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 مكاسب محرمه / تصوير و تمثيل     87-88       20جلسه 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 در تصوير »عنوان«

 الف. قصدي

بحث در فرع پنجم بود كه عنوان تمثيل و تصوير آيا عنوان قصدي است يا عنـوان قصـدي نيسـت؟ مرحـوم آقـاي      
قائل شدند كه تصوير و تمثيل قصدي است و بدون ايـن   معموالًخوئي و جمع ديگري از بزرگان مثل آقاي تبريزي 

 .كه قصد باشد عنوان و مفهوم صادق نيست

 ب. غير قصدي

در اينجا در مقابل كساني كه قائـل بـه ايـن     .قائلند كه عنوان قصدي نيست..ساني مثل سيديزدي ودر نقطه مقابل ك 
. اولين بحث در قبال كساني كه قائلند كه عنـوان قصـدي   وجود داردست، چند نكته اينجا اهستند كه عنوان قصدي 

رتي يا مجسـمه اي بـدون   دليلش هم اين است كه اگر صواست، اولين مطلب اين است كه عنوان قصدي نيست و 
ـ  رش هـم  هر گونه قصدي هم ساخته شود عرفاً گفته مي شود صورت يا مجسمه يا تمثال آن شيء محكي است. س

 .اين است كه در بين اين صورت و تمثال رابطه اي است و اين رابطه قوي تر از رابطه لفظ و معناست

 تبعيت داللت از قصد

 داللت تابع قصدالف. 

در خود رابطه لفظ و معني اختالفي وجود دارد كه بعضي مي گويند تابع قصد است، بعضي مي گويند داللت تـابع   
 كامالًقصد نيست. اما فرق اينجا با داللت لفظ اين است كه داللت لفظ در اينجا بنابر نظر محققين، داللت وضعي و 

 .ني نيستهيچ علقه اي و رابطه واقعي بين لفظ و مع ،قراردادي است

 ب. عدم تبعيت داللت ازقصد

قائلند كه يك رابطه حقيقي بين لفظ و معنـي   ، مگر بعضي كه قائل به رابطه و علقه حقيقي بودند اما عمده محققين 
نيست. چرا نسبت داده مي شود به بعضي كه گفتند علقه حقيقي وجود دارد مثل مرحوم ميرداماد كه نسبت دادند كه 

علقه حقيقي است ولي اين درست نيست. اين الفاظ كه تشكيل از حروف شده است داللتشان  بين لفظ و معني يك
قراردادي است و شاهدش هم اخـتالف السـنه و زبانهـا و تحـول      كامالًبر معاني هيچ داللت واقعي و ذاتي نيست، 

هم زبانها بـا هـم    .اينها شواهدي است كه در اصول گفته شده است .خود يك لغت در يك زبان و امسال اينهاست
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معاني متفاوت دارد، هم يك لفظ در بستر تاريخي تحول يك لغت  ،هم يك لفظ در زبانهاي مختلف ،متفاوت است
و زبان هم معانيش متفاوت مي شود و ديگر نكاتي كه در جاي خودش گفته شده است و مهمتر از همه اينهـا ايـن   

ست كه بين لفظ و معنـي  اعالوه بر اين كه شواهدي  ،ستاذاتي دليلي وجود ندارد براي اين كه اين علقه است كه 
 علقه ذاتي نيست. 

آنجا كه علقه ذاتي نيست، جاي اين بحث بيشتر است كه اين علقه لفظ و معني كه ذاتي نيست، بلكه با قرار واضـع  
بـا ايـن معنـي، آنجـا     پيدا كرده اين كلمـه   يك علقه اي ،يا وضع تعيني ،وضع تعييني ،يا قرار متكلمين به يك لغت

داللتي ندارد صادر شود اين كه  ممكن است گفته شود اين كلمه بدون قصد و هدف و جهت اگر از كسي متمشّي و
بـراي ايـن كـه     آنجا ممكن است كسي اين را بگويد ،براي اين كه علقه اش به اين است كه كسي اين را قصد كند

متقوم به قصد اسـت. ولـي همـين كـه      اصالًت بگوييم اين پيوند ممكن اس .علقه واقعي و پيوند واقعي وجود ندارد
 رابطه واقعي وجود ندارد، موجب مي شود كه آسانتر شود تابع قصد است. 

