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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 »ما لكل واقعة حكم شرعي«
ما «ي قبلي ارتباط دارد و آن سؤالي است كه هابحثگنجد، ولي با بحث قبلي نمي بيدر ترت، موردبحثموضوع 

 مفهوم آن و هم حدود و سعه و ضيق آن را تعيين كنيم.يعني چه و حدود و » لكل واقعة حكم شرعي

 منشأ بحث 
ان جلد اول جامع األحاديث شيعه مرحوم آقاي بروجردي است همآناصل قضيه ناشي از رواياتي است كه منبع 

و مباني  هافرضشيپكه يكي از امتيازات آن كتاب همان جلد اول كتاب نسبت به مسائل شيعه است كه يك سري 
 طورنيا. اين از امتيازات جامع األحاديث شيعه است وسائل ديآيبرمز روايات جلد اول جامع األحاديث شيعه فقه ا

دارد كه خوب هست، ولي جامع األحاديث شيعه خيلي  هانيانيست. فقط مقدمه وسائل بحثي در مورد تكليف و 
فته است. تقريباً پانزده اصل مبنايي در ي اوليه كه از حجيت كتاب و سنت گرهافرضشيپهست يعني از  ترمفصل

األحاديث شيعه بايد پيدا كرد.  در جامعداريم كه منبع اصلي در روايات جلد اول وسائل الشيعه است و  هابحثاين 
 ».لكل واقعة حكم«ي فقه ما اين قاعده است كه هافرضشيپيكي از  هرحالبه

 نكات موجود در بحث
لكل «يي است، يكي هافرض بري فقه ما است كه اجتهادهاي ما مبتني هافرضشيپاز  »لكل واقعة حكم«اين 

 هست.» واقعة حكم من األحكام الخمسة
قيدي است كه در اين قاعده دارد. تعبيري كه گاهي  »لكل واقعة بما لها من العنوان األولي«يك نكته در  -1

ي اواقعهنوي را در اين دخيل بكنيم، هر كردم، تعبير دقيقي نيست كه عنوان ثاخود من هم اين تعبير را مي
عوارض و عناوين ثانويه بيايد، با همان  كهنيااز  نظرقطعيعني في حد نفسه، با » له من العنوان األولي«بما 
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عنوان ذاتي خودش باشد، يكي از اين احكام خمسه را دارد. اين يك نكته در اينجا  درواقععنوان اولي كه 
 بود.

اگر اباحه  اباحه است. ازجملهنكته بعدي اينكه، منظور ما از اين حكم، شمول حكم نسبت به احكام خمسه   -2
را جزء اين احكام نگيريم روشن است كه اين قاعده خيلي شمول ندارد، ولي اباحه هم اينجا هم مشمول اين 

دو نكته كه عنوان اولي است، يعني با توجه به اين  مييگويمهست. مستند اين قاعده با همين شكلي كه 
شود، مستند رواياتي است كه در جلد اول جامع االحاديث شيعه شامل اباحه هم مي مييگويمحكم هم كه 

چيز را ذكر كرديم حتي أرش الخدش. گويد، احكام همهآمده است، تقريباً روايات مستفيضي داريم كه مي
 شود.يي برداشته ميدرجاأرش خراشي هم كه 

 پس در اينجا براي اينكه شمول اين قضيه واضح شود؛» بما له من العنوان األولي«اين 

 حكم گرفتيم؛ هميك نكته اينكه شامل اباحه  -3
 عنوان اولي منظور هست؛ كهاينيك نكته  -4
 نكته ديگر اينكه بايد توجه داشته باشيم كه عنوان اولي اعم از عنوان خاص يا عام است. -5

ممكن است چيزي با عنوان خاص خود، مثالً أرش الخدش داشته باشد. يك وقتي هم ممكن است با قواعد كلي  
 قواعد كلي داريم. ماشاءاهللايالتكليف آن روشن شده باشد كه در فقه 

 عنوانبهشود منبع و مدرك اين قاعده هم اين دو سه قضيه را كه توجه بكنيم استيحاش اوليه ما شكسته مي
اصولي، فقهي ما روايات آنجاست كه مستفيض هم هست. البته ما آن بحث را نداريم اجماالً نگاهي به  فرضشيپ

اگر  الجملهيفدارد ولي اين  هاييهم بحثآنشد، خود مي فهيطاكنيم و اال حق اين بود كه روايات چند قضيه مي
 و قيود حداقل استفاضه دارد.كه مشكل است، در اين مضمون با اين حدود  تواتري باشد ميينگو

