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بسم الرحمن الرحیم

در ادامه جلسه ی قبل بنا شد ادامه رد نظریات عالمه طبابایی در این جلسه مورد بررسی   
قرار گیرد. لذا  جناب آقای بیگدلی دفاعیات خود از نظر مطروحه خود در این بحث را ارائه می 

کنند:

سخنران : جناب آقای عطاهلل بیگدلی 
به مظر می رسد بنده با جناب آقای فرقانی تعارض جدی ای نداریم، یعنی هم به یک   
معنایی ایشان خیلی به اعتباریات عالمه قائل نیستند و همین که نظر ما هم این است که چیزی به 
نام قائل به وجوب اعتباری نداریم، و البته این مورد خیلی دیدگاه ها را به هم نزدیک می کند و که 
قبول بکنیم که در تمام آنها یک سری گزاره هایی که در آنها یک سنخی از وجوب در آن مندرج 
است، و آن، یک سنخی از اخبار است و این ما هستیم که به وجوب تعبیر می کنیم و این که می 
گوییم که واجب است که این کار را بکنید این در واقع تعبیر ماست و در حاق واقع هیچ وجوبی 
در کار نیست، و منظور ما این نیست که وجوب واقعی است؛ مثال به این معنا که خداوند است، 

این هم هست، وجوب هم است.
آقای محبی:

بنده برای رد این گفته، مثال بزنم، شما فرض بکنید خداوند حکمی صادر کرده است در   
خصوص حرمت جماع در شب ماه رمضان و حکم دیگری صادر می کند مبنی بر حلیت این، و 
از آن طرف ائمه طاهرین علیهم السالم از این حرمت و رخصت نتیجه می گیرند که شب اول ماه 
مبارک رمضان اتفاقًا استحباب وجود دارد، این حکم اگر اعتباری نیست چه حکمی واقعی است که 
به این تعبیر فورا عوض می شود، مگر این به واقع برنمی گردد مگر از یک مفسده یا یک مصلحتی 
خبر نمی دهد؟ و این اراده ی شارع به آن مفسده تعلق پیدا نکرده است؟، همین که به این سرعت 
قابل تغییر است و اینکه خداوند تعبیر می کند که من فهمیدم که ممکن است یک عده ای خیانت 

بکنند و تخفیف دادم و گذشتم این مگر نشانه ی اعتبار نیست، این را می توانید توضیح بدهید؟
آقای بیگدلی:

  ما اآلن با اعتبارات سرجمع شارع مواجهیم، یعنی فرایند تقریر، گذشته و اکنون با حکم 
نهایی مواجهیم؛ یعنی باید بتوانیم آن را تقریر بکنیم. نکته ی دوم این است که ما به فرایند تقریر 
نمی توانیم این گونه اشکال وارد بکنیم، ممکن است اول این مصلحت مد نظر بوده، ولی یک 
بار، مصلحت باالتری بوده است. یک بار نسخ شده است، یعنی شما وقتی سلسله مراتب مصالح 
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آن مصلحت  یعنی  است،  بوده  نزد خدا  نهایی  محفوظ  لوح  در  نهایی  این حکم  قطعا  ببینید،  که  را 
نهایی در تقریر مد نظر بوده است و همان اول هم مد نظر است ولی می تواند این مراخل تقریر اول 
یک مصلحت پایین تری را بیاورد، بعد عوض بکند بعد آن را نصب بکند )آقای محبی: دقیقا این 
را می فرمایید که می تواند این کار را بکند، بعد مصلحت باالتر را بیاورد این نشان از اعتبار میدهد، 
و ظاهرش یک فرایند اعتباری است، یعنی اگر می خواست که از یک مصلحتی نمی توانست که به 
این سرعت تغییر بکند، شما می فرمایید که اآلن دارد یک مصلحتی را می گوید و بعد یک مصلحت 
باالتری را می گوید، و این خودش یک اعتبار است، وقتی شما به یک مصلحتی نظر می کنید و بعد 
این را اعتبار می کنید و بعد به یک مصلحت دیگری نظر می کنید، و چیز باالتری را  اعتبار می کنید،( 

آقای بیگدلی: 
شما بگویید که مثال من یک اراده ای را کردم این را اخبار می کنم بعد یک اراده ی دیگر را   

می کنم و آن را اخبار می کنم.
آقای محبی: خوب این که دیگر تفاوت در لفظ است 

آقای بیگدلی:
  حکم شارع ناظر به اخبار از اراده ی خداوند است، اول آن را اراده کرده و بعد این را اراده 

می کند، چه اشکالی دارد. البته در آن لوح محفوظ هم فقط سلسله مراتب اعالمش است. 

آقای دکتر فرقانی:
  بنده ادعایم این است که در بحث های باید و نبایدی چه وقتی که یک انسانی می گوید من 
باید این را انجام بدهم چه وقتی که خداوند یا پیامبر اکرم یک باید را انجام می دهند این باید و نباید 
که عالمه طبابایی می فرمایند که ما اعتبار می کنیم و بعضی ها می گویند شارع اعتبار کرده است در 
واقع اراده است و اراده یک امر اعتباری نیست بلکه یک امر واقعی است حاال در ما یک حالت نفسانی 
است ولی در مورد اراده ی خداوند متعال در میان فیلسوفان دعواست که اراده ی ذات است یا صفت 
فعل. از هرحالتی که باشد چه صفت فعل باشد و چه صفت ذات یعنی یا عین ذات خداست یا یکی 
از افعال خداست، وجود خارجی دارد و یک امر واقعی است. که اگر از صفت فعل هم بدانیم اراده 
ی خدا عین مراد خداست، چون گیرنده اش چیزی جز مرادش نیست، این بحثی که مطرح شده است 
که خداوند دو نوع اراده دارد، یکی اراده ی تکوینی دارد و یک اراده ی تشریعی دارد، بنده دعوام سر 
این است که اراده ی تشریع خدا منفک از اراده ی تکوینی او نیست و همان بحث هایی که در اصول 
هم مطرح است که احکام شارع دایر مدار مصالح و مفاسد است، و این دعوایی است میان بشریان و 

عدلیان.
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آیا اراده ی تشریعی خدا که یک حکمی را واجب می کند -منفک از اراده ی تکوینی او- ،   
خودش وفری را ایجاد کرده است یا نه؟ در واقع این حکمی که ظاهرش انشا است از یک مصلحت 
واقعی که به اراده ی تکوینی خدا در نظام هستی ایجاد شده است در واقع اخبار، خبر می دهد، حاال 
در این نظری که ما مظرح می کنیم مشکالتی را پیش می آورد و یکی از مشکالتش همین بحث نسخ 
است. حاال همین که پیامبران و ادیان مختلفی با احکام مختلفی بوده اند، و حتی در قرآن کریم یک 
احکامی بوده است که نسخ شده و عوض شده است ، این را باید چه کارش کنیم؟ ممکن است که 
در بعضی از جاها ما یک نظری را ارائه بدهیم که ممکن است نقدهایی برای آن وارد بشود ذکر بود 
و یا یک مشکالتی مطرح می شود.  ممکن است در بعضی جاها ما مشکلی را ارائه بدهیم که بعضی 
از مشکالت را نتواند حل بکند؟ و باید دید که ساختار و نظام فکری اش به گونه ای سازمان دهی 
بشود که هیچ نقطه ضعفی نداشته باشد؟، اما شاید خیلی از نظریه ها در آغاز ارائه اش نتواند همه ی 
مشکالت را حل بکند، بلکه باید برایش فکری کرد، حاال بحث سر این است که مثال در مسئله ی نسخ، 
اگر بگوییم که احکام الهی دایر مدار مصالح و مفاسد است، یعنی قائل شدید که مصالح و مفاسد قابل 
تغییر است، مثال برای یک امتی یک چیزی مصلحت بوده است و برای یک امت دیگر یک چیز دیگری 
مصلحت است، مصلحت واقعی است، در نظام عالم انسان ها در حال تغییر و تحول اند، شرایط زمانی 
و مکانی عوض می شود و لذا مصالح و مفاسد این ها هم عوض می شود، لذا احکامی که به اراده 
تشریعی خدا ایجاد شده است، در واقع دارد از آن مصلحت و مفسده ی واقعی که لزوما نباید در همه 
ی ملل و اقوام مثل هم باشد، حکایت می کند. لذا مثال فرض بفرمایید یک حکمی داریم فرزند نسبت 
به پدر و یک حکم هم داریم برای پدر نسبت به فرزند، شما نباید بگویید که این ها دوتا انسان اند و 
مشابه هم هستند پس باید احکامشان مثل هم باشد، و همان وظیفه ای که فرزند نسبت به پدر دارد 
همان وظیفه ها را هن پدر نسبت به فرزند دارد، چون هردو انسان اند، خیر،چون این فرزند است و 
آن پدر است و دوتا ویژگی دارند، پس احکامشان هم فرق می کند، یک احکامی برای زن است یک 
احکامی برای مرد، همین طور برای حاکم و رعیت،  این واقعًا حاکم است این واقعًا زن است، این 
واقعا مرد است، و همین طور، 12.05پس احکامشان هم فرق می کند. این واقعًا قوم موسی است و این 
واقعًا قوم پیامبر اکرم است، مصالح و مفاسدی چیزی منفک از انسان ها و زمان ها و مکان ها نیست، 
پس ما می توانیم بگوییم که مصالح و مفاسد واقعی متعددند و متغیر اند، و لذا احکام هم می تواند 
متعدد و متغیر باشد، اما این نافی حرف ما نیست، ما می گوییم اراده تشریعی خدا و بیان این حکم، 
اِخبار از مصلحت واقعی و مفسده ی واقعی است،پیش فرض سؤال شما این است که اگر مصلحت 
است، باید برای همه کس و همه جا مصلحت باشد و اگر مفسده است همچنین، و این پیش فرض را 

ممکن است کسی نپذیرد.
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آقای محبی: 
بنده مثال را دقیق انتخاب کردم، مثال می توانستم بگویم که در اقوام پیشین ازدواج با خواهر همسر 
جایز بوده است،ولی در اسالم ممنوع بوده است، ولی این توضیحی که شما می دادید آدم را قانع می 
کرد که نخیر، مصالح و مفاسد در زمان های مختلف، متفاوت است. ولی من یک مثالی زدم که این 
مثال در 24ساعت اتفاق افتاده است، یعنی ظرف 24ساعت عملی حرام شده است، بعد حالل شده 
است و بعد مستحب شده است. و این به نظر نمی رسیده است، که در یک جامعه ای و برای افراد 
معینی، به این سرعت تغییر بکند، من به خاطر این سرعت تغییر به این نتیجه می رسم که این اعتبار 

بوده است تا اراده ی الهی.

آقای دکترعالی پناه: 
بنده یک تکمله ای عرض بکنم. بحث بر سر این است که احکام فقهی به اصطالح، مخبر عنه واقعی 
دارند،که از یک سری امور واقعی دارند حکایت می کنند، که حاج آقا مسئله ی نسخ را به عنوان یکی 
از امور اعتباری نقل کرده اند، به نظر من یکی دو تا نقض دیگری هم می توان گفت، از جمله مواردی 
که گفته اند و برخی هم به آن اشاره کرده اند، این است که مصلحت و مفسده لزومًا در متعلق امر 
و نهی نیست، ممکن است خود امر یا چیزی خارج از امر مصلحت و مفسده  برایش مترتب باشد، 
حاال بماند که برخی ها هم از خود امر هم فراتر رفته اند و گفته اند که لزومی ندارد که در خود امر 
هم مصلحت مندرج باشد، لذا این که می گویند که احکام تابع مصالح و مفاسد اند، این باید یک 
بازخوانی دیگری بشود، و اصولیین در ادعیه طبقه بندی می شوند، در ادوار پسین یعنی در نوشته 
هایشان در 200سال اخیر از این تصور بسیطی که وجود داشته که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام 
مندرج هستند، دست کشیدند، به عنوان مثال این که می گویند شراب حرام است یمکن و یحتمل که 
هیچ مفسده ای در شرب خمر وجود نداشته باشد کما این که یمکن و یحتمل در ذبح اسماعیل هیچ 
مصلحتی وجود نداشته باشد. و قس علی هذا، بنابراین این جا پرسش خواهد شد که این جور عوامل 
از چه چیزی دارند اخبار می کنند، مخبر عنه این ها چیست؟ اگر مخبر عنه شان همان نفس اراده 
است، پس نفس اراده چه فایده ای دارد؟، و دارند از چی اخبار می کنند؟ نکته دیگری که وجود دارد 
این است که اگر این ها اخبار است، پس دیگر چه نیازی به انشا است، خوب، اخبار می کردند، می 
گفتند: ایها الناس، ایها المسلمون، خمرمفاسدی دارد، همان طور که در قرآن هم است، در آنجا که می 
فرماید که » َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْکبَُر مِْن نَْفعِهَِما« می گوید التشرب الخمر دیگر چه نیازی بود؟، یا 
ایها الناس صاله برای شما فوایدی دارد، پس دیگر صلوا به چه دلیل؟ صوم برای شما فوایدی دارد، 
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برای صحت بدن مؤثر است، پیام ها ی بهداشتی که بعضا ارسال می شود، مثال می گویند خوردن فالن 
غذا باعث ریزش مو می شود، دیگه نمی گویند بر شما واجب است یا مستحب است، پس دیگر فلسفه 
ی انشا چه بود؟ آیا شما تمام انشائات را می خواهید به اخبارات تحویل کنید، پس اصال فرق بین انشا 
و اخبار چه بود؟ البته این هم بحثی است که انشا اعتبار است یا نیست؟ و اگر اعتبار است چه چیز آن 
اعتبار است؟ به نظر من این دو مسئله الینحل به نظر می رسد، البته من هنوز کنه مطلب شما را متوجه 
نشدم که منظور از واقعی بودن احکام فقهی یعنی چی؟ این دو تا مطلب را به عنوان نقض به ذهنم رسید.

