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مقدمه : 

با توجه به اهمیت بحث و بررسی علمی و پژوهشی در قالب کرسی های آزاد اندیشی و نقد و نظریه 
پردازی سازمان بسیج حقوقدانان و پژوهشکده مجازی حقوق بر آن است تا سلسله جلسات کرسی 

های آزاد اندیشی و نظریه ژردازی حقوقی را در موضوعات مختلف پیگیری نماید . 
از این رو سومین جلسه از این کرسی ها با موضوع نقد اعتباریات عالمه طبابایی در حوزه فقه و 
حقوق با حضور اساتید این حوزه برگزار شد که متن پیش رو گزارشی است مکتوب از آن چه از 

نظریات متعدد از طرف سخنران و نیز اساتید داور حول موضوع مذکور اشاره شد. 
امید است تا این گونه جلسات کالم مقام معظم رهبری را که اکیدا تشکیل این جلسات را از امور 
مهم علمی می دانند عملی ساخته و نیز در این راستا موجب پویایی و نیز تولید علوم انسانی اسالمی 

گردد.
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سخنران : جناب آقای عطاهلل بیگدلی

سعی می شود تا در این فرصت مقاله نگارش یافته در موضوع مورد بحث  را خیلی کوتاه   
تقریر می کنم و چند نکته تکمیلی را که در رد نظریه اعتباریات عالمه است و بیشتر می تواند 
مورد توجه ما قرار بگیرد، اشاره می شود. قاعدتاً نقد هر تئوری ناظر بر یک تقریری بر این تئوری 
است. من سعی کردم نقد کوتاه و موجزی در این مقاله انجام داده و دو سنخ نقد به این تئوری 
در این مقاله وارد شده است، اول، چیزهایی است که عالمه طبابایی اعتباریات می داند که در 

قالب 8 الی 9 تا عنوان نقد شده و چند تا نقد کلی نیز وارد شده است. 
حضرت عالمه در باب اعتباریات در مقاله ششم که به نظر من اصلی ترین جایی است   
که عالمه تئوری اعتباریات را بحث کرده است  از یک شعر شروع می کند و کل بحث اعتباریات 
از این شعر آغاز می شود و بعد قیاس می کنند، آن اعتبارها و حدهایی که ما به صورت مجازی 
و در ظرف ذهن خودمان تحت امری به چیزی دیگری نسبت می دهیم، را به اعتباریات تعبیر 
می کنند. جمله معروفی را که عالمه بارها و بارها مثال می زنند همین مثال )علی شیر است( 
می باشد که ما حد شیربودن را در ظرف ذهن خودمان َمجازاً به یک نفر دیگری مثل علی می 
دهیم و منظورمان این است که علی شجاع است و اعطای حد شیر واقعی به علی به منظور یک 
سری غایات شخصی یک فردی است که آن اعطا را انجام می دهد وقتی من می گویم علی 
شیر است و منظورم این است که علی شجاع است در واقع دارم حد شیر بودن را مجازاً به علی 
به خاطر دعواهای نفسانی خودم و غایات نفسانی خودم اعطا می کنم. بحث از اینجا شروع می 
شود و عالمه معتقد است که ما دسته ای از اعتباریات و معرفت ها در انسان هست که اعتباری 
است و هیچ تطابقی با واقع ندارد و صرفا به خاطر دعوایی ایجاد شده است. من در یک احصایی 
که کم و بیش انجام دادم، هشت تا مشخصه را سعی کردم برشمارم. ابتدا به این موارد اشاره می 
کنم برای اینکه بحث پیش برود، اول اینکه ادراکات اعتباری مانند اعتبارات حقیقی، انکشاف و 
انعکاس، واقع و نفس االمر نیستند، اینکه تا حدی روشن است؛ وضعی و قراردادی هستند و به 
نفس االمر کاری ندارند و ارزش منطقی ندارند لذا تابع احتیاجات و غایات و محیط طبیعی و 
احساسات فرد هستند وبا تغییر آرا تغییر می کنند، نسبی و موقت و غیر ضروری هستند، چون 
برقرار نمی کنند و  تولیدی  ارتباط  ادراکات و علوم حقیقی  با  زاییده عوامل احساسی هستند 
ندارند چون برخی نیازها و غایات ثابت هستند، پس برخی اعتباریات ثابت اند. مثل اعتبار وجود 
و استخدام وحسن و قبح و اجتماع، و معتبر هم انسان است یعنی در بحث اعتباریات از مجموع 
آنچه عالمه و شهید مطهری بحث می کنند ظاهر این است که معتبر انسان است و این در ظرف 
وهم انسانی و ظرف وجودی ذهنی انسان است که این اعتبار واقع می شود بعد از این مقدمات 
عالمه معتقدند که اموری اعتباری هستند از جمله اموری مثل ملکیت، ریاست، وجوب، کالم، 
حسن و قبح و چیزهایی از این دست می شمارند و البته تقسیم می کنند به اعتباریات قبل 
از اجتماع و بعد از اجتماع که معروف است، من سعی کردم در این مقاله دو سنخ نقد به این 
مسائل داشته باشم، یعنی ورود به نقد نظر عالمه دو سنخی باشد، یعنی هر کدام از اینها را بحث 
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کردیم، یعنی مثال اینکه کالم می تواند اعتباری باشد یا نه، ریاست می تواند اعتباری باشد یا 
نه، به این معنا که عالمه از اعتباریات مراد می کند، و سعی کردم نشان بدهم که در هر کدام از 
اینها مصداق، اعتباری نمی توانند باشند، کالم؛ اعتباری نیست، ریاست اعتباری نیست، حسن و 
قبح اعتباری نیست؛ بدین معنا که عالمه مد نظر دارند، و بعد از اینکه  این مصادیق را یکی یکی 
بحث کردم و سعی کردم که نشان بدهم که مصداق اعتباریات نیستند، در آخر هم سعی شد ی 
چند نقد کلی که از منظر خودم وارد بود، بربشمارم البته در ضمن مقاله هم به انتقاداتی هم که 
بعضی از بزرگان مثل آقای الریجانی، آیت اهلل مصباح یزدی، آیت اهلل مدرسی، فرموده اند، آنها 
را هم احصا کردم که مقاله خالی از نقد بزرگان هم نباشد، اما دو نکته را قصد بیان آن ها را در 
ا، به نظرم بن جلسه دارم؛ بزرگترین نقدی که به این نظر وارد است این است که حضرت عالمه 
در ابتدای مقاله ی ششم و به تبع آن در مقاله پنجم که دارند درباره ی اعتباریات انسانی سخن 
می گویند، بحث را از این منظر معرفت شناسانه ی لفظی، پی می گیرند یعنی ظاهراً مسئله ی 
عالمه این است که یک مسئله اپیستیالژیک است یعنی اصالتاً عالمه می خواهند بحث بکنند که 
انسان یک فرد انسانی بما هو انسان است، این انواع معارفش چه نوع معارفی است، و ادراکاتش 
از کجا ناشی شده است و البته بعضی از تدراکات فرد انسانی، ادراکات اعتباری است که مبتنی 
بر احساسات و دعواهای اوست، این فرایند اول مقاله ادامه پیدا می کند و و تا میانه مقاله  ادامه 
می یابد و کم کم بحث بیستومولوژیک را تعمیم می دهند و بحث را  انتولوژیک و مخصوصاً علم 
شناسی می کنند و این به نظر می آید که عالمه یک گامی را در میانه مقاله ششم برمی دارند 
که از تقریر معرفت نفسانی هر فرد ناگهان به ماهیت علم، نظر می کند یعنی از  ماهیت علم 
اخالق شروع می کند به بحث کردن، از ماهیت علم فقه بحث می کند و از ماهیت این سنخ 
علوم بحث می کند و این علوم اعتباری اند، و این یک تضاد و ناخوانی را ایجاد می کند، یعنی ما 
داشتیم درباره ی معرفت های نفسانی خودمان بحث می کردیم، وقتی عملی واجب است، به این 
اعتقاد که این عملی واجب است دارم انجام می دهم، منتها ما با جمالتی مواجه می شویم که 
معتقد است فقه اعتباری است، به این معنا که بر اساس دعواهایی که توسط انسان است اعتبار 
می شود، عالمه در یک جمله جالب تأکید می دهند، که این فقه برآمده و برساخته کارخانه 
انسانی است و این انسان است که این فقه را به این معنا اعتبار کرده است و بعد البته جمالتی 
دارند که داللت دارد که اخالق هم این گونه است، بعد این نقد را در صورت تعمیم ناروا صورت 
بندی کردم که عالمه بحث معرفت شناسی بیستومولوژیک را دارد، و به علوم تعمیم ناروا می 
دهد، عالمه می تواند بگوید هر کسی که کاری را انجام می دهد یک کاری برای خودش کرده 
که یک اعتبار حسنی آن فعل را برای خودش کرده دارد انجام می دهد منتها نمی تواند بگوید 
علم اخالق که دایر مدار حسن و قبح است، یک امر اعتباری است و البته در این مقاله من سعی 
کردم از نفس االمری بودن علم اخالق به یک معنایی به خصوص علم فقه دفاع بکنم، حاال شاید 
واژه علم برای توصیف فقه مناسب نباشد، فقه باالخره یک امر نفس االمری واقعی است، به هر 
معنایی فقه را اعتبار نمی کنیم و این هم که می گوییم شارع اعتبار کرده است به نظر می آید 
خیلی با کلیت نظریه عالمه سازگار نیست، که مثاًل ما بگوییم شارع معتقد است؛ یعنی به نظر 
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می رسد یکی از پایه های اعتباریات عالمه این است که انسان به خاطر دعوایش و احتیاجاتش 
اعتبار می کند و این برای این مبانی است که هر انسانی دارد، این نکته قابل توجهی بود که به 
نظرم یک کمی کانونی تر است و نکته دومی که به نظرم تمام دفاع هایی که شده که درباره ی 
اینکه نظریه اعتباریات عالمه منجر به نسبیت نمی شود، این دفاع ها نیست یعنی به هر ترتیب 
مخصوصاً در حوزه اخالق ما به یک نسبیتی مواجه می شویم اگر نظریه عالمه را قبول بکنیم، 
یک وقت است که ادعای عالمه این است که هر کسی موقعی که ُحسن و قبح را اعتبار می کند، 
برای خودش آن را َحسن و قبیح می داند، یعنی یک بحث معرفت شناسی است که این حرف 
مقبول است، هر کسی یک کاری می کند ظاهراً برای خودش خوب می داند منتها یک وقت 
است که این حسن و قبح ذاتی به نسبت دیگر معنا ندارد، و متکی به اعتبار من است، این حرف 
به نظر من قابل قبول نیست، هر چند که عرض می کنم خود شهید مطهری که خیلی برآشفته 
است، و خیلی هم مشهور است، موقعی که به نسبیت رسیده اند،خیلی سعی کرده اند، جواب 
بدهند، اما باالخره من این جواب ها را آوردم و به نظر می آید این جواب ها هیچ کدام کافی 
برای رد مسئله نسبیت نیست و اگر ما واقعا دل به گرو عدم نسبیت موجود شناختی علوم، مثل 
فقه و اخالق داریم این نظریه ما را به یک نسبیت خیلی عجیبی دچار می کند، مخصوصاً مبتنی 
کردن اعتباریات بر نیازهای بشر و متغیر بودن خیلی از این نیازها ما را به سمت علم فقه می 
برد، در قسمت دیگر این مقاله سعی شده است، این نظریه با بحث های غربی و حتماً نظریه ی 
حقوق و فقه )به این معنا که ما به کار می بریم( بحث شده است، حقوق یک مسئله ی اعتباری 
است، اجتماع بین انسان هاست، اما به نظر می آید نظریه عالمه را نمی شود به عنوان دینی، 
حداقل برای تبیین فقه مورد استفاده قرار داد. هرچند به نظر عالمه ظاهر، مقاله ی ششم باشد 
و این ما را به یک نظریه سکوالریسم عجیبی دچار می کند، حاال بعضی هایش هم موردی است 

مثاًل طال و غیره، که باید هر کدام را بحث بکنیم.
 

مجری : جناب آقای محبی

تا االن شما ادعا را فقط گفتید به نظرم می رسد حداقل آن قسمتی که در مورد رد   
نظریات عالمه است، نظریاتتان را بگویید، هر چند آقای عالی پناه و آقای دکتر فرقانی آن را 
مطالعه کردند ولی اصل بحث کرسی همین است که فی الواقع همین ادله مطرح بشود هر چند 
اگر شما نگویید، آقای فرقانی و عالی پناه هم می خواهند همان نظریاتی که شما در تقدیر گفتید 
را احتماالً رد بکنند، و به آن خواهیم پرداخت. و در ادامه نظر آقای عالی پناه و آقای فرقانی هم 

ببینیم: 
نکته دیگر آن که صحبت های اصلیتان این است که برداشت های عالمه اعتباری است، عالمه 
می گوید که فقه، اعتباری است، اما بحث اینجاست که آقای بیگدلی در این جلسه می فرمایند 
که فقه یک امر نص االمری واقعی است که اگر بگوییم اعتباری است، فقه را از آن چیز الهی و 
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مقدسی که خدا برای همه مکان ها و زمان ها تهیه کرده که اگرکسی به آن اتیان بکند و انجام 
بدهد به سعادت می رسد، که اگر ما بگوییم اعتباری است دیگر آن هدف را برای ما به وجود نمی 

آورد؛ این دلیل می خواهد... .

