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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
در بخشي از احاديث و رواياتي كه مشتمل بر توصيفاتي درباره اموري از واقع است گفته شد اين توصيفات 

يي است كه ارتباط مستقيم و روشني با اعمال و افعال ما ندارد، يا از قضايايي است كه هادهيپددرباره حوادث و 
و قضيه روشن است كه  كنديمموضوع آن فعل اختياري ما يا متعلق فعل ما است، اعم از اين است و توصيفي 

 محمول آن اثر اخروي نيست بلكه دنيوي است.
موضوع آن اموري است كه فعل اختياري و متعلق فعل اختياري نيست يي كه هاگزارهنه - هاگزارهدر اين نوع از 

اين دو قسم روشن -يي نيست كه اگر موضوع آن فعل اختياري يا متعلق آن است محمول آن اخروي باشدهاآنو از 
چون اثر  شوديمشد. كه قسم اول مولويت ندارد بلكه گزاره و توصيف قانوني است و از قسم دوم هم حكم متولد 

 .كنديماخروي ذكر 
اما قسم سوم محل بحث است كه موضوع فعل يا متعلق فعل اختياري است و محمول هم اثري از آثار و نتايج 

كه درست است اين  فهمديمدنيوي فعل است اعم از اينكه اثر دنيوي اثر محسوس و مكشوف عندالعقل باشد، عقل 
يا عمق آن براي  مينيبيمي مكشوف نيست، گاهي خالف آن را هم اثر را دارد، يا اينكه از آثاري است كه براي خيل

ما معلوم نيست. قسم سوم را به دو شق عمده تشقيق كرديم، يك شق آنجايي كه اين گزاره توصيفي در مواردي باشد 
بود، و ذهن ما به متصل  هامثالي هم البته متصل باشد يا منفصل، امرونهي وجود داشته باشد، امرونهكه در آنجا 

گاهي منفصل هم هست، يعني جايي توصيف از واقعيت كرده، جاي ديگر به آن امر يا نهي كرده است، يا اينكه در 
ي امرونهيك روايت است، از يك فعل يا متعلق فعل توصيفي كرده، اثر دنيوي براي آن ذكر كرده، و قبل يا بعد آن 

 دارد.هم دارد. اين يك شق بود، يك شق آن است كه امرو نهي ن

 خالصه مباحث گذشته
 سه صورت داريم كه صورت سوم دو شق دارد.
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 صورت اول
و امر غير مرتبط با عمل من  صورت اول اين بود كه موضوع گزاره توصيفي فعل غير اختياري يعني امر پديده

 باشد،

 صورت دوم 
 صورت دوم اينكه مرتبط با عمل من است، اما محمول اخروي است.

 صورت سوم
 م اينكه دنيوي باشد.صورت سو

 اقسام صورت سوم 
 :صورت سوم دو قسم داشت

 قسم اول:
در قسم اول بحث كرديم و گفتيم كه در قسم اول كه امرونهي وجود دارد بعد يا قبل آن توصيفي از يك واقعيت 

كه گاهي توصيفات دنيوي نوعي ظهوري در اين دارد كه مورد نيست و  شوديمارائه كرده، از بعضي از كلمات ظاهر 
، گاهي فقهاي ديگر در بعضي موارد اندكردهارشاد است. بعضي مثالً آقاي خويي در مثالي كه گفتيم به اين شكل عمل 

 .كننديمديگر عمل 
هور برداشت. ظاهر اين است كه بشود است از اين ظ ميكنينماي كه ذكر كرديم فكر با توجه به اصالة المولويه

 اصالة المولويه كه در اوامر و نواهي است اينجا هم هست.
. كنديمي مولو، امرونهي شدهگفتهي كه در اصالة المولويه اقاعدهطبق  در اصل كنديميعني موال كه امرونهي 

 ت. پس ذكر يك اثر دنيويكه مشمول نظام پاداش و ثواب شرعي و ديني اس ديگويمسخني  آورديمثواب و عقاب 
مانع شود و ظهوري داشته باشد كه جلوي اصالة المولويه را بگيرد. و آن اثر دنيوي  تواندينمو مصلحت دنيوي 