 »ذي الصورت « با » صورت «  نسبت
و ذي التمثال يك رابطه اي نيست  الصورةدر مانحن فيه رابطه صورت و تمثال با ذي  ،اما به خالف مانحن فيه

علقه اين شيء و اين صورت يك علقه واقعي است، گاهي ديديد   و اعتبار معتبري پيدا شده باشد، ،كه به قرار كسي
در يزد عقاب است و  كامالً يك سنگ در آن شكلي ايجاد شده است، ،در كوهها در اثر زلزله و حوادث طبيعي ديگر

ور نيست، ولي اين رابطه با آن پرنده واقعي است و به قـرار شخصـي و بـه اعتبـار     طاين  كامالًاين شكل با اين كه 
در صور ذهني مـي گـوييم ايـن يـك رابطـه اي دارد بـا ذي       معتبري ايجاد نشده است، و بنابراين همان طور كه ما 

مـن بسـته اسـت، آن    اصل اين كه اين صورتي كه از ايـن سـاعت در ذهـن      ،حاال به عينيت يا به نحو شبه ةالصور
فرقي نمـي كنـد،    ،صورت با اين ساعت نسبتي دارد و نسبتش هم واقعي است منتهي نسبتش عينيت است يا شَبهي

 در هر حال يك علقه واقعي است و مثل لفظ و معني نيست.
ولـي بـدون هـر     ،در تمثال و صورت هم همين طور است اين صورت و تمثالي كه اآلن در جايي نقش بسته اسـت 

آگاهي حتي اگر از يك سازنده و در اثر يك حادثه طبيعي ايجاد شده باشد، مثل شكل عقابي كه در آن كـوه   صد وق
 .اين يك رابطه واقعي است وجود دارد، اآلن هم عمالً وقتي نگاه كنيم مي بينيم كه اين عقاب است.

 قصد در ايجاد صور
بنابراين با توجه به اين كه رابطه صور و تماثيل با ذي الصور و ذي التماثيل يك رابطه قراردادي نيست بلكـه يـك    

هـر   ،به نظر مي آيد هم صدق صورت و تمثال و هم امتثـال و اضـافه اش   .ارتباط واقعي است و علقه حقيقي است
 ،و صدقش متقوم به قصـد نيسـت كسـي اگـر بدانـد     و ذي التمثال دارد  ةدوي اينها يك رابطه واقعي با ذي الصور

ست ولو اين كه كسـي قصـد هـم    اصورت آن  ست واصدق مي كند كه شكل آن  كامالً نداند، شكل آن مي شود و 
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اسـت و ميـان    ةست كه ميان صورت و ذي الصـور ا اين اوالً كه سرّ اصلي و نكته اصليش همان علقه واقعي نكند.
ن علقه واقعي موجب مي شود كه صدق بكند اين مفهوم بر اين شـيء كـه صـورت آن    تمثال و ذوالتمثال است و اي

در   اصالًست ولو اين كه قصدي اينجا نداشته باشد حتي اگر از فاعل مختاري صادر نشده باشد، است يا تمثال آن ا
 اثر يك حادثه طبيعي اين رخ داده باشد و اتفاق افتاده باشد باز اين صورت محقق مي شود.

ث ساخت است اين كه مي گوييم قصد نيست، آنجايي كه هواپيمايي مي سازد كه هدف و قصد او چيز ديگـري  بح
است ولي عمالً اين صورت و شكل پرنده اي در مي آيد، ثمره در اينجا و فروع ديگر ظاهر مي شود. اگـر بگـوييم   

او قصـدش ايـن اسـت كـه      ،كـرده عنوان قصدي است و صدق اين عنوان متقوم به قصد است، اينجا قصـد آن را ن 
هواپيما بسازد، فالن نياز را تأمين كند و اما اگر نگفتيم عنوان قصدي نيست آن وقت اين هم همين كـه توجـه دارد   

 اشكال دارد ولو اين كه قصد نكرده است.