 انواع اباحه
 اباحه، اوالً: دو نوع هست؛ مييگويمي كه در ذيل اين قاعده داريم، در مورد اباحه هست. ما انكته
 اباحه اقتضائي؛  -1

 اباحه ال اقتضائي. -2
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شارع  كهوقتي »عدم وجود مصلحت ملزمه يا مرجحه في الفعل او الترك«شود از اباحه ال اقتضائي، ناشي مي -
 ي.ال اقتضائشود اباحه بيند مصلحت ملزمه يا مرجحه اي در فعل يا در ترك نيست نتيجه ميكند، مينگاه مي

ال ي از ااضافهبيند يعني چيز اباحه اقتضائي مواردي است كه شارع مصلحتي را در ترخيص و آزادي مي -
خيال طرف از الزام و رجحان راحت هست، اصالً مصلحت اين هست كه راحت بگيرد، آزاد بگذارد.  اقتضاء

 باشد. احساس آزادي بكند.

 گرفتن اباحهحكم  معناي
كه؛ آيا شارع اينجا جعل دارد يا عدم  اندكردهسؤالي كه در اباحه وجود دارد كه جناب آقاي عطايي هم مطرح 

قدمات جعل جعل است؟ وجوب، استحباب، حرمت و كراهت مجهوالت شرع است، شارع جعل كرده، يعني همان م
يك حالت ايجابي قرار داده  عنوانبهو اعتبار شرعي است. اعتبار كرده، جعل كرده و  گرفتهانجامرا دارد و جعل 

 است.
كه طبق اين قاعده، اباحه را حكم گرفتيم، حكم گرفتن اباحه آيا معناي  مييگويم كهوقتيسؤالي كه وجود دارد ما 

 تواند حكم مجهول باشد؟چطور مي يك حكم مجهول است يا مجهول نيست، پس
 ديدگاه اول

شود اين هست كه در اباحه اقتضائي مثل بقيه احكام مجهول هست، مانند وجوب پاسخي كه به اين سؤال داده مي
ي يك ال اقتضائچهارگانه ديگر. به شكل ايجابي قضيه مجهول است و جعل دارد. در  و احكامو استحباب و كراهت 

شود استخراج كرد و استطراداً بحثي به اين صورت ندارد، ولي مي هاياصولكه از كلمات  مقدار محل بحث هست
شود كه شارع جعل دارد يعني ي تعبير به جعل ميال اقتضائ. اين است كه گاهي در انددادهگاهي مورد تعرض قرار 

الزمه يا راجحه در فعل أو مبادي او، مبادي اين حكم همان عدم هست. مبادي او، امور عدمي است. عدم مصلحت 
كند. اين الترك. اين مبدأ امر عدمي است. جزء مبادي حكم، عدم است ولي شارع بر اساس آن عدم، اعتبار مي

كه شارع در اباحه اقتضائي با همان معنايي كه عرض كردم؛ روشن است كه مجهول  ديدگاهي است كه اينجا دارند
ه حدي حكم حالت عدمي است، يعني مالحظه عدم مصلحت الزمه أو الراجاست. در اباحه ال اقتضائي شارع در مبا

 گويد كه آزاديد، مباح است.جعل بكند مي كهايندهد براي في الفعل أو الترك هست. ولي همين را مالك قرار مي
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 اول ديدگاهبررسي 
ي در نوع جعل نيست، در هر دو ال اقتضائاين يك ديدگاه است كه روي اين ديدگاه، فرقي بين اباحه اقتضائي و 

گذارد، بقيه مسائل، حال شارع اعتبار دارد، يك امر ايجابي دارد چون قوام حكم، به اعتباري است كه روي آنجا مي
مبادي است. اين يك ديدگاه هست كه چه در اباحه اقتضائي، چه در اباحه ال اقتضائي تفاوت در مبادي حكم است 

 كند.يك امر اثباتي و ايجابي و فعل صادره از شارع هيچ فرقي نمي انعنوبهواال در اصل اعتبار 

 ديدگاه دوم
يعني عدم ملكه  ؛ست كه در اينجا عدم جعل داريم منتهي عدم جعلي است كه با توجه استاين اهم ديگر ديدگاه 

م و عمد و توجه، ي در فعل يا ترك نيست و با اين علاالزمهاست. شارع و مقنن ديده است كه مصلحت راجحه يا 
 شود.وقت عدم ملكه مي درواقعحكمي را جعل نكرده است. آن 

 بررسي دو ديدگاه
خواهيم عرض بكنيم اين مي آنچهاين دو ديدگاه و تصوير در آن قضيه است كه نسبت آن را با روايات بسنجيم. 

