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ارادۀ تشریعی و معنای مراد الهی
| احمد اسماعیلتبار | 
استادیار گروه حقوق اسالمی ،دانشکدۀ حقوق قضایی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،
تهران ،ایران
چکیده

خداوند مبدأ آفرینش ،علیم ،قادر و بینهایت است .نفس الهی دو ارادۀ تکوینی و تشریعی دارد.
حاصل ارادۀ تکوینی ،خلق و حاصل ارادۀ تشریعی ،حکم است .هر یک از دو اراده به معنایی تعلق
میگیرد ،آن معنایی که متعلق حکم قرار گرفته بهجهت قانونمندی اشیاء و افعال انسان تعیینکننده
است که خداوند چهچیزی را متعلق حکم وضعی و چه فعلی را متعلق حکم تکلیفی قرار داده است.
حکم وضعی ،بیان اوضاع اعتباری اشیاء از دیدگاه قانونمندی الهی میکند و حکم تکلیفی ،به
ترخیص فعلها و ترک فعلهای انسان مکلف یا الزام و رجحان آنها میپردازد اما همۀ احکام وضعی
و تکلیفی که از ارادۀ تشریعی نشئت میگیرد به معنایی تعلق میگیرد که این معنا به چهار صورت
تصور میشود :اول؛ آنکه معنای لغوی باشد که به لغت و زبان هر قوم و جامعهای اختصاص دارد.
دوم؛ معنای اصطالحی عرفی است که عالوه بر معنای لغوی ،آن را عرف وضع میکند .سوم؛ معنای
اصطالحی عرفی است که شارع آن را تغییر میدهد .چهارم؛ معنای اصطالحی شرعی است که شارع
آن را انشا و ایجاد میکند .رابطۀ معانی در تصور ،تباین است و هیچ معنایی معنای دیگری را
که به چه چیزی و به چه فعلی تعلق گرفته است.
واژگان کلیدی :ارادۀ تشریعی ،شناخت معانی ،متعلق احکام وضعی و تکلیفی ،معرفتشناسی و
زبانشناسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه

انسان موجودی متفکر است که با تصور و تفکر ،ترکیب و سنجش یا تحلیل و تجرید ،به دادههای
علمی و یافتههای عقلی میپردازد و به برداشتهای عقلی جدیدی میرسد و بهدلیل شناخت سهگانۀ
معرفتهای واقعی ،اعتباری و عقلی از سایر موجودات ،نظیر حیوان و گیاه متمایز و ممتاز میگردد،
زیرا انسان دارای معرفتهایی میشود که غیرانسان در زندگی مادی محروم است .بخش مهمی از
معرفتهای انسان مربوط به معرفتهای اعتباری است که انسان بدان معرفتها زندگی فردی،
خانوادگی و اجتماعی اشخاص و جوامع را نظم و سامان میبخشد .مهمترین بخش معرفتهای
اعتباری انسان ،قانونمندی و پیروی و التزام انسان به گزارههای اعتباری جهت چگونه زیستن فردی و
اجتماعی است؛ انسان چه حکم یا قانونی را ملتزم است؟ و آن حکم و قانون چه راهبردی در ذهن
انسان دارد؟ و معنایی که حکم بدان تعلق میگیرد چیست و چه تصوری را در ذهن انسان میسازد؟
و سرانجام چگونه یک مکتب فقهی یا حقوقی تمام فعلها و غیر فعلهای انسان و اشیاء را بهطور
جامع و کامل تحت شمول انشا و ارادۀ تشریعی خود قرار میدهد؟
پاسخ به این پرسشها را در این مقاله مورد تحقیق قرار داده تا متعلق حکم فقهی در ارادۀ تشریعی
الهی به تصور ذهنی انسان ترسیم شود و سپس فعلها و ترک فعلها بر اساس آنها به خوبی یا بدی
شناخته شود تا بتوان هر چه بیشتر با قانونمندی فقهی مطابق فقه اسالم دربارۀ اشیاء و افعال آشنا شد.
 .1حکم فقهی

حکم فقهی (صدر )13 :1/1364 ،ارادۀ تشریعی الهی است که خداوند در قرآن فرموده است:
«ان الله یحکم ما یرید 1»...همان طوریکه ارادۀ تکوینی الهی ،خلق ایجاد میکند (بجنوردی ،بیتا:
118؛ مختاری مازندرانی ،)37 :1377 ،ارادۀ تشریعی از نفس ربوبی حکم انشا میکند (مشکینی،
 2.)29 :1371خلق و حکم دو فعل و اثر وجودی از نفس ربوبی الهی هستند .خلق ،اثر ارادۀ تکوینی
است که به اصطالح هستی میبخشد و موجود محدود خلق میکند و حکم ،اثر ارادۀ تشریعی است
که فرمانی را انشا و ابراز میکند .فرمان خدا یا همان ارادۀ تشریعی خداوند که الجرم به معنایی
متشکل از موضوع و محمول تعلق پیدا میکند ،حکم شرعی است (نائینی ،بیتا384 :4/؛ طباطبایی
فقه به حکم فقهی تعبیر میشود از ارادۀ تشریعی شارع است که الجرم آن اراده به گزارهای تعلق پیدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سورۀ مائده ،آیۀ .1
 .2سورۀ یس ،آیۀ ( 82انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون).
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میکند که موضوع آن گزاره را متعلق حکم و محمول آن را مورد و مصداقی از حکم مینامند و برای
مکلفین و مخاطبان احکام ،شناخت آن بسیار حائز اهمیت است.
ارادۀ الهی ،خواه تکوینی یا تشریعی ،فعل نفس خداوند است که از وجود بینهایت ربوبی است
و خداوند در قرآن از ذات کبریایی خود به نفس یاد کرده و فرموده است« :کتب الله علی نفسه
الرحمه» 1و انسان بهعنوان موجود متفکر از فعل نفس خداوند اطالع و آگاهی ندارد ،مگر آنکه از
ظهور و اثر واقعی و تکوینی مخلوقات محدود خداوند ،عالم و آگاه شود که چنین اثر واقعی و تکوینی
بهطور قطع مریدی به ارادۀ تکوینی داشته که چنین اثری را خلق و ایجاد کرده است ،زیرا بنا بر اصل
علیت (شیرازی )68 :1360 ،و اصل محال بودن جمع دو نقیض (مطهری798 :1/1374 ،؛
طباطبایی )161 :1385 ،اثر بدون صاحب اثر محال است .در نتیجه خلق اثر ،ارادۀ تکوینی خداوند
است .بر همین اساس حکم نیز بعد از ابراز فرمان الهی توسط انبیاء و اولیا دانسته میشود که خداوند
چنین ارادۀ تشریعی دارد که انسانها را جهت زندگی فردی و اجتماعی دعوت به قانونمندی قوانین
الهی میکند و تمام قوانین الهی از ارادۀ تشریعی هستند که نفس ربوبی اراده کرده است و چنانچه
انبیاء یا اولیا آن گزاره را خبر نمیدادند ،انسانها از چنین ارادۀ تشریعی باخبر نبودند.
ارادۀ الهی که فعل نفس ربوبی و متافیزیکی است ،بر انسانها پوشیده میباشد و انسانها از
طریق اثر آن پی به صاحب اثر می برند .اگر خلق و تکوین برای انسان ثابت و قطعی است ،ارادۀ
تکوینی نیز برای نفس ربوبی ثابت و قطعی است .اگر اعتقاد به نبوت و امامت ،صداقت و طهارت
آنها در خبر دادن از ارادۀ تشریعی قطعی شد ،بیتردید ارادۀ تشریعی الهی برای انسان نیز قطعی
خواهد شد و انسان یقین میکند که خداوند عالوه بر ارادۀ تکوینی در خلق واقعیتها ،ارادۀ تشریعی
در حکم اعتبارها بر اشیاء و افعال دارد که هر ارادۀ تشریعی حکمی است و هر حکمی واجد گزارهای
است که موضوع آن معنایی بهعنوان متعلق حکم و محمول آن معنایی به عنوان مصداق حکم است.
 .1-1اظهار خبری یا انشائی حکم فقهی

