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Abstract 

Failure to separate real from credit concepts is a 

jurisprudential challenge that sometimes causes 

wrong perceptions and undesirable practical 
consequences in the field of transactions. Since 

the matter contrary to the nature of the contract 

cannot be forged and is not stipulated in the 
contract, the binding nature of the rules governing 

the real concepts in credit is taken for granted and 

the approved laws function as jurisprudential 

rulings. Therefore, it is necessary to recognize 

these concepts first; then the jurisprudential 

inferences based on current principles in real 
concepts to be analyzed and scholarly criticized. 

Considering the validity of most jurisprudential 

and legal concepts, some apparently certain 
propositions are vulnerable and their negation 

would lead to results that are more compatible 

with common sense. The current research, which 
was carried out with a descriptive-analytical 

method and reliance on library sources, shows that 

no credit concept has a real and self-evident 
relationship with a real concept or with another 

credit concept. 
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jurisprudential propositions, legal propositions. 
 

 :h_rostami65@yahoo.com  Email                                                                                              نویسنده مسئول*: 

 

 

 



 

 حقوقی و فقهی هایگزاره فهم در آن تأثیر و حقیقی و اعتباری مفاهیم مرزانگاری عدم/  084

 

 مساله بیان -1

. اعتباریات قلمرو سروکار دارند ،هستند که با مفاهیم اعتباری اصول فقه از علومی و حقوق، فقه

شان در دست معتبر است و معتبِر با توجه به شرایط، مقتضیات و خاص خود را دارند و حیثیت وجودی

 مفاهیم از سوی برخی از فقها و اصولیان، موجب؛ اما عدم تفکیک بین این بخشداعتبار می هاآنبه نیازها 

ه و در فقه، اصول فق مفاهیم اعتباریرغم کاربرد بسیارِ شود. بهو انحراف از مسیر میمباحث  تفصیل

میز دان، برای شناخت و تاست فقیه، اصولی و حقوق زمالحقوق، به اعتباریات، کمتر پرداخته شده است. 

 بپردازند. فایده این بحث در حوزه فقه و حقوق چیست؟ لسفی مطالعات فگونه مفاهیم به این

 برایاید بدان آید؛ اما از آنجا که حقوقنظر میبحثی فلسفی به تکوینی، مفاهیم اعتباری واز بحث 

راه حل بیابد به منطق حقوقی نیاز دارد. دانستن  ... قراردادها، مسئولیت مدنی، مالکیت ومسائل مربوط به 

یدن وسیله رس ،حقوق چون ها فلسفه است وی آننیازمند دانستن مقدماتی است که از جمله علم منطق هم

ی منطق حقوقی باید به مطالعهی به هدف است باید این وسیله را با جوانب آن شناخت؛ لذا برای مطالعه

چرا  :هایی مانندای از دانش حقوق است که به پرسش، رشتهی حقوقفلسفهپرداخت. ی حقوق فلسفه

کند؟ آیا بین حقوق و اخالق و مذهب، آور است؟ این قواعد چه هدفی را دنبال میقواعد حقوقی، الزام

های کلی را درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص دهد و نظریهارتباط وجود دارد؟ و ... پاسخ می

کند تا ول حقوقی، جستجوگری می(. یا در واحدهایی از اص٥/٥1، ٥٨٣١سازد )کاتوزیان، آن، فراهم می

 یفلسفهتر استعمال و آن قواعد را به وجه صحیح هدایت کند؛ پس ها را در قواعد کوچکبتواند آن

 (.٥7131، شماره ٥٨3٣ی خود جویای وحدت در کثرت است )جعفری لنگرودی، به نوبه حقوق

مکتب آراست »و  آراست تریصورت منطقیرا بهآن 2هانس کلسنکه  ٥مکتب تحلیلی آئوستین

 کاتوزیان،) اندکرده ی حقوق کارهای تدوین فلسفهدر زمینه شیوهبود که تبی امک از دهان بنیان را «منطقی

٥ ،٥٨٣١/21). 
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 ي حقوقي اصول فقه و فلسفهتعامل فلسفه -2

ئل دهد و مسااجتهاد فقهی، مسائل حقوقی را مانند دیگر مسائل فقهی در معرض داوری فقهی قرار می

ا ی حقوق رگران حقوق، علم حقوق و فلسفهآورد. این که پژوهشحقوق را در کنار دیگر مسائل فقه می