منظور است اين قطعي است  هاآناباحه هم در  »لكل واقعة حكم«است كه رواياتي آمده كه  طورنيااست كه قطعاً 
» لكل واقعة حكم«فقهي دست بزنيم كه  فرضشيپتوانيم به آن قاعده اگر ما اين ديدگاه را پذيرفتيم نمي كهاينمنتهي 

كه  مييبگوكند روي مباني اگر نوع تحليل روايات فرق مي ازنظرمنظور است. منتهي  آنجاحتماً حكم اباحه واقعي هم 
عدم جعل  درواقع» لكل واقعة حكم«كه  مييبگوبايد » في ماله شأنية الجعل«قتضائي، عدم جعل است. اين اباحه ال ا

كامل بر اين  دقتبهاين هم نوعي حكم شده، اگر هم گفتيم اين هم جعل دارد، حكم را » في ما له من شأنه الجعل«
كند گرچه بحث اصل آن قاعده وارد نميي در اخدشهي كه ايشان مطرح كردند، هيچ انكتهكنيم. كامل اطالق مي

خواهيم بحث را تمام بكنيم، فقط طرح قضيه است. اين هم يك نكته ديگري كه جدي اينجا مطرح است ما هم نمي
 در اينجا هست.
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 تقسيمات احكام خمسه
، احكام خمسه تقسيم مييگويماحكام خمسه  كهوقتينكته بعدي هم كه در اينجا وجود دارد اين هست كه ما 

يعني  ؛كه احكام خمسه، منظور ما حكم واقعي است مييگويمشود به؛ حكم واقعي و ظاهري. در اين قاعده وقتي مي
لكل «حرف اين قاعده كه مستفاد از رواياتي است كه در جلد اول جامع األحاديث شيعه آمده است اين است كه 

 همآنوين ثانوي، حكمي از احكام خمسه دارد كه اباحه هم جزء آن است، نه عنا» واقعة بما لها من العنوان األولي
حكم واقعي، كار به احكام ظاهري نداريم. احكام ظاهري غالباً براي يك نوع تسهيل تكليف مكلف است، گاهي هم 

يل است. كند. ولي معموالً گرايش خيلي از احكام ظاهري براي تسهكند؛ بلكه مثل اعتياد سخت هم ميتسهيل نمي
نوشتم، به كه احكام تربيتي اصول عمليه را مي وقتآناحكام ظاهري به لحاظ تسهيل و عدم تسهيل سه حالت دارد. 

 ،احكام ظاهري ما به لحاظ تسهيل درواقع .مسلط نيستديگر آقاي دكتر احمدي گفتم كه اين برداشتي كه شما داريد 
 سه صورت دارد كه روشن هم هست؛

 در اصول عمليه؛ اباحه و برائت مثل ؛ندكبعضي تسهيل مي -1

 ؛مثل احتياط ؛كندبعضي كار را سخت مي -2

 .مثل استصحاب ؛ال اقتضاء است و تفاوتيببعضي هم  -3
 است. طورنيايي هابخشدر بلكه  ؛كه اصول عمليه آمده كار را راحت بكند اين كليت ندارداين تصورو تلقي 

اين بحث حكم واقعي و ظاهري خيلي حرف دارد و هرچند روي اصول ما كارهاي بسيار ارزشمند هم انجام 
ي فراواني دارد كه هاحرفي جديد، خود بحث حكم ظاهري و واقعي هابحثهم با توجه به  حالنيدرعگرفته است، 

 د.آيجاي خودش مي همآندارد اگر با اين نگاه نگريسته بشود، مطالب زيادي 

 نتيجه
اجتهاد و فقه ما،  فرضپيشيكي از ده بيست  عنوانبهي به ميان آمد؛ اقاعدهمحصل كالم اين شد كه سخن از 

بود يك مقدار حد و حدود قاعده آن روشن شد و منبع عمده روايات هم آنجا  هابحثيكي اين بود. چون دخيل در 
اجتهاد  فرضپيشت پيدا بكنيم كه ده بيست اصل را كه است كه جاي تأمل و دقت دارد و خيلي مايل هستم كه فرص
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تواند زمينه بشود كه روي آن شود و در فضاي فعلي، مياست، بحث جدي روي آن انجام بدهيم، رساله خوبي مي
 كارهاي بيشتري انجام بگيرد.
 اي بر بحث قبلي بود. كه تكمله از اين بحث هم بگذريم

كرديم، يكي مفهوم شناسي تربيت و حدود آن مفهومي كه در اينجا مورد در بحثي كه داشتيم، مقدماتي مطرح 
گيري، يكي دو تا تغيير خواهيم داد كه در پايان بحث البته در نتيجهتعرض قرار داديم كه اينجا تعيين شد و تمام شد. 

