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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 اوامر/  مباحث الفاظ/ فقو  اصول موضوع:
 اشاره

شکلی کو در اصول آمده بود  بر دوعالوه  کنند میوجوب و بعث  ی افادهکو   ىایی قالبو  ىا صیغودر حبث اوامر گذشت کو 
 .کنند میبعث  ی افادهشد کو  توسط ما افزودهىفت یا ىشت نوع دیگرش 

 یا خی؟ کند میجوب و بعث  ی افاده رفتار معصومپایان این حبث رسیدمی بو سیه و رفتار معصوم کو آیا  رد
در  سؤالپنج  و ؛است اما مستقل و منقح کار نشده استقرارگرفتو  موردنظراین حبث در تضاعیف کلمات فقها و اصولیون 

 .ذکر شد ىا آن کو جهت اصولی در رفتار معصومنی وجود دارد

 نقش سریه در زندگی 
 :قش داردنی چندین نو سیه و عمل کرد معصوماین ک آنیک نکتو باقی است و در اینجا 

 نقش تربیتی و حتریکی .1
پیامرب  ی سیهیا احد در  جنگ بدر خبوانیم ولی وقتی این آیات را دربارهیا دیگر ابواب در باب جهاد ما دمکن است آیاتی را 

 فهمیم منینبینیم را و هنی از منکر تا عاشورا  معروف امربور مثل د شومی میبرانگیختو  ىا اینیک نوع دیگری نسبت بو  بینیم می
و  ائموبنابراین سیه در رفتارىای خانوادگی و فردی و اجتماعی کو  ؛شود منیبرانگیختی در ما پیدا  آن و چیست معروف امربو

از متون قولی  چوآنرا بو مست  ىا انساناست و  ىا انساندر تربیتی و اخالقی  تأثیگذاری ی کو دارداصحاب داشتند یک نقش مهم
شدن  برانگیختودر . گرچو مهم است نیست موردحبثمان اآلناین نقش در فقو  کند میربریک  ،فهمد می تاو الفاظ آیات و روای

 .بو آن پرداختو شود از کارىای بد بازداشنتبو کارىای خوب یا  ىا انسان
در حقیقت ذبسد مهنی  سیهکار   کو کنیم می؛ درک یابیم میگی است ارزش بزر  آن را کو دارای  نقش و بینیم میرا  وقتی سیه 

 ازنظربیشرت در ذىنش  بیند میبشر این است کو وقتی این ذبسد را جایی  طبیعت تعالیمی است کو در آیات و روایات آمده است.
نقش  دو زمانی کو سیه از معصوم باشدبنابراین  ؛کند میحرکت  آنانگیزشی بیشرت بو دنبال  ازنظر و شود مییت تثبآموزشی 

 :شود میمنایان در زندگی بشر  آموزشی و تربیتی
 .نیستحمل حبث ما  فعالا نقش مهمی است کو  یک این شود و می ىا انسانباعث ربریک . 1
ترغیب  درواقع 1« ُأَصلِّي رَأَیْ ُتُموِن  َكَما َصلُّوا» :آمده است کو مثالا  .کند میخارجی مشخص  ازنظرکلیات را  نوع مصداق .2

مصداق را  شود می قولی در مقام عمل اینکو چگونو در عامل خارج حمق ؛است شده گفتو آنبو مناز شده است و اجزا و شرایط 
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. پس نقش هتییجی و آموزشی بو حلاظ اینکو مصداق را و یک نوع آموزش از قواعد و چیزىای کلی است کند میمشخص 
  .شود میحبث  در جای خودش و وجود دارد ىا صیغومشخص بکند و در ذىن تثبیت بکند این نقش در 

 نقش تشریعی و استنباطی. 8
 توانند میحمل تشریع و منبع استنباط احکام شرعی  ىا سیهآیا .ىستو نقش مهمی  غی از نقش آموزشی و تربیتی کو سیه دارد

فردی و اجتماعی  ىای سیهىا و رفتار  تواند می، کو اقوال یک منبع حقوقی و فقهی و تشریعی است  طور مهان یعنی باشند یا خی؟
در  ما ستفاده بکنیم یا خی؟اشود  بو مهان شکلی کو از اقوال استفاده مین بتوانیم احکامی دا بکند و از آیتشریعی پ ی جنبو ،موائ