آقای بیگدلی : 

چون قصد بنده بر این است که کمتر بحث کنم، به جمله عالمه درباره ی اعتباریات اشاره می   
کنم  که عالمه می فرماید که اگر چه احکام خمسه فقهی نیز مانند وجوب عمومی اعتباری عملی بوده 
و از محصوالت کارخانه فعالیت انسانی می باشد، ولی اعتبار آنها بسی متاخر از اعتبار وجوب عام است، 
اعتباری که بین هر کسی انجام بدهد چون اشکال به نظر، آن صحبتی که آقای محبی فرمودند به هر 
حال مورد توجه بوده من یک بخشی را اختصاص دادم که این دو گام را سعی کنیم نشان بدهیم اوالً 
زمانی که بیان می شود فقه یک چیزی واقعی و نفس االمری است منظور چیست؟، زمانی که بیان می 
شود فقه نفس االمری است و اعتباری نیست منظور چیست؟ موقعی که از نفس االمری بودن اخالق 
صحبت می کنیم منظور چیست؟ آیا منظور این است که عینی و محسوس است، اینکه قطعاً نیست و 
موقعی که ما می گوییم یک چیزی حقیقی و نفس االمری است، منظورمون این نیست که محسوس 
است، پس منظورمون چی است؟ موقعی که می گوییم این امر یک امر حقیقِی نفس االمری است، یعنی 
در عالم خارج وجود دارد، آیا منظورمان این است. و منظورمان از وجود در خارج چه سنخ وجودی است؟ 
باید این را کمی شفاف بکنیم که منظور ما از نفس االمر چی است؟ اینکه می گوییم یک علمی حقیقی 
است، منظور چی است؟ حاال من یک مختصری بحث کردم منظور از حقیقی بودن و نفس االمری بودن 
یک علم مخصوصاً چی است؟ مثاًل مواقعی که ما می گوییم دروغ بد است بعد می گوییم یک گزاره 
حقیقی است، منظورمون چی است؟ یعنی این در نفس االمر یک قبح ذاتی دارد، بعد می بینید آنجا 
یک مقدار فهمی که از نفس االمر و واقیت داریم، یک ذره گسترش بدهیم و با گسترش مفهومی نفس 
االمر، می توانیم از نفس االمری بودن اخالق دفاع بکنیم من به نظرم یکی از شاخصه ها و آثاری که 
شما می توانید بفهمید یک امری که نفس االمر واقعی است یا نه، این است که ببینیم آثار نفس االمری 
و واقعی دارد یا ندارد، این یک مالک است، موقعی که این امر، یک مسئله واقعی و نفس االمری است، 
اثر واقعی دارد. خودش می تواند عالوه بر برخی قرائن و شواهد و ادله ی دیگر نشان بدهد که مسئله ی 
واقعی نفس االمری را ببینید، موقعی که در فقه می گویند که واجب است که این کار را بکنید و اگر این 
کار را نکنید شما معذبید، مثاًل معذب ابدی هستید مثاًل تا اینقدر سال در جهنم می روید و عذاب می 
بینید ،واقعی تر و نفس االمری تر از این دیگر شما چی می خواهید، یعنی دیگر چه چیزی باید داللت 
بر این بکند که وقتی شما این رابطه را نفی می کنید، این یک اثر واقعی در سرنوشت ابدی شما دارد، 
چه چیزی می خواهید که از این نفس االمری تر و عینی تر از این باشد، شما واقعا تشریف ببرید چند 
سال جهنم یعنی نشان دهنده این است که این یک رابطه واقعی علی و معلولی بین آن عمل شما و آن 
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نتیجه برقرار است و نفس االمری و واقعی بودن چیزی جز این نیست، کما اینکه آقای مصباح در آن 
نظریاتی که دارند خیلی سعی دارند که به یک سنخی نظریه علیت، بین رفتارهای ما و آن سنخ دفاع 
بکنند و به نظر می آید تقریر آقای مصباح با یک اصالحاتی قابل پذیرش است، که این ها یک حقایقی 
هستند، که بینشان یک رابطه علیت به نوعی برقرار است، این در نفس االمری بودنش کافی است. نفی 
آن علت، آن معلول را از بین می برد. و برعکس خود فقه یک علم نفس االمری است، یک علم واقعی 
است، یک علم حقیقی است، یعنی وقتی شما آن کار واجب را انجام ندهید؛ یک اتفاقی می افتد. این 
جوری نیست، خودمان هم قرارداد کرده باشیم که اگر این کار را نکرده باشیم این جوری می شود. نه، 
این جوری نیست. واقعاً در عالم یک نظام علی و معلولی و سبب و مسببی است که  ناظر به آن است. و 
آن نتایج واقعا در عالم واقع اینها حاصل می شود، گناهکار می شوید واقعاً می روید جهنم و واقعاً تمام 
گزاره های اخالقی و فقهی از این دست گزاره هایی است که ناظر به آن روابط علی و معلولی واقعی 
است. بله یک جاهایی این علت و معلولیت عین های جسمی و ملموس است، شما کبریت می گذارید 
اینجا، آتش می گیرد. آنجا شما گناه انجام می دهید، آتش می گیرد. گناه انجام دادن مثل کبریت 
زدن است، حاال اینجا ممکن است به دالیلی این را حس نکنید و این حس نکردنش دلیل بر واقعی 
نبودنش که نیست، بعداً می روید واقعاً حس می کنید. این فقط سببش یک ذره به تأخیر افتاده است. 
لذا به نظر می آید که به این معنا می شود از نفس االمری بودن اینها دفاع کرد، بله اگر فکر می کنید 

منظور از عینی بودن ناظر به یک سری عقاید ملموس است. اینطور نیست. 

استاد داور: جناب آقای دکتر فرقانی 

متن کامل مقاله ی آقای بیگدلی را من مطالعه نموده و نکاتی را هم که به نظرم رسیده در   
حاشیه اش به صورت کامل نوشتم، حاال من نکات را تا آن جا  که ممکن باشد اشاره می کنم:

بحث این است که ما می خواهیم یک مقاله ای را و یک نظریه ای را نقد کنیم، به دو صورت   
می شود نقد کرد. یکی نقد بیرونی است، یکی نقد درونی، یک وقت است که ما همان برخوردی که 
آقای بیگدلی با مقاله  مرحوم آقای طباطبایی داشتند داشته باشیم یعنی نقد بیرونی بکنیم، یعنی 
بگوییم این نظریه شما درست نیست با قرآن و روایات نمی سازد، با مبانی عقلی نمی سازد، این یک 
راه است یک روش برای نقد هم نقد درونی است، که ما ناسازگاری درونی با خود اجزاء مقاله نشان 
بدهیم، یعنی بگوییم تفکر خود شما دارای یک تناقض درونی است، یعنی خودش خودش را نفی می 
کند. یعنی مطلبی را که یک جایی خود شما رد کردید به گونه ای در یک قسمت دیگر مقاله پذیرفتید، 
من هر دو رقم نقد را به مقاله ی آقای بیگدلی دارم، یعنی هم یک نقد بیرونی دارم که یک دفاعیاتی 
می توان نسبت به مرحوم عالمه و مطهری کرد و هم یک بحث هایی راجع به تناقض درونی درباره 
ی اندیشه ای است که آقای بیگدلی در این مقاله بیان فرموده اند، همچنین این نکته را هم بگویم 
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که نقد مقاله ی آقای بیگدلی به معنای پذیرش نظریه عالمه به صورت کامل هم از سوی بنده نیست 
و من نقد دیگری بر نظر عالمه دارم.  نکته ای که هر نویسنده ای باید در نوشته هایش رعایت بکند 
دقت در تعابیری است که به کار می برد. به طور مثال در مقاله آمده لفظ و مفهوم اعتباریات پیش 
از عالمه در آثار فلسفی و اصول فقه در معانی مختلف به کار رفته است. این کلمه ی مفهوم نباید در 
اینجا به کار می رفت، نمی توان گفت مفهوم اعتباری در معانی مختلف به کار رفته است، چون مفهوم 
همان معناست، لذا وقتی معانی مختلف دارد، یعنی مفاهیم مختلف دارد، بنابراین اعتباری یک مفهوم 
نیست، بلکه یک لفظ است با مفاهیم و معانی متعدد.  لذا باید این طور بیان می شد که لفظ اعتباری و 
اعتباریات پیش از آثار عالمه در آثار فلسفی و اصول فقه در مفاهیم و معانی مختلف به کار رفته است.

  استاد داور : جناب آقای دکتر عالی پناه 

یعنی consept اعتباری در نظر عالمه، در آثار فالسفه آمده بوده، نه به معانی مختلف   
بلکه فی نفسه، ولی چون عطف کردند اینگونه شده است،

دکتر فرقانی : 
نه، ایشان منظورشان این است که لفظ و مفهوم اعتباری و اعتباریات پیش از عالمه در معانی   
مختلف به کار رفته است، نمی شود که یک مفهوم به معانی مختلف به کار رفته باشد، بعد یک تعابیری 
فرمودید که دایر مدار ذهنی بودن امور حقوقی و اعتبار به معنی االعم است، یا بفرمایید به معنای اعم 
یا بفرمایید بالمعنی االعم، بمعنی االعم نه تعبیر فارسی است نه عربی. یا توجه بفرمایید :حقیقت شیعه 
بودن که عبارت است از حیوان صبوع بودن است، صبوع نیست، صبع است؛ یا فرض بفرمایید یا یک 
معنای مجازی یا استعماری در ذهن دارد، که منظور استعاری است، یک تعابیر این جوری است، یا 
مثاًل جمله پردازی هایتان که جمله تمام شده اما شما همچنان ادامه دادید، مشخص نیست کجا جمله 
تمام می شود، کجا شروع می شود، این ها مواردی است که زحمت شما را یک خورده هدر می دهد، 
یا تعابیری که عربی است ما در ضمن متن فارسی استفاده می کنیم، وقتی صحبت می کنیم عربی 
و فارسی و انگلیسی همه چیز را باهم قاطی می کنیم، ولی وقتی متن فارسی داریم می نویسیم یک 
مقدار رعایت بفرمایید، مثاًل گفتید ولی هسته مرکزی تعریف عالمه همین سخن است یعنی اعطاء حد 
شیء الی شیء غیره، خوب این را می توانستید بگویید یعنی دادن حد یک چیز به حد یک چیز دیگر 
است. چون مقاله تان فارسی است. اگر از این موارد ظاهری بگذریم به نکات نقد محتوایی می پردازیم.  
همان طور که خود آقای بیگدلی فرمودند نقدشان بر عالمه یک سری نقد های موردی است   
که مثال عالمه کالم را از اعتباریات دانسته اند، ریاسات را از اعتباریات دانسته اند، حسن و قبح را از 
اعتباریات دانسته اند، ما هم نقدمان به آقای بیگدلی در همین موارد است یک سری نقد های کلی که 
ایشان دارند آنها را هم عرض می کنیم، در ابتدا آقای بیگدلی فرمودند که چرا مرحوم عالمه برای این 
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نظر خودشان لفظ اعتبار را به کار برده اندکه موجب مغالطه اشتراک لفظ بشویم، آیا هر کسی حق دارد 
که برای هر چیزی که مد نظرش است جعل اصطالح بکند، ایشان می فرمایند؛ نه اصل جعل اصطالح 
و مطلوبیت آن مورد تردید است، به خصوص که تحفظ به اصطالحات شارع و الفاظ دینی مندرج در 
قرآن و سنت مطلوب تر است.  این که هر متفکر و اندیشمندی من عنده به مرور جعل اصالح کند ، 
زبان را مختلط می کند و تفاهم بین االذهان را به دشواری می کشاند، کما این که در خود اعتباریات 
چندین معنا وجود دارد و این منجر به اشتراک لفظی و سخت شدن و از همه مهمتر ایجاد اشتراک 
لفظی با الفاظ شارع گردیده است، و در طوالنی مدت منجر به اختالط های زبانی می شود، کما اینکه 
شده است. با این مثال ممکن است متفکری بگوید من از واژه اهلل طاغوت را مراد می کنم و از واژه 
طاغوت اهلل را، این جا به نظر می رسد که این نقد بر نظر مرحوم عالمه وارد نیست. مگر شارع برای 
معانی لفظ اعتبار چه الفاظی را به کار برده است یا لفظ اعتبار را برای داللت چه معنایی به کار برده 
است تا جعل لفظ اعتباری از سوی متفکران برای داللت این معانی موجب اشتراک لفظی با الفاظ شارع 
شود، وقتی یک مطلبی را شارع برایش یک لفظی به کار نبرده شما حق دارید برای مطلب مورد نظر 
خودتان یک لفظی را وضع بکنید، این به مثل این نیست که شما بیایید لفظ اهلل را به معنای طاغوت 
بگیرید یا لفظ طاغوت را به معنای اهلل بگیرید، عالوه بر اینکه میان همه ی معانی اعتبار می توان یک 
وجه مشترک یافت، چنانکه میان همه ی معانی حقیقت نیز یک وجه مشترک یافت می شود، و این 
معانی کاماًل از یکدیگر بیگانه نیستند. وقتی می گویند یک چیزی حقیقی یا اعتباری است، حاال در 
معانی مختلفش چه در بحث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت چه در بحث اعتباریاتی که مرحوم 
کمپانی مطرح کرده است و چه بحث اعتباریاتی که آقای طباطبایی مطرح کردند، همیشه لفظ اعتبار 
در مقابل حقیقت علوم حقیقی و علوم اعتباری یک معنای مشترکی به ذهن می آورد، می گوید چیزی 
حقیقی است یا اعتباری نیست )حقیقی است(، یعنی به اعتبار معتبر به فرض فارض، بستگی ندارد، 