كه به مناسبت اين كنيم. يك بحث هم در مورد فقه و رابطه آن با اخالق و موضوع فقه و كاركرد فقه است عرض مي
 ي آينده ما دخيل و مؤثر است.هابحثمطرح كرديم در حدي كه در  اجمالبهپيش آمد كه  هابحث

  عرفانو  مناسبت فقه
تواند ، يك نكته هم بيفزاييم و آن اين است كه ما يك بحثي هم در عرفان داريم كه گاهي ميهابحثدر تكميل 

 ند.در قلمروهايي با فقه مناسبتي پيدا بك

 عرفان اقسام
 عرفان تقسيم شده به؛

 عرفان نظري -1
 درواقعي دقيقي كه در عرفان دارد و هابحثان وجود مطلق به معناي البشرط مقسمي است، با آن همآنموضوع 
 ي است، با يك نگاه خاص و زاويه ديد خاصي كه جاي خود بايد بحث شود. شناسيهستيك نوعي 

 عملي عرفان -2
كه  كه عرفان عملي بر اساس نوع نگاهي كه عرفان نظري به هستي و جهان و انسان كرده عرفان عملي هم داريم

 درواقعشود. دهد كه يك علم هنجاري و تكليفي و دستورالعملي ميگويد بر اساس آن يك نوع دستورالعمل ميمي
 عمده كار عرفان بحث توحيد و انسان است.
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به شهود و فنا بشويم، مراتب فنا و آن بينش خاصي كه عرفان  شود كه قائلبر اساس نگاهي كه آنجا پيدا مي
كلي، ناظر به آن اهداف و ترسيمي است كه  صورتبهكه غالباً نه  انددادهيي هم هادستورالعملعرفا  وقتآندهد، مي

دهد يعني هم به نحوي رفتارهايي است كه فرد انجام مي هادستورالعملاست. آن  آمدهعملبهدر عرفان از انسان 
كه بخشي از موضوع اخالق رفتارهاي اختياري آدمي بود، بخش يا همه موضوع فقه هم رفتارهاي  طورهمان

اختياري است همين عنوان رفتارهاي اختياري كه هم در فقه و هم در اخالق آمد، در عرفان عملي هم باز به نحوي 
 .است قرارگرفتهموضوع 

امروز در حقوق و چيزهاي ديگر هم  اصطالحبهق، فقه و عرفان هست، پس رفتارهاي اختياري در موضوع اخال
 ديني اين سه بخش است. ازنظرهست. 

كند، دهيم حيث نگاه ما فرق ميآنجا هم همان نكته است كه در عرفان كه رفتارهاي اختياري را موضوع قرار مي
يعني رفتارهاي اختياري از حيثي كه ما را به شهود قائل بكند، با اين  ؛حيث نگاه ما، هدف خاص شهود و فنا است

شود. حيث خاص ديگري دهيم، موضوع علم اخالق ميشود. پس حيث خاصي كه به آن ميحيث كه وارد عرفان مي
ه ي كانكتهشود، البته دامنه موضوع فقه، طبق شود و به يك اعتبار و حيث هم موضوع فقه ميموضوع عرفان مي

 ي دارد.ترگستردهعرض كرديم شمول و عموم 
گوييم به اين معنا است. بحث حيثيت را آقاي بروجردي محمول هميشه در درون موضوع است، حيث كه مي

 خواهد.كشد، واقعاً يك جلسه ميمطرح كردند. من اگر بخواهم وارد آن بشوم طول مي
زيبا و ناپسند بشود، زيبا و  فتارها قابليت اين دارد كهر كهاينبه لحاظ  درواقعمحمول حيثيت در موضوع است، 

 وكه اين زيبايي دارد يا ندارد. قابليت اتصاف آن به اين زيبايي  مييگويمناپسندي كه در هنر است، به اين لحاظ 
 ي، حيث قابليتي كه در درون آن است مال موضوع است.زشت

 همآنقه ما، فقه عامه در حقوق جديد، نگاهي به يي است كه در فقه موجود است، فهاطرحبحث ديگر هم 
 خواهيم داشت.
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 ي مباحث فقهيبندميتقسنوع مقدمه سوم: 
ي مباحث فقهي است، هم در فقه ما، هم در فقه عامه، هم در چيزهاي جديد مثل حقوق بندميتقسمقدمه سوم نوع 