آقای دکتر فرقانی: 
نظر بنده این بود که اعتباری که مرحوم عالمه فرموده بودند، همان است که استادان ما فرموده   
بودند که ما اعتبار کردیم، یعنی وقتی که بنده می گویم که باید این غذا را بخورم در واقع دارم گزارش 
می دهم که اراده کردم که باید این غذا را بخورم، و اراده یک امر واقعی است، من تصمیم گرفتم، یک 
حالت نفسانی در من پدید آمده است که این غذا را بخورم، نه اینکه باید را اعتبار کرده باشم، اگر چنین 
است که ما اراده را یک امر واقعی می دانیم، و لفظ باید را گزارشی از آن اراده ی واقعی می دانیم، بی 
توجه به بحث مصالح و مفاسد، حتی اگر ما قائل نباشیم که اقوال الهی دایر مدار مصالح و مفاسد است، 
وقتی خدای متعال فرموده است، اقیموا الصاله، این بدین معنی نیست که خدا این را اعتبار کرده است، 
)آقای دکترعالی پناه:یعنی انا ارید الصاله( بلکه اراده ی خدا امری واقعی است و اخباری از آن اراده 
است، اما این که اخباری از یک مصلحتی در نماز هم هست برای آن اراده که خدا به خاطر آن مصلحت 
اراده کرده است و اراده ی خدا منوط به مصلحت و مفسده ای نیست، این بحث دیگری است، آیا اراده 
ی خدا معلل به اغراض هست یا خیر؟، یعنی غرضی برای اراده ی خدا وجود داشته است که خدا به 
خاطر آن غرض اراده فرموده است یا خیر؟دعوای اشاعره و معتزله می شود، همچنان که در اراده ی من 
چنین مصلحت و مفسده ای است، یعنی اگر من اراده می کنم یک غذایی را بخورم یک غرضی برای آن 
است و آن سیر شدن من هست، اما دوست داشتن آن غذاها امری است غیر از اراده ی من بر خوردن 
این غذا، و این دو چیز است، اراده ی من معلل به آن دوست داشتن است، آیا اراده ی خدا هم معلل به 
آن اغراض هست یا نیست؟ آن چیز دیگری است لذا این که آقای عالی پناه می فرمایند بحث مصالح و 
مفسد فیه ما فیه است، و میان عدلیه و غیر عدلیه و در خود عدلیه هم دعوا هست، تأثیری در بحث ما 
نمی گذارد، چون باالخره این اخبار است اخبار از اراده ی خدا ، این نکته اول بود. اما نکته دوم، این 
که می فرمایید اگر این اخبار واقعی است، پس چرا این را به صورت امر و نهی بیان کرده است، و چرا 
به صورت انشا بیان کرده است، چرا به صورت اخبار بیان نکرده است، این اشکال شما ناظر به جایی 
است، که اخبار شما ناشی از یک مصلحت یا مفسده باشد، در حالی که ما گفتیم این اخبار از اراده ی 
خداست، اگر فرض شود که همه ی احکام الهی دایر مدار مصالح و مفاسد واقعی باشند، و اراده ی خدا 
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معلل به آن مصالح و مفاسد باشد و این اخبار از آن مصالح و مفاسد باشد چرا خدای متعال به جای 
امر و نهی نیامد به آن مصالح و مفسد خبر بدهد؟ خوب این جای بحث دارد و ما می توانیم دالیل 
مختلفی را برای آن ذکر بکنیم، یکی از آن دالیل این است که نمی توان تمام مصلحت و مفسده ها 
را بیان کرد، و برای مخاطبان قابل درک نبود و چیزی که برای این ها به عنوان مصلحت و مفسده ی 
واقعی برایشان ذکر می شد برای این ها اهمیت نداشت، مثال می زنیم به کودکی که دوست دارید، 
درس بخواند و مصلحتی را در درس خواندن او می بینید مصلحتش این است که قرار است به جامعه 
خدمت کند، و کسی بشود برای خودش ولی این را بچه دبستانی نمی فهمد، که بهش بگویید بچه 
جان درس بخوان تا برای خودت کسی بشوی، و به جامعه خدمت کنی، مصلحتی در این است؟ 
اما به جای این که به صورت امری به او بگویید، درس بخوان، می گویید اگر درس بخوانید آنگاه 
می توانید به جامعه خدمت کنی، اما این برای درس خواندن در او انگیزه ایجاد نمی کند و او هرگز 
اقدامی برای درس خواندن نخواهد کرد، لذا یا باید به او امر کنی که درس بخوان یا باید برای او یک 
مصلحت مجازی در نظر بگیری مثال می گوید که اگر معدلت بیست شد برایت دوچرخه می خرم، 
بچه دوچرخه را می فهمد،  اما خدمت به جامعه را نمی فهمد، )آقای عالی پناه: و هذا هو االعتبار( 
نه این اعتبار نیست، حکم شما به او به خاطر دوچرخه نبود، بلکه به خاطر یک مصلحت واقعی بود، 
لذا شما می آیید  به او امر می کنید، و اگر پدر باعرضه ای هم باشید دیگه دوچرخه هم نمی خواهد 
اعتبار کنید، می گویید درس بخوان، او هم می گوید چشم، ولی اگر چندان با عرضه نباشید می گویید 
دوچرخه هم برایت می خرم، مثال پدر ما می گفت که اگر درس نخوانی نمی گذارم بروی تجدیدی 

هم بدهی و باید بروی آهنگری، می گفتم چشم درس می خواهم.
 اگر شما قائل باشید به این که احکم الهی دایر مدار مصالح و مفاسد واقعی است، توجیه دارد که چرا 
خدای متعال آن مصالح و مفاسد را اخبار نکرده است، بلکه به صورت امر و نهی بیان کرده است، به 
خاطر این که بیان آن مصالح و مفاسد در مخاطب انگیزه اطاعت ایحاد نمی کند، و در حیطه ادراک 
او قرار نمی گیرد، ولی اگر آن را اصال قائل نشدیم، نه این که لزوما اخبار از مصالح و مفاسد باشد، 
اخبار از اراده ی خدا که اخبار از اراده به دو صورت قابل بیان است، یک وقت می گوید: انا ارید 
الصاله منکم یک وقت می گوید اقیموا الصاله، ما در عرف نیز اراده هایمان را هم به صورت امر و 
نهی بیان می کنیم، ابزار زبانی است و خالف عرف هم نیست، در نتیجه نمی توان با این اشکال این 

نظر را مردود اعالم کرد.
آقای عالی پناه: 

وقتی که مصالح و مفاسد در  بحث و ضجر در مکلف و مخاطب نیست، این همان معنای   
احتیاج به اعتبار است، یعنی صرف بیان مصلحت و مفسده، اصاًل به نظر من فرمایش شما تأیید ادعای 
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بنده شد، این ها که نمی گویند مصلحتی نیست، نمی گوید که در صاله مصلحتی نیست، در صوم 
مصلحتی نیست، اصال به بررسی این مسئله نمی پردازد، اصال عالمه تمهیدی که دارد در بیان نظریه 
اعتباریات این است که صرف بیان  مصلحت و مفسده و علم به مصلحت و مفسده برای صدور یک 

فعل کافی نیست. این است که ما نیاز به انشا پیدا می کنیم.
آقای دکتر فرقانی:

  ولی این بحث ثابت نکرد که انشا اعتبار است، من اگر بخواهم اراده پیدا بکنم باید شوق پیدا 
بکنم، پس باید تصدیق به فایده بکنم. اما آن فایده ای که من تصدیق می کنم باید در حیطه ادراک 
من باشد و آن فایده را، فایده بداند، اگر آن فایده فراتر از حیطه ادراک من باشد به طوری که من آن 
فایده را فایده تلقی نکنم، مثاًل می گوید اگر این کار را بکنید قرب الی اهلل پیدا می کنید، می گویم 
قرب الی اهلل کیلو چند است، مثال اگر بستنی می دهی من این کار را انجام می دهم، چرا که حیطه 
ادراک من بستنی است، نه قرب الی اهلل پس هم بستنی و هم قرب الی اهلل امری واقعی است، اما کدام 
را من فایده تلقی می کنم. لذا برای این که در مخاطبم شوق ایجاد بشود، مطابق حیطه ادراک او سخن 
می گویم، حاال یا از غضب من فرار می کند، یا شاغل چیزی می شود که من در نظر گرفتم، ابن سینا 
هم بحث می کند در مورد کسانی که نفوسشان ناقصه است و حیطه ادراکشان همان لذت های مادی 
است، این ها مثال خدا را برای حورالعین  و بهشت عبادت می کند، در حالی که اولیای الهی که برای 
این ها خدا را عبادت نمی کنند، ابن سینا می گوید که خدا از سر رحمت خودش کسانی که دنبال 
حورالعین و غیره هستند را بهشان می دهد، اما مصلحتی و غایتی فراتر از قصر و میوه در این عمل 
نهفته بود که البته خود عمل خارجی نه، آن نیت مهم است، همه این ها واقعی است، پس ما اراده که 
می کنیم مسبوق به شوق است، شوق که پیدا می کنیم  مسبوق به تصدیق به فایده است، کدام فایده، 
فایده می تواند فایده ی وهمی یا خیالی یا عقلی یا لذت جسمانی یا عقلی باشد، ولی همه ی این ها 
واقعی است و اراده ی من واقعی است، پس وقتی من تصمیم می گیرم یک کاری را بکنم، چیزی به 

نام شوق و فایده وجود دارد که من به خاطر آن این کارها را انجام دادم، خدا هم همین طور است.
آقای عالی پناه: 

به نظر می رسد بین دو موضوع در این جا خلط شد، یکی بحث ترتب جزا و پاداش است ،که البته 
پاداش و جزا به یک معناست، پس یکی بحث ترتب جزاست، یکی بحث خود انشا است، این دو تا 
دو امر جدا است، یک بار من می گویم که برو، یک بار من می گویم که اگر بروی بهت بستنی می 
دهم، در جایی که بحث جزا و مزد هم هست ما جزاهای اعتباری داریم و جزاهای واقعی هم داریم، 
گاهی می گویم که اگر شما نماز بخوانی به رضوان اکبر می رسی، که این گزارش از واقع است. ممکن 
هم است که بگویم که اگر نماز بخوانی یارانه ات را دو برابر می دهم، ممکن هم است بگویم که اگر 
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نماز نخوانی فالن مجازات بر او مترتب می شود، گزارش از کدام واقعیت است؟ )آقای دکتر فرقانی: 
واقعیت رابطه بین آن نماز نخواندن و آن مجازات است( اما این؛ این جوری نیست و من دقیقا منکر 
انِی  انِیُة َوالزَّ همین مطلب ام؛ در جزاهای حقیقی نه، در جزاهای واقعی؛ وقتی که قرآن می فرماید" الزَّ
َفاْجلُِدوا ُکلَّ َواِحٍد مِنُْهَما" بین صد ضربه شالق و زنا هیچ رابطه ی واقعی و حقیقی وجود ندارد، جز 
اراده ی من مقنن و من شارع، در عالم واقع و در حاق واقع بین صد ضربه شالق و زنا و بین سرقت 
و قطعیت هیچ رابطه ی واقعی وجود ندارد، رابطه ی سرقت و قطعیت مثل ماست و دروازه است، 
همان طور رابطه ی صد ضربه شالق و زنا،  این اراده ی مقنن بوده است که بین این ها رابطه برقرار 
کرده است و به غرض خود رسیده است، کما این که در این جا شما دو بزرگوار فکر می کنید که بین 
این ها رابطه ی واقعی وجود دارد، محقق از آن ساخت و بافت قدرت، اصال انتهای مرادش این بوده 
است که القای واقعی بودن همه ی جزاها و مزد ها را بکند، که مردم بپندارند که 100ضربه شالق 

