

                                                                                                                                                                              
ّیة في ذلك، فاإلشارة و سائر ) اإلشارة المفهمة و الکتابة و غیرهما، آالت إلنشاء المعنی االعتباري، و لیس للفظ و ال لعمل خاّص، خصوص 0

 المبرزات آالت لإلنشاء في عرض واحد(
مثل العقود و )اإلنصاف أن القدر الثابت من اعتبارها انما هو في مقام إحراز المرادات و کاشفیتها عن المقاصد، و أما کونها آلة إلنشاء أمر إنشائي  1

 علی هذا فیشکل وقوع العقد بها حتی في مثل الوصیة فضال عن غیرها(اإلیقاعات فلم یثبت و لیست مما یقع بها اإلنشاء عرفا و 
 ) لو سلمنا أصرحیة اإلشارة أو اضبطیه الکتابة ، اال أنه ال دلیل علی تقدیم أحدهما علی اآلخر.( 2
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خورد ولی لذا عموم آیه نسبت به عقد حاصل شده با کتابت با وجود قدرت بر تلفظ با این اجماع تخصیص می
 صورت عجز از تلفظ تحت عموم باقی می ماند . 

درک بودن حجت نیست، مناقشه: همان طور که بیان شد اجماع بر فرض وجود ، به جهت منقول یا محتمل الم
 .بنابراین عقد با کتابت به صورت مطلق مشمول عموم آیه می باشد 

 ـ در روایتی در باب طالق آمده است :  1
تِ  

َ
َرأ ِض ِبَطاَلِق ام  َر  َرَس َکَتَب ِفي اْل  خ 

َ
اٍر َعن  ُیوُنَس ِفي َرُجٍل أ ِن َمرَّ َماِعيَل ب  ِبيِه َعن  ِإس 

َ
ُه َعن  أ ا َفَعَل ِفي َقاَل ِإذَ  -ِه َعن 

ِر ِبُشُهودٍ  ه  ِلِه  -ُقُبِل الطُّ َهُم َعن  ِمث  ُه َکَما ُیف  ِة . -َو ُفِهَم َعن  نَّ اَلَق َجاَز َطاَلُقُه َعَلی السُّ یُد الطَّ حرعاملی ، محمد بن حسن،  )َو ُیِر

 ( 11ص  11وسایل الشیعه، ج 
طالق ، با کتابت آن را ارادۀ مقام انشاء و بر طبق این روایت ، کسی که مثل اخرس قادر بر تلفظ نیست اگر در 

بفهماند ، طالق او نافذ است . و وقتی در انشاء طالق که مربوط به عرض است کتابت جایز است به طریق 
 اولی در اموال و عقود جایز خواهد بود . 

ی را حفظ اموال مناقشه: همان طور که پیش از این گفته شد اولویت قطعیه طالق نسبت به اموال ثابت نیست ز
هم مثل اعراض یکی از امور مهم در نزد شارع می باشد . و احتمال دارد توسعه در طالق از باب اهتمام زیاد 

 شارع به حفظ امور مربط به عرض باشد و در نتیجه تعدی از آن به امور دیگر جایز نباشد . 
 ک شده است .. برای این قول به دو دلیل تمس1قول دوم: کتابت مقدم بر اشاره است

 ـ روایت بزنطی :  0
ُه َس  نَّ

َ
ِطيِّ أ َبَزن  ٍر ال  ِبي َنص 

َ
ِن أ ِد ب  ِن ُمَحمَّ َمَد ب  ح 

َ
َناِدِه َعن  أ ِن ِبِإس  ُحَسي  ِن ال  ُن َعِليِّ ب  ُد ب  َضا ع َعِن ُمَحمَّ َحَسِن الرِّ َبا ال 

َ
َل أ

َ
أ

ةُ 
َ
أ َمر  َدُه ال  ُجِل َتُکوُن ِعن  ُمُت َو اَل َیَتکَ  -الرَّ ُت َنَعم  َیص  َرُس ُهَو ُقل  خ 

َ
ُم َقاَل أ ِتِه َو َکَراَهٌة َلَها -لَّ

َ
َرأ ٌض اِلم  ُه ُبغ  َلُم ِمن    -َو ُیع 

َ
أ

ُه َقاَل اَل  ُه َوِليُّ َق َعن  ن  ُیَطلِّ
َ
ُتُب  -َیُجوُز أ ُه اَل َیک  ُه َفِإنَّ َلَحَك اللَّ ص 

َ
ُت أ ِهُد َعَلی َذِلَك ُقل  ُتُب َو ُیش  َمُع َو اَل  -َو َلِکن  َیک  َیس 

ُقَها َف ُیَطلِّ َعاِلِه  -َکي  ف 
َ
َرُف ِبِه ِمن  أ ِذي ُیع  ِضِه َلَها  -َقاَل ِبالَّ َت ِمن  َکَراَهِتِه َو ُبغ  ِل َما َذَکر  وسایل  ،، محمد بن حسن حرعاملی)ِمث 

 .(12ص  11الشیعه، ج
ی از تقدم آن بر مبرزات دیگر از از این روایت استفاده شده که  تقدیم کتابت در انشاء طالق بر افعال دیگر ، حاک

یرا اگر اشاره مقدم بر کتابت و یا در عرض آن جایز بود وجهی برای تقدم کتابت نبود .   جمله اشاره است . ز
مناقشه: امکان دارد تقدم کتابت از باب بیان یکی از اسباب ابراز انشاء باشد نه از باب تقدم رتبه آن بر موارد 

 ظهور در تقدم کتابت بر اسباب دیگر ندارد .   دیگر ، بنابراین روایت 
 . (01 ص ، 2 ج ، الفقاهه مصباح ، ابوالقاسم سید ، خوئی )موسویـ کتابت اضبط از اشاره بوده و لذا مقدم بر آن می باشد  1

ه مناقشه: صرف اضبط بودن ، نمی تواند معیاری بر تقدم آن باشد زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد و اینگون
وجوه از امور استحسانی هستند که در استنباط احکام نمی توان به آن اکتفا کرد . عالوه بر اینکه اگر اضبط بودن 
کتابت موجب تقدیم آن بر اشاره بشود باید بر لفظ هم مقدم شود حال آن که احدی از فقهاء به آن ملتزم 

  )همان(نیست.

                                                                    
 سن فلیوم إلی الطالق(.) و من لم یتمکن من الکالم، مثل أن یکون أخرس، فلیکتب الطالق بیده، إن کان ممن یحسن الکتابة، فإن لم یح 0
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 . 1قول سوم: رتبه کتابت بعد از اشاره است
دالل: در انشاء عقد ، اشاره اصرح از کتابت می باشد بنابراین با وجود قدرت بر اشاره انشاء عقد با کتابت است

 . همان( ، امین محمد بن مرتضی ، انصاری )صحیح نمی باشد 
یرا کتابت به لحاظ ظهور و صراحت تابع لفظ  مناقشه: اواًل : اصرح بودن اشاره از کتابت قابل پذیرش نیست ز

) کمپانی اصفهانی ، محمد است و از آنجا که اشاره اصرح از لفظ نیست بنابراین اصرح از کتابت هم نیست  مکتوب

 . (111، ص  0، چ اول ، ج  0101حسین ، حاشیة کتاب المکاسب ، ن 
ثانیًا : بر فرض اصرح بودن اشاره ، دلیلی بر تقدم سبب اصرح بر اسباب دیگر وجود ندارد و اینگونه امور 

  همان( ، ابولقاسم سید ، خوئی موسوی )حسانی بیش نیست.است

 دیدگاه سوم 
  همان( ، الله روح سید ، خمینی موسوی )در این نظر حتی در صورت قدرت بر تلفظ هم ، انشاء عقد با کتابت صحیح است.

ظر عرف و عقالء همان گونه که در بحث اشاره بیان شد ، عقد ایجاد شده با کتابت ، اشاره و سایر مبرزات از ن
 همانند عقد لفظی مصداق عقد هستند و هیچ خصوصیتی برای لفظ یا عمل خاصی در مقام انشاء وجود ندارد . 

 فعل  - 1
مقصود از فعل به عنوان یکی از اسباب ابراز انشاء در مقابل لفظ ، اشاره و کتابت عبارت است از : اعطاء مورد 

می باشد. نسبت به تحقق یا عدم تحقق عقود با فعل ، چهار دیدگاه وجود معامله یا آنچه که در حکم ایفای عقد 
 دارد: 

 دیدگاه اول 
مطابق این دیدگاه، عقد با فعل محقق نمی شود . طرفدان این نظر در مقام استدالل گفته اند: افعال داللت 

بت به هر کدام از وضعی بر عقد ندارند، بنابراین در صورت انشاء عقد با فعل، شک در حصول ملکیت  نس
عوضین برای مالک جدید داریم در نتیجه اصل بقاء ملکیت هر کدام از آن دو بر ملک مالک اصلی جاری می 

 .   1شود 

 دیدگاه دوم 
یرا دلیلی بر ایجاد عقد با مجرد اعطاء وجود ندارد و به دلیل اجماع فقهاء در  فعل فقط مفید اباحه است. ز

و اعطاء قصد تملیک و تملک داشته باشند، کارشان فقط مفید اباحه خواهد صورتی که طرفین به سبب فعل 
  .( 10، چ اول ، ص  2، ج ابو جعفر، محمد بن حسن، الخالفطوسی،  )بود.

اشکال قول اول و دوم این است که با وجود اطالقات و عمومات بر صحت تمام عقودی که به لحاظ عرف و 
، شکی در حصول ملکیت به سبب افعالی که داللت بر انشاء عقد می  عقالء عنوان عقد بر آن ها صادق است

 کنند وجود ندارد . 

                                                                    
 . (0)و ال ) یکتفی ( الکتابة حاضرا کان أو غائبا . و یکفي لو تعّذر النطق مع اإلشارة  0
 (1األقرب الثاني .  و هل هو إباحة ؟ أو یکون حکمه حکم المقبوض بسائر العقود الفاسدة ؟) .. ألصالة بقاء الملك فیهما.  1
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 دیدگاه سوم 
فعل در مقام انشاء مفید عقد جایز است. در مقام استدالل گفته شده : عقد فعلی به لحاظ عرف مصداق عقد 

ار لفظ در عقود وجود دارد و است و لذا مشمول عمومات عقود قرار می گیرد ولی از آن جا که اجماع بر اعتب
قدر متیقن از آن اعتبار لفظ برای افاده ملک الزم در صورت تمّکن از لفظ است بنابراین با فرض تمکن از آن 

 .  1عقد فعلی مفید ملک جایز خواهد بود
لفظ  مناقشه: تنها دلیل بر جواز معامالت فعلی، اجماع بر اعتبار لفظ در عقود است و همان طور که در بحث 

بیان شد این اجماع از جهات مختلف قابل خدشه است . بنابراین با وجود اطالقات و عمومات داّل بر لزوم 
 عدم دلیل بر تخصیص آن ها ، وجهی برای قول به جواز وجود ندارد .   

 دیدگاه چهارم 
دارد ، بنابراین عقود و انشاء فعلی مفید عقد الزم است . زیرا دلیلی بر اعتبار مبرز معینی در انشاء وجود ن

 موسوی ) ایقاعات بر هر مبرزی که انشاء بشوند چه فعل باشد و چه قول مشمول عمومات و اطالقات خواهند بود

 . (01 ص ، همان ، ابوالقاسم سید ، خوئی
 و البيع ینعقد علی تراضعبارت شیخ مفید هم مؤید این قول می باشد زیرا ظاهر از کالم ایشان این است که: 

 )العقد من الّلف بين االثنين فيما یملکان التبایع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا باْلبدان .

با تراضی و قبض طرفین بیع  .( 120ق ، چ اول ، ص  ه 0102بغدادی، مفید، محّمد .بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعة )للشیخ المفید( ، ن 
 هر از بیع همان بیع الزم است .    منعقد می شود و ظا

یرا ، اواًل ، وجود چنین  و این ایراد که اجماع بر اعتبار لفظ در صحت یا لزوم عقد وجود دارد ، پذیرفته نیست ز
 اجماعی محرز نیست . ثانیًا ، با فرض وجود ، اجماع منقول بوده که حجت نمی باشد . 

 سکوت   - 1
د که با هیچ قول و فعلی همراه نیست و  با دلیل یا وجود قرائن و یا سکوت به موقف سلبی اطالق می شو

 می کند . ارادۀ اوصاف شرعی داللت بر 
 برخی از احکام سکوت در فقه اسالمی عبارتند از : 

 ـ داللت سکوت دختر باکره بر رضایت در عقد نکاح 
 ـ داللت سکوت وکیل ، مقرله و ... بر اذن 

گاه شده از معامله بر اسقاط حق شفعه ـ داللت سکوت شفیع بعد ا  ز آ
 ـ داللت سکوت دختر باکره در قبض مهر توسط پدر بر اذن 

، ص  0م ، ج  0212) سنهوری ، عبدالرزاق ، مصادر الحق فی الفقه اإلسالمی ، ن  ـ داللت سکوت متصّدٌق علیه یا موهوٌب له بر رضایت
21 )  

                                                                    
زم بل لکل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة فإن تلفت إحدی العینین لزمت و ال یحرم علی کّل ) األقوی عندي أن المعاطاة غیر ال 0

غائبا و یجزئ  واحد منهما االنتفاع بما قبضه بخالف البیع الفاسد . ال بّد في العقد من الّلفظ و ال یکفي اإلشارة و ال الکتابة مع القدرة و إن کان
 (0األخرس و شبهه اإلشاره 
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شن می سازد که داللت سکوت در  تمام موارد مذکور بر رضایت و قبول مناقشه: اما تأّمل در موارد بیان شده رو
ینه براین  به خاطر وجود قرینه است. به عنوان مثال وجود حیا در دختر باکره نسبت به اعالم رضایت بر نکاح قر

باشد ، است که سکوت او حاکی از رضایت او باشد و ... . اما اینکه سکوت بتواند وسیله ای برای ابراز ایجاب 
یرا بنا بر تعبیر حقوقدانان سکوت ، سکون محض بوده لذا برای انشاء ایجاب که یک فعل ایجادی  ثابت نیست ز

 است و نیاز به سبب ایجاد کننده دارد کفایت نمی کند .
است که با مظاهر دیگر متفاوت است زیرا سکوت ارادۀ سنهوری می گوید : سکوت یکی از مظاهر برای تعبیر 

خود را ابراز نمی کند و به همین ارادۀ سلبی محض است و لذا شخص ساکت به طریق ایجابی  یک موقف
و این بر ایجاب صادق است نه قبول ، بنابراین « ال ینسب لساکت قول » جهت در فقه اسالمی گفته می شود 

کوت متمشمی امکان تمشی ایجاب از سکوت وجود ندارد بر خالف قبول که با وجود قرائنی می تواند از س
ال ینسب لساکت قول و لکن السکوت فی معرض » بشود و به همین خاطر در تکمیل عبارت باال گفته می شود 

 .     )همان(«الحاجة بیان 

 نتیجه گیری 
با مراجعه به ادله ، نظرات فقهای شیعه و کتب حقوق  معلوم شد ، در مجموع می توان پنج سبب برای اعالم 

ظ ، اشاره ، کتابت ، فعل و سکوت . با این توضیح که هر چند برخی از فقهاء ابراز انشاء با نام برد : لفارادۀ 
اند.)( و فقط اختالف آنان در کتابت را قبول ندارند  ولی اکثر آنان صحت ابراز انشاء با چهار مورد اول را پذیرفته

ختلف و نقد برخی از آن ها در این نوشتار تقدم و تأخر این اسباب نسبت به همدیگر است . بررسی ادله و انظار م
روشن ساخت که ابراز انشاء با هرچهار سبب مذکور در عرض هم صحیح است زیرا به لحاظ عرف و عقالء 
مصداق عقد بوده و مشمول عمومات و اطالقات می باشند . اما ابراز انشاء با سکوت محض به طور مطلق ) 

جز در صورت وجود قرائن حالیه یا مقالیه آن هم فقط در مقام ابراز  -فقها چه ایجاب و چه قبول ( به اتفاق آراء 
 صحیح نیست. -قبول



 

 

 
 



 

 

 

 

 از منظر حقوق یو ارادة ظاهر یارادة باطن
 
 
 
 
 
 

 استاد راهنما: استاد امينی
 
 
 
 

 :نویسنده
 5محمد قدسی 

 
 
 

 

                                                                    
   22 - 111. دانش پژوه گروه فقه اقتصاد، سال تحصیلی  0
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 مقدمه 
 ز دو طریق قابل تحقق است:آثار حقوقی که در روابط اجتماعی و بین اشخاص ایجاد می شود ا

اعمال حقوقی با ارادة اشخاص بوجود آمده و آثار آن هم، تابع همان اراده است. به بیان دیگر،  عمل حقوقی: -5
حقوق  ) ماهیت هایی هستند که در عالم اعتبار به وسیلة ارادة انسان به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص، ایجاد شده

 ون نیز اثر مدنظر را بر آن بار می کند. و قان (22، ص0ج ،یدیشه ،یمدن
خوانند و نیز ممکن می« عقد»دو یا چند شخص باشد که آن را  ۀعمل حقوقی ممکن است ساختة همکاری اراد

شخص، کارگزار  ۀ. در هر دو، اراد(21همان، ص ) می نامند« ایقاع»یک طرف باشد  که آن را  ۀاراد ۀاست نتیج
گویند عمل حقوقی، عملی است که در آن هدف مطلوب قانون( می شود. لذا میعمومی ) ۀاست و جانشین اراد

هم شده یعنی اراده به « اعمال قضائی». از این عنوان تعبیر (12، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن ) فردی موافق باشد ۀبا اراد
انسانی نیست  ۀرادایجاد وضعیت های حقوقی از قبیل انتقال مال و اسقاط حق. وضعیت حقوقی اثر فیزیکی ا

 .(01، ص1ج ،یامام ،یحقوق مدن ) بلکه قانون آن اثر را برای اراده شناخته است. نکاح، بیع و ابراء، اعمال قضایی اند
آید؛ شخص نیست و به حکم قانون بوجود می ۀاراد ۀ: در وقایع حقوقی، آثار حقوقی ، نتیجحقوقی ۀواقع -5

 ب و اتالف مال غیر( و یا غیر ارادی )مثل فوت و تولد( باشد.ایجاد واقعه، ممکن است ارادی )مثل غص
شخص از ارکان اصلي است. اراده ماهیتی نفسی و درونی دارد اما براي  ۀدر گروه اول یعنی اعمال حقوقی اراد

از درونی  ۀاینکه از منظر حقوقي و قانونی مؤثر واقع شود باید با ُمظهر خارجی تعبیر شود. به عبارت دیگر، اراد
 عناصر اصلي معامالت است که براي ترتب اثر قانونی باید وجود آن اثبات گردد. 

ظاهري او  ۀباطني شخص با اراد ۀگاه اراده و قصد فرد با آنچه در خارج ابراز کرده، مطابق نیست و در واقع اراد
برکدامیک اثر خود را باطنی و ظاهری در ایجاد عمل حقوقی، قانون  ۀتطابق ندارد. حال در فرض تعارِض اراد

 ۀحاکمیت اراد ۀبار می کند و اصل و حاکم قرار می دهد؟ لذا در فرض تخالف این دو اراده است که بحث در زمین
ظاهري  ۀباطني فرد است یا اراد ۀباطنی یا ظاهری موضوعیت می یابد. پرسش اصلی این است که مالک، اراد

 او؟ 
-باطني را ترجیح داده ۀظاهري و گروهی اراد ۀتفاوت است. برخي ارادپاسخ مکاتب حقوقي به این سؤال کاماًل م

ای هم از نتایج و ثمرات هر دو نظریه بهره برده اند. نتایج این بحث در صحت و بطالن معامله، تفسیر اند . عده
 ست.قرارداد، معامالت صوری، نظریه اشتباه، معامالت به قصد فرار از دین و جهت معامالت، قابل پیگری ا

باطني بدانیم در تمام مواردي که عقد با آن منافات داشته باشد معامله  ۀکه اساس و بنیان معامله را اراددرصورتي
. براساس این 0باطل خواهد بود و در واقع عقدي که بسته شده است، صوری بوده و تعهدي ایجاد نمي کند

قصد طرفین، بیش از معاني عرفي الفاظ بکار رفته  دیدگاه دادرسان هنگام بروز اختالف بین دو طرف قرارداد به
 در عقد یا ایقاع توجه مي کنند. 

                                                                    
 ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. آنچه قصد شده واقع )ابراز( نشده و آنچه واقع )ابراز( شده قصد نشده است.. چون  0
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اما درصورتیکه اساس و مبناي معامالت، اعالم اراده باشد؛ مبرز و مظهر خارجی اراده، اماره بر قصد باطني 
تمام آثار قانونی بر  است البته بدین نحو که کسي حق ادعاي اشتباه و اثبات خالف آن اماره را ندارد. بعبارتی

همان مظهر خارجی مترتب می شود. در مقام قضاوت نیز دادرسان بیشتر به معناي عرفي کلمات به کار رفته 
 توجه مي کند.

در این تحقیق ابتدا به تحلیل اراده، ایجاد ماهیت حقوقی و تاثیر اراده در ایجاد ماهیت های مادی و اعتباری 
باطنی و ظاهری مطرح می شود. در ادامه دو نظریه با  ۀاراد ۀعتبار اراده، نظریپرداخته می شود. سپس مکاتب ا

مطرح شده و نظر  هیکدیگر مقایسه و موضع قانون مدنی مطرح می شود. در انتهای بحث اشکاالت دو نظری
 مختار ارائه می شود.

 تحلیل اراده  
در قراردادها می پردازند و لذا در مسائل فرعی نویسندگان حقوقی کمتر به چگونگی و سیر ایجاد اراده و نقش آن 

دقت کافی به خرج داده نشده است. از این رو باید مراحل مختلف روانی را که معامله کننده از ابتدا تا تشکیل 
خود را بفروشد از زمانی که به این فکر می  ه. مثال شخصی که می خواهد خانمعامله طی می کند، بررسی کرد

کیل عقد بیع چه مراحلی در روان او طی می شود. یکی از بهترین کاوش ها در این زمینه مربوط افتد تا زمان تش
 است. با تحلیل اراده و چگونگی شکل گیری آن در نفس به مراحل زیر می رسیم: 0به آقای دوگی

  الف. مرحله تصور یا ادراک یا خطور:
تدا تصویر فروش خانه در ذهن نقش می بندد. هیچ کار ارادی پیش از تصور موضوع آن ممکن نیست. لذا اب

ادراک معنی فروش و پیش بینی امکان اجرای آن، وجه امتیاز کار ارادی از اعمالی است که به عنوان واکنش 
طبیعی در برابر وقایع خارجی انجام می گیرد. وقایع و شرایطی که ذهن را متوجه امکان انجام دادن عمل و آثار 

نام دارد. البته در تحقق این مرحله، اراده و اختیار نقشی ندارد و بطور قهری انجام می « داعی»آن می سازد، 
 شود.

 مرحله تأمل یا تدبر یا سنجش: .ب
در مرحله تصور، در ضمیر انسان مسائل مختلف و متضادی نقش می بندد. تصوارتی که روبروی هم 

 د می کند، او را به سویی می کشاند. قرار می گیرد و هر کدام با انگیزه خاصی که در درون شخص ایجا
یابی کار خود می پردازد و فروض گوناگون را با هم مقایسه می کند تا  در این مرحله شخص به ارز

یان و  سرانجام یکی را مهم تر می یابد و برای رسیدن به آن هدف راضی به معامله می شود. سنجش سود و ز
گزینش نهایی داعی برتر یا هدفی است که سرانجام  ۀنها، مقدمنتایج اقتصادی و اخالقی آ ۀاندیشیدن دربار

او را منصرف یا راضی به انجام معامله و اتخاذ تصمیم می کند. در مثال خرید خانه، پس از تصور خرید آن 

                                                                    
قیقات خود از نوشته های روان شناسان . استاد حقوق اساسی فرانسه و از شاگردان برجستة دورکیم جامعه شناس بزرگ می باشد. ایشان در تح 0

 حرفه ای و به ویژه ویلیام جیمز بهره برده است.
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به این مطلب فکر می کند که آیا نمی تواند از پول خود استفاده بهتری کند؟ آیا از پول خویش جهت خرید 
 سرمایه گذاری کند بهتر نیست؟ سکه طال، 

نام گرفته است. انگیزه و داعی غالب را  «جهت»همین داعی که بر دیگر دواعی پیشی گرفته در علم حقوق 
هدف تعیین کننده نامیده شده که یک عنصر مجزا از عمل حقوقی بوده و بطور کامل از موضوع اراده متمایز 

ه پس از انجام عمل حقوقی برای انشاء کننده آن ایجاد می است. هدف تعیین کننده، وضعیت حقوقی است ک
شود. برای مثال شخصی که قصد فروش خانه اش را دارد تا با پول آن بیماری فرزندش را معالجه کند، پس از 

آن، کار ارادی که می تواند بطور مستقیم انجام دهد، ایجاب در قالب لفظ  ۀتصور موضوع و اندیشه و تدبر دربار
د. ولی پس از قبول مشتری و پرداخت ثمن، فروشنده پولی را که تحصیل آن، برای مداوای فرزندش، می باش

 .(01ص ،یقراردادها، هرمز ریو نقش آن در تفس یو باطن یاراده ظاهر) هدف او بوده، بدست آورده است
  مرحله رضایت، عزم و تصميم: .ج

کی را تصدیق می کند. بعبارتی پس از سنجش در ذهن پس از ارزیابی دواعی گوناگون، نیکو و مفید بودن ی
صورتی که فروش خانه را به سود خود و مطابق خواسته خویش بیابد، بدان مایل می شود. این تمایل همان 

نیز « تصمیم»مالزمه دارد و در معنی وسیع کلمه می توان از آن به  «تصميم»است که با پیدایش  «رضایت»

گرفته می شود. این  «تصميم»جانشین آن شده و  «جزم»ها پایان یافته و تعبیر کرد. خالصه آنکه تردید

می نامد. شوقی که پس از  «شوق مؤکد»می خوانند و میرزای نائینی آن را  «اراده»چگونگی نفس را حکماء 
   مرحله تصور و تصدیق بطور قهری در ذهن ایجاد می شود، شخص را به سوی طلب می خواند.

اثرپذیری ذهن است و بر خالف قصد انشا، جنبه خالقیت ندارد و سازنده عقد نیست. هر رضا یکی از حاالت 
چند وجود آن برای نفوذ عقد الزم است. تصمیم مذکور هم سازنده عقد نیست و فقط یک آمادگی روانی برای 

 ایجاد عقد در آینده می باشد.
  مرحله اجرای تصميم و اعالن اراده: .د

م در عمل ارادی که همگی در درون شخص بودند، مطرح شد. آیا اینها فی مراحل تصور، تدبر و تصمی
نفسه ارزش دارد؟ آیا می تواند در عالم خارج موجد اثری شود؟ دوگی معتقد است یک تصمیم باطنی و درونی 

ممکن است دارای ارزش اخالقی و وجدانی باشد ولی فاقد ارزش اجتماعی یا حقوقی است. قواعد اجتماعی 
ه در درون شخص می گذرد، حکومت نمی کند بلکه حاکم بر اعمال خارجی انسان است. به دیگر سخن بر آنچ

قواعد اجتماعی بر هیأت اجتماعی انسان )یعنی اعمالی که انسان بدان وسیله با سایر همنوعان خود در اجتماع 
د اعالن شده حکومت می رابطه برقرار می کند( حکومت می کند. پس قواعد اجتماعی بر آنچه که از طرف فر

 کند.
در مثال مذکور، تا قبل از مرحله چهارم، عمل حقوقی فروش خانه انجام نشده و قصد انشای معامله تحقق 

نیافته است. در این مرحله پس از طی مقدماتی مثل تعیین ثمن، مشتری و ... مثال با امضای مبایعه نامه تصمیم 
را می کنند. این اراده و قصد طرفین در هنگام امضای مبایعه نامه، همان خود را نسبت به ایجاد عقد بیع خانه اج
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قراردادن امضا در ذیل مندرجات ورقه، ابراز  ۀقصد انشاست که سازنده عقد می باشد و در این مثال به وسیل
 0شود.می

 قصد و رضایت -1-0
در مرحله تصمیم و پس از  بنابر آنچه گذشت رضایت در عمل حقوقی عبارت است از میل به انجام عمل و

بعدی یعنی  ۀانشا، عنصر سازنده عقد است که در مرحل ۀسنجش حاصل می شود. در صورتیکه قصد انشا یا اراد
 .(021، ص0ج ،یدیشه ،یحقوق مدن) مرحله اجرای تصمیم حاصل می شود

ایت، شرط نفوذ آن اند؛ قصد، شرط صحت عقد و رضقصد و رضایت، هر دو در قانون در عداد شرایط عقد آمده
قصد طرفین را به عنوان یک شرط در ردیف سایر شرایط اساسی عقد ذکر کرده است. اما  1ق.م. 021است. ماده 

و مواد دیگر معلوم می شود که  -که تحقق عقد را به قصد انشا اعالم کرده - 2ق.م. 020با ضمیمه کرده ماده 
آن که فقط زمینه را برای پیدایش عقد فراهم کند  قصد انشای طرفین در حقیقت یک شرط به معنی حقیقی

نیست، بلکه عنصر سازنده عقد است و بر اساس اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، نقش ممتاز در تحقق 
عقد دارد. در اینجا شرط به معنی اعم که سبب و علت را نیز شامل شود بکار برده شده است. لذا جا داشت 

« رضایت»فقط  021ماده  0یش از آن در ماده جداگانه ای ذکر می شد و در بند جدای از شرایط و پ« قصد»
 .(021، ص 0ج ،یدیشه ،یحقوق مدن) مطرح می شد

 ایجاد ماهیت حقوقی و اثر آن -1-1
قانون، ایجاد کننده و سازنده عقد نیست. آنچه در حوزه دخالت قانون قرار دارد، تعیین الگوهای عقود و 

احکام هر یک از آنهاست. قانون برای هر یک از انواع روابط حقوقی مورد نیاز جامعه مشخص کردن آثار و 
می نامند. پس « ماهیت حقوقی»الگوی خاصی وضع کرده و برای آن آثار مناسبی شناخته است که این الگو را 

طرفین  ۀما اراداز تحقق هر عقدی، آثار قانونی مربوط به آن خودبخود به وجود می آید. پس آنچه را که مستقی
 معامله، انشا می کنند، ماهیت عقد است نه آثار آن. 