فقهي است و در مباحث آينده جايگاه فقه التربية يا فقه  مسائلي بندطبقهكنيم، ثمره آن، آشنايي با بحثي مي هانياو 
 شود.األخالق و التربية، در اين تقسيمات روشن مي

 ي مباحث يك علمبندميتقسجايگاه 
و  ي بكنيمبندميتقسخود آن فقه شكوفا بشود خيلي مؤثر است، چطور  كهايني مباحث يك علم، در بندميتقس

مهم است آن است كه كاركرد بيشتري در آن عمل خارجي  آنچهخل داشته باشد يي كه كمترين تداهايبندميتقس
ذهني محض باشد، بين  كهاينباشد. نه  معناداري بندميتقسداشته باشد. اين خيلي مهم است كه در عمل خارجي اين 
و شمايل ي مسائل كه يكي شكل بندميتقسي و بندطبقهاين دو گاهي خيلي مشكل است، بين اين دو مالك در 

عموم و خصوص و تداخل و عدم تداخل، يكي تأثير و نقش آن در تسهيل ارتباط علم با آن عمل  ازنظرمنطقي است 
، اگر بخواهيم واقعيت را بگيريم، تداخالت ديآيدرنمجور  باهم هاوقتخارجي و واقعيات خارجي است كه خيلي 

ي در بندميتقساين نوع  الجملهيفگيريم. ولي اقعيت فاصله ميرا حذف بكنيم، از و هاتداخلاگر بخواهيم  شودپيدا مي
گفتيم، همان موضوع شناسي عمالً ما را به تقسيمات شكوفايي يك علم خيلي مؤثر است و موضوع شناسي كه مي

و  هاآن شناسي، موضوعهاعلم، اين دو مطلب در تحول و تكامل علم خيلي مؤثر است، همه رسانديم خوبي
كه شيخ طوسي در هر دو زمينه خيلي نقش بزرگي داشته  كه با موضوع شناسي ربط هم دارد هاآني مسائل بندطبقه

شود گفت كه بينيد كه يك تحول بنيادين وجود دارد و ميي قبل از ايشان و ايشان را مقايسه بكنيد، ميهاكتاباست. 
ر اين دو سه قرن اخير جاي اين بود كه روي اين در فقه، ما خيلي تحول و پيشرفتي هم نداشتيم، حداقل د

خيلي كار بشود و در مسائل فقهي خيلي كار نشده است، فقط در معاصرين ما مرحوم صدر يك نوع  هايبندطبقه
 طورنيهميي كه روايات ما، مجامع روايي فقهي ما و هايبندطبقهما داريم،  آنچهطرح جديدي ارائه داده است و اال 

كنم و خيلي هم دخل و تصرفي در آن داده نشده ما دارد يك تقسيم رايج و متداولي است كه عرض ميكتب فقهي 
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 تريجد هايبندطبقهيك مقدار در اين  هاآنشود كه است و در عامه يك مقدار متفاوت است. بعضي جاها حس مي
 تنوع هم دارد. هاآني بندطبقهبودند و 

كتاب قواعد مرحوم شهيد اول، كتاب بسيار ارزشمندي است كه  ،مييگويمدمان ي كه در فقه خوبندطبقهاين نوع 
ي جديد دارد، حتماً اين كتاب را ببينيد، اگر كسي بخواهد وارد يك نوع فلسفه فقه بشود، هاچاپدو جلد است و 

يي كه شهيد دارد، هااهنگدارد. يكي از  هانيانسبت به فقه و امثال  دودرجهي هانگاهاين كتاب، خيلي سودمند است. 
بينيد ي مباحث فقه است. البته فكر نكنيد كه در آنجا عنوان دارد و منظم است، جابجا مراجعه كنيد ميبندميتقسهمين 

 كه ذهن مرحوم شهيد به اين متوجه بوده است. 
قواعد مرحوم شهيد اول دو جلد -گرفتم،  ازآنجاگويم، يك مقدار نوع تقريري كه من از تقسيم رايج و متداول مي

جز مرحوم شهيد  ؛كار نكرده ،كالسيك گونهنياكس ديگري هم  -»شهيد اول«است اسم آن القواعد و الفوائد هست 
صدر در مقدمه همان كتاب الفتاوي الواضحه، اين كتاب را ببينيد. خيلي كتاب قشنگي است و مزايايي دارد يكي اين 

ي انجام داده كه متأثر از حقوق و مباحث جديدي هم هست ولي با ذهن خالق خود تقسيم است كه تقسيم جديد
ي و موضوع شناسي فقه و اخالق ما بندميتقسي و بندطبقهخواهم بگويم كه مي هرحالبهجديدي ارائه داده است. 