واقعا بر زنا مترتب می شود،
  نه، حتی اگر مقنن هم اراده اش به آن تحقق یافته باشد ممکن است که در واقع اصال مترتب 
نشود، )آقای بیگدلی: واقع چیست؟( من دارم روشن صحبت می کنم، آن واقعی که شما می گویید 
چی است؟ )آقای دکتر فرقانی :آیا واقعًا مقنن این اراده را کرده است؟( من به وکالت از عالمه هم می 
گویم که عالمه هم منکر این نیست، عالمه هم نمی گوید که خدا فرمود، )آقای دکتر فرقانی: این ها 
را اراده کرده است ، اعتبار نکرده است بلکه اراده کرده است و اعتبار چیزی جز اراده نیست و اراده 
امری واقعی است.( این را جسارتًا اجازه بفرمایید، این که عالمه منظورش این است که قرآن می 
ارَِقُة َفاقَْطُعوا أَیِدیُهَما"حاال من نمی خواهم بگویم اراده ی خدا ولی اراده شارع  ارُِق َوالسَّ گوید" َوالسَّ
مگر نیست، مثال وهم در وهم و پوچ در پوچ است، نه، قطعا هر امر و نهی ای کاشف از اراده است، 
الشک و الریب، عالمه هم خالف این نظر نداده است، )آقای دکتر فرقانی: اینجا هم دارد دو چیز خلط 
می شود، یکی این که اراده ی شارع گزارشی از یک مصلحت و رابطه واقعی میان مقدم و تالی است، 
یکی این که این امر و نهی، حاکی از یک امر واقعی به نام اراده ی شارع است، که این بحثی دیگر 
است، شما ظاهراً دومی را قبول دارید که حاکی از اراده ی شارع است، و اراده ی شارع امری است 
واقعی(  این که اصال موضوع بحث نیست، )آقای دکتر فرقانی: من هم همین را می خواهم بگویم، 
که موضوع عالمه نظر جدیدی نیست، همان نظری است که فیلسوفان پیشین ما گفته اند که ما وقتی 
می خواهیم یک کاری را انجام بدهیم تصور از تصدیق به فایده است، شوق است و اراده ی انجام 
است، فاین االعتبار ، حاال خدای متعال هم تصور کرده است، به تعبیر شما برای این که مردم را بفریبد، 
که این را القا بکند که یک رابطه ی واقعی میان این ها واقع است، خود این هدف یک تصور واقعی 
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است، خود این تلقی ای که در میان مردم پدید می آید که رابطه ی واقعی میان زنا و صد ضربه شالق 
رابطه ی واقعی ای نیست، اما مقنن خواسته است که چنین رابطه ای را القا بکند، این هدف یک هدف 
یعنی القا کردن یک رابطه واقعی است، و اراده ی خدا برای رسیدن به این غایت است پس غایت، 
اراده، و تصمیم خدا واقعی است پس فاین االعتبار( حاال آقای دکتر جسارتًا این جا از موضوع بحث 
خارج افتاده است، خروجی که اتفاق افتاده است این است که اصال این ها مورد نظر عالمه نبوده 
است، مگر اینکه عالمه فرمود که زانی را اگر صد ضربه شالق بزنید، این را خدا اراده نکرده است؟ 
کس دیگری اراده کرده است؟ )آقای محبی: عالمه می گوید انسان ها در یک سیر تاریخی اعتبار کرده 
اند( این که مورد بحث نیست، انسان ها اعتبار کرده اند و انسان ها در یک سیر تاریخی هم اعتبار 
کرده اند، اما منظورشان این نیست که خیاالت کرده اند، منظورشان این است که اراده کرده اند، این 
نظر جدید  این  فرقانی: پس کجای  نکرده است.)آقای دکتر  نفی  عاقلی همچون عالمه  آدم  را هیچ 
است؟ و اعتبار را امری حقیقی نمی داند، و لذا قواعد حقیقی که در آن کاربرد دارد، در آن کاربرد 
ندارد.( جای بحث عالمه چیست؟ یعنی دقیقا آنجایی که باید مورد بحث قرار بگیرد کجاست؟ بنده 
اصال نظرم این است که نقوض آقای بیگدلی و حضرت عالی اصال بر نظر عالمه وارد نیست؟ چون 
عالمه آنجا بحث نمی کند، که ما به عالمه بگوییم عالمه خدا اراده کرده است، آقای عالمه بدان که 
این را اراده کرده اند، این که گفته اند که زانی را صد ضربه شالق بزنید خوب معلوم است که اراده 
ی یک کسی است، آقای دکتر فرقانی: خوب می خواهیم که فرق بگذاریم بین اعتبار و اراده(  توجه 
کنید که اعتباری بودن نافی تعلق اراده نیست، وقتی که می گویند که اعتباری است، یعنی اراده به آن 
تعلق نگرفته است؟ چنین ادعایی هم ایشان مطرح نمی کنند، ببینید ایشان بحث را این چنین شروع 
می کنند، فرمایشی که حضرت آقای بیگدلی در مورد باید ها و نباید ها، انشائات و خوب ها و بدها 
بر این موضع می کنند، یعنی خوب و بد؟ نه شواهد زبان شناختی آن را تأیید می کنند، نه عرف اهل 
زبان این را تأیید می کند، نه وجدان این را تأیید می کند، مثاًل بنده ی عالی پناه در خصوص زبان 
فارسی که نمی توانم این ادعا را بکنم، چون زبان دوم برای من است، ولی در خصوص زبان ترکی 
می توانم این ادعا را بکنم که هیچگاه از کلمه ی باید و معادل آن در زبان ترکی، بنده اخبار از ضرورتی 
متوجه نیستم، کما این که در از اوامر ونواحی در آن زبان متوجه اخباری نیستم، فکر نمی کنم که طرف 
دارد از اراده اش اخبار می کند، یعنی وقتی من می گویم که برو، این جوری نیست که مدلول مطابقِی 
واژه ی برو اراده ی طرف باشد، خوب اهل زبان یک تفاوت خیلی روشنی بین برو و می خواهیم 
برویم درک می کند، حضار در این جلسه هم مؤید این بحث هستند، بماند که البته در بازی های زبانی 
می خواهیم برویم دقیقا مطابق برو استفاده می شود، و این بحث دیگری است. ولی اگر من اخبار 
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صرف از اراده ی خودم بکنم، بدون این که هیچ اعتبار ضرورتی در آن باشد، هیچ بحث و ضجری 
در شما ایجاد نخواهد شد. مثال یک وقت است که شما دوست دارید که فرزندتان از تهران برای طلبه 
شدن به قم برود، و او 18سالش است، شما می نشینید سال ها با این فرزند صحبت می کنید و در 
فواید علم دینی سخن می گویید، و هی هم آخرش هم می گویید که من دلم می خواهد که شما 
بروید، و هیچ بحث و ضجری هم در آن نیست، و هیچ اعتباری در آن نیست، ولی اخبار از اراده که 
هست، این که من دارم اراده ی خودم را بیان می کنم را می فهمم، در مورد خدا هم همین طور است، 
ممکن است اراده اش را بیان کند، بیان اراده که اصال مستلزم بحث و ضجری نیست، ولذا نمی توان 
بر آن جزا مترتب کرد، اصال این را در اصول بحث کرده اند که اگر متعلق امر و نهی قرار نگیرد، اصال 
ترتب جزا بر آن محل اشکال و بحث است، خالف قاعده ی قبح است و غیره، که من به آن فعال 
کاری ندارم. در این جا چی به کمک مِن پدر یا شارع یا خدا یا هرکسی که می خواهد یک بعثی در 
مخاطبش ایجاد کند، و بر آن جزا مترتب کند، چه چیزی به کمکش می آید؟ همین اعتبار، اگر فرض 
ضرورت که منظور از اعتبار است البته همیشه هم ضرورت نیست، یعنی فرض رابطه که همیشه هم 
با هم رابطه ندارند، صدور نماز از مِن عالی پناه به عنوان یک انسان، هیچ ضرورت تکوینیه ی خارجیه 
ندارد، یعنی اگر من باشم و خودم و خودم، ممکن است نماز از من صادر بشود، ممکن است از من 
نماز صادر نشود، ممکن است خدا صدور نماز را از من بخواهد، ممکن هم است که خدا صدور نماز 
را از من نخواهد، این که چرا من پا می شوم و نماز می خوانم، حتما یک بعث و ضجری در من پدید 
آمده است، آیا این بعث وضجر را علم من به مصلحت آمیز یا مفسده آمیز بودن آن می تواند به وجود 
بیاورد یا یک ضرورت و فرضی، این مسئله است که عالمه را به سوی اعتبار کشانده است، و صرف 
اراده در من بعث و ضجر ایجاد نمی کند، نظر من در خصوص اراده ی تکوینی و تشریعی باید یک 
تفاوتی را قائل شد، این که خداوند صاله را از بندگان اراده کرده است، الریب و الشک، مگر کسی 
گفت که خداوند از بندگان صاله را نخواست، این که عدم صدور زنا را از بندگان اراده کرده است ال 
شی و ال ریب، مگر کسی گفت که خدا زنا را از بندگان نخواسته است. حاال به تعبیر شما انسان یا 
انسان ها، البته عالمه نمی گوید همه جا انسان ها اراده کرده اند، عالمه نمی گوید صاله را عرف عقال 
خواسته اند، در حالی که فرمایش شما مطلق است و عالمه چنان نمی گویند و بحثشان صریح است 
واگر هم گفته اند انسان بحثشان مربوط به اعتباریات اجتماعی است، و این نظر هم نظر شازی نبوده 
است، که پیغمبر خودش معتبر و شارع است. در این شکی نیست که در اصل اراده و معین بودن قابل 
انکار نیست، مسئله این است که ایشان ادعا دارند و ادعایشان هم وجدانی است، که علم به اراده و 
اراده ی طرف مقابل منطقا صدور فعل را از انسان نتیجه نمی دهد، و نیاز به بعث و ضجر است. تا 
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بعث و ضجری وجود نداشته باشد بعث وضجری بر انسان ایجاد نمی شود. گزاره های زبانی هم این 
را تأیید می کنند و همه به وجدان در می یابیم که گاهی میان موضوع و محمول رابطه ی واقعیه برقرار 
است، و گاهی هم برقرار نیست. می فرماید اقم الصالة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک سبب 
وجوب نماز استف این جوری از ظاهر آیه استنباط کرده اند، آیا بین دلوک و وجوب نماز سببیتی 
برقرار است،خیر، فرموده اند منظور از سببیت در نماز عالمیت است؛ یعنی دلوک عالمت است برای 
وجوب نماز. پس چرا خدا فرمود: اقم الصالة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک با بحث وجوب 
یا حتی بابحث اراده چه رابطه ای دارد؟، رابطه ای ندارد، آیا اراده ی نماز ظهر مربوط است با بحث 
زوال خورشید؟ واقعیت امر این است که دلیلی بر این امر اراده نشده است، یا می فرماید" َوُکُلوا 
یاَم إِلَی اللَّیِل " خوب  وا الصِّ َواْشَربُوا َحتَّی یتَبَیَن لَُکُم الَْخیُط الْبْیُض مَِن الَْخیِط الْْسَودِ مَِن الَْفْجِر ثُمَّ أَتِمُّ
چه ربطی دارد، جواز شرب و اکل جه ربطی دارد به تبین بیان بیاض، این عالمتی است برای بددالن 
که بفهمندکه اگر چنین شد این مبعوض است، و محکوم است و بعث و ضجری در این ها ایجاد می 
شود، )آقای دکتر فرقانی: واقعا مبعوض است مثال فرض بفرمایید آقای بیگدلی می خواهد ماشین خود 
را پارک بکند و جایی هم نیست، جز یک جایی که روبروی مغازه ای است و مغازه دار هم می گوید 
که اینجا پارک نکن،  در جواب می گوید که شما چکاره ای که می گویی این جا پارک نکن؟، در 
واقع وقتی که می گوید این جا پارک نکن یعنی من می خواهم که این جا پارک نکنی، چرخ هایت 
را پنچر می کنم، اما اگر چنین واقعیتی را ایشان بفهمد دیگر نمی گوید که شما چکاره ای؟ می گوید 
چشم، این که او در قالب بعث و ضجر بیان کرد به این معنا نبود که به صورت امر و نهی باشد، که 
بگوید این جا پارک نکن، در جواب می گوید که می خواهم پارک کنم، این چیزی که باعث بعث و 
ضجر ایشان شد علم ایشان به پنچر شدن ماشین است، پس این که در انسان ها بعث و ضجر ایجاد 
می کند، قالب زبانی امر و نهی نیست، بلکه علم به واقع امر است، می گوید خدا امر و نهی کرده پس 
اطاعت کن، چرا؟ چون اگر اطاعت نکنی می روی جهنم، پس آنچه در من باعث بعث و ضجر شد 
صرف سخن نیست و این طور نیست که هر کس در قالب امر و نهی چیزی به من بگوید، بگویم 
چشم( )آقای بیگدلی: کما این که وقتی پدر من به من می گوید که شاید من خیلی دوست نداشته 
باشم که بروی قم ، این دارد برای من یک ضجر وزینی را ایجاد کرده است، در حالی که یک اخبار 
احتمالی دارد می کند.( )آقای محبی:می گوید من دوست ندارم که تو بروی ولی اعتبار نمی کنم که 
نرو، نرفتی هم نرفتی، امر نمی کند که برو( )آقای دکتر فرقانی: بلکه دوست داشتن ایشان را هم در 
نظر می گیرد، می گوید اگر به من باشد دوست ندارم ولی اگر تو دوست داری من به خاطر دوست 
داشتن تو راه می آیم در واقع دارد گزارش می دهد از حالت های نفسانی خودش( ،) آقای محبی : 
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اراده می کند که اعتبار کند یا اراده می کند که اعتبار نکند، این جا به دلیل یک دوست داشتنی که 
مصلحت شماست، یعنی می خواهد که دوست داشتن شما را هم مد نظر قرار دهد، اراده می کند که 
اعتبار نکند،() آقای بیگدلی: ولی برای من اصال ضجر ایجاد می شود و نمی روم چرا؟( برای من یک 
جا ایجاد می شود یک جا نمی شود چرا ؟ )آقای دکتر فرقانی: به خاطر این که شما آن امر را آنقدر 
دوست دارید، که ارجح از رضایت پدر برای شما است، لذا در شما ضجری ایجاد نمی شود، یا آن 
امر آنچنان برای شما مهم نیست که حاظر به اذیت پدر باشید(، من دارم حسن ظن و مدح را در این 
جا ذکر می کنم، من باالتر از این را می خواهم بگویم، پدر اگر از من خواست و اعتبار نکرد فردا نمی 