رابطه حقوقی با صرف میل باطنی و نیت بوجود نمی آید و نیازمند قصد انشاء است. آنچه بیان می شود در 
ات مادی، انشایی باشد. ابراز اراده به وسیله لفظ یا اشاره یا دیگر حرک ۀصورتی نفوذ حقوقی دارد که مبتنی بر اراد

ای شرطیت اعتباری به منظور فراهم آمدن زمینه همکاری شرط تأثیر و علیت قصد انشاء می باشد لکن گونه
 .(021، ص 0ج ،یدیشه ،یحقوق مدن) خالق طرفین است ۀاراد

مثال هنگامی که فردی می خواهد فرشی را با پول مبادله کند، ماهیت عقد بیع را که یکی از ماهیت های موضوع 
نونی و دارای اثر معاوضی است انتخاب کرده و خواسته خود را با انشای عقد مذکور که اثر قانونی آن مبادله قا

 فرش با پول است، تحقق می بخشند.
                                                                    

. دوگی این تحلیل را بصورت سه مرحله ای ارائه کرده و مرحله دوم و سوم را یک مرحله حساب کرده است. رک به: حقوق مدنی، کاتوزیان،  0
 .121، ص0ج
 -۴موضوع معین که مورد معامله باشد  -۳اهلیت طرفین  -۲قصد طرفین و رضای آنها  - ۱:. برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است 1

 مشروعیت جهت معامله.
 شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.. عقد محقق می 2
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پس ماهیت عمل حقوقی )اعم از عقد و ایقاع( مستقیما و آثار حقوقی آن ماهیت، بطور غیر مستقیم با همکاری 
 خص موقع، ایجاد می گردد، نه با رضایت ایشان و نه به سبب قانون. ش ۀطرفین عقد یا به اراد ۀاراد

 بررسی مکاتب اعتبار اراده و قرارداد
انسان و  ۀقرارداد گونه ای عمل ارادی اجتماعی است. وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراد

ن می دهد. یعنی حاکمیت اراده در صفت اجتماعی، ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشا
نفسانی و باطنی و رابطه اش با اعالم اراده وجود  ۀقرارداد در چهارچوب قانون. دو مکتب مهم درباره اعتبار اراد

 دارد:
 حاکمیت اراده و فردگرایان -0-1

یرد واال الزام این مکتب بیشتر در فرانسه پیرو دارد. طبق این مبنا، عقد تمام نیروی خود را از اراده می گ
باطنی تکیه نداشته باشد، به مثابه پوسته بی مغزی  ۀآور نیست. یعنی هرگاه آنچه از شخص بروز کرده بر اراد

 . (112، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) است، که اثر حقوقی ندارد
 قدرت قانون ناشی از رضای اشخاص است و اساس تشکیل اجتماع، قوانین اعضای آن می باشد

اعالم شده  0ق.م. 01ماده  ۀ. اصل آزادی قراردادی در حقوق مدنی ایران بوسیل(111، ص1ج ان،یه حقوق، کاتوزفلسف)
اشخاص حاکم بر سرنوشت  ۀاست. جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراد

اصل حاکمیت اراده بوده است. چون  پیمان های ایشان است. این اصل در نظر قانونگذار فرانسه، از نتایج
شخص خودبخود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و  ۀاراد

 .(011، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) اشخاص آزادند تا چنانچه می خواهند هم پیمان شوند
 حاکمیت نظم اجتماعی -1-1

کامل داشته باشد که در محیطی آزاد یعنی دور از افراد دیگر  ۀتفادانسان زمانی می تواند از آزادی اس
باشد. ولی این امر عملی نیست؛ انسان نمی تواند احتیاجات خود را به تنهایی برآورد. انسان طبیعتا 

اجتماعی است. انسان اجتماعی نمی تواند از آزادی خود بطور نامحدود بهره مند گردد زیرا در بسیاری از 
. حدود آزادی افراد را قانون، نظم (01، ص 1ج ،یامام ،یحقوق مدن ) ا منافع دیگران تزاحم پیدا می کندموارد ب

 .(011، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) عمومی و اخالق حسنه معین می کند
همان جامعه است، فراهم  ۀبرای تامین زندگی جمعی، باید نیرویی واال که در حین حال برخاسته از اراد

این نیرو که عهده دار سازماندهی اجتماعی و نظم عمومی است در قانون تجلی می کند. پس دو نقش  آید.
اساسی  برای قانون در اعمال حقوقی باید ثابت دانست: اعتبار بخشیدن به  اعمال حقوقی و محدود کردن 

 . (12، ص 0ج ،یدیشه ،یحقوق مدن) قلمرو اراده

                                                                    
 صریح قانون نباشد نافذ است. اند در صورتی که مخالف. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده 0
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 ) بط اجتماعی بیش از احترام به حقوق فردی مورد توجه استدر این مکتب، لزوم حفظ نظم در روا

. اگر حقوق، فقط به حفظ و تأمین آزادی فردی توجه داشته و نیازها و (111، ص1ج ان،یفلسفه حقوق، کاتوز
 ضرورت های زندگی مشترک را نادیده انگارد، به اهداف خود نرسیده است. 

نظم اجتماعی نیز  ۀاصلی قوانین، حفظ نظم اجتماعی است و الزم ۀطرفداران این نظریه بر این باورند که وظیف
حفظ نظم در معامالت و احترام به اعتماد مشروع و حسن نیت اشخاص است. اگر قرار باشد هر کسی پس از 

حقیقی او مطابقت ندارد و بدین وسیله  ۀاعالم اراده بتواند ادعا کند که آنچه که وی اعالم کرده با قصد و اراد
یزد و اعتماد که الزماعت  ۀماد مشروع دیگران را مورد سوءاستفاده قرار دهد، نظم روابط اجتماعی به هم می ر

 روابط حقوقی است جای خود را به سوء ظن و عدم اعتماد می دهد.
در داوری بین این دو مکتب، برخی حقوقدانان معتقداند که دالیل هر دو گروه مبالغه آمیز است و لذا در هیچ 

 .(112، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) م حقوقی از نتایج یکی بطور کامل تبعیت نشده استنظا

 باطنی و ظاهری ۀاراد ۀنظری
باطنی که در نفس است را بررسی کرد و تعبیری  ۀمتعاقدین است که ایجاد التزام می کند پس باید اراد ۀچون اراد

اعالم اراده تنها به دلیل کشف از این قصد انشاء نهانی  که از آن می شود، فقط نقش دال بودن را دارد. اعتبار
 باطنی را با دقت و امانت آشکار می کند، اعتبار دارد. ۀاست. لذا به این مقدار که اراد

حقیقی  ۀنفسی نیست، مبرز از اعتبار می افتد و اراد ۀحال اگر دلیلی اقامه شد بر اینکه مبرز خارجی موافق با اراد
توان بر قصد باطنی است یعنی می« نسبی ۀامار»یابد. به دیگر سخن مدلول ایجاب وقبول، جایگاه ویژه می 

حقیقی، بطور جزم  ۀ. اگر هم رسیدن به معرفت اراد(111، ص0ج ،یقنوات ه،یحقوق قراردادها در فقه امام) خالف آن را اثبات کرد
 را تشخیص می دهد. و یقین ممکن نبود، قاضی از طریق ظن و تخمین یعنی از راه فرض آن 

آزادی است که از جایگاه حقیقی اش انتخاب شده که  ۀظاهری. یعنی اراد ۀباطنی است نه اراد ۀحقیقی، اراد ۀاراد
باطنی با روح آزادی خواهی و حمایت از حقوق فردی  ۀاراد ۀاز غش و اکراه و غلط متاثر نمی شود. نظری

منطقی اصل حاکمیت  ۀواسته پیدا کند. این نظریه، نتیجسازگارتر است و مانع می شود که شخص تعهدی ناخ
 اراده است.

اگر این کبری را در مورد عقد تطبیق کنیم، حقوق  .0حقیقی اوست ۀحقوق فرانسه نگاهش به شخص و اراد
قانون فرانسه می گوید باید در بررسی عقود از نیت مشترک  0011کند. ماده  باطنی را اخذ می ۀفرانسه، اراد

هم می گوید معنای لغوی  1قانون مصر 021/022عقد فحص شود نه بررسی معانی الفاظ. دو ماده طرفین 
 ةینظر) الفاظ بکار رفته هرچه باشد اما باید طبق غرضی که متعاقدین قصد کرده اند، تفسیر معامالت انجام داد

 .(012، ص0ج ،یالعقد، سنهور

                                                                    
0 .subjective 
. یجب أن تفسر المشارطات علی حسب الغرض الذي یظهر أن المتعاقدین قصدوه مهما کان المعنی اللغوي لأللفاظ المستعملة فیها مع ما  5

 یقتضیه نوع المشارطة والعرف الجاري.
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باطنی امکان ندارد بر آن اثری در قانون  ۀمطرح کردند که اراد 0در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی حقوقدانان آلمان
بار شود. چون شیءای نهفته در نفس است و صحیح نیست که شخصی در قبال او پاسخگو باشد. قانون، پدیده 

ابراز شده، منتج اثر قانونی است. چون شیء  ۀای اجتماعی است نه نفسی. اراده در نمود اجتماعی اش یعنی اراد
ای است که قانون امکان احاطه و علم به آن را دارد و احکامش را بر آن بار می کند بدون آنکه نیاز به  مادی

 . از سویی دیگر تفتیش نیت های باطنی افراد آثار زیان بار اجتماعی دارد.1کنکاش نیت های درون نفس باشد
ید. الفاظ و اشاراتی که برای بیان اراده ظاهری اشخاص بوجود می آ ۀاجتماعی است که از توافق اراد ۀعقد، رابط

حقیقی نیست تا بتوان ثابت کرد که این امور با مبنای اصلی خود تفاوت دارند.  ۀبکار می رود فقط کاشف از اراد
دیگری از اراده است نه موجود دیگری تا  ۀخارجی، چهر ۀبلکه مظهر خارجِی اراده و مبنای تعهد است. اراد

باطنی بحث کرد. بر اساس این نظریه، مدلول ایجاب و قبول، اماره ای  ۀو تغایر آن با اراداتحاد  ۀبتوان دربار
اعالم اراده، دلیل و  ۀمطلق بر قصد باطنی است که ادعای اشتباه و اثبات خالف آن اثری ندارد. بنابراین وسیل
مالک و معیار است. کاشف از قصد درونی است که حتی در صورت اثبات خالف آن، همچنان کاشف، معتبر، 

اعالم اراده، عنصر اصلی اراده تلقی می شود. به دیگر سخن  ۀاست و وسیل« مطلق ۀامار»مزبور،  ۀیعنی امار
 .)111همان، ص (آنها محسوب می شود ۀتعبیرات طرفین، اراد

اید تحمل کند باطنی شخص موافق نباشد، زیان ایجاد شده را خودش ب ۀدر قراردادها اگر آنچه اعالم شده با اراد
. پس می توان (111، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) چون هرکس در گرو اعمال خود است و مقتضای عدالت همین است

گفت عدالت فقط وسیله ای است که جامعه برای حفظ خود به کار می برد. موضوع قوانین مدنی چیزی جز نفع 
یشجامعه نیست. لذا باید پذیرفت که نفع جامعه بایستی تنه  ۀا مبنای عدالت و مالکیت قرار گیرد. هم چنین ر

اعتبار آن ها در فایده ای است که از رعایت آن ها برای جامعه به دست می آید.  ۀقواعد انصاف و عدالت و درج
 اجتماع است. اصالتظاهری، برخواسته از حاکمیت نظم اجتماعی و  ۀنظریه اراد

ظاهری را اخذ می کند. حقوقدانان آلمانی و  ۀاراد ۀرد لذا نظریدا 2حقوق آلمان تکیه بر مظاهر مادی محسوس
 انگلیسی این نظریه را به طور مطلق و در حد وسیعش اخذ کرده اند. 

-باطنی را بطور کلی کنار نمی گذارند بلکه شرط می ۀظاهری، اراد ۀاراد ۀدکتر سنهوری می نویسد: قائلین نظری

 ۀای نفسانی باشد. اما این اراده، محدود و مقصور می شود به اینکه با ارادکنند که وراء مظهر تعبیر باید اراده
. (020، ص0ج ،یسنهور ط،یالوس) ظاهری قصد شود. بدین صورت که مبرز خارجی آن اخذ شود؛ تا اثر قانونی ایجاد شود

 باطنی معتبر می دانند.  ۀظاهری رو طرد نمی کنند و بعنوان دلیل بر اراد ۀباطنی، اراد ۀاراد ۀهمینطور قائلین نظری

                                                                    
برگشت می کند. حقوق قراردادها « فرگه»، به نظریات فیلسوف آلمانی «سالی»عنی . ریشه های فلسفی عقاید این نظریه بنیان گذار این نظریه ی 0

 .111، ص0در فقه امامیه، قنواتی، ج
، واإلرادة التي تنتج أثرا هي اإلرادة في مظهرها االجتماعي، ال  اإلرادة النفسیة ال یجوز أن یکون لها أثر في القانون فهي شيء کامن في النفس. » 1

ي تختلج في الضمیر. و ال تأخذ اإلرادة مظهًرا اجتماعًیا إال عند اإلفصاح عنها. فالعبرة بهذا اإلفصاح، إذ هو الشيء المادي الذي في مکمنها وه
رة یستطیع القانون أن یحیط به  و أن یرتب أحکامه، دون حاجة إلی تحسس ما تنطوي علیه النفس من نیات. فإن القانون ظاهرة اجتماعیة ال ظاه

 .011، ص0الوسیط، سنهوری، ج«  واإلرادة الباطنة ال وجود لها إال في العالم النفسي نفسیة،
2  .objective 
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 باطنی و ظاهری ۀاراد ۀمقایسه دو نظری
-گیرد. به مجرد نیت و عزم، عقدی منعقد نمیباطنی به تنهایی قائم مقام افعال و انشاءات قانونی قرار نمی ۀاراد

پس فرض بحث تقدم . (121، ص 0العام، زرقاء، ج یالمدخل الفقه) گردد هرچند در طرفین این نیت و عزم وجود داشته باشد
 ظاهری، جایی است که هر دو وجود دارند. ۀباطنی یا اراد ۀاراد

کند. ظاهری فرقی نمی ۀباطنی یا اراد ۀداخلی و مظهر خارجی آن مختلف نباشند، أخذ هر کدام از اراد ۀاگر اراد
ت که اگر متفطن اما اگر مختلف باشند مانند اینکه شخصی عقدی نوشته شده را امضا کند که متضمن شرطی اس

مثل شخصی که در هتلی اقامت می کند با شرایطی که نمی داند  -گشت، عقد را امضا نمی کرد به آن شرط می
« العبرة بالمعانی ال باأللفاظ»قاعده معروف در قوانین التین این است که  -اما در اتاقش نوشته و آویزان است 

ی شمعدان مطالئی را می بیند و گمان می کند از طال است. آن باطنی تمسک می شود. یا مثال شخص ۀلذا به اراد
را از مالکش می خرد بدون اینکه در الفاظ ایجاب و قبول و مذاکرات پیش از عقد، ذکر طال بودن آن مطرح شده 

ظاهری عقد صحیح است با اینکه قصد باطنی خریدار، ناظر به شمعدان طال است.  ۀاراد ۀباشد. بنابر نظری
ق ندارد ادعاء اشتباه کند و اثبات نماید مدلول قبولش، مخالف قصد باطنی او است و باید قصد مشتری ح

ص  ،یلنگرود  ،یاراده در حقوق مدن ریتاث) قانونی مطلق است ۀباطنی مورد توجه قرار گیرد. چون مدلول ایجاب و قبول، امار

011). 
است و چنان با این قصد ترکیب یافته که با وسایل  ظاهری، ترجمان قطعی و تخلف ناپذیر قصد واقعی ۀآیا اراد

دیگر نمی توان نادرستی آن را تشخیص داد یا اعالم اراده تنها کاشف از آن است و در مورد لزوم می توان خطاهای 
 این وسیله را جبران کرد؟

ن اراده منافات داشته باشد، باطنی باشد، در تمام مواردی که عقد در اثر اشتباه، با آ ۀولی اگر بنیان عقد تنها اراد
باید باطل باشد. به ویژه اگر در تعبیر و انتقال اراده اشتباهی رخ دهد. چون تنها صورتی میان تهی است و هیچ 

 .(111، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) التزامی ایجاد نمی کند
 –ناظر به بیان و انتقال معنانی باشد به ویژه اگر  –هرگاه منبع عقد، توافق اعالم اراده ها باشد، اکراه و اشتباه 

 .(112، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) تأثیری در نفوذ عقد ندارد
باطنی به شوق  ۀظاهری می نویسد: لفظ، وسیله و سبب ایجاد طلب است و اراد ۀاراد ۀنظری ۀدکتر کاتوزیان دربار

چه در ضمیر شخص می گذرد شوق خواستن طلب محدود می شود. اعالم اراده، مفاد عقد را بوجود می آورد و آن
است نه خود آن. لذا الفاظی که به عنوان ایجاب و قبول گفته می شود فقط، راه بیان مقصود نیست، بلکه همراه 

 .(111، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) با انشاء و سبب آن است
ده شرط باشد. از مظهر خارجی به ظاهری، شکل خاصی برای اعالم ارا ۀاراد ۀالبته اینگونه نیست که در نظری

عنوان مجرد دلیل و کاشف از اراده اکتفا نشده است بلکه در صورت اثبات خالف آن دلیل، باز هم معتبر و مالک 
 ۀباطنی اگر هم از اراد ۀباطنی نمی شود. چون طرفداران اراد ۀاراد ۀاست. اگر هم اکتفا به آن بکنند باز همان نظری

کامنه می دانند. حال آنکه قائلین ارادة ظاهری،  ۀتعدی می کنند، آن را صرفا دلیل بر ارادنفسی به مبرز خارجی 
، معتبر می دانند که باید بر آن تکیه هدید وسیع تر و عمیق تری دارند و مظهر خارجی را بعنوان عنصر اصلی اراد
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 ) تکون پیدا می کند هاراداز آن  باطنی نیست بلکه امری است که ۀکرد. بعبارتی مظهر خارجی، فقط دال بر اراد

. لذا قول شخصی که ادعا می کند آنچه در ضمیرش بوده، غیر از آنچه که اظهار کرده (022، ص0ج ،یالعقد، سنهور ةینظر
 مظهر شده باشد(، مسموع نیست.  هاراداست )مادامی که 

شد، اما بدون شک از لحاظ آقای سنهوری معتقد است: اهیمت تفاوت این دو اراده از لحاظ نظری هرچه با
عملی اهمیت محدودی دارد. چون در هر دو حالت بر مظهر خارجی تکیه می شود یا بعنوان دلیل یا بعنوان 
اصل. درحالیکه اهمیت عملی از تفاوت بین این دو عنوان ظاهر نمی شود. مگر اینکه بتوان دلیلی اقامه کرد که 

که کمتر شخصی بتواند این مطلب را اثبات کند. پس در اکثر حاالت ظاهری با باطنی تفاوت دارد. حال آن ۀاراد
 دو نظریه از حیث نتیجه عملی به تعادل می رسند گرچه از حیث نظری متفاوت هستند.

 ۀظاهری آن دلیل خالف را قبول نمی کند و به اراد ۀاراد ۀدر مواردی که بتوان دلیل مذکور را اقامه کرد، نظری
باطنی، آن  ۀاراد ۀظاهری می کند. اما نظری ۀودش اقامه شده نگاه نمی کند بلکه تکیه بر ارادباطنی که دلیل بر وج

 خارجی به داخلی عدول می کند.  ۀدلیل خالف را اخذ و از اراد
حال سوالی مطرح می شود: آیا این تفاوت دو نظریه حتی در این حاالت کم، همچنان قابل توجه و مهم است؟ 

باطنی  ۀباطنی به اراد ۀاراد ۀدیگری به هم نزدیک می شوند. در فرض تغایر دو اراده، نظریدو نظریه از ناحیه 
عدول می کند و به مظهِر اشتباه در تعبیر، ترتیب اثر نمی دهد اما اثر قانونی مظهر همچنان باقی است. لذا برای 

تماد مشروع اعطا می شود. کسی که به این مظهر اطمینان کرده، حق جبران خسارت بخاطر حمایت از این اع
ظاهری بخاطر اینکه مظهر خارجی، اثر را  ۀاراد ۀپس مظهر خارجی در هر دو نظریه منتج اثر است: در نظری

باطنی بخاطر اینکه این مظهر فریبنده )که یک عمل ضاّر است( باعث تفویت اثر  ۀاراد ۀایجاد می کند. در نظری
 ۀران کرد. در نتیجه شخص در موقعیتی معادل با موقعیت نظریمقصود شده است. پس باید خسارت او را جب

 ظاهری قرار می گیرد. ۀاراد
ظاهری، عقد است )مسؤولیت  ۀاراد ۀاما با این حال فرق دقیقی وجود دارد. مبنای مسؤولیت بر حسب نظری

. یکی از باطنی، عمل ضار است )مسؤولیت تقصیری( ۀاراد ۀقراردادی( ولی مبنای مسؤولیت بر حسب نظری
ظاهری اش تعلق  ۀنتایج این دو نوع مسؤولیت این است که مثال اگر شخصی خانه ای معین را بفروشد اما اراد

بیع حقیقی آن را داشت.  ۀدیگرش )خانه دوم هم ملک خود بایع است( یعنی غیر خانه ای که اراد ۀبگیرد به خان
ظاهری معین کرده به مشتری منتقل می  ۀای که اراد ظاهری عقد بیع، تام است و ملکیت خانه ۀاراد ۀطبق نظری

طلب خود را انجام  ۀشود و او می تواند تصرف کند. همچنین طلبکاران مشتری می توانند با این خانه تسوی
باطنی، عقد بیع تمام نیست. ملکیت به مشتری منتقل نمی شود و حق تصرف ندارد.  ۀاراد ۀدهند. ولی طبق نظری
 ۀرامت اکتفا می شود بخاطر ضرری که مشتری متحمل شود بخاطر اطمینانش به ارادفقط به درخواست غ

 .)021، ص0ج ،یالعقد، سنهور ةینظر) ظاهری ای که از فروشنده بصورت اشتباه و خطا صادر شده است
 ۀاراد ۀاگر از این فرق بین دو نظریه هم چشم پوشی شود این سوال بوجود می آید که وقتی نظریه قدیم )نظری

ظاهری( دارای نتیجه عملی یکسان هستند، خلق نظریه جدید لغو و بی فایده  ۀاراد ۀباطنی( و جدید )نظری
نیست؟ سنهوری به عبث بودن نظریه جدید تمایل ندارد. چون قائل است که در نتایج، نظریه قدیم مطابق نظریه 

 شیم، نظریه جدید منتخب ماست.جدید می شود نه بالعکس. لذا اگر مجبور به انتخاب فقط یک نظریه با
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ایشان در ادامه می گوید که با این حال صحیح نیست که دو نظریه در تمام نتائج یکسان باشند )اگر فرق های 
گردد متقدم هم نبودند( هنوز فرق هایی وجود دارد که اقتضا می کند بین دو نظریه تمییز دهیم. این فرق ها بر می

خارجی مانند یک حقیقت  ۀخارجی اعتبار می بخشد، چون فقط اراد ۀبه اراد ظاهری ۀاراد ۀبه اینکه نظری
.  نگاه این نظریه به اراده به اعتبار رابطه فیزیکی و مادی اراده با روابط 0اجتماعی، شیء محسوس است

نفسی  باطنی، نظریه ۀاراد ۀاجتماعی است. لذا اعتماد مورد نیاز برای ثبات معامالت بوجود می آید. اما نظری
، نه اینکه پدیده ای از پدیده های اجتماعی باشد. از این 1است که نگاهش به اراده از حیث عملی داخلی است

 ایده جوهری دو مساله عملی متفرع می شود:
ی .0 ظاهری عمل شود، قاضی هنگام تفسیر عقد ملزم به تالش برای شناخت اراده داخلی  ۀاراد ۀاگر نظر

د، نیست. لذا با استناد به عرف و آداب و رسوم جاری، تفسیر اجتماعی که متعاقدین پنهان کرده ان
 انجام می دهد. این کار ثبات الزم را برای معامالت حقوقی فراهم می کند.

مادامی که غرض، تفسیر نیت و قصد متعاقدین نیست بلکه تفسیر نص مظهر خارجی عقد است، به  .1
تباه کند، نظارت با دادگاه تجدیدنظر است. اما اگر یک موضوع حقوقی تبدیل می شود که اگر قاضی اش

باطنی متعاقدین باشد، با یک مساله واقعی مواجه هستیم که نظر قاضی مربوطه،  ۀبحث تفسیر اراد
ی)022، ص0ج ،یالعقد، سنهور ةینظر) حاکم است ظاهری را اتخاذ کند،  ۀاراد ۀ. به عبارت دیگر اگر قاضی، نظر

رارداد نبوده بلکه دنبال تفسیر نص عقد است. بنابراین در حکم تفسیر متن در پی تفسیر نیت طرفین ق
درونی مّد نظر  ۀقانون است و لذا تحت نظارت دادگاه تجدید نظر قرار می گیرد. اما اگر تفسیر اراد

، 0ج ،یسنهور ط،یالوس) قاضی باشد، با کشف واقع روبروست و لذا اجتهاد قاضی پرونده، حاکم است

 .)011ص
مقام داوری بین دو نظریه آقای کاتوزیان معتقد است: در قراردادها هر یک از طرفین تنها از راه اعالم طرف در 

دیگر می تواند به خواست درونی او پی ببرد. حال چگونه می توان با معیار فردگرایی، دو نفع که معموال متفاوت 
 است را بطور عادالنه جمع کرد؟!  

باطنی، گاه حقوق دیگری را که به اعتماد آنچه اعالم شده، قرارداد بسته است، از بین می  ۀاز طرفی با تبعیت اراد
گاه نبودن از حقوق یا عجله و بی اعتنایی نمی توانند هم آثار دور و نزدیک  ۀبرد. همچنین دو طرف عقد به دلیل آ

مشترک طرفین تعیین  ۀطبق اراد آن را هنگام انشای عقد در نظر بگیرند، پس چگونه بتوان تمام آثار عقد را بر
کرد؟!  از سوی دیگر بر خالف آنچه پیروان مکتب اعالم اراده گفته اند، رجوع دادرس به مقصود و دواعی طرفین 

 عقد از نظر اجتماعی نه تنها زیان بار نیست بلکه بهتر می توان نظم عمومی حفظ کرد.
اعتبار بدانیم بلکه باید دید تا چه اندازه می توان با اثبات  نتیجه آنکه راه صواب این نیست یکی از دو چهره را بی

 ظاهری با مبنای درونی آن، از اعتبار آنچه اعالم شده، کاست. ۀناسازگاری اراد
امنیت اجتماعی است و جلوگیری از  ۀاحترام به اعتقاد مشروعی که اشخاص در روابط خود پیدا می کنند، الزم

                                                                    
 .020، ص0. تنظر إلی اإلرادة الظاهرة ألنها وحدها الشيء المحسوس کحقیقة اجتماعیة. الوسیط، سنهوری، ج 0
 ث هی عمل داخلی.. نظریة اإلرادة الباطنة فهی نظریة نفسیة، تنظر الی اإلرادة من حی 1
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انسان نیز آزادی او را تامین می کند. در تزاحم این دو مصلحت نمی توان به تحمیل تعهد های ناخواسته بر 
 .)120،ص0ج  ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) هیچکدام بی اعتنا بود

درصدد ترجیح هیچ یك از این دو نظریه برنیامده است. بلکه نظریه اي « کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللي»
باطني تنها مالك و معیار تلقي مي شود و نه صرفًا مدلول  ۀراساس آن نه ارادتعدیل یافته ارائه کرده است که ب

ایجاب و قبول. در صورت ادعاي اشتباه و خطا، مالك تشخیص قصد است یعني قاضي درصدد کشف معاني 
الفاظ نخواهد بود. البته باتوجه به عوامل داخلي چون ماهیت معامله و عواملي خارجي چون عرف و عادت 

 .) 1ص  ،یبجستان یقلمرو اراده باطني در معامالت، آقائ) اقعي را کشف خواهد کردقصد و
 چنین آمده است: 0در اصل هشتم کنوانسیون بیع بین المللی کاال

دهد باید مطابق قصد وی تفسیر کرد از نظر این کنوانسیون اظهارات و سایر اعمالی را که یک طرف انجام می -0
گاه باشد.قصد علم داشته یا نمی هرگاه که طرف دیگر به آن  توانست بدان ناآ

دهد باید مطابق استنباط فرد در صورت عدم شمول بند فوق، اظهارات و سایر اعمالی که یک طرف انجام می -1
 متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه دیگر تفسیر شود.

