بررسی حقیقت شرعیه با رویکردی بر نظر امام خمینی

(س)

سيد حسن خميني
رشيد داودي

چکيده :الفاظی مانند صدت و زکدا و ...در عصد امی مؤمندا (ع) ددد در صدتر
اثبا وضع دد در معانی ش عیه حقیقت ش ه بتدن و حتی در عص خلفا هم می تدتا
همین ادعا را داشت؛ یعنی در صتر اثبا وضع در زما ایشا  ،حقیقدت متشد عیه
ثابت می شتد .اما محل نزاع در این است که این الفدا در عصد پیدامب اکد (ص) و
لسا ایشا آیا حقیقت بتد یا مجاز با ق ینه یا به نحتی دیگ ؟
در این زمینه پس از تببین مسأله و روشن شد

محدل ندزاع ددد کده در ثبدت و عد

ثبت حقیقت ش عیه است نه متش عیه دد هفت قتل مط ح میشتد و در نهایت بحد
منتهی میشتد به ثبت مطلق یا ع ثبدت مطلدق «حقیقدت شد عیه» در الفداظی کده
«کثی ة االستعمال در معنای غی ع فی» در لسا پیامب است (ص) بتدهاند  .بده وتندهای
که ما احتمال میدهیم پیامب است (ص) آنها را ب ای معانی ج ی وضع ک ده باشن .
در همین قتل به ثبت مطلق و ع ثبت مطلق پنج قتل رئیسه مط ح است ،در ایدن
نتشتار پس از تبیین این اقتال به ادله آ پ داخته میشتد و پس از واکداوی دقیدق در
این مترد ،بیا ختاه ش که ه پنج قتل در مترد لغا ش عی ممکن اسدت ،و هد
لغت بای به طتر مجدزی ب رسدی ود دد .در خاتمده بحد  ،ثمد ه داشدتن یدا ن اشدتن
حقیقت ش عیه مط ح میشتد .و ادله قائلین به ثمد ه داشدتن ،و قدائلین بده عد ثمد ه
مترد تحقیق ق ار میوی د و بیا ختاه ش که ه ف ضی که در ب رسی لغت بده آ
رسی یم ،حکمیدارد که بای متّبَع باش .
کليدواژهها :حقیقت ش عیه ،حقیقت ع فیده ،حقیقدت متشد عیه ،اقدتال در حقیقدت
ش عیه ،حقیقت و مجاز

 .تتلیت مؤسسه تنظیم و نش آثار اما خمینی(س) و رئیس هیأ امنای پژوهشک ة اما خمینی(س) و انقتب استمی.
e-mail:info@ri-khomeini.ac.ir

 .کارشناسی ارش علت سیاسی دانشگاه قم و دانش آمتخته خارج فقه و اصتل حتزه علمیه قم.
e-mail:rashiddavoodi@yahoo.com

این مقاله در تاریخ  31 /7/ 2دریافت و دی و در تاریخ  31 /8/ 7مترد تأیی ق ار و فت.
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مدخل بحث
در اصتل فقه ،قبل از ورود به مباح

اصلی و اصتلی ،مبح

الفا مترد واکداوی قد ار مدیوید د

که در ب دارن ه مباحثی از قبیل تع یف علم ،تمایز علت  ،متضتع علم ،تع یدف علدم اصدتل اسدت.
اصتلیت سپس وارد بح

وضع و اقسا آ ش ه و در ادامه به ب رسی حقیقت و مجاز و عتئم آنها

میپ دازن .
بح

از حقیقت ش عیه به عنتا یکی از مباح

بازشناسی معانی الفا از حی

ف عی حقیقت و مجاز ،خاستگاه اصلی اش در

حقیقت و مجاز است؛ لذا محل اصلی بح

علم لغت بتده اما به م ور زما در ضمن مباح

از حقیقدت شد عیه ،در

کت و در آثار معتزلده در بحد

مترد تحقیق ق ار و فت .در زما سی م تضی بح

از حقیقت ش عیه به مباح

از ایمدا و کفد
اصدتل فقده وارد

ش  .سی م تضی در الذریعة با پی وی از قاضی عبد الجبدار حقیقدت شد عیه را بده لغدتی ،ع فدی و
ش عی تقسیم میکن (علم اله ی  372ج  .) 1 :ب ای اولین بار این بح
مترد واکاوی ق ار داده و این کار ایشا درواقع ش وعی ب ای بح

را در ضمن مباح

اصتلی

های بع ی علمای علم اصدتل

در این زمینه بتد.
البته در تع یف اصتحی حقیقت ش عیه ،تعابی مختلفی بیا ش ه که چ ایی آ م تبط به تبیین
دقیق محل نزاع در بح

حقیقت ش عیه است؛ لذا پس از تبیین محل نزاع تع یف نهایی و اقتال در

حقیقت ش عیه را بیا میکنیم.

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

تبیین مسأله و محل نزاع
مقدّمه اوّل :تبیین محل نزاع
مشکینی در مترد محل نزاع در بح

حقیقت ش عیه مینتیس :

البدّ هنا من بيان أمور :األوّل :تعيين محلّ النزاع ،فنقول :إنّ الموضوع المتعلّق
لألحكام الشرعية على أقسىام ثالثىة :األوّل :أن يكىون موجىواا خارجيّىا،
كالميتة ،و الدم ،و غير ذلك .الثاني :أن يكون من االعتبارات العرفيّة كالملكيّة
و الرّقّيّة .الثالث :أن تكون ماهيّة مخترعة من الشارع ،بحيث ال يعرفهىا أهىل
العرف كالصالة و غيرها.
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حصر النزاع فيه تأمّل ،فإنّه كما وقع فيه كذلك وقع في اللفظ المسىتعمل فىي
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قال األستاذ :إنّ محلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في المعن األخير .و لكن في
سبب القسم الثاني (مشکینی  1 3ج .) 13 :
توضيح کالم مرحوم مشکيني:

) متضتعی که حکم ش عی شامل آ ش ه  ،سده ندتع اسدت :اوّل :متجدتدا خدارجی مثدل:
«میته» و «د »؛ دوّ  :اعتبارا ع فیه [عقتییه] مثل« :ملکیت» و «رقیت»؛ ستّ  :ماهیدا مخت عده ،کده
شارع آنها را جعل ک ده و اهل ع ف آنها را نمیشناخته ،مثل« :صت »
) م حت قتچانی [استاد م حت مشکینی] ،بح
ک ده است .ولی به نظ مشکینی بح

حقیقت ش عیه را تنهدا در قسدم آخد مطد ح

حقیقت ش عیه در قسم دو هم قابل ج یا است مثل« :بیدع»

[ البته در آ دسته از اعتباراتی که سبب ب ای اعتبار دیگ ی است مثل بیع ب ای ملکیت].
ما ميگویيم:

) این بح

را م حت مشکینی از استادش م حت قتچانی و

) شیخنا االستاد وحی خ اسانی نیز این بحد

را مطد ح کد

فته است (قتچانی  131ج .)73 :
ده اسدت (حسدینی میتندی  1 8ج :

 .) 11و در ضمن ایشا مینتیس که اصطتح «ماهیا مخت عه» از تعبی ا شهی اوّل است.
 )3در کلما قاضی باقتنی لفظ «معانی مخت عه» به کار رفته است (باقتنی بیتا) 2 :؛ لذا ممکن
است شهی اول ،این اصطتح را از او وا و فته باش .
 )1با تتجه به اینکه ب خی متارد دیگ نیز متجتد است که در آنها بح

حقیقت ش عیه مطد ح

(مثل« :ساف » در بح
نکاح) این بح

صت ) و همینطتر در ب خی از مفاهیم نیز (مثل « :محلِّل و عّد ة» در بحد

مط ح میشتد ،او چه میتتا در ب خی از مثالها تشکیک کد د ،باید از تقسدیم

بن ی فتق دست کشی و بح

را به این صتر مط ح ک د:

ه جا لفظی در لسا شارع استعمال ش دد در حالی که احتمال میدهیم شارع آ لفظ را ب ای
معنایی غی از معنای لغتی وضع ک ده باشد  ،در مدترد آ لفدظ ،بحد
است.
پس بح

حقیقت ش عیه در جایی است که:

از حقیقدت شد عیه مطد ح

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

است؛ مثل« :ک اهت» که اصل حکم است (و همچنین احکا تکلیفی دیگ ) ،و همچندین در افعدال

( س)
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) لفظ باش  ) .این لفظ در لسا شارع در معنای ج ی استعمال ش ه باش  )3 .احتمال ب هیم
شارع آ را از معنای لغتی خارج ک ده و ب ای آ وضع ج ی ی مط ح ک ده باش .
با این سه قی معلت میشتد که :اوالً :حقیقت متش عیه (لغاتی که به وسیله متشد عه و نده شدارع
ب ای معنای ج ی وضع ش هان ) محل نزاع نیست .ثانیاً :استعمال لفدظ در معندای ج ید بده حد ی
رسی ه باش که احتمال ب هیم این استعماال حقیقی و هم اه با وضع ج ی است (یعندی اسدتعمال
در معنای ج ی نادر نباش ).

مقدمه دوّم :شارع چه کسی است؟
به نظ میرس که م اد از شارع ،پیامب است (ص) است و بس .همچنا که می زای رشتی مینتیس :
«فالشّارع بمعنى جاعل الشّ ع أیضاً لیس إالّ النّبی(ص) و إ کا إطتقه علیه تعالى أیضاً حقيقة باعتبار
کتنه جاعتً لنفس تلک األحکا الّتی یطلق علیها الش ع بع بیا النّبی(ص)» (رشتی بیتا ج .) 1 :
و لذا ه واه میوتییم حقیقت ش عیه ،م اد الفاظی است که وضع آنها به وسیله پیامب است

(ص)

تحقق یافته است .و آنچه در کلما ائمه(ع) مط ح است ،در صتر اثبا وضع ،حقیقت متش عیّه
را پ ی میآورد.

مقدمه سوّم :وضع به وسیله استعمال؟
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

آنچه با دقت نظ در مباح

وضع به دست میآی این است که وضع به وسیله استعمال حاصل

نمیشتد؛ در این زمینه آختن میف مای :
هت أ التضع التعیینی کما یحصل بالتص یح بإنشائه کذلک یحصل باستعمال
اللفظ فی غی ما وضع له کما إذا وضع له بأ یقصد الحكايىة عنده و الداللىة
علیه بنفسه ال بالقرينة و إ کا ال ب حینئذ من نصدب قرينىة إال أنده للداللىة
على ذلک ال على إرااة المعنى کما فی المجاز فافهم (آختند خ اسدانی 111
ج .) 1 :

توضيح کالم آخوند ) :وضع تعیینی وداه بدا تصد یح بده انشدا پ ید مدیآید و وداه بده وسدیله
استعمال ) .نتع دو به این صتر است که واضع لفظ را در معنای مترد نظ ش استعمال میکن
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چنانکه وتیی از قبل ب این مطلب وضع ش ه است و نحته استعمالش به نتعی است که نمیختاه
بفهمن که متکلم در مقا وضع ک د است.
م حت نائینی ب این مطلب اشکال ک ده و ف متدهان :
(و تددتهم) إمکددا التضددع بددنفس االسددتعمال کمددا أفدداده المحقددق صدداحب
الکفایة(ق ه) (م فتع) با حقيقة االستعمال کما بیناه إلقدا المعندى فدی الخدارج
بحی یکت األلفا مغفتالً عنها فاالستعمال یست عى کدت األلفدا مغفدتالً
عنها و تتجه النّظ إلیه بتبع المعنى بختف التضع فانده یسدت عى کدت اللفدظ
منظتراً إلیه باستقتله و من التاضح انه ال یمکن الجمدع بینهمدا فدی آ واحد
(ختیی  33ج 31 :د)33

توضيح اشکال نائيني بر کالم آخوند ) :استعمال ،افندای لفدظ در معندی اسدت؛ یعندی در آییند
لفظ ،معنی را ببینیم و به ختد آیینه تتجه نکنیم پس لحا لفظ در استعمال ،لحا آلی است ) .در
وضع الز است که واضع به ختد لفظ نگاه مستقل داشته باش  )3 .بین لحا آلی و لحا استقتلی
در آ واح نمیتتا جمع ک د.
اما به اشکال م حت نائینی جتاب میدهن و میف ماین :
ففیه :أ ّ کتنه کذلک مطلقاً ممنتع ،فإمکا لحا اللفظ فی حدال االسدتعمال
وج انیّ واضح ،نعم کثی اً ما یکت التفظ غی ملتفت إلدى ألفاظده .و أمّدا مدع
.) 37

توضيح پاسخ امام به نائيني :او بگتین در استعمال ،لحا لفظ آلی است و نمیتتان استقتلی
باش ح ف شما درست است .امّا :در استعمال دد مخصتصاً با مبنای عتمیّت دد واه تتجه اسدتقتلی
به لفظ داریم و الز نیست حتماً لحا آلی باش ( .به خصتص در مترد زبا هایی که تازه آنهدا را
ف او فتهایم).
ما ميگویيم:
در جتاب به م حت آختن بای یادآور شتیم که استعمال امد ی خدارجی اسدت و نمدیتتاند
وضع که ام ی اعتباری است را پ ی آورد .پس این استعمال اولیّه در حقیقت اعت وضدعی اسدت

( س)

که ما قبتً در افق اعتبار نفسانی ایجاد ک دهایم و بهوسیله این استعمال از آ خب میدهیم.
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تسلیم کت االستعمال کذلک فالظاه امتناع التضع به (اما خمینی  1 3ج :

02
پژوهشنامة متين

در این باره مناسب است اشاره کنیم که علقه وضعیه یکی از اعتبارا عقتیی است ،کده خدتد
ب دو دستهان  :اعتبارا عقتیی حقیقی و اعتبارا عقتیی انشایی؛
تبیین این دو قسم در غالب مثال :نفسِ زی علقه وضعیه را بین لفظ و معنی اعتبدار مدیکند  .در
اینجا نفس ،علتِ اعتبار است و معلتل ،علقه وضعیه است .در این م حله اعتبار عقتیی انشایی پ ی
میآی  .حال زی از این کار خب میده (بأیّ نحت کا ) ،و این خب متضتع میشدتد بد ای اینکده
عقت نیز این علقه وضعیه را اعتبار کنن  .و در این م حله اعتبار عقتیی حقیقی پ ی میآی .
مقدمه چهارم :اقوال در مسأله
در این مسأله هفت قتل مط ح است .می زای شی ازی مینتیس :
المقا الثال  :فی أقتال المسأله ،فنقتل :المتجتد عند المتقد مین إلدى زمدا
صاحب المعالم قتال  :النفی المطلق ،و اإلثبا کذلک و المشهتر فی ذلدک
الزما هت الثانی ،بل ادعى اتّفاق المتق مین علیده مدع نسىبة القدتل األوّل إلدى
المتأخّ ین ،و ق ح ثت من المتأخ ین تفاصدیل ع ید ة ،و أقدتال شدتى غید
هذین فی بادی ال ّأی (می زای شی ازی  111ج .) 17 :