تواند بگوید که چرا نکرد،  شما نگویید که او نکرد و... 
)آقای محبی: مثال اذن پدر برای ازدواج دختر، در این جا راضی نیست، اما می تواند جلوی او را 
بگیرد یا نگیرد،( ولی قلبا راضی نیست اراده بهش تعلق گرفته نمی توانیم بگوییم که اراده ندارد )آقای 
بیگدلی:ولی اگر بگوید من راضی نیستم(،  خوب می تواند هیچ چیز هم نگوید می تواند هم بگوید 

برو انجام بده ولی حالت نفسانی اش درباره ی عدم رضایت هیچ فرقی نمی کند، 
آقای دکتر فرقانی:

  چرا؟ چون مثال این دختر این قدر شر است که اگر بگوید که راضی نیستم، فردا سرش 
خراب می شود، خوب می گوید بگذار برود سرش به سنگ بخورد برگردد، رضایت دخترش را بر 

رضایت  خودش ترجیح داده است.((
نظر بنده این است که اگر خدا می فرماید که ایها االنسان خوردن نمک بر شما مضر است، فردا اگر 
من تا خرخره هم نمک بخورم من را نمی تواند بیندازد توی جهنم)آقای دکتر قربانی: ولی آن ضرری 
که خداوند بر شما گزارش داده است به شما می رسد و خدا هیچ کاری نکرده به جز این که به شما 
گزارش داده است، حاال در مورد نماز هم به شما گزارش داده است که اگر شما نماز نخوانی به جهنم 
می روی، حاال یک وقت است که شما درک می کنی جهنم و عذاب جهنم را لذا نماز می خوانی، و 
ممکن است که من درک نکنم عذاب را لذا من نماز نمی خوانم، می خواهم بگویم جه در حالت امر 
و نهی بیان بشود و چه گزارشی از مصلحت و مفسده ی واقعی داده بشود، چه صرفا گزارش اراده 
ی خداوند متعال باشد، بنده اگر عاشق خداوند باشم، بگویم همین که خداوند اراده کرد من اجرا می 
کنم، خدا گزارش بدهد که بنده می خواهم(بنده دقیقًا منگر همین معنایی هستم که شما می فرمایید، 
با تغییر مثال که مسئله حل نمی شود، خدا می گوید که من نماز را برای شما می خواهم، یک بار 
می گوید، که وجب علیک الصالة، اگر خداوند بگوید که می خواهم و اگر بر صالة بر فرض ترتب، 
اگر من نماز را نخوانم خوب آن مصلحت از من فوت می شود، اما فردا نمی تواند بگوید که چون 
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شما نماز نخواندی من یک مجازاتی فراتر از این هم به شما تحمیل می کنم، می گویم حاکم هم 
شما را بزند، این که حاکم هم بزند که دیگر جزء مضار واقعیه ی نخواندن صالة نیست، این که بزند 
که دیگر به اختیار خود حاکم است، اما یک بار است که انشا می کند می گوید نماز بخوان، وجب 
علیک الصالة، )آقای بیگدلی: این اخبار از اراده است!( نخیر، وجوب که امر واقعی نیست بلکه امری 
اعتباری است، یعنی صدور فعل از بنده زا واجب کرده است در حالی که واجب نیست، وقتی صدور 
فعل بر من واجب شوده است، حاال اگر فردا من نماز نخوانم، اگر هیچ مصلحتی هم بر نماز مترتب 
نباشد، ایشان می تواند من را مجازات کند، این هم به قول حضرت عالی فارغ از ترتب مصلحت و 
مفسده بر متعلق امر یا غیر از آن است، یعنی به نظر اشاعره و ادعیه ربطی ندارد، ما هم اتفاقًا ادعایمان 
این است، در این مسئله هم اراده ی شارع و خداوند امری است واقعی، حتی در نظام های سکوالر، 
اگر مجلس فرانسه تصویب می کند که اگر کسی از چراغ قرمز رد بشود مجازات بشود، یعنی این ها 
نخواسته بودند و داشتند شوخی می کردند، خیر،  واقعا هم این را می خواستند، عالمه یا کسی دیگری 
هم منکر این نیست، پس اراده امری است واقعی، ال ریب و ال شک، اما مطلب این است که صرف 
اخبار از واقع نمی تواند موجب بعث و ضجر باشد، برای بعث و ضجر نیاز به اعتبار است و اگر این 
اعتبار رخ ندهد، فارغ از این که اگر متعلق امر و نهی مصلحت و مفسده داشته باشد یا نداشته باشد، 
و می تواند بر آن جزا مترتب بشود و اگر بر آن جزا مترتب بشود، این امری است که عقال هم این را 
رد نمی کنند و ظن هم نمی کنند، و اگر مترتب نشود می گویند که بخشیده است و لطف کرده است 
یعنی حب حسن وعد و قبح خلف وعد، این بعث این است که اگر خدا بگوید من می خواهم، و هر 
مقامی چون در روابط مساوی ممکن است این مشکل پیش بیاید ولی 54.28 فرض کنید از مقامات 
عالی این اعتبار بر نظام های حقوقی هم هست بعضا ... که در نظام حقوقی ما مرسوم نیست، توصیه 
الزامی است، مثل این چیزهایی که گنگره ی  نامه می دهند که همه می فهمند که این توصیه نامه 
آمریکا صادر می کند و در واقع اخبار از مصالح می کند، می گوید مثال اگر دفاتر خودتان را بر اساس 
حقوق تجارت با فالن استاندارد ها تنظیم بکنید، این فواید را دارد. البته بگذریم از این که آن ها که 
می گویند این فواید را دارد می خواهند 20 سال بعد آن را الزامی کنند، و اآلن دارند تمهیداتش را می 
چینند که البته این یک بحث دیگری است ولی در این 20 سال اگر کسی این را انجام نداد، مشکلی 
نیست. وقتی خدا هم اخبار می کند، بعضی از این ها را هم اگر ما انجام ندادیم، اشکال ندارد)آقای 
بیگدلی: البته بعضی هاش هم این طوری نیست( این بعضی ها که شما می گویید همان اخبار است 
که شما منکر آن هستید)آقای بیگدلی: این اخبار که می گوید اراده از این تعلق گرفته است که این امر 
یاُم  َِّذیَن آَمنُوا ُکتَِب َعَلیُکُم الصِّ مستحب است()آقای دکتر فرقانی :گزارش داده است از این که "یا أَیَها ال
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َِّذیَن مِْن َقبْلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن" این یک گزارش است و خبر می دهد که ما نوشتیم، (  َکَما ُکتَِب َعَلی ال
خبر می دهد از اعتبار، این که اشکال ندارد)آقای دکتر فرقانی: خبر می دهد از اراده ی خودش اما از 
صموت نگفته خبر دادن از اراده ی خداست، که من به پیامبران خودم در کتاب های آسمانی وحی 
کرده و نوشتم ( این فرمایش شما لفظی است )آقای دکتر فرقانی: بله چون دقیقًا فرمایش شما لفظی 
بود من وارد بحث لفظی شدم، اساسًا من می خواهم بگویم که گزارش از اراده ی مرید چه در قالب 
امر و نهی بیان بشود و چه در قالب بیان بشود موجب بعث و ضجر می شود، اگر مرید برای من مهم 
باشد و موجب بعث و ضجر نمی شود، اگر مرید برای من چندان ارزشی نداشته باشد)آقای بیگدلی: 
اصاًل ضجر و بعث چندان ربطی به اخباری و امری بودن داستان ندارد به بیان فرقی نمی کند( نکته 
ی دیگر این که شما برای بحث خودتان رفتید سراغ این که عقال چگونه رفتار می کنند، این که چه 
چیز را حسن می دانند، مجازات را جایز می دانند؟ آیا حق دارند که مجازات کنند یا خیر؟ این ها در 
مجازات های این دنیا است، مجازات ها ی الهی رابطه ی واقعی با خود عمل یا خود نفس است، و 
در نتیجه این بحث عقال و بعث و ضجر که در این جا مطرح است، که حاکم این کار ر ابکند یا نه این 
منتفی است، لذا مسائل حسن و قبح که اعتباری است یا حقیقی؟ و بین خدا و انسان است باید یکسان 
داوری بشود و متکلمان اشتباه کرده اند یا نه؟ این ها بحث هایی است که باید در جای خودش بحث 
بکنیم و اساسا به نظر من با بحث حسن و قبحی که میان معتزله و اشاعره دعوا شده است که حسن و 
قبح عقلی است یا شرعی است؟ اساسا در مورد خدا نباید بحث بکنیم آن ها خدا را موجودی انسان 
وار تلقی کرده اند و بعد آمده اند این بحث را راجع به او مطرح کرده اند؟ مجازات های اخروی هم 
چیزی شبیه مجازات های دنیوی که قابل تخطی است تلقی کرده اند و بعد این بحث را مطرح کرده 
اند، که جای آن در اینجا نیست. حاال اگر اجازه بدهید آقای بیگدلی بحث خودشان را مطرح بکنند.(

آقای علی پناه:
  اخبار از اعتبار و اعتبار تفاوت بیّنی دارد، فرمایش های شما همه اش اخبار از اعتبار است، 
شما اخبار از اعتبار را شاهد بر این می گیرید که خداوند فرمود کتب علیکم الصیام، صیام که اعتبار 
نشده بود، خوب یک جا اعتبار شده است و در یک جا از همان اعتبار اخبار شده است. به روشنی 
عرض کردم که اگر اعتباری وجود نداشته باشد بعث و ضجری در بشر ایجاد نمی شود، این جایگاه 
مرید نیست که در ما بعث وضجر ایجاد می کند، این مورد انکار است، ما به عنوان انسان، هر مریدی 
در هر جایگاهی و شأنی از ما چیزی بخواهد لزومی ندارد که از ما صادر بشود، کما این  که در بین 
اوامر شرعی هم بین اوامری که مستعلین صادر شده است و بین اوامری که غیر مستعلین صادر شده 
است تفاوت دارد،تفاوت دارد، شارع گاهی مستعلین چیزی را می خواهد و به آن امر می کند که این 
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امر است و اگر مستعلین نخواهد، نیست مثال پیغمبر در خانه نشسته و شما هم با ایشان نشسته اید 
می گوید که آقا پاشو این را از این جا بردار بگذار آن جا، حال اگر نگذاشتی هم نگذاشتی، می گویند 
چون این امر مستعلین نیست، اما اراده که هست اراده هم واقعی هست ولی در شما بعث و ضجری 

ایجاد نمی کند ،چون اعتباری در کار نیست
آقای بیگدلی: 

مثال اگر بگوید وجب علیک )خوب این جا اعتبار کرده است( واگر من این کار را نکنم )آنوقت می 
تواند شما را مجازات کند.( ولی باز هم ممکن است در من بعث و ضجری ایجاد نکند، پس این که 

امر و اخبار و... ربطی به این که من این کار را بکنم ندارد.
آقای عالی پناه:

  آقای دکتر دارند درباره ی چیز هایی بحث می کنند که آثار واقعی داشته باشد، در صورتی 
که بعضی از چیز ها اصال نمی توانند مثال در برنامه ی حقوقی می گویند اگر نماز نخوانی واقعا یک 
چیزی را از دست دادی، خوب اگر این را امر هم نکنم و باعث بعث هم نشود، اصال الزم نیست امر 
و نهی کنم می گوید، نماز این مصالح را دارد، من مثاًل پیه ان را به تنم مالیدم، می گویم من مصالح 
آن را نخواستم، ولی وقتی می گوید بخوان، آن موقع می شود مجازات را برایش ایجاد کرد، و من این 
فرمایش را قبول ندارم که مجازات ها ی اخروی غیر از مجازات های دنیوی است، و این که مجازات 
های اخروی دقیقًا و دقیقًا ناشی از فوت همان مصلحتی باشد که در ذات امر مندرج است، اگر این 
گونه باشد ما خیلی از چیز ها را نمی توانیم توجیه بکنیم، آن جا بحث قرب و بعد است، حاال این 
قرب وبعد از چه چیز هایی ناشی می شود، به چه نحوی نیست ولو ما فقط می توانیم بگوییم که نمی 
توانیم توضیح بدهیم ولی اگر فکر کنیم که مجازات های اخروی چیزی نیست، جز فوت شدِن همان 
مصالحی که در مأمورات است یا ورود همان مفاسدی که در منویات است به نظر من توجیه خیلی از 
این موارد را نمی توانیم از عهده اش بر بیاییم و این بحث به امور دنیوی و حقوقی هم ربطی ندارد و 
امور دنیوی و حقوقی ممکن است که بر امور این چنینی مترتب نباشد و ممکن است همه اش بحث 
دنیوی باشد و اصال بحث اخروی نداشته باشیم، مثال از چراغ قرمز عبور کن خوب جریمه اش را 
بپردازیم، ولی دیگر در آن دنیا مجازات ندارد، در هر صورت این معنای واقعی بودن علم فقه را بنده 

نفهمیدم.
 )آقای بیگدلی: گزاره هایی که در فقه آمده است، حاکی از اراده ی شارع است(، این را عالمه هم 
می گوید. پس تا این جا اختالفی نیست، عالمه می گوید حاکی از اراده ی خداوند است ال ریب و 