 نوعي حكمت است. درواقع
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 اين خالصه بحث قبلي بود.
وم در اصول كه ، امر ما دائر بين حكمت و عليت است. اين سه مفهشوديمدر اين نوع موارد كه بعد آن اثري ذكر 

 سه درجه از يك واقعيت هستند. هانياتفاوتي كه دارند از حكمت، علت و مفهوم.  باهم شوديمدر روايات داده 
 وقتكحكمت است، ي وقتك، آن سر و راز يكنديموقتي شارع حكم خود را مستند به يك سر و راز و رمزي 

 دارد.ي است كه مفهوم هم ادرجهي هم در وقتكعلت است و ي

 و مفهوم  تفاوت حكمت و علت
 صورتبهدر اين است كه در حكمت، حكم دائر مدار حكمت نيست، بلكه امري غالبي است،  هانياتفاوت  -

با موضوع حكم همراهي دارد و اال سعه و ضيق حكم تابع آن نيست. حكمت اين امر فالن  اقتضايي و غالبي
واقعه است، امّا حكم تابع آن نيست، پس حكمت سري است  موضوع است كه آن موضوع غالباً به همراه اين

سعه و ضيق و شمول و خصوص تابع آن  ازنظركه در حد اقتضا تأثير در حكم دارد، و به هيچ نهو حكم 
 نيست.

علت يك درجه باالتر است كه حكم در سعه و ضيق دائر مدار اوست، يعني در ثبوت و تحقق حكم نقش  -
هر جا بيايد اين حكم است و  شوديميت دارد و علت است كه حكم دائر مدار آن اقتضا ندارد بلكه نقش عل

، ولي بعضي دهدينمو تضييق  دهديمتعميم  هاعلتتابع علّت است. البته در شرع دو نوع علت است؛ بعضي 
موضوع اصلي مسكر  درواقعخمر حرام است لعن است و مسكر، اينجا  نديگويم. وقتي دهديمهر دو را 

و  روديمده، اين علت است، هر جا مسكريت باشد حرمت است و هر جا نباشد، نيست عنوان خمر كنار ش
 .ديآيمعنوان مسكريت 

 موضوع اصلي حكم اين است. درواقعگوييم عليت نوع دوم اقتضا است و عليت كه مي
علت تامه تلقي شود، كه اگر آمد، حكم هست و اگر نبود،  عنوانبهمفهوم هم جايي است كه عنواني كه آمده،  -

 نيست. يك درجه باالتر است. اقتضا، عليت تامه و عليت منحصره، اين سه قسم است.
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در حكمت اقتضا است، اگر گفته شده خمر حرام است چون مسكر است اين اگر حكمت بود، موضوع حكم خمر 
نكه حكم دائر مدار آن باشد، ولي در علت موضوع حكم، خود مفهوم است، اسكار اقتضاي اصلي قضيه بوده بدون اي

 نيست. همآنهست نباشد،  همآناين علت تامه است، هر جا اسكار باشد  درواقععلت است 
در  هانيامفهوم جايي است كه چيزي كه در خطاب و بيان آمده، عليت تامه انحصاري دارد در مفهوم شرط و 

، بايد از كالم استظهار عليت تامه انحصاري كنيم تا مفهوم درست شود. قيد نديگويم كننديماصول كه بحث 
انحصاري بايد بيايد، به اين معنا كه اگر بود اين هست، اگر نبود هيچ نوع حرمتي اينجا نيست. در نفي حرمت است. 

است، اگر جايي نباشد حكم دائرمدار است، هر جا باشد حكم  آورديمعلت تامه اين است كه آمدن اين، حكم را 
، انحصاري بايد باشد دقتي شوديمي اين نوع حكم هم نيست اين مفهوم طوركلبهحكم هم نيست. اما اگر اين نباشد، 

مفهوم انتفاع نوع حكم است به انتفاع شرط، نه انتفاع  ميگويم، ميشوينمكه در اصول در مفهوم شرط دارد وارد آن 
 شخص حكم.