توضيح کالم ميرزاي شيرازي ) :تا زما صاحب معالم دو قدتل مطد ح بدتده اسدت ،اوّل :عد
حقیقت ش عیه مطلقاً و دوّ  :ثبت حقیقت ش عیه مطلقاً ) .در زما صاحب معالم قتل دو مشهتر
بتده است )3 .ادعا ش ه که متق مین در قتل دوّ اتفاق داشتهان  ،و قتل اول به متأخ ین نسبت داده
ش ه است )1 .در میا متأخ ین تفاصیلی مط ح است.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

پس :قتل اوّل :قتل متأخ ین به ع

حقیقدت شد عیه مطلقداً .و قدتل دو  :قدتل قد ما بده ثبدت

حقیقت ش عیه مطلقاً.
اصفهانی در هدایة المسترشدین به این تفاصیل اشاره میکن :
لهم في ذلك تفاصيل عديدة منها التفصيل بين العبىااات و المعىامالت فقيىل
ثبوتها في األول اون الثانية و منها التفصيل بىين األلفىا الكثيىرة الىدوران
كالصالة و الزكاة و الصوم و الوضوء و الغسل و نحوها و ما ليس بتلك المثابة
من الدّوران فالتزم بثبوتها في األول اون الثانية و منها التفصىيل بىين عصىر
النبي(ص) و بين عصر الصااقين ىى عليهما السالم ىى و ما بعده فقيل بنفيها في
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األول إل زمان الصّااقين ىى عليهما السالم ىى و بثبوتها في عصىرهما و مىا
التفصيل بين األلفا و األزمان فقيل بثبوتها في األلفا الكثيرة الىدّوران فىي
عصر النبي(ص) و فيما عداها في عصر الصااقين ىى عليهما السىالم ىىى و مىن
بعدهما و هو في الحقيقة راجع إل التفصيل الثاني في المسألة حسبما عرفت
و منها التفصيل أيضا بين األلفا و األزمان فقال إن األلفا المتداولىة على
ألسنة المتشرعة مختلفة في القطع بكل من اسىتعمالها و نقلهىا إلى المعىاني
الجديدة بحسب اختالف األلفا و األزمنة اختالفا بينا فىإن منهىا مىا يقطىع
(ص)

بحصول األمرين فيها في زمان النبي

(ص)

و منها ما يقطع باسىتعمال النبىي

إياه في المعن الشرعي و ال يعلم صيرورته حقيقة إال في زمان انتشار الشرع
و ظهور الفقهاء و المتكلمين و منها ما ال يقطع فيها باسىتعمال الشىارع فضىال
عن نقله و منها ما يقطع فيه بتجدا النقل و في أزمنة الفقهاء و أنت خبير بعىد
مالحظة ما ذكرناه في محل النزاع أن هذا التفصيل عين التفصىيل المتقىدم أو
قريب منه و هو كسابقه راجع إل التفصيل الثىاني هىذا محصّىل الكىالم فىي
األقوال (ایتا کیفی .)11 : 1 1
توضيح کالم اصفهاني

حقیقت ش عیه در الفا کثی االستعمال و ع
در عص صادقین و ع

آ در غی آ ؛  )3قتل پنجم :ثبت حقیقت شد عیه

آ در عص پیامب تا صادقین؛  )1این قتل اثبا حقیقت متشد عیه اسدت و

لذا به نتعی نفی مطلق حقیقت ش عیه است )3 .قتل ششدم :ثبدت حقیقدت شد عیه در الفدا کثید
استعمال در زما پیامب (ص) و بقیه الفا در زما صادقین وعد

آ در غید ایدن دو مدترد؛  )2ایدن

قتل به قتل چهار ب میو دد[ .چ اکه وفته ش پی ایش حقیقت در عص صادقین ،ربطی به بحد
حقیقت ش عیه ن ارد و لذا تفصیل تنها بین کثی االستعمال و غید کثید االسدتعمال در زمدا پیدامب
است] )7 .قتل هفتم :ثبت حقیقت ش عیه در ب خی الفا و ع

آ در ب خی دیگ بد و وجدتد

متک روشن .به این معنی که:

( س)

میدانیم ب خی از الفا قطعاً ،هم در زما پیامب استعمال ش هان و هم به معنای ش عی نقل پی ا

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

) قتل ستّ  :ثبت حقیقدت شد عیه در عبدادا و عد

آ در معدامت ؛ ) قدتل چهدار  :ثبدت
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ک ده ان و ب خی قطعاً در زما پیامب استعمال ش هان ؛ ولی نمیدانیم در آ زما تب یل به حقیقت
ش ه ان یا نه؟ و ب خی را نمیدانیم پیامب استعمال ک ده است یا نده ،چده رسد بده آنکده آنهدا را بده
معنای حقیقی نقل داده باش  .و در مترد ب خی یقین داریدم کده در زمدا فقهدا بده حقیقدت شد عیه
تب یل ش هان .
ما ميگویيم:
اوالً :با تتجه به اینکه تفصیل هفتم ،دارای متک نیست (و ص فاً مقابل قتل اوّل و دوّ است) و
با تتجه به اینکه تفصیل پنجم و ششم را هم قبتل نک دیم ،از دی واه ایشا چهار قتل مط ح است.
ثانیاً :درباره تفصیل بین معامت و عبادا و تفصیل بدین الفدا «کثید االسدتعمال» و غید آ ،
م حت می زای شی ازی مینتیس :
أما التفصیل األول ،فلتضتح خ وج ألفا المعامت عمّدا حققندا مدن میدزا
محل النزاع ،فأنّها لیست األلفا المتداولة فی ذلک الزما  ،فعلدى هدذا ی جدع
هذا القتل إلى القتل باإلثبا المطلق ،فإ محل النزاع هی األلفا المتداولىة،
و هی ألفا العبادا  ،فالقتل بصی ورتها حقائق شىرعية قدتل بهدا مطلقداً فدی
محل النزاع .و أما التفصیل الثانی ،فانطباقه على القتل باإلثبا المطلق أوضح،
فإ األلفا الكثيرة ال ّورا  ،التی ذهب المفصل إلى ثبدت الحقيقة الشىرعية
فیها ،هی محل النزاع فی المسألة و غی ها خارجة عنها (مید زای شدی ازی 111

ج .) 11 :

توضيح کالم ميرزاي شيرازي :اینکه ب خی در معامت به حقیقت ش عیه قائل نش هان به خاط
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

متضتع بح

است؛ چ ا که حقیقت ش عیه در الفاظی است که مت اول در معانی ج ی باشد ( .تدا

احتمال وضع ج ی درباره آنها ب ود) در حدالی کده الفدا معدامت در معندای ج ید ی اسدتعمال
نش هان [چ ا که شارع در آنها هما معانی عقتیی را امضا ک

ده اسدت] (حسدینی میتندی  1 8ج :

 ) 11؛ لذا این تفصیل به قتل به «ثبت مطلق» باز میو دد .و او کسدی بگتید در الفدا عبدادا
حقیقت ش عیه داریم ،مطلقاً پذی فته است که در الفا مت اوله ،حقیقت ش عیه داریم .با همین بیا ،
بح

در تفصیل دیگ هم معلت میشتد ،چ اکه الفا «کثی ال ّورا » محل نزاع هستن .

جمع بندي:

به این بیا معلت ش که بح

در ثبت مطلق یا ع

ثبت مطلق «حقیقت ش عیه» در الفاظی است

که «کثی االستعمال در معنای غی ع فی» در لسا پیامب است

(ص)

بتدهان  .به وتنهای که ما احتمدال

همین قتل به ثبت مطلق و ع

ثبت مطلق هم پنج قتل مط ح است.

مقاله

میدهیم پیامب است (ص) آنها را ب ای معانی ج ی وضع ک ده باشن  .درادامه ختاهیم وفت کده در
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ظاه اً آختن می پذی د که در ما نحن فیه ،قطعاً وضع تعیینی مت وال ،مط ح نیست؛ چ اکه او ایدن
وضع وجتد داشت ،خب آ به ما میرسی و انگیزه ای ب اخفای آ وجتد ن اشت .امّا وضع تعیینی
حاصل از استعمال خاص دد که در مق مه ستّ مط ح ک دیم دد ممکن است .ایشا بنا ب این مطلب،
مینتیس :
إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في األلفا المتداولة في لسان الشارع
هكذا قريبة جدا و مدعي القطع به غيىر مجىازف قطعىا و يىدل عليىه تبىاار
المعاني الشرعية منها في محاوراته و يؤيد ذلك أنىه ربمىا ال يكىون عالقىة
معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية فأي عالقة بين الصالة شىرعا و الصىالة
بمعن الدعاء و مجرا اشتمال الصالة عل الدعاء ال يوجب ثبوت ما يعتبر من
عالقة الجزء و الكل بينهما كما ال يخف  .هذا كلىه بنىاء على كىون معانيهىا
مستحدثة في شرعنا.
و أما بناء عل كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غيىر واحىد مىن
قوله تعال و أذن في الناس بالحج و قوله تعال و أوصاني بالصىالة و الزكىاة
ما امت حيا إل غير ذلك فألفاظها حقائق لغوية ال شرعية و اختالف الشرائع
فيها جزءا و شرطا ال يوجب اختالفها في الحقيقة و الماهية إذ لعله كىان مىن
قبيل االختالف في المصاايق و المحققات كاختالفها بحسىب الحىاالت فىي
شرعنا كما ال يخف .
ثم ال يذهب عليك أنه مع هذا االحتمال ال مجال لدعوى الوثوق فضىال عىن
القطع بكونها حقائق شرعية و ال لتوهم االلة الوجوه التي ذكروها عل ثبوتها

( س)

لو سلم االلتها عل الثبوت لواله و منه [قد] انقدح حال اعوى الوضع التعيني

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

اآليات مثل قوله تعال كتب عليكم الصيام كما كتب عل الذين من قىبلكم و
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معه و مع الغض عنه فاإلنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسىانه و
لسان تابعيه مكابرة نعم حصوله في خصوص لسانه ممنىوع (آختند خ اسدانی

 : 111د ).
توضيح کالم آخوند:

) در مسأله دو احتمال وجتد دارد.
) احتمال اول اینکه بگتییم :الفا مت واله در لسا شارع ،قبتً در ادیا دیگ هم مط ح
بتده است( .مثتً صیا  ،حج ،صت و زکا در امت های قبل هم مط ح بتده است).
 )3بنا ب این احتمال :این الفا  ،حقیقت لغتی بتدهان  .و اینکه نماز در است با نماز در
مسیحیت ،متفاو

است ،باع

اختتف در ماهیت نمیشتد ،بلکه از باب اختتف در

محقّقهای متضتع له و مصادیق است چنانکه اختتف در حاال

نماز باع

معنای آ نمیشتد[ .مثال :اینکه ه دولتی یک نتع و با یک ش ایط مالیا
باع

تفاو

در

میوی د،

تفاو مفهت و معنای لفظ مالیا در ایا مختلف نمیشتد].

 )1امّا احتمال دیگ اینکه بگتییم :این معانی در ش یعت است حادث ش ه است.
 )3بنا ب این احتمال :میتتا ادعای قطع ک د به اینکه «وضع تعیینی حاصل از استعمال خاص
شارع» متجتد بتده است[ .یعنی حقیقت ش عیه ،ثابت است]
 )2دلیل این ام تبادر معانی ش عیه از الفاظی است که در محاورا شارع متجتد بتده ،و ما
احتمال حقیقت ش عیه را در آنها میدهیم.
 )7مؤی این مطلب هم آ است که :چه بسا بین معانی ش عیه و معانی لغتیه هیچ عتقهای
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

متجتد نیست تا بختاه استعماال

مجازی را پ ی آورد و سپس از این استعماال

مجازی ،وضع ج ی ش عی پ ی آی  .پس استعمال این الفا در معانی ش عیه نمیتتان
مجاز بتده باش .
 )8مثتً بین نماز و دعا چه عتقهای جز عتقه «جز و کل» متجتد است؟ در حالی که در
عتقه جز و کلّ بای جز از اجزای رئیسه باش و حال آنکه دعا در نماز چنین جایگاهی
ن ارد.
 )1حال او احتمال اوّل را مط ح ک دیم ،دیگ نه قطع و نه اطمینا به وجتد حقیقت ش عیه،
پی ا نمیشتد.