اعتباری؛ یعنی به اعتبار معتبر بستگی دارد،
اما دربحث عینی بودن فقه هم که شما در نهایت فرمودید، نکاتی را عرض می کنم: مثاًل می   
گویید این گزاره عینی است، چون آثار خارجی دارد پس عینی است، چه چیزی آثار خارجی دارد؟ 
وجوب نماز آثار خارجی دارد یا خود نماز خارجی خواندن آثار خارجی دارد؟، یا روحیه اطاعت از موال 
آثار خارجی دارد؟، این گزاره نماز واجب است، باید نماز خواند چون بهشت و جهنم آفرین است؟! یا 
آن نمازی که من می خوانم و آن اطاعتی که انجام می دهم از موال آن نماز خارجی تجسم عمل پیدا 
می کند و بهشتی می شود؟ یا مثاًل آن گناه خارجی و یا آن حالت عصیان و اطاعتی که نفس من دارد، 
تجسم پیدا می کند و جهنم می شود؟ اینها واقعی است، حرکات و سکناتی که اسمش نماز است، 
واقعی است، عالمه که نفرمودند این اعتباری است. لذا باید میان اینها باید تفکیک بشود. پس فقه یا 
اخالق که سخن از باید و نیاید می گویند که مثاًل این کار باید انجام بشود یا نباید انجام بشود، این 
گزاره هایی که در آن باید و نباید آمده که برای آنها هیچ چیزی در خارج نداریم، نه محسوس نه 
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نامحسوس و نه مادی نه مجرد، که بگوییم این عبارت است از وجوب، یک چیزی هست در خارج به 
نام جبرئیل، محسوس  به  اما واقعی است، یک چیزی داریم در خارج  این محسوس نیست  نام خدا 
نیست ولی واقعی است، خارجی است  یک چیزی هم داریم به نام لیوان که این هم واقعی است هم 
محسوس است، یک چیزی هم داریم در خارج به نام وجوب، به نام باید و نباید که چه من باشم چه 
نباشم، چه انسانی باشد چه نباشد، چه خدایی باشد چه نباشد، این امر واقعیت خارجی دارد، این گونه 
است یا نه؟، وجوب را خدا اعتبار کرده است؟؛ چون شما نقل کردید گفتید شارع می تواند معتبر باشد، 
خوب چرا نمی تواند معتبر باشد؟ البته نظر خودم این نیست، نمی گویم شارع معتبر است، اما کسانی 
مثل مرحوم عالمه می توانند قائل باشند که خدا اعتبار کرده است که نماز واجب باشد، همانطور که 
اشاعره این طوری اعتبار کرده اند، می گویند حسن و قبح، شرعی است، خدا گفته نماز واجب است، 
لذا نماز شده حسن، خدا گفته زنا حرام است، لذا زنا شده قبیح، اگر خدا نفرموده بود حسن و قبحی 
هم در کار نبود، وجوب این کار یا حرمت این کار به اعتبار معتبر که شارع باشد بستگی دارد، حاال من 
هم می توانم اعتبار بکنم که مثاًل من از این غذا خوشم می آید، این غذا مرا سیر می کند، )واقعیات( 
خوشامد من یک امر واقعی است، سیر کردن من توسط این غذا یک امر واقعی است، عالمه هم قبول 
دارد که این ها واقعی است، پس حاال اینکه من باید این غذا را بخورم، چیزی به نام باید قبل از اینکه 
من اعتبار بکنم وجود خارجی نداشت، من اعتبار می کنم پس دعوا بر سر فقه دو تا دعواست، ببینید 
ما در کدام یک با هم توافق، و در کدام یک اختالف داریم، یکی اینکه می فرمایید فقه اصاًل  اعتباری 
نیست، یک وقت می گویید اعتباری است، اما اعتبار انسان نیست؛ اعتبار خداست. بنده هم معتقدم که 
اساساً اعتباری نیست، چرا؟، به خاطر اینکه یک حقایقی در عالم هست، مصالح و مفاسد واقعی است و 
باید ها و نباید های شارع انشا نیست، اخبار است، اخبار از آن رابطه واقعی میان عمل من و آن سعادت 
واقعی، پس دارد خبر می دهد، در واقع گزاره های باید و نبایدی و گزاره های اخالقی و گزاره های 
فقهی که شارع بیان کرده است، اخبار از واقع است. کدام واقع؟، واقعی که اآلن یک وجود خارجی 
مستقل ندارد، بگویم این اسمش وجوب است، این ِشیئ خارجی، این هیکل خاص اسمش وجوب است، 
اسمش باید است. بلکه آن واقع خارجی رابطه ای است میان  عمل و نتیجه عمل، در واقع باید و نباید 
شارع باید به صورت قضایای شرطیه بیان بشود، یعنی اگر نماز را خالصانه به جا آوری، آنگاه به بهشت 
می روی. رابطه میان مقدم و تالی است، اما چرا این رابطه برقرار شده آیا اراده ی تشریعی خدا این 
رابطه را برقرار کرده است؟ بنده عرض می کنم نه، اراده تکوینی خدا این رابطه واقعی را برقرار کرده 
است، و این گزاره گر چه در قالب باید و نباید بیان شده اما دارد گزارش می دهد از آن واقع خارجی، 
و واقع خارجی دارد نه واقع محسوس و یا واقع نامحسوس چون گزاره به صورت شرطی است، یعنی 
اگر من عمل را انجام بدهم، آنوقت عمل من واقعیت دارد. آن بهشت و آن ظهور عمل را هم در آخرت 
واقعیت دارد، در حقوق هم همین طور است در حقوق هم، شما پذیرفتید که اعتباری است. حقوق 
غرب را حداقل شما پذیرفتید اعتباری است، و این یکی از جاهایی است که مقاله ی شما دارای یک 
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تعارض درونی است برای اینکه شما اساساً زیراب اعتبار را زدید و گفتید اعتباری بودن نه خارجی و 
عینی است و نه ذهنی است، و اساساً عالمه را به این دلیل که دچار یک دوگانگی دکارتی شده مورد 
نقد قرار دادید، که گفته است اعتباریا باید خارجی باشد یا عینی. در حالی که در نهایت خودتان امری 
را به عنوان امر اعتباری بشر که نه در ظرف ذهن است نه در ظرف خارج است، بلکه در ظرف اعتبار 
است را پذیرفتید، حاال من می گویم در حقوق هم همین طور است، یعنی وقتی که ما قرارداد کردیم، 
اگر کسی از چراغ قرمز عبور کند صد هزار تومان جریمه می شود، این در شرع نیامده است بلکه این 
قرارداد بشر است، حاال من اگر گفتم آقا از چراغ قرمز عبور نکن و شما را نهی کردم، و گفتم شما نباید 
از چراغ قرمز عبور کنی، شما می گویید این که واقعیت ندارد تو اعتبار کردی من از چراغ قرمز عبور 
نکنم، خوب من اعتبار می کنم که عبور بکنم، خوب می گویم عبور کن. پلیس هم آنجا ایستاده و واقعاً 
صد هزار تومان جریمه می کند،و قبض پلیس واقعی است، من در قالبی که می گویم عبور نکن دارم 
به شما اخبار می کنم که چنین قراردادی وجود دارد، که اگر کسی از چراغ قرمز عبور کند، آنگاه صد 
هزارتومان جریمه می شود.حتی در آن اعتباریات بشری هم خود آن اعتبار و قرارداد، یک واقعیتی 
دارد. و خود عالمه هم به این توجه دارد، لذا ما در باب یک سری احکام فقهی مثل عبادات و بخش 
اعتبار  اعتبار بشر نیست  بگوییم  توانیم  را می  در شرع آمده است، آن  از معامالت که صریحاً  هایی 
خداست و آقای بیگدلی گفتند اگر کسی اندک آشنایی با احادیث فقهی داشته باشد، چنین نظری را 
بر نمی تابد که بگوید فقه یک امر اعتباری است، جمله شان یک جمله ی جالبی است، آنوقت من در 
حاشیه نوشتم که یعنی شما به نظرتان می رسد که مرحوم عالمه طباطبایی و مرحوم مطهری این 
اندک را هم نداشتند یعنی واقعاً این طوری است، بعید به نظر می رسد، همچنین احتمالی داده باشید، 
که آقایون این اندک آشنایی هم بر احادیث فقهی نداشته باشند. بعد از این که چند تا آیه را آوردند، 
گفتند مطلق حکم را که این آیات و احادیث بما انزل اهلل می داند، کسی که اندک آشنایی با احادیث 
و آیات فقهی داشته باشد این سخن را که فقه اعتباری است واضح الفساد می یابد، من هم گفتم، آیا 
می توان گفت مرحوم عالمه و شهید مطهری این اندک آشنایی را هم نداشته اند یا اینکه ایشان در 
شناخت آیات و روایات چه فقهی و غیرفقهی شهره اند، بنابراین به نظر می رسد نمی توان گفت که 
نظر عالمه این قدر واضح البطالن است که خود ایشان به این اشکال رسوا توجه نداشته اند، به نظرم 
با تمایز میان احکام الهی که واضح آن خدای متعال است که قباًل هم گفته ام این وضع ناظر به مصالح 
و مفاسد واقعی است، و اخبار است نه انشا، یعنی وضع تشریعی گزارشی از وضع تکوینی است، پس 
تمایز میان احکام الهی که واضحش خداست و اعتباری که متشرعان انجام می دهند تا به این احکام 
گردن نهند و غیر متشرعان اعتبار دیگری انجام می دهند و به احکام دیگری گردن می نهند، با تمایز 
میان اینها بتوان نظریه عالمه را از این اشکال رهانید. یعنی عالمه وقتی وجوب عام را بحث می کنند، 
می گوید هر انسانی وقتی کاری را انجام می دهد به وجوب آن معتقد شده است و این وجوب را به او 
وصل کرده تا این اعتقاد در درون او شکل نگیرد، که این به نفع من است و این کار را من باید انجام 
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بدهم، این کار را انجام نمی دهد، حاال شما متشرعید می گویید چرا من باید این کار را انجام بدهم، 
چون خدا فرموده است. یکی دیگر هم فرض بفرمایید متشرع نیست، ولی قانون گراست، مثال در جامعه 
انگلستان زندگی می کند، به قوانین حکومت احترام می گزارد، می گوید من از چراغ قرمز تبعیت می 
کنم چون حکومت فرض کرده است، و مثال یکی دیگر هم می گوید، از این خوشم نمی آید، باالخره 
انسانی که یک کاری را انجام می دهد، یک اعتباری کرده است، متشرع اعتبارش این است که شارع 
اعتبار کرده است، اما اینکه شارع اعتبار کرده طبق نظر اشاعره، شارع دلبخواهی اعتبار می کند یا طبق 
نظر عدلیه که می گویند مسائل و مفاسد واقعی است، که شارع ناظر به آن اعتبارمی کند. این بحث 
دیگری است که االن موضوع بحث ایشان نیست، اما بحثی که من با نظر مرحوم طبابایی دارم، این را 
عرض کنم که من بحثم این است که نظر آقای طبابایی نظر جدیدی نیست ولی خود ایشان مدعی 
هستند که جدید است، و اعتباری که خود ایشان هم گفتند واقعا اعتبار نیست بلکه یک واقعیتی دارد، 
و این واقعیت عبارت است اراده ی انسان، فیلسوفان پیش از عالمه طبابایی هم این را فرموده اند که 
بحث مشهوری است انسان وقتی می خواهد یک کاری را انجام بدهد اول یک تصوری برایش پیدا می 
شود، مثال شما فرض بفرمایید اول غذا خوردن را تصور می کنید بعد تصدیق می کنید به مفید بودن 
و مالیمت و سازگاری آن با اهداف شما، حاال یک وقت هدفت سیر شدن است و لذت مادی بردن است، 
یک وقت سعادت ابدی است، یک وقت کسب رضایت خداست، باالخره شما یک مالیمتی میان انجام 
آن کار و هدف و غایتت در نظر می گیری و به آن تصدیق پیدا می کنی بعد شوق پیدا می کنی پس 
از آنکه شوق پیدا می کنی اراده می کنی این اراده را به اجماع ازش تعبیر می کنند یعنی تمام وجود 
شما جمع می شود و تصمیم می گیرد که همچین کاری را انجام بدهد، و وقتی اراده کردی اصطالحشان 
این است می گویند قوای بسته شده ی در عضالت ما به حرکت وا داشته می شود و شروع می کنیم 
به انجام کار، این اعتباری که مرحوم طبابایی گفتند به نظرم به همان اراده و اجماعی که فیلسوفان 
گذشته گفته اند، منطبق می شود،یعنی من تصمیم می گیرم که این کار را انجام می دهم، باید این 
کار را انجام بدهم. )به این نتیجه می رسم که باید انجام بدهم( یعنی تصمیم گرفتم که انجام بدهم و 
این یک امر واقعی است و آثار واقعی هم دارد. باعث انجام کار در بیرون می شود و این اراده و حالت 
نفسانی هم هست که باعث عذاب و پاداش می شود در نتیجه اصال اعتباری به معنای اینکه حقیقت 
نداشته باشد نیست، اما اعتبار به این معناست که قائم به وجود نفس من است، و اگر من نبودم اراده 
من نبود و اعتبار باید هم نبود پس اینکه شما می فرمایید احکام فقهی عینی است، خارجی است، به 
معنای گزینه های شرطی قابل پذیرش است، اما به این معنا که این باید و این وجوب مابه ازاء خارجی 
داشته باشد، مثال بگویم این عینک است و این وجوب است حاال یا محسوس یا نامحسوس، مثال بگویید 
این الکتریسیته است، این میدان مغناطیسی است، و این جبرئیل است، این هم وجوب است، همچین 
چیزی نداریم، ولی رابطه بین مقدم و تالی برقرار است. یعنی اگر این نمازخانه سالم برقرار بشود آنگاه 
بهشت محقق خواهد شد، حاال توی حقوق هم همین طور است و فرقشان این است که آن بخش هایی 
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از فقه که حکم سریع شارع است آنها معتبرش خداست، اما آن بخش هایی از فقه که به عرف تمسک 
می کند، می گوید که عرف چکار می کند، یعنی به اعتبار عرف و عقال)بناء عقال( یعنی عقال چه طوری 
اعتبار می کنند، آن را شارع به رسمیت شناخته است و با اعتباری بودنش تناسب ندارد، البته عرض 
کردم که اعتباری است یعنی قائم به وجود من است، ولی این لیوان قائم به وجود من نیست، یعنی من 
باشم یا نباشم این می تواند باشد، اما اراده ی من و آن وجودی که من در نظر می گیرم تا این کار را 
انجام بدهم، آن شوقی که من پیدا می کنم تا این کار را انجام بدهم، این ها همه اش قائم به وجود 
انسان است و اگر انسان نباشد این ها بی معناست. حاال در باب فقه شما یک تأملی بفرمایید واقعاً اگر 
انسانی را خدا خلق نکرده بود و انسان ها نبوده اند اعتبار احکام فقهی از سوی خدا معنادار بود؟، شما 
می توانید بگویید معنادار بود اما برای جن معنادار بود، برای فرشتگان معنادار بود. باالخره یک موجود 
مختاری، یک موجودی که به این باید ها عمل بکند باید باشد تا خدا اعتبار بکند، حاال که آن موجود 
انسان جن است، این احکام فقهی هم دایر مدار وجود انسان است به این معنا می توانیم بگوییم قائم 
به وجود انسان است و وابسته به وجود انسان است، البته که اعتبار کننده اش هم خداست همانطور 
که در باب اعتبارات انسانی عرض کردم اراده انسان است، در باب اعتبارات الهی هم منظور اراده ی 
تکوینی خداست، و این ها هم گزارش واقع است، اما نکته ای که در پایان عرض کنم کل موضوعی که 
ایشان دارند نقد اعتباریات عالمه طبابایی در حوزه فقه و حقوق، این فقط یک صحفه است، یک صحفه 
پایانی مقاله شان است بقیه مباحثی که مطرح کردند درباره ی ریاست و کالم و حسن و قبح و این 
ایشان حدود  ای  مقاله ی چهل صحفه  آوردند، که  نقد اصطالح  باب  در  نظر عالمه  بر  نقدهایی که 
38صحفه اش اینهاست، موضوع ایشان نیست یعنی شما موضوع فقه و حقوق ایشان را بردارید، می 
شود نقد اعتباریات عالمه طبابایی، 38صحفه اش آن است در حوزه فقه و حقوق یک صحفه ی آخرش 
است و اگر مقدمه هم باشد، مقدمه خیلی طوالنی تر از اصل مطلب شده است، حاال ایشان فرمودند 
چون می خواستم در مجالت حقوقی چاپ بشود، باید این قید را می گذاشتیم، ولی در این قسمتش 
این قدر مطلب نبوده است که یک مقاله بشود یعنی کل نظر عالمه را نقل و نقد کرده اند، جزءاً و کاًل 
از جمله، عالمه یک جمله در باب فقه داشته اند، این یک جمله را هم در یک صحفه نقد فرموده اند. 
لذاست که به نظر می رسد که این قسمتش را اگر حذف هم بکنید در دل آن یکی قرار می گیرد، چون 
نظریه اعتباریات عالمه این جمله هو داشته است. لذا این را هم می توانند ذکر بکنند و ایشان نظریه 
جدیدی هم که ارائه ندادند، نقد نظریه عالمه است. لذا به جای نظریه پرداز می فرمودید آزاد اندیش.