 ۀداشت، باید به همد متعارف از آن قصد میدر مقام تشخیص قصد یک طرف یا تعیین استنباطی که یک فر -2
اوضاع و احوال ذیربط از جمله به مذاکرات، هر گونه روّیه هایی که بین طرفین مسّلم گردیده، عرف و عادت و 

 .)111، ص 2مجله حقوقي دفتر خدمات حقوق بین الملل، ش ) سایر اعمال بعدی آنان، توجه کافی مبذول شود
یرا تنها درصورتي که یکي  ۀرا معتبر مي داند اما اراد اگرچه بند اول قصد باطني باطني محض را نپذیرفته است ز

از طرفین نسبت به مؤداي قصد طرف دیگر علم داشته باشد یا جهل او مسموع نباشد، مطابق قصد طرف دیگر 
ی  ي مي داند.باطني، درهرصورتي مالك و معیار را اراده و قصد باطن ۀاراد ۀتفسیر مي شود. درحالیکه نظر

باطنی بر اعالم  ۀاصل این است که اراد -همان گونه که در فقه امامیه مشهور است-در حقوق مدنی ایران 
ق.م. بدست می آید قصد انشاء درونی  020اشخاص در انجام اعمال حقوقی حکومت می کند. از مفاد ماده 

ظاهری مورد تردید  ۀجا برتری اراد سازنده اصلی عقد است منتها نفوذش مشروط به اعالم آن است. پس هر
. در مقابل آقای جعفری لنگرودی قائل است )121، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) باشد، باید از این اصل کمک گرفت

 .)011ص  ،یلنگرود  ،یاراده در حقوق مدن ریتاث) ظاهری وجود دارد ۀاراد ۀدر فقه امامیه تمایل بیشتری به پذیرش نظری
به عنوان التفات قوانین موضوعه ایران به قصد باطنی  1111، 1122، 1121 0210همچنین حقوقدانان به مواد 

 اشاره کرده اند.

                                                                    
 Unitedالملل سازمان ملل متحد ). آنسیترال یکی از نهاد های مهم در حقوق بازرگانی بین الملل است. کمیسیون حقوق تجارت بین 0

Nations Commission on International Trade Law( که به اختصار آن را آنسیترال )UNCITRAL با هدف  ۱۶۱۱دسامبر  ۱۱( در
نگی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل تاسیس شد. یکی از کنوانسیون ها یا معاهدات آنسیترال، کنوانسیون قراردادهای بیع بین ارتقا هماه

( یا Conventionالمللی کاال نام دارد. کنوانسیون )به فرانسوی: المللی کاال یا کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای فروش بین
گردد. این کنوانسیون در سال یک نوع معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای مختلف تنظیم و منعقد مینامه مقاوله
 کشور به آن پیوسته اند. ۶۱به تصویب رسید و باید آن را یکی از موفق ترین کنوانسیون های آنسیترال دانست چراکه تاکنون نزدیک به  ۱۶۹۱
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البته لزوم حفظ نظم در معامالت و احترام به اعتقاد مشروع اشخاص هم مورد توجه قانون بوده است. قانونگذار 
ق.م.( پس  1111آورد و مبنا در تفسیر الفاظ عرف است )ماده  باطنی در صورت اعالم، التزام می ۀگفته که اراد

اوال الزم نیست که به تجسس پرداخت که قصد باطنی طرفین از الفاظ عقد چه بوده است  و ثانیا اگر یکی از 
 واقعی او نیست، باید ثابت کند که آنها در معانی عرفی استعمال ۀاراد ۀطرفین ادعا کند که الفاظ عقد بیان کنند

نشده است و حتی می توان گفت ادعایش مقبول نیست. لذا الفاظ بر معنای عرفی خود حمل می شود نه مقصود 
مشترک فقط از راه تفاهم  ۀمشترک طرفین است نه مقصود خاص هر یک و این اراد ۀگوینده. چون عقد تابع اراد

 .)121، ص0ج ان،یکاتوز ،یحقوق مدن) محقق می شود
باطنی تبعیت نکرده  ۀیسد: همچنین در مبحث اشتباه نیز قانون مدنی از تمام نتایج ارادآقای کاتوزیان می نو

واقعی منطبق نیست )اشتباه در قیمت و بعضی جهات و اوصاف  ۀاست. زیرا در پاره ای موارد که عقد با اراد
 .  )122، ص0ج ان،یکاتوز ،یمدن حقوق) می داند 1معامله(، اشتباه تاثیری در نفوذ عقد ندارد و فقط گاه آن را قابل فسخ

این نتیجه گیری درست نمی باشد. از اینکه اشتباهات مذکور باعت عدم نفوذ عقد نمی شود، عدم تبعیت از نتایج 
باطنی استفاده نمی شود. چون در اینجا بحث تفکیک در مراتب اراده و تعدد مطلوب و مقصود مطرح می  ۀاراد

باطنی  ۀیا وصف یا خصوصیاتی که دخلی در بطالن معامله ندارند و همان ارادباشد. یعنی تعدد مطلوب به کمال 
را قائل به تشکیک می شوند. لذا اگر در اشتباه، اصل مطلوب باقی باشد، معامله کماکان باقی است و تاثیری در 

 باطنی ندارد. ۀاراد ۀنظری
 قابل توجه در محل بحث می باشد. 2 ق.م. 110همچنین ماده 

تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یک »ق.ت. می گوید:  111  ۀماد 
دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن ها اختالف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و 

در این ماده، قانون گذار برای  «.رقم هر دو نوشته شده و بین آن ها اختالف باشد، مبلغ با حروف معتبر است
سند تجاری نیست. هم چنین  ۀسهولت و سرعت در امور تجاری، در پی دست یابی به قصد باطنی صادر کنند

آن گردیده است،  ۀواقعی صادر کنند ۀوصف تجریدی بودن اسناد تجاری موجب تفوق شکل ظاهری سند بر اراد

                                                                                                                                                                              
قبول  نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی راارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می. الفاظ و اش 0

امی کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و اال معامله باطل خواهد بود )پس الفاظ وسیلة اعالم اراده است و طریقیت دارد و عقد هنگ
 ی شود که قصد درونی و ارادة واقعی طرفین با هم مطابقت داشته باشد(.واقع م

 . اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. 1
 بیع در آن مجری نخواهد بود.. اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام  2
. معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون مالحظه اینکه یکی از  1

 عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد )پس برای تمییز بیع از معاوضه باید دید قصد طرفین چه بوده است(
 حمول است بر معانی عرفیه.. الفاظ عقود م 1
ق.م.: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده 0011. مثال ماده  1

 حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.برای طرف مقابل 
ی که نوعًا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است )اصطالح نوعًا، حاکی از قبول قصد نوعی به جای تفحص قصد واقعی . تصرفات 2

 است(
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صوری و شکلی آن ها مبتنی است و  ۀچنین اسنادی، بر چهر به طوری که می توان گفت روابط حقوقی ناشی از
 حق است. ۀبه تعبیری، شکل مرئی و ظاهر سند، سازند

به عنوان توجه قوانین ایران به مبرز و ظاهر اشاره کرده  1111، 1112، 1101 1110همچنین حقوقدانان به مواد 
 اند.

حفظ مصالح فردی یا اجتماعی در موارد متفاوت،  در یک جمع بندی کلی می توان گفت قانون مدنی ایران برای
 ۀاز ظرفیت هر دو نظریه بهره جسته و به جوانب مثبت هر دو توجه داشته است، ولی اصل این است که اراد

 ۀباطنی، اراد ۀظاهری و اراد ۀاصلی عمل حقوقی است و در فرض تعارض بین اراد ۀباطنی و درونی، سازند
 باطنی حاکم است.

 مختاربیان نظر 
ی  ظاهری و باطنی و بیانات حقوقدانان مطرح می شود: ۀاراد ۀدر ابتدا اشکاالت نظر

ی ظاهری اینگونه مطرح شد که قانون، پدیده ای اجتماعی است و امور نفسی را پیگری و  ۀاراد ۀدلیل بر نظر
اشکال این است که . 1باطنی، امری مکنون در نفس است ۀمطالعه نکرده و اثر بار نمی کند؛ در حالیکه اراد

گاهی به تحقق آن  امکان ترتب حکمی اجتماعی بر امری نفسی هم وجود دارد. البته فعلیت آن حکم از طریق آ
 ۀباطنی، مبرز خارجی را امار ۀاراد ۀدال بر آن، فهمیده می شود. همچنین قائلین به نظری ۀامر نفسی از طریق امار

 .)220ص، 0ج ،یفقه العقود، حائر (ظاهری ندارند ۀعیت از ارادباطنی می دانند، پس نیازی به تب ۀبر اراد
. حال آنکه 1ظاهری مطرح شد ۀدر نکته ای دیگر، استقرار و پایداری معامالت مترتب بر اتخاذ تئوری اراد

باطنی قابل تامین و احراز می باشد، بدین صورت که ظاهر  ۀقسمت بزرگی از استقرار معامالت با تئوری اراد
 باطنی تبعیت شود. ۀبه عنوان اماره بر اراد تعبیرات

. در این مطلب، ضعف در تعبیر 2باطنی مطرح شد که از غّش، اکراه و غلط متاثر نمی شود ۀاراد ۀدر دفاع از نظری
باطنی به موارد مذکور مبتال می شود یا با اکراه منعدم می شود اما حکم به بطالن  ۀوجود دارد. لذا می گوییم، اراد

ظاهری نمی  ۀاراد ۀکان باطل کردن قرارداد، موجب تدارک غّش و غلط و اکراه می شود. حال آن که نظرییا ام
باطنی برای خطای در مظهر خارجی،  ۀتواند جبران موارد مطرح شده را انجام دهد. اینطور نیست که تئوری اراد

                                                                    
 . اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که داللت بر اسقاط شرط نماید. 0
 .علی که داللت بر عدم رضای به آن نمایدرد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا ف.  1
 . اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که داللت بر بهم زدن معامله کند. 2
. معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون مالحظه اینکه یکی از  1

 باشد )پس برای تمییز بیع از معاوضه باید دید قصد طرفین چه بوده است(عوضین مبیع و دیگری ثمن 
 .011، ص0الوسیط، سنهوری، ج«  فإن القانون ظاهرة اجتماعیة ال ظاهرة نفسیة، واإلرادة الباطنة ال وجود لها إال في العالم النفسي. » 1
، وهو ما یستطاع إدراکه و في  ، وجب أن تتجسم في المظهر المادي لها جتماعيفإذا أرید أن یکون لها )اإلرادة الباطنة( وجود في العالم اال. »  1

 .011، ص0الوسیط، سنهوری، ج  «هذا استقرار للتعامل
 .011، ص0. الوسیط، سنهوری، ج 2« ، غیر متأثرة ال بغش وال بإکراه وال بغلط اإلرادة الحرة المختارة في معدنها الحقیقي. » 2
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س مسئولیت تقصیری برای کسانی تدراکی ندیده باشد. بلکه به قول دکتر سنهوری، حق جبران خسارت بر اسا
 .)220، ص0ج ،یفقه العقود، حائر) که از این ظاهر مطمئن می شوند، به جهت صیانت از اعتماد عمومی، وجود دارد

به فقها اسالم نسبت داده شده که در موارد زیادی به بررسی و پیگیری دقیق معانی ظاهری الفاظی که متعاقدین 
. این مطلب صحیح 0ظاهری در این موارد است ۀو این به معنای غلبه دادن اراد استعمال می کنند، می پردازند

باطنی است و  ۀنیست چون بررسی دقیق فقها در فهم معانی عبارات بخاطر اعتقاد آنها به اماریت تعابیر بر اراد
یة ارادة ظاهری باطنی به آن اعتقاد دارد نه اینکه دلیل بر نزدیکی  ۀاراد ۀاین همان نکته ای است که نظری به نظر

 باشد.
و ایدة آن کاماًل با مکتب حقوقی غرب پیوند خورده است و هیچ « ارادة ظاهری»واقعیت این است که اصطالح 

در فقه اسالمی جز معنای واقعی آن که موجود در نفس است، « اراده»ارتباطی با فقه اسالمی ندارد. مقصود از 
ای أقوی، قابل رّد و مخالفت و قرینه برای آن اراده است که البته با قرینهنیست؛ و تعبیر از آن، فقط یک أماره 

)عقود از قصد پیروی می کنند( منظور آنها، معنای واقعی « العقود تتبع القصود»است. وقتی فقها می گویند: 
 .)220-221، ص0ج ،یفقه العقود، حائر) قصد است

ءات قانونی قرار نمی گیرد و به مجرد نیت و عزم، عقدی منعقد نمی باطنی به تنهایی قائم مقام افعال و انشا ۀاراد
گردد هرچند طرفین بر وجود نیتشان تصادق کنند. ظهوری که عرف از انشاء برداشت می کند مستقل از قصد 

یر منِشیء تاثیر ندارد. بعبارتی ظهور عرفی منَشأ، فقط قرینه بر قصد درونی منِشئ است نه اینکه مستقل از او تاث
 داشته و قابلیت مالک قرار گرفتن داشته باشد. چون قوام امور قصدی مثل عقد، به قصد است. 

اماریت آن است ولی  ۀنفسی، جنب ۀالبته حقوق غرب هم به این نکته التفات دارد که کارکرد مظهر در تعبیر از اراد
ظاهر تعابیر معاملی می کند ولو نسبت  برای ثبات معامالت و حفظ نظم اجتماعی، متعاقدین را ملزم به تبعیت از

به مدلول تعابیر، قصد نداشته باشند. اما با راهبردی منطقی و عقالئی که علم فقه در پیش گرفته، هم حاکمیت 
اراده و هم نظم اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. بدین نحو که اگر  ظهوری که عرف از منَشأ برداشت می کند، 

 ۀد نیست، ملزم به اثبات آن است و تا مادامی که این مطلب اثبات نشود، آن ظهور قرینمراد جدی طرف قراردا
عرفی بر قصد باطنی شخص است. یعنی باید اثبات شود قصد منِشئ با ظهور منشأ متفاوت و مغایر است. اما 

أ، مراد جدی طرف اگر مدعی تغایر نتوانست آن را اثبات کند، عرف )بناء عقالء( حاکم است به اینکه ظهور منش
قرارداد قلمداد شده و احکام و آثار مترتب شود. لذا با این نحوه ورود و طرح بحث، فقه اسالمی نیازی به تقسیم 

 ظاهری ندارد و این تقسیم بندی صرفا در کلمات حقوق دانان قابل پیگیری است.  ۀباطنی و اراد ۀبندی اراد

 جمع بندی
زیربنای قراردادها می باشد. اراده ماهیتی نفسی و درونی دارد اما براي اینکه  طرفین عقد از ارکان اصلي و ۀاراد

از منظر حقوقي و قانونی مؤثر واقع شود باید با مظهر خارجی تعبیر شود. گاه اراده و قصد فرد با آنچه در خارج 

                                                                    
ثیر من الفروض یقفون عند المعاني الظاهرة من األلفاظ التي استعملها المتعاقدان ، فال یتعدونها إلی المعاني الکامنة في أن الفقهاء في ک. » 0

، 0الوسیط، سنهوری، ج« السریرة . ولعل هذا یفسر تحلیلهم الدقیق لبعض العبارات واأللفاظ... هو تغلیب لإلرادة الظاهرة علی اإلرادة الباطنة
 .011ص
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حال در فرض تعارض،  ظاهري او تطابق ندارد. ۀباطني شخص با اراد ۀابراز کرده، مطابق نیست و در واقع اراد
قانون برکدام اراده، اثر خود را بار می کند و اصل و حاکم قرار می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید دو مکتب 

 حاکمیت اراده و حاکمیت نظم اجتماعی را مورد توجه قرار داد.
متعاقدین است که ایجاد  ۀباطنی که قائل به حاکمیت اراده می باشند، معتقدند چون اراد ۀاراد ۀطرفداران نظری

نسبی  ۀباطنی که در نفس است را بررسی کرد و حاکم قرار داد. مبرز خارجی، امار ۀالتزام می کند پس باید اراد
 بر قصد باطنی است یعنی در صورت اثبات خالف بودن مبرز، از اعتبار می افتد.

باطنی امکان ندارد بر آن  ۀمعتقدند که اراد ظاهری که نظم اجتماعی را اصل قرار می دهند، ۀاراد ۀطرفداران نظری
اثری در قانون بار شود. چون شیءای نهفته در نفس است و صحیح نیست که شخصی در قبال او پاسخگو 

خارجی،  ۀابراز شده، مبنای تعهد و منتج اثر قانونی است. اراد ۀباشد. اراده در نمود اجتماعی اش یعنی اراد
باطنی بحث کرد یعنی اماره  ۀاتحاد و تغایر آن با اراد ۀموجود دیگری تا بتوان دربار دیگری از اراده است نه ۀچهر

 ای مطلق بر قصد باطنی است یعنی اثبات خالف آن اثری ندارد و همچنان معتبر و مالک است.
تحقیق در مساله این است: ظهوری که عرف از انشاء برداشت می کند مستقل از قصد منِشیء تاثیر ندارد. 

عبارتی ظهور عرفی منَشأ، فقط قرینه بر قصد درونی منِشئ است نه اینکه مستقل از او تاثیر داشته و قابلیت ب
مالک قرار گرفتن داشته باشد. چون قوام امور قصدی مثل عقد، به قصد است. اما با راهبردی منطقی و عقالئی 

ورد توجه قرار می گیرد. بدین نحو که اگر  که علم فقه در پیش گرفته، هم حاکمیت اراده و هم نظم اجتماعی م
ظهوری که عرف از منَشأ برداشت می کند، مراد جدی طرف قرارداد نیست، ملزم به اثبات آن است و تا مادامی 

عرفی بر قصد باطنی شخص است و عرف )بناء عقالء( حاکم است  ۀکه این مطلب اثبات نشود، آن ظهور قرین
ی طرف قرارداد قلمداد شده و احکام و آثار مترتب شود. لذا با این نحوه ورود و به اینکه ظهور منشأ، مراد جد

ظاهری ندارد و این تقسیم بندی صرفا در  ۀباطنی و اراد ۀطرح بحث، فقه اسالمی نیازی به تقسیم بندی اراد
 کلمات حقوق دانان قابل پیگیری است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 «اعان  بر اثم» بر اطالق حرمت« از منکر ینه»داللت ادل  
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 دهیچک
آن کاربرد  ریاست که هم در معامالت و هم در غ یاز قواعد مهم حقوق یکی« حرمت اعانه بر اثم»قاعده 

مورد تسالم فقهاست، مثل موارد با نص خاص ثابت شده و  یالجمله در برخ یعمل، ف نیدارد؛ حرمت ا یادیز
« گناه»و « اثم»نسبت به هر « اعانه»در درست کردن شراب؛ لکن اختالف در اطالق حرمت  یگریکمک به د

  یاز ادله مهم یکی« از منکر ینه»شمرده باشد؛ ادله وجوب  زیخاص جا لیکه شارع با دل یهست مگر موارد
ادله  نیکه بر فرض شمول ا اندبه آن تمسک کرده « بر اثم حرمت اعانه»اثبات اطالق  یاست که فقها در مقام برا

ادله وجوب  ینوشتار با واکاو نیدر ا ما. شود یبه صورت مطلق ثابت م« اعانه»، وجوب «دفع منکر»نسبت به 
 به نسبت آن شمول باشد، یعقل حکم «منکر از ینه» نکهیا بر بنا که میا دهیرس جهینت نیبه ا« از منکر ینه»
باشد،  یمستفاد از ادله لفظ یحکم شرع« از منکر ینه»اگر وجوب  یولبدون اشکال هست، « ع منکردف»

از  ینه»شمول، بازگشت  یبرا لیدل نیبهتر یبررس نیا طبق. است بحث مورد« دفع منکر»شمول آن نسبت به 
 یو برا بودهکر به آن که فاعل منکر، در صدد انجام من مشروطالبته  است« دفع منکر»به  یاز نظر عرف« منکر

که  یاز منکر در موارد یشمول ادله نه ن،یبرا عالوهداشته باشد.  یاهتمام فعل شمقدمات هیتحقق آن هر چند با ته
 .است همورد اشکال واقع شد زین، علم به تحقق منکر توسط فاعل دارد یناه
 از منکر، دفع منکر، حکم عقل، ظهور. یاعانه بر اثم، نه: دواژهيکل

 مقدمه
ت یعموم یبرا که هستند یلیاز منکر چهار دل ی؛ اجماع؛ .. و لزوم نهالعدوانو  االثم یالتعاونوا عل هیآ

که به « اعانه بر اثم»از منکر نسبت به  یآنها استدالل شده است. در مورد شمول ادله نه به« اعانه بر اثم»حرمت 
اشکاالت  نیکامل ا نییقاله در صدد تبم نیمطرح شده است که ا یشود اشکاالت یحساب م« دفع منکر» ینوع

 .ستو نقد آنها
بحث قسم دوم از مکاسب محرمه که به واسطه  لیدر شرح ارشاد ذ یلیمرحوم اردب نیشیپ یان فقها یدر م

از  یقسم را لزوم نه نیحرمت ا لیدل ،خمرا عملیعنب ل عیب ایسالح به اعداء  عیقصد حرام، حرام هستند مثل ب
استدالل  یفقها برا از یاریبس زین شانیبعد از ا( 10، ص 1، ج 0112 ،یلی)اردبکنند  یم انیبر اثم ب منکر و حرمت اعانه

. اما است لیدو دل نیمستقل بودن ا شانیهر عبارات اااند. ظاستناد کرده لیدو دل نیقسم به ا نیبه حرمت ا
، 0، ج 0101 ،یانصار خی)شاند گرفته« از منکر ینه»را از باب « اعانه» حرمت شانیاز ا بعد یفقها یو برخ خیمرحوم ش

که به صورت  یقیمعاصر، تحق یهاقیدر تحق ما(. 111، ص 0، ج 0101 ،ینی. )خم1(؛ 02، ص 0، ج 0111 ،یروانی(؛ )ا010ص 
-افتهیرا مورد کنکاش قرار داده باشد ن اثمبر  اعانهاز منکر بر حرمت  ینه ادله داللتمسأله  لیمستقل و به تفص

اند؛ داشته لیدل نیبه ا یاجمال ینگاه ،«اعانه»حرمت  گریادله د یدر ضمن بررس هاقیتحق ی، لکن برخمیا
 خیقاعده اعانه بر اثم از نگاه ش» یثم سهراب ی؛ م«قاعده اعانه بر اثم یو بررس نییتب» بیثم شع یمانند )م

 «(.اعانه بر اثم یقاعده فقه» یمحمد بافق ؛«هیرحمه الله عل یانصار
« اعانه بر اثم»ثابت شود؛ قاعده « حرمت اعانه بر اثم»بر « از منکر یوجوب نه»که داللت ادله  یر صورتد

کند هر چند شمول ادله  یکمک کند اثبات م یدر گناه یگریبه د یکه کس یرا در همه موارد حرمتبطور عام 
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به « از منکر ینه»ترک  یمحاکم قضائ عقل، با اشکال روبرو باشد. البته در لیدلو « االتعاونو» هیآ مثل گرید
تنها در موارد صدق « اعانه» به نسبت منکراز  ینه ادلهشود و بنا بر اثبات شمول  یجرم محسوب نم مطلق طور

 .است ییقضا گردیقابل پ« اعانه»
« نکراز م یلزوم نه» ۀادل استابتدا الزم « حرمت اعانه بر اثم»بر « از منکر ینه»داللت ادله  یبررس یبرا

اقوال و نظرات علما در شمول ادله  نخست ماگردد.  روشن« اعانه بر اثم»آنها نسبت به  شمولکنکاش شود تا 
 کشفطبق مباحث ظهور و حجت، به  آنها لیسپس با تحل و میکن یم انیب راآنها  یو نقدها« اعانه»نسبت به 
 .میپردازیم حینظر صح

 اتیکل و میمفاه
 طمنا حيتنق

 نیل در حکم. ایر دخیغ یهایژگیعّلت حکم از کالم شارع از راه حذف و ییشناسا یعنیح مناط یتنق
استنباط حکم است که در پرتو اجتهاد و نظر، عّلت حکم از  یهاوهیاصطالح از اصطالحات اصول فقه و از ش

ها وجود دارد که عّلت در آن یموارد  یجه، حکم به تمامیو در نت ییکه در نّص آمده، شناسا یلیر دخیاوصاف غ
 0(111، ص 1، ج 0111، یشاهرود  ی)هاشمشود.  یم داده م یتعم

 تيشرط اعتبار الغاء خصوص
ر مؤثر در تعّلق حکم، به منظور توسعه در یغ یهایژگیو یالغا یبه معن کهفارق،  یالغا ای تیخصوص یالغا

ا قانونگذار را یله آن قصد شارع یاست که مجتهد به وس ییهات است، از راهیخصوص یق متعلق حکم الغایمصاد
که در مورد آن، نص وجود ندارد و  یگریو حکم آن را به موارد و موضوعات د دینما ی، استخراج میاز نص و

 .1دهد یت مین حکم به آنها ارتباط ندارد، سرایشده است که ا یگمان م

                                                                    
نشین است که نزد پیامبر صّلی الّله علیه و آله آمده و از عمل آمی زش خود با از مثالهای تنقیح مناط در فقه ماجرای مردی بیابان -0

اند که ارتکاب چنین عملی این حدیث استنباط کرده همسرش در روز ماه رمضان خبر داد و آن حضرت او را به آزاد کردن یک برده امر کرد؛ فقها از
نشینی سائل و وقوع عمل در آن موقعیت زمانی شود و خصوصیت بادیهداری موجب کّفاره )آزاد کردن برده( می در ماه رمضان از سوی هر فرد روزه

 (011، ص 0112رمضان است. )محقق حلی، و مکانی، دخلی در عّلیت حکم )وجوب کّفاره( ندارد و تنها عّلت حکم، وقوع آن در ماه 
مانند حذف خصوصیت آمی زش و  -حّجت است ولی دومی  -مانند مثال یاد شده -تنقیح مناط گاه قطعی و یقینی است و گاه ظّنی. اّولی

شود و اگر به نامی ده می اند: اگر عّلت حکم به صورت قطعی استنباط گردد تنقیح مناط حّجت نیست. برخی گفته -تعّدی از آن به دیگر مفطرات
 (012، ص 0111صورت ظّنی باشد قیاس مستنبط العّله خواهد بود. )وحید بهبهانی، 

شود که مجتهد، تمامی  خصوصیات مأخوذ در در الغای خصوصیت نسبت به مورد و موضوع نصی که از شارع آمده است چنین عمل می  -1
ه یقین دارد تعلق حکم به موضوع به علت وجود آنها در موضوع نبوده است یکایک ملغی می لسان دلیل را بررسی نموده و آن خصوصیاتی را ک

دهد و به این صورت، حکم موضوعات دیگری را که کند و عمومی ت آن را گسترش می نماید و از این طریق افراد بیشتری را در موضوع وارد می 
؛ مرکز 111، ص 1، ج 0111)هاشمی  شاهرودی،  نماید.ه آنها شک وجود دارد، روشن می در مورد آنها نصی وجود نداشته و در تعلق این حکم ب

 (121، ص 0212اطالعات و مدارک اسالمی ، 
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مؤثر در  هاتیفالن خصوص دهد که صیکه دارد تشخ یمطابق فهم عرف دیمجتهد با ت،یخصوص یدر الغا
بودن در آن  یکند قطع یبه ظهور بازگشت م نکهیو آن را به ظهور کالم برگرداند؛ لذا با توجه به ا ستیحکم ن
 یباشد داخل در کبرا یظاهر در آن معن یکه کالم از نظر عرفن یمناط؛ بلکه هم حیبخالف تنق ستیشرط ن

 ظهور خواهد بود. تیحج
 تيخصوص یا الغامناط ب حيتفاوت تنق
فارق، فرع )موضوع بدون  یشود و به صرف الغا ین نمییفارق( عّلت تع یا الغایت )یخصوص یدر الغا

که یگردد. درحال یاوصاف( ملحق م یموجود در موضوع منصوص( به اصل )موضوع منصوص دارا یهایژگیو
جه حکم یگردد و در نت ین میید، عّلت تعرود جزء عّلت باشن یکه احتمال م ییهایژگیح مناط، با حذف ویدر تنق

 (111، ص 1، ج 0111، یشاهرود  ی)هاشمکند.  یدا میم پ یتعم

 تناسب حکم و موضوع
حکم و موضوع آن  کیان ید عرف میاست که در د ییهاها، روابط و مناسبتتناسب حکم و موضوع، مناط

اص در ذهن اهل عرف رسوخ کرده است، خ یاان جامعهی، میها در گذار زندگن مناسبتیوجود دارد. ا
ان یگردد؛ به ب یم حکم میسبب تعم یص، و گاهیسبب تخص یگاه یلفظ یل شرعیدل کیکه به عنوان  یاگونهبه
ن انسباق، حجت یشود، و ا یم آن میا تعمیص یل، باعث انسباق تخصیدن دلیها هنگام شنن مناسبتیگر، اید

 عقالء ی.بنا5ز حجت استین یشود و هر ظهور یل میلد یرا سبب انعقاد ظهور برایاست، ز
 یگر: در برخی؛ به عبارت دیعقال عبارت است از روش عموم مردم در مسائل مختلف و روزمرٔه زندگ یبنا

ه و اساس یکنند که پا یم یمختلف، توجه و اعتماد بر روش واحد یمختلف و در زمانها یتهایامور، مردم از مل
. مثاًل شود یم ریعقال تعب یاصطالح به بنا درروش واحد  نیآنها است. از ا ید مختلف زندگروابط مردم در ابعا

ا همٔه مردم در یکنند و  ینده توجه کرده و بر اساس آن عمل میهمٔه مردم در تمام زمانها و مکانها به ظاهر کالم گو