02
اوّل ،از بین میرود( .چ ا که :إذا جا االحتمال ،بطل االست الل) چه حقیقت ش عیه را به

مقاله

 ) 1تما ادلّه ای که ب این ام  ،اقامه ش حتی او فی ح ّ نفسه کامل باش  ،در سایه احتمال
نحت وضع تعیّنی ب انیم و چه به نحت وضع تعیینی حاصل از استعمال خاص.
) امّا او احتمال اوّل را مط ح نک دیم ،حقیقت ش عیه به نحت وضع تعیّنی ،قابل اثبا
نیست .ولی به نحت وضع تعیینی مسلّم واقع ش ه است.
ما ميگویيم:
درباره بن های مختلف ف مایش آختن میتتا نکاتی را مط ح ک د:
یک) مبنای آختن ب دو ام استتار اسدت :الدف) ایدن الفدا در شد ایع سدابقه در ایدن معدانی
استعمال نش ه باش  .ب) وضع تعیینی باالستعمال الخاص ممکن باش .
دو) درباره ام دوّ  ،سابقاً وفتیم که این نتع وضع ممکن نیست ،ه چن ممکن است وضدع در
نفس پیامب اعظم(ص) حاصل ش ه باش و بع پیامب به وسیله استعمال خاص از آ خب داده باش (و
نه اینکه یک روز م د را جمع ک ده باش و اعت وضع ج ی ک ده باش ) پس:
سه) درباره آنچه ابت ائاً از آختن نقل ک دیم او چه ما در باره این نحته وضع تعیینی اشکاالتی
داریم و آ را نمیپذی یم ،ولی میوتییم که وضع تعیینی در افق نفس واضع است و در م حله بع
واضع از آ خب میده  .حال این خب واه به الفا ص یحه است و واه به «نتع خاص از استعمال»
[کده البته این استعمدال هم ،چدت در متضتع له است ،حقیقت است؛ ب ختف آختن که آ را نه
اما نکته اینجاست که دلیلی که خ وج ایشا از وضع تعیینی مت وال را متجب شد ه اسدت ،در
آنچه آختن وضع تعیینی حاصل از استعمال خاص میختان  ،هم جاری است .چد ا کده ایدن ندتع
استعمال ،ام ی مهم و قابل نقل بتده و انگیزهای هم ب اخفای آ نبتده است[ .تتجه کنیم که مثدال
این نتع وضع ،در لسا شارحین کت آختن  ،نامگذاری ف زن ا است ،و این بهت ین شاه اسدت
ب اینکه این نتع از وضع ها هم نقل ش ه و ضبط میو دد].
چهار) درباره بن سه :تتجه شتد که بین آنچه م حت آختن میوتی (صدت قبدل از اسدت
هم به معنای نماز بتده و بع از است هم در هما معنی استعمال ش ه است ،با این تفاو که است
در ب خی ش ایط و مصادیق تغیی اتی داده است) با آنچه منک ین ق یم حقیقت ش عیه (نظی قاضدی

( س)

ابتبک باقتنی) (غزالی  ) 8 ، 11 : 1 1وفتهان تفاو دارد؛ چ اکده آنهدا وفتدهاند صدت قبدل از
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حقیقت و نه مجاز میدان ].
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است  ،به معنای دعا بتده و بع از است هم به معنای دعا بتده با تفاو های مص اقی؛ در حالی که
در کت آختن  ،صت قبل از است  ،به معنای نماز بتده است و بع از است هم در هما معنی با
تفاو های مص اقی استعمال ش ه است.
پنج) أیضاً در باره بن ستّ  :م حت نائینی مینتیس :
«و امّا لفظ الصتة» فانه و ا کا مذکتراً فی إنجیل ب نابا اال ا المستعمل فیه
فی غی عص نبینا(ص) كان هو المعن اللغوي فان صالة المسىي لىم تكىن اال
مركبة من أاعية مخصوصة فاأللفا المستعملة في الشرائع السابقة لىم يكىن
المراا منها هذه المعاني الشرعية و المعاني الموجواة في الشرائع السىابقة لىم
يكن يعبر عنها بهذه األلفا و عليه فال يكون ثبوتها في الشرائع السابقة مانعا
عن ثبوت الحقيقة الشرعية (ختیی  33ج .)31 :

توضيح کالم نائيني ) :در انجیل ب نابا لفظ صت به کار رفته است .ما ميگویيم :نائینی معلت
نک ده که استعمال لفظ صت در اصل انجیل که به زبا غی ع بدی بدتده یدا در ت جمدهای کده از
انجیل ب نابا در دست اع اب قبل از است بتده است ،ه چن با تتجه به اینکه در آیین مسیحیت ،تا
ق

های اخی معمتل نبتده است که کتاب های مق س را ت جمه کنن  ،م اد اصل انجیل است .امّا

نکته اینجاست که ظاه اً م حت نائینی ختدشا از آ انجیل (به زبا غی ع بی) استفاده نک دهاند
و به نقل از دیگ ا اعتماد ک دهان و لذا معلت نیست که این نقل چه مق ار قابل اتکا باش .
) امّا نکته اینجاست که قبل از است  ،لفظ صت در معندای نمداز اسدتعمال نمدیشد ه اسدت.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

 )3نماز مسیحی هدا ،م کدب اسدت از دعاهدای مخصدتص اسدت؛ لدذا مدیتدتا وفدت صدت در
مسیحیت هم به معنای دعا استعمال ش ه است و آ معنی غی از معنای نمازی اسدت کده در اسدت
مط ح است )1 .لدذا وجدتد ایدن لفدظ در شد ایع سدابقه مدانع از ثبدت حقیقدت شد

عیه نیسدت .ماا

ميگویيم :با تتجه به آنچه از ش ایع سابقه میدانیم ،آنها هم صت دارن و صت آنها بده معندای
دعا نیست بلکه دعایی خاص است که در مقا عباد خاصه به جای آورده مدیشدتد ،صدت در
آیین یهتد دارای ارکا خاص و وقت خاص است و لذا نسبت صت مسیحیت و یهتدیت با دعدا
چیزی در ح ود نسبت صت است با دعا است.
شش) در باره بن هفت :م حت م وج درباره اینکه آختن این نکته را مؤیّ و فته و نه
دلیل ،مینتیس :
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عدم الحاجة إل العالئق المذكورة في كتب القوم» (جزای ی  1 3ج .)12 :

مقاله

«ثم إنّه (قده) جعل هذا مؤيِّدا ال اليال ،الحتمال كفاية استحسان الطبع في صىحّة االسىتعمال ،و
توضيح عبارت :در صحّت مجاز ،الز نیست مجاز در محد وده عتقده هدای بیسدت و پنجگانده
مشهتر باش بلکه او طبع بپسن د کافی است [در لفظ صت او بین معنای لغتی (دعا) و معنای
ش عی (نماز) رابطه جز و کل باش  .او ع ف این استعمال را بپذی د الز نیسدت جدز از اجدزای
رئیسه باش ].
ما ميگویيم :اوالً) تعبی م حت آختن در اینجا ،چنین است «ربما ال یکت عالمة معتبىرة بىين
المعاني الشرعية و اللغوية» .پس ایشا به عتقههای بیست و پنجگانه اشاره نک د .بلکه م ادش اصل
عتقه است .و ایشا میختاه بگتی او هیچ عتقهای نبتد دد ستا کانت من العتقا المشهترة
أ ال دد چگتنه به مجاز قائل میشتی .
ثانیاً) پس علت اینکه م حت آختن میف مای « :مؤی » ظاه اً آ است که بتد یا نبتد عتقده
در یک مترد ،ام ی نیست که مترد اتفاق همه باش ؛ مثتً بین نماز و دعا از دی واه م حت آختند
ممکن است عتقهای متجتد نباش ولی از دی واه دیگ ا عتقه متجتد باش .
هفت) درباره بن ستّ  :حقیقت لغتی یعنی معنایی که قبل از اسدت از لفدظ فهمید ه مدیشد و
ف قی نمی کن که واضع آ  ،ش ایع سابق بتدهان یا اع اب جاهلی .لذا اود در ادیدا وذشدته ایدن
الفا در این معانی به کار میرفته ان  ،دیگ واضع این معانی شارع اسدت نیسدت لکدن باید تتجده
بای این ادیا اوّالً در جزی ة الع ب منتش میش ن  ،ثانیاً ف هنگ آنها به اع اب سد ایت کد ده
باش و الّا او در زرتشت ام ی بتده باش یا در یهتد بتده ولی بده ف هندگ و لغدت اعد اب داخدل
نش ه است ،طبعاً الفا با معانی متجتد ،پیش از است مط ح نبتده است .پس آنچده بد ای مدا مهدم
است آ است که در لغت ع ب ،او این الفا  ،معانی متجتد را داشته است (و لت اینکده مصد اقاً
در آ اختتفاتی باش ) دیگ حقیقت ش عیه مط ح نیست ،ولی او معانی بتده امّا لفظ هدای فعلدی
ب ای آ نبتده است ،یا او اصتً این معانی نبتده است ،حقیقت ش عیه پ ی میآی  .همین مطلدب
در کت ف زن آختن مط ح بتده است؛ محم بن آختن خ اسانی ب وال خدتیش اشدکال کد ده
است:

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

داشت که:

( س)
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اليخف عليك أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه اآليات هو ثبوت هىذه الحقىائق و
الماهيّات في الشرائع السابقة ،و ال االلة فيها على أنّ هىذه األلفىا كانىت
موضوعة بإزائها فيها ،ضرورة احتمال أنّ األلفا الموضىوعة لهىا فيهىا [فىي
الشرايع السابقة] غيرها [غير هذه االلفا ] ،و إنّما وقع التعبير بها [الفا ] عنها
[ماهيات] في القرآن ،ألجل تداول ذلك [الفا شريعت اسالم مثل صالت] و
شيوعه في هذه الشريعة [االسالم] :إمّا عل نحو الحقيقة ،أو المجاز ،و حينئذ
فللتأمّل فيما استفااه ىى اام ظلّه ىى من هذه اآليات الشريفة مجال واسع ،كما
ال يخف (مشکینی  1 3ج . ) 11 :

توضيح عبارت ) :آیا ش یفه ای که آختن به آنها استناد ک ده است تا ثابت کن  ،ایدن
الفا در ش ایع سابقه در معنای ش عی بتده است ،نمیتتان م عای م حت آختند را (لفدظ
صت در مسیحیت هم به معنای نماز بتده است) ثابت کن .
) چ اکه او چه در مسیحیت ،نماز متجدتد بدتده ولدی لفدظ آ (صدت ) نبدتده بلکده
لفظی مثتً عب ی بتده است .و ق آ او میوتی در آیین مسیحیت هم صت متجتد بتده،
م ادش معنای آ است و نه اینکه این لفظ و آ معنی هم

اه بدا هدم متجدتد بدتده اسدت .ماا

ميگویيم :مثتً در چین ،انقتب ف هنگی بتده ولی لفظ «انقتب ف هنگی» نبتده اسدت .حدال
او ما وفتیم که «در ای ا انقتب ف هنگی است چنانکه در چین بتده است» ،دلیل نمیشدتد
که این معنی با این لفظ خاص در چین مط ح بتده باشد  ،بده عبدار دیگد یکدی از مدتارد
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

حقیقت ش عیه ،نامگذاری ج ی است ب ای ماهیاتی که در ش ایع سدابقه بدا ندا هدای دیگد
متجتد بتدهان .
 )3حال او این الفا در ق آ (ش یعت است ) به کار رفته دد چه به حقیقت ش عیه قائل
باشیم و چه بگتییم این استعماال مجازی است دد ب ین خاط است که این الفا در عد ف
ش یعت استمی مط ح بتده است (حقيقة أ مجازاً)[ .یعندی ایدن الفدا قبدل از اسدت معندای
دیگ ی داشته و بع در کت شارع دد یا حقیقت ش عیه ش ه یا مجازاً دد استعمال ش ه است].
م وّج ب مطلب شیخ محم کفایی اشکال ک ده و مینتیس :
لکن فی بعض ال وایا أ ّ سلیما بن داود(ع) کا یتکلّم مع زوجاتده و ن مائده و فدی الحد وب
باللغا المختلفة ،و کا یسمی العبادا باأللفا العربية المتداولىة عند نا ،بدل و کدذلک غید ه مدن
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توضيح عبارت :در بعضی از روایا نقل ش ه که سلیما بن داود(ع) ،با همسد ا و ند یمانش و

مقاله

األنبیا دد علیهم الست

دد فتحظ (جزای ی  1 3ج .)18 :

در جنگ ها به زبا های مختلف صحبت میک ده است و عبادا را به الفا ع بیای که امد وزه
نزد ما مت اول است مینامی ه ،بلکه انبیای دیگ هم ،چنین بتدهان .
ما ميگویيم ) :اشاره م وج به روایتی است که در تفسی علی بن اب اهیم نقل ش ه است:
و قال الصااق(ع)  :و أعطي سليمان بن ااوا مع علمه معرفة المنطق بكلّ لسان
و معرفة اللغات و منطق الطير و البهايم والسىباع فكىان إذا شىاهد الحىرو
تكلّم بالفارسية و إذا قعد لعماله و جنواه و أهل مملكته تكلّم بالروميىة و إذا
خال بنسائه تكلّم بالسريانية و النبطية و إذا قام في محرابه لمناجاة ربّه تكلّىم
بالعربية و إذا جلس للوفوا و الخصماء تكلّم بالعبرانية ...الرواية (قمی  327ج
.) 1 :

) در این باره وفتنی است ،م اد از حقیقت ش عیه ،آ نیست که واضع شارع باش (و اال وضع
تعیّنی را پ ی آورن ه حقیقت ش عیه نمیدانستن در حالی که بسیاری ب این عقی هاند و آنهدا هدم
که منک هستن  ،معتق ن این وضع پ ی نیام ه است و نه اینکه بگتین وضدع تعیّندی حقیقدت سداز
نیست .و این در حالی است که میدانیم در وضع تعیّنی ،واضع شارع نیست) بلکه م اد آ است که
یک لفظ در میا اع اب قبل از است ب ه معنای دیگ ی بتده و بع از است به معنای ج ید اسدت.
نمیزن چ اکه باالخ ه وضع سلیما بن داوود در اع اب پیش از اسدت یدا اصدتً مطد ح نبدتده یدا
مهجتر بتده است .شاه ب آ  ،این است که ثم ه بح

حقیقت ش عیه در این فد

هدم جداری

است؛ چ اکه او لغتی را شارع وفت ،نمیدانیم آ لفظ را مطابق بدا فهدم عد ف عد ب ،اسدتعمال
ک ده یا در معنایی که ام وزه در ش یعت مط ح است.
هشت) درباره بن ششم:
م وّج ب «تبادر مترد نظ م حت آختن » اشکال ک ده و ف متدهان :
إنْ أُريد به التباار في زماننا فال إشكال فيه ،لكن الثابت به هىو الحقيقىة فىي
الجملة ،و ذلك ال يجدي ،ألنّ المقصوا هىو صىيرورة األلفىا حقيقىة فىي

( س)

المعاني الشرعية في زمان الشارع ،و هذا ال يثبت بالتباار عندنا ،و إنّما يثبت

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

حال اینکه واضع این لفظ ب ای این معنای ج ی سلیما نبی باش ض ری به حقیقت شد عیه بدتد
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بالتباار في زمان الشارع ،و ذلك أوّل الكالم ،و استصحا القهقرى معىارض
بأصالة عدم النقل عن المعاني اللغوية ،فالتباار يُثبت الحقيقة المتشىرعية اون
الشرعية ،و هو خالف المقصوا (جزای ی  1 3ج .)12 :

توضيح عبارت مرحوم مروّج :او م ادتا تبادر معنای نمداز از لفدظ صدت اسدت ،ایدن تبدادر
مسلّم است ولی این تبادر ص فاً ثابت میکن که این لفدظ امد وزه در ایدن معندی حقیقدت اسدت .و
نمی تتان ثابت کن که در زما شارع هم چنین بتده است .او بختاهی حقیقدت شد عی بدتد را
ثابت کنی بای تبدادر در زمدا شدارع را ثابدت کنید و ایدن ثابدت شد نی نیسدت مگد بده کمدک
استصحاب قهق ی [لفظ ام وز این معنی را دارد یقیناً .در زما سابق هم همین معنی را داشته باشد ]
است با اصل ع

که آ هم معار

نقل [یقین دار قبل از است معنای صت دعدا بدتده ،شدک

دار آیا نقل به معنای ش عی پی ا ک د یا نه؟ اصل ع

نقل است] ،پس تبدادر حقیقدت متشد عیه را

ثابت میکن نه حقیقت ش عیه را.
ما ميگویيم :اوالً این اشکال متعلق به صاحب معالم است (ر.ک :ابن شهی ثانی بیتا .)82 :و ثانیداً در
از تبادر ،بح

بح

لذا به آ نمیپ

استصحاب قهق ی را نمیپذی یم[ .تفصیل کت م بتط به بح

تبادر اسدت و

دازیم].