 شرط قصدي بودن عنوان

نه تنهـا   ،ديگر، مفهوم قصدي نيستجواب اول و نكته اول است كه با توجه به علقه و پيوند واقعي اين مفهوم اين 
قصد عاقل مختار و عالم و فاعل مختار شرط صدق نيست بلكه اگر فاعل مختاري هم صانع اين صورت يا مجسمه 
نباشد باز هم مي گويند اين صورت مجسمه و لذا همين نشان مي دهد كه قصد شرطش نيست فقط براي ايـن كـه   

قاي خـوئي و  آدر مقابل مثل مرحوم  اوالً .ولو اين كه او قصدش اين نيستحرام باشد بايد به آن توجه داشته باشد 
 .بزرگاني كه اين گونه فرموده اند

 شرط حصول قصد
اين است كه حتي اگر ما بگوييم اين عنوان قصدي است حتي اگر بگـوييم ايـن تصـوير و مجسـمه سـازي و       ثانياً 

. اين است كه وجود .مكارم و مرحوم و سيد يزدي و غيرهتمثيل عنوان قصدي است جمله اي فرموده اند مثل آقاي 
 .است كه اين را من مي خواهم در وجه دوم توضيح بدهم قصد اين جا قهري

مي گويند كه فرض مي گيريم كه اين عنوانِ قصدي است ولي وجود قصد و حصول قصد در اين جا قهري اسـت   
آن چه كه در اين مطلب دوم خواسته اند بفرمايند اين است كه يك بـار   ،اين هم مطلب دوم كه بايد توضيح بدهيم

غافل مطلق است از اين كه دارد با كـار او   ،توجه به اين امر ندارد يعني عالم نيست اصالًفاعل صورت را مي سازد 
 .توجهي به اين ندارد اصالً .كه هواپيما مي سازد همراه با كار او شكلي هم پيدا مي شود

 دم توجه به ايجاد صورت  الف. ع

پس هميشه وقتي كه قصد ساختن آن امر را نمي كند بلكه دنبال . توجه دارد كجاستدر آن صورت يك وقت هم  
نسبت به اين كه با كار او كه براي ساخت مجسمه است براي ساخت هواپيمـا يـا تـأمين    ساخت چيز ديگري است 
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 اصـالً  يما يا تأمين غرض ديگـري اسـت توجـه دارد يـا    غرض او كه براي ساخت مجسمه است براي ساخت هواپ
او يك شكلي هم پيدا مي شود اگر توجه ندارد يعني غافل كلي اسـت از ايـن كـه    توجه ندارد به اين كه همراه كار 

بـراي انسـان و يـا    انجام مي دهد يك شكل و يك صورت مجسمه اي براي هدف ديگري همزمان با اين كاري كه 
اين جا حكمي وجود ندارد براي اين كه در فرض غفلت حكم تنجيز پيدا نمي كنـد چـون    .ودهم پيدا مي شحيوان 

 تنجيز حكم به علم است وقتي كه علم وجود ندارد حكم منجز نمي شود.

 توجه در ايجاد صورب. 

وجـه  اما اگر صورت دوم باشد همزمان با آن توجه به اين دارد نمي گوييم قصد كرده اين هدف گيري نكرده ولي ت
 دارد كه او هواپيما مي سازد ولي براي اين كه هواپيما را درست از آب دربياورد كه بتواند درست پرواز كنـد عمـالً  
بايد دو بال به آن بدهد، مي داند او دنبال اين نيست اگر هواپيما نمي ساخت او دنبال اين كه مجسـمه يـا صـورتي    

او قصدش ساخت هواپيما يا  نبود كه او مجسمه ساز باشد يا نقاش، هزار سال اهل اين ،دنبال اين نبوده اصالًبسازد 
هدف چيز ديگري از اين وسايل و ابزارهايي كه ساخته مي شود ولي مي داند و توجه دارد كه همراه كار او اين هم 

 درست مي شود اين صورت دوم است.
اين صورت اگر باشد حصول قصد، قهري است ولو اين كه قصد تبعي باشد در اين صورت هم قصد پيدا مي شود  

منتهي قصد به ذات مستقيم  .يعني در صورت دوم قصد كرده است كه مجسمه يا صورتي ايجاد كند ،ولي به تبعيت
هم مي شود يعني اگر از او سوال كننـد   نيست قصد كرده چيز ديگري را كه به تبع آن چون توجه دارد كه اين گونه

كه حاال كه هواپيما مي سازي شكل حيوان و پرنده اي هم مي سازي مي گويد چاره اي نيسـت نمـي گويـد قصـد     
 .ندارم قصد بالذات ندارد قصد مستقل ندارد ولي قصد عرضي و تبعي دارد

حصول القصد قهري 
 جمله اي كه مرحوم سيديزدي و آقاي مكـارم   ،وجود داردسه نكته در آن  ،اين كه فرموده اند حصول القصد قهري

سه تا مطلب دارد كـه بايـد    اين فرمايش ،قصدي است منتهي حصول القصد قهري ،دارند نمي گويد قصدي نيست
 :توجه به آنها كرد