آقای محبی:
  نکته ای که عالوه بر نکات بسیار خوب و مفید دکتر فرقانی اشاره شد این است که باید توجه 
داشت که خیلی از موارد شارع مقدس ما، خداوند باری تعالی نیست، پیغمبر است مثاًل در مورد رکعت 
سوم و چهارم نماز به تصریح روایات، اعتبار پیامبر بوده است. یا آنجایی که بر اساس حکم حکومتی 
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یک امری را واجب می کند بر مؤمنین که در تشریع آن عمل نیامده و عدم اتیان به آن عمل موجب 
جهنمی شدن آن فرد می شود. این هم یک بحثی است میان این دو یعنی یک اعتبار بشر است یک 
اراده ی الهی برای انجام یک امر واجب یا انجام یک امر حرامی است. این را هم اگر ممکن باشد توضیح 

بدهید. 

دکتر عالی پناه:
طبیعتاً موضوعی که آقای بیگدلی انتخاب کردند؛ نفس انتخاب این موضوع برای بحث در این   
جلسه، به نظر من عالی بود. اولین کالمی که در بیان آقای فرقانی بود این بود که نقد بر دو گونه است، 
نقد درونی و نقد بیرونی. البته شخصاً عقیده دارم که مورد نقد نظر عالمه فرا نرسیده است، نه این که 
کسی حق ندارد نظر عالمه را بیرونی نقد کند، معتقدم که این نظر کما هو حقه تقریر نشده و آثار و 
لوازمش هم تبیین نشده است. بیان هایی هم که در این حوزه ها بوده عاری از احساسات و نقد های 
بعضاً شاعرانه نبوده است. شاعرانه به معنای بیان احساسات یک فرد برای بیان یک کلمه، حقاً عقیده 
دارم که نظر عالمه خوب تبیین نشده است. جایگاهش در چهارچوب فکر عالمه مشخص نگردیده 
است. مخصوصاً لوازم آن خصوصاً در این دو حوزه خطیری که شما به آن اشاره کردید کامل بسط داده 
نشده است. بر همین اساس اگر نواقصی هم بر نقد بیرونی شما وارد است، به نظر من پاره ای از آن 
مربوط به فقدان صحیح و معتبر بوده است که شما به آن دسترسی نداشتید، لذا معتقدم که ما  بیشتر 
می کوشیدیم که نظر عالمه را تبیین کنیم، تا چه بسا نقد های درونی بر نظر عالمه وارد بشود آن 
موقع شاید بهتر می توانستیم در این مورد باهم صحبت کنیم. نوشته هایی هم که در این حوزه به زبان 
فارسی وجود دارد من فکر می کنم به عدد 10 نمی رسد ، یعنی بعید می دانم 10 نوشته ی مستقل و 
غیر مستقل در تبیین نقد نظر عالمه وجود داشته باشد از آن ده نظر هم سه الی چهارتاش محور اصلی 
است، حضرت عالی از مفهوم اعتبار شروع کردید و آخرش هم من متوجه نشدم که شما این تعریفی که 
عالمه برای اعتبار ذکر کردند قبول کردید یا اساساً این تعریف را انکار کردید، البته گفتید که خوب بود 
که عالمه کلمه ی اعتبار را انتخاب نمی کرد من هم در این حوزه نظرم با نظر آقای دکتر موافق است، 
قبول ندارم که ما مجاز به جعل اصطالح نباشیم، و اتفاقاً مشترک لفظی اسباب دیگری هم دارد که در 
اصول فقه بحث شده است که علل اشتراک لفظ چی است؟ این قدر هراس برانگیز نیست که شما می 
فرمایید و مشترک لفظی هم یک پدیده در زبان است. به قول عرب ها یک ظاهره است، که علل آن 
هم تبیین شده و هر کسی هم حق دارد هر اصطالحی که خواست جعل کند مشروط بر این که بتواند 
مفهوم آن اصطالح را تبیین کند. اگر تبیین کند دیگر دیگران هستند که باید از خطا احتراز کنند. مثل 
اینکه من یک تابلویی را رسم کردم و شما را تحذیر دادم، تحذیر در فقه می گوید "قداحذر من احذر"،  
من یک اصطالحی را جعل کردم و مفهوم آن را هم تبیین کردم، حاال یک کسی دارد به خطا می افتد 
این نباید مسئولیتش متوجه من باشد، ولی این را به نظر من حضرت عالی بهتر است یک پاسخی 
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بفرمایید، که اساساً شما این مفهوم اعتباری را که عالمه تعریف کردند البته بعد از اینکه دیگران در 
توضیح بیان ایشان گفتند که اعتباری پنج، شش یا چهار معنی دارد و منظور عالمه از اعتباری در مقاله 
ششم این بوده آیا اصاًل این را قبول ندارید و معتقد هستید اصاًل این در عالم وجود ندارد یا وجود دارد 
ولی نباید این کار را انجام بدهیم یک بار این است که بگویید حد چیزی را نمی شود به چیزی داد، 
محال است. یک بار این است که بگویید که می شود ولی ما نباید بدهیم، این را هم به اصطالح، فرضی 
و احتمالی است. این را من از مقاله شما دریافت نکردم که منظور شما چه بوده است. اتفاقاً من شخصاً 
خودم به این تعریفی که عالمه از اعتباریات ارائه کرده معتقدم، یک تعریفی است دیگر که می گوید 
ما گاهی از اوقات فارغ از این مفاهیم وجوب است. گاهی از اوقات انسان حد چیزی را به چیز دیگری 
می دهد یک قید دیگری هم دارد که نیاورده اید که آثار وجودی شی دوم را بر شی اول مترتب کند، 
به نظر من برای نقد نظر عالمه در مقاله ی ششم وجود حواشی ایشان بر کفایه و اصول بسیار ضروری 
است، ایشان در خصوص مفهوم اعتباریات کر و فر عالمانه ای اینجا دارد، که به نظر من از مطالبشان 
در تفسیر و از برخی از مطالبشان در مقاله ی ششم قابل اتکا است و شاید ما با زبان شان راحت تریم 
و بهتر فهم کردیدم، ایشان معنای دادن حد چیزی را به چیز دیگر را آنجا بهتر و بیشتر بسط دادند، 
به نظر من این یک اتفاقی است که می افتد. حاال اگر بگویید نه به نظر وجود شناختی امکان ندارد، 
باید دالیلی بر استعاره ی این بیاورید، و اگر می خواهید بگویید اصاًل نباید به این کار دست بزنیم، آن 
موقع به حسب مبانی که در فلسفه اخالق حضرت عالی دارید بتوانید بنده را قانع کنید، یا در فلسفه ی 
حقوق می توانید دالیلی بر عزل آن بیاورید. این نکته ی اول، و نکته ی دومی که شما توضیح فرمودید، 
گفتید عالمه از معرفت شناسی نفسی آغاز کرده است. بعد گفتید وارد اپیستولوژی شده بعد فرمودید 
این بحث را دکترلوژی کرده بعد رفته از علم شناسی سر در آورده است. به نظرم اگر این را هم توضیح 
بفرمایید که در مقاله باز نشده است. ظاهر آن نشان می داد که این بحث مهمی است. اگر منظورتان 
از معرفت شناسی نفسی روشی است که عالمه در تبیین این مفاهیم به کار برده است، خوب طبیعتاً 
شما باید این روش را نقد کنید، در ادامه توضیح خواهم داد که عالمه از چه روشی بهره برده است. در 
مقاله ی ششم این را متوجه نیستم که عالمه کجا باالخره اپیستولوژی و آنتولوژی را و علم شناسی را 
کجا باهم خلط کرده است. من این را متوجه نشدم که چرا خلط کرده است؟ بحث بسیار جدی بعدی 
را که شما به آن پرداختید بحث نفس االمری بودن فقه است و آن را قرار دادید در مقابل انسانی بودن 
فقه که استاد محترم هم به آن اشاره کردند و ضروری می دانم که در توضیح این مطلب یک نکاتی را 
عرض کنم، این که گفتم نظریه عالمه کما هو حقه تبیین نشده است، منظورم این است که مسئله ای 
که عالمه در مقاله به آن پرداخته، ضرورتی که سبب شده عالمه به آن بپردازد، سواالتی که عالمه در 
طرح این بحث با آن درگیر بوده است، و ادبیات تحلیلی که در این موضوع وجود داشته مورد مطالعه 
قرار نگرفتهاست، اتفاقاً من با آقای دکتر هم داستانم که این نظریه، نظریه جدیدی نیست، بیانش شاید 
بیان جدیدی باشد البته نه در این بعد که استاد فرمودند من به بعد دیگرش می خواهم اشاره کنم 
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البته شاید بحث من هم عاری از اشکال نباشد، من می خواهم بگویم که بحث عالمه در مقاله ششم 
عمیقاً ریشه های سینوی دارد، و اگر یک تورق اجمالی مثاًل در همان الهیات شفا بکنیم، کاماًل متوجه 
می شویم که مباحثی که عالمه در الهیات شفا در ایام شباب تلمذ کرده است. این را با یک تبیین 
دیگری در مقاله ی ششم بیان کرده است. و بحث من کاماًل ناظر است بر مقاله ی دهم الهیات شفا که 
مربوط است به ضرورت بعثت پیغمبر که آنجا بوعلی سینا وارد این بحث بی مهابا و عجیب و غریبی 
در مورد شرایط و احکام الهی می شود و آن برهان معروفشان را که همه بلدند در مورد ضرورت نبوت 
اقامه می کند، آنجا ایشان یک جمله ی متطورانه ای دارد، ایشان می گوید انسان مدنی بالتبع است 
و اجتماعی است و اجتماع دوامش به مشارکت است مشارکت دوامش به معامله است و معامله سیاق 
و معدل می خواهد، بعد می فرماید البد ان یکون انسان ... یعنی مرحوم شیخ الرییس در این عبارات، 
بشری بودن سان و معدل را به نظر من به صراحت تام مورد پذیرش قرار داده است، ایشان می گوید 
سان و معدل که باید بشر باشد دو جا تأکید می کند که باید انسان باشد، و این همان پیغمبر است و 
نیاز انسان به چنین معدلی از نیازش به انحنای کف پا ضروری تر است، از نیازش به حاجبین ضروری 
تر است، پس باید خداوند چنین پیغمبری را بیاورد. ایشان آنجا تصریح می کند که سان و معدل باید 
انسانی باشد، به نظر من بسط این نظریه بوعلی سینا بوده که در تاریخ متونی مثل مقاله ی ششم 
عالمه را به جا گذاشته است، خوب لذا هیچ عجیب و غریب نیست که بگوییم فقه، انسانی است. و اصاًل 
احکام انسانی است. البته چیزی گفتند که بعضی احکام را پیغمبر تشریع کردند، بوعلی سینا می گوید 
که همه ی احکام را پیغمبر تشریع کرده اند، بعد ها آخوند خراسانی در کفایه می گوید که خدا نمی 
تواند شارع باشد،دالیلش هم در آنجا ذکر شده است، می توانید مالحضه بفرمایید. که خداوند فقط علم 
در مصالح و مفاسد است، در مصالح و مفاسد به نفس نبی القا شده است و نبی در مواجه ی وحیانی 
که با عالم معنی داشته است، عالم به مصالح و مفاسد شده است، این علم به مصالح و مفاسد است که 
در انسان بحث ضجر به وجود می آورد، و تشریع بر این متفرع می شود، لذا این هیچ بحث عجیب و 
غریبی نیست که عالمه مطرح کرده است. )آقای محبی: فقط با وهلل یفتیکم مشکل دارد که خدا فتوا 
می دهد.( آن را بحث خواهم کرد که به استناد ظواهر اصاًل چنین بحثی نیست، و این که این بحث چه 
جایگاهی دارد به نظرم یکی از اشکاالت بحث روشی دکتر است، که این را مطرح خواهم کرد، در اینجا 
می خواهم به این بحث بپردازم، ببینید دو مورد از مواردی که آقای بیگدلی در اینجا بحث کرد مثال به 
عنوان نقد نظر عالمه در باب اعتباری بودن کالم، بنده می خواهم در اینجا قرائت بکنم و در خصوص 
وزن استدالالت ایشان، از ایشان پرسشهایی داشته باشم، البته اگر قابل باشم، جناب آقای بیگدلی در 
صفحه ی 21، اعتباری بودن کالم را از نظر عالمه تقریر فرمودند بعد فرمودند نقد، و در نقد به هفت 