نه) درباره بن هشتم:
اینکه صت در لغت ع ب به معنای دعا بتده (و بع به معنای نمداز نقدل یافتده باشد یدا وضدع
ج ی تعیینی یافته یا اصتً در معنای نماز مجازاً استعمال ش ه باش دد علی اختتف المبانی دد مدترد
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

اعت ا

بزروانی واقع ش ه است.

اصفهانی در نهایة الدرایة مینتیس :
هذا بناء عل ما هو المعروف من كونها بمعن الدعاء لغة يص جدال و إلزاما،
و أمّا عل ما هو الظاهر بالتتبع في موارا استعماالتها من كونها بمعن العطى
و الميل ،فإطالقها عل هذا المعن الشرعي من با إطالق الكلي عل الفىرا
حيث أنّه محقق لطبيعي العط و الميل ،فانّ عط المربو إل ربّه ،و العبىد
إل سيّده بتخضّعه له ،و عط الرَ ّ على مربوبىه المغفىرة و الرحمىة ،ال أنّ
الصالة بمعن الدعاء في العبد ،و بمعن المغفرة فيه تعال  ،و عليه فىال تجىوز
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الخاصّ بقرينة حال أو مقال ( اصفهانی  1 1ج .)31 :

مقاله

حت يجب مالحظة العالقة بل تستعمل فىي معناهىا اللغىوي و يىراا محققىه

توضيح عبارت :سخن م حت آختن در صترتی (از باب ج ل) درست است که معندای ع فدی
صت  ،عبار از دعا باش ؛ در حالی که تتبع در مدتارد اسدتعمال لفدظ صدت در ادبیدا عد ب
می رسان که این لفظ در ع ف ع ب به معنای «عطدف و میدل» (تتجده کد د  ،میدل کد د ) بدتده
است؛ لذا نماز هم از مصادیق «عطف و میل» است چ اکه نماز تتجه عب اسدت بده رب (بده اینکده
خضتع نسبت به او مییاب ) و تتجه رب است به عب (به اینکه به او رحمت و مغف

میکن ) پس

استعمال صت در معنای نماز ،اصتً مجازی نبتده است بلکه استعمال حقیقی است.
ما ميگویيم:
 .این مطلب را ظاه اً م حت اصفهانی از م حت شیخ هادی ته انی اخذ ک ده است .ایشا در
محجة العلماء مینتیس « :فحقيقة الصلوة العطف و هت من العب

بالنسبة إلدی مدتاله الخضدتع» (ته اندی

بیتا ج .)18 :

 .این مطلب را ما ابت ائاً در کلما م حت شبی خاقانی در المحاکمات دی یم و سپس به آ دو
بزروتار م اجعه ک

دیم (آل شبی خاقانی بیتا ج .)331 :

جمع بندی اشکاالت بر کالم آخوند

حقیقت ش عیه مط ح نیست ولی او «معانی ب و این الفا » متجتد بتده (یعنی تسمیه شد عی) یدا
اصتً معنا هم نبتده است (یعنی ماهیا مخت عه) ،حقیقت ش عیه مط ح میشتد» ،مدیتدتا وفدت
حق در اینجا با آختن است یعنی چت احتمال می دهیم که معانی و الفا هم اه هم قبدل از اسدت
مط ح بتده باش (کما اینکه وفته ش ه ریشه صت  ،از لغت س یانی و فته شد ه و در آ زبدا بده
معنای عباد بتده و از آ زبا به ع بی وارد ش ه است) (ر.ک :مصدطفتی  ،) 321نمدیتدتا وفدت
که الزاماً این الفا بع از است ب ای این معانی وضع ش ه باش  .امّا او این احتمال را م ّ نظ ق ار
ن ادیم :آنچه آختن به عنتا دلیل ب ای اثبدا حقیقدت شد عیه مطد ح کد د ،کامدل نیسدت .پدس
تاکنت نتتانستیم ثابت کنیم که الفا در لسا شارع ب ای معانی ام وزی وضع ش ه باش  .بلکه او

( س)

قبل از است وضع ش ه بتده ،که پیامب هما را استعمال ک ده و او تدا اسدت وضدع نشد ه بدتده،

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

با تتجه به اینکه «او «الفا با معانی» قبدل از اسدت  ،در میدا اعد اب متجدتد بدتده اسدت ،دیگد
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دلیل ن اریم که پیامب است (ص) آ را وضع ک ده؛ بلکه چه بسا پیامب آنها را مجازاً استعمال کد ده
است.

)2قول امام خمینی درباره حقیقت شرعیه

سخن اما خمینی در بحد

حقیقدت شد عیه ،تأکید ی اسدت بد سدخن آختند خ اسدانی ،ایشدا

مینتیس :
اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشىرعيّة ،و الحىقّ أنّ المراجىع للكتىا و السىنّة
يطمئنّ بأنّ هذه األلفا من لدن أوّل البعثة استعملت في تلك المعاني من غير
احتفافها بالقرينة ،و اعوى القرائن الحاليّة كما ترى ،هذا هىو القىرآن المجيىد
ترى قوله في سورة المزمّل المكّيّة النازلة ى عل المحكيى في أوائل البعثىة:
«وض أَقيمُوا الصَّالةَ وض آتُوا الزَّكاةَ وض أَقْرِضُوا اللَّهض قَرْضا حضسضنا» (مزمل ،) 1 :و قوله
في المدّثّر المكّيّة كذلك« :قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصضلِّين» (م ث  ،)13 :و قوله فىي
القيامة المكّيّة« :فَال صضدَّقَ وض الصضلّ » (قیامة ،)3 :و فىي األعلى المكّيّىة« :وض
ذَكَرَ اسْمض رضبِّهِ فَصضلّ »(اعلدی ) 3 :و في العلق المكّيّة« :أرضأيْتض الَّذي يضنْه عضبىدا
إذا صضلّ » (علق 1 :د ،)1إل غير ذلك من المكّيّات ،فضال عن المدنيّات ،فىال
إشكال في أنّ نوع ألفا العبااات كانت مستعملة في عصر النبيّ ى صلّ اللّه
عليه و آله ى في المعاني المعهواة ،و كان المخاطبون يفهمونها منها مىن غيىر
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

قرينة ،و أمّا في لسان التابعين و من بعدهم فاألمر أوض مىن أن يىذكر (امدا
خمینی  1 3ج  37 :د.) 32

توضيح عبارت امام :در ثبت حقیقت ش عیه بین علما اختتف اسدت .در ایدن بداره باید تتجده
داشت که ه کس به کتاب و سنت م اجعه کن مطمئن میشتد به اینکه این الفا (که محل بح
هستن و احتمال حقیقت ش عیه در آنها میرود) از همدا آغداز بعثدت ،در معدانی شد عیه اسدتعمال
میش ه است در حالی که هیچ ق ینه لفظیهای (که باع

استعمال مجدازی شد ه باشد ) هدم همد اه
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این باره مثالهایی در آیا مکّی و همچنین در آیا م نی وجتد دارد.

مقاله

کت نبتده است و ادعای اینکه ق ینه حالیه متجتد بتده هم ادعای بیدلیلی است (کما تد ی) .در
پس :از ابت ای است در مکّه این الفا معنای ش عی داشته است.
اما سپس مینتیسن :
و أمّا الوضع التعيينيّ بمعن التصري بالوضع فهو ى أيضا ىى واضى الىبطالن،
فمن يرى طريقة المسلمين و حرصهم عل حفظ سيرة النبيّ ى صلّ اللّه عليه
و آله ى و جزئيّات حياته؛ حتّ كيفيّة نومه و مشيه و قيامه و قعواه و أكلىه و
شربه و شمائله ممّا ال ربط له بالتشريع ،ليضقطع بأنّىه لىو صىرّح بوضىع لفظىة
واحدة لَنُقل ،فضال عن وضع جميع األلفا أو نوعها .و أمّا الوضع باالستعمال
فليس بذلك البُعد بعد إمكانه بل وقوعه (اما خمینی  1 3ج .) 37 :

توضيح کالم امام :اما وفتن که معانی ش عیه از این الفا فهمی ه میشتد امّا آیا وضع تعییندی
در میا بتده است؟
) «وضع تعیینی به معنای تص یح به وضع» قطعاً واقع نش ه است چ اکه مسلمانا همه ح کا
و سکنا پیامب را ضبط ک دهان دد حتی آ رفتارهایی که با تش یع هم م تبط نبتده است دد و لدذا
او تص یح به وضع میک دن  ،نقل میو دی .
) امّا «وضع تعیینی باالستعمال» :اصل این نتع وضدع ممکدن اسدت و در میدا مد د هدم واقدع
استبعاد نتع سابق در مترد این نتع مط ح نیست.
اما سپس در مقا جمع بن ی مطلب چنین میف ماین :
لكن إثبات أصل الوضع و لو بهذا النحو موقوف عل إثبات كون العبااات أو
هي مع المعامالت من مخترعات شرعنا ،و لم تكن عند العر ىى المتشىرّعة

 .این کت اما با آنچه در بح
چ اکه حض

های قبل تحت عندتا أصىالة االسدتعمال مطد ح کد دیم ،سدازوار اسدت

اما میوتین این الفا در این معانی ب و ق ینه لفظیه به کار رفته ،پس معنای حقیقی ایدن

( س)

الفا  ،این معانی است.

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

میشتد اما اینکه آیا چنین وضعی در مترد این الفا واقع شد ه اسدت؟ ایدن هدم بعید اسدت ولدی

22
پژوهشنامة متين

في تلك األزمنة ى ألفاظُها مستعملة في تلك الماهيّات و لو مع اختالفٍ فىي
الخصوصيّات ،و أنّ لنا بإثباته؟!
و لو عُلم إجماال باختراع بعض العبااات في هذه الشريعة لم يثمر فيما نحىن
بصداه ،و أمّا المعامالت فالعلم باالختراع [فيها] و لىو إجمىاال غيىر حاصىل
حتّ في مثل الخُلع و المباراة ،نعم ال يبعد كون المتعة مخترعة ،لكنّها ى أيضاى
نحو من النكاح ،و ليست ماهيّة برأسها (اما خمینی  1 3ج .) 38 :
توضيح کالم امام:

) او بختاهیم ثابت کنیم که حقیقت ش عیه به وسیله وضع تعیینی حاصدل از اسدتعمال پ ید
آم ه است الز است که ثابت کنیم عبادا به تنهدایی یدا عبدادا و معدامت  ،در اسدت اختد اع
ش هان  .و در میا اع ابی که در آ روزوار دین دار بتدهان  ،این الفا در این معدانی (ولدت اینکده
خصتصیا آنچه در است است با خصتصیا ش ایع سابقه متفاو باش ) استعمال نمیش هان  ،و
این در حالی است که نمیتتانیم این را ثابت کنیم.
ما ميگویيم :ظاه اً قی «المتش عه فی تلک األزمنة» ،زائ است چ اکه او مد اد« ،متشد عه بده
است » است که با «مع اختتف فی الخصتصیا » سازوار نیست ،ضدمن اینکده شدیتع اسدتعمال در
میا مسلمانا راهگشای این بح

نیست و او م اد« ،متش عه به دیدن هدای قبدل از اسدت » اسدت،

هیچ خصتصیتی از این جهت بین اع اب دین دار و اعد اب بدیدیدن نیسدت .چ اکده :بد ای اینکده
محتاج حقیقت ش عیه نباشیم ،بای دو ام متجتد باش  :نخست اینکه این معنی و این لفظ در ش ایع
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

سابقه مط ح باش ؛ دوّ اینکه مصطلح ش ایع سابقه ،در میا اع اب هم شایع بتده باشد  .لدذا شدیتع
در میا «متش عه قبل از است » هیچ خصتصیتی ن ارد.
) حال اود بگتیند کده اجمداالً مدی داندیم بعضدی از عبدادا در اسدت اختد اع شد ه اسدت،
نمیتتانیم بپذی یم همه الفا عبادا  ،حقایق ش عیه هستن .
 )3در مترد معامت  :حتی علم اجمالی هم به اینکه ب خی از معدامت  ،اختد اع اسدت باشدن
ن اریم و حتی در خلع و مبارا هم قبل از است این نتع طتق مط ح بتده است.
 )1امّا در مترد «متعه» بعی نیست که بگتییم از اخت اعا است است ولی در همین مدترد هدم
بای وفت این یک نتع از نکاح است و ماهیت مستقل ش عی نیست.
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این «نتع از نکاح» از مخت عا ش عیه است ،بح

حقیقت ش عیه در آ جاری میشتد.