 الف.  داشتن توجه

به اين مطلب باشـد، چـون اگـر توجـه     يكي اين كه مي گويد حصول القصد قهري يعني در جايي كه علم و توجه  
 .نباشد اين نيست و حكم هم نيست راحت است پس توجه بايد داشته باشد
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 تبعي قهري ب. توجه موجب قصد

 .دوم اين كه توجه او موجب قصد تبعي قهري مي شود نه قصد بالذات مستقل  
 ج. عدم لزوم قصد مستقيم

رط است الزم نيست قصد مسـتقل باشـد قصـد تبعـي هـم      سوم اين كه در حرمت شيء هم كه مي گوييم قصد ش 
قصد الزم نيست مستقيم، حـرام مقصـود     ولو به خاطر چيز ديگر باشد، ،باشد، باالخره همين كه قصد اين كار كرده

باشد، ولو اين كه براي يك كار ديگري اين قصد تبعي را هم كرده مثل خيلي از معاصي كه وقتي قصد معصيت مي 
براي اين كار يك معصيت هم مي كند ولي گرفته گاهي مي خواهد كار ديگري  يم خودش را هدفكند گاهي مستق

 .اين هم حرام است بخاطر آن اين قصد را انجام دهد،  ،كند چون چاره اي ندارد بايد به تبع او

 جمع بندي
اين جـا ثمـري    اصالًنظر دوم در مقابل كساني كه مي گويند اگر قصد نباشد حرمت ندارد اين است كه اين بحث  

ندارد در پاسخ اول مي گويد كه اين عنوان قصدي نيست اين هيچ وجه دوم اين كه فرض بگيـريم عنـوان قصـدي    
هم پيدا مي شود مي گوييم اگر توجه  كند ضمناً اين صورتر آنجايي كه مي خواهد كار ديگري باشد ثمره بحث د
چيزي كه انسان توجهي ندارد گناهي ندارد، حكم آن جا مصداق ندارد اگر هم توجه دارد قهـراً   ،ندارد خوب، هيچ

قصد به تبع حاصل است و قصد تبعي هم براي حرمت شيء كافي است اين هماني است كه يك كلمه فرموده انـد  
علم ت اگـر سـ قهري كه اين مقصود اين است كه اگر علمي نباشـد حكمـي ني  در حاشيه مكاسب كه حصول القصد 

 باشد كه ثمره هم در اين جا ظاهر مي شود قصد قهري است اين قاعده اي است كه مي گويند.
فرض مي گذاريد، توجه كه غير از علم نيست، توجه  يند توجه است اگر شما بين اين دوعلمي كه در اينجا مي گو

هواپيما كه مي سازد شكل پرنده هـم درسـت مـي     .كه اين آن است يعني اين صورت آن مي شود يعني علم به اين
شود همين اآلن توجه به اين هم دارد، يا فالن وسيله اي كه مي سازد آن شكل را هم توليد مي كنـد توجـه دارد يـا    

كه مي داند اقدام هم مـي كنـد،   آدم چيزي را  در اين صورتاگر توجه دارد   .ندارد، اگر ندارد كه حكم منجز نيست
و هـذا قصدش بالتبع يك امـر ديگـر اسـت    نيست،  قصد هم دارد، منتهي قصدش مستقيم و بالذات و مستقل

 .يكفي في صدق المحرم و كون الشيء محرم
 طلبه: پس هر دو گروه قصد را شرط مي دانند منتهي يكي مستقالً و يكي تبعا.

بله براي اين كه حرمت منجز بشود بايد قصد بكند وجه دوم مي گويد  ،ي داننداستاد: نه آنهايي كه قصد را شرط نم
عنـوان قصـدي    اصـالً بحث قبلي در حكم اين جا ثمره اي ندارد، وجـه اول مـي گويـد     ،بحث قبلي ثمره اي ندارد

در آن نيست وجه دوم مي گويد كه ثمره ندارد بلكه علم ندارد كه اين صورت هم ساخته مي شود چون ثمره بحث 
 .جايي بود كه هدف ديگري، چيزي را مي سازد كه عمالً مجسمه هم مي شود مي گوييم ثمره بحث در اينجـا بـود  
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يعني علم فعلي ندارد حكمي نيست اگـر   ،اين جا ثمره ندارد براي اين كه اگر توجهي به مسأله ندارد به تعبير ايشان
هم كافي است دقيقاً همين اسـت يعنـي مـي خـواهيم      قصد تبعي ،توجه دارد قصد حاصل مي شود و لو قصد تبعي

 بگوييم ثمره اي ندارد.