                                                                                                                                                                              
؛ اگر بین مکه و مدینه به قصد سفر، هشت «ان سافرت بین مکة و المدینة ثمانیة فراسخ فقّصر»گوید: برای مثال، در جایی که شارع می 

، مجتهد از طریق الغای خصوصیت، حکم را به هر سفری که هشت فرسخ یا بیشتر باشد، سرایت «خود را شکسته بخوان فرسخ را پیمودی نماز
برد، چه نماید و حکم را روی سفر هشت فرسخی می بیند و آنها را الغا می دهد، زیرا برای مکه و مدینه خصوصیتی در تعلق حکم قصر نمی می 

 هر جای دیگر.بین مکه و مدینه باشد و چه 
رود و گاهی در جهت تضییق آن؛ تر کردن موضوع حکم از نظر عرفی بکار می تناسب حکم و موضوع گاهی در جهت تعمی م و گسترده .-0

گیرد که مدلول آن عام و فراگیر است، اما عرف به این دلیلی که می ان حکم و عمومی ت به عبارت دیگر، گاهی حکم به موضوعی تعلق می 
زند، مانند اینکه در دلیل شرعی گفته شود: نماید و حکم را تخصیص می ع سازگاری نیست، آن حکم را بر بعضی از مصادیق آن ثابت می موضو

به معنای شستن با هر مایعی است. « غسل»فهمد، هرچند از نظر لغوی، ، که عرف از آن، شستن خون با آب را می «اغسل ثوبک اذا اصابه الدم»
دهد، مانند آنکه موال در مورد مشک گیرد و حکم را تعمی م می گیرد، اما عرف از آن مفهومی  عام می م به موضوعی خاص تعلق می و گاهی حک

دهد و آن را در مورد هر ظرف آبی که نجاست ، که عرف این حکم را تعمی م می «ال تتوضأ منها و ال تشرب»آبی که نجاست در آن افتاده، بگوید: 
 (111، ص 0212داند. )مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ، یفتد جاری می در آن ب
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ت حکم عقل در سلسله علل )در مقام تفاو. 0کنند یبه اهل خبره مراجعه کرده و طبق آن عمل م یانه یهر زم
 )در مقام امتثال( لیجعل( با سلسله معال

کند، چون احکام شرع تابع مصالح و  یم یشرع یطبق قانون مالزمه، حکم عقل کشف از حکم مولو
 یدا میهم پ یم شرعیح دانست، حکم تحریرا درک کرد، مثاًل ظلم را قب یزیعقل قبح چ یمفاسد است و وقت

 یدانست. بلکه حکم شرع یحکم شرع ینف ید به معنیه عقل را نبایحکم از ناح کیبودن  یارشاد لبتها وکند. 
 .1مالزم آن است

 نزاع محل ریتحر
حرمت » یبطور کل یا« عنب از باب اعانه یعحرمت ب»اطالق  یبرا« ال تعاونو» یهکه بعد از آ  یدوم یلدل

 به بایدمحل بحث  یقدق یرتحر برایاست. « از منکر ینه لزوم»مطرح شده است  یدر کتب فقه« اعانه بر اثم
 . بپردازیم« از منکر نسبت به دفع منکر یشمول ادله نه»و « یعمل یجواز نه»موضوع  دو یبررس

 یعمل یالف: جواز نه
، محل یبترت یت. وجوب دو مرحله اول با رعااست «یعمل ی،زبان ی،قلب»سه مرحله  دارایاز منکر  ینه
حاکم  یا یطجامع الشرا یه( به صورت مطلق و بدون اذن فقیعمل یکن در وجوب مرحله سوم )نهل یست،بحث ن

و تعرض به او و اعمال قدرت و توسل به زور باشد  یکه مالزم با هتک حرمت عاص ییشرع، خصوصًا در جا
ه اذن حاکم که وجوب مرحله سوم، منوط ب یکه در صورتلذا ممکن است اشکال شود فقها اختالف است.  میان

است « از منکر یوجوب نه» یلهبه وس« حرمت اعانه»بحث از اثبات  یراد مقام نخواهد بود؛ زیمف یگرباشد، د
 یانکه عصیبرسد در حال« حرمت اعانه بر اثم»به « از منکر یوجوب نه» یانخواهد از عص یم یمدع یعنی

 یو زبان یقلب یتواند صرفا به نه یم یموارد ناه نیو در ا یمرا متوقف بر اذن دانست« از منکر ینه» یمرحله عمل
 یریرا اعانه کند، مثال فروش انگور به خمار، اعانه بر اثم است و نفروختن انگور به او، جلوگ یاکتفا کند و عاص

واجب هست  ینمع یکه برا یزیمشروط به اذن بود؛ لذا تنها چ یعمل یکه نهخمار است حال آن یعمل یو نه
 و حق فروش دارد. یستفرض )لزوم اذن حاکم شرع( ثابت ن ینطبق ا یعمل یاست اما نه یبانو ز یقلب ینه

از گناه، در  یعمل یریوقت جلوگیکموارد مختلف، تفاوت هست،  ینب یعمل یجواب: بنظر نگارنده در نه
قدرت هست در  و اعمال یگرید یارو اختارادۀ تجاوز بر  یازمندو ن یستو متوقف بر فعل من ن یمن ناه یاراخت

                                                                    
در علم اصول نیز، در بسیاری از موارد برای اعتبار و حجیت امری، به بنای عقال استناد شده است. مانند حجیت خبر واحد و حجیت  -0

 (021، 0، ج 0222استصحاب و حجیت اصول لفظی. )ملکی اصفهانی، 
در سلسله « امر به اطاعت»ز احکام عقلیه در سلسلٔه معلوالت احکام قرار دارد که حکم شرعی مستقلی ندارند؛ مثاًل البته بعضی ا -1

ِقیُموا الصَّ 
َ
َة را معلومات احکام است و چون ارشادی است، مخالفت با آن عقوبت علی حده ندارد؛ لذا اگر کسی نماز نخواند، بخاطر اینکه امر أ الة

ِطیُعوا اهّٰللَ»ای برای اینکه شود، ولی عقاب جداگانه، عقاب می امتثال نکرده است
َ
را امتثال نکرده است ندارد؛ نتیجه آنکه در مواردی که حکم « أ

شود و ارشاد و عقل منافاتی با حکم مولوی ندارد. عقل در سلسله علل و احکام قرار دارد، مثل حکم به قبح ظلم، از آن حکم مولوی کشف می 
 1(201، ص 0، ج 0112نجانی، )شبیری ز
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 یبه اذن( واجب است و نه یازواجب باالطالق )بدون ن یو زبان یقلب یموارد جا دارد گفته شود تنها نه ینا
 یارو در اخت یفعل خود ناه ی،عمل یبلکه تحقق نه یستن ینگونهصور ا یاذن هست؛ اما برخ یازمندن یعمل

که  یدا یبنظر م ینجااوست، در ا یاردر اخت است و ی، فعل خود ناهیعاوست مثل محل نزاع که نفروختن مب
شود، بخالف  یاز منکر شامل آن م یو مانند دو مرحله اول، اطالق نه یستت اذن حاکم نیشرط یبرا یوجه

از منکر که  یاعمال قدرت هست که در آن فرض ممکن است نه یازمندن یگریاز عمل د یریکه جلوگ یصورت
 0اذن باشد. یازمند، ناست یمالزم با تجاوز از حقوق عاص

 از منکر نسبت به دفع منکر( یب )شمول ادله نه
« از منکر ینه»وجود دارد که « حرمت اعانه» یبرا« از منکر یوجوب نه»امکان تمسک به ادله  یدر صورت

مقدمات گناه معان را فراهم  ین،هست که مع ینا« اعانه بر اثم» یقفرض در مصاد یراشود؛ ز« دفع منکر»شامل 
در « رفع منکر» یقیناً مطمئنًا قبل از تحقق منکر توسط معان خواهد بود لذا « اعانه»فرض  یجهکند، در نت یم

را هم شامل « دفع منکر»مقام است که  یدمف« از منکر ینه»ادله  یپس در صورت یست؛صادق ن« اعانه»موارد 
 شود.

 ینجارا در ا« دفع منکر»ادله  یماً و مستق انداز منکر مطرح کرده یفقها بحث را از باب نه ینکهاما علت ا
 از دو امر است. یاند ناشبحث نکرده

« دفع منکر»ثابت شود، در موارد شک در تحقق « وجوب دفع منکر»صرفًا از باب « حرمت اعانه»: اگر اول
فع منکر و دارد با د یقین یادهد  یکه مکلف احتمال م ی)مثاًل در موارد« دفع منکر» یافتنعلم به تحقق ن یا

ثابت « لزوم دفع منکر»شود(  یمنکر دفع نم یجهدهد و در نت یکار را انجام م ینا یگرنفروختن انگور، شخص د
االرتفاع  یقنمت یاعلم به دفع نشدن منکر، موضوع مشکوک  یاموارد، با وجود احتمال  یندر ا یرانخواهد بود؛ ز

سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در موارد شک در  ،یقیندر فرض « وجوب دفع منکر»حکم  یجهاست؛ در نت
بر  یفیشود و تکل یم یدر صدق عنوان دفع منکر، اصل برائت جار یهبخاطر شبهه موضوع« دفع شدن منکر»

 .یدآ یگردن مکلف نم
موضوع است و شک در  یلاش بر تحصنکته: در فرض شک هر چند شک مکلف در واقع شک در قدرت

اگر  یعنی یم،قائل شو یلدر موارد شک در قدرت تفص یدلکن با یم،بدان یاطاحت یمجرا یر اصولقدرت را از نظ
بلکه بخاطر ثابت نشدن موضوع،  یستن یاطاحت یشک در قدرت، مقوم موضوع و محصل موضوع باشد، مجرا

مفهوم که موضوع، مسلم ثابت است و قدرت بر موضوع مقوم تحقق  ییحکم هم ثابت نخواهد شد؛ بخالف جا
 یا یماشک در قدرت بر خواندن نماز داشته باشم بخاطر مسافرت با هواپ کهیمثاًل نماز در صورت یستموضوع ن

عنوان نماز مشکوک نخواهد بود و موضوع در  یم،علم به عدم قدرت بر انجام نماز داشته باش یاگر در فرض یحت
                                                                    

ی شرطیت اذن حاکم در نهی در فرضی که امتثال نهی عملی، در اختیار خود ناهی باشد و نیازمند اعمال قدرت یا توسل به زور نباشد، ادله- 0
در جایی است که خماری در عملی، چه روایت باشد چه از باب قبح اختالل نظام و لزوم هرج و مرج، بنظر نگارنده جاری نیست؛ مثال واضح آن 

ر مرحله صدد خرید انگور است و یک بایع بیشتر وجود ندارد که در این مثال مراتب نهی از منکر به این است که ابتدا این بایع بر او اخم کند و د
گونه اعمال قدرت یا مثال، نیازمند هیچدوم او را از این عمل بازدارد و در مرحله سوم به او نفروشد، که امتثال این مرحله سوم )نفروختن( در این 

 تعدی بر حقوق دیگری و هرج و مرج نخواهد بود و فروختن یا نفروختن یک چیز به دست مالک اوست و نیازمندی اذنی از حاکم نیست.
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در  یمکلف نسبت به حکم آن معذور هست ول ی،هر صورت ثابت هست، البته در موارد علم به عجز و ناتوان
، ص 0، ج ۱۴۱۹، ی؛ خوئ02، ص 0، ج 0111 یروانی،؛ ا1، ص 0، ج 0110 یزدی، ید)سخواهد بود. یاطاحت یانجر یفرض شک، مقتضا

011) 
علم به عدم دفع  یاز منکر ثابت شود، هنگام شک در دفع منکر و حت یاز باب نه« اعانه»اما اگر حرمت 

از منکر، و  یگریزجر دادن د یعنیاز منکر  ینه یرا، ز0وجود ندارد« از منکر ینه»صدق عنوان  منکر، شک در
که در هر  یمداشته باش یقینکه علم و  یدر صورت یحت یمعمل بازدار یناو را از انجام ا ینکهبه ا یگریزجر دادن د

موارد  یهمه موارد را حت« منکر از ینه» یموضوع یثدهد متحقق است، لذا از ح یعمل را انجام م ینصورت ا
نان به دفع نشدن منکر، شرط حکم  یشود البته در موارد اطم یرا شامل م« دفع نشدن منکر»علم به  یاشک 

ادعا کند که شامل  یممکن است کس یث،ح یناست و از ا یاست منتف یرکه احتمال تأث« از منکر یوجوب نه»
 .شدصورت، بحث خواهد  یناز منکر نسبت به ا یاطالق ادله نهشود که در ادامه نسبت به  میموارد ن ینا

 یاست و گرنه نسبت به برخ« حرمت اعانه بر اثم»اثبات اطالق  یبرا« از منکر ینه»دوم: بحث از ادله 
دال بر حرمت  ی، ادله خاص متعددیدهدر مقدمات بع یمثل اعانه خمار در ساختن شراب حت« اعانه»موارد 

حکم به جواز آن  یاتموارد که در روا ی، برخ«حرمت اعانه بر اثم»بنا بر ثبوت شمول  یرف، از ط1وجود دارد
در  یکه ثابت شود که اصل اول یآن ادله حرام کننده خواهد بود بخالف صورت یصو تخص ییقاز باب تض 2اندداده

است و هر کدام از  یصورت، ادله مجوزه طبق همان اصل اول ینعمل است که در ا ینا یتحل« اعانه بر اثم»
 .کردمخصوص آن استخراج  یاتحرام را به طور خاص از روا یقمصاد

اعانه بر »شود اثبات کننده شمول حرمت  یم یشامل هر نوع منکر« از منکر ینه»ادله  ینکهلذا با توجه به ا
طور که در ادامه ذکر همان« دفع منکر»خواهد بود اما شمول ادله  یلاال ماخرج بالدل یقنسبت به همه مصاد« اثم

 یداند صرفًا در برخ یرا الزم م« دفع منکر»که  یااز فقها ادله یخواهد شد، خودش محل اشکال است و برخ
 اند.کند ثابت دانسته یکه اساس اسالم را نابود م  یمیگناهان خاص مثل گناهان عظ

به « دفع منکر»ن نسبت به وجوب است که بر فرض شمول آ« از منکر ینه»نکته: واضح است که حکم 
در مقام هست که  اییهمقدمه خف یکلذا  یم،که حرمت است هست« اعانه بر اثم»دنبال اثبات اطالق حکم 

از ضد عام  ینه یمقتض یءکند، بلکه اگر امر به ش یرا ثابت نم« حرمت اعانه» یماً مستق« از منکر یوجوب نه»
از  یترک نه»است و تحقق « از منکر یاز ترک نه ینه» یقتضم« از منکر یامر به نه» جاینآن باشد، در ا

                                                                    
کند، را ثابت می « روجوب دفع منک»هست که در این فرض بخالف فرضی که دلیل « وجوب نهی از منکر»موضوع ادله « نهی از منکر»عنوان  -0

 علم به تحقق موضوع حاصل است.
کنند؛ لکن این اش وارد شده، ذکر می که دلیل خاص بر حرمت« اعانه بر اثم»برخی فقها مثل مرحوم خوئی، اعانه ظالمان را یکی از مصادیق - 1

که رابطه این دو، عموم من وجه است مثال ، حال آنباشد« اعانه بر اثم»اخص مطلق از « اعانه ظالمی ن»مثال در صورتی صحیح خواهد بود که 
در فرضی که شخصی صرفا لباسی برای ظالم بدوزد اعانه ظالم هست اما اعانه بر اثم نیست؛ لذا اثبات حرمت یکی برای دیگری محل مناقشه 

بر ظلم او شمرده می  شود و ظلم هم از است مگر اینکه ادعی شود که اعانه ظالم از نظر عرفی ، هر عملی که باعث شوکت ظالم شود اعانه 
 مصادیق اثم است که در این صورت حتی لباس دوختن برای ظلم، کمک کردن به او برای انجام ظلمش تلقی خواهد شد.

ت داند خریدار قصد درسخواهد شراب درست کند در فرضی که فروشنده نیز می مثل برخی روایات دال بر جواز فروش انگور به کسی می - 2
 صادق هست یا خیر.« اعانه بر اثم»کردن شراب را دارد. البته با صرف نظر از اشکال موضوعی نسبت به این روایات که آیا در موارد مذکور اصاًل 
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است که  یحصح یبرداشت در صورت ین؛ البته ا0عنه و حرام خواهد بود یهست که منه« اعانه بر اثم»با « منکر
دو  یگردبالتبع و بالعرض، به عبارت یباشد نه نه یو استقالل یاصل یمذکور در ضد عام و ضد خاص، نه ینه

 یفتکل یکبه عنوان  یامر نسبت به نه یکه اقتضاحال آن ی؛نه یگریامر و د یکقام ثابت شود در م یفتکل
محل اشکال هست چرا که خالف وجدان هست و الزمه آن تعدد عقاب در صورت مخالفت است و نظر  یاضاف
لذا استفاده شود؛  یبار م یاست که بر ترک هر امر یانعص یدر ضد عام به همان معن یاست که نه ینا یحصح

موارد از باب ترک واجب،  ینمحل اشکال هست؛ البته همه ا« از منکر یوجوب نه»از ضد عام « حرمت اعانه»
 1است.« اعانه»عنوان  یاز اثبات حرمت برا یرغ ینحرمت خواهند داشت اما ا

اعانه بر » بر حرمت« از منکر ینه»بحث از داللت ادله  یلشود که دل یفوق روشن م یلبا دقت در دو دل
از  ینه» یاز چه باب بوده است؛ البته همان طور که ذکر شد در صورت« دفع منکر»در کالم فقها بخالف « اثم

از منکر  یمطلب )شمول ادله نه ینا یبررس یشود که برا« دفع منکر»مقام خواهد بود که شامل  یدمف« منکر
واقع شود تا با  یقذکر شده مورد تدق« از منکر یزوم نهل»اثبات  یکه برا یاادله یدنسبت به دفع منکر( ابتدا با

 روشن گردد.« دفع منکر»عدم شمول آن نسبت به  یاآن شمول  یلتحل

 از منکر یادله وجوب نه
فقها  یندال بر آن محل اشکال و شبهه ب یلاست اما دل یاتاز منکر و امر به معروف، از ضرور یوجوب نه

 یاتمتعدد و روا یات)آ یادله نقل ینکها یگرحکم عقل مستقل است و د کهینا یکیاست که دو قول مطرح است، 
 است. یلذ یاناز اقول به ب یکعمل است؛ شرح هر  ینوجوب ا یلفراوان( دل

 قول اول: حکم عقل
 انیآن ب یبرا بیاست که دو تقر یاز احکام عقل یکیاز منکر  یاست که نه نیقول اول مطرح در مسأله ا

، ص 0، ج 0101 ،ینی)خماز وقوع مبغوض شارع  یریبر لزوم جلوگ یه لطف، حکم عقل عملقاعد کیشده است؛ 

 .است لیذ شرح به بیتقر دو از کی هر انی؛ ب(111
 اول )قاعده لطف( بیتقر

 که هست لطف قاعده است، شده اقامه «منکر از ینه وجوب» بر یعقل لیدل داللت یبرا که یاول انیب
قاعده لطف  ی. به مقتضا(011، ص 0، ج 0101 ،یانصار خی)شمقام به آن استناد کرده است  به آن استناد در خیمرحوم ش

لطف اش، بندگان را از گناهان  یاست که به مقتضا ستهیشود، بر خدواند جل جالله همان طور که شا یگفته م
                                                                    

«. اعانه بر اثم»یعنی « فروختن»است و « فروختن»شود و ضد عام آن مبیع حاصل می « نفروختن»در محل نزاع با « وجوب نهی از منکر»- 0
معنی کنیم، ضد عام آن امر عدمی  « بازداشتن خویشتن از فروختن: کف النفس»را در این موارد امری وجودی مثال « نهی از منکر»لبته اگر ا

باید ثابت شود که « امر به شی از ضد خاص»شود که در این صورت اقتضای است می « اعانه بر اثم»که « فروختن»خواهد بود و ضد خاص آن 
 ست.محل نزاع ا

اند، این بوده که این دو را دو روی یک سکه دیده« حرمت اعانه»برای اثبات « وجوب نهی از منکر»شاید بتوان گفت وجه تمسک فقها به  -1
به معنی حرمت مستقل در نظر گرفته نشده است، « حرمت اعانه»لحاظ کرده اند و « حرمت اعانه»را همان « وجوب نهی از منکر»یعنی عصیان 

بر این عصیان لحاظ شده است. و فیه تأمل، زیرا « اعانه»بق همان مبنایی که در ضد عام ذکر شد، نهی به معنی عصیان است و عنوان بلکه ط
 خالف ظاهر عبارات فقهاست.
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 زیرا ن گرانیزم است که دن لطف اش بر او ال یهم یکار را انجام داده، به مقتضا نیا ینواه عیبازدارد که با تشر
 کردن گنهکاران از گناهشان بکند. یامر به نه

و شمول آن را نسبت به دفع  رفتندیرفع منکر به صورت مطلق پذ هیرا صرفًا در ناح استدالل نیا خیمرحوم ش
ه بلکه بعد از اهتمام ب رفتند،یندارد نپذ یاهتمام فعل یگریکه د یدر موارد یبه صورت مطلق حت زیو تعج

ل یقم دلیإاّل أّنه لم »شود  یهست را هم شامل نم ندهیکه علم به اهتمام او در آ ییو جا دیآ یلزوم دفع م ت،یمعص
بوجوب اللطف وجوب  یة، و إّنما الثابت من النقل و العقل القاضیهّم بالمعصیعلم أّنه سیز من یوجوب تعج یعل

 (011، ص 0، ج 0101 ،یانصار خی)ش« ها.یلها أو استمّر علث لوال الردع لفعیها بحیردع من هّم بها و أشرف عل
 (یشارع از ارتکاب معاص ینیتکو یريفاسد )جلوگ یاشکال: لزوم تال

هست که اگر  نیوارد است ا« از منکر یوجوب نه»از حکم عقل در  خیمرحوم ش انیکه به ب یاشکال 
بر  گرانیکار توسط شارع مقدس، الزام داهگن یعیتشر یقاعده لطف، عالوه بر نه بیحکم عقل به تقر یمقتضا

حکم عقل  رای؛ زستیدو فرض ن نیقاعده به ا نیا صیتخص یبرا یوجه گریاو از منکر بر باشد، د ینه
شارع از تحقق حرام  ینیتکو یریو جلوگ ینه لذا د؛یآ یحکم م دیایو هر جا موضوع ب ستیبردار ن صیتخص

از گناه باشد در  گرانیموضوع قاعده لطف، بازداشتن د نکهیبنا بر ا اریشامل شود، ز دیتوسط گنهکار را هم با
است و شارع  یمصر به اصرار عمل است موضوع لطف همچنان باق ی، عاصیعیتشر یکه به صرف نه یصورت

 یبر شارع الزم م ینیتکو یریاز قاعده لطف، جلوگ ریتفس نیهست لذا مطابق ا ینیتکو یریهم قادر بر جلوگ
 . دیآ

واقع در خارج هست، چرا  قنیو خالف مت ستیملتزم به آن ن یکس ناً یقی راید الزمه فوق روشن است؛ زفسا
اند؛ بلکه السالم بوده همین عل یبه تعداد افراد بشر جز معصوم یتاکنون افراد عاص تیبشر خیکه از اول تار

در مقام  یتعالیار لطف بارن مقد یاز عمل خود گنهکار است و به هم یعیتشر یقاعده لطف صرف نه یمقتض
 (111، ص 0، ج 0101 ،ینی؛ خم1، ص 0، ج 0110 ،یزدی دی)سکند.  یم تیکفا
 (گناه تحقق از یريجلوگ لزوم بر یعمل عقل)ادراک  دوم بیتقر

 یجلو یکند در هر صورت یکه عقل حکم م یانب یناست، به ا یدوم استدالل به حکم عقل عمل یبتقر
نکردن از تحقق آن مورد مذمت و موجب استحقاق عقاب است،  یریشود، و جلوگ گرفته یتحقق مبغوض مول

بخواهد آن را  یگریشخص د ینکهندارد که محقق کردن آن، توسط خود شخص انجام شود چه ا یحال فرق
بر است که قدرت  یدر صورت یحکم عقل ینصور تنجز ا ین)البته در هر دو ا( 211، ص 1، ج 0101 ی،)منتظرمحقق کند. 

اگر  یگری،توسط د یااز تحقق آن داشته باشد و گرنه چه در فرض تحقق گناه توسط خود شخص  یریجلوگ
 (.یمنجز نشده است بنا بر اختالف مبان یفتکل یامعذور است  یاقدرت نباشد مکلف 

داند نه  یم یرا عقل« از منکر یوجوب نه»، لذا اندیرفتهاستدالل را مطرح کرده و پذ ینا ینیمرحوم امام خم 
شخص خودش آن  یکوقت  یکتحقق گناه هست حال  یتمبغوض یقائلند: مناط و مالک اصل یشانا ی؛شرع

 یدوجود دارد و با یتکند در هر دو صورت مناط مبغوض یآن را محقق م یگرید وقتیککند  یرا محقق م
 (111، ص 0، ج 0101 ی،نی)خمآن گرفته شود.  یجلو
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اند که عقالء تمسک کرده یبه بنا ینجادر ا یشانهست که ا ینکالم مرحوم امام، ا از یگربرداشت د یکنکته: 
احراز عدم ردع  یمبان یامضاء شارع ،برخ یارمندآن را ن یتحج ی،مبان یاست برخ یآن اختالف یتشرط حج

 یبنا بر برخاند؛ لذا دنسته یحالعقالء بودن شارع صح یساز باب رئ یگرد یعدم احراز ردع و طبق مبنا یاشارع 
 یمدع ین. شاهد بر ایمقابل نقل یکند نه حکم عقل یشارع( بازگشت م یرتقر یافعل  یا)قول  یبه ادله نقل یمبان

 ذکر شده است.( 111، ص 0، ج 0101 ی،نی)خم...« فکما تسالموا »عبارت 
کنند و بنا بر  یمرا در مقابل حکم عقالء ذکر  یعبارت حکم عقل ینلکن به نظر نگارنده مرحوم امام در ا

دارد،  یاست که ماوراء خارج یعقل عمل یهمانند نظر مشهور از احکام قطع یحکم عقل یشان،ا یاصول یمبان
 «یعن المنکر عقل یأّن وجوب النه»: یندگو یتمسک به حکم عقل هست م یزن ینجادر ا یشانظهور عبارات ا

به عنوان شاهد « فکما تسالمو»و عبارت  (111، ص 0، ج 0101 ی،نیم)خ...« إلستقال العقل »و ( 112، ص 0، ج 0101 ی،نی)خم
عقالء  یکند؛ لذا بنا یذکر م« کما»بلکه « الن العقالء تسالمو» یدگو  یحکم عقل ذکر شده است لذا نم ینبر ا

که اقامه شود؛ چرا  ین حکم عقل یتواند به عنوان شاهد بر هم یهاست، مآن ین ارتکاز عقل یاز هم یکه ناش
از مدرکات عقل  یکینحو هست منشاء آن  یکها به ها و مکانکه در همه زمان یارتکاز ینا دهد ینشان م

 0.کند یرا هم در مقام ثابت م یاز باب مالزمه حکم شرع یمدرکات عقل یتاست که بنا بر حج یعمل
 بودن حکم عقل یاشکال: ارشاد

و در  یلدر سلسله معال یحکم عقل گریانب یشان،ا یبرمرحوم امام اشکال شود که تق یانممکن است به ب
از عقاب مترتب بر  یراز منکر، غ یترک کننده نه یاست و بر عقاب مستقل برا یمقام امتثال هست لذا ارشاد

در خارج، ناظر به مقام امتثال  یتکه مبغوض بودن تحقق معص یانب ینفعل خود مرتکب گناه، داللت نکند؛ به ا
کند، لذا  ینکردن شارع م یانفعل هست که عقل حکم به ترک آن و عص یکدر  یثبوت نههست و بعد از 

 .یستآن ثابت ن یمستقل از عقاب بر خود منکر برا یاست و عقاب یاز منکر، ارشاد یوجوب نه
از موارد حکم عقل  یقیناً شارع توسط خود مکلف،  ینکردن اوامر و نواه یتجواب اول: حکم عقل به معص

موارد  ینبودن خطاب شارع در ا یندارد و مولو یاست و عقاب مستقل یامتثال هست که ارشاد در مقام
مستقل  یاز تحقق آن منکر، اشاره به فعل یگرفرد د یریبه جلوگ یگراناش تسلسل محال است، لکن الزام دالزمه

در فرض محل نزاع، بر انجام منکر هست؛ لذا حکم عقل  یگریمستقل دارد که موضوع آن اهتمام د یو منکر
اش هم تعدد عقاب نخواهد دهد الزمه یبودن آن در مقام رخ نم یاز مولو یظاهرًا در مقام جعل هست و تسلسل

است که  یهست لکن ارشاد یارشاد یحکم هم بنا بر اصطالح یناشاره شد ا یاتطور که در کلبود، البته همان
 ن هست.شارع ندارد بلکه مالزم با آ یبا حکم مولو یمناف

                                                                    
اند که شدهشوند از مشهورات شمرده هستند و تعبیر به حسن و قبح عقلی هم می « ماینبغی أن یفعل»توجه شود که مدرکات عقل عملی که  -0

هم طبق این اصطالح نیازمندی این احکام به امضای شارع و تفاوت آن با بناء عقالء محل تأمل هست، البته تاکید شده که حکم عقالء باید بما 
ر این مورد منتفی شان باشد نه ناشی از تنبلی یا تسامح یا عادت و امثال آن، لذا از این حیث نیازمندی به امضای شارع را دعقالء و ناشی از عقل