حکم فقهی ،ارادۀ تشریعی الهی برای تنظیم روابط جنسی ،مالی و مقامی در حیات انسانی است
که به دو صورت خبری و انشائی (گزارشی و ایجادی) توسط پیامبر اسالم (ص) و اوصیاء کرام ایشان
تشریعی خداوند متعال دربارۀ اوضاع اشیاء و انسانهاست .بهطور مثال اینکه اصل فقهی دربارۀ اشیاء،
طهارت میباشد یک گزارۀ خبری است که به معنای اعتباری الهی داللت دارد اما دربارۀ افعال انسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سورۀ انعام ،آیۀ .6
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بهطور معمول گزارۀ انشایی است ،به طور مثال نماز را باید بخواند و خمر ننوشد .خداوند در گزارۀ
انشایی ،طلب انجام کاری یا منع انجام کاری را اراده کرده است که معنای طلب و منع از ساختار صیغۀ
امر یا نهی در گزارۀ انشایی دانسته میشود (خوئی528 :1430 ،؛ صدر)285-284 :1/1364 ،؛ گرچه
ممکن است معنای طلب یا منع به ساختار خبری نیز ابراز شود اما مخاطب با قرائن میفهمد که چنین
بیانی منصرف به انشا است و قصد جدی متکلم و ابرازکننده ،گزارش و خبر دادن نیست بلکه مخاطب
بنا به داللت تصدیقی میفهمد که مراد متکلم آمر ،طلب یا منع انجام کاری توسط مأمور مخاطب
است؛ بنابراین گزارۀ حکم فقهی ،معنای اعتباری است که از ارادۀ تشریعی شارع نشئت میگیرد و با
ابراز آن در کتاب و سنت به ساختار گزارۀ انشایی یا خبری توسط مخاطب دانسته میشود ،چنانچه
مخاطب مکلف ،حائز شرایط باشد حکم انشاشده بر او تنجز پیدا میکند و او مسئول عبادی یا مدنی
یا کیفری میشود و موظف است که حکم فعلیتیافته بر خود را رعایت کند.
 .1-2مشمولین حکم فقهی

حکم فقهی در سه مقام افتاء (فتوا دادن) ،قضا (حکم قضایی دادن) و اجرا (ارتکاب فعل یا
اجتناب آن) شامل اشخاص مکلف میشود و بر همین اساس اشخاص در سه مقام ،حسب شرایط
خود ،عبد ،پیرو و مکلف به احکام خداوند متعال هستند و هیچ انسان مکلفی نمیتواند خود را از
قلمرو الوهیت الهی خارج کند .باالترین مقام اجتماعی در اسالم که متعلق به مقام نبوت و شخص
پیامبراسالم (ص) است .همواره مقام عبودیت ایشان را در محضر و مقام اولوهیت به هنگام تشهد
نماز متذکر میشویم؛ گرچه نوع تکلیف پیامبر اسالم (ص) در ابالغ رسالت و احکام الهی بر مردم
با دیگران متفاوت است ولی اصل تکلیف ایشان با دیگران در محضر الهی تفاوتی ندارد و همین
موضوع دربارۀ اوصیای ایشان در عصر امامت امامان حاضر و فقهای جامعالشرایط در عصر غیبت
امام زمان (عج) تحقق دارد و هر یک از امامان و مراجع تقلید به تکلیف خود عمل کردند چون
حقالطاعۀ الهی را برای خداوند متعال و تکلیفالعبودیة انسانی را بر خود ثابت و فرض میدانستند.
اکنون در عصر غیبت کبری امام زمان (عج) هر شخصی حسب موضوع تکلیف که عبارت است از
شرایطی که باید موجود باشد و موانعی که مفقود باشد ،خود را در محضر الهی نسبت به حکم وضعی
 )29-30 :1/1363و باید خود را از این اشتغال به تکلیف یقینی که مستدعی فراغ یقین است رهایی
بخشد تا در محضر الهی حجت داشته باشد؛ بنابراین ولیفقیه جامعالشرایط باالترین مقام اجرایی و
اعمال والیت تا پایینترین مکلف حسب سلسله مراتب ،تکلیف دارند و مسئول هستند .بر همین
اساس هر مکلف باید نوع حکم و متعلق آن را در قبال خود بشناسد و درک درستی از متعلق حکم یا
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همان معنایی که مورد ارادۀ شارع در حکم وضعی و تکلیفی قرار گرفته است ،داشته باشد .اهمیت
این مطلب آنجا آشکار میشود که رابطۀ موضوعیت بین احکام را در تنجز بر مکلف بهلحاظ احکام
وضعی و تکلیفی تصور کنیم .هر شخص که میخواهد زندگی مؤمنانه نسبت به خدای متعال منان
داشته باشد باید ارادۀ تشریعی او را در خصوص احکام وضعی و تکلیفی نسبت به خود بداند و زندگی
فردی ،خانوادگی و اجتماعی خود را بهلحاظ شهوت ،ثروت و قدرت به قانونمندی فقهی به نظم و
خشنودی خداوند هدفمند کند (فاضل مقداد70 :1412 ،؛ فاضل مقداد143 :1405 ،؛ سبزواری،
115 :1383؛ سبحانی 83 :1/1412 ،به بعد؛ سبزواری.)545 :3/1379-1369 ،
 .2مصلحت و مفسدهسنجی خداوند