مطلب اشاره کردند:
با آیات و روایات زیادی در تعارض است،  انسان  1.اعتباری بودن کالم و جعل آن از سوی   
آیات و روایاتش را هم پایانش نوشته اند، دو آیه آمده است ولی روایات بسیار که در اینجا هیچ اثری 
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ازش نیست، فقط به کتابی ارجاع داده اند،کتابی که در این مسئله مرجع شماست، فراوانی را من نمی 
دانم با چه معیاری سنجیده شده است. به این کار ندارم من بحثم در این مسئله، روشی است. بنده 
قویاً در این مباحث چنینی ظواهر آیات و روایات نمی تواند حجت باشد. حجیت ظواهر آیات و روایات 
مبانی و حوزه خاص خودش را دارد. قدر متیقن از حجیت ظواهر آیات و روایات، جایی است که ما 
می خواهیم عملی را برای کسی اثبات کنیم. قدر متیقن آن این جور است. در جایی که ما به دنبال 
تحقیق حق هستیم، ظواهر که به اذعانی ظن است،  نمی تواند حجت باشد، هیچ یک از دالیلی که در 
حجیت ظواهر هم اقامه شده اگر آنها را تمام بدانیم که اختالف است، مخصوصاً در مورد ظواهر کتاب 
که اختالفات بسیار شدید است، حتی آنها را هم حجت بدانیم، محلش در بحث فلسفی نیست، شما در 
بحث فلسفی از ظاهر آیه و روایت به عنوان شاهد بر استدالل خودتان می توانید استفاده کنید، ولی 
ظاهر آیه و روایت که مفید احتمال است خصوصاً در جایی که احتماالت دیگری هم مطرح است مثل 
علم آدم اسماء کلها، مثل علمه البیان، که در تفاسیر مندرج است، اصاًل نمی تواند بر وجه استدالل 
باشد یعنی کل جاهایی که به آیات و روایات اشاره کردید هم کبریاً هم صغریاً محل نقد است، کبریاً 
مورد نقد است، برای این که ما نمی توانیم به ظاهر آیات تمسک کنیم، برای تحقیق یک حقیقتی، 
عبارت من دقیق است نمی توانیم به ظاهر آیه تمسک کنیم نمی گویم به آیه نمی توانیم تمسک کنیم، 
خیلی دقیق دارم ذکر می کنم 1. شما به ظاهر آیات تمسک کردید  2. به خالف احتماالت ترتیب اثر 
ندادید، خلق االنسان علمه البیان مفسر در اینجا قطار می کنم که می گویند این ها منظورشان قوه 
ی نکته است، مفسر هم هست که دقیقاً عکس نظر شما را بیان می کند، بنابر این این استدالل اول 
که تکرار شده با آیات و ورایات بسیار، که نمی دانم با چی منافات دارد، باید از کل مقاله باید زدوده 
بشود، به هیچ وجه ظواهر آیات و روایات در بحث فلسفی که ما به دنبال تحقیق حق هستیم، ما که 
نمی خواهیم بگوییم این را از اینجا بردار بگذار آنجا. اگر این است وجب علیک، اگر جز این است که 
می خواهیم به دنبال تحقیق حق باشیم، به ظواهر نمی توانیم تمسک کنیم این جا پیش بیاید می 
انسان صحیح  باید  اند،  اعتقادات که متعلق حکم  اعتقاد می کنیم،  این جا تصحیح  گوییم ما داریم 
االعتقاد باشد. من در پاسخ به شما خواهم گفت که این اعتقادات در سعادت و شقاوت ابدی انسان تأثیر 
ندارد. اعتقاداتی که در سعادت و شقاوت ابدی انسان تأثیر دارد و اعتقاد ورزیدن و نورزیدن به آن ها 
جزء واجبات شرعی است در کالم، معدود و محصور است. شما اگر خارج از آنها به اعتقادی دسترسی 
پیدا کردید، این در سعادت و شقاوت شما تأثیر ندارد، اجماع فریقین هم بر این استوار بوده است.و اال 
اگر جز این بوده باید احتماالً نود و پنج درصد جامعه را از همان صدر اول به صالبه می کشیدند می 
گفتند آقا شما چرا به اینها اعتقاد دارید ولی به این ها اعتقاد ندارید، همه از اول از اوان کودکی یاد 
دادند گفتند سه تا اصول دین داریم دو تا اصول مذهب داریم، این در سعادت و شقاوت ابدی شما مؤثر 
است،خدا هست یا خدا نیست، یکی هست و دوتا نیست، به همین قیاس. این جور امورات جزئی و 
امورات علمی از آن اعتقاداتی نیست که در سعادت و شقاوت ابدی انسان تأثیر داشته باشد، مگر اینکه 
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به آن اصول به نوعی وصل بشود و شما بتوانید در آن سلسله نشان بدهید این اعتقاد شما حواست باشد 
شما را از شرک سر در خواهد آورد، اگر شما توانستید این را ثابت کنید آن موقع محملی برای تمسک 
به ظواهر آیات و روایات پیدا خواهد شد، و ظاهر آیه و روایت در این آیه الیوجب لنا علماً و ال عمال. 
)بنده طبق فتوای قطعی دارم عرض می کنم( و کذالک قل هلل یفتیکم فی الکالم. این ها هیچ کدام 
نمی تواند ظاهرش برای ما مفید علم و عمل باشد. )این جا چون کرسی آزاد اندیشانه است داوری اش 

هم آزاد اندیشانه است.(
2.نکته دوم این که این را به عنوان اشکال مطرح کردید: این نوع از تقریر از نحوه ایجاد زبان   
نحوه با فرضیه های تحلیل غربی مورخین غربی تفاوت ندارد و همه ی مورخین غربی منشأ زبان و 
اعتبار و تجربه بشری می داند و دقیقاً همین دالیل را برای انشقاق های زبانی اتیان کرده اند، خوب 
داشته باشند، ببینید آقای دکتر ما از غرب شناسی شروع کردیم االن داریم به غرب هراسی می رسیم، 
این غرب ستیزی نیست، غرب ستیزی این است که بگوییم مثال ویل دورانت این را گفته است، ما به 
این دالیل ردش می کنیم، غربی ها این را گفته اند، ما که از غربی ها هراسی نداریم، رسیدیم به غرب 

هراسی و این در بیان استدالل استدالل درستی نیست. 
3.غالب اصولیین شیعه وضع تعیینی و واضح را خداوند می داند، این غالب را نمی دانم حضرت   
این نظر، نظر غالب  عالی تحسین کردید یعنی اجماع محصل است آنجایی که من خواندم و دیدم 
اصولیین شیعه نیست این غالب بار دارد، یک بار شما می فرمایید اغلب یک بار می فرمایید غالباً، یک 
بار می فرمایید اکثر یک بار می فرمایید کثیر، و این ها خصوصاًدر اصول  بار دارد. وقتی می گوییم 
غالب یعنی آن ها یی که گفتند وضع زبان تعیینی نیست، نظرشان شاز است. غالب هم بار است با کثیر، 
می فرمودید اغلب، باز من ممکن بود یک مقداری کف نفس به خرج بدهم بگویم البد ایشان رفته اند 
گشته اند، اغلب بوده است. من که نگشتم و نشمردم البد ایشان گشته اند، رفتند دیدند از ده تا شش 
نفر این را گفتند، نوشته اند اغلب، ولی تا این جایی که من گشتم غالب این را نمی گویند، این نظر که 
می گوید زبان وضعش تعیینی است، و واضح اش خداوند است من راجع به این نظر موضع نمی گیرم 
این نظر را به اشاعره نسبت می دهم، می گویم معتزله و اکثر اصولیین شیعه معتقدند که واضح زبان، 
بشر است این را هم شما در پاورقی 25 نوشتید از جمله میرزای نایینی و دیگر بزرگان، بعد نوشتید 
که برخی هم معتقدند که مشهور اصولیین واضح، را بشر می دانند مثال عالمه مظفر و آیت اهلل شاهی، 
و دوباره در اینجا رسیدید به اینکه ادله ی حروف با روایات وضع زبان در تعارض است، یعنی شما این 
را که با ادله سازگار است با غالب هم سرایت دادید، اینکه یک نظر غلطی است، نمی شود که بگوییم 
غالب خالف آن را می گویند، شیوه ی درستی نیست. مگر این که می رفتید این را تحقیق می کردید 
و دقیقاً این را می نوشتید، اصاًل اجماع کل فی الکل بر این باشد که واضح زبان خداست ما امروز به 
این نتیجه می رسیم، که واضح زبان بشر است، خوب باشد، مگر این جا بحث فقهی است؟  مگر می 
خواهیم بگوییم نماز جمعه در زمان غیبت حکمش چی است؟ یا نماز عید در زمان غیبت حکمش چی 



   

ی
ی حقوق

ی و نظريه پرداز
ی  آزاد انديش

20 |  سومين کرس

است؟ این هم استدالل سوم.
4.استدالل چهارم این است که می گویید که در تعریف اعتباریات دیدیم که اعتبار، دادن   
حد چیزی است به چیز دیگری توسط انسان. ظاهراً تلقی به قبول فرمودید روشن است اعتای حد 
چیزی به چیز دیگر به معنای مجازی متأخر از زبان است و خود زبان نمی تواند از اعتاء حد چیزی 
به چیز دیگر درست شده باشد. بر فرض مرحله پیشازبانی چگونه می توان برای بیشمار شی خارجی 
و مفهوم ذهنی تولید واژه کرد. مثاًل در تسمیه ی درخت که ابتدا با اشاره و سپس با اصوات این 
شی متمایز با سایر اشیا شود، آیا اشاره به درخت، دادن حد چیزی به چیز دیگر است. اصوالً فرض 
ساخت زبان به دست بشر محال به نظر می رسد مخصوصاً مفاهیم کلی و واژگان غیر محسوس 
محال االعتبار است. این ادعا، ادعای سنگینی است، وقتی در حوزه فلسفه ما از امکان از استحاله 
و وجوب صحبت بکنیم. باید دالیل متقنی بر آن داشته باشیم، )این جا فقه نیست که بگوییم یک 
طرفش را بگیریم شدنی نیست حاال اگر می گویید شدنی نیست دلیل بیاورید. گفت پسرم اگر شما 
خواستی علمی را ادامه بدهی علم فقه بخوان چون در علم فقه هر نظری گفتی باالخره یک قائلی 
دارد، دنبال فلسفه و این ها نرو، اگر گفتند این را از کجا گفتید؟ می گویند عالمه حلی گفته است.( 
ولی این جا وقتی چیزی گفتید باید دلیل بیاورید، یعنی اصل را هم نمی توانید بیاورید، بگویید 
اصل بر استحاله است، اصل بر امکان است، اصل بر ضرورت یا امکان است، این که می گویید در 
صدر، ما استدالل نمی بینیم می گویید چگونه می توان برای بیشمار شی خارجی مفاهیم ذهنی 
تولید واژه کرد. مگر بشر برای بیشمار شی خارجی تولید واژه کرده است. همه ی واژه ها در همه 
ی زبان ها محدود است، مگر زبان فارسی ما بیشمار واژه دارد؟ مگر زبان انگلیسی که می گویند 
از نظر لغت رفته به کجاها رسیده، مگر بیشمار واژه دارد؟ مگر آلمانی، ایتالیایی، عربی، این همه 
زبان مگر بیشمار واژه دارد؟ شما اگر مالحظه بفرمایید می گویند در زبان فارسی چهارصد عدد، کاًل 
مصدر داریم و این اشتباه است که متکی شده بر قواعد منطقی، زبان هی بسط پیدا کند، در رابطه 
با زبان هم سر جایش بحث شده است که این ها چه جوری تولید شده اند؟ در فلسفه ی اسالمی، 
نه فلسفه ی غیر اسالمی. مخصوصاً واژگان محسوس و  مفاهیم کلی. شما همین رساله ی در باب 
فهم بشر را بردارید و ورق بزنید، همین مفاهیم را توضیح داده است؟ اگرغلط گفته است، نقدش 
کنید، هیون را بردارید ورق بزنید توضیح دارد، همین مفاهیم غیر محسوس و مفاهیم کلی، اینها 
برای بحث فلسفی مفید فایده نیست، این که ما بنشینیم در اتاق خودمان بدون اینکه نظر دیگری 