اند؛ لکن در اصطالحی عام حکم قطعی عقلی، شامل )اولیات، تجربیات، حسیات، فطریات، وجدانیات، متواترات و حدسیات( هم شده دانسته
تند و واضح است، چرا که این موارد از یقینیات هس« امضاء یا عدم ردع شارع»( که عدم نیازمندی این اقسام به 021، ص 0221است )مشکینی، 

 یقین حجیت ذاتی دارد.
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در مقام امتثال باشد که ممکن است ظاهر کالم امام  ی، حکم عقلجاینجواب دوم: بر فرض حکم عقل در ا
توسط خود مکلف ذکر کرده است  یمول یترا در عرض، وجوب ترک معص« از منکر یوجوب نه»که  ینیخم
و مبغوضه و قبح  یالمول یةعصالستقالل العقل بوجوب منع تحّقق م»: یدگو یم یشانا یران گرفته شود، ز یهم

 ین، هر چند ا(111، ص 0، ج 0101 ی،نی)خم« أو األمور األخر الممکنة یالنه یذلک التوّصل إل یعنه، سواء ف یالتوان
 یمولو یامر شرع یکتواند  یها مآن یه، عقاب و ثواب مستقل ندارد؛ لکن مرشد الیارشاد یقسم از احکام عقل

 یحکم نقل یامستقل از قسم اول باشد  یاز احکام عقل یهممکن است که مرشد المورد  ینباشد؛ البته در ا
ذکر کرده است  یآن را در مقابل حکم نقل ینکهبودن آن ثابت نخواهد بود؛ اما با توجه به ا یلذا حکم عقل ی،شرع

 یاشود مرادشان  ی)همان( معلوم م« شرعًا ... و الحق هو االول یجب... عدم وجوبه عقال بل  یأّنه عقل»... 
 اند.لحاظ کرده یرا حکم عقل یهبنا بر جواب دوم، مرشد ال یاهمان جواب اول هست 

 (اتیو روا اتی)مثل آ یقول دوم: ادله نقل
به صراحت بر آن داللت دارد؛  یمتعدد یاتمتواتر هست و آ یاتاز منکر در روا یدال بر وجوب نه یادله نقل

 یشرع یادله، حکم مولو ینهست که ا ینلکن اختالف در ا یست،حکم ن ینا یبرا یدر ثبوت ادله نقل یلذا بحث
و توجه به  یفرض بحث از ادله لفظ ینکه طبق ا یستکه حکم عقل کاشف از آن ن یاکند به گونه یم یانرا ب

اما جا خواهد داشت. « دفع»نسبت به  «ینه»عدم شمول  یااقامه شده بر شمول  یاو ادله یاتالفاظ روا یمعان
صورت، صرفًا  یناضافه بر آن ندارد؛ در ا یانیصرفًا ارشاد به همان حکم عقل است و ب یاتو روا یاتآ یناگر ا

خواهد بود.  یدهمان حکم عقل مف ینو مب یدصرفا به عنوان مؤ یشود و بحث از ادله شرع یحکم عقل بررس یدبا
اند که ثمره یرفتهرا پذ« از منکر یوجوب نه»بودن حکم  یعقل، شرع یلبا رد دل یزدیفقها مثل مرحوم  یبرخ

 خواهد بود. قول روشن ینطبق ا یبحث از ادله لفظ
 «اعانه بر اثم»ثمره تفاوت دو قول در بحث 

دفع »نسبت به « از منکر ینه»ثابت شود، شمول « حکم عقل»از باب « از منکر ینه»که  یدر صورت
 یکند و وقت یعقل در حکم خود شک نم رایعقل خواهد بود، ز لیتابع موضوع دل« اعانه بر اثم»و به تبع « منکر

است البته  یموضوع حکم عقل ثابت شود، حکم آن هم بار خواهد شد و شک در موضوع برابر با نبود حکم عقل
کرد اما طبق  یاز منکر شارع را ثابت م یریاطالق در جلوگ ،یکه مرحوم امام داشت، حکم عقل عمل یانیطبق ب
اما در است؛  یگریاز تحقق منکر در صورت اهتمام به انجام آن توسط د یریقاعده لطف، شمول جلوگ یمقتضا
 یموضوع مستفاد در ادله از نظر ظهور عرف دیباشد با یمستفاد از ادله نقل« از منکر یوجوب نه»که  یصورت

عدم  ایاثبات شمول  یلکن برا 0مسلم انگاشته شده« رفع منکر»فرض ظهور آن نسبت  نیشود که در ا لیتحل
 است. لیذ انیاقامه شده که به ب یاادله« دفع منکر»ادله نسبت به  نیشمول ا

 «دفع منکر»نسبت به  یبه شمول ادله نقل نيادله قائل

                                                                    
یعنی در جایی که شخصی شروع در ارتکاب گناهی بکند، لزوم نهی او از آن منکر ثابت است اما در صورتی که هنوز اقدام به انجام آن نکرده  0

 است، شمول ادله لفظی نهی از منکر به آن محل بحث است.
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 یلذ یانذکر شده است که به ب یلچهار دل« دفع منکر»نسبت به « از منکر ینه» یاثبات شمول ادله نقل یبرا
 است.

 ت رفع به دفع با دقتاول: بازگش ليدل
که در  یموارد یشود حت یمحقق م« دفع منکر»در واقع تنها با « از منکر ینه»هست که  ینا یلدل یناول
 یراز یست؛قابل رفع ن یگرشود د یکه واقع م یکه هر مقدار از منکر یانب ینصادق هست؛ به ا« رفع منکر»ظاهر 

 یرااز آن لغو خواهد بود ز ینه یز،ست و بر فرض امکان آن نخواهد بود که محال ا« اعدام موجود بعد وجوده»
هنوز اقدام به گناه نکرده چه شروع در گناه کرده و در حال  یمحقق شده است؛ لذا در همه موارد چه شخص

 یعنی« از منکر یوجوب نه»را انجام داده و در صدد تکرار آن هست،  یکه منکر یانجام آن هست چه کس
که هنوز انجام نداده است، لذا هر چند عرف  یو بازداشتن او از انجام منکر یریجلوگ و« دفع منکر»وجوب 

رفع » یرا به معن یشخص ینچن یکه شخص شروع در گناه کرده و قصد استمرار آن را دارد نه یمتسامح موارد
کند.  یلحاظ م« نکردفع م»از انجام ادامه گناه را  یریجلوگ یزن ینجادر ا یقداند لکن عرف دق یاز او م« منکر

 (111، ص 0، ج 0101 ی،نی؛ خم02، ص 0، ج 0111 یروانی،)ا

 (یدر ظهورات عرف یعقل یهانداشتن دقت یاناشکال )جر
است در  یعرف یرو غ یعقل یهااز دقت یناش« دفع منکر»به « از منکر ینه»موارد   یبازگرداندن تمام 

 ینندارد و بالوجدان عرف ب یاندر عرف عام جر یعقل یهادقت ینشده و ا یانب یبه لسان عرف یادله نقل کهیحال
او از استمرار و اتمام  یکند، زجر و نه یم  یشروع به انجام حرام ین که کس یلذا هم یند؛ب یدفع و رفع تفاوت م

کند.  یموارد را ثابت نم یناز ا یشب« از منکر ینه»هست و ادله « رفع منکر» یبه معن ی،منکر در نظر عرف ینا
 (011، ص 0، ج ۱۴۱۹، ی)خوئ

 «برداشتن با بازداشتن ينخلط ب»جواب 
 یبه معن ی،از نظر عرف« ینه»شده است، لکن « بازداشتن»با « برداشتن» یندر اشکال فوق خلط ب 

 .است« دفع»کند که همان  یم یریداللت بر بازداشتن و جلوگ یاز نظر عرف« ینه» یراز یست؛ن« برداشتن»
 (یزوم دفع در گناهان دفعشاهد )ل

و  یدزد یی،شود، مثل دروغگو یزمان حاصل م یو در ط یجشان به تدروقوع یاند برخگناهان دو دسته
گناهان  یهست لکن برخ یرقابل تصو یدفع و رفع از نظر عرف ینگناهان تفاوت گذاشتن ب گونهینکه در ا یرهغ

شود و لحظات  یلحظه قتل واقع م یکشخص که در  یککشتن  یبرا یراندازیاست مثاًل ت یوقوعشان دفع
 ینکرد، لذا در ا یاو را نه یدوسط وجود ندارد که گفته شود بعد از شروع شخص به انجام گناه با ینا یمتخلل

خالف  ینمنکرات الزم نباشد و ا یناز ا یاست که نه یناش االزمه یریمرا صرفًا دال بر رفع بگ یموارد اگر نه
 (111، ص 0، ج 0101 ی،نی)خم به آن تمسک کرده است. یاست که مرحوم خوئ یعرفهمان متفاهم 

 دوم )تناسب حکم و موضوع( ليدل
شده است، تناسب حکم و موضوع  انیب« دفع منکر»نسبت به « از منکر ینه»شمول  یکه برا  یمدو لیدل

از نظر « از منکر ینه»که لفظ  می: بر فرض قبول کندیفرما یم شانیمرحوم امام آمده است؛ ا انیاست که در ب



  69 ............................................. داللت ادله نهی از منکر بر اطالق حرمت اعانه بر اثم
 

 

لکن با توجه به مناسبت حکم و موضوع از  ست،ین« دفع منکر»دارد و شامل « رفع منکر»تنها داللت بر  یعرف
 نیاز منکر ب یکه عرف در حکم نه میکن یهم خواهد بود؛ لذا بالوجدان مالحظه م« دفع منکر»شامل  ینظر عرف

خواهد اقدام به  یشراب را نزد خود گذاشته و م وانیکه ل یو شخص ردخو یکه در حال حاضر شراب م یشخص
 از «ینه وجوب» حکم لذا ند،یب یم یاز منکر را در هر دو جار یبلکه لزوم نه ند؛یب ینم یخوردن آن کند فرق

 (111، ص 0، ج 0101 ،ینی)خم .است حجت و ساز ظهور تناسب نیا و هست دو هر «دفع و رفع» متناسب یعرف نظر
 اشکال: ظاهر نبودن تناسب فارق از ادله سابق

بر لزوم  یحکم عقل عمل کهیدر صورت رایز ست؛یسابق، ثابت ن لیو دل یفارق از ادله عقل لیدل نیاستقالل ا
را ثابت « دفع»به  یاز نظر عرف «ینه»و رجوع لفظ  میاز تحقق آن را قبول نکن یریو جلوگ یترک مبغوض مول

طور که و ممکن است همان میبدان« رفع»عالوه بر « دفع»را متناسب با  «ینه»د که حکم ندار یلیدل م،یندان
از منکر را  یکه شخص شروع به ارتکاب گناه کرده، نه یاند صرفًا شارع در موارداستظهار کرده یمرحوم خوئ

شده  حیله به آن تصرکه در اد یقبل از انجام عمل را الزم نداند مگر گناهان خاص یریباشد و جلوگ دهیالزم د
 است.

 (تيسوم )الغاء خصوص ليدل
 یتاقامه شده است، الغاء خصوص« دفع منکر»نسبت به « از منکر ینه»شمول ادله  یکه برا  یسوم یلدل

، موجود نشدن منکر در خارج هست که در «از منکر یلزوم نه»دال بر  یکه ظاهر از ادله لفظ یانب یناست، به ا
باشد؛ لذا از آنجا که « دفع منکر» یا« رفع منکر» یلهاز وجود منکر به وس یریرد جلوگندا یصورت تفاوت ینا

و  یندرا از باب مثال بب« رفع»در  «ینه»گردد، عرف، هر چند ظهور  یبر م یبه ظهور عرف یتالغاء خصوص
 (1، ص 0، ج 0110 یزدی، یدس) .یندب یهم م« دفع منکر»کند، لذا آن را شامل  یآن در مقام لحاظ نم یبرا یتیخصوص

 «(رفع»داشتن  يتاشکال )احتمال خصوص
ثابت  یدر صورت یلدل ینذکر شد، استقالل ا «یتالغاء خصوص»سابق  یلطور که در اشکال به دلهمان

دارد شامل « رفع»وضع در  ینکهرا با ا «ینه»، عرف «دفع»به  «ینه»هست که فارق از حکم عقل و رجوع 
 فرض بر «رفع» نداشتن خصوصیت و «دفع» در «ینه»ظهور  یراثباته خرط القتاد؛ زبداند لکن دون ا« دفع»

 .هست اختالف مورد مدعای اصل و است مطلوب به مصادره آن، بر نهی داللت
 «موضوع و حکم تناسب» با «يتالغاء خصوص»تفاوت استدالل به 

م ذکر کرده است، چرا که تناسب هست و آنها را در طول ه یلدو دل ینظاهر عبارات مرحوم امام اتحاد ا
ة یإلغاء العرف خصوص یال شبهة ف»: یدگو یکرده است، م یانب «یتالغاء خصوص»بر  یلحکم و موضوع را دل

 (111، ص 0، ج 0101 ی،نی)خم «التحّقق بمناسبات الحکم و الموضوع.

کالم،  یاز ظهور عرف یرا ناشکند و آن  یذکر م« مناط یحتنق»را بعد از اشکال به  یلدل ینا یزدی، یدلکن س
بنا بر ظهور کالم در آن مناط  یشاندر واقع ا یست؛در آن ن« دفع»و « رفع» ینب یداند که تفاوت یم یدر مالک

داند بخالف  یم یرشرا قابل پذ« دفع منکر»بر « از منکر ینه»شمول « شارع بر موجود نشدن گناهارادۀ »
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حکم و موضوع، ظهور توسعه  ینناط نداشتند و تنها از رابطه ببه م یصورت تناسب حکم و موضوع که کار
 (1، ص 0، ج 0110 یزدی، ید)س موضوع برداشت شد.

 مناط( حي)تنق چهارم ليدل
 یداحتمال در کالم س یکمناط است که به عنوان  یح، تنق«از منکر ینه»شمول  یچهارم قابل ذکر برا یلدل
دفع و »منکر است که در هر دو صورت  یافتناز منکر، تحقق ن یه: مناط در نیدگو یمطرح شده است، م یزدی

 یزدی، ید)س از منکر )رفع منکر( واجب است. یموجود است لذا دفع منکر هم واجب است همان طور که نه« رفع
 (2، ص 0، ج 0110

 یو کبرو یاشکال صغرو
 یافتنتحقق ن»بودن مناط  کهاست، حال آن« مناط»مناط، قطع به  یحشرط تنق: یک :یاشکال صغرو

باشد  «یگرید یانمقابله با عص»مثاًل  یگریبلکه ممکن است مناط امر د یست،از منکر محرز ن یدر نه« منکر
 (1، ص 0، ج 0110 یزدی، ید)س .دارد بخالف دفع منکر یانکه منکر شروع شده جر« رفع منکر»مناط در  ینکه صرفًا ا

تحقق »ممکن است مناط کشف شده  یعنی یست،حرز نو علت تامه بودن مناط منکشف م یمقتضدو: 
است و  یتکه متمم عل یگریبوده و در کنار امر د« از منکر یوجوب نه»حکم  یعلت ناقصه برا« منکر یافتنن

محقق شود؛ لذا با توجه به روشن نبودن علت تامه و احتمال « علت تامه» یبه معن یت، علیستما روشن ن یبرا
 بدون حجت است.« دفع منکر»از منکر نسبت به  یام، شامل کردن حکم نهدر مق یگریامر د یرتأث

مناط، عالوه بر  یحتام )مناط( در موارد تنق یمناط(: بر فرض کشف مقتض یحتنق یت)اشکال به حج یکبرو
ممکن است  یرااحراز عدم مانع هم کرد؛ ز ید)فرع(، با یگرم حکم به موارد د یتعم یاحراز مناط در اصل برا

نکرده باشد و احراز  یبا وجود مناط، حکم را جار یگردر مورد د یامفسده یا ییبخاطر مصلحت اقوا شارع
مناط با  یحتنق یتحج یمحال است؛ لذا بطور کل یباً تقر ی،با توجه به علم ناقص بشر یگرفقدان مانع در موارد د

 (22درس خارج فقه، آبان  یبی،)عندلاشکال روبروست.  ینا
مناط  یلامکان تحص یعتموارد در احکام شر یبوده که در برخ ینا یانمفروض اصول یر،حق به نظرجواب: 

استاد وارد  یفرض اشکال کبرو ینتام و فقدان مانع( وجود دارد، لذا با ا یعلت تامه )شامل مقتض یبه معن
خدشه  ی،اط قطعممکن است در احراز من یجا دارد و در هر مثال یقیناً در مقام  یالبته اشکال صغرو یست،ن

 کند. یمسأله را خراب نم یکبرا ینوارد شود لکن ا
 «رفع»نسبت به  «ینه» یعدم شمول ادله نقل نيادله قائل .5.5

 نیترذکر شده است، که مهم لیچهار دل« دفع منکر»نسبت به « از منکر ینه» یعدم شمول ادله لفظ یبرا
گناهان  ی)اثبات لزوم دفع منکر صرفًا در برخ رگید لیاست و سه دل «ینه»از  یهمان ظهور و فهم عرف لیدل

از منکر به خالف دفع منکر، عدم وجوب دفع منکر هنگام شک در تحقق دفع  یخاص، اختالف در مراتب نه
 .میگمار یادله همت م نیا یلیتفص حیاول هست که در ادامه به توض لیاز منکر( متفرع بر قبول دل یبخالف نه

 (ی)فهم عرف کی
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« رفع»، ظهور آن را در یفقها مانند مرحوم خوئ ی، برخ«دفع»در  «ینه»به ظهور  نیاول قائل لیدل در مقابل
از زجر و بازداشتن شخص بعد از  شتریب یزیچ« از منکر ینه» یاند مقتضو همان طور که ذکر شد، قائل انددهید

که  یاصل لیدل شانیاثبات مدعا یبرا لذا هر چند دو طرف (،011، ص 0، ج ۱۴۱۹، ی)خوئ ستیشروع به ارتکاب حرام ن
به شمول گذشت قول آنها را  نیقائل انیکه در ب یاست لکن شواهد یاند تمسک به ظهور عرفاقامه کرده

اند که در را در مقام اقامه کرده یگریبه عدم شمول، ادله د نیاما در مقابل قائل اند،ینما یبه واقع م ترکینزد
 .شود اقامه یعرف فهم نیبر ا یوان شاهدتواند به عن یصورت صحت، م

 گناهان خاص( یدو )اثبات لزوم دفع منکر صرفًا در برخ
وجوب  ستیبه تحقق آن در خارج ن یوجه راض چیگناهان خاص که شارع به ه یدفع منکر صرفًا در برخ

چه  یمنکر شود و اطالق نسبت به هر یم یکه شامل هر نوع منکر« رفع منکر»از منکر  یدارد، بخالف نه
 یهست. مرحوم خوئ« دفع منکر»با « از منکر ینه» نین فرق دال بر تفاوت بیکوچک چه بزرگ را دارد، لذا هم

است که شارع به عدم تحقق آن اهتمام دارد مثل قتل نفوس  ی: دفع منکر در گناهاندیگو یوجه م نیا انیدر ب
از منکر  یمنکرات هست بخالف نه نیدفع ا دال بر وجوب یهتک اعراض محترمه که ضرورت عقل ایمحترمه 

 (011، ص 0، ج ۱۴۱۹، ی)خوئاطالق دارد.  یکه نسبت به هر منکر

 گناهان( ینسبت به برخ شتريب دياز منکر با تاک ینداشتن نه یاشکال )تناف
مول که در ادله ش یبیاز تقار کیکند به هر « دفع منکر»داللت بر  یاز نظر عرف نکهیاز منکر بنا بر ا ینه

 نیا یشمول مناف نیثابت هست، البته ا« از منکر ینه»لزوم  زیمذکور ن یهاصورت، در مثال نیگذشت، در ا
کرد  یریجلوگ دیآن با دهیاز مقدمات بع یدارد و حت یدتریو شد شتریب دیگناهان، خداوند تاک یکه در برخ ستین

 ایدر شروع به انجام آن گناه  یوارد از گناهان فرقم نیاز تفکر در آن هم بر حذر دارد ضمنًا در ا یدر برخ یو حت
خواسته شده  عتیدر شر یشتریو شدت ب دیو در هر صورت چه رفع آن چه دفع آن با تاک ستیقصد انجام آن ن

 است.
 بخالف دفع( یسه )تفاوت در مراتب نه

گانه مراتب سه یاذکر شده است دار« دفع منکر»نسبت به « از منکر ینه»عدم شمول  یکه برا  یمسو لیدل
مراتب در آن  تیکه رعا« دفع منکر» قیمراتب هست به خالف مصاد نیا تیو لزوم رعا« از منکر ینه»بودن 
 (011، ص 0، ج ۱۴۱۹، ی)خوئوقوع آن گرفته شود.  یجلو دیهست با یو هر جور ستیالزم ن

 اشکال )مصادره به مطلوب(
دارد « رفع»صرفًا در  «ینه»فته و متفرع بر قبول ظهور مصادره به مطلوب صورت گر یهم نوع لیدل نیدر ا

 البته است، مراتب یدارا زیاز منکر، شامل دفع منکر باشد، دفع منکر ن یادله نه یادله لفظ نکهیو گرنه بنا بر ا
در مثاًل  بردارد را مراتب تیتواند لزوم رعا یت آن، م یگناهان بخاطر اهم یسابق ادله خاصه در برخ لیمانند دل

ثابت شده باشد. البته طبق  هیگناهان مربوط به اساس امت اسالم، از همان ابتدا هم امکان استفاده از قوه قهر
حرام  یتر جلوکم مؤونه  یتوان با اقدام یم یتا وقت یحکم عقل در هر گناه دیآ یاز منکر، بنظر م ینه یادله عقل
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ن منوال  یبه هم زین میکه ادله دفع منکر در گناهان عظ ستین دیرا ندهد و بع دتریرا گرفت مجوز برخورد شد
 باشد.

 از منکر( یچهار )واجب نبودن دفع منکر هنگام شک در قدرت بخالف نه
دو در مقام  نیاقامه شده است، تفاوت حکم ا« دفع»نسبت به  «ینه»عدم شمول  یکه برا  یمچهار لیدل

به « دفع منکر»واجب خواهد بود که علم به تحقق  یتنها در صورت« دفع منکر»که  انیب نیشک هست؛ به ا
است لکن  ی، برائت جارهیگردد و در شبهه موضوع یو گرنه به شک در موضوع برم میباشمان داشتهواسطه عمل

و بالوجدان امکان  ستین« از منکر ینه»موجب شک در تحقق « رفع منکر»شک در تحقق « از منکر ینه»در 
از  ینه»با « دفع منکر»دهد که  ین تفاوت نشان م یاست؛ هم یجوب آن همچنان باقاز منکر هست، لذا و ینه

 (011، ص 0، ج ۱۴۱۹، ی)خوئمتفاوت است. « منکر
 اشکال )مصادره به مطلوب(

دفع »بر  یشمول« از منکر ینه»که  میریبپذ کهیاول هست و در صورت لیمتوقف بر قبول دل زین لیدل نیا
 شود و هذا اول الکالم. یتواند بررس یم لیدل نیندارد، ا« منکر
 «دفع منکر»به « از منکر ینه»بحث شمول ادله  یجمع بند .1

بودن آن  ینقل یگریحکم و د نیبودن ا یعقل یکیاقامه شده بود که « از منکر یوجوب نه»بر  یاصل لیدو دل
بدون اشکال بود، لکن بنا بر « دفع منکر»نسبت به  لیالجمله، شمول دل یاول ف لیکرد که طبق دل یرا ثابت م

دو قول مطرح بود که « دفع»نسبت به  یادله نقل نیثابت شود در شمول ا ی، به صورت مولویادله نقل کهنیا
دو طرف،  لیدل نیترخود اقامه کردند که مهم یبر مدعا لیبه شمول و عدم شمول هر کدام چهار دل نیقائل

 قتیحق نکهیچه ا« دفع»نسبت به  «ینه»ورت گرفته، شمول ص یبود؛ با بررس «ینه» یتمسک به ظهور عرف
 سازگارتر است. یهم صادق باشد، با فهم عرف« رفع» یدر موارد کهنیچه ا میبدان« دفع»را  «ینه»

ذکر شده است « دفع منکر»بر فرض شمول نسبت به « از منکر ینه»بر اطالق ادله  یگریلکن اشکاالت د
موارد داللت کند لکن اطالق آن  یدر برخ« حرمت اعانه بر اثم»بر « ز منکرا یوجوب نه»که طبق آن هر چند 

 است. لیموارد به شرح ذ نیبا اشکال روبروست که ذکر ا یدر موارد
 «(اعانه» قینسبت به همه مصاد« از منکر ینه»اشکال )مطلق نبودن  .5.5

ت آن نسبت به  یعموم ، سه اشکال در اطالق و«دفع»نسبت به  «ینه»الجمله  یشمول ف رشیبعد از پذ
 .است لیذ انیمطرح شده است که به ب« دفع منکر»همه موارد 

 الناس( زي)عدم امکان التزام به عموم تعج کی
اطالق وجوب  یروانیموارد هست، مرحوم ا یفاسد آن در برخ ی، تال«دفع منکر»اشکال به عدم شمول  نیاول

که موضوع ساز  یدر موارد یالناس حت زیزام به عموم تعجداند؛ بخاطر عدم امکان الت ینم حیدفع منکر را صح
دن و  یاز غذا خوردن و آشام یریجلوگ ای د،یاین ایبه دن یفرزند گناهکار نکهیا یاز نکاح برا یریاست مثل جلوگ

فع مرتکب گناه نشوند؛ که التزام به وجوب د وقتکیکه زنده بمانند تا  یامگر به اندازه گرانیامور روزمره د گرید
 (02، ص 0، ج 0111 ،یروانی)ااز مراد شارع است.  قنیمنکر مطمئنًا موجب اختالل نظام و خالف مت
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 موارد فوق یجواب خروج تخصص
ثابت  ییدر جا« از منکر ینه»در وجوب  رایاست؛ ز« از منکر ینه»موارد مذکور تخصصا خارج از  یبرخ

و علم به ترتب منکر  ستیخود نکاح شخص که منکر ن که در مثل نکاح،در مقام باشد، حال آن یهست که منکر
بر فرض مقدمه منکر  اً یو ثان ستیفعل ن نیبر منکر بودن ا لیعمل به واسطه تولد فرزند گناهکار، اواًل دل نیبر ا

هست منصرف هست؛ ضمنًا در  دهیبع اریموارد که مقدمات بس نیاز منکر مطمئنًا از ا یبودن عمل نکاح، ادله نه
 شمرد. زیهست آن را جا« از منکر ینه»که در ترک   یمصلحت اهم تیممکن است شارع بخاطر رعا یموارد

 (111، ص 0، ج 0101 ،ینی)خم

 از منکر قبل از اهتمام به انجام آن( یدو )واجب نبودن نه
 کند، وجوب آن یرا ثابت م« دفع منکر»در همه موارد « از منکر ینه»که عدم اطالق وجوب   یاشکال دوم

اطالق وجوب دفع  خیانجام منکر ندارد؛ مرحوم ش یبرا  یقصد و اهتمام چیاست که شخص هنوز ه یدر موارد
 یم لیکند مشکل و بال دل یبه انجام گناه ندارد بلکه بعدًا اهتمام م یکه اهتمام فعل یدر موارد یمنکر را حت

 (010، ص 0، ج 0101 ،یانصار خی)شداند.
 نسبت به فرض مذکور( جواب )اطالق ادله موجود

بعد فرض شمول ظاهر  یعنی« لیالدل عارضیال  لیعدم الدل»باشد،  یلفظ« ازمنکر ینه»وجوب  لیاگر دل
عدم » گریدارد و د انیشمول نسبت به موارد عدم اهتمام هم جر ین ادله برا یادله نسبت به دفع، اطالق هم

بر فرض اثبات موضوع  موارد نیهم نسبت به ا یادله عقل شمول (؛1، ص 0، ج 0110 ،یزدی دی)س ستیصادق ن« لیالدل
بعد از  میشخص به گناه بدان ندهیام در آاهتم موارد شامل را عقل حکم موضوع اگر رایحکم عقل، ثابت است؛ ز

 است. یاثبات موضوع، حکم بر آن جار
 اهتمام فرض رياشکال: عدم صدق منکر در غ

فاعل بر انجام منکر است هر چند شروع  یر به فرض اهتمام و بناناظ یچه لفظ یاز منکر چه عقل یادله نه
از منکر ثابت هست اما  یفرض، وجوب نه نیدر انجام منکر نکرده و در حال انجام مقدمات آن هست؛ که طبق ا

هست، که در وجوب آن اختالف است، مثاًل « ارشاد جاهل»باشد از باب  یفرض مذکور، اگر هم امر ریدر غ
 یرا برا یکند مثاًل گروه یم یمقدمات دزد هیکند از همان اول که شروع در ته یخواهد دزد یکه م یکس

کند،  یآن آماده م یبرا یقبل از چند سال، نقشه و طراح یحت ایکند  یم نییتع یدر دزد یو همکار یزیربرنامه
ندارد لکن بنده  یبر دزد ییصد و بناق چیشود لکن اگر هنوز ه یفوق ثابت م حیبا توض نجایاز منکر در ا یلزوم نه

 ندهیاز او را در آ ینان به تحقق دزد یعلم و اطم ،یگریاز هر راه د ای اشیمباالت یب ایاش خانواده طیبخاطر شرا
 دیبع یلیاز منکر در فرض شروع در مقدمات خ ی. )البته وجوب نهستیاز منکر بر او ثابت ن یبدهم، لزوم نه

 از منکر از آن منصرف هست( یًا ادله نهمحل اشکال است و ظاهر
است  یشروع در دزد یبه نوع یاست که انجام مقدمات در نظر عرف نیاز ا یاستظهار ناش نیا دیشا