 ها واردسائل آنگیرند متنافی نیست؛ زیرا فقه در روند عمومی علوم و ممانند دیگر علوم در نظر می

بار عنوان نمونه اعتکند؛ بهها استنباط میشود؛ بلکه احکام و مقررات فقهی را برحسب ادله برای آننمی

ول فقه، ی اصها است. تعامل اصول فقه با فلسفهالفاظ برای معانی، مثل اعتبار عالئم رانندگی برای جاده

ی فقاهتی با هم؛ مثال مسائل مستحدثه در فقه، ما را هی اجتهادی با هم، چه ادلتعارض ادله است چه ادله

گیری از توانایی علمی آن نهادها برای حل دهد تا بتوانیم با بهرهبه سوی نهادهای اجتماعی سوق می

 مشکالت جدید تطبیق دهیم و ارجاع فروع به اصول کنیم. 

 اعتباري  و حقیقیمفهوم شناسی  -3

ها آن که موضوع مفاهیم حقیقییکی اند:  دو قسم ،ی بودن موضوعمفاهیم به لحاظ حقیقی یا اعتبار

مفاهیم اعتباری که موضوع  و دیگریشود از مفاهیم وجودی و ماهوی تشکیل می و حقیقی است امور

 ها امور اعتباری است.آن

 حقیقی:  ینمعا -الف

ابل آن است و شود و مجاز در مقحقیقت در لغت، چیزی است که در جای اصل خود استعمال می

در واقع هرچیز خالص و اصل و محض آن چیز است و حقیقت امور به معنی یقینی است که در مورد 

 (. ٥17، ٥٨11ها وجود دارد )جمیل صلیبا، آن

 :ازجملهکار رفته معانی متعددی بهاصطالح در در  حقیقی

 درمقابل اعتباری است.، موجود بالفعل حقیقی: شیءِ -٥

ار مقابل نسبی یا اضافی یا ظاهری قر دیگر در ثابت شیء است که قطع نظر از اشیاءِحقیقی: صفت  -2

 دارد.

 -در مقابل ممکن وخیالی-وجوب وجود آن از  نظرقطع چنان که موجود است آن ،حقیقی: به شیء -٨

 اطالق می شود.

، صلیبا )جمیل مطابق حق است معنای دیگر حقیقی است این جهت که مترادف حق و حقیقت از -1

٥٨11 ،٨27 -٨٥1.) 
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االمر که در ی اسالمی حقیقت وصف ادراک است از لحاظ مطابقت با واقع و نفساز نظر فالسفه -١

ن ی منفصله است که انفصال آی شرطیهرا واقعیت گویند و از نظر منطقیون، قضیهاصطالحات جدید آن

 ه یا زوج است یا فرد.لحاظ شود مثل عدد ک در صدق و کذب یا تحقق و انتفا توأماً

 حقیقی یعنی چیزی که متعلق به اشیا باشد نه اسما مثل تعریف حقیقی در مقابل لفظی. -1

ای از ذرات عالم تحت واقع هر ذره تمام موجودات که در قوانین حاکم بر یعنی اصول و ،حقیقت -3

رد. حقیقت به این معنا همان تخلف از این قوانین امکان ندا کنند وقوانین خاص خود رفتار می فرمان و

 (.٥/٥71تا، )طباطبایی، بی ماندالیتغیر باقی می تکوین است که از ازل تا ابد ثابت و

  معانی اعتباري: -ب

ه معانی توجه بو  شوداستعمال مى فقه مشترکات لفظی است که در فلسفه، منطق و اصول اعتباری از

 اعتباری در معانی مختلفی استعمال شده است:   دارد.می اشتباه دور مغالطه و را ازانسان آن 

 وجه مصداق خارجی وشود که به هیچمی اطالق معنا به مفاهیمییک در  اعتباری :وهمیات -٥

د گوینبه آن وهمیات هم می اند وباطل محض شوند وخیال ساخته می یبه کمک قوه ذهنی ندارند و

  (.2١-٥/21تا، )طباطبایی، بی

مفاهیم اعتبار ، برخالف مفاهیم حقیقى، غیر ماهو  هستند و این قابلیت را  :ت ثانو معقوال -2

برقرار نیست  شانمفهوم و مصداق عینیت میان؛ ندارند که هم در ذهن بیایند و هم در خارج موجود شوند