در همين است. چون انتفاع شخص حكم به انتفاع چيزي، همان علت  همآندارد كه دقت  اين دو در مفهوم شرط
اسكار است. اگر اين باشد اين حكم است، نباشد اين  قرار دادهتامه است. علت تامه شخص حكمي كه شارع اينجا 

حكم اسكاري كه در خطاب آمده نيست. ولي اگر عليت تامه انحصاري نسبت به نوع حكم داشت، نوع حكم معلول 
دقتي كه در مفهوم شرط است  دارديبرماين است به اين معنا كه اگر من نبودم حكم تحريم اينجا نيست، نوع حكم را 

. لذا نبايد بحث عليت را از مفهوم جدا كند. در اصول آنجايي كه كنديمكه بحث نوع با شخص اينجا فرق همين است 
 كنديمخطا  هاذهني ديگر هم بايد داشت كه گاهي هابحثاين دقت را در كفايه و  شوديمدر مفهوم شرطي بحث 

راي اينكه علت تعمم و تخصص كه همان كه اگر چيزي علت شد و حكمت نشد، همان مفهوم است، ب كننديمكه فكر 
 ، يعني هر جا اسكار بود، اين هم هست، نبود نيست.شوديممفهوم 

دقتي كه دارد اين است كه مفهوم نيست، همان عليت است. مفهوم اين است كه بگويد وقتي من نيستم حرمتي 
إن شرطيه يا حصر يا امثال  صورتهب. تا مفهوم بردارد نجايازانوع  بماهونيست آزاد هستيد. كل حكم تحريم را 

، دهميمنباشد، ظهور آن در اين است كه حكمي كه داريم، تابع اين است ولي كلي حرمت را تابع اين قرار  هانيا
 .خواهديمنيست اين مؤنه زائده  طورنيا
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و اين است كه فرق اين د». اذا كان الخمر مسكراً فهو حرام«يا » الخمر حرام النه مسكر« ديگويم وقتكي 
خمر حرام است چون مسكر است، مثل اين است كه بگويد المسكر حرام، اگر چيزي مسكر نبود  ديگويمآنجايي كه 

اذا كان الخمر مسكرا فهو « مييگويم وقتكحرمت ندارد؟ كاري به مفهوم نداريم، لقب كه مفهوم ندارد. ي مييگويم
به  شوديماگر علت باشد حكمت نباشد، تبديل  درواقعفرق دارد براي اينكه مفهوم ندارد  باهماين دو خيلي » حرام

هر چه  ميگويمحرام نيست؟  مييگويممسكر حرام است مفهوم دارد يعني اگر چيزي مسكر نبود » المسكر حرام«
 نجايا. ولي كنميممسكر بر آن صادق باشد حرمت دارد و اگر مسكر بر آن صادق نباشد من درباره آن سكوت 

. دارميبرم، اين دو قضيه دارد اگر خمر مسكر بود، حرام است و اگر مسكر نبود، حرام نيست دارم حرمت را ديگويم
اگر باشد شخص هست، اگر نباشد اين شخص نيست. اما در مفهوم نسبت به  ديگويمعليت تامه نسبت به شخص 

 .دارميبرمت اگر نباشم حرمت را اگر من باشم اين هس ديگويم، زنديمنوع حرف 
؛ عليت مثل اينكه اندكردهرا تحليل  آنو اصوليون ما خيلي زيبا  ديآيماين لب ارتكاز عقاليي است كه بيرون 

از اين  تريكلمن فراتر و  ديگويم وقتكولي ي زنميمكه من در محدوده خودم حرف  ديگويمبگويد المسكر حرام، 
 هايليخاين ناظر به شرط است  ديگويم. يكي از اشكاالتي كه به مفهوم شرط شده يكي همين است كه زنميمحرف 

كار به نوع  كنديمقضيه فقط حكم خود را بيان  نديگويمقائل به اين هستند كه شرط هم مفهوم ندارد، براي اينكه 
ن مثالً آقاي خويي، در محققين فعلي ي محل بحث است بعضي از محققيطورجدبهحكم ندارد. در مفهوم شرط كه 

 قرائن خاصه باشد، به خاطر همين بحث است. كهنياهم، مفهوم شرط را منكر هستند مگر 
است، شرط در درجه بعدي است. مفاهيم ديگر محل  تريجددر مفهوم حصر و شرط طرفدار بيشتري دارد حصر 