مقاله

ما ميگویيم « :ماهیت مستقل بتد » ش ط در پی ایش حقیقت ش عیه نیست ،بلکده اود وفتدیم
ما ميگویيم (ناظ به قتل اما در حقیقت ش عیه):
ایشا میف ماین قطعاً از الفا مترد بح  ،از هما آغاز است معانی ش عیه فهمید ه مدیشد ه
است ولی این فهم ،ناشی از وضع تعیینی ج ی که حقیقت ش عیه را پ ی آورده نیسدت( ،و ناشدی
از وضع تعیّنی هم نمیتتان باش چ اکه وضع تعیّندی پدس از مد تی بعد از اسدتعمال هدای متعد د
مجازی حاصل میشتد ،در حالی که ف

آ است که از ابت ای است  ،این معانی فهمی ه میش ه

است ).پس حقیقت ش عیه ،وجتد ن ارد مطلقاً .الّا در ب خی از متارد قلیل.
اما در این باره گفتني است :اینکه ما مطمئن باشیم این الفا از ابت ای اسدت بد و ق ینده ،در
این معنی ش عی بتده باش معلت نیست بلکه میدانیم در آیا بسیاری صت در معنی نماز به کار
ن فته است مثتً در آیه  1ستره نتر« :أَ لَمْ تَ َ أَ َّ اللَّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِدی السَّدماوا ِ وَ الْدأَرْ ِ وَ الطَّیْد
صَافَّا ٍ کلٌّ قَ ْ عَلِمَ صَتتَهُ وَ تَسْبیحَهُ وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِما یَفْعَلدت َ» در ایدن آیده «کدلٌّ قَد ْ عَلِدمَ صَدتتَهُ وَ
تَسْبیحَهُ» یعنی خ اون میدان دعای متجتدا را و تسبیح متجتدا را در حالی که ب خی دیگد
میوتین صت

در مترد انسا ها جاری است و بس و لذا آیده مدیف ماید خد ا نمداز م دمدا و

تسبیح متجتدا را میدان  .پس معنا مترد اتفاق نیست .همینطتر است در «وَ ذَکَ َ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»
که معنای صت مترد ت دی است.
دعا و فتهان  .و همچنین است در مترد زکا ( .مثتً «إِنَّما وَلِیُّکمُ اللَّهُ وَ رَسُتلهُ وَ الَّذینَ آمَنتا الَّدذینَ
یُقیمُت َ الصَّتةَ وَ یُؤْتت َ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُت » که الفا زکا به معنای «عطا » استعمال ش ه اسدت
و حتی پیامب از آیه ،عطا فهمی ه است).
در این باره در بح

از ثم ه حقیقت ش عیه تتضیح بیشت ی ارائه میشتد.

ادلّه قائلین به حقیقت شرعیه:
دليل اوّل) از کاشف الغطا ؛

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

مثال دیگ  :ستره تتبه آیه « : 13إِ َّ صَتتَکَ سَکَنٌ لَهُ» مفس ین صت را در این آیه به معنای

( س)
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ایشا مینتیسدن « :و احتجاج األئمّة ى عليهم السالم ى باآليىات القرآنيّىة و األحاايىث النبويّىة
المشتملة عليها؛ و استدالل الصحابة و جميع األصحا كذلك ،من غير ضمّ قرينة مع عدم معارضىة
الخصم لهم ،أبين شاهدٍ عل

ما قلناه( ».کاشف الغطا  1 1ج ) 17 :

توضيح دليل اول :اوالً :ائم (ع) در احتجاجا با صحابه ختیش یا با مخالفین ،به آیا قد آ و
احادی

نبتی (که مشتمل ب الفاظی است که محل بح

حقیقت ش عیه است) اسدتناد مدیک دند .

احتجاجا همه صحابه و تابعین نیز همین وتنه است .ثانیاً :در حالی که او احتمال معنایی غید از
معنای ش عی در آ الفا میرفت ،ط ف مقابل بای میوفت :این لفظ در آیه و روایت نبدتی بده
آ معنای ش عی که شما میوتیی نیست.
دليل دوّم) از می زای رشتی؛
می زای رشتی در بدائع األفکار اولین دلیل ب ثبت حقیقت ش عیه را« ،عاد » مع فدی مدیکند .
ایشا مینتیس « :أ ّ العب إذا سمع متاله یستعمل لفظاً بت قرينة و ی ید منده خدتف معنداه اللّغدتی
األصلی ثمّ ینبّه على ذلک بحال أو مقال وقت الحاجة م ارا ً كثيرة ال ینتقل ذهنه بعد تحقدق الكثىرة
المعت

ّ بها إال إلى ذلک المعنى المجازی» (می زای رشتی بیتا:

).

توضيح کالم ميرزاي رشتي :وقتی یک عب از متالیش در دفعا متع د ،کلمهای را مدیشدنتد
که در غی معنای اصلی آ استعمال شد ه در حدالی کده مدتال بد ای مد اد خدتدش ق یند حالیده یدا
مقالیهای آورده است ،در این صتر بع از دفعا متع د ،اصتً ذهن عب به معندای اصدلی منتقدل
نمیشتد.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ما ميگویيم :اوالً :این تق ی ی از وضع تعیّنی است .ثانیاً :در این تق ی  ،احتیاج به زما طتالنی
وجتد ن ارد ،بلکه با تتجه به رابطه متال و عب میتتا به پی ایش وضدع تعیّندی در مد ّ کتتداه و
پس از استعماال نه چن ا کثی قائل ش .
دلیل ستّ ) از می زای رشتی؛
می زای رشتی دومین دلیل ختد را چنین بیا میکنن :
من طرق اإلثبات هو قضاء الحكمة بوضع الشّارع لفظا لما اخترعه من المعاني
الّتي ليس بإزائها لفظ في عرف العر و لو بحكىم أصىالة العىدم نظىرا إلى
اشتداا حاجته و حاجة متابعيه إل التعبير عنها في مقىام تعلىيم أحكامهىا و
تعلّمها و هذه هي الحكمة الدّاعية إل اختيار وضع األلفا للمعاني عل سائر

22
من الماهيات الجديدة الّتي أرسلت لها الرّسل و أنزلىت بهىا الكتىب و قامىت

مقاله

طرق اإلفهام كالكتب و اإلشارة و هل يظنّ أن مثل الصّالة و الصّوم و نحوهما
الحر عل مساق تهمل و اليبن عل التعبير عنها بلفظ معيّن يعول عليه في
مقام تشريع أحكامها و يستغن به عن تكلّ

تكريىر القرينىة (مید زای رشدتی

بیتا.) 3 :

توضيح عبارت ) :حکمت اقتضا میکن که وقتی شارع معنایی را اخت اع ک ده که به ازای آ ،
لفظی وجتد ن ارد ،ب ای آ معنا ،لفظی را وضع کن چ اکه به این لفظ و معنی بده شد

در مقدا

تعلیم و تعلم احتیاج دارد.
او وفته شتد :از کجا میوتین در لغت ع ب به ازای آ معنی ،لفظی نبتده ،میوتییم :اصل
وضع این را میوتی ( .در ازل وضع نش ه بتده ،نمیدانیم بع اً در ع ف ع ب وضع ش ه یا نه؛

ع

اصل ع

است)

) آیا کسی احتمال میده که پیامب دد که این مق ار زحمت کشی ه ب ای وست ش نمداز و ...
دد ب ای تفهیم آنها وضع ج ی را بنا نک ده باش و به آورد «لغا قد یم بده همد اه ق ینده» بسدن ه
کن .
دليل چهارم) از می زای رشتی؛
می زای رشتی در ستمین دلیل از ادله اثبا حقیقت ش عیه به استق ا اشاره ک ده و آ را به سه
تق ی اوّل) استق ا در استعماال شارع که مترد اشاره می زای قمیدر قوانين است:
إنّما تفحّصنا و استقرأنا في حال لفظ الصّالة مىثال فوجىدناها فىي الكتىا و
السّنة مستعملة في المعن الشّرعي بحيث يحصل منه الظّىن أو العلىم بىإرااة
ذلك المعن في االستعماالت المجرّاة عن القرينة و قد تقدّم في البحث عىن
طرق الوضع و أنّ من أعظمها تتبع موارا استعماالت اللّفظ في كلمىات أهىل
اللّسان فإنّ جاز التّعويل في إثبات الوضع على شىيء مىن االسىتقراء فهىذا
االستقراء من أظهر أفرااه فيعلم به أنّ الصّالة قد تعيّنت له في لسان الشّارع و
صارت حقيقة فيه (می زای رشتی بیتا.) 1 :

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

صتر تق ی ک ده است:

( س)
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توضيح عبارت ) :او وفتیم که درک معنای حقیقی یک لفظ (وضع) از راه اسدتق ای مدتارد
استعمال ممکن است (به این معنی که با فحص از متارد استعمال بی ق ینه بتتا پی به معنای حقیقی
لفظ ب د)؛ ) در این صتر استق ا در استعماال شارع ثابت میکن که لفظ صدت در معندای
نماز حقیقت ش ه است.
تق ی دوّ ) استق ا در احتال ارباب سنتها:
الثّاني من وجوه االستقراء التتبع و السّير في أحوال أربا السّىنن البديعىة و
مقنني القوانين الجديدة و مخترعي الحرف و الصنائع العجيبىة و كىذا أربىا
العلوم المدوّنة كالنّحو و الصّرف فإنّ المتتبع في طريقتهم عل كثرتها يجىد أن
لهم اصطالحات خاصّة فيما يحتىاجون إلى بيانهىا و يتىداول بيىنهم ذكرهىا
خصوصا فيما ليس له لفظ مخصوص فىي اللّغىة فىيحكم بىذلك أنّ طريقىة
الشّارع أيضا البدّ أن يكون كىذلك ألنّ اهتمامىه ببيىان مخترعاتىه و تبليى
أحكامها أشدّ و آكد من اهتمامهم بوظائفهم (می زای رشتی بیتا.) 1 :

توضيح عبارت :استق ا در رفتارهای پایهوذارا سنتهدای ج ید و قانتنگدذارا و مختد عین
ح فهها و صنعتهای ج ی و همچنین صاحبا علت ت وین یافته ،حاکم است به اینکه ایشدا  ،در
آ معانی که به آ احتیاج دارن و بین ختدشا مت وال است دد خصتصاً آنجا که لفظ مخصدتص
هم ب ای آ معنی وجتد ن ارد دد دست به وضع ج ی میزنن  .و اهتما شدارع بده کدار خدتیش از
آنها کمت نیست.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

این کت در کلما شیخ محم ثقفی دد پ ر همس و امی اما خمیندی ددد نیدز مطد ح اسدت.
ایشا مینتیس :
و قد ذكر القوم إلثبات الحقيقة الشرعية وجوها أقواها ما ذكره والدي العلّامىه
ى زاا اهلل تعالي في الخلد اكرامه ى في منظومته بقوله:
الحىق في الحقيقة الشرعية
فإ ّ کدلّ صدانع إذا صدندع

ثىبىوتىهىا بالعىااة الىقىطعىيّىة
شیئاً له اسماً فی اصطتحده وضع
(ثقفی طه انی .) 3 : 381

توضيح عبارت :اشاره ایشا به منظتمه شیخ ابتالفضل کتنت ددد ف زند مید زا ابتالقاسدم کتنتد
صاحب تق ی ا شیخ اعظم دد است.
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مقاله

تق ی ستّ ) استق ای استعماال بعتوة قیاس؛
نقل الشّارع لجملة منها إل المعاني الجديدة فيستفاا منه أن بناءه كىان على
النقل في جميع المعاني الجديدة ضرورة مساواة الكلّ في وجه النقل و الدّاعي
إليه فكلّ ما اعاه إل نقل الصّالة مثال إل العبااة المعهواة فهو بعينه موجىوا
في الباقي(می زای رشتی بیتا.) 1 :

توضيح عبارت :تتبع الفا ب ای ما معلت میسازد که شدارع ب خدی از الفدا را قطعداً بده معدانی
ج ی نقل داده است .پس معلت میشتد بنای شارع ب این نقدل داد اسدت؛ چ اکده ویژودی بدین
الفا نیست که نقل را مخصتص به صت کن مثتً.
ما ميگویيم« :نقل فی الجمله» هم معلت و مقطتع نیست.
دلیل پنجم) دلیل مترد قبتل می زای رشتی است ایشا مینتیسن :
من طرق اإلثبات و هو المعتمد عندي و أقواها و أقومها أنّ استعمال الشىارع
هذه األلفا في معانيها الجديدة أمر مفروغ عنه بعىد مىا عرفىت فىي بعىض
مقدّمات المسألة أنّ القول ببقائها عل معانيها اللّغوية و كون الزيااات شروطا
متفق عل بطالنه و إن كان بعض كلمات القاضي مشعرا به بل صري الوجدان
و التتبع قا

بفسااه فيدور األمر بين أن يكون االستعمال فيهىا مبنيىا على

بينها و بين المعاني اللّغويّة و مثل المشابهة و الكلّية و الجزئية و عالقة الحلول
و أضرابها ممّا ذكروه لتصحي تجوز االستعمال فىي تلىك المعىاني و بداهىة
الحدس بل الوجدان قاضية بعدم تعلّق غر
المعاني بأمر زائد عل غر

الشّارع عند التعبير عىن تلىك

إفااة المراا مثل أن يكون الغر

زيىااة على

اإلفااة التوصّل إل بعض مزايا المجاز من البالغة و المبالغىة و نحوهمىا مىن
وجوه التلطي

في العبارة(می زای رشتی بیتا.) 1 :

توضيح کالم ميرزاي رشتي :مسلّماً این الفا در لسا شارع در معانی شد عیه بده کدار رفتدهاند .
اینکه صت

به معنای لغتی (دعا) باش و تنها شارع ش وطی را بده آ معدانی لغدتی اضدافه کد ده

( س)

باش  ،باالتفاق باطل است ،او چه قاضی باقتنی چنا وفته است[ .تتجه شتد که ایدن غید از قدتل

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

مالحظة اللّفظ و المعن خاصّة أو مبنيا عل مالحظتهمىا و مالحظىة العالقىة
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آختن و اما است] بلکه [عتوه ب اتفاق] وج ا و تتبّع هم این عقی ه را باطل میکند  .امدا اینکده
این الفا در معانی ش عیه ،مجازاً استعمال میش هان و ق ینهای همتاره بتده است یدا اینکده وضدع
ج ی داشتهان و حقیقت ش عیه پ ی آم ه بتده است؟ محل بح

است .امّدا نکتده اینجاسدت کده

شارع چه انگیزهای داشته که به مجاز تن ده  .بالتج ا و به ح س ب یهی میتتا وفت شارع در
استعمال لفظ صت  ،نمیختاسته ظ ایف و لطایفی که در مجاز متجتد است را م ّ نظ ق ار دهد .
بلکه غ

شارع ص فاً افاده معنی بتده است.