در علم کالم ،ثابت است که خداوند نفسی بینهایت ،فاعلی علیم ،خالقی قدیر و حاکمی حکیم
است که هیچگونه نقص و قصوری در او راه ندارد .مبنای ارادۀ تشریعی او برای حکم دادن علم بینهایت
نفس ربوبی به خوبیها ،بدیها ،زشتیها و زیباییهاست که هیچ اشتباه و نقصی در آن راه ندارد و این
معرفت بدون نقص الهی موجب میشود تا برای انسان بهعنوان مخلوق ،احکام وضعی و تکلیفی را بر
پایۀ مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی او اعتبار کند تا تضمینکنندۀ عدالت و سعادت انسان در جهان
دنیا و آخرت باشد؛ بنابراین ارادۀ تشریعی یا همان احکام الهی بدون مبنای عالمانه و حکیمانه نیست
بلکه بهطور کامل مبتنی بر سنجش مصالح و مفاسد برای انسان است ،اما انسان از چنین مصالح و
مفاسدی برای خود آگاه نیست و بر همین اساس بهطور مثال اکثریت بشر نوشیدن خمر را میپذیرند
ولی شارع اسالم بههیچوجه آن را مجاز و حالل نمیشمرد یا اینکه خواندن نماز بر بسیاری از اشخاص
سخت و سنگین است ،در حالیکه خداوند متعال خواندن آن را واجب کرده و آن را تضمینکنندۀ
اجتناب انسان از فحشا و منکر قرار داده است؛ بنابراین معانی که متعلق احکام وضعی و تکلیفی با ابراز
گزارههای خبری یا انشایی قرار گرفته بر پایۀ معیارهای دقیق الهی به منظور ضمانت عدالت ،سعادت
بشر ،صیانت از ظلم و شقاوت او اعتبار شده؛ چراکه اصل نفس انسان حسب نص تصریح شده در
قرآن به فجور و تقوا الهام شده است 1و از جهت خلقت نفس ،انسان آمیختهای از کرامت تقوا و شرارت
فجور است .آنچه در نفس انسان از سوی پروردگار الهام شده ،زمینۀ رشد دارد ،بهطوریکه انسان در
رجحان عزت تربیت میشود و عاقبت مییابد و چون خداوند عالم و آگاه به خلقت انسان و مسیر
زندگی اوست ،بر اساس مصالح و مفاسد ،راه خوشبختی و سعادت و بدبختی و شقاوت را به انسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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س َو َما َس َّو َاها* فأل َه َم َها ف ُج َور َها َوتق َو َاها).
 .1سورۀ شمس ،آیات ( 7-8ونف ٍ
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نشان میدهد تا انسان برای توشهگیری در سفر به آخرت ،یکی از این دو راه را انتخاب کند و احکام
فقهی و شرعی که در خطابهای قرآنی و روایی ابراز شده است ،تبیین مسیر سعادت و شقاوت میکند
و انسان با دانستن احکام و متعلق آنها و عمل به آنها راه سعادت را میپیماید و کسانیکه راه تعدی و
تمرد از احکام الهی را داشته باشند ،راه شقاوت را طی میکنند.
 .3اقسام حکم بر اساس متعلق

متعلق حکم ،معنایی است که مراد ارادۀ تشریعی خداوند قرار میگیرد و توسط پیامبر اکرم (ص)
به بشریت اظهار و ابالغ میشود .معنای متعلق حکم الهی به دو معنای کلی وضع فقهی اشیاء و
ترخیص یا عدم ترخیص فقهی افعال منتسب میشود؛ بنابراین متعلق احکام فقهی به وضع اشیاء و
ترخیص و عدم ترخیص افعال اختصاص مییابد (نائینی145 :1/1376 ،؛ صدر155 :1975 ،؛
ایروانی ،بیتا 128 :4/و بیتا99 :3/؛ مظفر194 :1/1377 ،؛ صدر.)122/ :1/1364 ،
بر همین اساس حکم شرعی به دو قسم وضعی و تکلیفی تقسیم میشود (صدر62 :1/1364 ،
و  )63که حکم تکلیفی به دو قسم ترخیصی (حالل) (صدر204 :4/1405 ،؛ خوئی:2/1412 ،
 )208و عدم ترخیص (وجوب و استحباب ،حرمت و کراهت) تقسیم میشود (صدر:1/1364 ،
 .)63-64وجه اشتراک مقسم احکام فقهی اعتباری بودن احکام شرعی است که از ارادۀ تشریعی
الهی نشئت می گیرد؛ در نتیجه هر حکم فقهی ،خواه تکلیفی یا وضعی معنای اعتباری دارد که از
ابراز شارع دانسته میشود .حکم وضعی به معنای اعتبار کردن اوضاع اشیاء جهت قانونمندی فقهی
است ،مانند مال انگاری اشیاء و اعتبار ملک بر اموال یا ولی و مالک قرار دادن شخص و ...همۀ این
موارد اعتبار شارع است که در فقه از طریق اجتهاد در ادلۀ فقهی کشف میشوند.
احکام تکلیفی مانند وجوب نماز ،حرمت ربا ،استحباب نوافل و کراهت بعضی از افعال و حالل
بودن بعضی از افعال دیگر مانند راه رفتن به معنای اعتبار ترخیص یا عدم ترخیص دربارۀ افعال است
(صدر100 :1975 ،؛ صدر ،)53 :1/1364 ،پس علم فقه ،دانستن احکام وضعی و تکلیفی جهت
قانونمندی انسان است.
 .3-1رابطۀ معانی و متعلق احکام

(مظفر ،)51 :1431 ،وقتی خداوند حکم وضعی را اعتبار میکند و وضع حکمی را برای شیء اراده
میکند ،موردی برای حکم تکلیفی باقی نمیماند و به همین شکل چنانچه ترخیص یا عدم ترخیص
عملی را اراده کند دیگر موردی برای حکم وضعی باقی نمیماند و این مهم از رابطۀ تباین بین معانی
درک میشود .تباین بین معانی نه تنها جدایی حکم وضعی را از حکم تکلیفی اثبات میکند بلکه هر
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حکم وضعی را از حکم وضعی دیگر متباین میسازد و همین معنی در احکام تکلیفی نیز اجرا
میشود چون معنای مراد یک حکم تکلیفی متباین از حکم تکلیفی دیگر است و هیچ یک از دو
حکم تکلیفی بهلحاظ معنای متعلق یکسان نیستند.
 .3-2شناخت معانی و حکم فقهی

هر معنایی که به ذهن انسان میرسد و بدان معرفت حاصل میشود از دو وضعیت خارج نیست؛
اول اینکه معنای علمی و دانستنی است یا دوم اینکه معنای عقلی و فهمیدنی است .بر اساس رابطۀ
تباین بین معانی ،معنای علمی دانستنی هرگز معنای فهمیدنی نمیشود و در عرض یکدیگر در ظرف
ذهن جای میگیرند .معنای علمی به دو قسم معنای واقعی و معنای اعتباری تقسیم میشود .معنای
واقعی حکایت از واقع خارج ذهن دارد ،خواه بهطور فیزیکی یا متافیزیکی مصداق در خارج ذهن داشته
باشد (ملکی اصفهانی )1478 :1379 ،اما معنای اعتباری به دو قسم اعتبار الهی و اعتبار غیرالهی
تقسیم میشود که انواع عرفها و حکومتها آنها را اعتبار میکنند ،اما معنای عقلی به دو قسم انتزاعی
(برداشت عقل) و تحلیلی (تجرید عقل) تقسیم میشود .تولید معانی انتزاعی عقلی ،معرفتهای
جدیدی برای انسان به بار میآورد که انسان را در تسخیر واقعیتها بسیار یاری میکند .همان طوری
که تحلیل عقلی برای تعریفها و شناخت معانی واقعی و اعتباری و انتزاعی که مختصات هر یک را
حذف و تجرید میکند و معانی جدیدی را تولید میکند ،موجب میشود تا به وضوح بر تباین معانی
بهخوبی داللت کند و اشتراکها و اختصاصها را نشان دهد و معرفتها بین اهل معرفت با اشتراک
لفظی و معنوی به خطا و اشتباه کشانده نشود یا مورد سوءاستفادۀ اهل نفاق و تزویر قرار نگیرد.
بنابراین احکام الهی که از ارادۀ تشریعی و اعتبار الهی نشئت میگیرند ،زیرمجموعۀ معنای
اعتباری میشوند که هرگز معنای واقعی و عقلی را برنمیتابند.
 .۴معنای متعلق حکم وضعی