ت است. در جاهايي كه ما امري داريم، معلل به يك آن از نظر مباحثي كه دارد متفاو درجاتتأمل بيشتري است 
. در مواردي كه امر ما دائر بين عليت و حكمت باشد اين هم در روايات زياد است كه چيزي شوديممصلحت دنيوي 

كه اصالة المولويه را در حكم  برفرضمثالي كه در مسائل پزشكي هست  رينظ علت است يا حكمت ميدانينمگفته ما 
. تا شوديمسؤال بعدي  كنديمكه خيلي فرق  شوديمم امر اين نوع مسائل دائر بين عليت و حكمت جاري كردي

و حكم درست  ديآيمي امرونهاينجا گفتيم كه دو نظر در شق اول از صورت سوم وجود دارد و اصالة المولويه در 
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گر اينكه مورد خاصي باشد. ما بحث عام و . بيان مصالح و مفاسد دنيوي ظهور مانع از اصالة المولويه ندارد مشوديم
 .ميكنيم االصوليعلكلي و 

است با خود آن چيست؟ نسبت آن  ذكرشدهي كه اينجا امفسدهكه نسبت مصلحت و  شوديمبعد اين بحث 
ي ذكر كرده كه اين را علت بدانيم يا حكمت؟ در امفسدهحكمت است يا علت؟ اين هم بحثي است كه مصلحت يا 

ولو  مياستادهيااين است كه اگر حكمت بدانيم، روي حكم  همآنرواياتي كه اين شكلي است محل بحث است. ثمره 
همين اثر است هر جا اثر باشد حكم هم هست  درواقعاينكه از حكمت منتفي شود. اما اگر علت باشد، موضوع حكم 

 شد حكم نيست.و اگر اثر نبا
 بنابراين در شق اول از صورت سوم دو بحث است.

كه اين حرمتي كه من در سر داشتم به خاطر مسكر است. اگر مسكر باشد، حرمت را  ديگويمالمسكر حرام  
 اگر مسكر نباشد موضوع اين حكم نيست. امّا اصل حرمت نيست. آورميم

اگر بگوييم الصالة واجبة، اين مفهوم دارد يا ندارد؟ دست گرفتن ماژيك واجب است يا نه؟ اين دليل چه نسبتي با 
اين واجبة كه بر سر صالة آمده آنجا هست يا نيست؟ ولي اين  ديگويم كهنياعمل من دارد؟ چه حد از سكوت؟ 

عمل كه واجب است يا واجب نيست شخص اين  اين كار واجب نيست؟ نه اين دليل نسبت به اين ديگويمدليل 
 ديبگووجوب نيست. ولي اينكه  ديگوينممال آنجا نيست، مال اينجا است ولي  ديگويموجوب، معلوم است كه دليل 

هيچ  ميگويماگر چيزي مسكر نباشد، من  ديگويمبنا بر اينكه مفهوم داشته باشد » اذا كان الخمر مسكرا فهو حرام«
منكر اين تحليل نيست، بحثي روي آن نيست تصوير  كسچيه .دارديبرم ازآنجاحرمتي ندارد يعني نوع حكم را 

و حكم نبست به موضوع خود گويا است، دائر مدار موضوع است منتها  شوديمبحث است. در عليت موضوع اين 
ي دارد ازائدهاين موضوع واقعاً مباح است، مقول اگر شخص بود اين هست اگر نبود نيست. امّا اينكه بگوييم كه غير 

 كه در خود خطاب نيست.
 اگر بگوييم النه مسكر مثل شرط مفهوم دارد، بله يعني هر چه غير مسكر است حالل است.

جايي كه عنوان صادق نيست كه خطاب چه  برديمجاهايي كه عنوان صادق باشد ساكت نيست آنجا حكم 
مؤنه اضافي  برداردعلت تامّه در حد شخص است، اگر بخواهد نوع را  شوديمفهوم ظاهر فرق بين علت و م ديگويم
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مولويت حكم را حفظ  ذكرشدهكه بنا بر بعضي مباني شرط دارد. پس جايي كه حكم است و بعد مصلحتي  خواهديم
و مصلحتي كه  توسط آقاي خويي، گفتيم مولويت دارد، حاال اين علت ذكرشدهبعضي موارد  برخالف مياكرده

كه آنجا كه امر دائر بين حكمت  كنميمعرض  اجمالبهموضوع ديگري است فقط  حكمت است يا عّلت؟ كه شدهانيب
اصل عليت است، وقتي شارع چيزي گفت و بعد  نديگويمو عليت باشد آنچه بين اصولي و فقها متداول است معموالً 

ي اخاصهاست يعني امر دائر مدار اين است اال اينكه شرايط  ، اصل اين است كه اين علتكنديمبه چيزي معلم 
 يي كه از اصالة العليه خارجدرجا كنميمخاصه عرض  طيشراچند نوع  مثالعنوانبهداشته باشيم كه حكمت بشود. 