ال شک ،
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 )آقای بیگدلی: پس اعتباری یعنی چی ؟ فقه اعتباری است یعنی حاکی از اراده ی شارع است؟( حتما 
همین طور است یعنی به این معنا نیست که حاکی از اراده ی شارع نیست مگر این که این طوری 
بفرمایید که حاکی از اراده ی شارع است و فراتر از اعتبار است، البته اگر در مقام تقریر بیان عالمه ایم 
نظر عالمه این است که اراده به آن تعلق گرفته است، و وجود اراده مفعول عنه است و عالمه منکر 
وجود اراده نیست، و چیزی فراتر از اراده را الزم می داند،) آقای دکتر فرقانی: پس اعتبار همان اراده 
است(، پس واقعی بودن فقه به چی شد؟) آقای بیگدلی: هم اخبار واقعی است هم اراده اش واقع است 

و هم بعث و ضجرش واقع است.(
این که اصال مورد بحث نیست این که می گوییم اقیموا الصالة، صالة واقعی نیست، 

)آقای بیگدلی: فرق واقعی و اعتباری در اندیشه عالمه چی هست؟( این را که خودتان تعریف کرده 
اید اعتباری یعنی دادن حد چیزی به چیز دیگر، یعنی چیزی که حد چیزی را ندارد و ما داریم آن را به 
او می دهیم، واقعی هم یعنی یا البد یک تقربی در خارج دارد یا تقربی در ذهن دارد،) آقای بیگدلی: 
عالمه که می گوید فقه اعتباری است حد چی چیز را دارد به چی می دهد؟( حاال شما در مقام تبیین 
نظر عالمه هستید و سؤال من از شما این است که شما که می گویید فقه واقعی است و عالمه می 
گوید که اعتباری است، شما واقعی بودن فقه را به چه می دانید؟، عالمه در این جا چه چیز را قبول 

ندارد که شما قبول دارید؟
)آقای بیگدلی: عالمه می گوید که اعتباری یعنی حد یک چیز که در خارج است را به چیزی که در 
البته در بحث عبادات که بحث عالمه بر آن ناظر نیست یعنی  خارج نیست می دهد،( مثال بزنید، 
بحث عالمه در مورد صوم و صالة که نیست، بحث در مورد اعتباریات قبل االجتماع و بعد االجتماع 
است، ایشان این مثال را در مورد صوم و صالة نزده است، اصال مثال فقهی نزده است، مثال در باب 
ملکیت شما بحث بفرمایید، که مخبر عنه ملکیت چیست؟ این که شما می گویید این اخبار از اراده 
ی خداست و این که من می گویم این مال من است این اخبار از چی است؟ مخبٌرعنه آن چیست؟ 
شما می گویید این واقعی است یعنی این واقعا مال من است، ولی عالمه می گوید که این واقعا مال 
شما نیست، شما فرض کرده اید که این واقعا مال شماست،) آقای بیگدلی: توضیحش این است که 
اموال اصالتًا مال خداست(، یعنی چی که مال خداست؟ همین را توضیح بدهید که اموال اصالتا مال 

خداست یعنی چی؟ این را عالمه هم قبول دارد در تفسیر ذیل آیات مربوط به ملکیت،
)آقای دکتر فرقانی: آقای بیگدلی بنا را بر این گذاشته است که فقط در همین مقاله ی عالمه بحث 

بکند و به هیچ چیز دیگری کار نداشته باشد(،
درست است ولی ایشان نباید نظرات عالمه را هم در جاهای دیگر انکار بکنند، عالمه در تفسیرشان 
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صراحتًا ملکیت عالم و ملکیت تشریعی و تکوینی خدا نسبت به عالم را قبول دارند، من می خواهم 
این را بگویم که ملکیت تشریعی و تکوینی خداوند چیست؟ اصال اگر واقعی است دیگر تشریعی را 
می خواهیم چکار؟ خوب این که من اآلن ملکیتم نسبت به این واقعی است یعنی چه؟ )آقای بیگدلی: 
شما یا خدا؟( خدا که ملکیتش احاطه ی  قیومیتی است، حاال ملکیت من نسبت به این چی؟ هیچ 
به شما بدهد، ملکیت که حکم وضعی است اجازه که حکم  این  اجازه نیست که خدا در تصرف 
تکوینی است،) آقای بیگدلی: اتفاقًا ما همین را می خواهیم بگوییم که وضعی و تکوینی را ما داریم 

وضع می کنیم، اما واقعیتش این است که ملکیت را خداوند به شما داده که در آن تصرف بکنید.(
بنده تفهیم مفهوم ملکیت را خواستم و خواستم بگویم )ملکیت اجازه است( خیر، در کدام کتاب لغت 
ملکیت را اجازه معنی کرده است، اجازه حکم تکوینی و ملکیت حکم وضعی است، زوجیت حکم 
وضعی و جواز استنتاق حکم تکوینی است. این ها که احکام وضعیه هستند، شما بفرمایید که واقعیت 

احکام وضعیه چیست؟
آخرش این است که اخبار از اراده ی الهی است که شما می توانید این کار را بکنید یا نه،)می توانید 

یا نمی توانید می شود تکلیف( خوب وضعیه را ما از همین انتزاع می کنیم.
یعنی همین  است،  نهفته  اعتبار  آن  در  یعنی  اعتبار کردن،  یعنی  قراردادی  قراردادی و  یعنی  وضعی 
تفکیکی که انجام دادید در آن اعتبار نهفته است، و اگر کسی این را قبول نکند تفکیک را نمی تواند 

قبول بکند.
آقای دکتر عالی پناه: 

این بحث اختالفی است و هر کسی دالیلش را دارد، که آیا احکام وضعی متأثرند در جلب،که ایشان 
یه این امر نپرداخته اند ایشان می گویند که ملکیت امری واقعی است، ایشان در این زمینه باید به این 
امر می پرداختند که آیا احکام وضعی در جلب متأثرند یا خیر، همان بحثی که شیخ در رسائل متعرض 
آن شده است که در آن جا معرکه ی آرا است، که من یک بار آن را شمردم 8 قول در آن است، شما 
باید این 8 قول را می آوردید و در این جا نقد می کردید که آیا ملکیت همان جواز تصرف است، 
هذا هو اول الکالم، این جوری نیست که شما بگویید ملکیت امری واقعی است،) آقای بیگدلی: ببینید 
بنده هرچه در این باب هرض می کنم، شما می فرمایید که یکی از اقوال این چنین است و هذا هو 
اول الکالم، بنده نظر خودم را می گویم.( نه، دالیلش را بیان کنید، یک وقت است که ما آمدیم این 
جا نشسته ایم ادعای شما را بشنویم، مثال شما می روید می نشینید آنجا و سخنرانی در مورد یک 
نفرکه  فوت شده است، می گوید ایهاالناس، آگاه باشید که ملکیت چیزی جز جواز تصرف نیست، 
کسی جرئت دارد آن جا بلند بشود بگوید، نه ولی پایین منبر خلق اهلل کله اش را می کنند، همیشه که 
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این جوری نیست، گاهی بحث نقد است شما می فرمایید که بنده می گویم ملکیت جواز تصرف 
است، خوب ادله تان را بیاورید.

)آقای بیگدلی: به خاطر این که ملکیت واقعی برای خداست، ملکیت واقعی احاطه ی قیومیه است، 
موقعی که این جوری است شما در ملک وی نمی توانید تصرف کنید،( 

خود این از کجا آمد، گزاره ای است اعتباری و عقالیی و جعلی، این که در ملکیت بدون رضایت 
غیر نمی توان تصرف کرد، شما از کجا آوردید و چه دلیلی برای آن اقامه داشتید،

)آقای بیگدلی:این امر، همان مالک است.( 
شما به امر همان مالک استناد می کنید برای اثبات امر دیگری

)آقای بیگدلی:ببخشید خدا است.( 
خدا باشد هیچ اشکالی ندارد. 

)آقای بیگدلی:شما باید یک جا دیگر قبول بکنید که امر او امری الهی است، وقتی کسی را امر کرد، 
شما می گویید از کجا امر کرد؟ می گوید امر دست من است، چرا امر کردید؟(

گوید، خداوند  می  که  این  بیاورید،  دلیل  باید  بشود  اطاعت  باید  از خداوند  که  این  برای  خیر، 
خودش جعل نکرده است این اخبار از چی است؟ اطیعوا اهلل اخبار از چی است، این که خداوند 
خواسته ازش اطاعت کنیم این که برای ما هیچ حجیتی نمی آورد؟ این که من می گویم بیا از من 

اطاعت کن دلیل این اطاعت چیست؟
)آقای بیگدلی:این که می گوید من موال و خالقم.(

مولویت مگر اطاعت تشریعی می آورد؟ دالیلش را بیاورید؟
)آقای بیگدلی: اصال موال یعنی همین(

ببینید شما بین مولویت تکوینی با مولویت تشریعی دارید خلط می کنید، خداوند خالق است، مالک 
است چنین و چنان است، باز جا دارد بپرسم چرا باید از چنین موالیی اطاعت کنیم؟ ممکن است 
بگویید که اگر از او اطاعت نکنی نابود می شوی، باز من می پرسم چرا باید از او اطاعت کنیم؟ 
ممکن است بترسم، خوف داشته باشم، ممکن است طمع داشته باشم، ولی خوف وطمع کافی 
نیست، ولی خود این کافی نیست که البته این غیر از بحث اعتبار است، دیگر در این جا اطیعونی 

هم کافی نیست،
بحث  به  ربطی  این  بگویم  خواهم  می  است؟  الزم  جا  این  در  چیزی  چه  پس  بیگدلی:  )آقای 

اعتباریات ندارد.(
بنده این را از شما سؤال می کنم، 



   

ق |
قو

 ح
ه و

 فق
زه

حو
در 

ی 
بای

اط
طب

مه 
عال

ت 
ریا

تبا
 اع

قد
ن

21

نه ببینید بحث ملکیت شروع شده است، این بحث قطع نشود،پرسش ما این بود که شما می فرمایید 
ملکیت امری واقعی است، من از شما پرسیدم که واقعیت ملکیت به چیست؟ شما تأملی کردید و 
فرمودید واقیعت ملکیت یعنی جواز تصرف، یعنی حکم وضعی را به حکم تکوینی تحمیل کردید 
و دلیلی هم نیاوردید، گفتیم خوب حاال که تحمیل کردید، حال جواز تصرف چیست؟ فرمودید 
که خدا گفته است و در ملک مالک نمی توان تصرف کرد، جز با رضایت مالک، خوب این را 
کی گفته است، این که یک امر اعتباری عقالیی است، شما همین اآلن در ملک مالک تصرف می 
کنید بدون رضایت او، مواردی داریم که در ملک مالک تصرف می کند این که دو، دوتا چهار تا 
نیست، این یک امر اعتباری است، فرمودید این را خدا گفته این که چگونه و چه جوری گفته باز 
ما متوجه نشدیم، یعنی از ملکیت واقعی خداوند پلی زدید به جواز تصرف من در ملک خودم، و 
این را اسمش گذاشتید ملکیت خودم، از ملکیت خداوند رسیدید به ملکیت تشریعیه بنده ی سراپا 

تقصیر نسبت به خودکار.
می خواهم بگویم این ربطی به بحث اعتباریات ندارد.

)آقای بیگدلی: سبب هایی وجود دارد یعنی خداوند می فرماید که اگر این سبب ها را رعایت 
بکنید من اجازه می دهم که در این اقوالی که باالصاله به عنوان مخلوق برای من هستند، شما از 

این استفاده بکنید.
آیا سبب ها واقعی هستند؟ مثال من این را به شما بیست تومان فروختم همین که می گویم بِعُت 

و شما هم می گویید قبلُت، در واقعیت یک انقالبی رخ می دهد. 
)آقای بیگدلی: این واقعیت یعنی چی؟ یعنی سلول هایش جابجا می شود؟(
بنده هم دقیقا سؤالم این است که این واقعیت کجاست؟ و به چی هست؟

آقای بیگدلی: اراده ی الهی، که واقعی است.
آقای محبی: این سبب را جعل کرده است یعنی اعتبار کرده است،   

آقای عالی پناه: جعل سبب که مشکلی ندارد، نه ایشان اعتبار را قبول نداردو ممکن است جعل 
تکوینی مد نظر ایشان باشد،

آقای دکتر فرقانی:
  چون آثار واقعی دارد، چون مثال این لیوان من مجاز تصرف در آن نباشم و مال شما باشد، 
من معذب می شوم و می روم جهنم، اما اگر مال خودم باشد یا خریده باشم یا شما به من بخشیده 
باشی دیگر جهنم نمی روم، چون آثار واقعی دارد، پس یک امر واقعی است وگرنه لیوان که لیوان 
است، ایشان بحثش این است که زوجیت که یک امر واقعی نیست و امری اعتباری است و ما اعتبار 



   

ی
ی حقوق

ی و نظريه پرداز
ی  آزاد انديش

22 |  چهارمین کرس

می کنیم، پس چه کسی ازدواج بکند و رابطه ی مشروع داشته باشد و چه خدای ناکرده رابطه ی 
نامشروع داشته باشد، واقیعت این است که یک زنی است و مردی و یک رابطه ی جنسی، هیچ 
اتفاق دیگری که نیفتاده است، حاال شما بگویید این حالل او بود یا حرام او بود، این اثر واقعی 