جمع بندي ادلّه پنجگانه:

 .غی از استق ای ستّ  ،مابقی ادله همتاره ب این ام استتار است که :کلما شدارع وقتدی در
لسا شارع ،در معنای ش عی استعمال ش ه باش  ،یا به معنای دعا و امثال ذلک بتده (بداتغیی اتی در
مص اق) مجاز یا حقیقت ش عیه است .و چت مجاز م دود اسدت و اسدتعمال در معندای لغدتی هدم
م دود است ،پس حقیقت ش عیه ثابت است.
 .در حالی که شقّ رابعی هم داریم :این الفا در معانی ش عیه ،حقایق لغتیه هستن ( .به معنای
اینکه صت قبل از است به معنای نماز بتده است ).چنانکده آختند و امدا مطد ح کد ده بتدند .
(ضمن اینکه اما و آختن میوفتن او حقیقت ش عیه ایجاد ش ه بتد ،خب ش به ما میرسی ).
 .3پس طبق ف مایش این دو بزروتار :معنای نماز قبل از است هم بتده و لفظ صدت هدم ،بده
آ تعلق داشته است و اما است تنها کاری که ک ده آ است که ش وط و اجزایی را به آ اضدافه
یا کم ک ده است؛ پس هیچ نحته حقیقت ش عیهای (وضع ج ی ی) پدس از اسدت وجدتد ن اشدته
است.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

 .1ادلّه پنج وانهای که اقامه ش ه نمیتتان مبنای این دو بزروتار را رد کن .
جمع بندي اقوال

از آنچه تا کنت بیا ش ه روشن ش که در ثبت مطلق و ع
پنج قتل مط

ثبدت مطلدق حقیقدت شد

عیه،

ح است:

مجازا در معنای نماز بده کدار رفتده
ً
الف) صت قبل از است به معنای دعا بتده و بع از است
است.
ب) صدت قبددل از اسددت بدده معنددای دعددا بددتده و بعد از اسددت هددم در همددا معنددی ولددی بددا
تفاو هایی در مصادیقِ آ به کار رفته است (قتل باقتنی).
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د) صت

مقاله

ج) صت قبل از است به معنای دعا بتده و بع از است وضع تعیینی ج ی یافته است( .قدتل
قبل از است به معندای دعدا بدتده و بعد از اسدت وضدع تعیّندی ج ید یافتده اسدت.

(حقیقت ش عیه تعیّنی)
هد) صدت قبدل از اسدت بده معندای نمداز بدتده و بعد از اسدت هدم در همدا معندی ولدی بدا
تفاو هایی در مصادیق آ استعمال ش ه( .قتل آختن و اما

خمینی)

نکته :اما در کتاب البيع مینتیس :
و رجوع راع الشارع إل التخطئة في المصداق ،غير تامّ ،ألنّه مع اتفاقهما في
المفهوم ال يعقل الراع و التخطئة في المصداق ،بعد كون تطبيق المفاهيم على
المصاايق في المقام ضروريّا؛ ألنّه إذا كان البيع عرفا هو اإليجا و القبول بال
اعتبار العربيّة و التقديم و التأخير مثلا ،و كان الشارع ال يخال العىرف فيىه،
فوجد البيع بال عربيّة مع جميع الخصوصيّات المعتبرة فيىه عرفىا ،فىال يعقىل
رجوع تخطئة الشارع إل عدم مصداقيّة ما وجد للماهيّة؛ ضرورة أنّ تطبيقهىا
عليه وجداني بداهة ،فالبدّ من اعتبار الشارع قيدا فيها حتّى ال تنطبىق على
الفاقد ،و هذا هو االختالف مفهوما (اما خمینی

 1ج )72 :

توضيح عبارت :اما در کتاب البيع پی امت اینکه آیا بیع غی ع بی هم بیدع اسدت و صد فاً شدارع
ردع شارع از بیع های غی ع بی ،به تخطئه در مص اق باز نمیو دد چ اکه اود کسدی بگتید
شارع هما مفهت ع فی بیع را پذی فته است و ع فاً هم بیع عبار اسدت از ایجداب و قبدتل بد و
اینکه ع بی بتد در آ دخیل باش  ،در این صتر نمدیتتاند بگتید شدارع مصد اقی (بیدع غید
ع بی) را بیع نمیدان  .چ اکه تطبیق مفهت ب مص اق ام ی وج انی و ض وری است (و در ح ود
اختیار شارع نیست)؛ و او شارع جایی مص اقی را مص اق مفهت (بیع) نمدیداند  ،در حقیقدت در
مفهت تص ف ک ده و مفهت را تغیی داده است.
ما ميگویيم:
 .ممکن است به ذهن خطتر کن که این سخن در تقابل با ف مایش ایشا در مدانحن فیده و بدا

( س)

ف مایش آختن است .چ اکه:

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

حکم آ را منتفی ک ده است ،یا اصتً بیع نیست میف ماین :
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 .طبق بیا ایشا در کتاب البيع ،او شارع معنای ع فی صت را پذی فت و ع ف هم صت
را نماز میدان (به سبب شیتع در ش ایع سابقه) .در ایدن صدتر وقتدی مدیف ماید «صدت » ،هد
مص اقی را که ع ف ،مص اق نماز میدان  ،بای شارع هدم آ را بپدذی د و لدذا اود جدایی شدارع
مص اقهایی را تخطئه ک د ،الج مفهت را تغیی داده است.
 .3در مقا جمع بین این دو قتل میتتا وفت :در کتاب البيع ،اما میف ماین تخطئه مصد اق،
در حالی که در این بح

میف ماین «اختتف در خصتصیا » .به عبار دیگ اما در این بحد

نمی وتین که شارع وفته آنچه یهتدیها یا مسیحیهدا ،م تکدب مدیشدتن  ،صدت نیسدت بلکده
میف ماین آنچه آنها انجا میدهن هم صت اسدت ولدی «صدت صدحیح» در اسدت  ،بده وتند
دیگ ی است ،پس تتجه شتد که از دی واه ایشا  ،تخطئه در مص اق صتر نمیپذی د تدا سدخن
کتاب البيع در اینجا هم جاری شتد[ .بلکه مثل آ است که صت

نشسته بد ای آد سدالم صدحیح

نیست]
 .1البته همین جا اشکالی ب م حت آختن وارد است که او صت یهدتد از دید واه ایشدا ،
نماز است ،چگتنه در بح

صحیح و اعم ،صحیحی اسدت؟ بده عبدار دیگد اود بعد از اسدت

شارع ،مص اق های صت را تغیی داده است ،چگتنه م حت آختن میف مای که صدت وضدع
ش ه ب ای نماز صحیح؟
 .3این اشکال به نتعی دیگ ب اما هم وارد است چ اکه ایشا در بح

صحیح و اعم ،او چه

اعمیاست ،ولی میف ماین که صت وضع ش ه ب ای نماز در حالی کده اجدزای رئیسده داخدل در
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ماهیت این نماز است .حال می پ سیم چگتنه ب نماز یهتد که رکتع و سجتد ن اشته است ،صت
ص ق ک ده است.
 .2یک نکته نیز بای م ّ نظ ق ار وی د و آ این است که آیا «تخطئه مص اق» الزاماً س از تغیی
مفهت درمیآورد؟
در جواب ميگویيم :در بح

حکتمت ختان هایم که حکتمت واه به تضییق در عقد التضدع

است و واه به تتسعه در عق التضع .مثتً :وقتی شارع میوتی طتاف صت اسدت یدا مدیوتید
زی عالم نیست ،به تخطئه مص اقی پ داخته است.
امّا نکته در اینجاست که این نحته تخطئه مص اقی (چه تتسعه و چه تضییق) ،مجاز است یعندی
ادعای شارع است به اینکه فت ف د از مصادیق است یا از مصادیق نیست .پدس ایدن نحدته تخطئده
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مقاله

مص اقی ،الزمهاش تغیی مفهت نیست .امّا او تخطئه مص اقی علی نحت الحقیقده باشد  ،الزمده اش
 .7از آنچه در شماره  2آوردیم یک نکته معلت میشتد و آ این است که مجاز ادعایی الزامداً
ادعای ف دیت یک مص اق ب ای یک مفهت نیست ،بلکه میتتان ادعای ع

ف دیت یک مص اق

ب ای یک مفهت باش .

بررسی نهایی حقیقت شرعیه
در جمع بن ی نهایی بح

الز است بیا شتد که از میا پنج قتل عم ه که مط ح ش ک ا قدتل

صحیح است؟
مقدمه :بح های زبا شناسان ه وابسته به وضع است و وضع امد ی اسدت کده از جهدت سدعه و
ضیق معنی و از جهت استعمال حقیقی یا استعمال مجازی ،قاعد ه بد دار نیسدت؛ مدثتً دربداره لفدظ
سیب می تتا وفت سیب کال و سیب رسی ه و سیب ون ی ه ،ه سده سدیب هسدتن و لفدظ سدیب
ب ای معنای اعم از ه سه ،وضع ش ه است ولی درباره لفظ انگتر چنین نیست ،و میته درخدت مدت
او کال باش غتره است و او رسی ه باش انگتر است و او خشک ش ه باش کشمش اسدت و
هکذا درباره لفظ شت در فارسی و ع بی که مثتً در فارسی چت نیاز کمیوجتد داشته ،یک لفدظ
ب ای همه انتاع شت وضع ش ه است در حالی که در زبا ع بی بد ای اندتاع مختلدف شدت  ،اسدامی
حال :با تتجه به این مق مه می تتا وفت پذی ش حقیقدت شد عیه یدا مجداز یدا آنچده بداقتنی
می وتی  ،یا آنچه آختن و اما میوتین همگی ممکن است و بای درباره ه لفظ ،به طتر مجدزّا
ب رسی صتر وی د که طبعاً جای آ در آغاز ه مسأله فقهی است .و این هما تفصیل هفدتم در
کت هدایة المسترشدین است که در ابت ای بح

به آ اشاره ک دیم (ایتا کیفدی  1 1ج  )11 :و در

میا اصتلیت نیز صاحب قوانين آ را پذی فته است (می زای قمی  378ج .)18 :
نکته :با این حساب ،آیا بح

از حقیقت ش عیه یک مسأله اصتلی است؟

در این باره وفتنی است ،او متک مسأله اصتلی ،هما باش که آختن میف مای (ج یا در
همه ابتاب فقه) ،بح

از حقیقت ش عیه درباره لفظ صت

مثتً ،بح

اصتلی نیست ولی بح

از

( س)

حقیقت ش عیه درباره لفظ «ک اهت» اصتلی است .اما او متک مسأله اصتلی ،هما باش که اما

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

مختلف وجتد داشته است.
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ف متدن (اینکه مسألهای بالذا مترد تتجه شارع نباش ) طبعاً بح

از معنای لفظ صت هم بح

اصتلی است.
و الذی یسهل الخطب ،این است که :بح

از ه لغت ،حتی او بحد

اصدتلی باشد آنچندا

مفصل است که علم اصتل را از علمیمق ماتی خارج می کند و لدذا باید در آغداز هد بداب فقده،
پی امت معنای ش عی الفا ش عی و ع فی آ باب ،بح

نمتد.

ثمره بحث حقیقت شرعیه
در باب اینکه آیا بح

از حقیقت ش عیه ،دارای ثم ه است یا نه ،دو قتل عم ه در میدا اصدتلیت

مط ح است .یک و وه این بح

را دارای ثم ه ن انسته ان و و وه دو  ،این بحد

را دارای ثمد ه

میدانن  .که به ت تیب این دو و وه را بیا میکنیم.

الف) بحث از حقیقت شرعیه دارای ثمره نیست:
این و وه ختد به سه و وه تقسیم میشتن :
و وه اول) کسانی که میوتین ثم ه ای در این بح

نیست چ اکه م اد شدارع همیشده معلدت

است؛ اما می نتیس حتی او مبنای ایشا را قبدتل ن اشدته باشدیم و قائدل بده حقیقدت شد عیه هدم
نباشیم ،باز یقین داریم که این الفا در کلما شارع ،همچندین در قد آ بده معندای شد عی (و لدت
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

مجازاً) استعمال ش هان .
ایشا مینتیس :
و بالجملة :ليست لهذا البحث ثمرة واضحة ،و ما ذكر من الثمرة فرضيّة ،و إالّ
فاالستعماالت الواراة في مدارك فقهنا إنّما هي في هذه المعاني التىي عنىدنا
اآلن كما يقطع به المراجع ،و أمّا االستدالالت التي تشبّث بها القوم في إثبات
المرام فمخدوشة ال تفيد شيئا (اما خمینی  1 3ج  31 :د.) 38

ما ميگویيم:
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که ممکن است کسی چنین یقینی را تحصیل نکن  .چنانکه م حت ع اقی در ایدن بداره مدینتیسد :

مقاله

حض

اما دلیلی ب م عای ختیش اقامه نک دهان و ص فاً به یقین بسن ه ک دهاند  ،در حدالی

«وال یخفی أ هذه ال عتی علی عهدة م عیها إذ الم عی فی نفسه صحیح و لکن الکت فدی ثبتتده
فلمنعه مجال واسع» (می زای رشتی بیتا.) 13 :

او وفته شتد یقینی که ایشا مط ح میکنن و به سبب وجتد یقین به م اد ،بحد
ش عیه را بیثم ه میدانن بزرگ ت ین ثم ه بح

از حقیقدت

از حقیقت ش عیه است چ اکه ایشا از آ جهت

که میوتین این الفا قبل از است دارای معانی ش عیه بتدهان  ،یقین دارن که این الفا در کت
شارع در معانی ش عیه استعمال ش هان .
در دفاع از اما میوتییم :ابت ا ایشا میوتین قطعاً م اد شارع همین معانی ش عی است حدال
یا بای بگتین در هما روز اوّل است  ،وضدع تعییندی صدتر و فتده [کده لدت کدا لبدا ] یدا باید
استعماال شارع تماماً مجاز بتده باش [که ق ینهای نقل نش ه است] یا بای ایدن کلمدا از قبدل از
است  ،دارای این معانی بتده باشن [و هت المطلتب] پس ایشا به سبب یقین به م اد ،مبنای ختد را
در حقیقت ش عیه انتخاب ک دهان و نه بالعکس ،و چت م اد بد ای ایشدا در هد صدتر معلدت
است ،میوتین بح

از حقیقت ش عیه بیثم ه است.