يي كه امري كه به آن معلل شده از اموري باشد كه مكشوف عند عقل متعارف درجايكي  شوديمو حكمت  شوديم
اثر مكشوفي  همآنكه اگر اين عمل بشود اين اثر را دارد اثر دنيوي  كندينمروشن درك  صورتبهنيست عقل ما 

د آن فرق علت و حكمت اين است كه علت كه باشد يعني شارع خو گريدعبارتبهنيست چون اثر مكشوف نيست. 
خودتان بگوييد چطور است اين معناي علت است و حكمت كه باشد تطبيق آن دست  ديگويم دهديمرا دست ما 
فرق علت و حكمت اين است كه تطبيق موارد و مصاديق علت را شارع دست خود او داده  گريدانيببهمن نيست. 

در حكمت چون موضوع آن نيست تطبيق  به دست او است اما همآنخودت ببين مسكر است يا نيست، پس تطبيق 
، يعني اين مالك كنديمآن را به دست ما نداده است. بنابراين اصل اين است كه شارع حكم را به اين معلل 

ي من است، ظهور كالم هم همين است كه اين حكم است اين كار را به خاطر اين بكند. در ظاهر اين گذارقانون
م كه شد يعني عليت، مالك تامه است ظهور آن اين است، دست برداشتن از مالك حكم من است و مالك حكم ه

اين عليت به چند امر است يكي اينكه از امور خفيه غير مكشوف عندالعقل المتعارف باشد، امر پنهاني كه در نزد عقل 
ين امر مكشوف در زمان صدور ا كهنيهماين به خود عبد يا مكلف را تطبيق داد،  شودينممتعارف وضوح ندارد 

باشد در مقام  فهمقابل هازمانبايد موضوعي بدهد كه در همه  دهديمآن زمان  در علت نيست. دهديمنبوده نشان 
ي جديدي براي آن پيدا شود، يا اينكه از هامصداقو تطبيق و شناخت بايد بدهد نه اينكه  فهمقابلعمل موضوع 

ولي تطبيق بر مصاديق آن  شوديمبيق بدهد ولو اينكه مفهوماً شناخته به مصاديق تط تواندينماموري است كه مكلف 
كي ال يكون دولة بين االغنياء منكم در « ديگويم مثالًدست مكلف داده بشود  تواندينمچيز غير مضبوطي است كه 

علت است ولي » كي ال يكون دولة بين االغنياء منكم« نياكه  گفتنديمسوره حشر در امر اقتصادي دارد بعضي 
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اين دولت بين االغنياء منكم  شوديمحكمت است نه اينكه جايي بحث شده باشد، مستفاد است گفته  نديگويمبعضي 
 بَيْنَ دُولَةً يَكُونَ ال كَيْ«پديده مشخصي در مقام عمل اقتصادي كه بشود دست مكلف داد چنين چيزي نيست و لذا 

اگر از نظر  كنديمعلت نيست حكمت است و اگر اين را علت بگيريم خيلي با حكمت فرق  )7(حشر/»ِمنْكُم َأغِْنياءِالْ
يا اينكه اگر هم معلوم است در مقام تطبيق و مصداق يابي كار  شودينمامر مكشوفي نباشد،  هانيامفهومي و ترتب و 

، يا شوديما انجام دهند. اين دو صورت كه از اصالة العليه استثناء ساده و سهلي نيست كه عموم مكلفين بتوانند آن ر
ي در كالم هست و متفاهم عرفي اژهيومنحصر به اين دو صورت بكنيم، از مواردي است كه قرائن  ميتوانينماينكه 