رقرار بصورت حمل ماهیت بر افرادش نیست که یک مطابقت ذاتى بینشان برمصادیقشان به آنها و حمل

ده طبق یک اصطالح، اعتباری نامی ،باشد و از طریق مفهوم بتوان به حقیقت مصداق راه یافت. این مفاهیم

 (.27٥، ٥٨31شوند )مصباح یزدی، می

ند گویها انتزاعیات هم میشود که به آناطالق می اعتباری گاه به معقوالت ثانویه :انتزاعیات -٨

شود؛ لذا آن آثار خارجی جدا نمی از هرگز هت خارجیّت بوده وکه تمام جهت مصداقی آن ج مفاهیمی

 صفات آن و فعلیت محضه، یا مفاهیمی مثل مفهوم وجود و ؛آیندبه ذهن که فاقد آن آثار خارجی است نمی

کلی، نوع،  :یابند مثل مفاهیم منطقیوجود نمی ،هرگز در خارج که تمام جهت مصداقی آن ذهنی بوده و

 ،ا ماهوی قرار دارند که گاهی در خارجیه قابل این دسته مفاهیم حقیقی یا معقوالت اولیم در ... قیاس و
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)طباطبایی،  ندایابند و فاقد آثار خارجیگاهی در ذهن وجود می آثار خارجی دارند و ابند ویوجود می

٥٨12 ،2١1 .) 

ملى به اهداف و اغراض عکه صرفا برا  دستیابى  اند مفاهیمى: اعتباری در معنایی دیگر انشایى -1

ان بر سر انسان یا حیو «رأس»اگر  :مثال ؛شوندخاص حمل و تطبیق مى در زندگى انسان، بر موضوعاتى

داد  قرار ایعنوان نشانهولى اگر به ؛که از مصادیق حقیقى آن است اطالق شود یک مفهوم حقیقى است

 (.٥/٥1٣، ٥٨31)ملکى اصفهانى،  است)انشایی( اعتبار   یاطالق شود مفهوم یبر فرد مانند رئیس بودن

مفاهیمی که واقعیت عینی، مصداق بالعرض آن است در مقابل اصالت  :اعتبار در مقابل اصالت -١

ازائی که به معنای منشائیت آثار است و واقعیت عینی، مصداق بالذات آن است. اعتباری به این مفهوم مابه

  (.١71تا، )ابن سینا، بی در ذهن ندارد

 شود که مراد از آن چیزهاییاطالق می اعتباری گاه به مفاهیمیاعتباری به وجود دو طرف نسبت:  -1

که  تحتیّت بنوّت، فوقیّت و نسبیّت، ابوّت و ندارند مثل اضافه و غیر از و جدای است که وجود منحاز

 (.2/27٣تا، )طباطبایی، بی موجود به وجود طرفین نسبت است

یابد؛ اختصاص می ،1اخالقی به مفاهیم حقوقی ودر بیانی دیگر،  عنوان اعتباری :رزشیمفاهیم ا -3

(. اعتباری 27٥، ٥٨31)مصباح یزدی،  شودمفاهیم ارزشی نامیده می ،اصطالح متاخرین که در مفاهیمی

که عدالت نیک است و ظلم ناپسند. نیک بودن عدل و های اخالقی مثل اینبه معنای مراد در ارزش

ناپسند بودن ظلم، اعتباری است؛ یعنی امر عینی و خارجی نیست و اعتبار به نوعی در حقیقت آن دخیل 

 (.2١، ٥٨3٨است )مصباح یزدی، 

که گرچه اعتبارشان  ستان مفهوم اخیر، یعنی مفاهیم اعتباری به معنای ارزشی مورد بحث ما همی 

تایج ن حقیقی میان افعال انسانی و عنوان سمبلی برای روابط عینی وگرو جعل شارع است؛ ولی به در

وجه در رفتار انسان مورد ت بایست کشف شوند وشوند؛ روابطی که میها در نظر گرفته میمترتب بر آن

                                                           

این  مجاز یا استعاره خواهد بود.ها نوعی اراده معانی دیگر از آن فلسفی است و یهحقوقی در واقع از معقوالت ثانوی مفهوم باید و واجب اخالقی و ٥ 

؛ بلکه قانون علیت باشندی حوزه بیرون از ارتباط با حقایق خارجی وو به معنایی خاص، اعتباری، هستند؛ ولی چنین نیست که بی مفاهیم هرچند قراردادی