شهی خمینی نیز همین مشی وال ماج شا را پیمتدهان ایشا مینتیس :
و أمّا بالنسبة إل ما قيل ،فالظاهر أنّ القرائن المنفصلة ،قد بلغت إل حدّ صار
هذه الجهة .و توهم إمكان حمل كلمة عل معناها اللغوي بعد وضوح المعنى
االصطالحيّ إذا كانت في الجملة الواصلة إلينا من النبيّ األكرم(ص) مىن غيىر
طريق المعصومين ى عليهم السالم ى في غاية الفساا ألنّه بعد ذلك ال بدّ مىن
حملها عليه ،كما هو الظاهر .فالبحث المزبور قليل الجدوى جدّا ألنّ المرااات
الخاصّة تظهر و إن لم تصل األلفا إل حىدّ الحقيقىة الشىرعيّة ،و حصىول
الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعيّني بعد فهم المراا بكثرة االستعمال المقتىرن مىع
القرينة ،كما ال يخف (خمینی  1 8ج .) 1 :

و وه دو ) کسانی که میوت ین ثم ه ن ارد چ اکه الفا شارع مستقیماً به ما ن سی ه است،

( س)

شهی ص ر مینتیس :

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

مراا المول معلوما في عصرنا ،فليس في الشرع كلمة إالّ و هي معلومىة مىن
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إال أن السيّد االستاذ تبعا للميرزا ،أنكر وجوا الثمرة ،و قال في مقام البيان :إنّ
الثمرة تظهر فيما إذا ورا استعمال في الكتا أو في السنة ،و شكّ في المراا.
و أما في كلمات األئمة(ع) .ال إشكال في ثبوت الحقيقة في أيامهم ،فال معنىي
لتأثير هذا البحث في الروايات الواراة عنهم(ع) .و إنّما ينحصر أثر هذا البحىث
(ص)

بالنسبة إلي زمن الرسول(ص) .و عليه فالنصوص الدينية في زمىن الرسىول

من الكتا و السنة كلها ،متلقاة عن طريق األئمة ،و حينئذ فىي مقىام معرفىة
المراا من لفظ الصالة مثال ،فالبد من النظر إلي ما هو الحقيقة في زمن الناقىل
الذي هو اإلمام(ع) ،و في زمانه ال إشكال فىي أنّ اللفىظ حقيقىة فىي المعنىي
الشرعي ،فاإلمام الصااق(ع) حينما يقول« :قال رسىول اهلل(ص) :الصىالة عمىوا
(ع)

الدين» ففي مقام معرفة معني الصالة البدّ من النظر إلي زمن اإلمام الصااق

في أنّ لفظ الصالة في زمانه فيما تكون ظاهرة؟ و فىيمض تكىون حقيقىة؟ و ال
إشكال في أنّها حقيقة في المعني الشرعي .فإذن قد إنعدمت الثمرة في المقىام
(عب السات  1 7ج .) 37 :
توضيح کالم شهيد صدر:

) ختیی به پی وی از محقق نائینی میف مای بح

از حقیقت ش عیه ثم ه ن ارد.

) ایشا میوتی  :او جایی کتمیاز شارع به ما میرسدی کده مدا در مد اد او شدک داشدتیم
بح

از حقیقت ش عیه ثم ه داشت در حالی که چنین ف ضی وجتد ن ارد؛ زی ا در روایا ائمه(ع)،

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

قطعاً م اد از کلما هما معنای ش عی است ب ای اینکه تا آ روز حتماً الفا دارای معانی ش عی
ش ه بتدن  .امّا در مترد ق آ و روایا نبتی :هم آنها را ما از ط یق ائمه به دست آوردهایم و ائمه
ناقل آنها بتدهان  .پس بای ب ای فهم معنای لفظ به کت ناقل رجدتع کندیم و ببیندیم لفدظ در زمدا
آنها دارای چه معنایی بتده اسدت؟ و معلدت اسدت کده در زمدا ائمده الفدا دارای معندای شد عی
بتدهان .
ما ميگویيم:
اوالً :درباره متاردی که ائمه کت رستل اهلل را نقل ک دهان بای تتجه داشت که واه نقدل بده
مضمت صتر و فته ،در اینجا حق با م حت نائینی است ،ولی واه نقل عین الفا اسدت در ایدن
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معنایی غی از معنای ش عی (که در زما ائمه رایج بتده است) داشت ،به آ اشاره میک دن .

مقاله

صتر بای ب ای تتمیم است الل بگتییم :چت ائمه در مقا بیا بتدهاند  ،حتمداً اود الفدا نبدتی
امّا این است الل درباره آیا ش یف ه اصتً کامدل نیسدت و قد آ از ناحیده ائمده اطهدار(ع) بده مدا
ن سی ه است و لذا بح

معلت نبتد م اد در آ جاری است.

ثانیاً :ضمن اینکه حتی او بپذی یم که الفا در زما ائمه متأخ دارای معندای شد عی مشدهتر
بتدهان به وتنهای که معانی لغتی آنها مت وک ش ه بتده (در حدالی کده همدا جدا هدم در مدتارد
محل تأمل است ،چنانکه مثتً لفظ خمس قطعاً از معنای لغتی خارج نش ه است) ،اما این در مدترد
ائمه متق (ع) محل تأمل است.
ثالثاً :این است الل در کلما ب خی از متأخ ین از محقّقین نیز مط

ح است (مؤمن قمدی  1 1ج :

.)37
و وه ست ) کسانی که می وتین بح

از حقیقت ش عیه ثم ه ن ارد چ اکه در ه صتر بای

تتقف ک د.
می زای شی ازی در بیا اینکه بح

از حقیقت ش عیه دارای ثم ه نیست مینتیس :

المقام الثاني في ثمرة المسألة ،فاعلم أنهىا على مىا ذكىره ،إنمىا هىو حمىل
الخطابات الصاارة من الشارع المجراة عن القرائن عل المعىاني الجديىدة -
عل القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها  -و حملها عل المعن اللغوي على
هو حمل الخطابات المذكورة عل المعن اللغوي  -فقد عرفت ما فيىه آنفىا،
من عدم انطباقه عل محل النزاع حيث إنك عرفت أن الحكم  -حينئذ  -هو
التوق و اإلجمال ى عل المشهور ى لصيرورة اللفظ حينئذ مجازا مشهورا ،ال
محالة ،فتأمل .و أما طرفها األول :فلتوقفه عل العلم بتأخر صىدور الخطىا
عن زمان حصول النقل ،و ال يكاا يتمكن من تحصيله في مورا من المىوارا،
و اال فمع الجهل به ،فاألصل هو التوق  ،و اإلجمال لتكافؤ أصالة تأخر كىل
من األمرين ألصالة تأخر اآلخر (می زای شی ازی  111ج .) 13 :
توضيح کالم ميرزاي شيرازي:

( س)

) وفته ش ه که ثم ه بح

آ است که او الفاظی در کت شارع ب و ق ینه به کار رفت

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

القول بعدم ثبوتها .و ال يخف ما فيها في كل من طرفيها :أمّا طرفها الثاني  -و
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او به حقیقت ش عیه قائل شتیم ،ب معنای ش عی حمل میکنیم و او به حقیقت ش عیه قائدل
نشتیم ب معنای لغتی حمل میکنیم .در حالی که این غلط است چ ا کده اود بده حقیقدت شد عیه
قائل نش یم ،باز هم نمیتتانیم لفظ را ب معنای لغدتی حمدل کندیم؛ زید ا در آنجدا دورا امد بدین
حقیقت لغتی و مجاز مشهتر لغتی است و در چنین ف ضی نمیتدتانیم یکدی از طد فین را انتخداب
کنیم .و او به حقیقت ش عیه قائل ش یم در این صتر در جایی میتتانیم حمل ب معنای شد عی
کنیم که ب انیم استعمال بع از نقل (پی ایش حقیقت ش عیه) است و چت به هیچ عنتا نمیتتانیم
تأخ یا تق

را معلت کنیم ،پس بای تتقف کنیم.

) در اینجا اصل تأخ استعمال هم با اصل تأخ نقل معار

اسدت ،و لدذا اصدلی در اینجدا بده

کمک ما نمیآی ؛ پس چه به حقیقت ش عیه قائل شتیم و چه قائل نشتیم ،در جایی که م اد شارع
را نمیدانیم بای تتقف کنیم.
ما ميگویيم:
)ع

حقیقت ش عیه دو حالت داشت ،یکی اینکه الفا بع از پیامب بده معدانی شد عیه نقدل

یافته باشن و دیگ آنکه الفا از قبل از اسدت دارای معدانی شد عی (کده ان آ را مدیشناسدیم)
باشن  ،روشن است که او کسی به قتل دوّ قائل ش  ،تتقف نمیکن و الفا را ب معنای شد عی
حمل میکن .

ب) بحث از حقیقت شرعیه دارای ثمره است:
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

آختن درباره ثم ه بح

حقیقت ش عیه مینتیس :
و أمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل األلفا الواقعة في كالم الشارع
بال قرينة عل معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و عل معانيهىا الشىرعية على
الثبوت فيما إذا علم تأخر االستعمال و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشىكال و
أصالة تأخر االستعمال مع معارضىتها بأصىالة تىأخر الوضىع ال اليىل على
اعتبارها تعبدا إال عل القول باألصل المثبت و لم يثبت بناء من العقالء على
التأخر مع الشك و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل
النقل ال في تأخره فتأمل (آختن خ اسانی .) : 111
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) ثم ه بین ثبت حقیقت ش عیه و ع

مقاله

توضيح و تبيين کالم آخوند:

آ در آنجا ظاه میشتد که:

او قائل به ثبت حقیقت ش عیه نباشیم ،الفاظی که در کت شارع ب و ق ینه به کار رفتهاند ،
ب معانی لغتی حمل میشتن .
اما او قائل به ثبت حقیقت ش عیه باشیم :او میدانیم استعمال شارع بع از پی ایش حقیقدت
ش عیه است ،الفا مذکتر ب معانی ش عیه حمل میشتن  .ولی او نمیدانیم وضع ج ید شد عی
بتده یا استعمال شارع مق

مق

بتده است ،در این صتر حمل الفا ب معانی ش عیه با مشدکل

متاجه است.
) او کسی بختاه در این ف

 ،اصل تأخ استعمال را (قبدل از اسدت  ،ایدن لفدظ اسدتعمال

نش ه بتد ،نمیدانیم تا وقت وضع ج ی  ،استعمال صتر و فته یا نه؟ اصل عد

اسدتعمال قبدل از

وضع است) جاری کن  ،میوتییم :أوالً این اصل با اصل تأخ وضع (قبدل از اسدت  ،وضدع ج ید
نبتده ،نمی دانیم در متقع استعمال ،آیا وضع ش ه بتده یا نه؟ اصل ع
معار

وضع قبل از استعمال اسدت)

است .ثانیاً اصل تأخ استعمال حجت نیست (از باب استصحاب) مگ اینکه به اصل مثبدت

قائل شتیم ( یعنی او هم اصل ع

استعمال إلی حین التضع ،ثابدت باشد  ،الزمده عقلدی آ تدأخ

استعمال عن التضع است) .تتجه شتد که تأخ استعمال حالت سابقه ن ارد تا استصحاب شتد و لذا
بای به نحت اصل مثبت آ را ثابت ک د.
 )3او وفته شتد که اصل تأخ استعمال ،یک اصل عقتیدی و بندای عقتسدت ( و نده از بداب
میوذارن  .در جتاب میوتییم عقت چنین بنایی ن ارن .
 )1او وفته شتد یکی از اصتل عقتیی (بنای عقت) اصل ع

نقدل اسدت( .و لدذا مثبتدا آ

حجت است)
به این معنی که میوتییم :متقع استعمال ،شک در نقل داریم لذا متقع استعمال نقل نیافته است
(پس ب معنای لغتی حمل میکنیم)؛ میوتییم اصل ع

نقل به عنتا یک اصل عقتیی در جایی

است که در اصل نقل شک داشته باشیم ولی او اصل نقل مسلّم است ولی نمیدانیم چه متقع این
نقل واقع ش ه است ،اصل عقتیی مبنی ب تأخ نقل ن اریم.

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

استصحاب) به این معنی که عقت ه جدا شدک در حد وث چیدزی دارند  ،بندا را بد تدأخ حدادث

( س)
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 )3ممکن است درباره تق ی اصل ع

نقل وفته شدتد (حکدیم  1 3ج  ]) 11 :قطعداً بعد ها ایدن

لغت دارای معنای ش عی بتده است ،حال به نحت استصحاب قهق ی میوتییم در زمانی ایدن لغدت
به معنای ش عی بتده (مثتً سال دهم هج ی) نمیدانم در زما استعمال (قبل از سال دهم) آیا نقدل
یافته بتده یا نه؟ استصحاب قهق ی میوتی در زما استعمال هم به همین معنای ش عی بتده است.
(پس ب معنای ش عی حمل میکنیم)
 )2جتاب م حت آختن هم این است که «استصحاب قهق ای ع

نقل» در جایی جاری است

که اصل نقل محل ت دی باش و نه تأخ نقل عن االستعمال.
ما ميگویيم:
) محصل ف مایش آختن آ است که :او قائل به حقیقت ش عیه نشد یم و وفتدیم الفدا از
قبل از است دارای معنای ش عی است :الفا (که محل ت دید اسدت و مد اد شدارع در آ معلدت
نیست) حمل ب معنای ش عی میشتد .و او قائل به حقیقت ش عیه نش یم و وفتدیم قبدل از اسدت
الفا معنای ش عی ن اشتهان  :الفا حمل ب معنای لغتی میشتن  .و او قائل بده حقیقدت شد عیه
ش یم و زما وضع مق

از زما استعمال بتد :حمل ب معنای ش عی و اود زمدا وضدع مدؤخ از

زما استعمال بتد :حمل ب معنای لغتی میشتد .و او قائل به حقیقت ش عیه شدتیم ولدی تقد

و

تأخ وضع و استعمال معلت نبتد :تتقف
پس:
ع

وجتد معنی ش عی قبل از است  :حمل ب معنای ش عی
حقیقت ش عیه

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ع معنای ش عی قبل از است  :حمل ب معنای لغتی
تق وضع :حمل ب معنای ش عی
زما وضع و استعمال معلت بتد
تق

حقیقت ش عی

استعمال :حمل ب معنای لغتی

زما ها نامعلت  :تتقف
)در این باره وفتنی است ،آنچه م حت آختن به عنتا «زما های نامعلت » مط ح کد دهاند ،
ختد سه قسم است:
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التاریخ است )3 .وضع مجهتل التاریخ ،و استعمال معلت التاریخ است.
ج یا استصحاب در ه یک از این متارد با دیگ ی متفاو است ،بح

مقاله

) هم وضع و هم استعمال ،مجهتل التاریخ هستن  ) .وضع معلت التاریخ ،و استعمال مجهدتل
را متکدتل بده محدل

ختد میکنیم.
 )3اینکه آیا در اط اف علم اجمالی ،استصحاب [و اصتل دیگ ] جاری میشتن یدا نده؟ محدل
اختتف است .م حت آختن ب این باور است که در اط اف علم اجمالی اصدل جداری مدیشدتد؛
ولی اصلها به سبب تعار  ،تساقط میکنن  .در حالیکه م حت شیخ انصاری میف مای اصدتً در
اط اف علم اجمالی اصل جاری نمیشتد [به سبب اینکه ادلّه مثبت حجیت استصدحاب ددد مدثتً ددد
شامل ف

تعار

در اط اف علم اجمالی نمیشتد].