ي ما بوده، در بندطبقه ي ارسطويي مالك تقسيم وبندطبقهواقعاً ضعف دارد و بعد از هزار سال در اخالق همان 
ي جديد ارائه داده است. ما در بندطبقهي اخير آقاي مصباح به خاطر تماسي كه با مسائل جديد داشته، يك هادوره

بندي و خود طبقه و ؛ي اين دو علم خيلي ضعف داريمهايبندطبقهفقه و بيشتر در اخالق از لحاظ موضوع شناسي و 
 طلبد.هر دو كار تحقيقي ارزشمندي را مي بندي مسائل فقه و اخالقتقسيم

 متداول در فقه شيعه اتتقسيم
 :كنيمي ريز آن عرض ميهابحثتقسيم متداول در فقه شيعه را، بدون ورود به 
داشتيم، از زمان شيخ هم ان بوده، در همان زمثر از فقه عامه همراه يك تقسيمي كه در فقه شيعه با نوعي تأ

تا است. آنچه در شرح لمعه و تحرير و  80ـ  70 تا 40از ي فقهي ما هاكتابقهي، طوسي هم آمده. ابواب ف
ي غير رايج و متداول هاكتاب، كتب عامه، يا هاكتاباست، منتهي در بعضي تا  40 بيش ازي متداول ماست، هاكتاب

 تاست. 50 ـ 40تا رسيده است ولي عمده بين  80ـ  70فقهي ما به چند كتاب تقسيم شده، فلذا به 
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آمده  هاكتابتا است كه در  50ـ  40بندي بكنيم، به اين چند بخش عمده ناظر به اگر كل فقه را بخواهيم طبقه
 است.

 تقسيم اول:
بندي متداول شيعه است مبناي تقسيم و تعبير شهيد استبوده و  در فقه ما» بندياولين تقسيم«بندي كه يك تقسيم

 :به اين بيان است.» فعل اختياري مكلف«كه تقسيم بر اساس موضوع 
 فعل كه عبادات را شامل است.به اين » غايته أخروية و مشروطة بالنية«است،  اخرويبه فعلي كه غايت آن 

و  مشروط به قصد قربت نيست و بودهدنيويه مقابل أخرويه  ،است اخرويمقابل و غايت دنيوي دارد  فعلي كه
 ؛كنندتقسيم مي »محتاجة إلي العبارة«و اال قابليت اخرويه شدن را دارد. اين غايت دنيويه را به  مقابل عبادات است

است و همين بخش را تقسيم به » غيرمحتاجة الي العبارة و الصيغه«فعلي كه نياز به صيغه و عبارت دارد و آن كه 
شود. اين شود يا عبارت يك طرفه است كه ايقاعات ميه تعبير به عقود به معناي أخص ميك» عبارة من اثنين«

 شود؛تقسيم است كه نتيجه آن سه بخش مي
 عبادات؛ ـ 1 
 ؛»عقود و ايقاعات«معامالت  ـ 2 
 .احكام -3

به قصد قربت احكام به معناي حكم به معناي عام نيست. احكام يعني افعالي كه غايت آن دنيوي است و مشروط 
 .نيست و قوامش به عبادت نيست. مثل صيد، اطعمه، اشربه، قضا و حدود و ديات كه يك بخش معظمي از فقه است

كنند، البته گاهي با جابجايي بندي است كه عمالً خيلي از كتب فقهي ما به همين روال بحث مياين يك تقسيم
است كه جاهاي ديگر نيست. اين يك بخشي است كه اينجا بعضي ابواب. تفاوت فقه ما با ديگر علوم در عبادات 

بندي در آن كه هيچ فكري نشده كه يك نوع طبقه آمده است كه تا اينجا خوب است، در احكام تنوع دائره دارد
جاي اين  كهيدرحالاز صيد و اطعمه و اشربه وجود دارد تا قضا و شهادات و حدود،  در احكاموجود داشته باشد، يا 

را محدودتر بكند و نظم بهتري به آن بدهد. اين يك نوع  هانياي بهتري بيايد و دامنه هابنديه تقسيماست ك
 ي فعلي فقه ما همين است.هابنديبندي است كه خيلي متداول و رايج در فقه ماست و مبناي همه تقسيمتقسيم
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 تقسيم دوم:
 است: چهار بخشموضوعات ابواب فقه  فرمايند كهايشان مي است.مرحوم شهيد صدر  دوم، تقسيم تقسيم

 كه همه به آن قائل هستند. عبادات است؛ ،بخش اول 
 اموال است؛ بخش دوم،
 .سلوك است بخش سوم،