مانی خطا ز مطابق با واقع است و که زمانی صحیح و دهد؛سعادت خویش تشخیص می ها براساس نیازهایی است که انسان برای رسیدن به کمال واعتبار آن

حقیقی آن در هم آمیزد. کار علمای اخالق این است که  گاهی نیز ممکن است در تصدیق خود دچار خطا شود و اتساع پنداری را با اتساع مخالف واقع. و

 انسان را از این خلط دور بدارند.
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راردادی ق ی این مفاهیم تشریعی ودر حقیقت آن روابط تکوینی و مصالح حقیقی، پشتوانه ر گیرند وقرا

ن شوند ولی ای، هرچند صفت برای یک انسان واقع میغاصب ، مثل دزد وو اخالقی مفاهیم حقوقی. است

ه است از آن جهت نیست که دارای ماهیت انسان است؛ بلکه از آن جهت است که مال کسی را ربود

 (.٥71و2١-٥/21تا، )طباطبایی، بی

 مانند ممنوع و نباید، واجب و از قبیل باید و مشتمل بر مفاهیمی ،عبارت حقوقی یا اخالقی هر

انت خی امانت و، ظلم، عدل: مانند تشکیل دهد. همچنین مفاهیمی ای راتواند محمول قضیهاینهاست که می

ین مفاهیم که از قبیل مفاهیم ماهوی ا د.نای قرار گیرموضوع قضیهد نتواند که مینروکار میبه امانت، در

، فهوم مالم عنوان مثال،به شوند.یک معنی اعتباری نامیده می عینی ندارند به ازاءِبه اصطالح مابه نیستند و

ن آ که فلزاتی خاص هستند بلکه ازنیست ولی از آن جهت  ؛شوندنقره اطالق می هرچند مثال بر طال و

 ای برای رفع نیازهای او باشند. ازتوانند وسیلهمی گیرند وکه مورد رغبت انسان قرار می است هتج

جی خار ازاءِبهمفهوم دیگری به نام مالکیت است که آن هم ما یهمال به انسان نشان یهسوی دیگر، اضاف

پدید  هاآنعنوان مملوک برای طال تغییری در ذات  با اعتبار کردن عنوان مالک برای انسان و ؛ندارد

توجه  ابمثال کنند. ی ارزشی پیدا میروند جنبهکار میعبارات حقوقی به که درها هنگامیآید. این واژهمین

دست آورده تسلطی ی اموالی که از مجرای خاص بهبه لزوم محدود شدن تصرفات انسانی در دایره

، ٥٨31)مصباح یزدی،  ای از اموال لحاظ شده و مالکیت نامیده شده استارهپ قراردادی بر اعتباری و

خاطر اضافه شدن شخصی به آن. طبق که حرمت مال نیز بنا بر نص روایت است نه بهچنان (.271-272

ود رنمی هدر و در آن جایز نیستتصرّف است و  محترم مؤمن مال قاعده فقهی احترام مستفاد از روایت،

به هر روی مقصود از امر اعتبار  این است که عرف و عقال (. 21/27 ،ق٥171 حرعاملی، )ن ک به:

برد کارها و تنظیم امور زندگى و نظم دادن به جامعه اقتصاد  خود، ناگزیرند چیز  را مقیاس برا  پیش

ار ثل اعتبگذار  و مبادله شوند مقرار داده و به آن مالیّت بدهند تا سایر اجناس رو  آن مقیاس قیمت

 (.3/٥1تا، ، بیمعرفت) کردن پول

 حقیقی و اعتباري تقسیمات دیگر -ج

نیز وجود  -عالوه بر تقسیم مفاهیم به اعتباری و حقیقی-تقسیمات دیگری از حقایق و اعتباریات 

 به حقیقی و اعتباری یا تقسیم اعتباریات به قانونی و ادبی.  ادراکات آدمی ودارد: مثل تقسیم علوم 
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ر شهید مطهری دبندی به حقیقی و اعتباری تقسیم شده است. ، در یک دستهادراکات آدمی وعلوم 

شود که هر یک اطالق می ،ادراکات نظری از آن جهت بر افکار و ،ی حقیقیگوید: کلمهاین خصوص می

ه شده رفتاالمری گاالمری است مثل عکسی که از یک واقعیت نفسنفس ها تصویر یک امر واقعی واز آن

 مفاهیم و که االعماعتباریات بالمعنی :داندمیدو بخش دارای ی اعتباریات را یعالمه طباطبا. است