 .کنیم میحبث باشد  تواند میمنبع فقهی و حقوقی  اینجا در مورد سیه کو آیا
بکنیم البتو مرحوم شهید صدر در حلقات مقداری بو آن  موردحبثچون حبث بو اینجا کشید ناچارمی چند جلسو در این  حال

 پرداختو است.
 .کنیم میحبث  بعداا دارد  بیشرتیمشکالت کو ترک   درباره؛  شومی میوارد سیه در دو خبش فعل و ترک  مسئلوبا توجو بو این 

 فعل معصوم 
 قرار گید: موردتوجودر فعل چند نکتو باید 

 ؟فراتر از اباحو؛ چیزی را استفاده کرد یا خی شود میل فعاز یا آ
 ؟ تواند یباشد یا من تواند میرجحان و بعث  مفیداین فعل یا آ

 ىا آنصادره از فلذا افعال  ،ارتکاب حرام ندارند معصومنی چون ؛ن است کو فعل معصوم حرام نیستقطعی است آ آنچو
از این عصمت  بو خاطرپس حرمت حرام نیست.  شان زندگی ودر رفتارىا  قنش این است کو این فعلاولنی داللت متی (نفس فعل)

 .رود میدایره کنار 
 یا نو؟  دىد میکار مکروه را اذمام معصوم  آیا  کو اینبو  گردد برمین ىم ای ؟باشد یا نومکروه  تواند میامام  فعل آیا

 البتو بعید نیست گفنت اینکو مکروه بالفعل را اذمبو آ دىم می ارجاع ؛جای خودش حبث شود این حبث کالمی است و باید در
 کو باید دید عصمت معنایش ترک مکروه است یا نو؟  ن را قبول ندارندبعضی آ گرچو .دىد منیمعصوم اذمام 

 

 دفع حرمت توسط فعل معصوم
 ل حرام نیست دو مقدمو الزم است:م این فعبرای اینکو بگویی

 عمد. طور بواز گناه معصوم عصمت 
  .کند منیخطای در موضوعات ىم  اینکو معصوم

کو گفت   چننی شود مییعنی فعل او دال بر حرام نیست زمانی نیست؛  گفت فعل او حرام  شود میاگر این دو را ثابت کردمی 
عدم خطا و سهو و نسیان در موضوعات و اال اگر بگوییم کو سهو و نسیان  : یکی عصمت از گناه و دیگریدو چیز ثابت شود
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ت سهو داشتو باشد سذمس ا مثالا ظرف  کو اینیعنی دمکن است یادش برود حتی نسبت بو  ؛در موضوعات بر معصوم جایز است
در باب  آید میبو نظر  ؛مرتکب این فعل شده است گفت کو توجو نداشتو و  شود مییم ا خبورد اگر این امر را جایز بدانن ر و آ

 :نفی حرمت متوقف بر دو مقدمو است پس جایز نیست. عصمت
 .کند منیگناه معصوم  اینکو 

 .کند منیاشتباه  توضوعامدر  کواین 

 توسط فعل معصوم دفع کراىت
قبلی بیاییم دایره عصمت را توسعو بدىیم و بگوییم کو  ی مقدموعالوه بر دو  .کند میفعل را نفی  فعل معصوم مکروه بودن

 .دامن منیبعید این را من  و کند میدفع کراىت  کو در این صورتعصمت از مکروىات ىم ىست  

 با فعل معصوم  اباحو مجع بودن  قابل
را اذمام  ىا اولییا مقام عصمت مهیشو آ  باشیم بو اینکو  قائلین زمانی است کو ما و؟ ااست یا ن مجع قابلیا این فعل با اباحو آ
 ىا موقعیت ی مهودر  بو این معناست کو رساند میفعل او باالتر از اباحو را  ؟یک اولویت وجود دارد ىا موقعیت ی مهوو در  دىد می
را ىم اضافو کنیم؛ این دو مقدمو  اگر .کند منیو معصوم ىم اولی را ترک  کند میوین ثانویو اولویت پیدا ولو با عنا طرف یک
کنیم و بگوییم کو معصوم اولی را کالم قبول  حبث   را در یکی دمکن استمقدمو در این دو  کو ؛کند میی اباحو را ىم نف وقت آن