حکم وضعی فقهی که از ارادۀ تشریعی خداوند منان نشئت میگیرد ،معانی بیانکنندۀ وضعیت
را مراد تعلق ارادۀ تشریعی قرار میدهد که در شناختشناسی شامل معنای واقعی ،اعتباری و عقلی
میشود و در زبانشناسی شامل چهار معنای لغوی ،اصطالحی عرفی ،اصطالحی عرفی که شارع آن
از دیدگاه الهی جعل و اعتبار میشود و معنای مراد ارادۀ تشریعی در حکم وضعی به دو لحاظ
شناختشناسی و زبانشناسی مورد بررسی قرار میگیرد.
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 .۴-1زبانشناسی و معنای متعلق حکم وضعی

در دانش لغت و زبان ،لفظ به دو معنای لغوی یا اصطالحی رایج میشود .معنای لغوی همان
معنایی است که لفظ در ابتدا برای معنایی وضع شده است .وضع (حیدری )55 :1412 ،عبارت
است از اینکه واضع ابتدا معنای موضوعله را تصور میکند و سپس معنای لفظی را تصور میکند
آنگاه آن را اراده کرده و بر معنای موضوعله قرار میدهد و آن را ابراز میکند و به عرف اطالع میدهد
و چنانچه عرف بپذیرد و استعمال کند ،وضع معنای لفظ بر معنای موضوعله در جامعه رخ میدهد
و در محاورات مردم ثابت میشود ،بهطوریکه هر شخصی آن لفظ را استعمال کند ،داللت معنای
آن در ذهن مخاطب رخ میدهد و او از معنای لفظ به معنای موضوعله منتقل میشود و این همان
معنای لغوی لفظ است ولی در جامعه سطح استعمال لفظ برای انتقال معنای موضوعله در همین
اندازه باقی نمیماند بلکه از معنای لغوی فراتر میرود و به معنای اصطالحی میرسد .زیرا عرف،
لفظ دارای معنای لغوی را برای معنای اصطالحی بهکار میگیرد و رفتهرفته با گذشت زمان لفظ از
معنای لغوی دور میافتد و تبادر به معنای اصطالحی پیدا میکند؛ بهطوریکه مردم چیزی از معنای
لغوی به یاد ندارند و تنها معنایی که به ذهنشان خطور میکند ،معنای اصطالحی عرفی است.
پس در جامعۀ بشری دو معنای لغوی و اصطالحی در زبان و لغت شناخته میشود و خداوند که
احکام وضعی را مانند طاهر بودن ،نجس بودن ،مالک بودن ،ولی بودن و ...را انشا و اعتبار میکند،
الجرم یکی از دو معنای لغوی یا اصطالحی عرفی را مدنظر قرار میدهد .بهطور مثال در حکم
وضعی ،سگ را اعتبار نجاست میکند که مراد از سگ همان معنای لغوی حیوان شناخته شده است
و در حکم وضعی ضمان و تعهد به مثل یا قیمت مال مقروض ،معنای اصطالحی و عرفی مثل و
قیمت مدنظر نفس ربوبی است ،اما گاهی شارع معنای اعتباری و ابتکاری خود را در حکم وضعی
ابراز میکند و عرف را با اصطالح شرعی آشنا میکند ،مانند اینکه شارع با ارادۀ تشریعی خود حکم
وضعی طهارت و نجاست را ارائه میدهد که تعریف و اصطالح آن از شرع است ،در نتیجه ماهیت
آن و تعیین مصادیق آن از عرف گرفته نمیشود .عالوه بر معنای لغوی و معنای اصطالحی عرفی
معنای متعلق ارادۀ تشریعی بدین صورت تصور میشود که اصطالح عرفی است ،لکن شارع بر آن
است که عرف معمول دنیا آن را عمل نمیکند ،بهطور مثال عرف دنیا ثمن فواحش را مال و ملک
میداند ولی شارع آن را مال سحت میداند و اجازۀ تملک و تصرف در آن را نمیدهد؛ بنابراین مطابق
زبان شناسی معنای متعلق اراده تشریعی شارع در حکم وضعی ممکن است معنای لغوی یا معنای
اصطالحی عرفی یا معنای اصطالحی عرفی که شارع آن را قید زده باشد یا معنای اصطالحی شرعی
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که شارع آن را ایجاد کرده ا ست ،تصور شود و تعریف متعلق حکم وضعی که همانا ارادۀ تشریعی
شارع برای بیان اوضاع اشیاء است ،بر اساس علم لغت بهخوبی مورد دقت قرار میگیرد و تمایز بین
معنای لغوی و اصطالحی عرفی و شرعی بهخوبی دانسته و تحلیل میشود.
 .۴-2معرفتشناسی و معنای متعلق حکم وضعی