آن  لیدل ایکردند(  یمطرح م انیاصول یکربال برخ یبرا قیطر ی)همانطور که در بحث ثواب بر مقدمات مثل ط
بلکه مراد اهتمام به منکر  ستیمنکر ن یمراد از منکر، صرفًا انجام فعل یاز منکر، در نظر عرف یاست که نه نیا
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که علم ن یشود که در همه منکرات هم یهم جواب داده م یمنکرات دفع یهست؛ لذا اشکال امام در مورد برخ
 .دیآ یرفع منکر م ایلزوم دفع منکر  میبه اهتمام شخص به منکر داشته باش

( اگر هیبالمعص همیبر انجام آن ندارد )س ییدهد بلکه اهتمام و بنا یمنکر را انجام نم فعاًل نه تنها یلذا اگر کس
گونه موارد وجوب دفع منکر محل مناقشه است،  نیدر ا م،یداشته باش ندهیصورت ما علم به اهتمام او در آ نیدر ا

کار( و بنده بدانم  نیمت امباالت است )بر فرض عدم حر یمالحظه و ب یب  یاموال عموم تیمثاًل شخص در رعا
دانم که   یخواند که بنده م یم یکتاب ایکشاند  یم یگریفعل منکر د ای یعملش او را به عمل دزد نیا جهیکه نت

« ارشاد جاهل»گونه موارد لزوم  نیداند، حداکثر در ا یکند لکن او نم یم دایباطل پ دیاست که عقا نیآن ا جهینت
بر  یفیبرسد تکل جهیبه آن نت کهنیعملش داشته باشد لکن به قصد ا جهیهم علم به نت دارند نه دفع منکر و اگر

موارد عرف و  نگونهیبلکه در ا میکن یکه از آن نه ستیثابت ن نجایا یدر نظر عرف یمنکر رایز ست،یگردن ما ن
از مقدمه در  ی، بله نهمیکن یاز آن م یآن منکر نداشته که نه یبرا یخندد که هنوز اصاًل قصد یمخاطب بما م

 کند. یاز منکر به آن صدق نم یدارد لکن نه یمعن نجایا
مقدمات حالل  نیا جهیها، شخص فاعل مقدمات هر چند علم به عاقبت و نتمثال نیاشکال استاد: در ا

حرمت مثاًل  ستین یمشروط به شرط خاص زین جهیدارد و منکر بودن نت جهیندارد، اما علم به منکر بودن آن نت
 نین االن بر همه افراد ثابت است و لو در صدد انجام آن نباشد، لذا شخص عالم به ا یو شرب خمر هم یدزد

 .کند ینه منکر آن از را او دیبا جهینت
به عرف رجوع کرد و موارد فوق را  دیاست با یبحث عرف کی نیا نکهی: در هر صورت با توجه به اجهینت

 نیبا توجه به عدم بناء شخص بر انجام منکر، ا نکهیا ای ندیب یاز منکر الزم م ینهکه واقعًا از باب  میتفحص کن
موارد، هر چند مخاطب عالم به حکم منکر هست لکن  نیداند؛ ضمنًا در ا یاز منکر نم ینه قیموارد را از مصاد

بر انجام حرام  ییبنا که شخص فعالً  یمقدمات موضوع ساز منکر هستند؛ لذا بنظرم در موارد نیداند که ا ینم
 .ستیاز منکر ثابت ن یکند وجوب نه یم دایندارد ولو من بدانم که بعدًا اهتمام پ

 (منکر افتنیاز منکر در فرض علم به تحقق  یسه )عدم شمول ادله نه
است که  نیکند ا یم« دفع» قیدر همه مصاد« از منکر ینه»که اثبات عدم شمول وجوب  ین اشکال یسوم

که شخص علم به عدم  یقدرت بر انجام آن هم شرط هست؛ لذا در موارد« از منکر ینه»ز وجوب تنج یبرا
 یداند که حت یشده، منکر را محقق کند، مثاًل م یقدرت بر دفع منکر دارد و در هر صورت قرار است شخص نه

از  ینه»موارد وجوب  نیر اکند، د یخرد و خمر درست م یآن را م یگریاز د ناً یقیاگر به او انگور را نفروشد 
 (011، ص 0، ج 0101 ،یانصار خی)ش منجز نخواهد بود و جواز ترک آن را دارد. گرید« منکر

 جواب: لزوم توجه به صور مختلف منکر
 یاشود که  یلکه منکرات و گناهان دارند تحل یفروض و صور مختلف یداشکال فوق با یحصح یلتحل یبرا

فاعل در صدد انجام افراد معتدد از منکر  یابودن  یصرف الوجود، در فرض انحالل یااست  یو انحالل یالمنکر س
 یازمنداز صور ن یکوجوب دفع منکر در هر  یخواهد انجام دهد؛ که بررس یفرد منکر را م یکتنها  یااست 
 است. یلذ یاناست که به ب یمجز یبررس



  12 ............................................. داللت ادله نهی از منکر بر اطالق حرمت اعانه بر اثم
 

 

 یصورت اول: انجام افراد متعدد از منکر انحالل
شارع که غالبًا به  یاز نواه یاری، مثل بساست یاست که انحالل یاست که منکر از امور نیا صورت اول

طبق  گر،ید یشرع یشرب خمر و غالب نواه بت،یمثل دروغ و غ ابدی یتعدد افراد آن متعدد هست و انحالل م
 یکر تعلق گرفته، و وجوب نهبه هر مصداق از من ینه رای، زدیآ یهر فرد م یبرا یاز منکر استقالل یفرض نه نیا

متعدد منکر را  قیاگر شخص علم به تحقق مصاد یحت جهیاز انجام هر منکر به صورت مستقل ثابت هست در نت
 که در قدرت اوست ثابت هست. یاز منکر یرینسبت به جلوگ اشفهیداشته باشد وظ

خرد شراب درست  یکه م ییهست که با تک تک انگورها نیدر صدد ا یاگر شخص عاص زیدر محل نزاع ن
 یاگر به او انگور نفرشد در هر صورت از کس کهنیبودن حرمت شرب خمر، علم به ا یکند، با توجه به انحالل

شود و تنجزش  یاز منکر نسبت به نفروختن انگور از جانب خودش برطرف نم یخرد، وجوب نه یم گرید
 که شود نیخودش هم موظف است که مانع از ا یورهان مصداق از انگ ینسبت به هم رایاست، ز یهمچنان باق

 .دارد را مصداق نیا دفع از یریجلوگ بر قدرت و کند درست خمر آن با
است که به  یبر انجام همه افراد منکر انحالل یعاص ین فرض بنا یهم یروانیاحتمال در کالم مرحوم ا کی

صورت مقابل را در  یداند و حت یمستقاًل الزم م هاعیبا همه بر را عیاز منکر به واسطه ترک ب یتبع آن لزوم نه
عة یمتعّددة حسب تعّدد أفراد تلک الّطب ینواه ینحّل إلیعة یعن الّطب یو ذلک أّن الّنه»شوند  یمقابل متذکر م

عاقب بارتکاب کّل فرد بعقاب مستقّل و إن یمستقّل و لذا  یفکان کّل فرد تحت نه یل العموم االستغراقیسب یعل
... و کان کّل ترک ر هذا آلفرد یع فرد من العنب دفع التخمیهذا فترک ب یوعلرک سائر ما عداه من األفراد ت

المکّلف ترک  یجب علیال  یون مقدمة لترک حرام واحد حتکیمقّدمة لترک فرد من الحرام ال أن مجموع الّتروک 
 (02، ص 0، ج 0111 ،یروانی)ا« ع ما عنده من العنب مع عدم العلم بترک سائریب

هست که از مفروض مرحوم  نیوارد هست ا شانیکه به ا یاشکال یروانیبرداشت از کالم مرحوم ا نیطبق ا
اند؛ با توجه به ظاهر عبارت است خروج کرده یفرد از افراد منکر انحالل کیاز انجام تنها  یریکه جلوگ خیش
ره مدفوع بأّن یالشخص فعله معتذرًا بأّنه لو ترکه لفعله غ سوغ لهذایکّل أحد فال  یع حرام علیو توّهم أّن الب» خیش

که به صراحت فرض  (011، ص 0، ج 0101 ،یانصار خی)ش «ل االستقاللیسب یکّل واحد عل یمحّرمًا علما کان  یذلک ف
 یأّما إذا وجب عل»را خارج از محل نزاع دانسته و فرض اشکال را در صورت  یانجام همه افراد واجب انحالل

، 0، ج 0101 ،یانصار خی)ش« البدل یع واحد منهم علیل... کما أّن بیه من هذا القبیء واحد... و ما نحن فیماعة شج

 خواهد شد. یبررس یلحاظ کرده است که در قسم بعد( 012ص 
 یانجام منکر صرف الوجود ای یفرد منکر انحالل کیصورت دوم: انجام 

منکر مانند  یادارد  یرقل از فرض اول کنکاش شود، دو تصواش به صورت مستحکم یدکه با  یصورت دوم
 ینمصداق از آن را دارد، حال ا یکصرفًا قصد انجام  یاست لکن در حال حاضر شخص عاص یقسم اول انحالل

 یکخواهد به اندازه  یکه قصد درست کردن شراب را دارد اما تنها م یهست، مثاًل شخص ینمتع یرمصداق را غ
دوم آن  یرتصو یگر؛د هاییعاز با یابخرد  یعبا ینتواند از ا یرا م یلوک یک یناب درست کند، حال اانگور شر یلوک

 یصدور آن را در خارج مبغوض م یکبارکه شارع صرفًا  یگناه یعنیاست،  یدر منکر و گناهان صرف الوجود
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ه که بعد از شکسته شدن آن، از شکستن روز یشود، مثل نه یساقط م یفتکل یگرشمارد و بعد از تحقق آن، د
دو فرض، اشکال شده است که در صورت علم به  ین؛ حال در ا0نسبت به نشکستن آن، موضوع ندارد ینه یگرد

منکر قرار است محقق  یکطبق فرض تنها  یراز یست؛شخص ثابت ن یوجوب دفع آن برا یگرتحقق آن منکر، د
لکن در  یست،او منجز ن یبرا یفآن را ندارد، لذا تکلاز تحقق  یریشود و در هر صورت، شخص قدرت بر جلوگ

به شرح  یکهر  یانب یلاند که تفصکرده یهتوج یزن صورت را نیدر هم« دفع منکر»فقها، وجوب  یمقابل برخ
 است. یلذ

 در صورت علم به تحقق منکر« دفع منکر»قول اول: عدم وجوب 
علم به  یدر فرض فوق که شخص ناه« دفع منکر» ، وجوبینیو مرحوم نائ خیاز فقها مانند مرحوم ش یبرخ

مورد را با اشکال  نینسبت به ا« از منکر ینه»دانند، و اطالق ادله  یدارد را ثابت نم یتحقق منکر توسط عاص
 دانند. یروبرو م

علم یع، کمن یتحّقق االرتداع بترک البیر، فال یة بفعل الغیحصل منه المعصیعلم بأّنه : »دیگو یم خیمرحوم ش
تواند  یمکلف نم یکنند وقت یم حیتصر شانیا (011، ص 0، ج 0101 ،یانصار خی)ش« ه عن المنکریعدم االنتهاء بنه

 نیدر ا« از منکر یوجوب نه»علم به عدم تحقق منکر دارد، لذا قدرت بر امتثال  رد،یتحقق منکر را بگ یجلو
 موارد را نخواهد داشت.

جب یتحقق الدفع بترکه فال یلمأمور به هو دفع المنکر فمع وجود باذل آخر ال ا»: دیگو یم زین ینیمرحوم نائ
عن المنکر و من المعلوم اشتراط وجوبه  یالترک ألن وجوب ترکه انما هو لکونه دفعًا للمنکر من باب وجوب النه

 یترکه بمالک النه جبیر الفاعل مرتدعا فال یصیع آخر ال یعنه، و مع وجود با یبارتداع فاعل المنکر بسبب النه
 ینه»هست که در فرض مسأله شرط وجوب  نیهم ا ینیمرحوم نائ انیظاهر ب (20، ص 0، ج 0102، ینی)نائ« عن المنکر

هست که با علم به تحقق منکر  فیتکل نیا طیاز شرا یو ارتداع عاص ریاحتمال تأث رایز ست،یمحقق ن« از منکر
 .ستیفرض، متوجه مکلف ن نیدر ا یفیاست، لذا تکل یشرط منتف نیتوسط او، ا

 قول دوم: وجوب مطلق در آن واحد بر همه افراد
را شامل صورت « از منکر ینه»وجوب  ،یزدی دیفقها مانند مرحوم امام و س یدر مقابل قول سابق، برخ

 دیس انیب، البته اندرفتهیپذ« دفع منکر»اند و اطالق آن را نسبت به همه موارد علم به عدم تحقق منکر دانسته
( با فیعدم تحقق شرط تکل ایاز منکر هنگام علم به تحقق منکر  یاشکال فوق )عدم قدرت بر نه هیدر توج یزدی
 .میگمار یهمت م کیو نقد هر  یمرحوم امام، متفاوت هست که به بازخوان انیب

سبب به امر به قدرت بر تحقق آن ندارد، امر به م ییکه خود شخص به تنها ینی: در عناویزدی ديس انيب
 یعنوان مطلوب اول نیدهد ا یکه نشان م ستیمقدور شخص ن طیعنوان بس نیا لیتحص رایگردد؛ ز یسبب برم

هر شخص به  یسبب و مقدمات آن است که قدرت انجام آن برا یاست و مطلوب اول یبلکه غرض مول ستین
تواند با لحاظ بناء  یمقدمات نم نیا دارند؛ ضمنًا مطلوب از ینفس یصورت مستقل حاصل است و امر انحالل

                                                                    
 شود.ه، باعث تعدد کفاره می البته طبق نظر برخی فقها، تکرار مبطالت و نواهی روز 0



  16 ............................................ داللت ادله نهی از منکر بر اطالق حرمت اعانه بر اثم
 

 

لحاظ مقدور مکلف  نیا رایشود( ز یمحقق م گرانی: که با اجتماع دیفعل صالیبر انجام آن )با وصف ا گرانید
 یهاعیکه با یانگور هست در فرض داری؛ لذا در محل نزاع، دفع منکر که ساختن شراب توسط خرستین

تحقق  یبرا یاخودش که مقدمه عیتنها نسبت به ب عیو هر با ستین هاعیهستند، مقدور تک تک با یمتعدد
 صالیمتوقف بر ا فیتکل نیخودش موظف است که نفروشد و ا عیهست قدرت دارد، لذا نسبت به ب« دفع منکر»

در قدرت  زین گونهنیا فیچون تکل ستیهم نشود( ن یگریفروش د چیمنجر به ه کهیتنها در صورت یعنی) یفعل
محقق شود موظف به « دفع منکر» نکهیخودش بدون لحاظ ا عیهر فروشنده نسبت به ب جهیدر نت ت؛سیمکلف ن

 داشته باشد. گرانیتوسط د ع،یاگر علم به تحقق ب ینفروختن هست حت
بناء بر  گرانیاست که د نیاز فروختن( مشروط به ا ی)نه عیهر با فیدفع اشکال: اگر گفته شود که شرط تکل

دارد و شخص نسبت به  یامکان وقوع یشرط نی: که چنندیگو یم یزدی دیند، مرحوم سفروش نداشته باش
دارد  یاالزمه ،یشرط نیاواًل چن رایز ست،ین یشرط نیچن« از منکر ینه»قادر هست، لکن در  یفیتکل نیچن

 ءیر فرض تواطد یبر مخالفت و حت یشرط، با علم به بناء احد نیبناء بر ا کهنیا ستیبه آن ملتزم ن یهیکه فق
خواهد شد و فروش انگور بر همگان  یهم منتف« از منکر ینه»بخاطر انتفاء شرط، وجوب  ت،یهمگان بر معص

 ینه»وجوب مشروط خالف ظهور ادله  اً ینخواهد بود ثان یکس در فرض فروش، عاص چیخواهد شد و ه زیجا
از  ینه»تحقق  یدر واقع، با فروششان جلو انگریکه د یاند و ثالثًا تنها در صورتاست که مطلق آمده« از منکر

شود اما به صرف بناء  یها بالموضوع و ساقط مفروشنده یباق یبرا« نفروختن»به  فیتکل گرید رندیرا بگ« منکر
، ج 0110 ،یزدی دی)سکه گذشت ثابت هست.  یانیها به بتک آنبر تک فیاند تکلکه نفروخته یبر فروش تا وقت گرانید
 (1، ص 0

به همان عنوان است که به  فیادله در تعلق تکل نیاز منکر، ظهور ا یدر نه یشکال اول: بنا بر ادله لفظا
تحقق آن متوقف  یعنی« )از منکر ینه»بودن  یظهور با جمع نیتک افراد ثابت است و ابر تک یصورت انحالل

تواند هم  ینم فیتکل کیدر آن واحد  رایسازد؛ ز یباشد( نم یبه صورت مجموع نیبر امتثال آن توسط همه مکلف
 (112، ص 0، ج 0101 ،ینی)خم باشد. یهم انحالل یجمع

موارد  یبلکه در برخ ست،یمقدور ن ریها غتک فروشندهاشکال دوم: دفع منکر مطلقًا در همه فروض بر تک
لکن علم داشته باشد  اگر چند فروشنده هستند یحت اینفر فروشنده انگور وجود داشته باشد  کیمثاًل اگر تنها 

در نوع  کیلزوم تفک جهیهست؛ در نت عین با یمقدور هم« دفع منکر»فروشند،  ینم داریخر نیبه ا گرانیکه د
فرد  نیدر ا عیفروض که دفع منکر مقدور است مثل انحصار ب یدر برخ رایدهد؛ ز یرخ م« از منکر یوجوب نه»
بر امتثال  یکه علم به عدم بناء برخ یبر گردد؛ اما در فرضع، وجوب به خود عنوان  یعلم به مشارکت جم ای

که مفاد امر به سبب بر گردد چون قدرت بر تحقق عنوان ندارد، حال آن فیتکل دیدارد الزامًا با« از منکر ینه»
 (112، ص 0، ج 0101 ،ینی)خمنبوده چه در حالت قدرت و چه در فرض عدم قدرت.  شتریب زیچ کی« از منکر ینه»

 داریخر نیانگور به ا یمحقق نشده و کس گرید یاز کس فیتکل نیا انیکه عص ی: تا وقتامام مرحوم انيب
هر مکلف موجود است  یبرا« دفع منکر» دنیو استمرار بخش فیتکل نینفروخته است، قدرت بر عدم انتقاض ا

شود؛ لکن صرف بناء  یساقط م گرانیاز د فیتکل انیکند که بعد از عص انیرا عص فیتکل یکس کهنیمگر ا
 نکهیبه ا« از منکر ینه»ثابت هست؛ لذا هر چند امتثال  فیبر انتقاض موجب انتقاض نخواهد بود و تکل یگرید
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نکردن و  انیست اما عصیشود، مقدور هر مکلف به شخصه ن یانگور از هر کس دیمانع خر یبه صورت کل
 (111، ص 0، ج 0101 ،ینی)خم مان مکلف خواهد بود.امر، مقدور هر شخص هست و به موجب ه نیمخالفت نکردن ا

 امام نظر ليتحل
دو،  نیممکن است، چون ا زیهمان چ انیعص مییندارد بگو یممکن نباشد معن زیچ کیامتثال  یبنظرم وقت

فرض )انجام  نیدر ا« از منکر ینه» فیتکل نیکه امتثال ا رندیاگر مرحوم امام بپذ یعنیاند، سکه کی یدو رو
 ست،ین هاعیتک باواسطه ترک همگان هست و مقدور تکو به ی( امتثال آن جمعید از منکر انحاللفر کی

است  یجمع یفیتکل لیحمل ثق میها ممکن نخواهد بود، مثاًل اگر گفتتک مکلفهم بر تک فیتکل نیا انیعص
امتثال  گریساقط است و د یخواهد انجام دهد آن وجوب جمع یاز افراد آن را نم یکی یکه بدان یخوب در صورت

 به عیآن مقدور است در محل نزاع هم ظاهرًا وجوب ترک ب انیعص مییآن فرض ندارد که بگو یبرا یانیو عص
  یم نکهیاما ا ست،یآن هم مقدور ن انیعص لذا ست،یامتثال آن بر فرد ممکن ن ندیگو  یم که است یجمع صورت

مفاد آن وجوب نبوده که با انجام آن،  نیخودش بشخصه هست ا از جانب عیمکلف قادر به عدم تحقق آن ب مییگو
 را کرده باشد. یمخالفت آن وجوب جمع

که بنا بر  انیب نیاست، به ا یگریاز امر د یهم هست ناش یکه عرف نجایلذا بنظرم نکته حرمت مخالفت در ا
 عیمالزم با حرمت ب عیک بوجوب تر نجایاز ضد عام اش هست، در ا یمالزم با نه ءینظر مشهور که امر به ش

موضوع آن ساقط  گریبا تحقق حرام د رایضد عام داللت بر حرمت به صورت صرف الوجود دارد ز نیهست که ا
ن مکلف به نفروختن آن  یمالزم آن امر را دارد که بخاطر هم ینه نیشخص قدرت بر امتثال ا نیشود، لذا ا یم

از منکر( قادر نبوده  ینکر( قادر خواهد بود و لو بر امتثال امر به )نهاز م یاز )ترک نه یبر امتثال نه رایاست، ز
 باشد.

وجوب نداشت ضد عام آن هم  یدر فرض یفعل کی یاست؛ چون وقت شتریتأمل ب ازمندیکالم هم ن نیالبته ا
 زی( نعی)فعل ب عی)دفع منکر(، ترک ترک ب عینداشتن ترک ب یحرمت نخواهد داشت، لذا بر فرض وجوب شخص

 در مییبگو که است نیمسأله ا هیکالم مرحوم امام و توج یبرا هیتوج نیبهتر دیحرمت نخواهد داشت؛ لذا شا
« گناه کی جادیا یبرا بیتسب» حرمت که میدار یگرید فیتکل «منکر از ینه» وجوب بر عالوه مذکور، فرض
 ی( بخاطر عدم قدرت بر آن نمعیبر گردن مکلف )با« دفع منکر» هیاز ناح یهر چند در مقام وجوب یعنی، 0هست

 گرید بانی نیشده باشد؛ لکن طبق ا یعمل نه نیدارد که مسبب وقوع حرام نشود و از ا یگرید فیلکن تکل د،یآ
 شود. یاثبات حرمه اعانه در مقام استفاده م یبرا یگرید لیشود و از دل یاز منکر استفاده نم یاز ادله نه

 جهینت
ذکر شد که « دفع منکر»به « از منکر یوجوب نه»شمول ادله  یبرا« یادله نقل حکم عقل،»عمده  لیدو دل

بر تحقق  یگرفته در حکم عقل، قاعده لطف با اشکال روبرو بود بخالف حکم عقل عملصورت لیمطابق تحل

                                                                    
به طبق این بیان تنها در صورتی بیع انگور، حرمت خواهد داشت که از نظر عرفی تسبیب ایشان برای وقوع منکر صادق شود، یعنی ایشان با توجه  0

مر از نظر عرفی باشد، که، مقتضی ساختن شراب که عنب هست را مهیا کرده و علم به ساختن خمر توسط خریدار دارد، مسبب ساختن خاین
 شود.حرمت بیع ثابت می 
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دال بر  یکه ادله نقل یبود، لکن در فرض حیصح« دفع منکر»مالک شمول نسبت به  نیکه طبق ا تیمعص افتنین
 نیتراختالف شد که مهم« دفع منکر»عدم شمول آن نسبت به  ایبود، در مورد شمول « از منکر ینه»وجوب 

 یحداقل شامل آن هم م ایکند  یم« دفع»بود که رجوع به  «ینه» یو ظهور عرف یدو طرف مراجعه به معن لیدل
کند و  یص عرفا شروع در گناه مکه شخ یدر موارد یکه شمول آن را نسبت به دفع از نظر عرف ر؛یخ ایشود 

از منکر در فرض علم به  ی. شمول نهمیدانست حیمقدمات دارد را صح هیبر انجام آن هر چند با ته یاهتمام عمل
 ای یفرد از منکر انحالل کیدر صدد انجام  یکه عاص ی)مثل فروش انگور( در فرض گرانیتحقق اعانه توسط د

 ال بود.هست هم دچار اشک یمنکر صرف الوجود
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 چکیده:
حق معنوي از حقوق نو پیدایي است که اعتبار در ان فقه مورد بحث و گفتگو معاصرین واقع شده و اعتبار یا 

ثرات مهمي در پي داشته باشد. یکي از ادله اي که براي اثبات حق معنوي مورد عدم اعتبار ان میتواند ثمرات و ا
بررسي واقع شده تمسک به مقاصد شریعت است که با توجه به اینکه اوال احراز همه مقاصد شریعت براي فقیه 
ممکن نیست و از سویي کیفیتوصول به مقاصد به بدست خود شارع است لذا نمیتوان با تمسک به مقاصد 

 شریعت حق معنوي را اثبات کرد. 
 کلمات کلیدي : مقاصد شریعت، حق معنوي، علت حکم، 

 مقدمه: 
حق معنوي از مسائل جدید فقهي میباشد که مورد بحث و بررسي فقها قرار گرفته و ادله مختلفي براي اثبات یا 

قانون حمایت حقوق مؤلفان و  ) هرد ان اقامه شده است. در قوانین موضوعه براي فراورده هاي فکري حقوقي وضع شد

که خود داراي اقسام مختلفي است که بیان انها خارج از موضوع بحث است،  (0211/ 01/ 00مصوب  مصنفان و هنرمندان
اما ایا این حقوق اعتبار شرعي هم هستند یا خیر؟ یکي از ادله اي که براي اعتبار حقوق معنوي میتواند مورد 

قاصد شریعت است. مراد از مقاصد الشریعه اغراض  نهائی و اهداف عالیه شارع بحث واقع شود تمسک به م
به  21وهبه زحیلي ، مقاصد الشریعه اساس لحقوق االنسان ص  ) است که جعل احکام برای رسیدن به آن اغراض و اهداف است.

بر این اساس اگر از ادله لفظیه استفاده  (حمد خوانسارينقل از کتاب نقد و بررسي فقه مقاصدي از نظرگاه اهل سنت ، اثر محمد علي قاسمي ، ا
شد که اموری به عنوان اهداف و مقاصد عالیه و اهداف کالن شارع مطرح است، با توجه به این که همه احکام 
شرعیه برای رسیدن به آن اغراض عالیه آمده است اگر یکی از مقاصد شریعت در فعلی از افعال مصداق پیدا کند 

به قاعده مقاصد شریعت می توان حکم آن فعل را کشف کنیم. اگر در واقعه ای به این نتیجه برسیم که با تمسک 
مقصدی وجود دارد که تامین آن مقصد متوقف بر ثبوت یا نفی حکم شرعی است، طبق قاعده مقاصد الشریعه 

 حکم مورد را میتوان کشف کرد. 
یعه به طور کلی در کلمات عامه مطرح است و در خصوص الزم به ذکر است که  تمسک به قاعده مقاصد الشر

تطبیق آن بر حق تالیف نیز، در برخی مقاالت و نوشته ها استناد به این قاعده براي اثبات مشروعیت حق تالیف 
 .0مورد بحث واقع شده است.

 .دو مطلب را مورد بررسی قرار گیردقبل از ورود به اصل بحث  باید 
 ده حکم از موضوع ،حکمت و مقصد در خطابات مطلب اول: ضابطه استفا

 ، سه عنوان عمده هستند : که مرتبط به احکام شرعیه هستند  عناوین وارد درخطاباتدر احکام شرعیه 

                                                                    
مجله  "  . نگاه کنید به مقاله  الحقوق المالیة للمؤلف: دراسة فقهیة مقارنة" اثر " د. محمد علي الزغول  و د. حمد فخري عزام "  منتشر شده در 0

 اسات اإلسالمیة" دوره اول شماره اول. به نقل از پایگاه اینترنتي المجلة األردنیة في الدر
www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=10 
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مقصد شریعت است  یعنی همان اغراض نهائی و اهداف اول موضوع حکم ومتعلق آن، دوم: علت حکم و سوم:  
 کالن شارع از جعل حکم.

علت حکم، طریق برای حکم است و  0طلب الزم است که مقصد الشریعه، غیر از علت حکم است.توضیح این م
آن خود حکم، طریق برای رسیدن به مقصد شریعت است، پس در حقیقت علت حکم، طریق الی المقصد است 

عنوان تا  هم بواسطه خود حکم، نه اینکه علت الحکم خود مقصد الشریعه باشد. حال باید دید نسبت به این سه
 چه میزان میتوان در مقام استنباط، به ادله و نصوص مراجعه کرد.

 عنوان اول: صحت تمسک به دليل خطاب حتی برای مصادیق مستحدثه 
در مورد عنوان اول یعنی نسبت به مصادیق موضوع حکم، اشکالی نیست که می توان به دلیل خطاب تمسک کرد 

ی مصادیقی که در زمان شارع وجود نداشته است؛ چون حکم به طور کلی و حکم را بر موضوع بار کرد، حتی برا
و به عنوان قضیه حقیقیه جعل شده است. مثال یحرم الخمر حرمت را برای هر آن چه که مصداق خمر باشد به 

 نحو قضیه حقیقیه اثبات می کند ، وهمین طور نسبت به متعلق حکم .