را بیاوریم و نقد کنیم بگوییم آقا اینها شدنی نیست، محال اعتبار است، خوب به چه دالیلی؟.
5.عالمه دچار معزله ی خطی پیشرفت و سیر ترقی به فرض وجود انسان اولیه و غار نشین   
است. که توضیح خواهیم داد این فرض باطل است، حاال این توضیح را من چون نخوانده ام ولی می 
خواستم بگویم که فارغ از آن توضیحاتتان می خواستم بگویم اگر هم مبتال بوده عالمه به چیزهای 
مختلفی مبتال بوده است این هم یکی از ابتالئات عالمه بوده است. این ابتالء عالمه دلیل نمی شود 
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که ما بگوییم نظرش غلط است. مگر این که ما نظریه خطی پیشرفت و فرض وجود انسان اولیه را 
که نقدش متکی است بر ظواهر آیات و روایات، با برهان ثابت کنید که چنین چیزی غلط است، 
بنده تاکنون نه خواندم نه شنیدم مگر در این جلسه از شما بخواهم بشنوم، مشروط به اینکه به 
ظواهر آیات و روایات هم مستند نباشد، ظواهر آیه و روایت در این جا، حل بکن نیست. سیر تاریخ 
بشر خطی بوده، دایره ای بوده، این را از ظاهر آیه و روایت می توانیم در بیاریم، به همان دالیلی که 

عرض کردم الکالم فالکالم.
و  است،  نشده  اثبات  فرضی  که  هاست  زبان  بودن  ریشه  فرض یک  پیش  دچار  6.عالمه   
احتماالً خطاست و روایات و آیات آن را هم تأکید نمی کنم و از این شش تا دلیل، هیچ کدام واقعاً 
دلیل نیست، من دلیلی را نمی بینم، که چرا کالم باالخره اعتباری نیست، حاال بیاییم در ملکیت، در 
ملکیت اگر هم اطاله ای هست چاره ای هم نیست، در صفحه ی 19: هر چند این بحث عالمه واضح 
الفساد است، یعنی یک طوری این بحث عالمه را زدید، که دیگر نیازی نیست ما به آن بپردازیم. 

شما نقد فرمودید نقد هایتان :
1(در این که ملک و حق چیست بین فقها و اصولیین مباحث بسیار گسترده ای مطرح   
است، برخی ملک را غیر اعتباری و برخی اعتباری می دانند، اما نه به معنایی که عالمه مد نظر 
دارند، البته من آن حرف را هم قبول ندارم اتفاقا آن را به همان معنا که عالمه مد نظر دارد ملک 
را اعتباری می دانند، خیلی ها هم ملک را اعتباری نمی دانند به معنایی که اآلن مد نظرمان است. 

دلیل نیست.
2( ملکیت تمام جهان و مافیها و ملکیت زمین طبق اخبار و نصوص حضرت آدم برای   
اوصیاست ملکیت حقیقی تکوینیه است، یا ملکیت شرطیه و اعتباریه. اگر ملکیت حقیقی تکوینیه 
است منافات با بحث عالمه ندارد، اگر ملکیت شرعیه اعتباریه است باز هم منافاتی با بحث عالمه 
ندارد، مثاًل ائمه مالک این عالم اند، حاال تکوینی اند یا تشریعی؟ اگر تکوینی مالک عالم اند، هیچ 
منافاتی با ندارد، اگر تشریعی مالک اند، که هستند خیلی ها هم می گویند که ظواهر آیات هم نشان 
دهنده ی این است اتفاقاً اثر عملی هم دارد و آنها می توانند به عنوان مالک و شارع آن را تشریع 
کنند، این اصاًل به نظر من چیزی را خراب نمی کند. انشان ها اصالتاً حق تصرف در اموال دیگری 
ندارند، خوب نداشته باشند. این به معنای بطالن نظریه اعتباریات است، شما می خواهید یک حرام 
دیگی و یک تحریم دیگری را این وسط درست کنیدف اتفاقاً اعتباری هم دارید درست می کنید 
می گویید دنیا چون مال خداست، تشریعا هم مال خداست پس تصرف بر این بر تو حرام است. 

عالمه می گوید احسنت شما یک اعتبار بر اعتباریات افزودید. این چیزی را حل نمی کند.
3.   شماره ی سه، تکرار ادعاست. ملکیت به نظر ما اصوالً اعتباری نیست، این که دلیل   
نیست و حاکی از امر واقعی است و حاکی از امر نفس االمری از سوی شارع است، و این تکرار 

ادعاست، ادعای شما این بود که چون ملکیت اعتباری نیست.
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 مدعا: ملکیت اعتباری نیست. دلیل: ملکیت واقعی است.
4. این نظر عالمه با توجه به گرفتار بودن در سیر خطی تاریخ و سکوالر بودن و حذف   
بزرگترین اصل ملکیت یعنی شارع، قابل پذیرش است. سیر خطی تاریخ که عرض کردم دالیلی شما 
باید برای آن بیاورید، سکوالر بودن به همان بحث غرب پرستی بر می گردد که نظر سکوالر است، 
به نظر من در فکر عالمه این تأکید بر عامل ایجاد اصل ملکیت است، شارع و معتبر، خود پیغمبر 
بوده است، خوب این که بگویم ملکیت امری اعتباری است چه دخلی دارد که مثاًل ملکیت امری 

اعتباری نیست، و هیچ تنازعی بین این ها نیست.
5. اگر در ملکیت بتوان این سخنان را پذیرفت، تسری اعتباری بودن چون زوجیت و حق   
پدر و فرزندی عقود و احکام و آثار و مجازات ها، سخنی شبیه به نفع کلی فقه و بشری نمودن تمام 
حدوداهلل، و عمال نشاندن انسان به جای خداوند در مقام تشریع، اومانیسم ناب است و کفرالعالمه، 
دالیلش را دارم می پرسم؟ دالیل اینکه یک عالمه ای در گوشه ای بگوید که ملکیت امری اعتباری 
است، یا طالق و معامالت امری اعتباری اند، این چه طور نشاندن بشر به جای خداوند تشریع و 
اومانیسم است. اصاًل به این معنا نیست. بنده این را متوجه نمی شوم، این که می گویند حقوق 
اعتباری است، این در غرب است، مگر در غرب نمی گویند حقوق واقعی است،در غرب نظریات 
بسیار ریشه دار وجود دارد و بسیاری از امور را واقعی می دانند، چرا وقتی شما غرب را نقد می کنید 
به آن طرفش نمی چسبید. فقط می توانم بگویم آن هایی که حقوق را واقعی می دانند. این ها 
نظرشان غربی است. دلیلش فالن کتاب و فالن کتاب و فالن متفکر است، شما از غرب یک گوشه 
ی آن را گرفتید می گویید در غرب یک چیزی را گفته اند پس دیگر آنجا حق ندارد هیچ حرفی 
بزند، حرف زده باشد حرفش غربی است و سکوالر است خوب مگر نحله ی واقع گرایان اخالقی نحله 
ی متنابه در قرن بیستم نیستند، همین طیف فکری که حضرت عالی از آن دفاع می کنید در واقع 
گرایان اخالقی هستند به مثابه یک طیف بسیار شناخته شده در حوزه ی تفکر غرب که اتفاقاً کتاب 
هایشان به زبان فارسی هم ترجمه شده است.) این جوری نیست که در زبان انگلیسی هم باشد و 
بگویند عالی پناه کشف کرد، نه به زبان فارسی متفکرین، شناسایی کرده اند و ترجمه هم کرده اند.( 
پس این حرف درست نیست. همه ی اینهایی که شما می گویید در مقابلش غربی هم دارد، حاال 
ما چرا از این طرفش را بگیریم ولی آن طرفش را نگیریم، مثاًل از کانت بترسیم و از فالنی نترسیم، 
من دالیلی بر این امر نمی بینم. می خواهم این را بگویم که ما به این ها کار نداریم این ها بیان 
احساسات است. ما به دالیل کار داریم، عالمه این را فرمود به این دالیل محدود است، در این جا یا 
در کره ی ماه، در همه جا. اما این نکته را که آقای دکتر مد نظر قرار داده اند، و ایشان آن را نقد 
اخالقی کردند، می خواهم نقد شما را یک نقد روش شناختی بکنم. این را که شما فرمودید که نظر 
عالمه نظر دینی نیست،روی این سخن به شدت از لحاظ روان شناختی نقد دارم. مبنای شما در 
دینی بودن یک نظریه چیست؟ ما یک دینی، داریم یک غیر دینی، داریم و یک ضد دینی، داریم. 
اگر فهم من نادرست است، دوستان اصالح بکنند. ضد دینی نظری است که انکار ضروریات، امکان 
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ضروری باشد یا به امکان ضروری بینجامد. فراتر از این نه می شناسم و نه قبول دارم و هیچ کس 
دیگری در این جلسه نمی تواند من را قانع کند که چیزی غیر از این ضد دینی است.  ضد دینی یا 
انکار ضروری است یا انکار چیزی که به انکار ضروری بر می گردد. غیر دینی ها هم بر دو دسته اند، 
حاال بماند که هر چیزی که مشتمل بر امر ضد دینی است، جزء کتب ضالل محسوب می شود. 
یعنی اگر کتابی را بردارم و امورات ضد دینی را در آن بنویسم، جزء کتب ضالل است، احکام کتب 
ضالل هم که در فقه مشخص است، امر غیر دینی هم دو دسته است، بعضی ها سبب ضاللت و 
گمراهی اند. بعضی ها نیستند ولی غیر دینی بودنشان هیچ بار ارزشی ندارد، یک کتاب در زیست 
شناسی هم کتاب غیر دینی است به یک معنا بگذریم از منظری که همان هم دینی است،البته از 
باب دینی و غیر دینی  تا روش شناسی شما در  بگویم  منظری هم ضد دینی است، می خواهم 
مشخص نشود، بنده به عنوان داور یا نویسنده نمی توانم غیر دینی بودن یک نظر، نه نظر عالمه که 
عالمه) ببخشید من این کلمه را به کار می برم( پوستش به لحاظ علمی کلفت است، که ضد دینی 
اثر نخواهد کرد. من نگران اون هایی هستم که  و غیره حتی اگر تکفیرش هم بکنید در کفرش 
پوستشان نازک است، اگر شما امروز غیر دینی را بردارید، بزنید به عالمه، عالمه که سی سال از 
وفاتش منقضی شده است، ثانیاً این غیر دینی گفتن شما هم دربین صدای بلند شاگردان عالمه به 
جایی نخواهد رسید، اما برای پوست نازک، همان پوست نازکی که  در دعای کمیل می گوید که از 
پوست نازکم به تو پناه می برم، این پوست نازک در برابر این حرف شما که غیر دینی است، چه 
بالیی سرشان خواهد آمد، من نگران آن هستم، درست است که دارم بیان احساسات می کنم، ولی 
روشتان را بفرمایید. ابن جنید اسکافی، ابن ابی عقیل اموالی، این همه حرف عجایب و غرایب در 
فقه صادر شده است. من ندیدم و نشنیدم که فقیهی بگوید حرف شما ضد دینی است، نقد کردند 
و گفتند شبیه عامه است، حتی گفته اند که طبع العامه یعنی از عامه پیروی کرده است، اما در این 
مسئله، بعضی ها جرئت کرده اند و نوشته اند که اگر ما نمی دانستیم که مال صدرا در فهم نظریه 
معاد جسمانی دچار اشتباه شده-وحکمنا بکفره-، این هم احتیاط کرده است، یعنی دیگر رسیده به 
این جا که گفته که نفهمیده است. و یک چیز دیگری هم گفته اند که شبیه توهین است، گفته اند 
که در زمان بچگی ها یش نوشته بوده است، ولی نگفته اند غیر دینی و ضد دینی است. آنچه را که 
ما شنیدیم، در قرن حاضر امام به یک نفر گفت غیر دینی، نویسنده آیات شیطانی. و یکی هم در 
دهه بیست یکی از نویسندگان رایج که گفتند حرفش ضد دینی است، در طول تاریخ تشیع و تسنن 
علی رغم این که غربی ها اهتمام دارند که بروند بگردند ببینند چند نفر شهید راه آزادی شده 
اند،شما چند نفر آدم می توانید پیدا کنید که متهم شده اند به کفر و بی دینی و ضد دینی، و 
کارشان به جاهای باریک کشیده است، اگر هم بوده اند به اصطالح خودشان کسانی بوده اند که 
حافظ شریعت بوده اند مثل شهید اول. حاال هیچ اشکالی ندارد، شما برای من ثابت کنید که دینی 
یعنی این و حرف عالمه غیر دینی است و آخرش این است که ما می گوییم که کتبش کتب ضالل 
است و خودش هم اگر نمی دانست که اشتباه کرده، و حتماً اشتباه کرده است، به کفرش حکم می 
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دادیم، و اال این که یک حرفی را در زمان جوانی یا پیری زده است ولی این که بگوییم این نظری 
است غیر دینی، این بار دارد، یعنی اآلن دارید به همه تذکر می دهید. بنده یک نکته ای را در باب 
را  اعتباری، چون ما نظریه عالمه  از گزاره های  کالم استاد می خواهم عرض کنم، جناب استاد 
دربست در اعتباریات قبول داریم، و می فرماید که گزاره ایی که در آن باید و نباید است، حاکی از 
گزاره های واقعی است، و اگر اشتباه نکرده باشم این نظر مثل نظری است که می گوید این ها از 
ضروریات قیاس حکایت می کند. حاال می خواهم این را عرض کنم که آیا ما به تمام لوازم و توابع 
این دیدگاه حاضریم تن بدهیم، بنده معتقدم نظریه ضرورت قیاس، اخالق و حقوق ما را تبدیل می 
کند به یک اخالق و حقوق سود گرا. البته نه به معنای غربی کلمه، بلکه به معنای مصلحت گرا. آیا 
ما حاضریم به تمام توابع این دیدگاه تن بدهیم، ما از اخالق و حقوق تکلیف گرا، این دیدگاه ضرورت 
بالقیاس دور خواهد کرد و به نظر من توابع آن قابل تن دادن نیست، خصوصاً در بعضی از جاها دچار 
مشکالت عجیب و غریب می شویم، جالب است که در همین نظر، نظریه پرداز اصلی این دیدگاه 
به این الزمه هم تن داده است، اگر ما قول دروغ را اسیر اخالق مصلحت  ضرورت بالقیاس اتفاقاً 
گرایانه بکنیم، معنایش این است که ما در بعضی از مکان ها و زمان ها دروغ را حسن می دانیم، 
اگر ما دروغ را حسن بدانیم آیا می توانیم شرایع و وجود خدا را اثبات کنیم، یا نه. باالخره سخنی 
است. مورد دومی که این نظر و نظرات دیگر به آن مبتالست، بحث وجوب اطاعت از خداست، البته 
در بیان آقای دکتر این بود، وجوب اطاعت از خدا چاره ای جز اعتبارش به وسیله ی خود انسان 
)منظورم از خود خود شخصی است( نیست، تا چنین اعتباری در بین نباشد، اساساً هیچ اطاعتی از 
خدا و کس دیگر اتفاق نخواهد افتاد، و هیچ مردی هم من ندیدم که جواب داده باشد، اگر من جواب 
بگیرم برای این که آیا می توانم قبل از این که اطاعت خدا را بپذیرم از بیرون اطاعت خدا را تحمیل 
کنم، مگر این که وحی باشد که من خودم بشوم پیغمبر. تا من پیغمبر نشدم، آیا این وجوب از 
اطاعت خدا را از بیرون می شود، تحمیل کرد. در خصوص این که شما می فرمایید این ها آثار واقعی 
دارند من قویاً معتقدم که آثاری که در متون شهری آمده است، آثاری است که بر اطاعت و عصیان 
مترتب است. عبارت جالبی از مرحوم سید مرتضی نقل شده اگر اشتباه نکنم، ابوالعلی معری که 
دهری مسلک بوده برای سید مرتضی یک شبهه ای مطرح می کند. گفته است که که چطورحساب 
قتل )قطعیت برای سارق( در شریعت شما 40 دینار است، در حالی که دیه قطع دست 500دینار 
است؟ سید مرتضی یک جواب خیلی خوبی به ایشان داده و گفته "عز االمانة اغالها و ارخصها ظل 
الخیانة ففهم حکمت اهلل-، 400 یا 500 یا شتر وغیره این ها برای امانت و یا روح امانت که همان 
اطاعت و عصیان است، در نظر گرفته شده است، این عز امانت است که دست من را کرده 500دینار 
و آن ظل خیانت است که به خاطر 40 دینار دست طرف را قطع می کنند. این اطاعت و عصیان 
که امری است واقعی اتفاق می افتد. و عالمه که سهل است همه عالم و آدم به این اطاعت و عصیان 
باور دارند و حتی شاید به لحاظ ساینتیفیک هم بشود، حتی فارغ از وجود موجودی به اسم خدا می 
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توان این احساس اطاعت و عصیان را درباره ی انسان ثابت کرد. همین منشأ آثار خداست. این که نماز 
نخوانی به جهنم می روی، یعنی معصیت شما باعث دوری از خدا می شود نه این که ظواهر را انکار 
می کند، نه، دوری از خدا به معنای سوختن است به هر معنایی که از سوختن آنجا اراده می شود، 
حتی آن مورد دومی که استاد فرمودند و من هم انکارش نمی کنم و دالیلی هم بر آن نداریم، ما نماز 
می خوانیم آیا این نماز ما آثار خارجی دارد، فرموده اند، گفته اند که اگر سجود کنی این جوری می 
شود و دلیلی هم در پیش من اقامه نشده است، آن هایی که شهود کرده اند خوشا به حالشان ما هم 
انکار نمی کنیم، شاید ما هم در 80، 90 سالگی رسیدیم، انکارش نکرده اند ولی دالیلی هم بر آن اقامه 
نشده است. همین نماز خارجی، آثار واقعیه ای )غیر از آثار فیزیولیژیک( و دالیل و براهینی بر آن اقامه 
نشده است، جز کشف و شهودات و بعضاً ظواهر بعضی از آیات که -ال وجوب اال علم و عمل-، آن چیزی 
که من می فهمم همان اطاعت و عصیانی است که امور واقعی است، فلذا بنده هم معتقدم که نظر 
عالمه، نظری است قدیمی و یک تفاوت کوچک هم با نظر آقای دکتر در اینجا دارم، اعتبار فعلی از 
افعال نفس است، اما نه به معنای اراده و اجماع، که دکتر به آن اشاره می کنند، بلکه دقیقاً به معنی 
دادن حق چیزی به چیز دیگر است، که در مجازات هم اتفاق می افتد، یعنی این یک تأمل نفسانی 
است یک عملیاتی است که نفس دارد انجام می دهد، می گوید این آب میوه است برای این که آثارش 
را بر آن مترتب بکند، این ملک است، این کذاست، البته دقت کنید که مفاهیم اعتباری در تحقیق جز 
معقوالت ثانوی فلسفی هستند. ولی خود اعتبار عملیات نفسانی است، وقتی من ملک بودن این را برای 