و اعتباریات ند یک امر خارج از ذهن نیست یعنی مربوط به نیستند که جزء ماهیات اندتصوراتی

عی در اجتما یازهای فردی وبر احتیاجات و نبنا که ذهن انسان  اندتصوراتی مفاهیم وکه االخص بالمعنی

ر علوم سیری. د مثل گرسنگی و ؛گویندکند که اعتباریات عملی نیز میجعل میو  ظرف ذهن خود ساخته

 ،ادراکات حقیقی دارای این ویژگی نبوده وجود دارد ولی علوم و ،ادراکات اعتباری ویژگی انگیزش و

، : با تامل در معلومات اعتباریوش رئالیسم گفتهعالمه در اصول فلسفه و ر دهند.تنها از واقع گزارش می

شود که حال ادراکات اعتباری در تولید و استنتاج مانند حال علوم حقیقی است )مطهری، معلوم می

٥٨3٥ ،1/11٨ .) 

دانند و معتقدند: اعتباریات قانونی قراردادهایی ی قانونی و ادبی میبرخی نیز اعتباریات را دو گونه

اند و برای ها جلب مصالح و دفع مفاسد است و مورد قبول عموم افراد یک جامعهآن هستند که هدف

سه نفخود اصالتی دارند یعنی ورای دخالت معتبِر، حقیقتی دارند مثل ملکیت و زوجیت، اگرچه فی

یات اراالمر اعتباریات قانونی غیر از نفس االمر اعتبگرچه نفس اند ولی در هر حال دارای تأصلند.اعتباری

 (.2/3ق، ٥1٥1 ،ادبی است )سیستانی

  یحقیق ومفاهیم اعتباري  ارتباط -4

تواند مین ،حقیقی اتصال وجودی پیدا نکند که با یک امر واقعی وم اعتباری مثل مالکیت مادامیومفه

کیب تر، تجزیه ،تعمیم، تجرید، حکم :تصویری از مفاهیم اعتباری را پدید آورد منتهی با تصرفاتی از قبیل

باعث ایجاد روحی خشک و منجمد و الیتغیر در خلط این مفاهیم  توان بدان دست یافت.انتزاع می و

ند هست چون با نیازهای انسان سر و کار دارند مفاهیمی ،را مفاهیم اعتباریزیشود؛ اسالم و احکام آن می

ذیری تغییرپ این نسبیت و ورد ها داوضع آن تاثیر زیادی در ،عقالنیت عرف و مکان و که اقتضائات زمان و

ثار آ اگر فقیه این مفاهیم اعتباری را با مفاهیم حقیقی قیاس کند و. خصیصه اصلی مفاهیم اعتباری است

ینکه ا تواند داشته باشد جزای میها تسری دهد چه نتیجهرا به آن -که ثابتند- و احکام مفاهیم حقیقی

مشکلی  نه تنها مکان نیست و ات زمان ویقتضم ایط روز واستنباط شود که اصال متناسب با شر احکامی
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: ویندبگتا  شودمی مغرض و ناآگاه مستمسک منتقدان کند که خود نیز باعث ایجاد مشکل ورا حل نمی

و تمام احکام حقوقی و اجتماعی اسالم متناسب با  احکام آن جایگاهی در عصر حاضر ندارند اسالم و»

دین عمال »(. و بدخواهان بگویند: ٨2، ٥٨3٣)سروش، دی« اندده و موقتیی زمان پیامبر)ص( بوجامعه

ثی، )محد« یک نهاد اجتماعی تبدیل شده است که بسیاری از عقالی قوم، در ضرورت آن تردید دارندبه 

 «احکام کیفری اسالم کارآیی ندارد و موجب رواج خشونت است»خردان بگویند: (. یا بی33، ٥٨31

ای از افراد ناآگاه، بسیاری از احکام اسالم را مورد هجمه قرار دهند و (. یا عده1١/٥11، ٥٨3٣)کار، 

های گونه حمالت، جملهی بسیاری از اینمایهص( بپردازند. دست)حتی به هتک حرمت نبی مکرم اسالم

ره ااست که یا ناشی از عدم توجه به مقتضیات زمان و مکان، در صدور احکام یا انگ روحیو بی خشک

است! که از جمله عوامل آن عدم شناخت « عدم تناسب برخی احکام اسالم با اقتضائات زمان و مکان»

 درست مفاهیم اعتباری و حقیقی و قیاس اعتباریات با حقایق است. 