 توجه شرط حكم
 ؟ست يا نيستاطلبه: به صورت مطلق نمي شود رد كرد كه از عناوين قصديه 

جـايي كـه   ما كار به آن نداريم، اگر عنوان قصدي باشد، چه ثمره اي مي خواهيد از آن بگيريـد؟ آن   اصالًاستاد: نه، 
توجهي ندارد اين كه چه اين ها باشند چه آنها، حكمي منجز نمي شود اگر توجهي باشد، همين توجه كه بود  اصالً

ثمره اي ندارد، دقيقاً همين را مي خواهيم بگوييم وجه دوم مـي   ولي ستاپس قصد   ست،اعمالً دنبال آن قصد هم 
ست يـا نيسـت؟   ات كه بگوييم اينجا حكمي خواهيم بگوييم كه چه قصدي چه غير قصدي، همه اينها براي اين اس

ست براي اين امي گوييم اگر توجه نيست حكم هم نيست، چه قصدي باشد، چه نباشد، اگر توجه دارد اينجا حكم 
كه قصد قهري وجود دارد ولو صدق عنوان تابع قصد نباشد ولي اين جا قصد وجود دارد و طبق قصد حرمت هـم  

 وجود داد.

 هريِ تبعيهمان قصد ق» توجه « 
 و چه بالعرض. لةطلبه: آنهايي كه قصد قهري را كافي مي دانند دايره قصد را توسعه مي دهند چه باالصا

مطلب را در توضيح اين مطلب مي گـويم يكـي از آنهـا     3ـ 2من دارم  .استاد: ما هم داريم همين را تأكيد مي كنيم
قصد تبعي است و قصد تبعـي هـم يكفـي فـي      .همين است يعني مي گويند بحث ما در جايي است كه توجه باشد

ار ديگري است و همراه آن دروغ آن قصد تبعي هم همين طور است، دروغ مي گويد ولي دنبال ك .كون عملٍ محرم
 .تبعي و غير تبعي فرق نمي كند .حرام است ،يد توجه دارد قصد تبعي استمي گو هم

وجه اول اين بود كه عنوان قصدي نيست، وجه دوم لو سلّمنا كه عنوان قصدي باشـد ايـن بحـث ثمـره اي نـدارد       
كل هـم  چرا؟ براي اين كه اگر توجه ندارد در آن جايي كه براي يك كاري اين را مي سازد براي كار ديگري اين ش

توليد مي شود توجه به اين ندارد شكلي كه ساخته مي شود تكليفي ندارد اگر توجه دارد ثمره هم در ايـن جاسـت   
كسـي   و اين توجه يعني قصد، قصد قهري و تبعي و اين قصد قهري و تبعي يكفي در اين كه امر محرم استنفس 

 .همه مي گويند حرام نيست .حرام نيست ،كه توجه ندارد

 قصد تبعي بر حرمتكفايت 
اگر توجه دارد ما و شما نداريم همه بايد بگويند حرام است كه قصد تبعي است و اين كه عنوان قصدي اسـت در   

الزم نيسـت قصـد مسـتقل ذاتـي      .اين كه عنوان قصدي صدق كند، قصد تبعي در صدق عنوان صدق كـافي اسـت  
گويد اين عنوان قصدي است و قصد مستقل هم مي مستقل و بالذات باشد قصد تبعي هم صدق مي كند اگر كسي ب
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بگويد اين عنوان قصدي است و صدقش هـم بـه قصـد مسـتقل      ... كه.اين ديگر هذاخواهد اين درست است ولي 
 چيزي را بگويد اال اين كه يك نكته اي به ذهن خطور مي كنـد و آن  چنينندارد كه  دليليبالذات است ديگر كسي 

شـخص توجـه    . فرق اين دو قول در آنجايي اسـت كـه  اين كه آن جايي كه توجه ندارد كه صورتي ايجاد مي شود
كـه مـي گويـد عنـوان      كسي  ندارد كه همراه ساختن هواپيما صورتي هم مي سازد مجسمه اي هم توليد مي شود،

كه مي گويد عنـوان قصـدي اسـت    كسي  اما.قصدي نيست مي گويد اين كار حرمت واقعي دارد منتهي تنجيز ندارد
تفاوت اين دو قـول در آن صـورتي    .حكم نيست، حكم حرمت نيست نه اين كه تنجيز دارد اصالًمي گويد اين جا 