متعلق حکم وضعی معنایی است که در ذهن انسان بهعنوان مخاطب احکام الهی تصور میشود
و در احکام وضعی که ارادۀ تشریعی به بیان وضع اشیاء تعلق میگیرد ،انسان تصور معنایی از متعلق
حکم وضعی در ذهن خود دارد تا وضع شارع را دربارۀ آن معنا بداند .وقتی سخن از تصور معنا در
ذهن انسان به میان میآید ،بحث معرفتشناسیای مطرح میشود که چه معنایی را در ذهن تصور
میکنیم .مطابق بحثهای معرفتشناسی ،معنای تصور شده در ذهن از دو صورت علمی (دانستنی)
و عقلی ( فهمیدنی) خارج نیست .معنای علمی به دو قسم واقعی که حکایت از واقع فیزیکی یا
متافیزیکی دارد و اعتباری که حکایت از اراده و انشاء مریدی الهی یا غیرالهی دارد ،تقسیم میشود و
معنای عقلی به دو قسم انتزاعی که با ترکیب و مقایسه فهمیده میشود و معنای حقیقی که با تحلیل
و تجرید مختصات معانی علمی یا عقلی فهمیده میشود ،تقسیم میشود و از آنجاییکه رابطۀ بین
معانی در ذهن تباین است ،هیچ یک از معانی چهارگانه ،معنای دیگری را برنمیتابد و در نتیجه
معانی علمی و عقلی در معرفتشناسی مطرح میشود .حال پرسش اصلی اینجاست که معنای
متعلق حکم وضعی کدامیک از این معانی سهگانه علمی واقعی ،علمی اعتباری و عقلی انتزاعی
است؟ با تحقیق و پژوهش در ادلۀ فقهی بهخوبی مییابیم که از نظر معرفتشناسی ،معانی واقعی
مانند آب در طاهر و مطهر بودن و معنای اعتباری دین در مال و ملک بودن و معنای عقلی مانند حق
و منفعت در ملک بودن متعلق حکم وضعی هستند و شارع هیچگونه محدودیتی در انتخاب متعلق
حکم وضعی جهت تبیین وضع شرعی اشیاء به معانی واقعی ،اعتباری و عقلی ندارد؛ بنابراین تمام
معانی واقعی که حکایت از اشیاء واقع خارج ذهن دارند ،متعلق احکام وضعی هستند؛ یعنی هیچ
شیئی به تصور معنای واقعی وجود ندارد که بهنحوی از انحاء متعلق حکم وضعی قرار نگرفته باشد.
اما معانی اعتباری و عقلی حسب نیاز جوامع بشری و تمشیت امور عبادی ،مدنی و جزایی متعلق
دارد بلکه بر همۀ آنها بنا بر ارادۀ تشریعی به حکم وضعی نیز تسلط و حکومت دارد.
 .5معنای متعلق حکم تکلیفی

حکم تکلیفی همانند حکم وضعی از ارادۀ تشریعی شارع نشئت میگیرد و برای ترخیص یا طلب
یا منع فعلی در منابع فقه ،ابراز و اظهار میشود (حلی .)84 :1404 ،انشاء ترخیصی در احکام
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تکلیفی ،فعل یا ترک فعل را حالل و مجاز میکند ،اما انشاء طلب الزامی ،فعل را واجب میکند،
انشاء طلب رجحانی ،فعل را مستحب میکند ،انشاء منع الزامی ،فعل را حرام میکند و انشاء منع
رجحانی ،فعل را مکروه میکند (صدر .)65 ،64 :1/1364 ،احکام پنجگانۀ تکلیفی از ارادۀ تشریعی
الهی نشئت میگیرد و مخاطب با اطالع از کتاب و سنت از آنها آگاه میشود و به تحلیل ارادۀ
تشریعی و مراد شارع میپردازد و بهخوبی متوجه معنای متعلق ارادۀ تشریعی که در این مورد حکم
تکلیفی است ،میشود .معنای متعلق حکم تکلیفی ،وضع اشیاء از نجس بودن یا پاک بودن یا ملک
بودن یا مال بودن و امثال آنها نیست بلکه متعلق حکم به ترخیص فعل و ترک یا طلب فعل یا منع
فعل می رسد و هر یک از طلب تکلیفی فعل و منع فعل ممکن است الزامی یا رجحانی باشد .به هر
شکل کانون اصلی متعلق حکم تکلیفی ،فعل مکلف است و هر فعلی که متعلق حکم تکلیفی قرار
میگیرد بهجهت لغتشناسی و معرفتشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد که چه معانی
متعلق حکم تکلیفی قرار میگیرند.
 .5-1زبانشناسی و متعلق حکم تکلیفی

متعلق حکم تکلیفی فعل ،انسان مکلف است؛ مکلف خواه اصیل یا نائب باشد ،مکلف به انجام
فعل یا ترک فعل یا مرخص از آن دو میشود و فعل ،واقعه و پدیدهای است که به شخص انتساب پیدا
میکند؛ گرچه انتساب ممکن است به مباشرت یا به سبب باشد و هر کدام که قویتر باشد ،انتساب
فعل به آن شخص در عرف پذیرفته است .فعل همانند هر مسمی و موضوعله واجد اسمی در علم
لغت است که واضعان لغت ،آن اسا می را بر افعال وضع کردند اما اسامی افعال همواره در حد معانی
لغوی باقی نمیماند بلکه در عرف معنای اصطالحی پیدا میکند .معانی لغوی بعضی از افعال مانند
خوردن ،نوشیدن و ...بر اهل لغت پوشیده نیست .معنای اصطالحی در عرف« ،ما ُو ِض َع له» جدیدی
غیر از معنای لغوی میگیرد ،بهطوریکه برای عرف معنای منقول اصطالحی تبادر به ذهن میشود و
معنای لغوی مدنظر عرف قرار نمیگیرد.
حال این پرسش مطرح است ،بهلحاظ زبانشناسی چه معنایی متعلق حکم تکلیفی قرار میگیرد؟
آیا همواره معنای لغوی فعل ،متعلق حکم تکلیفی است؟ یا اینکه عالوه بر آن معنای اصطالحی
که هم معنای لغوی مانند خوردن و نوشیدن و هم معنای اصطالحی مانند بیع ،متعلق احکام تکلیفی
قرار گرفته است که مجتهد با رجوع به منابع لغت و عرف ،معنای لغوی و اصطالحی متعلق احکام
تکلیفی را تعریف میکند.
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در نتیجه معنای موضوعله لغوی و منقول عرفی فعل حسب مورد ،متعلق حکم فقهی قرار میگیرد
اما همیشه متعلق حکم تکلیفی از نظر لغتشناسی تنها معنای لغوی و اصطالحی عرفی نیست بلکه
شارع معنای عرفی را اندکی تغییر میدهد و بر آن قیودی میافزاید .بهطور مثال معنای ربای معاملی
در تمام کاالهای مورد معامله صادق است ،ولی شارع تنها در کاالهای متجانس ،مکیل و موزون،
ربا میشناسد و زیاده در کاالهای دیگر را ربوی نمیداند .معنای اصطالحی عرفی ربا را شارع مقید
کرده است و در بعضی موارد شارع معنای اصطالحی شرعی را متعلق حکم تکلیفی قرار میدهد،
مانند صالت که معنای لغوی آن دعاست و معنای اصطالحی شرعی آن عبادت خاص در اوقات
معین است.
بنابراین معنای متعلق حکم تکلیفی ممکن است معنای لغوی مانند خوردن و آشامیدن و معنای
اصطالحی عرفی مانند بیع و معنای اصطالحی عرفی که شارع بر آن قید زده است در معنای
اصطالحی شرعی مانند صالت و حج باشد.
 .5-2معرفتشناسی و معنای متعلق حکم تکلیفی