 طابات عنوان دوم: صحت تمسک به علت منصوصه در خ
در مورد عنوان دوم یعنی علت حکم، در جایی که خود علت در خطابات اخذ شده باشد می توان به علت 
منصوصه اخذ کرد و حکم را برای موارد دیگری که در خطاب نیامده ولی مشمول علت است اثبات نمود. مثال از 

مر نباشد حرام است. براي وجه تمسک دلیل یحرم الخمر النه مسکر می توان استفاده کرد که هر مسکری ولو خ
به علت منصوصه براي روشن شدن حکم سایر مصادیق بیانهاي مختلفي وجود دارد از جمله بیان معروف محقق 

 نائیني که میفرمایند: 
در فرض تنصیص به علت، مستفاد از مجموع کالم به فهم عرف، این است که آنچه در واقع موضوع میباشد 

ه در علت ذکر شده )مثل عنوان مسکر( و وقتی عنوان مسکر موضوع حکم شد، این عنوان همان عنوانی است ک
محقق نائینی در موارد علت یک اشکال  . البته  1برای هر مصداقی ثابت شود حکم هم بر آن مترتب می شود

عبير وارد شده و بين جائيکه ت« ْلّنه مسکر » باید بين موردی که  تعبير  شده »صغروی دارند و میفرمایند:  
» است فرق گذاشت ، در مورد اول ميفهميم که موضوع حکم در واقع همين عنوان « ْلسکاره » مانند تعبير به 

البته برخی  نظیر  (121؛ ص 0أجود التقریرات ؛ ج )«است ولی در مورد دوم نميتوان چنين چيزي را بدست اورد« مسکر
به همان تقریب و توضیحی که شما در مانند » ر مقام جواب گفته اند : محقق خویي ره این نظر را نپذیرفته اند و د

از خطاب استفاده میشود که موضوع حرمت ، همین عنوان مسکر است، در جائیکه تعبیر وارده « ألّنه مسکر » 
حال مواردی  به هر  (122؛ ص 0پاورقي أجود التقریرات ؛ ج )«هم باشد همین مطلب استفاده میشود. « إلسکاره » مانند 

                                                                    
. نگاه کنید به : نقد و بررسي فقه مقاصدي از نظرگاه اهل سنت ، قاسمي،محمد علي ، خوانساري ،احمد،  قم،چاپ اول، مرکز فقهي ائمه  0

 اطهار علیهم السالم
 ین که تعارضی باشد بین ظهور النه مسکر در این که موضوع، مسکر است با ظهور یحرم الخمر در این که تمام الموضوع، خمر است.نه ا 1 .
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که علیت در کار باشد و خود خطاب شارع متضمن بیان علت جعل حکم باشد  در این موارد از خطاب این 
 مطلب استفاده میشود که موضوع حکم أعم است، لذا میتوان آن را در مسائل جدید هم تطبیق داد.   

 عنوان سوم: عدم صحت تمسک به مقاصد برای استنباط احکام 
عنوان سوم یعنی اهداف عالیه و مقاصد الشریعه که غیر از علت حکم است، میتوان نسبت مقاصد اما در مورد 

شریعت با احکام شرعي را به نسبت قانون اساسي با قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمي تشبیه کرد که قوانین 
و یا حکم عقل میتوان  مصوب مجلس راهکار عملي براي تامین قانون اساسي میباشد. گاهي از راه ادلیه لفظیه

 مقاصد شریعت را کشف کرد اما بهر حال دو سوال در اینجا مطرح است که الزم است مورد بررسي واقع شود. 
 اول : در موارد شک در علت یا مقصد بودن چیزي، چه باید کرد؟

حکم شرعي را  دوم: بر فرض که مقصد بودن امري براي ما محرز و مسلم شود ایا میتوان با تمسک به ان مقصد
 کشف و استنباط کرد؟ )در خصوص موضوع بحث ایا میتوان با مقاصد شریعت حکم حق معنوي را کشف کرد؟( 

 در ادامه هر دو مطلب مورد کنکاش و بررسي قرار میگیرد.

 حمل خطابات بر علت یا حکمت و مقاصد
بر علت یا حکمت و مقاصد  چنانچه در نصوص شرعي پس از بیان حکم شرعي، امري ذکر شود ضابطه حمل ان

شریعت چیست؟ این مطلب از ان جهت حائز اهمیت است که در مقام اثبات و در موارد شک در علت یا 
 حکمت و مقصد بودن امري، فقیه دچار حیرت و سرگرداني نمیشود. 

 این مطلب را در دو مقام میتوان مورد بحث قرار داد:

 مقام اول : مقتضاي قاعده اوليه
ی خطابی که وجهی برای حکم بیان می کند، این است که به نحو علت ثبوت حکم باشد که طبعا حکم ظاهر اول

وجودا و عدما دائر مدار آن است و قابل تعمیم است؛ ظاهر ادات تعلیل مثل الم یا فاء تعلیل این است که انچه 
مت کنیم خالف ظاهر است، فضال از بعد از فاء و الم ذکر شده،، به عنوان علت باشد و این که آن را حمل بر حک

 این که آن را حمل بر مقصد الشریعه و هدف نهائی شارع کنیم که بسیار دورتر از خود حکم است.
طبق این قاعده، حمل بر حکمت یا مقصد الشریعه احتیاج به قرینه دارد و قرینه هم به حسب موارد مختلف 

و تامل در خصوصیات آن، ما را به این نتیجه می رساند  است. گاهی مالحظه خود وجهی که در دلیل مطرح شده
که آن وجه به عنوان مقصد و فائده جعل لحاظ شده است ولو با تعبیر الم تعلیل بیان شده باشد. مثال در روایات 
ربا بیان شده که خداوند ربا را حرام کرد چون موجب ترک اصطناع معروف می شود، یعنی اگر ربا جائز باشد 

ائع را انجام نمی دهند و با سود پول خود، تامین مخارج می کنند. مرحوم میرزای قمی فرموده ترک مردم صن
صنائع معروف نمی تواند به عنوان علت حکم باشد؛ چون ترک اصطناع معروف )چه اصطناع معروف به معنای 

که خودش  حرام صنعت باشد و چه به معنای قرض الحسنه(، امر حرام و دارای مفسده ای نیست و چیزی 
نیست نمی تواند علت برای حرمت قرار بگیرد. پس ترک اصطناع معروف، به عنوان حکمت یا مقصد شریعت و 
یکی از نکات ملحوظ برای جعل حرمت ربا به عنوان فائده آن است، لذا مرحوم میرزای قمی در رسائلشان 
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ملة ما ذکر في االستدالل علی حرمته هو من ج»فرموده اند این امرنمی تواند علت برای حرمت ربا باشد : 
اْلخبار الداّلة علی عّلة تحریم الربا أّنه هو أن ال یمتنع الناس عن اصطناع المعروف، یعني القرض الحسن و أنت 

ليس بحرام مطلقا، و حّتی لو أمکن له رفع  -یعني القرض الحسن -خبير بما فيه؛ ْلّن ترك اصطناع المعروف
المعامالت الصحيحة النافعة للرافع، غایة اْلمر کونه مکروها و صيرورة الوقوع في حاجة أخيه بنحو من 

 (101، ص: 0رسائل المیرزا القمي؛ ج ) «الکراهة عّلة للحرمة غير معقول 

 مقتضاي قاعده ثانویه
که طبق آن  آیا می توان در مقابل قاعده و ظهور اولی که بیان شد، قرینه عامی به عنوان قاعده ثانویه مطرح کرد

قرینه عامه، اصل این باشد که عنوان در خطابات  را حمل بر حکمت کنیم ؟ ممکن است گفته شود خطابات 
 مبّین وجه احکام، دو دسته اند: 

در برخی خطابات، حکم مفروض و مفروغ عنه نیست و حکم با همین خطاب بیان می شود. ظاهر چنین 
کند. اما اگر خطاب مبّین وجه، به نحوی باشد که مفروض در بین،  خطاباتی این است که علت حکم را بیان می

ثبوت حکم است و بعد از فراغ از اصل ثبوت حکم، وجه ثبوت حکم بیان شده باشد )حال یا سائل از وجه حکم 
پرسیده باشد یا این که امام ابتداء تفضال در صدد بیان وجه حکمی باشند که اصل آن مفروغ است( نمی توان 

و تقریب به ذهن مخاطبین، ائمه اده علیت کرد. ظاهر این قسم دوم از خطابات این است که برای اقناع استف
)ع( وجوهی بیان کرده اند که از این وجوه استفاده میشود که این حکمی که شارع مقدس در اینجا جعل کرده 

 حکم بوده است . ،بلکه نکات وفوائدی مورد نظر شارع  درجعلاست بدون نکته و وجه نبوده است
)حتی بر این اساس از این خطابات نحوه دوم نمیتوان بدست اورد که وجه مذکور در خطاب علت حکم است  

لذا نسبت به روایات عللی که از فضل بن شاذان نقل شده است که  اگر از لفظ علت  هم استفاده شده باشد(.
عضی از موارد هم امام )ع( ابتدائًا علل احکام را فضل بن شاذان سوال از علل احکام میکند و یا اینکه در ب

میفرمایند ؛ نمیتوان برای تعمیم وتخصیص حکم استدالل کرد چرا که از این خطابات دسته دوم اینچنین بدست 
 نمی آید که موضوع الحکم آن عنوان عام است.

عّلیت کرد بلکه دربعضی ازموارد  پس چنین نیست که اثباتا با همه خطابات مشتمل بر الفاظ تعلیل، بتوان معامله
 ظاهر خطاب این است که وجه مذکور درآن از قبیل مقصد الشریعه است.

 اثبات حق التأليف با قاعده مقاصد الشریعه 
بعد از روشن ماهیت و تعریف قاعده، آیا  میتوان با توجه به مقتضای این قاعده  حقوق معنوی را ثابت کرد؟  

توان با تمسک به مقاصد شریعت حق معنوي را اثبات کرد، به این شکل که گفته ممکن است ادعا شود که می
 شود: 

پیشرفت جوامع اسالمی مورد رغبت شارع و از اهداف و مقاصد عالیه شارع است، و شارع ترغیب می کند که 
و تولید کننده مومنین  در رکود و عقب افتادگی و مقهور جوامع دیگر نباشند. با توجه به این مقصد، اگر مولف 

اثر، حق تالیف و حق معنوي نداشته باشد و دیگران بتوانند بدون عوض از تالیف و تولید او استفاده کنند، این امر 
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باعث سرشکستگی و ناامیدی مولفین از جهات مادی و معنوی شده و دیگر رغبتی به تالیفات علمی نمی کنند و 
یشرفت است. لذا  این قاعده  حق التألیف را امر مشروع قرار الزمه اش عقب  ماندگی جوامع اسالمی و عدم پ

 داده و رعایت آن و ملزم شدن به لوازمش را الزم میداند.

 اشکال اول: در دسترس نبودن مقاصد شریعت
اولین اشکال ، اشکال مبنائی میباشد، به این بیان که هر چند  از خطابات لفظیه یا لبیه استفاده می شود که 

صد عالیه و اهداف کالنی دارد و احکام فرعیه شریعت برای رسیدن به آن مقاصد جعل شده است، شارع، مقا
اصل این مطلب جای اشکال نیست اما این که این مقاصد، مصداقا چه تعدادی هستند و کدام مورد جزء این 

ثابت است طبق  مقاصد است و کدام مورد نیست بحث دیگری است. از جمله اموری که مقصد الشریعه بودن آن
این است که از اهداف شارع این است که امکانات مادی « لکی الیکون دوله بین االغنیاء منکم»آیه شریفه 

تحت تسلط عده خاصی که اغنیاء اند نباشد. اما آن چه در محل بحث تاثیر دارد این است که آیا فقیه میتواند در 
ظن و گمان تشخیص دهد یا خیر؟ روایاتي نظیر " ان دین موارد عدم نص، مقاصد شریعت را با عقل خود و با 

و عاملی،  12، ص: 12و قریب به این مضمون در وسائل الشیعة؛ ج 111، ص: 02مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ) الله ال یصاب بالعقول"

ما از تمسک به مقاصدي که نص  (ق ه 0112ن، اول، ایرا -جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، قم  12حّر، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 
 شرعي بر ان وجود ندارد و صرفا با ظن و گمان بدست امده است نهي میکند.

 اشکال دوم : عدم احاطه به مقاصد شریعت
حتي اگر فرض شود رشد علمي و پیشرفت از مقاصد شریعت است اما از انجا که بشر علم به همه مقاصد ندارد 

یرا چه بسا مقاصد دیگري هم وجود داشته باشند که نمیتوان به   انها تمسک کند. ز
 در برخي موارد مزاحم با مقاصد دیگر باشند. 

به عنوان مثال اگر حسن ظن به یکدیگر از مقاصد شریعت باشد، این مقصد با جعل جواز توریه سازگار نیست. 
ناسازگار است و چنین حکمي جعل نشده زیرا اما در عین حال نمیتوان گفت که جعل توریه با مقاصد شریعت 

یکي از مقاصد دیگر شریعت، تسهیل بر مکلفین است و با عدم جعل جواز توریه مکلفین در سهولت نخواهند 
بود. در اینجا این دو مقصد با یکدیگر تزاحم دارند. در نتیجه کسي که فقط علم به مقصد اول دارد نمیتواند با 

 ریه را نفي کند. تمسک به ان حکم جواز تو
 ه علم به همه مقاصد داشته باشد. در نتیجه تمسک به مقاصد شریعت فقط براي کسي امکان دارد ک

بله فی الجمله در روایات، اموری به عنوان مقاصد الشریعه بیان شده اما آیات و روایات که برای بیان مقاصد 
که مقصد دیگری وجود ندارد. آنچه که شارع و مقنن الشریعه نیامده تا از عدم بیان در برخی موارد، کشف شود 

ملتزم به رعایت آن بوده است این بوده که احکام وقوانین را بیان بکند ، )چون آن چه مردم به آن احتیاج دارند 
خود احکام است(،اما اینکه مقاصد نهائیش از جعل احکام چه چیزیست در بعضی از موارد تفضاًل این را بیان 

 لی اینکه مقاصد شریعت تنها همین موارد هستند قابل احراز نیست. کرده است و
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 اشکال سوم: عدم انحصار تأمين مقصد الشریعه در مشروعيت حق التأليف
تمسک به مقاصد الشریعه برای اثبات حکم شرعی در جایی صحیح است که عدم ثبوت حکم شرعی، موجب 

ر چنین تالزمی نباشد استناد به قاعده صحیح نیست . در تعطیل آن مقصد شود و ناقض آن مقصد باشد، واال اگ
مانحن فیه استدالل به این دلیل، متوقف بر این است که احراز شود اگر شارع حق تالیف را مشروع نداند مقصد 

 مورد نظر تعطیل می شود.
ر مشروعیت اما ممکن است گفته شود تامین مقصد مورد نظر )پیشرفت علمی جامعه و عدم رکود آن( متوقف ب

حق تالیف نیست و جلوگیری از سوء استفاده دیگران راه های دیگری هم دارد. مثل این که حاکم شرع، ناشر را 
منع کند از این که بدون اجازه مولف تالیف او را نشر کند، یا اگر نشر داد او را امر کند به این که مبلغ خاصی را به 

نظر، راه دیگری وجود داشته باشد )یعنی بدیل برای مشروعیت حق  مولف هبه کند . اگر برای تحقق مقصد مورد
معنوي در بین باشد( دیگر تامین مقصد متوقف بر اعتبار حق تالیف نیست، و وقتی نشر آثار دیگران عمال در 

 خارج تحقق پیدا نکند )ولو به خاطر نهی حاکم( طبعا موجب یأس و تعطیلی امور نمی شود.
حقق این مقصد می توان مطرح کرد این است که شخص مولف، در فروش نوشته اول به بدیل دیگری که برای ت

ناشر، حق خود را با اضافه کردن قیمت و عوض استیفاء کند، یعنی مبلغ فروش را بیشتر کرده و کتاب خود را با 
نشر داد، مولف با  توجه به لحاظ حق تالیف بفروشد . بدیل دیگر این است که اگر ناشر بدون اذن مولف آثاراو را

ناشر شرط کند که با توجه به این که از حیث قانوني حق شکایت دارد، در مقابل این که ناشر مبلغی به او هبه 
کند، از شکایت خود رفع ید کند. حقیقت این امر به هبه مشروطه بر می گردد، و در هبه مشروطه الزم نیست که 

 ته باشد، بلکه مالیت داشتن خود مال کافی است .شرط، مالیت شرعیه یا حتی مالیت عرفیه داش
حاصل مناقشه سوم این است که تمسک به قاعده مقاصد شریعت متوقف بر این است که نتوان آن مقصد را از 

 راه دیگر تامین کرد، در حالی که با تحقق هر کدام از این بدیل ها، مقصد مورد نظر تامین می شود.

 از مدعياشکال چهارم: اخص بودن دليل 
تمسک به قاعده مقاصد الشریعه برای اعتبار حق التالیف، اخص از مدعی است؛ چون مدعی این است که 
مولف مالک نتیجه فکر خود باشد و حق استفاده از آن را داشته باشد اعم از این که تالیف او از مسائل علمی 

. مدعی در بحث حق تالیف این است که باشد که به حد ضرورت و نیاز جوامع باشد و یا در حد ضرورت نباشد
حق تالیف، حتی در مواردی که مضمون آن امر ضروری برای جامعه نیست )نه از جهت علمی و نه از جهت 
دینی( ثابت باشد. بسیاری از آن چه محل بحث است مثل فیلم ها و داستان ها نیاز ضروری جامع نیست و 

ادیق مقصد الشریعه نیست تا نقض حق تالیف در آنها منافات با صرفا برای تفریح است، لذا این موارد از مص
 مقصد الشریعه داشته باشد

 نتیجه:
در اینکه شریعت حتما مقاصدي وجود دارد و احکام شرعي هم راه رسیدن به این احکام است شکي نیست اما از 

راههاي رسیدن به ان مقاصد را  انجا که اوال بشر احاطه به این مقاصد ندارد و بر فرض احاطه داشتن به مقاصد،
باشد. باید خود شریعت معین کند لذا تمسک به مقاصد شریعت براي اثبات حقوق معنوي صحیح نمي
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 مقدمه
یط پیرامونی خود شاهد اموری است که بر خالف مصلحت فرد یا جامعه بوده و انسان مسلمان همیشه در مح

مصداق فساد است. از این رو، این نکته مجال بررسی دارد که آیا برای یک مسلمان نسبت به مصادیق فسادی 
تحت  که از سوی دیگران و نسبت به خود آنان ایجاد می شود تکلیفی وجود دارد و آیا در فقه شیعه  قاعده ای

عنوان دفع مفسده عن الغیر وجود دارد که تکلیفی را وجوبا یا استحبابا بر حسب مورد، بر عهده مسلمانان قرار 
دهد؟  برای پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی کتاب و سنت هستیم.در بخش اول این نوشتار  داللت آیاتی که 

اعالن عدم محبت نموده برای اثبات این قاعده مورد  خداوند متعال در آنها نسبت به  فساد و یا مفسد صراحتاً 
 بررسی قرار می گیرد.

و در صورت تمام بودن این داللت در گام بعد با  بررسی رابطه حرمت فساد و دفع مفسده به این مساله می 
 پردازیم که آیا حرام بودن فساد، مستلزم دفع مفسده از دیگران است؟.

 مفهوم شناسی فساد
 گوید:مقابل ماده صالح قرار دارد. همانطور که جوهری در صحاح می ماده فساد در

 .)102، ص: 1الصحاح، ج  (ُء یْفُسُد فسادًا، فهو فاسٌد. المفسده خالف المصلحهَفَسَد الشی
فساد، خارج شدن چیزی )بدن، نفس و ...( از راغب در مفردات به تبین بیشتری از فساد پرداخته و گفته است: 

مفردات الفاظ  (ل است، چه این خروج به مقدار کم باشد یا زیاد و در مقابل آن ماده صالح قرار دارد.حالت اعتدا
 ) 121قرآن، ص 

بر اساس این معنی ماده فساد در لغت دارای معنایی فراگیر است که تمام موارد خالف اعتدال و مصلحت را 
 شامل می شود.

ری استعمال کرده اند که  بیانگر این است که ایشان نیز فساد را دارای فقهاء کرام نیز ماده فساد را در موارد بسیا
معنای عامی دانسته اند  . برخی از این موارد عبارت اند از : ضرر مالی، جانی وآبرویی)نسبت به خود و 

، تنجیس ) 10،ص: 01(، ج ثهیحدال-ذکره الفقهاء)ط (، جهالت) 111، ص 1. جامع المسائل)بهجت(، ج 200، ص: 0االسالم، ج  عیشرا (دیگران(
مختلف   (، تغّیر جسد میت)11، ص :  1مجمع الفائده و البرهان، ج  (، اسماع نیاحه به اجنبی) 012، ص 0المطلب، ج  یمنته (آب چاه

، عدم )112، ص: 12الحدائق الناضره، ج  (، عدم کفو زوج)111، ص 02. الحدائق الناضره، ج  101، ص: 1همان، ج  (، ربا)201، ص: 1ج عه،یالش
 و ... )22، ص: 1جامع المسائل)بهجت(، ج(قطع ثمره بعد از ظهور صالح در صورتی که این قطع به صالح درخت باشد

وسائل  (واژه فساد در روایات نیز معنای عامی داشته و در امور روحی، جسمی، دینی و دنیوی استعمال شده است.
 )221، ص 12.  بحاراالنوار، ج  111، ص: 01و ج  11، ص: 01ج  و 121، ص : 00و ج  111، ص : 1ج  عه،یالش

شود بلکه مصادیق آن تبیین و معرفی گردیده است. روایات تفسیری در قرآن کریم تعریفی از واژه فساد یافت نمی
نیز به تبیین مفهومی واژه فساد نپرداخته است؛ زیرا که اساس روایات تفسیری ناظر به تنقیح صغری و بیان 

ای از مصادیق فساد که در آیات مبارکه یا روایات . پاره)210، ص 0مصباح الفقاهه، ج  (باشدصداق کلمات قرآنی میم
 اند از:تفسیری از آن نامبرده شده است عبارت

 نقض )12ص  ،یاسباب النزول واحد ((111)بقره هالکت کشت زار و نسل انسانی  )010، ص 0ج  ان،یالتب (12)بقره (قطع طریق
، 0ج  ،یاشیالع ریتفس ((111)بقره استفاده نادرست شخصی از مال یتیم )002.001ص  ،یامام حسن عسکر ریتفس (( 00)بقره بیعت غدیر 
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 ریتفس ((11)المائده قتل نفس و اضالل دیگران  )11، ص 0ج  ،یقم ریتفس ((110)بقره غصب و قتل و اسارت زنان  )012.011ص 

 و موارد دیگر. )111تا  110، ص 1البرهان، ج 
گردد که همه مصادیق فساد در قرآن از با بررسی موارد کاربرد فساد در آیات مذکور و نیز دیگر آیات روشن می

 باشد.زمره گناهان کبیره الهی می

 در قرآن و سنت« عدم المحبوبيه»بررسی داللی 
زان این کراهت و یا جامع بودن آن باشد لکن در میبر اصل کراهت به معنای لغوی آن روشن می« الیحب»داللت 

 نسبت به مرتبه شدیده و خفیفه سه نظریه وجود دارد:

 داللت بر کراهت )دیدگاه مشهور(الف:
 داللت بر حرمت.ب: 

 جامع بين کراهت و حرمت.ج:
 قول اول )کراهت(

که ترکیب مذکور های مطرح در رابطه با داللت عدم المحبوبیه )ال یحب و امثال آن( این است یکی از دیدگاه
 (ظهور در کراهت و نهی تنزیهی دارد. در میان فقهای شیعه بزرگانی همچون: شیخ طوسی در تهذیب االحکام

، ص 0المرام، ج  هینها (و نهایه المرام )111، ص 0مدارک االحکام، ج  (، سید عاملی در مدارک االحکام)112، ص 2االحکام، ج  بیتهذ

، )011، ص 0ج  ن،یروضه المتق (، مجلسی اول در روضه المتقین)011ص  ن،یالحبل المت (تین، شیخ بهایی در الحبل الم)10
مدارک  یعل هیالحاش (، وحید بهبهانی در الحاشیه علی مدارک الشیعه)122، ص 1مراة العقول، ج  (مجلسی دوم در مراة العقول

، )022، ص 01( ج ثهیالحد -المسائل )ط اضیر (سید طباطبایی، )10، ص 1مفتاح الکرامه، ج  (، سید جواد عاملی)10، ص 1الحکام، ج 
 رةیاللمعات الن (، آخوند خراسانی)011، ص 1الحدیثه(، ج  -المکاسب )ط (، شیخ انصاری)202، ص 1جواهر الکالم، ج  (صاحب جواهر

و سید محمود ) 11، ص 00مستمسک العروه الوثقی، ج  (، سید حکیم در مستمسک العروه)22، ص: 0شرح تکملة التبصرة؛ ج  یف
اند. این نکته را باید افزود که این دیدگاه را پذیرفته )111، ص 1کتاب الحج، ج  (شاهرودی )اعلی الله مقامهم الشریف(

را صریح در « عدم المحبوبیه»، )111، ص 0مدارک االحکام، ج  (و سید عاملی )112ص  2االحکام، ج  بیتهذ (شیخ طوسی
 دانند.کراهت می

الله شبیری نیز با اشاره به اینکه قول به کراهت دیدگاه مشهور است آن را حق دانسته و سپس در چرایی این  آیت
فرماید که اگرچه که این الفاظ در وضع لغوی دارای مفهوم عامی بوده و وجوب و حرمت را شامل مختار می

گردد؛ مثاًل قسم خاصی از معنا لحاظ می رود،است لکن گاهی با توجه به مقامی که این الفاظ در آن به کار می
برد که صریح در وجوب یا حرمت است و هنگامی که مولی در صدد تحریک یا زجر عبد است لفظی را به کار می

یرا کاری غیر حکیمانه و خالف غرض متکلم است؛ بنابراین اگر متکلم از لفظی که جامع باشد بهره نمی گیرد؛ ز



 011 ...................................................... 22ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، اسفند 
 

 

با 0. )21/11/12درس خارج فقه صوم،  (شودمع استفاده نمود قرینه بر استحباب یا کراهت میدر چنین مواقعی از لفظ جا
حمل بر « عدم المحبوبیه»مذکور، موجود نباشد ارادۀ ای بر خالف توجه به بیان آیه الله شبیری، هرگاه قرینه

 گردد.کراهت می
یرا دیدگاه مشهور و قاعده بیان داشتند « عدم المحبوبیه»ه در داللت ای کولی این نظر قابل مناقشه است ز

در کتاب و سنت اکثرًا بر وجه کراهت مصطلح باشد لکن « عدم المحبوبیه»زمانی قابل دفاع است که استعمال 
 مسئله بر خالف آن است و آیات قرآن به روشنی گویای این مسئله است:

َفساَد( ُه ال یِحبُّ ال  ثيٍم(                                                 ) 111البقره،  ()َو اللَّ
َ
اٍر أ ُه ال یِحبُّ کلَّ کفَّ  )121همان،  ()اللَّ

هَ  َتِدیَن﴾ یِحبُّ  ال ﴿ِإنَّ اللَّ ُمع  ُه          )12. المائده 11. االعراف 021همان  (ال  اِلِميَن﴾ یِحبُّ  ال ﴿َو اللَّ  )11. الشوری،12و  12آل عمران  (الظَّ
َه  تااًل َفُخورًا()ِإنَّ اللَّ ثيمًا(                        )21النساء،  (ال یِحبُّ َمن  کاَن ُمخ 

َ
انًا أ َه ال یِحبُّ َمن  کاَن َخوَّ  )012همان،  ()ِإنَّ اللَّ

هُ  ِسِدیَن﴾ یِحبُّ  ال ﴿َو اللَّ ُمف  ُه                                    )11المائده،  (ال  ِر  یِحبُّ  ال ﴿ِإنَّ ُمس   )010االنعام،  (ِفيَن﴾ال 
هَ  خاِئِنيَن﴾ یِحبُّ  ال ﴿ِإنَّ اللَّ ُه                                  )11االنفال،  (ال  یَن﴾ یِحبُّ  ال ﴿ِإنَّ َتکِبِر ُمس   )12النحل،  (ال 

اٍن کُفوٍر( َه ال یِحبُّ کلَّ َخوَّ تاٍل َفُخوٍر()ِإنَّ اللَّ                               )21الحج،  ()ِإنَّ اللَّ  )01لقمان،  (َه ال یِحبُّ کلَّ ُمخ 

ُه َسميعًا َعليمًا( ِل ِإالَّ َمن  ُظِلَم َو کاَن اللَّ َقو  وِء ِمَن ال  َر ِبالسُّ َجه  ُه ال   )011، النساء ()ال یِحبُّ اللَّ
عدم »فرمایند که می )112تأریخ الفقه اإلسالمی و أدواره، ص: (نیز فقیه بزرگ و محدث متتبع شیخ یوسف بحرانی روایات در

و لذا قول به کراهت را )211، ص: 1الحدائق الناضرة، ج  ( شوددر بسیاری از موارد، در حرمت استعمال می« المحبوبیه
 شمارند.مردود می

 قول دوم )داللت بر حرمت(
 1ظهور در حرمت دارد و داللت آن بر کراهت نیازمند قرینه است.« عدم المحبوبیه»

در لسان آیات و روایات و بلکه در زبان عربی داللت « عدم المحبوبیه»محسن اراکی برای اثبات این که آیه الله 
 بر حرمت دارد دو دلیل بیان نموده اند:

 دليل اول
باید به زبان عرف مراجعه کرد و صرف اکتفا به معاجم لغوی کافی  برای فهم مراد از محبوب نبودن چیزی 

یرا آنگونه که مع با اباحه نیز سازگار است در « عدم المحبوبیه»اند اجم لغوی ماده حب را معنا کردهنیست. ز
داللت بر مبغوضیت دارد و حتی کسانی همچون آقای خوئی که « عدم المحبوبیه»صورتی که در زبان عرف 

نی که اند. اما در جواب کساجامع بین کراهت و حرمت است نیز اصل مبغوضیت را پذیرفته« ال یحب»قائلند 

                                                                    
م از کراهت و حرمت است و با توجه به قرینه فرماید که عدم المحبوبیه در مقام استعمال اعالبته در تقریرات اقدم )خارج نکاح( ایشان می - 0

تواند بر حرمت حمل گردد: کلمه ال احب و ال یحب و نحو ذلک، ظهور بسیار قوی در عدم حرمت دارد و اکثر علماء قدیمًا و جدیدًا از کلمه می
اطالق شود، یعنی در واقع کلمه ال احب در جامع اند و این منافات ندارد که کلمه ال احب گاهی نیز در مورد تحریم ال احب معنای کراهت فهمیده

 .0211، ص: 1کنیم. کتاب النکاح، ج شود و در ما نحن فیه بخاطر وجود قرینه مقامیه، حمل به کراهت میبین کراهت و تحریم استعمال می
 در میان اعالم، کسی که صراحتا قائل به این قول باشد را نیافتیم. - 1
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اصل مبغوضیت را قبول دارند لکن در ظهور الیحب در حرمت مناقشه دارند باید گفت که مبغوضیت موال نسبی 
باشد نیست و به عبارت دیگر اطاعت مولی نسبیت بردار نیست و لذا نفس مبغوضیت به تنهایی منشأ حرمت می

ال احبه باید ال احرمه نیز بیاورد تا داللت بر  و برای داللت بر ترخیص نیاز به قرینه دارد مثاًل شارع همراه با
 ترخیص کند.