كه توجه به اين ندارد گفتيم دو صورت دارد وقتي توجه ندارد و توجه دارد آن وقتي كه توجه دارد اين دو قول بـا  
 .هم فرق نمي كنند

  مبراي عال تنجيز
اين اشكالي كه مي شود به وجه دوم كرد اين است كه در آن جايي كه توجه دارد مي گويم قصـد قهـري اسـت و     

حرام است چه بگوييد تابع قصد است چه بگوييد تابع قصد نيست چه بگوييد عنوان قصدي اسـت يـا نيسـت امـا     
يستند براي دو قول در آن جا يكسان ن صورت اول اين بود كه توجه ندارد توجه ندارد، اين .رد شدصورت اول كه 

تبع قصد هـم نـدارد پـس    اليك جايي كه توجه ندارد بشود اين عنوان قصدي است آن وقتي اين كه اگر كسي قائل 
اين جا حكمي نيست حرمتي نيست حكم وجود ندارد اما روي قول اين كه مي گويد عنوان قصدي نيست اين جـا  

جيز پيدا نكرده چون آگاه به قصد نيستند واال في الواقع كـار حـرام اسـت    حكم حرمت وجود دارد منتهي حرمت تن
 .حرام به حرمت واقعي دارد منتهي حرمت ظاهريه منجز ندارد

مظلومي را مي كشد بدون اين كه بداند اين مظلوم است و مستحق قتل نيست خوب چـون   مثل اين كه كسي اآلن  
ايـن كـه قتـل     الواقع حكم است قتل نفس محترمه است اما تنجز ندارد برنمي داند و توجه به اين امر ندارد كه في 

بدانـد و چـه   حكـم را  حرمتش به اين است كه بداند واال احكام مشترك است بين عالم و جاهل چه  ،نفس محترمه
 .چه نسبت به موضوع واقف باشد و چه نباشد .نداند

موضوع در آن اخذ نشده، حكم مشـترك بـين همـه اسـت،     اين گونه است كه نه علم بر حكم و نه علم بر  معموالً 
، براي عالم منجز مي شود تفاوتي بين اين دو وجود دارد، آن وقت اگر رفع عن امتي مااليعلمونمنتهي براي جاهل 

كسي بگويد حرمت روي عنوان قصدي آمده يعني تمثيل و تصوير قصد كه باشد، اين كلمه صدق مي كند آن وقت 
امـا گـر گفتـيم عنـوان قصـدي       .توجه ندارد عنوان صادق نيست، حرام نيست واقعاً حرام نيستكه در صورتي كه 

آن وقت اين دو با هم فـرق نظـري دارد كـه ممكـن     نيست، آن واقعاً مصداق حرام است منتهي براي او منجز شده 
بر اثم كسي گفت اعانـه بـر    اگر در اعانه مثالً .شودداشته باشد آثاري براي آن مترتب است در فقه عمالً هم تفاوت 

ست گناهي را انجام مي دهد ولي خودش ااثم واقعي حرام است نه اثم منجز بر آن شخص كه اين احتمال در آنجا 
 .توجهي ندارد ديگري نمي تواند كمكش كند
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تنجـز  همين آقا هواپيما مي سازد چون عنوان قصدي نيست في الواقع كار حرام انجام مي دهد منتهي بر او حرمت  
پيدا نكرده اگر گفتيم اعانه بر اثم واقعي حرام است ديگري نمي تواند كمكش كند چون او توجـه دارد و مـي دانـد    
اين كارها في الواقع حرام است ولو اين كه براي او عذاب ندارد و منجز نيست اين است كـه بـين عنـوان قصـدي     

كـه   اصول القصد ضروري و قهـري ند باشد، بگوييم كـه  بودن و نبودن آثاري مي تواند داشته باشد بي اثر نمي توا
پس اثري ندارد آن جايي كه توجه دارد اثري ندارد ولي آن جايي كه توجه ندارد ممكن است تفاوت هـايي داشـته   

اين هم نقطه دقيقـي بـود    ،بنابر يك نظري ،يكي مثل اعانه بر اثم ،چيزهاي مختلفي مي توان بر آن فرض كرد .باشد
 .گي نمي شود گفت هيچ اثري نيستكه به ساد