در معرفتشناسی ،معنای متصور در ذهن را به دو گروه علمی و عقلی تقسیم کردیم .معنای
علمی به دو قسم واقعی (فیزیکی و متافیزیکی) و اعتباری (الهی و غیرالهی) تقسیم شد و معنای
عقلی به دو قسم انتزاعی (برداشتی) و حقیقی (تحلیلی) تقسیم شد .حال با توجه به معنای فعل که
کانون متعلق حکم تکلیفی است ،کدامیک از معنای چهارگانۀ تصور شده ،متعلق حکم تکلیفی قرار
میگیرد؟
فعل که واقعۀ منتسب به یک شخص است به دو صورت جوارحی و جوانحی رخ میدهد؛ فعل
جوارحی وقوع خارج از ذهن و نفس انسان دارد که بهطور فیزیکی تحقق مییابد و فعل جوانحی که
در حد تصور و ارادۀ نفسانی است ،وقوع عینی و خارج فیزیکی ندارد .فعلهای جوارحی واقعی و
فیزیکی مانند خوردن ،نوشیدن ،تلف کردن ،نماز خواندن و ...امثال آنهاست که هر یک متعلق حکم
تکلیفی قرار میگیرند و فعلهای جوانحی ارادی مانند اسالم آوردن ،ارتداد ،ابراء ،انشا ،ایجاب و
قبول عقدها و امثال آنهاست که مشمول حکم تکلیفی قرار میگیرند.
را بهلحاظ معرفتشناسی در برمیگیرد.
فعل جوارحی اثر عینی و خارجی دارد که خارج از عقل و جان انسان نمود ،واقعی و پدیداری
دارد که معنای آن را واقعی مینامند ولی فعل جوانحی اثر نفسانی و درون جان انسان دارد که معنای
آن را اعتباری مینامند و فعل انسان مکلف در هر دو معنا مشمول و متعلق احکام تکلیفی است.
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 .6متعلق حکم یا متعلق متعلق حکم

وقتی ارادۀ تشریعی شارع به معنایی تعلق پیدا میکند و به اصطالح آن معنی ،متعلق ارادۀ تشریعی
یا همان حکم قرار میگیرد ،گاهی بهصورت مجرد از اضافه است و گاهی بهصورت مضاف است که
در صورت اول متعلق حکم ،متعلق دیگری ندارد تا متعلق متعلق حکم تصور شود ،بلکه معنای
مجرد از اضافه و توصیف ،متعلق ارادۀ تشریعی یا همان حکم شارع قرار گرفته است تا تکلیف یا
وضعی برای آن اعتبار کند .بهطور مثال شارع ،سگ را نجسالعینی قرار داده که هیچگونه اضافهای
برای سگ لحاظ نکرده ولی فروش انگور به قصد خمرسازی را حرام کرده است .در این حکم تکلیفی
فروش انگور به وصف اینکه برای خمرسازی است ،حرام قرار گرفته است پس تنها فروش انگور
متعلق حکم تکلیفی حرمت نیست بلکه فروش انگور با این قید که به قصد ساختن خمر باشد حرام
است (طهرشتی .)13 ،275 :1410 ،در این صورت متعلق حکم حرمت ،متعلق دیگری دارد که از
آن تعبیر به متعلق متعلق حکم میشود .متعلق حکم یا متعلق متعلق حکم در وضعی یکسان است
و تشخیص معنای متعلق حکم یا متعلق متعلق حکم حتی با اضافات بیشتر در شناخت ماهیت مورد
حکم بسیار حائز اهمیت است که حکم وضعی یا تکلیفی بهطور دقیق روی چه معنایی ارادۀ تشریعی
شده و بهطور دقیق معنای مراد جدی خداوند متعال از حکم وضعی و تکلیفی چیست؟
گرچه متعلق متعلق حکم با تتابع اضافات و اوصاف همراه است ،اما تقید جزو ماهیت متعلق
حکم میشود و از جهت معرفتشناسی معنای متعلق متعلق با هر اندازه قیود و تتابع اضافات به یک
معنای وحدانی برمیگردد؛ گرچه قید خارج از مقید است ولی تقید جزء مقید است و یک ماهیت
متعلق حکم فقهی میشود؛ بنابراین متعلق متعلق حکم با هر اندازه تتابع اضافات به متعلق حکم
برمیگردد و معنای واحدی مراد ارادۀ تشریعی و حکم وضعی یا تکلیفی الهی قرار میگیرد.
 .6-1رابطه متعلقهای احکام

هر حکمی ،خواه وضعی یا تکلیفی به معانی تعلق میگیرد و به اصطالح آن را متعلق حکم و
مراد شارع قرار میدهد .از آنجاییکه متعلق هر حکم به معنایی تصور میشود و رابطۀ بین معانی
تباین است ،رابطۀ هر متعلق حکم با متعلق حکم دیگر تباین است و این تباین حتی با یک وصف یا
متعلق بدون وصف یا قید تباین کامل پیدا میکند؛ بنابراین بر اساس تباین ماهوی بین متعلق احکام
شناخت تحلیلی متعلق احکام وضعی و تکلیفی که ارادۀ تشریعی بدان تعلق میگیرد بسیار حائز
اهمیت است و اثبات رابطۀ تباین این مهم را ثابت میکند که به تعداد احکام وضعی و تکلیفی ،متعلق
احکام متباین و متفاوت از یکدیگر وجود دارد و متعلق هیچ حکم وضعی با متعلق حکم وضعی و
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تکلیفی دیگر و همچنین متعلق هیچ حکم تکلیفی با متعلق حکم تکلیفی و وضعی دیگر رابطۀ تطابق
یا عموم و خصوص منوجه یا مطلق ندارد ،زیرا رابطۀ بین معانی در ذهن انسان همواره تباین است.
 .6-2کاربرد شناخت متعلق احکام

احکام وضعی و تکلیفی و متعلقهای آنها از ادلۀ فقهی موجود در منابع فقه؛ کتاب و سنت
دانسته میشود .با توجه به این قاعدۀ فقهی که هیچ شیئی وجود ندارد ،مگر اینکه عالوه بر ارادۀ
تکوینی الهی که او را بهوجود آورده است ،مشمول ارادۀ تشریعی حکم وضعی شود و هیچ فعلی به
انسان مکلف منتسب نمیشود ،مگر اینکه مشمول تکلیفی شود؛ در این صورت همۀ اشیاء و همۀ
افعال مکلفین ،مشمول احکام وضعی و تکلیفی هستند .الجرم شناخت همۀ اشیاء بهلحاظ حکم
وضعی و همۀ افعال بهلحاظ حکم تکلیفی حائز اهمیت است و این مهم با شناخت متعلق احکام
وضعی و تکلیفی ممکن است زیرا تمام آنچه برای انسان خلق و رام شده ،مشمول حکم وضعی است
و تمام افعالی که انسان به شکل جوارحی و جوانحی انجام میدهد ،مشمول حکم تکلیفی است.
ادلۀ فقهی اجتهادی و فقاهتی که احکام فقهی و متعلق آنها را داللت میکنند به وضوح نوع معنای
متعلق حکم را تبیین میکنند؛ خواه اینکه معنای متعلق حکم به معنای لغوی یا اصطالحی عرفی یا
اصطالحی عرفی که شارع آن را اندکی تغییر داده باشد یا اینکه اصطالح شرعی باشد که شارع آن را
ایجاد و ابداع کرده باشد و از آنجاییکه هر دلیل فقهی داللت بر حکمی فقهی دارد و هر حکم فقهی
الجرم متعلقی با خود دارد ،شناخت متعلق هر حکمی در قالب معانی چهارگانۀ پیشگفته جهت میزان
گستردگی حکم و شمول آن بسیار حائز اهمیت است که بهطور دقیق حکم وضعی چهچیزی و حکم
تکلیفی چه فعلی را مدنظر شارع قرار داده است .از سوی دیگر در تعارض غیرمستقر که با قرینۀ خاص
از طرف شارع یک دلیل متعارض بر دیگری حکومت و نظارت دارد متعلق آن دلیل را در تعریف و اعتبار
شارع موسع یا مضیق میکند و همین معنی موجب میشود تا دلیل حاکم بر دلیل محکوم بهلحاظ