حال :ما نحن فیه ،از مصادیق اط اف علم اجمدالی اسدت چ اکده یقدین داریدم تقد
هست ولی نمیدانیم وضع مق
تعار

و تدأخ ی

است یا استعمال .علی هذا م حت آختن روی مبنای ختدشدا بده

استصحابها اشاره ک دهان در حالی کده روی مبدانی دیگد  ،ممکدن اسدت بگدتییم اصدتً

استصحاب در اط اف علم اجمالی جاری نمیشتد و شای «فتأمل» در کلما ایشا اشاره به همدین
مطلب داشته باش .
 )1م حت حائ ی ب آ قسمت از کت م حت آختن که میف ماید « :اود قائدل بده حقیقدت
ش عیه ش یم و وضع هم مق

ب استعمال بتد ،حمل ب معنای ش عی میشتد» اشکال ک ده اسدت.

فمج د ثبت الحقيقة الشرعية و العلم بتأخ االستعمال ال یتجب الحمل على المعانی الشىرعية کمدا
ال یخفى منه» (حائ ی یزدی بیتا ج  ) 7 :نکته ایشا اشاره ب مطلبدی اسدت کده در کلمدا اصدتلیت
دیگ هم مط ح است ،م حت شهی ص ر در این باره مینتیس :
فحينئذ إذا قلنا بالحقيقة الشرعية ،و بىأن اللفىظ موضىوع علىي يىد الشىارع
بالوضع التعييني ،أو بالوضع التعيّني ،و قلنا بأنّ هذا الوضع الشرعي أوجب نقل
اللفظ من ذلك المعني األولي إلي هذا المعني ،بحيث كان وضعا ناسخا للوضع
األوّل إما بتقريب ،أن ظاهر حال المخترع ،حينما يضع لفظا لمعني ينتزعه من
معناه األول ،و يخصصه لهذا المعني الجديد ،و إما بتقريب أن كثرة االسىتعمال

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

ایشا در حاشيه درر الفوائد مینتیس « :و هنا قی آخد و هدت ا یکدت المعندى األول مهجدتر أو اال

( س)
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أقوي من القرن الحاصل من الوضع اللغوي ،فإن تمّ هذا أو ذاك حينئذ يثبىت
الوضع الشرعي مع النقل ،و عليه :يتعين الحمل علي المعني الشرعي.
و أمّا إذا ثبت الوضع الشرعي و الحقيقة الشرعية ،و لم نقل بالنقل ،بل قلنا :إنّ
ظاهر حال المخترع أن يضع اللفظ للمعني الذي إخترعىه ،ال أن ينتزعىه مىن
معناه األول رأسا ،و قلنا بأن كثرة االستعمال لم تكن بنحو توجب قرنىا آكىد
من القرن األول ،فحينئذ نتيجة ذلىك هىي التوقى  ،إذ يصىب للفىظ معنيىان
حقيقيان :أحدهما المعني اللغىوي ،و اآلخىر المعنىي الشىرعي .و إذا أنكرنىا
الحقيقة الشرعية رأسا فالبد من الحمل علي المعني اللغوي؛ ففي المقام مواق
ثالث :فإمّا أن يثبت الوضع و يثبت النقل بأحد التقريبين ،فيحمل علي المعني
الشرعي .إما أن يثبت الوضع اون النقل فيتعين التوقى  .و إمّىا أن ال يكىون
هناك وضع أصال ،و كان االستعمال في المعني الشرعي مجازا ،فيتعين الحمل
علي المعني اللغوي (عب السات  1 7ج .) 32 :
توضيح کالم شهيد صدر:

) او وفتیم حقیقت ش عیه ثابت است ( لفظ تتسط شارع وضع ش ه است به وضدع تعییندی و
وضع تعیّنی) و وفتیم وضع شارع الزمه اش آ است که معنای لغتی منستخ شتد (به تعبی م حت
حائ ی :مهجتر شتد)
) نسخ معنای اول از دو راه ممکن است یا به ایدن جهدت کده وقتدی کسدی چیدزی را اختد اع
میکن و لفظی را ب ای آ ق ار میده  ،طبعاً لفظ را از معنای اوّل خلع میکن [در وضع تعیینی] یا
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

به این جهت که کث

استعمال در معنای ج ی باعد

مدیشدتد ،علقده حاصدله از اسدتعمال کثید

(ق ) بیش از علقه حاصله از وضع لغتی شتد[ .در وضع تعیّنی]
 )3او چنین ف ضی حاصل بتد ،لفظ را ب معنای ش عی حمل میکنیم .ولی او چنین ف ضدی
وجتد ن اشت ،او حقیقت ش عیه ثابت ش ولی معنای لغتی منسدتخ نشد ؛ در ایدن صدتر باید
تتقف ک د .و او حقیقت ش عیه ثابت نبتد ،ب معنای لغتی حمل میشتد.
 )1پس:

هج معنای لغتی  :حمل ب معنای ش عی

ثبت حقیقت ش عیه
ع
ع

هج معنای لغتی :تتقف

ثبت حقیقت ش عیه :حمل ب معنای لغتی
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مقاله

ما ميگویيم:
 .روشن است که م اد م حت حائ ی و شدهی صد ر ،در ف ضدی اسدت کده وضدع و اسدتعمال
معلت باشن ؛ لذا با ف

تقسیم بن ی آختن  ،شاکله بح

چنین شتد:
هج معنای لغتی :حمل ب معنای ش عی

استعمال مؤخ
ع

تاریخ ها معلت باش
استعمال مق

ثبت حقیقت ش عیه

هج معنای لغتی :تتقف

 :حمل ب معنای لغتی

تاریخ ها مجهتل :تتقف
پیش از است الفا دارای معانی ش عیه بتدهان  :حمل ب معنای ش عی
ع

ثبت حقیقت ش عیه
پیش از است الفا دارای معانی ش عیه نبتدهان  :حمل ب معنای لغتی

 .امّا در این باره وفتنی است :او در اثبا حقیقت ش عیه ،بده ادلّدهای نظید «سدنّت اصدحاب
اخت اع و  »...تمسک ک دیم ،به نظ میرس قی «هجد » را الز نیسدت در ثمد ه بحد

وارد کندیم

صتر او چه پس از وضع ،آ لفظ مشت ک میشتد بین معنای ع فی سابق و معنای ج ید ولدی
همینکه واضع آ لغت را استعمال میکن  ،ق ینه حالیه است ب اینکه م ادش معنای ج ی است.
امّا او دلیل ما ب ای ثبت حقیقت ش عیه ،ادلّهای مثل «استظهارهای ائمه اطهدار» باشد در ایدن
صتر بای در جایی که معنای اول مهجتر نش ه است ،به اشت اک لفظی پای بند باشدیم؛ لدذا در
جایی که ق ینهای در کت شارع وجتد ن ارد ،قائل به تتقف شتیم.
 .3شهی خمینی به نتعی دیگ به «هج » اشاره ک ده است که با آنچه ما وفتیم سازوار است.
«ثمّ إ ّ من المعلت اشت اط مهجتريّة المعنى اللغتیّ فی الحمل على المعنى االصطتحیّ ،إالّ إذا
کا بالتضع التعیینیّ ،فإنّه ال یحتاج إلى الهج

المزبتر» (خمینی  1 8ج .) 11 :

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی

چ اکه وقتی کسی ختدش لغتی را وضع ک د ب ای چیزی که ختدش اخت اع ک ده اسدت ،در ایدن

( س)
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توضيح عبارت ) :او حقیقت ش عیه به وضع تعیینی حاصل نش ه باشد (چدت همدتاره ق ینده
سابق الذک دد سنت مخت عین دد متجتد است) بد ای حمدل بد معندای شد عیه محتداج هجد نیسدتم
چ اکه او هم معنای اوّل مهجتر نباشد  ،ق ینده حالیده داریدم ) .ولدی اود حقیقدت شد عیه از راه
دیگ ی حاصل ش ه باش ب ای حمل ب معنای ش عیه محتاج آ هستیم که معنای اوّل مهجتر شد ه
باش تکتیناً ،چ اکه در این صتر ق ینه سابق الذک را ن اریم.
جمع بندي ثمره:

) با تتجه به آنچه ما در این بح

وفتیم (درباره ه لغت بای به طدتر مجدزّا ب رسدی صدتر

وی د و ه پنج قتل در مترد لغا ش عی ممکن است) و با تتجه به اینکه نمیتتانیم بگدتییم مد اد
شارع از همه کلماتش معلت است( .ختفاً للطائفة األولی)
ميگویيم :بح

از حقیقت ش عیه دارای ثم ه است و درباره هد لغدت (در صدترتی کده مد اد

شارع معلت نباش ) او به ه یک از ف و

ذیل قائل ش یم بای حکم هما را جاری کنیم:

پیش از است هم الفا دارای معانی ش عیه بتدهان (م عای آختن و اما ) :حمل ب معنای ش عیه
ع

ثبت حقیقت ش عیه

پیش از است الفا دارای معانی ش عیه نبتدهان (ع

حقیقت ش عیه) :حمل ب معانی لغتی

ق ینه عامه متجتد است :حمل ب معنای ش عی
استعمال
تاریخ ها معلت باش
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ثبت حقیقت ش عیه:

مؤخ

هج معنای اول حاصل است:
ق ینه عامه متجتد نیست:

وضع مؤخ  :حمل ب معنای لغتی

حمل ب معنای ش عی
ع

هج  :تتقف

تاریخ ها مجهتل باش  :تتقف
(ع)

) در الفاظی که در لسا ائمه اطهار هم مط ح است بای در جای ختد بح

کد د کده آیدا

حقیقت متش عیه ثابت بتده است یا نه؟ مشهتر دد بل کاالتفاق دد است که حقیقدت متشد عیه ثابدت
است ولی بای در مترد ه لفظ مستقتً به استعماال تتجه ک د.
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آختن خ اسانی ،محم کاظم بن حسین 111( .ق) کفایة االصول ،قم ،مؤسس آل البیت علیهم الست .



آل شبی الخاقانی ،محم طاه ( .بیتا) المحاکمات بين الکفایة و األعالم الثالثة ،قم :صحافی آرما .



ابن شهی الثانی ،حسن بن زین ال ین( .بیتا) معالم الدین و مالذ المجتهدین ،قم ،دفت نش استمی.



اصفهانی ،محم حسین 1 1( .ق) نهایة الدرایة في شرح الکفایة ،بی و :



اما خمینی ،سی روح اهلل 1 ( .ق) کتاب البيع ،ته ا  :مؤسسه تنظیم و نش آثار اما خمینی ،چاپ و

مقاله

منابع

نش ع وج ،چاپ اول.


دددددددددددددد  1 3( .ق) مناهج الوصول إلي علم األصول ،قم :مؤسسه تنظیم و نش آثار اما خمینی ،چاپ و
نش ع وج ،چاپ دو .



ایتا کیفی ،محم تقی بن عب ال حیم 1 1( .ق) هدایةالمسترشدین ،قم :مؤسسه النش االستمی.



باقتنی ،محم بن طیب( .بیتا) اعجاز القرآن ،با تحقیق سی احم سق  ،قاه ه :دارالمعارف.



ته انی ،محم هادی( .بیتا) المحجة العلماء ،ته ا  :دارالختفه.



ثقفی طه انی ،محم  381( .ق) غرر العوائد من درر الفوائد ،ته ا  :چاپخانه حی ری.



جزای ی ،محم جعف  1 3( .ق) منتهي الدرایة في توضيح الکفایة ،قم :مؤسسه دار الکتاب.



حائ ی یزدی ،عب الک یم( .بیتا) دررالفوائد ،قم ،چاپخانه مه .



حسینی میتنی ،علی 1 8( .ق) تحقيق االصول ،قم :م کز الحقائق االستمیه ،چاپ دو .



حکیم ،عب الصاحب 1 3( .ق) منتقي األصول (تقریرات درس محمد روحاني) ،قم :دفت آیت اهلل سی
محم حسینی روحانی.



ختیی ،ابتالقاسم ) 33 ( .اجود التقریرات ،قم :مطبعة الع فا .



عب السات  ،حسن 1 7( .ق) بحوث في علم األصول (تقریرات درس شهيد صدر) ،بی و  :ال ار االستمیه.



علم اله ی ،م تضی ) 372( .الذریعه ،ته ا  :انتشارا دانشگاه ته ا .



غزالی ،محم بن محم  1 1( .ق) المستصفي في علم االصول ،تصحیح محم عب الشافی ،بی و :
انتشارا دار الکتب.



قمی ،علی بن اب اهیم ) 327( .تفسير قمي ،قم :دارالکتاب.



قتچانی ،علی 131( .ق) تعليقة القوچاني علي کفایة األصول ،قم :چاپخانه ستاره.



کاشف الغطا  ،جعف بن خض  1 1( .ق) کشف الغطاء عن خفيات مبهمات شریعة الغراء ،قم :دفت تبلیغا
استمی حتزة علمیه قم.



مصطفتی ،حسن ) 321( .التحقيق في کلمات القرآن الکریم ،ته ا  :بنگاه ت جمه و نش کتاب.

( س)



مشکینی اردبیلی ،ابتالحسن 1 3( .ق) کفایة االصول مع حواشي المشکيني ،قم :لقما .

بررسی حقيقت شرعيه با رویکردی بر نظر امام خمينی



خمینی ،سی مصطفی 1 8( .ق) تحریرات فياألصول ،قم :مؤسسه تنظیم و نش آثار اما خمینی.
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مؤمن قمی ،محم  1 1( .ق) تسدید األصول ،قم :مؤسسه النش االستمی.



می زای رشتی ،حبیب اهلل بن محم علی( .بیتا) بدائعاألفکار ،قم :مؤسس آل البیت علیهم الست .



می زای شی ازی ،محم حسین بن محمتد 111( .ق) تقریرات آیة اهلل المجدّد الشيرازي ،و دآورن ه علی
روزدری ،قم :مؤسس آل البیت إلحیا الت اث.



می زای قمی ،ابتالقاسم بن محم حسن 378( .ق) قوانين األصول ،ته ا  :مكتبة العلمية االسالمية.
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