اين دو وجه در وجه اول گفتيم عنوان قصدي نيست در وجه دوم گفتيم عنوان چه قصدي باشـد وچـه نباشـد در     
است و كافي. قصد قهري حاصل و كـاف منتهـي در وجـه     حاذصلصورت توجه ثمره اي ندارد، چون قصد قهري 
 بي ثمره مطلق نيست. ،دارد دوم گفتيم در آن طرفش تفاوتي دارد و ثمره اي

 تمييز المشتركات بالقصد ةقاعد
توجه داشت آن قاعده تمييز المشتركات بالقصد است مي خواهيم ببينيم آن بحث اينجـا  مطلب سومي كه بايد به آن 

 هم مصداق دارد يا نه؟ 
ايـن قاعـده تطبيـق داده    در مشتركات قصد تعيين كننده اين است كه اين جوري است يا آن جور، و در اين جا هم 

وقتي كه كاري را انجام مي دهد كه   .. مي گويند اينجا تمييز المشتركات بالقصد است،.شده به اين كه مرحوم سيد و
 .كار هم مي تواند صورتي براي حيواني و انساني باشداين 

 عنوان حرام موجب حرمت

 :آن وقت اين مشكل دو غرض و دو وجه دارد ذو وجهين است 
يك وجه ديگر آن ايـن كـه تمثـال و     . وجه آن اين است كه اين منفعت را داشته باشد كه منفعت محلله استيك  

اين موضوع داراي دو وجه اسـت و چيـزي   ه است و وصورتي باشد كه فرض مي گيريم محرمه است، يا الاقل مكر
صد است تمييـز مشـترك بـه قصـد     كه مشترك بين حالل و حرام، بين دو وجه باشد تمييز آن و تعيين احدهما به ق

 .است
بـراي ايـن كـه      كند و هم مي تواند چيزي باشـد م مي تواند فالن منفعت را تعيين اين جا هم ساخت چيزي كه ه 

صورت سازي و تمثال و مجسمه باشد، آن وقت چون مشترك است تمييز اين مشترك قصد است بايد ببينيم قصـد  
ين منفعت حالل است، اگر قصد او آن باشد، تأمين آن مي شود و حرام مـي  او اين است كه اگر اين باشد يعني تأم

 .قاعده تمييز المشتركات بالقصد است اين جا بي  اين هم وجهي است كه در اينجا گفته شده، .شود
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عرضي هم كه بايد به تطبيق قاعده مشتركات بالقصد بايد داشت، بر اين نوع موارد يعنـي چيـزي هـم كـه منفعـت      
ست و تعيين اين و آن به قصد است اين هم معلوم شد چـون  اارد و همزمان صورت و مثال و مجسمه هم د محلله

ما عنوان را قصدي نمي دانيم اين جا جايي نيست كه بگوييم اين امر مشترك بين دو چيز است، حال با قصـد ايـن   
حرام نه اين كه يا عنوان حالل يـا عنـوان   مي شود يا آن اين همزمان دو عنوان را دارد هم عنوان حالل و هم عنوان 

حرام، در همين زمان عنوان حالل دارد و هم عنوان حرام دارد و چيزي كه همين كه عنوان حرام بر او صادق است 
همين كه توجه دارد عنواني كه حرام است، اين حرام است  ،اگر توجه به او داشته باشد، اگر توجه نداشته باشد هيچ

 .مقدمات است صاخ چون نتيجه تابع

 شرط تقدم عنوان حالل

حرام كه در يك جـايي آمـد   نيست كه بگوييم چون يك عنوان حاللي در آن است پس درست است عنواني  چنين
ممكن است كه عنـاوين   انجام مي دهداقدامي كه كسي . در كندقاً عنوان حالل آن جا صدق حرام مي شود ولو صد

مقدمات است  صعنوان هاي حالل است همين كه يك عنوان حرام آمد نتيجه تابع اخ ، عنوان 10متعدد باشد ، كه 
مي شود ، حرمت مقدم است مگر اين كه عنوان حالل تكليف اهمي باشد حرام و اين كار حرام مي شود يك عمل 

 معمـوالً شـد  كه آن هم از باب اهم و مهم حرام را كنار مي گذاريم و اال اهمي وجود دارد در جـايي كـه واجبـي با   
عنوان هاي مباح و مستحب با يك عنوان حرامي كه بر او صادق است عنوان حرام همه آنها را تحت الشـعاع قـرار   