 ارتباط فقه، اصول فقه و اعتباریات -5

یات از اصول فقه با اعتبارفقه و اصول فقه ارتباط نزدیکی با بحث اعتباریات دارند. ارتباط فقه و 

ی این دو علم بر اعتباریات نهاده شده است. بسیار  از موضوعات شود که اساسا شالودهاینجا ناشی می

مطرح شده در فقه، اموری اعتباری هستند که خود شارع اقدام به تأسیس و اعتبار آنها کرده است و 

ن: نماز، روزه، زکات، حدود و... از موضوعات گویند؛ مسائلی چواصطالحا آنها را مجعوالت شرعیه می

رو برخی حتی موضوعات مطرح شده در فقه را شامل موضوعات طبیعى، اعتبار  شرعى هستند. از این

دانند. مفاهیم اعتبار ، مانند: مالکیّت، زوجیّت، پول، موضوعات اعتبار  شرعى و موضوعات عرفى می

 (.2٥١-٨/2٥1تا، وی، بیموسیقى و... از موضوعات عرفى هستند )تق

شوند و بعضی از محموالت مسائل خویی معتقد است: محموالتی که مترتب بر مسائل علم فقه می

 علم اصول از امور اعتباری هستند و واقعیتی، ورای اعتبار دارند. محموالت مسائل علم فقه دو نوعند: 

 جمیع احکام تکلیفی و بسیاری از احکام وضعیه. ها که باالصاله در عالم اعتبار وجود دارند مانند آن -اول

(. ٥1/ 1ق، ٥1٥3ها که به تبع در عالم اعتبار وجود دارند مانند برخی از احکام وضعیه )خویی، آن -دوم

جا حالِ بعضی محموالت علم اصول مانند حجیت خبر واحد، اجماع منقول، ظواهر کتاب، یکی و از این
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 ی اعتباریاتو مسائلی از این دست از این جهت که حقیقتا در زمره از دو خبر متعارض درحال تعارض

 (.٨/٨2ق، ٥1٥٣شود )خمینی، قرار دارند روشن می

درصددند با توجه به نیازهای  های اعتباری سروکار دارندگزاره اصول فقه که با مفاهیم و حقوق و، فقه

روابط و مصالح اجتماعی منجر بخشی امور و سامانجامعه قوانین و مقرراتی را وضع کنند که به  انسان و

ید مطهری شه استدالالت اصولی بسیار است. در وفقه  در ،موارد خلط بین مفاهیم اعتباری و حقیقید. شو

ه ب خلط اعتباردر پانوشت اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشته: در معظم استدالالت، در فن اصول، 

 (. 2/21٨، تات صورت گرفته است )طباطبایی، بیحقیق

حقوقی و محموالت اخالقی ، توان از ماهیات احکام )احکام به اصطالح فقهیمفاهیم اعتباری را می

: حرّ، عبد، اسیر، زن، چون فقیهان برای مؤمن که از مفاهیمی مفهومیِ نمونهاعتباری( تشکیل داد؛ مانند 

 مونهنشکل گرفته است. کافر نیز با  هاو مانند این مرد، ساکن داراالسالم، ساکن دارالکفر، محارب، عادل

قها از ف مفهومی نمونهچنین را استقصا کرد. همتوان مفاهیم آنشود که از کتب فقه میشناخته می مفهومی

 نمونهاین . گیرد. بهره می..ن: داراالسالم، دارالکفر، دارالذمه، دارالعهد، داراالمان، دارالهجره ووچ مفاهیمی

متفاوت  ،تمارکسیسیا مثال یک لیبرال  ،برای انسان، فقیه غیر یک غیر مسلمان و فهومیمنمونه با  مفهومی

 ؛کندگونه مفاهیم تعیین مییل یکی از اینذخود را  مطلوبِ، ست. فقیهآنهای تفاوت اندیشهکه از است 

 اهیم وفدیگر و این ناشی از نوع برداشت از م ذیل مفاهیمی ،دیگر و مارکسیست ذیل مفاهیمی ،لیبرال

 هاست.آن خلط

 احکام اعتباریات  -6

خلط بین تکوین و تشریع، کامال از هم جدا هستند و عدم شناخت صحیح امور اعتباری، باعث 

که امضایی بودن اکثر احکام اسالم و عدم توجه اشتباهات زیادی در استنباط احکام شده است؛ مضافا این