نباید داشته باشد چون قرارداد شما بوده است، پس چرا آثار واقعی دارد؟
)آقای عالی پناه: چون مخالفت با موال بوده است، که مخالفت با موال امری واقعی است(، 

مخالفت با خدا یا موال و موافقت با او امری است واقعی و لذا آثار واقعی دارد.
ولی خود آن واقعی نیست ببینید همه چیز در این جا واقعی است 1.17.33جز همان ملکیت که آن 
همان گزارشی از اراده ی خداست یعنی اگر خدا گفت که این بر تو حالل است این دارد گزارش 
می دهد از مجاز بودن این رابطه، گزارش از این است که این جهنم ندارد، ملکیت هم همین است 
شما اگر ربا گرفتید مالک نمی شوید حاال در نظام سرمایه داری اعتبار کرده اند که مالک می شوید، 

ولی شما واقعا مالک نمی شوید، یعنی حق تصرف در آن را ندارید.
آقای عالی پناه: 

نه عنایت داشته باشید، حق تصرف که ندارم، ولی در جای دیگر حق تصرف را هم دارم ما که نمی 
گوییم هر اعتباری از هر معتبری معتبر است، یا اعتبارات را نمی توان به گزاره های اصلی برگرداند، 
و ما هم این را نمی زنیم عالمه هم این را نمی گوید، عالمه اتفاقًا بحث دیگری دارد، این که جای 
دیگر ملکیت ایجاد می کند را من نمی دانم، اقوال بر این است که ملکیت امر ی اعتباری است، 
پس یک چیزی است که در این جا اعتبار می کند، در قصر شیرین، ولی در آن طرف قصر شیرین 
مثاًل در عراق ملکیت ایحاد نمی کند، این ها فاصله شان در حد یک سیم خاردار است، چیزی که 
در این جا برایش جزا مترتب است ولی در عراق بر آن جزایی مترتب نیست، یعنی اعتباری است، 
حاال اشکالی ندارد که شما بگویید که در این جا معتبرش خداست ولی در آنجا معتبرش حکومت 
نیستیم، این که  عراق است، واقعت همه ی آن چیز هایی هم که شما فرمودید هم که ما منکر 
خدا اراده کرده است یا مقنن اراده کرده است، این که اگر من نقض کنم واقعًا نقض کرده ام، نمی 
گویند که شما خیال کردی، مال غیر را خوردی یا نخوردی، داری خیال می کنی که خوردی، خیر، 
مقنن که عدم جواز تصرف را اراده کرده است، واقعا عدم جواز تصرف را زیر پا گذاشته اند، واقعا 
مجازات نمی شوند، بنده نمی دانم که منظور از این چی است، اگر منظور بروز است آثار تکوینیه 
ی این عمل در آخرت است، در مواردی باز مورد انکار است، ولی در مواردی هم ممکن است 
هیچ آثار تکوینیه ای در آخرت نداشته باشد ولی یک چیزدیگری داشته باشد،مثاًل من مو ال هستم 
و این هیچ واقعیتی برای شما ندارد جز خواست من، که من بخواهم و شما نقض کنی، حاال می 

خواهم بدانم نقضش می کنی یا نمی کنی، 
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مسئله این است که این ملکیت و این زوجیت و قربیت و رقیت و سببیت و ریاست و غیره، ریاست 
امری نیست که از جایی آمده باشد همه ی ما یا ریاست را دیدیم یا رئیس بودیم، خوب ما که می 
فهمیم این ریاست را نداریم، ما که می دانیم که ریاست امری عقالیی و جعلی است، حضرت امام 
که می فرمایند که ریاست امام بر جامعه امری است اعتباری و عقالیی و جعلی، این که الزم نیست 
جایی بروند بگویند من که می فهمم این جا رئیسم کسی من را این جا قرار داده است، وگرنه من 
که خود به خود رئیس نیستم. ریاست امری جعلی است، جعلی بودن که جعل اهلل مشمشًة مشمشًة 
که نیست می گوید که ما جعل اهلل مشمشًة مشمشًة بل اوجده، منظور از جعل که ایجاد تکوینی که 
نیست، منظور اعتباری است یعنی صفتی که من نداشتم، من که موقع تولد که رئیس نبودم، همین 
جوری رئیس نبودم الیزال و لم یزال که رئیس نبودم، ولی رئیس شدیم، فردا هم از ما می گیرند. 
)آقای بیگدلی: ما اعتباری به این معنایی که محسوس نیست را قبول داریم، ولی بحث سر این است 
که همین ریاست که واقعی است چه جوری واقعی است؟( مثال ما می گوییم اآلن آقای روحانی 
رئیس جمهور است، رئیس جمهوری که واقعی است چه جوری واقعی است، می گوییم که آقای 
روحانی قبل از ریاست جمهوری وصفی در عالم واقع نداشت که بعداً در عالم واقع ورای آن عالم 
جاعل برایش پیدا شده باشد، این که بحثی نیست یا ورای آن جعل جاعل وصفی را برای ایشان 
نشان داده است، یک بحث واقعی است، بحثی که با لحاظ جعل جاعل است، مثاًل هر انسانی قبل از 
زوجیت با بعد از زوجیت رابطه اش با زنش که فرق نکرده است، با لحاظ آن جعل است که شده 
اند زوج و زوجه، حاال این معنای اعتبار را قبول دارید و اسمش را نمی خواهید بگزارید جعل، 
خوب نگذارید، مگر همین قائالن به این اعتبار از وجود اعتباری سخن نگفته اند، مگر ما درباره ی 
اعالم اعتباری داریم صحبت می کنیم؛ ما داریم درباره ی موجودات اعتباری صحبت می کنیم که 
این ها وجود دارند، مفاهیم اعتباری جزء معلومات ثانویه ی اعتباری هستند، فقط مسئله این است 
که در معلومات ثانویه ی رایج مثل علیت، مناسبات متن عالم خارج است که به ما مجوز انتزاع و 
اعتبار می دهد به همان معنا، ولی در این ها در ملکیت و سببیت و زوجیت این مناسبات متن عالم 
واقع نیست که به ما اجازه ی اعتبار و انتزاع می دهد، بلکه اعتبار پیشینه ی معتبر نمی گویم خدا یا 
پیغمبر که بحثی پیش نیاید،  اعتبار معتبر است که به ما مجوز انتزاع را می دهد، مالحظه بفرمایید 
اآلن رابطه ی خارجیه ی من با این کت چیست؟ می گویند که جله است و جله یک امر واقعی 
است، مگر کسی گفته که این امر خیالی است، این مناسبات متن واقع است که به من و شما اجازه 
ی انتزاع این مقوله ی نسبی را به شما می دهد، احاطه ای که این کت به تن من دارد به شما اجازه 
ی جله را می دهد، اما اگر ملکیت اعتباری را اسباب جله بدانیم، یعنی مدل سازی جبهه بدانیم، 
در این جا من جله ی واقعیه ای نسبت به این شیء ندارم، یعنی این شی هیچ احاطه ای بر من 
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ندارد، بلکه آقا هم معتبر است، ایشان می گوید که هذا ملک عالی پناه، همین که ایشان ملکیت این 
را برای همه اعتبار می کند، یعنی این را اعتبار می کند که ملًک لی، این جا عبارات فارسی زیاد 
گویا نیست، اعتبره ملًک لی، وقتی این را به عنوان ملک بنده اعتبار می کند، شما می توانید ملکیت 
را انتزاع کنی، این انتزاع واقعی است و خیالی هم نیست، فقط مسئله این است که مناسبات ملک 
خارج، وعاع خارج، به شما اجازه ی این انتزاع را نمی دهد، اگر مثال کسی یک دوربین داشته باشد 
و فقط وعاع خارج را ببیند، این را نمی بیند، ولی اگر این دوربین را بردارد بگذارد، می گوید این 
ملکیت است و ملکیت واقعیه است، عالمه هم در اصول فقه شان در همان حواشی برآمده است، 
البته نه به این صراحت ولی با درصد بسیار باالیی مفاهیم اعتباری را جزء مقوالت فلسفی دانستند؛ 
چون که بعضی ها از عالم اعتبار سخن گفتند و بعضی ها هم انکار کرده اند  این مفاهیم نحوه 
ی وجودیشان چی است؟ وجود عینی اند یا وجود ذهنی اند یا در آنجا یک ظرفی هستند، این 
را توضیحاتی دادند، که شما نگران نباشید آن وجوداتی که شما درست کردید به عنوان معقوالت 
اولیه و ثانویه هیچ لطمه ای نمی خورد، این ها معقوالت ثانویه اند، فقط مصحح انتزاع که یک 
منشأ انتزاع داریم یک مصحح انتزاع، البته منشأ انتزاعشان هم خارج است، فقط مصحح انتزاع در 
معقوالت ثانی فلسفی این جوری با معقوالت ثانوی دسته ی دوم فرق دارد، در یکی مصحح انتزاع 

اعتبار است در دیگری مصحح انتزاع واقعی است. 
فکر می کنم اگر مقداری بحث برگردد به مباحث حقوقی و ادعای آقای بیگدلی، آقای بیگدلی در 
بحث اعتبار با آقای فرقانی مشترک هستند ولی یک اختالف هم دارند، این که آقای بیگدلی می 
گویند که اگر این نظریه را در حوزه فقه و حقوق مطرح کنیم مواجه می شویم با یک نظریه مشابه 
سکوالریزمی، که آقای دکتر فرقانی با این بحث موافق نیستند، ولی چیزی که من برداشت می کنم 
این است که عالمه در این بحثشان آمده اند مکانیسمی را در حوزه اعتباریات توضیح می دهند 
که تجویزی نیست، من می خواهم این بحثی که آقای بیگدلی در حوزه حقوق می گویند و نظریه 
عالمه را با دیدگاه سکوالریسمی و فلسفه ی حقوقی غرب مشابه می دانند را توضیح می دهند، در 

حالی که در حوزه اعتبار با آقای فرقانی اشتراک دارند ولی چرا نتیجه متفاوت می شود.
اشتراک هم نیست بلکه آقای بیگدلی اخذ به مبانی دکتر فرقانی کردند که کارشان آسان بشود، ولی 

در ابتدای جلسه ی دیروز مبانی آقای بیگدلی یک کمی متفاوت از آقای دکتر فرقانی بود.
آقای بیگدلی:

  اما در باب این که ماهیتا اعتبار بود  و همچنین مشروط بودن این دالالت هم قابل توجه 
است. آقای صادق الریجانی در اشکالی که به نظر آقای مصباح می کنند، کال کسانی که اخباری 
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اند و رابطه ی عّلی و معلولی می بینند یک سری این بحث ها را مطرح می کنند این رابطه را علی و 
معلولی می بینند نمی تواند ماهیت گزاره های انشایی را تدوین بکند، چون گزاره های انشایی ماهیتا 
نمی توانند اخبار باشند، آقای معلمی اخیرا یک مقاله و کتابی نوشتند، که چون آقای مصباح نظرشان 
تعدیل شده است از ضرورت تالقیاس  به ضرورت بالقیاس و بالغیر رسیده اند. یعنی سعی کرده اند 
که آن اشکاالت را درست بکنند در اخباری بودن اعتباریات، و در کل مجموعًا سخنان آقای صادقی 
و طرفین را دیدم به نظرم رسید که بحث اخباری بودن قابل دفاع است، و ما می توانیم دوباره از عدم 
احتیاج به اعتباریات سخن بگوییم، یعنی ما به پلی برای زدن نیاز نداریم و با همین ها می توانیم این 

ها را توجیه بکنیم. 
نکته ی دیگر این مقاله در صدد برآمدن یک نکته عمده ی دیگر است و آن بر فرض پذیرش کلیت 
نظر عالمه که ما یک اعتباریاتی به همین معنا را داریم،  این مصادیقی که عالمه برای اعتباریات ذکر 