 .مي دهد
عمل را مي كند اين شيء را مي سازد و توجه هم دارد كه همراه با اين مجسمه هم مي سازد حرام اين جا هم اين  

حالل است ما با صد آن را درست مي كنيم همـين كـه توجـه دارد كـه     است عنوان حرام كه آمد نمي تواند بگويد 
عنوان حرام اين جا صادق است قصد هم حاصل است و حرام است اينجا جاي تمييز المشتركات بالقصد نيست كه 
بگوييم با قصد اين مي شود يا آن مي شود نه اين مصداق چند عنوان است و عنوان حرام موجب مي شود كه صـد  

 .الل و مباح هم باشد حرام مي شودعنوان ح
اين هم از اين جهت است كه اين جا، جاي قاعده تمييز المشتركات بالقصد نيست، مثل حساب بانكي كه گفتيم يا  

مثالً چيزهاي ديگر كه در مشترك لفظي مي گفتيم با قصد معلوم مي شود اين است يا آن اين كه هم هواپيما اسـت  
كه توجه دارد كه شكل پرنده است عنوان حرام است و حرام است ولو عنوان حـالل  و هم شكل پرنده است همين 

اين جور نيست كه بگوييم با قصد او اين مي شود و يا آن فقط توجه كه داشته باشد حرام مي شود و لـذا  هم باشد.
 اين جا جاي قاعده تمييز المشتركات كه مرحوم سيد يزدي مي فرمايند اين هم نيست.



      1838 :�ماره ثبت                                                                                                                                

 10 

 اهم  تقدم واجب

هميشه عنوان حرام معلوم   مستحب باشد و در نقطه مقابل مصداق يك عنوان حرام باشد، ،اگر يك امر مصداق مباح
از يـك   ،كه كار حرام مي كند اين در اصول هم گفته شده آن جايي كه يك امر همان اجتماع امر و نهي باشد ،است

نهي داشته باشد و در آن جايي كـه هـم امـر و نهـي در     و طرف امر داشته باشد از طرف ديگر نهي داشته باشد امر 
حرمت مقدم  معموالًاينجا باشد و تركيب هم حالت انضمامي باشد بحث ديگري است آن جا تابع اهم و مهم است 

 .اهم باشد البته آن مقدم استاست يك جايي كه واجب 
غصبي راه برود، اين ارض غصبي كه راه مي رود كند بايد در ارض غريق وقتي مي خواهد انقاذ غريق  در انقاذ مثالً 

از يك طرف تصرف در مال غير است و عدوان است و حرام است از يك طرف هم مقدمـه انقـاذ غريـق اسـت و     
سـت مقدمـه يـك    اواجب است، آن وقت اگر ما انقاذ غريق را كه ما مهمتر دانستيم و مهمتر هم  ،مقدمه واجب هم

عنـوان حرمـت    معموالًواال در حالت طبيعي  ،مي گويد جايز است از اينجا برويواجب اهم مقدم بر آن يكي است 
است ولي الاقلش اين است كه اگر مباح و حرام باشـد عنـوان   مي گويند مقدم  معموالًحتي اگر با واجب هم باشد 

ما عمالً آنجا هم همين است اگر كسي مجسمه سازي حرام است و اين جا هم براي ساخت هواپي .حرام مقدم است
بايد تجسمي ايجاد بشود نسبت به حيواني، اگر اين ساخت، ساخت مباح است، و ضمناً توجه بـه ايـن شـكل دارد    

ن هسـت و  آحرام است حرام بر مباح مقدم و عنوان حرام جلوي آن را مي گيرد بله اگر ساخت اين يك الزامي در 
 و مهم.ست آن وقت آن را حالل مي كند آن هم از باب اهم ااهم هم 
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اگر اين شكل واقعاً شكل پرنده باشد، و توجه به اين داشته باشد ديگر قصد قهراً حاصل است اينجـا، جـاي تمييـز    
مشتركات بالقصد نيست، اين سه مطلبي بود كه گفته شد اوال گفتيم عئوان قصدي نيست ثانيـا عنـوان قصـدي اگـر     

صد قهري حاصل است آن طرفي كه توجه ندارد اثـر نـدارد سـوم    باشد حداقل در اين طرف ثمره اي ندارد چون ق
 اين كه اينجا جاي تمييز مشتركات به قصد نيست، آن قاعده اين جا مصداق ندارد.

 .صورت ناقصه است  سه چهار تا فرع داريم بر اين تصوير ها عكاسي ها،
 انشاءاهللا بعداً
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