ست و اناعتباری د مفاهیمی عدم شناخت صحیح به عرف و عقالنیت در استنباط احکام را باید نتیجه

همین خلط است که باعث شده در بسیاری موارد، امور اعتباری مانند تکوینی ثابت فرض شده، نقش 

عرف و عقالنیت و اقتضائات زمان و مکان در نظر گرفته نشود و در نتیجه احکامی صادر شود که نه تنها 

م چهره کریه و پاسخگوی نیازهای جامعه و بر اساس اقتضائات زمان و مکان نیست بلکه از اسال

 ،دیبجنورگذارد که باعث تاخت و تازهای بسیاری به دین اسالم شده است )ای به نمایش میمتحجرانه

٥٨٣3 :21.)  
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در  ،تابند و جریان احکام حقایققوانین و امور حقیقی را بر نمی ،اعتباریات :معتقدند یوناکثر اصول

؛ از دداننحقایق را همسان می خلط اعتبار و حقیقت است. برخی نیز احکام اعتباریات و ،امور اعتباری

 ی: تفکیک و خلط ارائه شده است.رو دو نظریهاین

 تفکیک ينظریه -الف

 آید وی تفکیک امور اعتباری از امور حقیقی در کلمات ابن سینا به چشم میهای نظریهریشه

اصولیین  .درست نیست این ،نظرفالسفه است؛ اما به متکلمان و یبرخورد آرا خاستگاه این نظریه، تضاد و

 فکیکت رفت از اشکاالتی مانند لزوم تسلسل و تأثیر معدوم در بعضی احکام شرعی، قائل بهبرای برون

 صاحب و «فرائد االصول»اند. بنا بر برخی کتب اصولی و نظر برخی اصولیون مثل شیخ انصاری در شده

ی در مباحث ،ی راه حلخاستگاه آن ارائه جایگاه تولد این نظریه علم اصول فقه است و ،«االنظار مطارح»

داند و به شکلی از این موضوع در مطالب که فساد حکم وضعی را اعتباری می است چون شرط متاخر

افته ولی یولیت عامهاین نظریه هرچند مقب .گذاردجوید؛ ولی ایشان نیز پا را از این فراتر نمیخود بهره می

« دهع»و « معارج»، «الذریعه»در کتب اصولی قبل از قرن نهم چون  دلیل متقنی بر آن ارائه نشده است.

هایی مثل اعتبار و جعل به معنای مورد نظر در کتب این دوره توان یافت؛ واژههیچ اثری از تفکیک نمی

ه کار برد تا حکم مواردی کعریف حکم شرعی بهی وضع را در تکار نرفته است. شهید ثانی نیز واژهبه

 (. 21ق، ٥1٥1شود را هم شامل شود )عاملی، چیزی به عنوان سبب، شرط یا مانع جعل می

 ،تصریح به عدم جریان احکام امور حقیقی اولین بار تفکیک امور اعتباری از امور حقیقی و ظاهراً

صورت گرفته است. وی در حل « یه المسئولغا»توسط شهرستانی در  ،چون تسلسل در امور اعتباری

حل در م گوید:المقدمه میواحد در فرض وجوب مقدمه به تبع ذی اشکال اجتماع طلبهای متعدد بر شیء

، به تبع ها وکند چون مقدمیتصورت تسلسلی مشکلی ایجاد نمیبحث، اجتماع طلبهای متعدد به

حقیقی  که از موجودات خارجی و مور انتزاعیدر ا انتزاع عقلی محض است و ،های متعددمطلوبیت

غیر  اعی وی انتزآید، چون سلسلهاشکال ندارد؛ بلکه اساسا تسلسل الزم نمی ،تکرار تسلسلی ند،ستنی

  (.221تا، ، بیشهرستانی) یابدبا انقطاع اعتبار پایان می ،خارجی

هد دهرچند در امور انتزاعی است ولی او انتزاعی را در مقابل امور خارجیه قرار می ،شهرستانی بیان

که نقش پررنگی در بالندگی مباحث پیرامون - پس از او کمپانی شود.که امور اعتباری را نیز شامل می
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 و طور روشن و واضح، طرحبحث اعتباریات و تفکیک حکمی آن از امور حقیقی را به -اعتباریات دارد

المه ع نیز ینی و اخیراًیسپس میرزای نا کند.مسائلی چون: وضع و شرط متاخر را بدین وسیله حل می

 اند.به این مساله پرداخته ... طباطبایی و

 نظریه خلط -ب

خلط اعتبار و  ،حقایق احکام اعتباریات ودانستن  یکی و جریان احکام حقایق در امور اعتباری

هایی از خلط اعتباری و حقیقی و خلط حقیقت و مجاز نیز و اصولیان، نمونهدر کالم فقها  حقیقت است.