می کند، این ها مصداق اعتبار نیست با همان معنایی که مصداق نظر عالمه است.
نکته ی دیگری که به نظر می رسد چند دقیقه ای را به آن بپردازیم، راجع به بحث دیروز است که 
می خواهم ناظر به صحبت های آقای عالی پناه صحبت بکنم به نظر ما اعتبار اصوالً امکان پذیر است 
با همین معنایی که عالمه می فرمایند و این که چرا نباید این کار را کرد و ما نمی گوییم که کسی 
اعتبار نکند، انسان می تواند اعتبار بکند اگر چه اعتبارش لغو و بیهوده باشد، ولی می تواند در ظرف 
ذهن خودش خیلی چیزها بسازد. منتها نکته این است که اعتبار در ظرف ذهن انسان ساخته می شود 
و ظاهرا عالمه هم نظرشان در اعتباریات این است. در همین مورد که آقای عالی پناه اشکال کردند 
بحث ما در مورد این که عالمه یک خلطی کردند در بحث معرفت شناسی .....لوژی ناگهان صحبت 
می کند، در تبع موارد دارد در سنخ معرفت های انسانی سخن می گوید، یعنی می گوید که معرفت 
چگونه برای انسان حاصل می شود؟ و این در تطابق با واقع یک جور دیگری است، ولی سنخ بحث 
سنخ تطابق من است، سؤال این است که انسان چگونه معرفت را حاصل می کند، در مقاله ی پنجم 
باید به این ها جواب می داد و تمام می شد، می گفت که این معرفت هایی که ما داریم به این سنخ 
انسان می رسد، ولی عالمه با یک سنخ موضوعاتی مواجه شده است که مقاله ی پنجم نمی تواند آن 
را توجیه بکند، یعنی آن فرمولی که در مقاله ی پنجم داده است این سنخ از موارد را نمی تواند توجیه 
بکند،  و آن مواردی است که من انسان جاعل آن هستم در وعاع ذهن خودم آن را ایجاد کردم، عالمه 
می گوید که انسان ها این را چگونه در ظرف ذهن خودشان ایجاد می کنند، این وجوه را چطوری 
ایجاد می کنند و این رابطه را چگونه به وجود عام تعبیر می کنند، بحث این است که عالمه می آید 
و این ها را دارد بحث می کند که من با این ظرف ذهنی ام این معرفت ها را چگونه ایجاد می کنم، 
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این دیگر انطباق با واقع نیست، ایجاد من است، این سنخ معرفت هایی که من می دانم این است 
که مال من است، و من این ها را درست کردم، وقتی می گویم علی شیر است نه واقعا معتقدم 
شیر عالم خارج است، می خواهم یک چیزی را به او نسبت بدهم، و یک ادعایی است که من می 
سازم، این ها به اعتبار من معتبر بستگی دارد با توجه به آثاری که از عالمه است، ظاهرا عالمه این 
اعتباریات را انسانی می داند، یعنی معتقد است که انسان معتبر است یعنی اگر ما بگوییم اعتبار 
شارع است از اعتبار عالمه خارج است، و این برآیند اعتبار انسانی را عالمه دارد و آن را به قبل و 
بعد اجتماع تقسیم می کند، اعتباریات قبل االجتماعی مثل وجوب و... و اعتباریات بعد االجتماعی 
مثل ملکیت، حجیت و ریاست و... حاال بحث این است که عالمه چگونه ناگهان از این بحث که 
دارد معرفت مای انسانی را از این سنخ معرفت ها بحث می کند، و اصال ما می گوییم علم فقه 
اعتباری است شما که می گویید موضوعش یک موضوع اعتباری است، )عین جمله ی عالمه این 
است؟( هم بنده در مقاله اشاره کردم و آقای دکتر هم زحمت کشیده اند در پاورقی آورده اند. بنده 
از روی مقاله می خوانم: عالمه بعد از این که از وجوب عام سخن می گویند در صفحه 431، می 
گوید که وقتی هر کسی هر کاری می کند، خودش معتقد است که این کار برایش حسن و بهترین 
کار است، و واجب است که این کار را انجام بدهد وجوب به معنا العام بعد از این که عالمه این 
ها را می گویند، می گویند اگر کسی کار بدی کرد و بعدش نمی آید بگوید که من کار بدی کردم، 
مگر این که بعدش اعتذار می آورد. می گوید که من مجبور بودم و یک جوری توجیه می کند، 
چرا کار بعدش را توجیه می کند، می گوید که روشن است که مفهوم پوزش این است که پوزش 
فعل باید به تحقق عذر بوده باشد. یعنی فعل در صورت تحقق عذر وجود نداشته است، یعنی فعل 
با اعتقاد صورت گرفته است و پوشیده نماند که اوصاف دیگری که گاهی افعال از قبیل اولویت و 
حرمت و مانند آن پیدا می کنند، چنان که فقها افعال را به پنج قسمت واجب و حرام و مستحب 
و مکروه و مباح قسمت کرده اند، دخلی به این وجوب که مربوط به بحث ما می باشد ندارد. ما 
هم داریم همین را می گوییم که آن به این ربطی ندارد، آن یک علم خارجی است و ربطی به علم 
تو ندارد، زیرا وجوِب مورد بحث ما نسبت و صفت فعل در مرحله ی صدور از فاعل می باشد و 
عمومی است و اوصاف نام برده صفت فعل فی نفسه می باشد، موقعی که ما می گوییم این واجب 
است، خوب تا این جا عالمه با نظر ما موافق است )نظر شما با عالمه توافق دارد!!( اگر چه این 
ها نیز مانند وجوب عمومی، اعتباری عملی بوده است از محصوالت کارخانه فعالیت انسان می 
باشد ولی اعتبار آن ها بسی متأخر از اعتبار وجوب عام است، دیگه شما نمی توانید بگویید که فقه 
اعتبار انسانی است، چرا؟ چون فقه جعل الهی است، ما انزل اهلل است، ما حکم به اهلل است، تلک 
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حدود اهلل است، اهلل یفتی به است.
)عالمه این آیات را ندیده است!( پس چرا این حرف را زده است؟ )پرسش من از شما است، 
یعنی احتمال نمی دهید که عالمه نسبت به این مطلب یک توجیهی داشته است؟( حاال اگر کسی 
توجیهی دارد بیاورد ما قبول می کنیم. بعد عالمه در هر یک از این ها هم مثل حسن و قبح، که 
هرکسی انجام بدهد به تبع آن حسن است، بعد می گوید  که اخالق اعتباری است، این جا نمی 
خواند یعنی شما نمی توانید بگویید علم اخالق اعتباری است، علم که می گویم منظورم این است 

که اعتبار انسانی نیست، قطعا قبیح بودن و... 
منظورم در اینجا فقه است )بهتر است که بفرمایید گزاره های فقهی( بله احکام فقهی)و اال عالمه 
نمی گوید که علم اخالق علمی اعتباری است( اخالق علم به آن گزاره هاست، گزاره های اخالقی 
علمشان ذاتی است و عالمه این را قبول ندارد و اتفاقا تفاوت دیدگاه عالمه با شهید مطهری است، 
بله ولی برای این که نسبیت آن را درست بکنم عالمه در جای دیگر می گوید که ما باالخره به یک 
ثابتاتی داریم و عالمه این را این گونه ثابت می کند که می گوید که یک نیازها و چیزهای ثابت 
داریم، که این ها حسن های ثابت درست می کند، مثل اجتماع، مثل اخف و اظهر که این ها ثابت 
اند، البته من در مقاله ام یک فصل مشبهی را به این داستان نسبت دادم که این بحث را اخالق رها 
نمی کنیم، چون که عالمه فقط می تواند این را ثابت کند که اصل حسن، َحسن است و اصل حسن 
مشترک ثابت است، منتها ما دعوا سر این نداریم که دعوا سر این است که مصداق های این حسن 
چی است؟ عالمه می گوید که این که قطعا نسبی است، اصل اخالق و گزاره ها.، در مورد مصداق 
ها ایشان معتقد اند که شرع با مداخله شانمصادیق آن کلیات را...، اتفاقا عالمه حرفش این است که 
آن کلیات که ثابتات اند آن ها اعتباریات انسانی اند البته در حوزه اجتماعی اما در حوزه مصادیق، 
مداخله ی شرع ما را دارد در یک تطبیقات یک نوع تنوع می دهد، مثال بزنم البته نه از باب مثال 
عالمه، هتک حرمت، امری است قبیح، و عقال اعتبار می کنند قبح و حرمت هتک حرمت، اما ممکن 
است غیبت کردن را هتک حرمت ندانند می گویند که غیبت که هتک حرمت نیست طرف خودش 
این جوری است، می گوید که نگو غیبت است می گوید که غیبت که اشکال ندارد واقعیت است، 
که شارع می گوید که والیغتب بعضکم بعضا، عالمه می گوید که مداخله ی شرعی این طوری 
است، اتفاقًا ایشان می گوید مداخله ی شرع در مصادیق است، البته این غیر از بحث اعتباری است 
 ُ ایشان می گوید که بیع مفیِد ملکیت است، این را عقال اعتبار کرده اند  ولی شارع گفته" َأََحلَّ اهللَّ
بَا  ََّما الْبَیُع مِثُْل الرِّ بَا" در قبلش می فرماید، که این ها گفتند که ربا هم بیع است" اِن َم الرِّ الْبَیَع َوَحرَّ
ُ الْبَیَع"  بَا" عالمه هم نمی گویدکه احل کس دیگر، عالمه مفسر "أََحلَّ اهللَّ َم الرِّ ُ الْبَیَع َوَحرَّ َوأََحلَّ اهللَّ
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است، شما نگران دین عالمه نباشید، عالمه می داند که وقتی می گوید که وقتی می گوید که أََحلَّ 
  ُ ُ را متوجه شده است، و این که می فرماید أََحلَّ اهللَّ ُ الْبَیَع یعنی چی؟، و عالمه منظور أََحلَّ اهللَّ اهللَّ
این مانع از این نیست که بگوییم أََحلَّ النبُی، شما چرا به ظاهر آیه دارید تمسک می کنید این که 
هر فعل و جعلی در مرتبه ی باالتر می تواند این حکم اهلل و ... که شما می فرمایید به نظر من دو 
دوتا چهارتا است، یعنی هر فعلی که از کسی صادر شد خصوصا از پیغمبر" َوَما َرَمیَت إِْذ َرَمیَت 
َ َرَمی" یعنی در واقع رمی الرسول با رمی اهلل فرقی ندارد، مثال اگر شما بگویید که چون  َولَِکنَّ اهللَّ
ُ الْبَیَع با أََحلَّ النبی  گفته رمی اهلل و شما اگر بگویید رمی الرسول کافر شده اید، به نظر من أََحلَّ اهللَّ
الْبَیَع  هیچ فرقی ندارد،) ولی با أََحلَّ الناس منافات دارد( با این هم منافات ندارد اگر احل الناس 
هم متکی باشد به همین چیزی که )این اگر مهم است( بله عالمه این اگر را قبول کرده است، پس 
أََحلَّ هم درست شده است، )یعنی شما باید دلیل داشته باشید که شارع جعل انسان ها را مستدل به 
تجویز کرده است( من بحث فقهی نمی کنم، بلکه بحث فلسفی دارم می کنم شما دارید از بحث 
ُ، پس اگر کسی گفت که  فقهی پل می زنید به بحث فلسفی چون خداوند گفته است که أََحلَّ اهللَّ
احل الناس بگیرید باباش را در بیارید که گناه کرده است، من می گویم که از این خبر ها نیست من 
اگر گفتم که این جا نشستم می خواهم جواز شرعی بدهم شما مقنن هستی پس برو بحث قائده 
بکن شما می توانید ریش من را بگیرید نه بحث فلسفی شما بگویید که دالیل فقهی برای این امر 
چی است؟ اما وقتی داریم بحث فلسفی می کنیم این که مشکلی نیست، این که مشکلی نیست این 

ُ ممکن است منظور درجه ی او باشد پس احل نمی تواند دلیل این باشد.  که گفته أََحلَّ اهللَّ
)خوب این قبول اما یک جایی عالمه باید در این نگاه بگوید که شارع تعیین می کند یا نه؟ کجا 

این را گفته؟(
در اصولش این را گفته است.

)نه در مقاله ی ششم که در بیان تفهیم ماهیت ملکیت است( ببینید حرف ایشان که در این جا زده 
است زیاد است، حرفی که ایشان در مقام تفسیر زده است زیاد است، این ها ربط و بسط دارد، اگر 
عالمه می دانست که اگر 60 سال بعد شما به خاطر این که این نکته را در این کتاب فلسفی نگفته 

است این قدر ناراحت می شوید حتمًا یک پاورقی می زد که این هیچ منافاتی ندارد، 
)نه این تئوری فلسفی نمی تواند این واقعیت را تبیین بکند.( 

)شما هم عنوان مقاله تان اعتباریات عالمه است(  
اعتباریات بالذات یک تئوری فلسفی است شما نمی توانید بگویید که ذیل آیه این عالمه این را 

گفته اند آنجا بحث تفسیر است 
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تفسیر هم باالخره از فلسفه و کالم است،
اثبات چیزی ملکیت هم همین طور  استفاده می کند در  فلسفه  امکانات  از  دارد  آنجا  منتها در   
است، وقتی متن عالمه را بخوانید می بینید که عالمه از اختصاص شروع کرده بعد به زوجیت و 

همسایگی و پدری و خویشاوندی و غیره رسیده است. 
خالصه این که تئوری عالمه مبتنی بر اعتباریات انسانی است نمی توانیم بر این سنخ علوم با آن 
تقریر بکنیم، نمی توانیم بگوییم فقه با این تعبیری که عالمه می گوید امری اعتباری است، نمی 

توانیم بگوییم که اخالق به این معنا اعتباری است. 
این یک جمله ی معترضه است ایشان بعد از این جمله گفته است اساسا بحث از اول تا آخرش 
بیرون  و  فقهی  بیرون  های  مقیاس  و  الهی  نوامیس  دنبال شناخت  به  ایشان  است،  ایپستولوژیک 
موضوع به عنوان سنجش تقنین است، چه تقنین انسانی و چه تقنین مذهبی، مثال اصل مالکیت 
را ایشان می گوید بنا بر تزاحم با نوع بشر اصل یا حق مالکیت به عنوان یک حق طبیعی مغرض 
است بعد این حدود و صغورش را برای بشر بیان می کند، چون بشر به تفصیل مطالب آگاه نیست، 
جزئیات را برایش مشخص می کند، مثال می گوید این چند نوع حرام است ولی این جایز است، 

ولی ایشان حق مالکیت را یک حق طبیعی می داند 
ولی اصل ملکیت اعتبار شده توسط بشر نیست و هیچ داللتی بر این داستان ندارد. 