 .شوديمكه بحث موردي  شوديم طورنيا، در موارد زيادي دانديمبلكه حكمت  داندينماست كه اين را علت 
انار بخور چون اين  اندگفتهمكشوف عندالعقل نيست انواعي دارد و يك نوع هم همين است. مثالً  كهآنمنظور از 

كه علت نيست حكمت  دينمايم طورنياكه چيست و كجاست، خود اين نوع،  دهدينماثر را دارد. و علم هم نشان 
 .شوديمحمل بر حكمت بشود و اال عليت ي هم دارد كه قرائني پيدا بكنيم كه جزئاست. موارد 

 قسم دوم:
 مباح مولوي داشته باشيم يعني در مقام مولويت بگويد من ثواب و عقاب خاصي براي اين ندارم. ميتوانيم

حكم الزامي است، ولي اصل اين است كه در امرونهي بر كرسي تقنين نشسته  چهارنهي كه باشد يكي از  ورام
باشد، امرونهي ظهور در رجحان دارد امرونهي يا ظهور در وجوب حرمت دارد يا در رجحان است. بايد ظهور داشته 

. اصل در امرونهي اين است كه هانياي عقيب حذر و... امرونهصراحت دارد و مگر در  شودينمظهور هم  كهآن
، دست از استحباب و خواهديمقرينه  برداشتنرجحان، بلكه وجوب حرمت را برساند دست از وجوب حرمت 

. فرض اين است كه حكمت اين ديآيم، همه روي اصول عقاليي جلو خواهديمهم قرائن خاصي  برداشتنكرامت 
كاري كرد منتهي  شودينمو لذا ظهور امر در رجحان و نهي در منقصت را  كنديمعلت هم امر را از نظر دنيوي راجح 

، يا اينكه يك چيز شرعي است كه كنديمو شارع هم همراهي  اندفتهگاين رجحان و منقصت دنيوي عقاليي است كه 
 به بحث قبلي برگشتيم. درواقععقاب و ثواب خاصي دارد. 

من  ديگويم، دييگويمموال و عقاب و ثواب چه  عنوانبهوقتي چيزي رجحان دنيوي دارد از او بپرسيم شما 
 ديگويمظهور امر در رجحان است و رجحان دنيوي آن را  منتهي شوديمحرف خاصي ندارم كه همان منطقة الفراق 
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ولي از نظر  شوديمي كرده باشد از نظر شرعي مباح نيبشيپولي به حدي نرسيده كه شارع ثواب و عقابي براي آن 
 .شوديمدنيوي، عقالئي امر راجح 

ي هم ندارد و اولين سؤال امرونهكه  ذكرشدهي امفسدهاما شق دوم اين بود كه در حديث و روايتي مصلحت و  
اين است كه آيا چنين بيان اثر دنيوي نسبت به فعل يا عمل متعلق فعل اختياري من كه امرونهي هم در كار نيست، 

ي از وجود حكمي است حاك كنديمي را ذكر امفسدهاصالة المولويه داريم يا نداريم. يعني گفتن شارع كه مصلحت و 
استفاده كرد يا نه، اگر بگوييم در اين نوع موارد هم اصالة المولويه جاري است، يعني  حكمي شوديماز اين  درواقعو 

، حتماً مستلزم حكمي است فعل يا رجحان كنديمشارع به لحاظ حكم و در مقام تقنين اين مصلحت مفسده را بيان 
را  نجاهاياه اصالة المولويه . اما اگر بگوييم دايرديگويمترك، يكي از احكام اربعه وقتي مصلحت يا مفسده را 

. اين يك سؤال است كه روديمو  زنديمدارد يك امر دنيوي را همراه عقال بما هم عقال حرفي  مييگويم رديگينم
كه اگر ما بتوانيم اصالة المولويه هم قائل شويم كمي مشكل است براي اينكه استدالل ما بر  شوديماينجا مطرح 
، ما دليل بر اصالة المولويه به اين بيان مبتني بر دو مقدمه بود؛ يكي شديممقدمه حاصل  م دويه از ضاصاله المولو

در مقام تشريع و تقنين است، اين  كهيماداماينكه عقال، حكم عقاليي است كه حمل بيانات قانونگذار بر قانوني بودن 
 حكم عقاليي است.