 ؛اندكردهو بعضي متعلق احكام را گرفتند و تنويع  اندكردهرا تنويع  و آنبعضي رفتار را گرفتند  هابنديدر تقسيم 
آن چيزي است كه متعلق رفتار ما  درواقععبادات رفتارهاي ما هستند، اموال كه ايشان يك نوع مزجي كردند 

 گونهنياهمه رفتار هستند، ولي اين متعلق رفتار ما است. منتهي ايشان  هانياشود، شود، سلوك هم باز رفتار ميمي
 تقسيم كردند؛

 عبادات
 ر آن شرط است؛است كه قصد قربت د عبادات چيزهايي

 اموال
 گيرد و مناسبتي با مال دارد؛اموال، بخشي از فقه است كه احكام و اعمالي كه به مال تعلق مي

ي عمومي اموال مثل زكات هابحث اندكردهاين اموال را به اموال عامه تقسيم » الفتاوي الواضحة«كتاب  در مقدمه
ته زكات و خمس در همه تقسيمات تداخل دارد، به يك نحو و خمس بيشتر به حكومت مربوط است، مثل انفال، الب

دهيم. اموال عامه مثل تواند در اموال بيايد و به يك نحو در عبادات بيايد. بستگي به ترجيحي است كه ما ميمي
يي كه افراد با اشياء و اموال پيدا هامناسبتهاي افراد و و اموال خاصه كه ماليت هانياانفال، زكات و خمس و امثال 

چون ملكيت گاهي مالك فرد است، گاهي حاكم است، گاهي مالك عموم «كنند، مناسبتي كه حكومت يا عموم مي
كه مالكيت عمومي  عامه اموالي است كه متعلق مالكيت حكام هستند» ديآيدرمجامعه است كه به صورت مشاع 
 در آن سهيم اندكردهيي كه فتح هاآناست،  گونهنيهم، بعضي از غنائم جنگي گيردجامعه است، مثالً غنائم را مي

يي كه در فتح نبودند سهيم هستند، بعضي چيزها هم مثل انفال مال هاآنهستند، در بعضي از غنائم، همه جامعه حتي 
؛ چه قسم ملك حاكم رديگيبرم. عامه دو قسم را در رديگيبرمرا در  همهنياحاكمه و ولي است.  ئتيهحاكم و 
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اموال خاصه  و ؛باشد، چه ملك عموم جامعه باشد، با عموم و قواعدي كه دارد، مثالً فاتحين در جنگ يا همه مردم
: اسباب تملك، چيزهايي كه موجب درآوردنداموال خاصه را ايشان به اين شكل  وقتآنشود، هم كه مال افراد مي

اختياري است، بعضي  هانياكه بعضي از  كه عبارت از حيازة، احياء، ارث ردشود اموال در ملكيت افراد قرار بگيمي
از پنج شش راه وارد تملك  هانيانيست، يا از طريق ارث، حيازة، تحجير، احياء و معامالت و تجارت و بيع و امثال 

توانم خودم مي اسباب تملك هستند. يكي هم احكام تصرفات هست كه چه تصرفاتي در اين ملك هانياو  شودمي
بكنم. احكام تصرف، مثل وقف، وصيت، هبه، اين تصرفاتي كه در مال هست و معموالً اين تصرفات موجبات 

شود، البته اين تقسيم را نكردند ولي خروجي هستند. يا با حفظ ماليت و ملكيت من، يا موجب خروج از ملكيت مي
ه ملكيت شخص است، يا تصرفاتي كه خارج از ملكيت همرا است، تصرفاتي كه مجامع با ملكيت است گونهنيا

 كتابشان را تا آخر نرساندند. و ؛است
 .ناتمام مانده است هاآنحل اين بودند، منتهي كار  درصدديك مقدار از معضالتي كه در اين تقسيم داريم، ايشان 

 سلوك
و سلوك را باز به  و به اين تقسيم بسنده نكرده ؛به مال هستند متعلق ريغرفتارهاي غيرعبادي،  درواقعسلوك 

 سلوك عام و سلوك خاص تقسيم كردند.