. دمکن است ولو با عناوین ثانویو ترجیح دارد حمل کالم است ىا موقعیتبعدی کو مهیشو  ی مقدمواما در  ؛کند منیترک 
ی  اینکو نف برای اولی نباشد بلکو مساوی باشند. ،عناوین ثانویو ی بامالحظوطرفنی فعل و ترک حتی  واقعاا باشد کو  ىایی موقعیت

و بنا بر عل خارجی داری یک موقعیت است فون مهیشو چ آید میکو مشکل پیش بیفزاییم   ىا آنکنیم باید این دو مقدمو را بو 
حمل خدشو است چون ذات فعل  این دو مقدمو ددى میمهیشو اولی را اذمام  امام و پذیرش این حرف دیگر مباح مطلق وجود ندارد

اولی  طرف یک در این صورت برای ىر فعلی کند میکو برای فعل مباح نیت تقرب   درجایی .موارد مباح مطلق است یدر خیل
و از ان عاشورا کمثل جری جریاناتی .ستا مجع قابلوجود دارد ولی این با ذات مباح بودن فعل کاری ندارد بلکو نیت با فعل مباح 

ید بع و ؛نشانگر این است کو این فعل حرام نیست السالم علیواین فعل صورت گرفت یا افعال امام صادق  السالم علیو امام حسنی
بادلعنی اخلاص مجع  مباحپس با گفت این فعل مباح نیست.   توان منی از نیت نظر با قطعولی  ؛وه ىم نیستمکر نیست کو بگوییم 

 .شود می

 رجحان از فعل معصوم استفاده
ن استفاده  انی از آیک نوع رجح شود میاست  مجع قابلدبعنی اخلاص  ی اباحوبا نفی حرمت و کراىت و  معصوم فعل چون آیا

امام  )ص(، پیامرب اکرماینکو  .وردبو دست آ توان منیفعل ذات فعل دباىو این امر را از  ؟ن وجوب را استفاده کردآو باالتر از  ؟کرد
این نوع موارد  .کرد میدیگری رفتار  از طوریا در من ؛بوسید میو  گذاشت میرا در دامن  (علیهماالسالم) حسنیامام حسن و 

مفید رجحان است اما اینکو بگوییم  ؛دبعنی اخلاص است ی اباحو ىا آنو قدر متیقن  ؛کند میحداکثر حرمت و کراىت را نفی 
فعل مفید رجحان بگوید این  تواند می وقت آن ددى میرا اذمام اگر کسی بگوید امام مهیشو اولی  .کنیم  را پیدا ای باید قراین خاصو
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فلذا چون نیت.  ی ناحیوه رجحان از ن ،باشد موردحبثدمکن است کو یا ذات فعل  راجحچون اذمام  م نیستاست. ولی این تا
 .کنیم مین رجحان را استفاده گفت از آ  توان منیدومش خمدوش است  ی قرینو

 معانی عصمت
است و گاىی بو معنی واجب  نجزمحرام ترک واجب و  اذمامو ترک حرام و گاىی یعنی  اذمام واجب عصمت بو معنیگاىی 

 راجحشو یو گاىی ىم مه کند منیو گاىی یعنی اذمام مکروه  دىد منیىم توجو دارد و اذمام  موضوعات بویعنی  ؛و حرام واقعی است
 د.دى میاست را اذمام  راجح اطرافش است و گاىی راجحذاتش  دىد کو میرا اذمام 

 نتیجو
 .شود میىم مجع و استحباب با وجوب  و رساند یرا منو فراتر از این  رساند را می بادلعنی العام ذاتش اباحو فعل بنابراین

بو  بعداا دالیلی دارد کو این نیاز بو و  عامو و دلیل متقنی ندارمیقرینو  چون ؛کنیم یمناستحباب و وجوب را استفاده از فعل، اما 
 .پردازمی میآن 
 