خودم اعتبار کردم حاال ذهن است که ملکیت را از این انتزاع می کند.

آقای دکتر فرقانی: 
من یک نکته را راجع به اخالق سود محور که آقای عالی پناه مطرح فرموده اند، بگویم، آقای   
بیگدلی یک بحثی را از آقای مطهری نقل کرده اند که آقای مطهری با تفکیک طبیعت مادی و صفری 
انسان ها با مِن علمی انسان خواسته مشکل را حل بکند، و خواسته بگوید که نظر عالمه فقط ناظر بر 
مِن صفری است و نه مِن علمی، عبارت آقای مطهری این است که این نظر درباره ی طبیعت صفری 
هیچ  به  انسان  علمی  درباره ی طبیعت  و  است  دو طبیعتی  انسان  ولی  است  انسان مطرح  مادی  و 
وجه صادق نیست و لذا صحیح نیست که عبادت انسان که رابطه ی او با خداست، همیشه جنبه ی 
استخدامی داشته باشد، عبادت سپاسگزارانه و عاشقانه این طور نیست، حتی رابطه ی مادر و فرزند هم 
این گونه نیست، من در حاشیه مطلب آقای مطهری نوشته ام که به نظر این جانب نظر عالمه درباره 
ی مِن علمی انسان نیز صادق است و هر یک از موجودات و نه تنها انسان ها )حاال شما نظریه من را در 
مورد فلسفه ی اخالق می توانید استنباط بفرمایید( هر کاری که می کنند در آن نفع شخصی داشتند 
و از آن لذت می بردند که آن را انجام می دادند، البته لذت اقسامی دارد، خدا هم که آدم را آفرید از 
این کار لذت خود را مد نظر داشته است چرا که عالی به خاطر سافل کاری نمی کند، مادر هم که 
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به فرزندش رسیدگی می کند غریزه ی مادری خود را ارضا می کند، و اگر این غریزه هم نداشت 
در حق فرزند مادری نمی کرد پس اساسا هر کاری که ما می کنیم دنبال لذت هستیم، مثال شما 
دنبال بهشت هستید یا به دنبال کمال خودت هستید، از این کمال لذت خواهی برد، لذت می تواند 
عقالنی باشد، مادی باشد، جسمی باشد، و لذا شما هیچ گاه به خاطر سافل کاری نمی کنی، همیشه 
به خاطر عالی کار می کنی، آن هم به خاطر عالی، بلکه به این دلیل که می خواهی به عالی برسی. 
لذا اساسا فرض ندارد که من به خاطر غیر لذت کار بکنم اخالق من هم لذت محور است نه تکلیف 

محور، و مبنای من در فلسفه ی اخالق این است.

آقای عالی پناه: 
پس درست حدس زدم، فقط اشکالی که من عرض کردم در باب قبح دروغ، که مبنای   
حضرت عالی سبب خواهد شد که در بعضی جاها قبح دروغ را ما نپذیریم،که دروغ قبیح نیست بلکه 
دروغ حسن است، یا اطاعت خداوند واجب نیست مگر که تابع سود ما باشد. پس شما باید دالیلی 
را اقامه کنید که دروغ همیشه به ضرر ماست، یا اطاعت همیشه به سود ماست، پس اخالق سود 
محور در این جا دچار مشکل خواهد شد، یا وفای به پیمان. خیلی از این تکالیفی که می گویند که 

تکالیف مطلق است. 

آقای دکتر فرقانی: 
حاال این بحث مفصل است و بنده قائل نیستم که دروغ همیشه قبیح است، چون دنبال   
لذت هستیم حاال اگر آن لذت مادی باشد، دروغی که باعث لذت مادی من بشود، قبیح نیست، و 
اگر لذت عقالنی باشد و دنبال قرب الی اهلل باشم، این دروغ حسن است.که در کتب کالمی ما مثال 
زده اند، مثاًل دروغی که باعث اصالح ذات البین بشود یا باعث نجات جان پیامبر بشود، آن دروغ 

حسن است و باعث قرب الی اهلل می شود.

آقای عالی پناه: 
این سبب خواهد شد که ما به تردید بیفتیم در کذب رسوالن و بگوییم که شاید رسوالن   
هم کذب گفته اند، شاید کل این برهان برای اصالح ذات البین آمده، در برخی از اشعارهم هست 
می گویند که انبیا برای اداره ی جوامع بشری و رفع اختالفات آمده اند، شاید این گونه است و نه 

جهنمی و نه بهشتی است، و یک حرفی زده شده است، این را چگونه توجیه می کنید.

آقای دکتر فرقانی: 
بحثی که بین قائالن به حسن و قبح شرعی و حسن و قبح عقلی برقرار است ناظر به همین   
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مطلب است که می گویند اگر می گویید که حسن و قبح را شارع مشخص می کند، اگر شارع 
دروغ گفت می شود حسن و ما دیگر نمی توانیم به صدق رسوالن اعتماد بکنیم، ما به خاطر اخالق 
لذت محور که گفتیم خدا هم به خاطر سافل کاری نمی کند، می گوییم که اتفاقاً ارسال رسل و و 
انزال کتب نه فقط برای هدایت انسانها و برای دلسوزی برای انسان ها بوده است، بلکه شارع یعنی 
خدای متعال ذاتش ذات کاملی است، و این گونه بروز پیدا می کند، از کمال بروز پیدا می کند و 
بحث از حسن و قبح خارج می شود، )آقای عالی پناه: مگر این که مصلحت اقتضا بکند( مصلحت 
کی؟ ) همان مصلحت تکوینی خارجی( خوب این مصلحت تکوینی خارجی مصلحت خداست یا 
مصلحت بشر است؟ اگر مصلحت بشر است که خدا به خاطر سافل کاری نمی کند، مصلحت خدا 
هم که معنا ندارد، چون خدا که قرار نیست که به کمال برسد، فقط خدا به صورت حقیقتی بروز 
کرده است، اساسا احکام شرعی قراردادی نیست، حاال خدا بخواهد قرارداد کند، حاال راست قرارداد 
کند یا دروغ قرار داد کند، إخبار شرعی، إخبار از واقع است کدام واقع؟ واقعی که ناشی از اراده ی 
تکوینی خداست اراده ی تکوینی خدا ظهور وجود خداست و خدا وجود کاملی است  یعنی اساساً 
این فرض ها منتفی می شود، که مصلحتی است که خدا طبق مصلحت دروغ گفته یا راست گفته، 
)معنای مصلحت به معنای خیری است( خیر به معنای وجودی، نه به معنای قراردادی ما )آقای 
عالی پناه: اآلن دلیلی اقامه شده است مبنی بر اینکه خیر وجودی در این است که این صورت کتبیه 
ای آن کتابی که نازل شده دقیقاً مطابق باشد بر نفس االمر، دلیلی اقامه نشده، این که خداوند کامل 
است و در ظهورش کامل است که مورد انکار نیست، صحبت بر این است که آیا تالزمی وجود دارد 
با این که این وجود کتبی آن کتاب نازل شده است، حتماً مطابق واقع باشد یا نه، خیِر وجودی در 
این بوده که مطابق با واقع نباشد(، شما باز آمدید جایی که راست و دروغ معنادار است، یعنی می 
شود خالف واقع حرف زد و می شود که خدا جور دیگری بروز پیدا بکند، شما فرض می کنید که 
می شود عالم جور دیگری خلق بشود، پیامبر چیز دیگری بگوید، وقتی ما گفتیم همه اش ظهور 
و بروز وجود خداست، و وجود خدا این گونه است پس این گونه ظهور می کند، اصاًل فرض ندارد 
که جور دیگری ظهور بکند )آقای عالی پناه: ما می گوییم که فرض همین است و جز این نیست، 
ولی من ادعا می کنم که همین بروز خارجی مطابق با واقع نیست، یعنی اخبار از نفس االمر نکرده 
است( این خود واقع است نه چیزی جدایی از واقع که بخواهد مطابق با واقع باشد، واقع یعنی خدا 
و ما چیزی جز خدا نداریم، حقیقت منحصر در خدا وظهورات خداست، ظهورات خداف یک وقت در 
عالم مجردات است. یک وقت در عالم ماده است یک وقت در ذهن و نفس پیامبر است که در قالب 
الفاظ ظهور پیدا می کند، حرف قراردادی نیست که صدق وکذب بردار باشد، عین واقع است، برای 
مثال شما یک وقت حالت نفسانی دارید که بروز پیدا می کند، در احساس گرسنگی، مثال معده 
ی شما خالی است، این آثاری در نفس شما دارد و این اثر در قالب احساس گرسنگی بروز پیدا 
می کند، ممکن است شما سوال می کنید، آیا من واقعا گرسنه هستم یا خیر؟ در اینجا سوال غلط 
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است، چون اساسا این گرسنگی واقعی برای آن احساس شما ندارد، خود واقع است یعنی نفس شما 
در قالب این احساس بروز پیدا کرده است، لذا اصال واقعی ورای آن نیست که شما سخن از تطابق 
یا عدم تطابق بگویید، وقتی من گفتم تمام حقیقت منحصر در خداست و ظهور خدا، و عالم، نبوت، 
قرآن و...  چیزی جز ظهور خدا نیست، حقیقتی به نام خدا در نفس پیامبر تجلی کرده است. و این 
تجلی مراتب نفس پیامبر را از مرتبه ی عقل به مرتبه ی زبان طی کرده و در قالب الفاظ بروز کرده 
است، در این صورت ما دیگر نمی گوییم این الفاظ از خداست و همچنین نمی گوییم که از پیامبر 
است چون یک حرف است چه بگوییم که از خداست چه بگوییم از پیامبر است، چون پیامبر جلوه 
خداست و واقعی بر او وجود ندارد که شما بگویید بر او منطبق می شود یا نمی شود. این خداست 
که در قالب این الفاظ ظهور پیدا کرده است، اما خدا چرا این جوری ظهور پیدا کرده است. چون 
خدایی که ظهور نکند خدا نیست خدایی که خدایی نکند خدا نیست. پس اقتضای ذات خداست 
که ظهور کند، مثل خورشیدی که نور ندهد آیا نور خورشید بر واقع منطبق می شود یا نمی شود، 
اصال خود واقع است چیزی جز واقع نیست در این نظریه اصال بحث انطباق بر واقع منتفی است، 
ولی چیزی که از آن الفاظ در ذهن ما منعکس می شود را، این ممکن است خطا بردار باشد همین 
که می بینید افراد مختلف از الفاظ مفاهیم مختلف برداشت می کنند. مثاًل در فهم قرآن اختالف 
دارند و فهم این ها اختالف پذیر است، اما خودش یعنی واقع، درست است. من به واقع دسترسی 
ندارم، مثال شما بگویید که این شیشه است ولی من بگویم که پالستیک است. واقِع این که خطا 
نمی کند. علم بنده و شما به این خطا بردار می شود یا مطابق با واقع است یا نیست، قرآن که بر 