(از گور) برنمیخیزند ،مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس ،آشفتهترش کرده است .این
بدان سبب است که آنان گفتند( :داد و ستد صرفا مانند رباست) و حال آنکه خدا داد و ستد را حالل و
ربا را حرام گردانیده است .پس هر کس ،اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید و (از رباخواری) باز
ایستاد ،آنچه گذشته ،از ِآن اوست و کارش به خدا واگذار میشود و کسانی که (به رباخواری) بازگردند،
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آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ).علیرغم تحریم شدید ربا ،دلیل اجتهادی روایی
میفرماید که ربا بین والد و ولد نیست و جمع بین دو دلیل این میشود که متعلق حکم تکلیفی تحریم
که رباست مضیق شود و رباخواری بین پدر و فرزند که از نظر عرف ،ربا تعریف میشود ولی شارع آن
را مصداق ربا در تعریف خود نمیداند حرام نیست.
همچنین کاربرد دیگر شناخت متعلق حکم ربا در این آیه که عرفی است موجب میشود تا وضع
بر اعم از صحیح نزد شارع به هنگام شک در شرطیت یا جزئیت ثابت شود ولی چنانچه متعلق حکم،
اصطالح شرعی باشد ،رجوع به اطالق ممکن نیست بلکه اشتغال یقینی فراغ یقینی را الزم دارد؛
بنابراین مکلف موظف است برای احراز متعلق به اصطالح شرعی یقین حاصل کند و نمیتواند به
اطالق بسنده کند ،بلکه باید قید و شروط احتمالی را رعایت کند .توضیح بیشتر اینکه از آنجاییکه
رابطۀ بین معانی ،تباین است ،متعلق حکم فقهی از جهت لغتشناسی خارج از معنای لغوی یا
اصطالحی عرفی یا اصطالحی عرفی که شارع قیودی بر آن زده است یا اینکه اصطالحی شرعی است
و صورتیکه معنای متعلق حکم لغوی یا اصطالحی عرفی باشد اصل تصور معنا به لغت و عرف
برمیگردد .چنانچه قیودی مدنظر میبود ،میبایست طبق ادلۀ فقهی دانسته میشد .در صورت
تردید ،اصل رجحان ،معنای لغوی یا عرفی است ولی چنانچه معنای متعلق حکم ،اصطالح شرعی
باشد و در قید یا جزئی از دیدگاه شرع تردید شود ،دیگر جایی برای رجوع به لغت یا عرف نیست
بلکه باید تا آنجا که ممکن است نظر شارع را تأمین و جنبۀ احتیاط را رعایت کرد که معنای متعلق
حکم شرع از دیدگاه شرع رعایت شود و ارادۀ شارع توسط مکلف جامه عمل بپوشد.
 .6-3متعلق احکام و رابطۀ آنها

احکام فقهی بهلحاظ معنای مراد شارع یا همان متعلق حکم و ارادۀ تشریعی ابتدا به دو قسم کلی
حکم وضعی و حکم تکلیفی تقسیم میشوند و سپس بر اساس تباین بین معانی هر یک از احکام
وضعی و تکلیفی از یکدیگر متفاوت و متباین میشوند اما تباین و تمایز بین احکام موجب نمیشود
تا رابطۀ بین آنها در فقه نادیده انگاشته شود بلکه هر حکم وضعی ممکن است موضوع فعلیت
(تنجز) حکم وضعی یا حکم تکلیفی دیگر بر مکلف شود؛ همان طوری که هر حکم تکلیفی ممکن
حکم وضعی به خودش متوجه وضعیتی فقهی برای خودش میشود و با تنجز حکم تکلیفی متوجه
ترخیص یا عدم ترخیص از الزام یا رجحان به فعلی یا ترک فعلی میشود؛ بنابراین تنجز حکم وضعی
بر شخص ،بیانگر وضعیت شخص و تنجز حکم تکلیفی بر شخص ،بیانگر ترخیص یا غیرترخیص
شخص است که به حسب اینکه حکم وضعی یا تکلیفی چه شرایطی را برای شخص پیش میآورد
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هر حکمی با حکم دیگر رابطۀ موضوع تنجز دارد .بهطور مثال با تنجز حکم وضعی ولی شدن،
شخص صالحیت تصرف حالل را دارد و با انجام حکم تکلیفی نکاح ،مرد به وضعیت زوج و زن به
زوجه میرسد که هر یک موضوع احکام تکلیفی دیگری است (شاهرودی.)360-361 :1/1426 ،
موضوع شدن حکم وضعی را برای حکم تکلیفی میتوان به ولی شدن شخص برای جواز تصرف
مثال زد و موضوع شدن حکم وضعی برای حکم وضعی دیگر را میتوان به مالک شدن شخص بر
مالی برای ولی شدن او جهت تصرف در آن مال مثال زد و موضوع شدن حکم تکلیفی برای حکم
وضعی را میتوان به جواز حیازت برای مالک شدن حیازتکننده مثال زد و موضوع شدن حکم
تکلیفی برای حکم تکلیفی دیگر را میتوان به وجوب تمکین زوجه برای وجوب پرداخت نفقۀ زوج
مثال زد .در همۀ این موارد متعلق احکام وضعی و تکلیفی جهت موضوع شدن یک حکم فقهی برای
حکم فقهی دیگر حائز اهمیت و قابلدقت است.
 .۷متعلق حکم و حرام و واجب جهتی