این که در دو روایت در کنار عبارتی که مضمون ال احب دارد، امام ع  قرینه بر ترخیص آورده به نظر ایشان شاهد 
 .0بر آن است که الاحب به تنهایی داللت بر حرمت دارد

، داللت بر مبغوضیت دارد و چون اطاعت مولی کر قرینهبدون ذ« عدم المحبوبیه»: طبق این مدعا که مناقشه
نسبیت بردار نیست، باید مبغوضیت حمل بر حرمت گردد  باید در ماده حبی که به صورت اثباتی استعمال شده 
نیز گفته شود که یحب و امثال آن داللت بر وجوب دارد در حالیکه  حب اثباتی، در موارد بسیاری در استحباب 

 کنیم:است  که به چند نمونه از روایات معتبر در این زمینه اشاره می به کار رفته

                                                                    
 شاهداول - 0

ِبی
َ
ِه ص اْبُن أ ْفَطَر َرُسوُل اللَّ

َ
ِه ع َقاَل: أ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
اِج َعْن أ ْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ َتاُه  -ُعَمیٍر َعْن َعْبِد الرَّ

َ
َعِشیَة َخِمیٍس ِفی َمْسِجِد ُقَبا َفَقاَل َهْل ِمْن َشَراٍب َفأ

ْنَصاِری ِبُعس  
َ
ْوُس ْبُن َخَوِلی اأْل

َ
ا َوَض  0أ ُمُه َو لَ َمِخیٍض ِبَعَسٍل َفَلمَّ َحر 

ُ
ْشَرُبُه َو اَل أ

َ
َحِدِهَما ِمْن َصاِحِبِه اَل أ

َ
اُه ُثمَّ َقاَل َشَراَباِن یکَتَفی ِبأ کْن َعُه َعَلی ِفیِه َنحَّ

ُه َو َمِن اْقَتَصَد ِفی مَ  َر َخَفَضُه اللَّ ُه َو َمْن َتکبَّ ِه َرَفَعُه اللَّ ِه َفِإنَّ َمْن َتَواَضَع ِللَّ َتَواَضُع ِللَّ
َ
ُه أ َحبَّ

َ
کَثَر ِذکَر اْلَمْوِت أ

َ
ُه َو َمْن أ َر َحَرَمُه اللَّ ُه َو َمْن َبذَّ ِعیَشِتِه َرَزَقُه اللَّ

هُ   .0اللَّ
ن روایت صحیحه مذکور بیان گر این است که وقتی حضرت از نوشیدن شیر مخیض به عسل امتناع کردند، عبارت ال اشربه را قرین با ال احرمه بیا

ت اول متضمن الاحبه و مبغوضیت است و حضرت برای دفع شبه حرمت، عبارت ال احرمه را قرینه بر ترخیص آوردند و اال در نمودند، زیرا عبار
 کرد.صورت عدم ذکر قرینه مذکور، عبارت ال اشربه داللت بر تحریم می

« ال اشربه»فی کند نه اینکه بیانگر این باشد که تواند توهم حرمت در ذهن مخاطب را )اگر توهمی باشد( نصرفًا می« ال احرمه»عبارت  مناقشه:
هایی این چنینی و نیز ترک فعل« ال اشربه»ظهور در حرمت داشته و حضرت با آوردن قرینه اذن در ترخیص داده است. بنابراین عباراتی همچون 
هایی از همان روایتی است این مدعی بخش منفردا ظهور در حرمت ندارد لکن ممکن است منشأ توهم حرمت در ذهن مخاطب گردد. شاهد ما بر

گیرد ، بعد از امتناع حضرت از تناول طعام، در میان اصحاب این سؤال شکل می0که ایشان در شاهد دوم خود به آن اشاره نمودند. در روایت مذکور
رمت است و گروهی دیگر می گویند خیر. که آیا این فعل حضرت نشان از حرمت آن طعام دارد یا خیر. گروهی می گویند که این کار نشانه ح
 همین اختالف بیانگر این است که نفس ترک عمل ظهور روشنی بر حرمت نزد اصحاب نداشته است.

 شاهد دوم
فرماید که در مسئله لحوم حمار و اسب آمده است که حضرت در فتح مکه گرسنه بودند، وقتی که به جمع اصحاب رفتند یکی از اصحاب ایشان می

های مختلفی مشغول غذا بودند. به یک جایی رسیدند که وید من همراه ایشان شدم تا هر کجا حضرت ناهار خوردند من هم بخورم. بعد گروهگمی
کله و ال احرمه»گوشت برخی از حیوانات بود که حضرت فرمودند  فهمیم چونکه که آن گوشت بعضی حیوانات بود ما در اینجا کراهت را می« ال آ

 0باشد به کار رفته است. « ال احرمه»ترخیص که همان  قرینه بر
کله و ال احرمه»مناقشه: عبارت  کند که پیامبر گرامی در حدیث مذکور وجود ندارد. طبق نقل کافی شریف، ابو سعید ُخدری نقل می 0«ال آ

ل تناول غذا و یا آماده کردن آن بودند و هر کدام حضرت های مختلفی از مردم عبور کردند که یا در حا)صلی الله علیه و آله( روزی در مکه بر گروه
کردند و هر بار، مشاهده کردند که خورش آنها حرام ها سؤال میرا به سفره خویش دعوت کردند و حضرت بعد از پذیرفتن دعوتشان از خورش آن

های مورد استفاده دستور دادند که اذاِن اعالن بگوید گوشت است و لذا بدون ایراد کالمی از طعام آنها اجتناب کردند تا اینکه در نهایت به بالل
 0 باشدحرام است. بنابراین حدیث مذکور شاهد کالم اقای اراکی نمی
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ِه .0 ِد اللَّ ِبي َعب 
َ
ُکوِنيِّ َعن  أ َفِليِّ َعِن السَّ و  ِبيِه َعِن النَّ

َ
َراِهيَم َعن  أ ُن ِإب  ِه ع َعِليُّ ب   َه ُیِحُب ِإنَّ اللَّ  ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

ِه  َق َو ُیِعيُن َعَلي  ف  ِزُلوَها َمَناِزَلَها الرِّ ن 
َ
َف َفأ ُعج  َوابَّ ال  ُتُم الدَّ َها -َفِإَذا َرِکب  ُجوا َعن  ِدَبًة َفان  ُض ُمج  َر  َو ِإن  َکاَنت   َفِإن  َکاَنِت اْل 

ِزُلوَها َمَناِزَلَها. ن 
َ
ِصَبًة َفأ (011، ص : 1اإلسالمیة( ، ج  -الکافي )ط  )ُمخ   

ه علیه و آله فرم ود: خدا نرمی را دوست دارد و بآن کمك میکند پس چون مرکوبهای الغر را رسول خدا صلی اللَّ
سوار شدید، آنها را بمنزلگاه مقرر خود فرود آورید )تا علوفه خورند و استراحت کنند( و اگر زمین خشك و 

ید و اگر پر گیاه باشد، آنها را فرود آرید .بی  )012، ص : 2وی، ج اصول الکافی/ ترجمه مصطف (گیاه باشد، با شتاب بگذر
َفٍر ع قَ .1 ِبي َجع 

َ
َنَة َعن  ُزَراَرَة َعن  أ َذی 

ُ
ِن أ ٍر َعِن اب  ِبي ُعَمي 

َ
ِن أ ِبيِه َعِن اب 

َ
َراِهيَم َعن  أ ُن ِإب  ِه َعِليُّ ب  ِإنَّ  ص اَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

َه ُیِحُب  ُل. اللَّ ِر َما ُیَعجَّ َخي   )011، ص:  1همان ، ج  (ِمَن ال 
اصول الکافی /  (دا صلی الله علیه و آله فرمودند: همانا خدا کارهای خیر زود انجام شده را دوست دارد.رسول خ

 )101، ص :  2ترجمه مصطفوی،ج
ِن 9 ِد ب  ِن َميُموٍن َعن  ُمَحمَّ َلَبَة ب  اٍل َعن  َثع  ِن َفضَّ ٍد َعِن اب  ِن ُمَحمَّ َمَد ب  ح 

َ
َحاِبَنا َعن  أ ص 

َ
ٌة ِمن  أ ِبی َقيٍس  .ِعدَّ

َ
َعن  أ

اَلِم  َشاَء السَّ َه َعزَّ َو َجلَّ یِحُب ِإف  َفٍر ع َقاَل: ِإنَّ اللَّ  .)111، ص: 1اسالمیه( ج  -الکافی )ط (َجع 
محمد بن قیس نقل می کند : امام باقر علیه السالم فرمودند: همانا خداوند عز و جل آشکار کردن سالم را 

 دوست دارد.
َراِهيَم َع 1 ُن ِإب  َفٍر ع ِإَذا . َعِلی ب  ِبی َجع  ُت ِْلَ ِبی َبِصيٍر َقاَل: ُقل 

َ
َزَة َعن  أ ِبی َحم 

َ
ِن أ ُبوٍب َعن  َعِلی ب  ِن َمح  ِبيِه َعِن اب 

َ
ن  أ

اَس َقاَل  َلک َو النَّ ه 
َ
َما ُتَراِئی ِبَهَذا أ يَطاُن َفَقاَل ِإنَّ ِتی َجاَءِنی الشَّ ُت ِبِه َصو  آَن َفَرَفع  ُقر  ُت ال 

 
َبا ُم َقَرأ

َ
 ِقَراَءًة َما یا أ

 
َرأ ٍد اق  َحمَّ

َحَس  َت ال  و  َه َعزَّ َو َجلَّ یِحُب الصَّ َتک َفِإنَّ اللَّ آِن َصو  ُقر  ع  ِبال  َلک َو َرجِّ ه 
َ
ِمُع أ ِقَراَءَتيِن ُتس  ِجيعاً َبيَن ال  ُع ِفيِه َتر   (.َن یَرجَّ

 )101، ص: 1اإلسالمیة( ج  -کافی )ط 
خوانم شیطان کردم: هر گاه قرآن را با صدای بلند می یه السالم عرضابو بصیر نقل می کند : بحضرت باقر عل

کنی؟ فرمود: ای ابا محمد با صوت نزدم آید و گوید: تو با این کار بخانواده خودت و مردم خودنمائی )و ریا( می
دای عز و ات بشنوند، و آوازت را در خواندن قرآن در گلو بچرخان زیرا خ)و آواز( متوسطی بخوان که خانواده

 )110، ص: 1اصول الکاقی/ ترجمه مصطفوی، ج  (جل آواز خوش را که در گلو چرخانده شود دوست دارد.

 دليل دوم
َفسادَ »کار برده نشده است. برای مثال: هیچ کجا در قرآن کریم ال احب در موارد جواز به در ُه ال ُیِحبُّ ال  ، «َو اللَّ
ارٍ » ُه ال ُیِحبُّ ُکلَّ َکفَّ ثيم َو اللَّ

َ
اِلميَن » )111البقره،  (،«أ ُه ال ُیِحبُّ الظَّ همه این آیات  )12،11. آل عمران، 11الشوری،  («َو اللَّ

ثيماً »افعال محرمه بلکه محرمه شدید و صریحة الحرمة است؛ 
َ
انًا أ َه ال ُیِحبُّ َمن  کاَن َخوَّ ، یا )012النساء،  («ِإنَّ اللَّ

ِرفي» ُمس  ُه ال ُیِحبُّ ال  ی »رسد: تا جایی که به این آیه می )10االنعام،  («َن ِإنَّ َکبًا قاَل هذا َربِّ ُل َرأی َکو  ي  ِه اللَّ ا َجنَّ َعَلي  َفَلمَّ
ِحبُّ اْل ِفليَن 

ُ
َفَل قاَل ال أ

َ
ا أ زنیم؟ ای این حرف را میدر اینجا یعنی ابغض اآلفلین. حال به چه قرینه )21االنعام  («َفَلمَّ

سوره ممتحنه وقتی خداوند متعال گفتگوی حضرت ابراهیم علیه السالم را با قوم خود بیان به قرینه اینکه در 
ُکم  َو مِ »فرماید: کند و میمی ا ُبَرآُؤا ِمن  ِمِهم  ِإنَّ ذیَن َمَعُه ِإذ  قاُلوا ِلَقو  راهيَم َو الَّ َوٌة َحَسَنٌة فی ِإب  س 

ُ
ا َقد  کاَنت  َلُکم  أ مَّ
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ُبُدوَن ِمن  ُدوِن ا َدهُ َتع  ِه َوح  ِمُنوا ِباللَّ ی ُتؤ  َبدًا َحتَّ
َ
ضاُء أ َبغ  َعداَوُة َو ال  َنُکُم ال  َننا َو َبي  نا ِبُکم  َو َبدا َبي  ِه َکَفر  راهيَم  للَّ َل ِإب  ِإالَّ َقو 

ِه ِمن  َشی   ِلُک َلَک ِمَن اللَّ م 
َ
ِفَرنَّ َلَک َو ما أ َتغ  بيِه َْلَس  نِْلَ ل  َک َتَوکَّ نا َعَلي  بَّ َمصيُر ٍء َر َک ال  نا َو ِإَلي  َنب 

َ
َک أ  ) «ا َو ِإَلي 

هایی بوده است که حضرت فرموده است ال احب. در آنجا فرموده این قسمت مما تعبدون همان چیزی (1الممتحنه، 
ا ُبَرآُؤا ِمْنُکْم »است ال احب و در آیه دیگر فرمود:  ظهار بنابراین این موارد هم قرائن قرآنی است که مؤید است«. ِإنَّ

 (12، جلسه 11/01/0222خارج فقه فرهنگ، ) ماست و مؤید آن است که این ترکیِب ال احب یعنی ابغضه الله.

 مناقشۀ اول: 
در حرمت مرهون قرائنی است که در کالم وجود دارد. حال « عدم المحبوبیه»در این استعماالت قرآنی ظهور 

یا « کل کفار اثیم»و « المسرفین»، «الظالمین»کلمه  این قرائن گاهی خود متعلق عدم المحبوبیه است همچون
این قرائن مصادیقی است که در همان آیه به آن اشاره شده است و آن مصادیق به طور حتم از زمره گناهان 

ِسَد فی»باشد همچون آیه می ِض ِليف  َر  ی َسَعی ِفی اْل  َل َو اللَّ َو ِإَذا َتَولَّ س  َث َو النَّ َحر  ِلک ال  َفَسادَ ها َو یه   «ُه اَل یِحبُّ ال 
توان از استعمالت قرآنی مذکور برای اثبات مدعی باشد؛ بنابر این نمیکه مراد از فساد، اهالک حرث و نسل می

یرا که ما با ظهور  لو خلی و طبعه کار داریم نه در جایی که قرائن در شکل گیری آن « عدم المحبوبیه»بهره برد؛ ز
 ت.ظهور تأثیر گذار بوده اس

یرا اواًل همانطور عالمه طباطبایی در تفسیر « انی ال احب االفلین»استناد به آیه شریف  نیز راه گشا نیست؛ ز
شریف المیزان فرموده است مراد از حب مذکور، حب غریزی مربوب نسبت به رب حقیقی )افول ناپذیر( است. 

رت دیگر برهانی است بر اثبات مدبر عالم. ای که ممیز بین رب حقیقی از غیر آن بوده است و به عباحب فطری
لمیزان، ج ا )در اینصورت حضرت ابراهیم علیه السالم با کالم خود صرفًا اشاره به برهان و حجت مذکور کرده است 

 ( فنا پذیر کرده است و نه ابراز بغض نسبت به آن.0و نفی این حب فطری از کوکبی )زهره(022.021، ص: 2
یانات حضرت ابراهیم ناظر به مقام احتجاج و تعلیم قوم خود بوده است، در اینصورت شاید ثانیًا: اگر بگوئیم ب

ابراز بغض « ال احب االفلین»مناسب موقعیت مذکور نباشد که قائل شویم حضرت در بدایت امر با عبارت 
 نسبت به معبود آنها کرده باشد.

 مناقشۀ دوم: 
با کالم خداند متعال یکسان نیست. بدین معنا که شان ائمه علیهم  داللت و ظهور عدم المحبوبیه در کالم معصوم

السالم در ارتکاز متشرعه تبیین احکام است همانطور که فقه مبین احکام است. اما خداند متعال در ارتکاز 
اما باشد و لذا کالم امام علیه السالم ظهور در کراهت داشته و تناسبی با تحریم ندارد متشرعه مصدر تشریع می

درس خارج فقه، بحث غیبت،  -استاد شهیدی ) کالم خداوند متعال گرچه ظهور در تحریم ندارداما با تحریم تناسب دارد

21/11/21). 

                                                                    
علی أن الزهرة أجمل الکواکب الدریة و أبهجها و أضوؤها أول ما یجلب نظر الناظر إلی السماء بعد جن اللیل و عکوف الظالم علی اآلفاق  - 0

 .021ا. و هذا أحسن ما یمکن أن تنطبق علیه اآلیة بحسب ما یتسابق إلی الذهن. همان، ص: یجلب إلیه
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مطابق این مبنا عدم المحبوبیه )نسبت به موردی( در قرآن کریم که از جانب خداوند متعال است )و استعماالت 
باشد( حتی اگر صریح در حرمت باشد قابل استناد د، از این قبیل میدر قرآن در بیشتر موار« عدم المحبوبیه»

 باشد.برای موارد دیگر)غیر از قرآن( نیست و به عبارت دیگر، دلیل اخص از مدعا می

 قول سوم )جامع بين کراهت و حرمت(
جود قرینه و و  اعم از کراهت و حرمت است و به تنهایی ظهور در حرمت یا کراهت ندارد.« عدم المحبوبیه»

 بر حرمت یا کراهت گردد نیز منتفی است.« عدم المحبوبیه»عامی که موجب حمل 
یح کرده است.وای از فقیهان طرفدار این دیدگاهعده الحدائق  ) اندشیخ یوسف بحرانیدر موارد متعددی به آن تصر

ال یِحبُّ الّلُه یبت در ذیل آیه شریفه: به نظر آیت الله خوئی نیز )در بحث حرمت غ(111، ص:02و ج  11، ص: 01الناضرة؛ ج 
ِل(  َقو  وِء ِمَن ال  َر ِبالسُّ َجه   ) عدم المحبوبیه ظهور در تحریم نداشته بلکه اعم از تحریم و کراهت اصطالحی استال 

 .(202، ص: 0مصباح الفقاهه؛ ج 
فرمایند که هت میدر کراهت را رد کرده و در چرایی عدم ظهور در کرا« ما احب»آیت لله صافی نیزظهور 

الیحب الله »و  «والله الیحب الفساد». مانند: 1در قرآن در موارد مبغوضه استعمال شده است« عدم المحبوبیه»
َو الّلُه ال یِحبُّ »و همچنین در در بعضی موارد به ذوات مبغوضه نسبت داده شده است. مانند:  «الجهر بالسوء

ی»و  «الّظاِلِميَن  کاِفِر ِسِدیَن »و  «َن ال یِحبُّ ال  ُمف  اعم « عدم المحبوبیه». سپس ایشان نتیجه می گیرد که «ال یِحبُّ ال 
از کراهت مصطلحه و حرمت است و در نهایت در نبود قرینه دال بر یکی از آن دو، بر قدر متیقن که کراهت 

 (211.212، ص: 1فقه الحج )للصافی(، ج  ) گردد.است حمل می
م المحبوبیه در لسان شارع، اعم از حرمت و کراهت است لکن در کالم امام نوعًا به نظر استاد شهیدی نیز عد

یرا اگر منظور امام حرمت بوده به  درس خارج فقه غیبت؛  ) کرد.اکتفاء نمی« عدم المحبوبیه»ظهور در کراهت دارد ز
21/11/21) 

 نظریۀ مختار
را در کراهت و یا حرمت به « عدم المحبوبیه»ر دیدگاه اول و دوم به خاطر اشکاالت عدیده توانایی اثبات ظهو
یرا قاعده زمانی شکل می گیرد که فراگیری نسبی تحقق یابد در حالیکه هم صورت یک قاعده کلی نداشتند  ز

قول به کراهت و هم قول به حرمت، موارد نقض بسیاری دارد. براین اساس باید پذیرفت که عدم المحبوبیه 
  که با توجه به قرائن، مرتبه و میزان داللتش روشن می گردد.دارای معنایی تشکیکی است 

یر است که ماده حبی در آنها دارای معنای جامع است:  موید این نظر آیات ز
َح  ِجِد ال  َمس  َد ال  ُتم  ِعن  ِذیَن َعاَهد  َد َرُسوِلِه ِإالَّ الَّ ِه َو ِعن  َد اللَّ ٌد ِعن  ِرِکيَن َعه  ُمش  َف َیُکوُن ِلل  َتَقاُموا َلُکم   َراِم َکي  َفَما اس 

ِقيَن  ُمتَّ َه ُیِحبُّ ال  َتِقيُموا َلُهم  ِإنَّ اللَّ  (2توبه ،  ) .َفاس 

                                                                    
سألت أبا عبد الّله علیه السالم عن الرجل یتمتع بالعمرة إلی الحج یرید الخروج إلی الطائف؟ قال: یهل بالحج من مکة و ما »در ذیل حدیث  - 0

 ««ائف انها قریبة من مکةأحب أن یخرج منها اال محرمًا و ال یتجاوز الط



 012 .................................................. بر لزوم دفع مفسده الُحببررسی داللت آیات عدم 
 

 

با توجه به اینکه تقوا مرتبه عالی و دانی و وجوب و استحبابی دارد بنابراین حب نیز معنای جامع داشته و در 
 برگیرنده مراتب مذکور است.

َمِحيِض  ُلوَنَك َعِن ال 
َ
أ َن َفِإَذا َتَط  َو َیس  ُهر  ی َیط  َرُبوُهنَّ َحتَّ َمِحيِض َو اَل َتق  َساَء ِفي ال  َتِزُلوا النِّ ًذی َفاع 

َ
ُتوُهنَّ ُقل  ُهَو أ

 
َن َفأ ر  هَّ

ین ِر ُمَتَطهِّ اِبيَن َو ُیِحبُّ ال  وَّ َه ُیِحبُّ التَّ ُه ِإنَّ اللَّ َمَرُکُم اللَّ
َ
ُث أ (111بقره ،  ). ِمن  َحي   

رک :  ) تقوا دارای مراتب وجوب و استحبابی است و ماده حب در معنای جامع استعمال شده است توبه نیز مانند

 .(101، ص 1المیزان، ج 
 در مواردی دیگر  نیز ماده حب با توجه به قرائن، در استحباب به کار رفته است.

 آیاتی که فساد یا ذات مفِسد در آنها متعلق عدم المحبوبيه است.
 قرار گرفته است:« الیحب»قرآن در سه مورد کلمه فساد یا مفِسد، متعلق در آیات مبارکه 

ِسَد فی. »0 ِض ِليف  َر  ی َسعی ِفی اْل  َفسادَو ِإذا َتَولَّ ُه ال یِحبُّ ال  َل َو اللَّ س  َث َو النَّ َحر  ِلک ال   .(111البقره:  ) «ها َو یه 
ساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد، و کند که در زمین فو چون برگردد ]یا ریاستی یابد[ کوشش می

 (ترجمه قرآن استاد فوالدوند ) خداوند تباهکاری را دوست ندارد.
ِفُق کيَف ی. »1 ُسوَطتاِن ین  یدیِهم  َو ُلِعُنوا ِبما قاُلوا َبل  یداُه َمب 

َ
ت  أ ُلوَلٌة ُغلَّ ِه َمغ  يُهوُد یُد اللَّ شاُء َو َليزیَدنَّ َو قاَلِت ال 

ِقيکثيرًا مِ  ِم ال  ضاَء ِإلی یو  َبغ  َعداَوَة َو ال  َقينا َبيَنُهُم ال  ل 
َ
رًا َو أ يانًا َو کف  ک ُطغ  ِزَل ِإَليک ِمن  َربِّ ن 

ُ
ُهم  ما أ َقُدوا ن  و 

َ
ما أ اَمِة کلَّ

ِسدیَن  ُمف  ُه ال یِحبُّ ال  ِض َفسادًا َو اللَّ َر  َن ِفی اْل  َعو  ُه َو یس  َها اللَّ
َ
َفأ ط 

َ
ِب أ َحر   (11المائده:  ) .«نارًا ِلل 

دستهای خودشان بسته باد. و به ]سزای[ آنچه گفتند، از رحمت خدا « دست خدا بسته است.»و یهود گفتند: 
بخشد. و قطعًا آنچه از جانب پروردگارت به دور شوند. بلکه هر دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد می

خواهد افزود، و تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه  سوی تو فرود آمده، بر طغیان و کفر بسیاری از ایشان
کوشند. افکندیم. هر بار که آتشی برای پیکار برافروختند، خدا آن را خاموش ساخت. و در زمین برای فساد می

 (ترجمه استاد فوالدوند ) دارد.و خدا مفسدان را دوست نمی
اَر اْل ِخَرةَ . »2 ُه الدَّ َتِغ فيما آتاک اللَّ ِغ  َو اب  ُه ِإَليک َو ال َتب  َسَن اللَّ ح 

َ
ِسن  کما أ ح 

َ
يا َو أ ن  َس َنصيَبک ِمَن الدُّ َو ال َتن 

ِسدیَن  ُمف  َه ال یِحبُّ ال  ِض ِإنَّ اللَّ َر  َفساَد ِفی اْل   (22القصص:  ) .«ال 
به تو نیکی و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و هم چنان که خدا 

 (همان ) دارد.کرده نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی

 داللت آیه اول
یرا که دنیا، نشأه « الیحب الفساد»فرمایند که فساد در عبارت عالمه طباطبایی می ناظر به حوزه تکوین نیست؛ ز

به نیستی دیگری و زندگانیش بر مرگ دیگری  کون و فساد و عالم تنازع بقاء است. عالمی که هستی موجودی
رش  ر اوست و حاشا که مقدَّ بنا شده است و این امور، مقتضای طبیعت دنیایی است که خداوند متعال مقد 
مبغوض او باشد، بنابراین عبارت مذکور ناظر به حوزه تشریعی خداوند متعال است. آیه مبارکه بیانگر این است 

سان از فضائل الهی و انحطاط جامه بشری و نیز هالکت زراعت و تولید و نابودی نسل که آنچه باعث انحراف ان
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. حال می توان بیان نمود که با توجه به مصادیق فساد (22.21، ص: 1المیزان؛ ج  ) انسانی گردد، مبغوض خداوند است
ت، دارد و  در نتیجه در این آیه و دیگر آیات ، لفظ مذکور انصراف به فسادی که دارای مبغوضیت شدید اس

 در حرمت استعمال شده است.« الیحب»عبارت 

 داللت آیه دوم
داند که خداوند متعال مانع به مذکور را ناظر به حوزه تکوینی دانسته و بیانگر این می« الیحب»عالمه طباطبایی 

ر از محل بحث خارج می بنابراین دیگر آیه مذکو (22، ص:1المیزان، ج  ) ثمر رسیدن سعی مفسدین فی االرض است.
 باشد.

 داللت آیه سوم
در آیه سوم ناظر به حوزه تشریعی است و بیانگر این است که مفسدینی که با سوء استفاده از « الیحب»

پردازند مورد غضب شدید خداوند متعال هستند. این آیه شریفه نیز با توجه های الهی به افساد در زمین مینعمت
 در حرمت به کار برده شده و انصراف به آن دارد.« الیحب»سازد که روشن می به تناسب حکم و موضوع،

 نتيجه گيری
اگر  مفاد عدم المحبوبیه در آیات مذکور دارای اطالق باشد،  بدین معنا است که خداوند مطلقا راضی به تحقق 

ای اطالق بوده که هم شامل فساد) به همان معنای که ذکر شد( نیست و در نتیجه تکلیفی که در پی دارد نیز دار
فرد خاطی گشته و هم شامل آحاد دیگر جامعه می شد که باید نسبت به دفع مفسده نسبت به دیگران اقدام 
نمایند. لکن اثبات چنین اطالقی مشکل است. قدر متیقن مفاد عدم المحبوبیه و مبغوضیت الهی فقط شامل 

اند برای قاعده دفع مفسده عن الغیر مورد تمسک قرار نفس مکلف است؛ در نهایت، آیات مورد بحث، نمی تو
 .گیرد
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