آقای دکتر فرقانی:
  به عنوان حسن ختام این جلسه بنده چند نکته را که به آقای بیگدلی یادآور شده بودم 
را عرض می کنم، یک نکته که دیروز هم آقای عالی پناه اشاره کردند و و آقای بیگدلی در این 
مقاله فرمودند که به هیچ روی با ظاهر آیات سازگار نیست، نمونه اش آن بحث کالم، که آیا انسان 
واضح کالم است یا نیست، یا خدا واضح کالم است من در این جا نوشتم که صرف تعارض یک 
نظریه با ظاهر آیات و روایات نمی تواند مجوزی برای رد آن نظریه باشد، مثال یکی از آیاتی که 
آقای بیگدلی به آن اشاره کردند،" َوَعلََّم آَدَم الْْسَماَء ُکلََّها" است، شاید این اسمائی که به آدم یاد 
داده شد الفاظ بوده است و نه منظور از آدم، آدم ابوالبشر است بلکه اسما علم به حقایق موجودات 
است، و منظور از آدم، آدم محمدی یعنی حقیقت محمدیه است به واسطه ی فیض وجود به همه 
ی موجودات است، و چون همه موجودات به نحو بسیط متحقق اند و این که به وجود غیر مادی 

و مجرد به خود علم حضوری دارد و همه ی حقایق هم علم حضوری دارد، 
)در ذیل این حداقل 30 تا رورایت داریم (
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"َخَلَق اْلِنَْساَن، َعلََّمُه الْبَیاَن" که یکی از آیاتی است که مورد استناد ایشان است شاید منظور از تعلیم بیان 
به انسان دادن قدرت تکلم به انسان است نه بعضی از انفاس، البته انسان هم که واضح الفاظ باشد باز 
هم می توان گفت خدا واضح الفاظ است، این بحثی که آقای عالی پناه داشتند باز هم می توان گفت که 
خدا واضح الفاظ است زیرا بدون اراده ی الهی هیچ کاری انجام نمی شود، چون که غایت حقیقی همه 
چیز خداست. و یکی از آیاتی که ایشان به آن اشاره کرده اند" واختالف السنتکم" است عرض کنم که 
اختالف السن نیز به همین صورت است یعنی خداوند انسان ها را به گونه ای خلق کرده است که السن 
مختلف دارند یعنی هر گروهی الفاظ خاصی را برای ارتباط با یکدیگر وضع می کند، می تواند از آیات 
الهی باشد، از سوی دیگر باب الفاظ بسته نشده است، انسان ها هم این کار را می کنند اگر بنا بود که همه 
ی الفاظ را خدا وضع کرده باشد انسان ها کال وضع الفاظ نکنند، پس فرهنگستان زبان فارسی در اینجا 
دارد وضع لفظ می کند، )ایشان می گویند که این ها یک جایی دارند وضع لفظ می کنند و ما حق نداریم 
وضع کنیم، همان اول نوشتید که ما حق نداریم که لغتی را بکار ببریم( آنجا که شارع یک چیزی دارد شما 

باید بر اصطالح شارع وضع بکنید )و اگر نداشته باشند بهتر ایت احتیاط کنیم.(
عرض کنم که ایشان اصل اعتبار را در این جا قبول نکردند، مصادیقش را هم می خواستند بگویند اعتباری 
نیست، زوجیت و کالم و غیره هم اعتباری نیست، ظاهرا اصل اعتبار کردن را ایشان فرمودند که قبول 
دارند، به این معنا که عالمه می گویند، این که گفتند ملکیت امری اعتباری نیست و امری واقعی است در 
عین حال دارند که برخی عقود را عقال جعل می کنند، من به این عبارت این حاشیه را زدم که پس قبول 
دارید که  عقال فارغ از متشرع بودن یا نبودن عقودی را برای ملکیت جعل می کنند سخن عالمه هم ناظر 
به همین جعل است، البته برای متشرعان مالک سخن شارع است چون مالک حقیقی را خدای متعال می 
دانند، اما نظریه عالمه درباره ی اعتباری بودن ملک، اختصاص به متشرعان ندارد و همه ی عالمیان را 
شامل می شود، سایر حقوق بشری نیز این گونه است کسانی که متشرع به دین خاصی نیستند، باالخره 
برای دین خود قراردادهایی را می کنند یعنی اموری را اعتبار می کنند، تا نظمی بر جامعه حاکم باشد تا 
بتوانند زندگی کنند حال ممکن است این اعتبارات از نظر شارع محترم باشد، یا ممکن است نباشد، بحث 
بر سر کاری است که انسان ها انجام می دهند، نه کاری که حق به معنای شرعی دارد انجام می دهد، 
و ظاهرا در اینجا ما با آقای بیگدلی نباید اختالفی داشته باشیم، البته تصحیح نکرده بودند، البته اگر این 
جوری بحث کنیم دیگر اشکال شما بر نظر عالمه وارد نخواهد بود، اعتبار انسان هاست یعنی انسان ها در 

زندگی اجتماعی شان این کار ها را می کنند، ممکن است اشتباه بکنند ولی اعتبار بکنند، 
)آقای عالی پناه: ولی آقای دکتر من اینجا یک تکمله ای به فرمایش شما دارم، این مقاله ی آقای دکتر 
به شدت این مسئله در آن خلط شده است، یعنی بین امکان و عدم امکان اعتبار و جواز و عدم جواز به 
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معنای شرعی خلط شده است، به نظر من گویا اصال بحث فلسفی نیست، ایشان می خواهد بگوید که حرام 
است بر بشر اعتبار کردن، این یک بحثی است که ادله ی خاص خودش را می خواهد، شما این چیزی را که 
برداشتید بحث فلسفی را با این خلط کردید شما می خواهید بگویید که عالی پناه، آقای دکتر فرقانی و سایر 
مردم اعتبار نکنید این یک بحثی است که مقاله ی شما کافی به این مقصود نیست یا اعتبار بکنید پرت است، 

مقاله ی شما وافی به مقصود نیست،
)من می خواستم بگویم که چیزی که عالمه می گوید اعتباری نیست( موقعی که دارید این را می خوانید 
دارید می گویید که اعتبار شدنی نیست ملکیت زوجیت رقیت و ... اعتباری نیست نه زوجیت اعتباریه هم 
هست، ملکیت اعتباریه هم که دیگر حتما است،) ولی اسمش دیگر ملکیت نیست، شما اسم آن را بگذارید 
ملکیت ولی ملکیت یک حاق واقعی دارد شما مثال یک چیزی شبیه این می سازید یک چیزی بین خودتان 
ایجاد می کنید اسم این را می گذارید ملکیت، من می گویم اسم این ملکیت نیست، یک چیزی است که برای 
خودتان گذاشتید( البته شما اآلن فرمودید که ملکیت اساسا اسمی است که ما می گذاریم چون مکلیت چیزی 
نیست جز جواز اصال شما ملکیت را در این جا انکار کردید، حاال آنجا فرمودید که ملکیت امری واقعی است 
ولی این جا که اصال ملکیت را انکار کردید به نظر من این در مقاله ی شما خوب پرورده نشد این را به عنوان 
یک واقعیت بپذیرید و به نظر من مقاله را از این جهت بپیرایید، این را در این جا خوب نپروریدید، که منظور 
شما در این جا در این دو روزه حرفی از آن نزده بودید، ما آمده بودیم نقد کنیم در آن مطلبی که شما نوشتید، 
دارید می فرمایید که این مطلب شدنی نیست، در حالی که منظور شما این نیست و در حالی که خوب هم 
شدنی است، یک بار این است که می خواهید بگویید که این کار را نکنید که البته این را هم نمی خواستید 
بگویید، چون باید دالیلی برای این بیاورید از سنت و قرآن و آنجایی که باید به کتاب و سنت تمسک کنید 
همان جا هم نکردید، می گفتید حرام است. اآلن هم شی ثالثی را می خواهید بفرمایید، می گویید که اعتبار 
است، شارع هم یک اخباراتی از واقع دارد ولی اگر این اعتبارات هست، دیگر اعتبار را به اخبار چه کار؟ چه 
اشکالی دارد ما چی را در این جا اعتبار کردیم، شما می خواهید بگویید این اعتبارات شما چیزی غیر از واقع 
است، اگر واقع است و شارع از آن اخبار کرده است این اعتبارات ما هم هست و ازش اخبار کردیم، اگر هم 
می خواهید بگویید این اعتبارات معتبر نیست باید دالیلیش را بگویید که نفرمودید، می خواهید بگویید ما 
این کار را نکردیم باز دالیل را نیاوردید، می خواهید بگویید که این کار شدنی نیست، که ظاهرا می خواستید 
این را بگویید ولی اآلن فرمایشتان به یک سمت و سوی دیگری رفته است، شما می خواستید بگوییدکه این 
کار شدنی نیست و محال است ولی اآلن می گویید که نه ملکیت هم اعتباری است اصال زوجیت اعتباری 
هم داریم، باید بگویید که از لحاظ معرفت شناختی و زبان شناختی محال است اعتبار زوجیت و اصال شدنی 
نیست، )خوب دیگر اسمش زوجیت نیست دیگر، ملکیت یک قالب واقعی دارد و حقیقی دارد که شارع از 
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آن اعتبار می کند( حاال یکی بیاید این را اعتبار کند آیا می تواند؟ نه جواز شرعی، بلکه اعتبار عقلی، من 
آیا به این می توانم بگویم شیر یا نمی توانم؟ می گوید که انسان شیر است، مجازا که می توانم بگویم، 
پس مجاز است پس ادعای مقاله ی شما این شد که اعتباریات مجاز هستند،) انسان می تواند خودش 
یک چیزهایی را فرض یکند و اسمش را هم هر چیزی می خواهد بگذارد( برای خودش یا برای یک 
ملتی یا برای یک جمعی یا برای یک قومی؟ )انسان ها می توانند دور هم جمع بشوند و یک چیزهایی 
درست کنند که َمجازات اند، اسمش هم الکی است، البته به معنای مجازی یک اعتبارات مجازی هستند، 
مثل اشعار و حقوق و ...( که حاال بحثش جداست این َمجازات یمکن و یحتمل که با آن انطباق داشته 
باشد و یمکن و یحتمل که با آن انطباق نداشته باشد، پس ادعای مقاله ی شما این است ولی  بیان مقاله 

ی شما این نیست. 
آقای دکتر فرقانی: 

یک بحث هایی را هم راجع به بحث حسن و قبح داشتم که یک اشکاالتی به بحث های آقای   
بیگدلی وارد است که چون فرصت نیست من بیان نمی کنم، 

عالی پناه: 
در پایان باید از بیانات آقای دکتر تشکر کنیم هم چنین از آقای دکتر که خیلی هم وقت گذاشتند   
و استفاده کردیم، نقد هم به این معنا نیست که ما بخواهیم ارزش کار دوستان را پایین بیاوریم، هرچند 
این نقدها پارادایمی بوده است، یعنی ما از یک موضعی به این مطلب نگاه می کردیم که با موضع ایشان 
متفاوت بود، در نقد درونی بحث ها معموال هم افزایی دارد و به یک جایی می رسد ولی در نقد های 

بیرونی واگرایی است. 
آقای محبی:  

حضرت امیر علیه السالم یک روایتی دارند،  البته شاید به تبع آدم ها هم برگردد که از یک روایتی   
خوششان بیاید یا نیاید، ولی طبع من با این روایت خیلی سازگار است و آن روایت این است که حضرت 
امیر می فرمایند: حیاة العلم بالنقد و الرد، یعنی زندگی علم و زنده ماندن علم به این است که بررسی کنی 
آن را از سره و ناسره، و آن را رد کنی و اگر این گونه نشود رودخانه ی جاری علم تبدیل می شود به 
مردابی که در واقع خاصیت خودش را از دست داده است، در این جلساتی هم که داشتیم نقد ها و بررسی 
ها یک نقد های بیرحمانه ای بوده است، آقای عالی پناه هم وقتی یک روز این جا قرار داشتند دیگران 

هم ایشان را این گونه نقد کردند،
آقای بیگدلی: 

در هر صورت انشااهلل که این جلسات ظاهرش و باطنش به یک صورتی باشد که اوال ما حرف مقام معظم 
رهبری را انجام داده باشیم، ثانیا کالم حضرت امیر که نقد و بررسی علم باعث حیات علم می شود اتفاق 



   

ق |
قو

 ح
ه و

 فق
زه

حو
در 

ی 
بای

اط
طب

مه 
عال

ت 
ریا

تبا
 اع

قد
ن

33

افتاده باشد، مجدداً تشکر می کنیم و امیدواریم که در جلسات دیگر هم در خدمت شما باشیم، 
آقای دکتر عالی پناه:

  آقای بیگدلی فرصت نکردند که امروز راجع به اشکالی که مشترک الورود بود صحبت بکنند و آقای 
دکتر هم فرمودند و ایراد روشی مهمی هم بود و بنده جلسه ی قبل هم بحث کردم، راجع به دینی و غیر دینی 
و استناد به ظواهر توضیح بدهیم، حداقل می توانستید در مقاله تان یک ورودی بکنید که جایگاه روش شناختی 
دارد. ما یک بحث مفصلی داریم،  این خودش می تواند یک کرسی باشد این که چرا نمی شود به ظواهر استناد 
کرد این که حاق واقع را می شود فهمید آیا جور دیگری هم می شود فهمید؟ روششان چی است؟ پوزیتیویستی 

است تاریخی است یا غیره. 
این است که  بیاوریم چه شود؟ جالب هم  اگر  البته ما یک بحث های تفسیری هم داریم که آن ها را هم 

مالصدرا هم می گوید که ظاهر این است که من می گویم. 
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