ي هاتيحساساشاره شد حدود ده طايفه از روايات روايات كه  فيطواي از امجموعهدر شرع ما از مالحظه 
كه شارع در اقوال خود در مقام تقنين است، يعني  شوديمشارع و چيزهايي كه اشاره كرديم از آن روايات استفاده 

 ، در مقام تقنين است. دهديم، جواب كنديمكسي سؤال  ديگويموقتي رواياتي 

 نتيجه
، قانون آورديمي خود نظام پاداش ثواب گفتارهاكه اصل اين است كه در  ميگرفتيمم اين دو مقدمه نتيجه با ض

، اين اصل است. مگر اينكه جايي از اين آورديمكه نتيجه آن ثواب و عقاب است. به ما هو شارع قانون  گذارديم
كه  ديآيمل به نظر . اين دليكنديمدليل خاص داشته باشيم كه سه الي چهار نوع دليل خاص ما را از اين اصل خارج 

اين حرف را بزنيم كه با توجه  ميتوانيمانجام بده انجام نده،  ديگويمدر آن خطاباتي كه امرو نهي دارد، در آنجا كه 
، باز بگوييم در مقام تقنين است، ديگويمبه روايات بگوييم در مقام تقنين است. ولي جاهايي كه مصالح و مفاسدي 
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 مييگويممادام في مقام التقنين، از روايات مصداق درست كرديم  نديگويم. عقال فقط شودينماز آن روايت استفاده 
ي كه از روايات كرديم مدلول التزامي استظهاري از يك ااستفادهشارع در اقوال خود در مقام تقنين است، منتهي اين 

ي داشته باشد اما جايي كه مثالً صحبت از بهشت و امرونهيي است كه آنجاي از روايات بود حد متيقن و روشن فيطوا
آيا اين هم در مقام تقنين است؟ اين اول كالم است كه  كنديمو االن هم صحبتي از آثار فعل من در دنيا  كنديمجهنم 

 جريان اصالة المولويه در اينجا براي ما محرز نيست.
اي آن نداريم. ولي هيچ مصلحت و مفسده دنيوي در اين كار مباح است يعني ثواب و عقابي بر ديگويمشارع كه 

اين نيست، ممكن است باشد. و لذا مباحات شارع بدين معني نيست كه به لحاظ دنيوي و مصالح دنيوي در مرز 
 .قرارگرفتهتعادل 

 يي كه ما در نظر داريم كه حكم ساز است، اين در تعادل است. واال به لحاظ دنيوي ممكن استهامالكبه لحاظ 
هست. به اين شكل هم جاي ترديد است كه اصالة  طورنيامتوازن نباشد، كما اينكه در خيلي از مباحات  هاكفههمين 

المولويه جاري بشود اين نكته را اضافه كنيم كه در جاهايي كه امرو نهي دارد ولي حكمت است، آنجا باز چون به 
تام باشد در  ريتأثداشته، ولي اينكه  بر اوي مايي ريتأثكه  چيزي عنوانبهعنوان حكمت است، مولويتي در آن نيست، 

، خيلي مشكل است كه از كنديمي، مصالح دنيوي را ذكر امرونهو اخباري كه بدون  هاحكمتلذا  ؛ وآن ملحوظ نبود
ياوريم. آوريم. مثًال اگر قلة العيال احد اليسارين داشته باشيم مشكل است كه از آن حكم به دست ب به دستآن حكم 

 يا العلم خير من المال را تنها داشتيم بعيد است كه بشود حكمي از اين خارج كرد.

شارع  ايآ و زمين و زمان است. عالم اين توصيف شارع مثل بقيه توصيفات آن در مورد افعال غير اختياري است.
ث جديدي است كه هم در بحث . اين بحديگويميا نه در حد زمان خود را  ديگويمحتماً توصيفات عين واقع را 

دو سه  ميكنيمي به اين هم ااشاره. اگر فرصتي شد ديآيم، هم در اين شق از توصيفات ديآيمتوصيفات شق اول 
ي كه خيلي شمول دارد و مباحث مهمي در آن بود مطرح كرديم انشاءاهللا جلسه بعد وارد تطبيق آن با مباحث امقدمه
 و آله االطهار محمديعل اهللايصل ؛ وميكنيمو بعد هم آيات را بحث  ميشويمعلم 