تحلیل و شناخت صحیح و دقیق متعلق حکم شرعی موجب میشود تا عالوه بر شناخت واجب
تعیینی یا تخییری و واجب عینی یا کفایی و واجب مطلق یا مقید با واجب و حرام ذاتی یا جهتی نیز
آشنا شویم زیرا متعلق حکم شرعی ،خواه معنایی اضافی یا توصیفی یا ظرفی باشد یا اینکه هیچ یک
از این دست معانی نباشد ،ماهیتی محدود و شناخته شده بهلحاظ لغت یا اصطالح عرفی یا شرعی
است که در تخاطب الهی با انسان به معرفت انسان در میآید و انسان متعلق حکم شارع را میشناسد
و بر اساس آن حکم وضعی یا تکلیفی را در اشیاء افعال ،تطبیق و اجرا میکند .تقید ،اضافه ،توصیف
و ظرفیت جزو معانی متعلق حکم است؛ گرچه معنای قید و مضافالیه و وصف و ظرف خارج از
مقید و مضاف و موصوف و مظروف است و بهلحاظ رابطۀ تباین بین معانی ،هر متعلق حکمی معنایی
متباین از معنای دیگر است ولی تقید و تضایف و توصیف و ظرفی بودن جزو معنای متعلق است.
حال چنانچه شارع معنایی را بهجهتی از جهات متعلق حکم شرعی حرمت قرار داد ،متعلق حکم
حرمت معنایی جهتمند میشود که اگر همان معنا با جهتی دیگر متعلق حکم وجوب قرار بگیرد،
تباین دارد و دو معنا میشود؛ چراکه دو متعلق برای دو حکم شرعی میشود .به طور مثال فراگیری
میشوند ،واجب است ولی همین معنای تعلیم و تعلم سحر جهت ایجاد فتنهگری و اختالف و کینه
بین مردم باشد ،متعلق حکم حرمت قرار میگیرد؛ به همین دلیل واجب و حرام جهتی در مقابل
واجب و حرام ذاتی تصور میشود .نمونههای زیادی در ادلۀ فقهی دربارۀ حکم تکلیفی ذاتی و جهتی
مالحظه میشود .بهطور مثال فروختن انگور بهجهت شرابسازی حکم تکلیفی حرمت دارد و
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فروختن انگور بدون چنین جهتی حکم تکلیفی حالل و ترخیص دارد یا فروش چوب بهجهت ساختن
نمادها و مجسمه های کفر ،حکم تکلیفی حرمت دارد ولی فروش چوب بدون چنین جهتی حکم
تکلیفی حالل را دارد .تشخیص اینکه آیا حکم ،ذاتی یا جهتی است با دقت در ادلۀ فقهی اجتهادی
ممکن است که آیا ارادۀ تشریعی شارع در حکم تکلیفی ،مبتنی بر جهتی از جهات موجه متعلق حکم
است یا اینکه ذات و ماهیت آن معنی در فعل مکلف مشمول حکم تکلیفی است؟
 .8مقتضای اطالق ،حکم تکلیفی ذاتی

شناخت معنای اطالق که بر پایۀ داللت واقعی شرایط هنگام بیان حکم و منجمله نحوۀ بیان
است ،معنای شمول و رها بودن را داللت میکند که نفی تقید ،بهجهتمندی متعلق حکم میکند،
در نتیجه واجب یا حرام ذاتی میشود ،زیرا ذات متعلق حکم تکلیفی معنایی منفور یا محبوب خداوند
متعال است که بدون لحاظ هیچ جهتی واجب یا حرام شده است اما چنانچه شارع بهجهتی از
جهات ،فعلی را محبوب یا مبغوض بدارد ،حکم تکلیفی واجب یا حرام ،به همان جهت مقید است،
پس چنین حکم تکلیفی جهتی است و حب یا بغض به ذات آن فعل نیست که بدون هیچ جهتی آن
را محبوب یا مبغوض بدارد .اطالق ادلۀ اجتهادی حکم تکلیفی اقتضاء دارد تا حکم تکلیفی روی
ذات متعلقی که اراده شده است ،باشد و هیچگونه جهتی مدنظر شارع نبوده باشد بلکه بهطور مطلق
افعالی شنیع مانند لواط ،زنا ،غصب و سرقت حرام است و ذات افعالی مانند نماز ،روزه ،حج و...
بدون هیچ جهتی واجب است .چنانچه حکم تکلیفی وجوب یا حرمت بنا بهجهتی مراد شارع
میبود ،میبایست آن جهت از ادلۀ فقهی اجتهادی بیان میشد؛ از این شرایط عدم بیان شارع در
مقام تقنین چنین داللت واقعی فهمیده میشود که حرام یا واجب ذاتی مراد شارع است و همۀ این
مباحث از شناخت متعلق حکم تکلیفی دانسته و فهمیده میشود.
نتیجه

متعلق حکم شرعی از ارکان حکم است و آن عبارت از معنی و ماهیت شیء یا فعلی است که
متعلق ارادۀ تشریعی شارع قرار میگیرد .چنانچه ارادۀ تشریعی برای اعتبار اوضاع اشیاء باشد ،حکم
وضعی نامیده میشود و چنانچه ارادۀ تشریعی برای اعتبار افعال یا ترک آنهاست ،حکم تکلیفی
میشود .شناخت متعلق حکم از علم لغت یا اصطالح عرفی و شرعی ،مراد شارع را در قانونمندی
الهی انسان مشخص میکند .از آنجاییکه رابطۀ بین معانی تباین است ،معانی هیچ متعلق حکمی
با معنای متعلق حکم دیگر یکسان یا عام یا خاص منوجه و مطلق نمیشود بلکه رابطۀ معانی همواره
تباین است .از نظر شناخت شناسی ممکن است معنایی علمی واقعی یا علمی اعتباری یا عقلی
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انتزاعی متعلق حکم شرعی قرار گیرد .وضع تعارض غیرمستقر بین ادلۀ فقهی با شناخت متعلق
احکام انجام میشود .قلمرو احکام فقهی که از ارادۀ تشریعی نشئت میگیرد با توجه به معانی متعلق
احکام بر تمام اشیاء و افعال مکلفین گسترده است و هیچ چیزی وجود ندارد که مشمول حکم وضعی
نشود و هیچ فعل یا ترک فعلی وجود ندارد که مشمول حکم تکلیفی ترخیص یا غیرترخیص شود؛
بنابراین همان طوریکه خداوند رابطۀ قیومی با مخلوقها و موجودهای محدود بنا بر ارادۀ تکوینی
دارد با تمام اشیاء و افعال مکلفین رابطۀ قانونمندی شرعی برای وضع اشیاء و تکلیف افعال مکلفین
دارد و هیچ شیء و هیچ فعلی نیست ،مگر اینکه متعلق حکم شرعی الهی است و خداوند نه تنها
تسلط تکوینی بر اشیاء و افعال دارد بلکه رابطۀ تشریعی نیز با تمام اشیاء و تمام افعال دارد و خداوند
نسبت به وضع هیچ چیزی و نسبت به فعل هیچ مکلفی بدون ارادۀ تشریعی نیست.
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مرعشی.
➢ فاضل مقداد ،مقداد بن عبدالله ( ،)1412االعتماد فی شرح واجب االعتقاد ،مجمع بحوث االسالمیه.
➢ مطهری ،مرتضی ( ،)1374نهایه الحکمه ،تهران :مرکز امدادات مؤسسه امام خمینی (ره).
➢ مظفر ،محمدرضا ( ،)1377اصول الفقه ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
➢ مظفر ،محمدرضا ( ،)1431المنطق ،محقق :شیخ رحمتی االراکی ،تعلیق :شیخ غالمرضا الفیاضی ،قم:
مؤسسه نشر اسالمی.
➢

نائینی ،محمدحسین ( ،)1376فوائداالصول ،محقق :شیخ رحمتی اراکی ،قم :مؤسسه نشر االسالمی.
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