قلب پیامبر نازل شده است خطا بردار نیست.

آقای حیدری: 
می  عجیب  نسبیت  موجب  مطهری  شهید  و  عالمه  اعتبار  فرمودند  بیگدلی  دکتر  آقای   
بارها عالمه و شهید مطهری تأکید کرده  اول بشود و  این بود که یک تقریر منصفانه  شود، حق 
اند بر اعتمادشان بر نوامیس الهی در طبیعت و انطباق کتاب تکوین و تشریع و همان بحثی که 
دکتر فرقانی داشتند از انطباق کتاب تکوین و تشریع یا اینکه فرمودند گزاره ها انشایی نیست بلکه 
اخباری است. حق این بود که اعتقاد عالمه و شهید مطهری بیان می شد، ولو این که گفته می شد 

این اعتقاد، صحیح نیست ولی در بیان تقریر کامل بیان کنید، بعد نقد کنید. 

آقای بیگدلی: 
اخباری است،  انشایی ماهیتش  من جای جای مقاله خواستم دفاع بکنم که گزاره های   
شرطی بودن گزاره ها از خیلی از اشکاالِت اعتباری بودن می کاهد. و این اخباری بودن را من سعی 

کردم دفاع بکنم.
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نکته ی دوم این که خیلی از اشکاالت بر می گردد به این که ببینیم عالمه اعتباریات را چه می 
داند؟ این که اساتید می فرمایند شارع این را اعتبار کرده، در منظر عالمه آیا این هایی که شارع 
اعتبار کرده است، به معنای اعتباری است. یا جناب آقای عالی پناه که می فرمایند این منافاتی 
ندارد، باید بگوییم که عالمه تعریفی که از اعتباریات دارد این نیست این که شارع خود می تواند 
اعتبار کند، با این مفهومی که عالمه بیان می کنند در تضاد است)آقای عالی پناه: شارع به معنای 
پیغمبر است نه به معنای خدا( حتی اگر شارع را پیغمبر هم بدانیم، ولی بعید می دانم شارع پیغمبر 
باشد این که بعضی از احکام را خداوند تفویض کرده این یک چیز محدودی است و جاعل این احکام 
خداست و ما با توجه به احادیثی که داریم لفظ تفویض را داریم، که خداوند تفویض کرده و پیغمبر 
جعل کرده و بعد به یک معنا تأیید شده است. جاعل باالخره خداست، باز هم اگر ما بپذیریم که 
جاعل در این جا پیغمبر است، این اعتباری که عالمه می گوید این نیست من فکر می کنم این را 
باید دو قسمت بکنیم، یک سری اعتباریات که عالمه معتقدندکه بعضی از اعتباریات شخصی است، 
که هر شخص برای خودش اعتباریاتی را وجوب می کند، این اشکالی ندارد، و این بحث معرفت 
شناسی است. ولی یک وقت است که می گویید این علم اعتباری است. این به چه معناست؟ یعنی 
ما انسان ها جمع شده ایم و اعتبار کردیم، قرارداد کردیم، ظاهراً عالمه این را مد نظر دارند، به 
همین خاطر معتبر، انسان ها هستند، اعتبار یک امری است که ناظر به انسان هاست، که آن ها 
اعتبار کرده اند، گفته اند که ما حد این را به آن می دهیم. البته اگر بشود این کار را کرد، ملکیت 
را انسان ها اعتبار کرده اند و حتی به نظر عالمه قبل از حضرت رسول هم ملکیت بوده است. و اگر 
این را بپذیریم خیلی از چیزها دیگر جور در نمی آید. یعنی اگر بپذیریم که اعتباریات یعنی این 
که انسان ها نشسته اند و یک چیزهایی را اعتبار کرده اند و بر آن آثاری را قرار داده اند، و خیلی از 
علوم به این معنا دیگر نمی توانند اعتباری باشند، )آقای عالی پناه: اعتبار در نظر عالمه، اعتبار انسان 
هاست، بهتر است که این جوری بفرمایید که انسان ها هم اعتبار کرده اند، عالمه یک نگاه خاصی 
نسبت به مداخله ی شارع دارد، و عالمه در آن بحث هایی که درالمیزان دارد و در حاشیه ی الکفایه 
دارد، به این بحث بسیار نزدیک می شود که بحث ما در حوزه عبادات نیست، عبادات که شارعش 
انسان ها نبوده اند، آن حوزه ای که معروف است به حوزه عبادات، عالمه هم در اینجا چنین ادعایی 
نکرده یعنی اصل اعتبار وجوب نماز بله برای صدور اعتبار وجوب نماز برای بنده و جناب عالی یک 
اعتبار دیگری الزم است، برای خوردن آب هم الزم است، اما در خصوص معامالت ایشان نظری که 
دارند در خصوص مداخله ی شارع این است که مداخله ی شارع در آن حوزه مداخله ی شارع در 
مصادیق است، مداخله در کلیات است. دلیل انسان شناختی هم بر این بحث دارند که همانا تطابق 
فطرت انسان با طبیعت است و این ها با اراده ی خدا ناشی می شود که این کلیاتی که انسان ها 
اعتبار کرده اند، اعتباریات فردی به صورت توانی در آمده، کلیاتش قابل ردع از جانب شرع نیست، 
ایشان برای توانی های عقال بر اعتباریات شخصی، همانند قتل، حجیت ذاتی قائل اند که این ها را 
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در حواشی کفایه خوب توضیح داده اند و لذا مداخله ی شارع هم است که می فرمایید  -احلل اهلل البیع 
و حرم الربا-، دارد یک مصداقی از آن کلیاتی که توانی عقال را به آن تعلق گرفته را دارد خارج می کند. 
لذا در این جا معتبر بودن انسان با معتبر بودن پیغمبر هیچ منافاتی ندارد، آن هم که می فرمایید نسبیت، 
اصال مقاله ی ششم همه اش تأکید بر احکام ثابت و احکام متغیر است دیگر، عالمه طباطبایی بارها و بارها 
بر احکام ثابت تأکید کرده اند و خود این هم ناشی است از توجه عالمه بر آن متن بوعلی که در شفا بوده 
است، شاید اولین بار ایشان ثابت و متغیر را باب کرده در احکام، چون در آن جا می فرمایند که بعضی 
از احکام ثابت اند و بعضی از احکام متغیر اند و عالمه این را هم در تفسیر و هم در مقاله ی ششم اشاره 
کرده اند.( حاال باید مفصل بحث بکنیم که اگر اعتباریات مبتنی بر انسان است در اندیشه عالمه این سنخ 
علوم دیگر نمی توانند اعتباری انسان ها باشند. )آقای عالی پناه: منظور از اعتباری بودن علم از منظر شما 
در این جا دقیقا چی است؟( یعنی انسان ها بنشینند یک سری چیزها را قرارداد بکنند و بر آن قرارداد 
ها آثاری را مترتب کنند. حد چیزی را به یک چیز دیگری بدهند.) آقای عالی پناه: منظور عالمه از علم 
اعتباری یعنی علمی که متعلقش اعتباری است. علمی که به مطالعه ی اعتباری می پردازد نه علمی که 
خودش اعتبار می کند این را عالمه حداقل در مقاله ی ششم کار ندارد و جایی هم ادعا نکرده است که 
ما یک علمی را درست کنیم و بیاییم خودمان اعتبار کنیم عالمه می گوید وقتی شما می گویید وجب 
علیکم الصاله سهل الصوم و... این ها یک نحوه مطالعه می خواهد این که یگوییم خدا وجود دارد، پیغمبر 
وجود دارد، جهنم است، آب در صد درجه می جوشد، این یک نحو است که متعلق آن یک سری مفاهیم 
اعتباری است، و یک نحو دیگر که متعلقش یک سری مفاهیم تکوینی است به علم بودنش لطمه نمی زند 
و جفتش هم یکی است( نه علم جاعل است )آقای عالی پناه: اصال ایشان نمی گوید فقه جاعل است( فقه 
مجعول است جاعل انسان است )آقای عالی پناه: اصال فقه را رها کنید، علم مشکل دارد، نحو؛ علمی است 
اعتباری ولی جاعل نیست یعنی این جوری نیست که ما دور هم بنشینیم و بگوییم که -جعلنا کل فاعٍل 
منصوبا-، نه ، می گوییم -جعلوا کل فاعٍل مرفوع-، قرار دادند، حاال ما داریم این علم را مطالعه می کنیم، 
اعتباری است، مثاًل اآلن شما می روید، دانشگاه درس  اعتباری است، نحو، صرف، فقه، حقوق  این علم 
حقوق مدنی تدریس می کنید دارید إخبار می کنید از جعل جای یا خودتان وضعی قائله می کنید، در 
نظام های حقوقی و عرفی دنیا و در سکوالرترین نظام های حقوقی هم هیچ عالم حقوقی جعل قائله نمی 
کند، البته قاضی یا مقنن ممکن است جاعل به قائله باشد، عالمه می گوید ماهیت فقه مجعول است نه 
اینکه که فقها جاعل اند.( ما می گوییم اگر این جوری نگاه بکنید فقه مجعول انسان ها می شود. )آقای 
عالی پناه: کی همچین چیزی گفت؟ چند تا مطلب را شما شیفت کردید در این بحث، عالمه می فرماید 
یک جعلی اتفاق افتاده اما نمی گوید این را انسان کرده یا خدا یا پیغمبر اعتبار کرده است، به نظر من هر 
سه را عالمه معتقد است،( ولی چیزی که از مقاله ی ششم در می آید این است که اعتبار یکی از حاالت 
نفسانی انسان است، )آقای عالی پناه: عالمه دقیقاً منظورشان این است، اما این که فقه اعتباری است به 
معنای این که به مطالعه ی مجعوالت انسان خدا و پیغمبر می پردازد، البته انسان نه انسان شخصی، توانی 
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های انسانی، موضوع فقه توانی های انسانی است و مجعوالت پیغمبری است، حاال مجعوالت خدایی هم که 
شما معتقدید خداوند هم جعل کرده هیچ اشکالی ندارد، مجعوالت الهی، مجعوالت نبوی،و مجعوالت عقالیی، 
موضوع فقه مطالعه ی این هاست که مجعول اند ولی یک فقیه که این ها را جعل می کند ابداً ( وقتی که شما 
تعریف اعتباری را می برید روی یک حالت نفسانی انسانی و بعد می گویید فقه اعتباری است این یعنی چی؟ 
)آقای عالی پناه:  در فقه در باب جعل ما سخن نمی گوییم در باب مجعول سخن می گوییم، فقه مطالعه در 
خصوص نحوه ی جعل نیست. فقه مطالعه در باب اخالق مجعوالت است ، اصال خدا اعتبار کرده است( ولی در 
نظریه اعتباریات عالمه که خدا نمی تواند اعتبار کند، اعتبار یک حالت انسانی است )آقای عالی پناه: موضوع 
فقه اصال این نیست، چون شما می گویید فقه اعتباری شده است، نزد عالمه هم اعتباری به آن معنا نشده 

است( منظور از فقه، احکام است دیگر،

آقای محبی :

با توجه به محدودیت زمان و شرایط موجود در یک جلسه موضوع به جمع بندی نرسید. انشااهلل در   
جلسات دیگر بتوان بیشتر در مورد این موضوع به بحث و بررسی پرداخت .

والسالم
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