 سلوك خاص

مثل بحث ». عالقات األفراد بينهم«روابطي است كه ميان افراد در درون جامعه با خودشان هست  سلوك خاص
سلوك خاص، احوال شخصيه . مثل ازدواج و طالق. پس هاستانساننكاح و چيزهايي كه بخشي از قانون مدني بين 

 شود.است كه امروزه از آن به احوال شخصيه تعبير مي

 سلوك عام 

احكام و سلوك عام هستند.  هانيايك بخش سلوك عامه هم داريم كه واليت، حكومت، قضاء، قصاص 
ن افراد و جامعه موجب آن هستند، رفتارهاي ميا حكومت شود،رفتارهايي كه در مناسبت حاكم و جامعه مطرح مي

هستند كه نقصي كه در  هانياچند نكته است كه اهم  درواقعنيست. معضلي كه به نظر ايشان اهميت داشته است 
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گيرد كه ، اين يك نوع عنوان وسيعي كه مجموعه و طيفي از احكام را مياندآوردهاحكام بوده با اين عنوان خاص 
ي ترمطلوبد احكام بسط بهتري پيدا بكند و جايگاه بهتر و شوي ندارد و تنويع و جدايي آن موجب ميچنانآنربط 

آمده كه يك سري بيابد و اين يك مقدار ضعف در اين قسمت دارد. يك مقدار هم در سلوك خاص به نظر ايشان مي
شود و جاي اين دارد كه سلوك خاص را بسط بدهيم، مسائل ارتباطات اجتماعي داريم كه در آنجا مطرح نمي

ي اقتصادي جديد در ذهن او بوده، يعني هابحثدر بحث اموال،  و ؛حث تربيت به همين شكل مطرح بشودمبا ازجمله
نگاه او به اقتصاد اين بود كه اين مال از كجا پيدا شد و نحوه تصرف چگونه بايد باشد و نگاه ايشان در مباحث 

كه اموال  دانسته، اموال فقه االقتصاد است» فقه االقتصاد«كشانيده كه بحث اموال را  سونيااقتصادي، ايشان را به 
به نظر ايشان فقه االقتصاد است و بر اساس فضايي كه در مباحث ماركسيسم و مباحث  درواقععامه و اموال خاصه 

آوريم. را در اموال مي هانياا آوردند، مرا در عبادت مي هاآنفرمايد: زكات و خمس همه اقتصادي جديد آمده و مي
  .اين دو تقسيم، تقسيم قديمي است .اندآوردهي است كه ايشان ميتقساين هم 

 تقسيم سوم:
قابل اعتناء مطرح شده است. منتهي تقسيمات ديگري هم  نظرصاحباست كه از دو هم موجود تقسيم جديدي 
بندي را بر اساس روابط بعضي گفتند، ما اين تقسيمقائل خاصي دارد.  هانياتوان گفت كه وجود دارد كه نمي

 .خود، خدا، ديگران و با طبيعت چهارگانه انسان تنظيم بكنيم. رابطه با
 كند.يي برجسته كرده و تميز ميهاقسمتيي دارد. عمالً فقه ما را در يك هايخوببندي يك هر تقسيم

سائل جاهاي مختلف آمده است. آقاي مطهري و در و م بندي آقاي مصباح، اخالق را آوردهمثالً اين تقسيم
 هم زياد است. هايغربي هاكتاب

با ديگران و با طبيعت. اين  ]البته با وجود تداخالت در تقاسيم[احكام در قلمرو رابطه با خدا و با خويشتن 
و جاهاي مختلف  اندكردهاتخاذ  همان . آقاي مصباح اجرا كرده، ديگراندقائلبيشتر به اين  هايغربهماني است كه 

شود شود كه مياست. گاهي گفته مي طورنياشود و طبيعتش هم البته با ديگرانش تنويع دارد و اقسامي مي اندآورده
شود و كجاها تا آخر فقه برويم ببينيم كه كجاها مشكل پيدا مي امنكردهفقه را در اين قالب آورد البته من دقت 



 ٩٦٦ :ماره                                                                                                                     

 

جاي اين را دارد كه كسي اين بحث را تكميل بكند در اخالق تا حدي در اين كار شده گر شود ولي مشكل پيدا نمي
 است. چه تداخل دارد، تقسيم بي تداخل بايد بيرون ريخته شود ولي در فقه اين كار نشده

 خالصه
ه تقسيم شهيد صدر به سه بخش بود. خود ايشان اموال را جدا نكرده ولي سلوك عام و خاص را برجسته كرد

 .آنجا كه عبادات و معامالت و احكام است برخالفعمده عبادات و اموال و سلوك است 
برد و هم خالصه اينكه در تقسيم كالسيك ما عبادات و معامالت و اموال است كه هم معامالت آن كمي زور مي

چهارگانه انسان با  يهامناسبتاحكام آن. ولي تقسيم ايشان عبادات و اموال و سلوك است و در تقسيم ديگر هم 
 تواند ثواب و عقاب داشته باشد فقهي است.خود و محيط جامعه است. هر رفتاري كه مي

 وصلي اهللا علي محمد و آله االطهار
 