اند در خصوص ذات متلبس به مبدأ فعال و مجازند در ما که گویند: مشتقات، حقیقتوجود دارد چنان

، ش٥٨٣3اند )محمدی، برخى بین حال تلبس و حال اسناد و نسبت خلط کردهو  انقضى عنه التلبس

 از خَلط مفاهیم اعتباری و تکوینی هم وجود دارد.  (. مواردی٥/٥٥2

 نمونه هایی از خلط اعتباري و تکوینی -7

 االسمیتعریف واقعی و شرح -7-1

باب  در« آخوند»االسمی است. یکی از موارد خلط بین تکوین و تشریع، تعریف به واقعی و شرح

ست داند و معتقد ااشکال میرا بیاالسمی دانسته و عدم جامعیت و مانعیت آناستصحاب، تعاریف را شرح

ن امر را او ایاالسمی. شود که تعریف واقعی باشد نه شرحوقتی جامعیت و مانعیت یک تعریف، محقق می

گوید: از آنجا که استصحاب، یک امر اعتباری است مصداق بارز خلط بین تکوین و تشریع دانسته، می

وک اقم الصالت لدل»گوید: برای تعریف آن نباید به سراغ مبادی تکوینی رفت. مثال وقتی شارع می

سبب یا ذات شرط  آخوند، معتقد است که ذاتدلوک شمس، سبب است برای وجوب صالت. « الشمس.

خاطر ها طبق قانون علیّت و بهشوند و با موجود شدن آنیا ذات جزء یا مانع و ... تکویناً موجود مى

وجود سنخیت و خصوصیّت تکوینى بین علّت و معلول، در همان آن و بدون تخلّل زمانى، معلول موجود 

و رابطه بین آن دو که همان شود. دلوک شمس، ذات سبب است و وجوب صالت، مسبّب و تکلیف مى

سببیّت است حکم وضعى است. پس اوّل باید ذات سبب، ذات شرط، ذات جزء و... موجود شود تا بتوان 

ود خاطر وجشود بهاز آن سببیّت، شرطیّت و جزئیّت را انتزاع کرد؛ کما اینکه وقتى آتش، موجود مى

شود و در صورت تماس جسم با ش مىسنخیّت بین ذات آتش و ذات حرارت، حرارت مقهور وجود آت

آتش و عدم وجود مانعى مثل رطوبت، احراق قطعى بوده، تحقّق پیدا خواهد کرد. او که قائل به تکوینى 

کند بودن رابطه بین دلوک شمس و وجوب صالت است جعل و تشریع استقاللى حکم وضعى را نیز ردّ مى
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بین علّت و معلول موجود نباشد، هر علّتى باید گوید: اگر یک سنخیّت و ارتباط خاص تکوینى و می

 بتواند در غیر معلولش نیز اثر کند و هر معلولى هم بتواند از غیر علّتش صادر شود که این محال است.

جهان ماده براساس آن استوار است. محال است  این قانون، جزو بدیهیات بوده و اصل جهان طبیعت و

حادث بدون علّت، محال »تواند در چیز دیگر اثر کند. اگر بگوییم بدون وجود این رابطه، هر چیز  ب

را باید بتوان فرض کرد که موجود  حادث، مسبوق به عدم باشد؛ زیریزد؛ هم مىه قوانین دیگر ب .«نیست

 (. ٥11، ٥٨٣3)بجنوردی،  که پدیده، بدون پدیدآورنده محال استدر حالى

 و ذات سبب ،زوال خورشید ی علّیت، برقرار است.هبین دلوک شمس و وجوب صالت نیز این رابط

تقدّم وجود  دارد و چون دارا  اثر تکوینى هم هست طبق قانون  ،امر  تکوینى بوده و در عالم تکوین

ی هشود. اگر به واسطمىت صال یعلّیت به اعتبار خصوصیّت موجود در آن، اثر کرده و سبب وجوب اقامه

شرط و ذات جزء مسبّب موجود شود دیگر جعل تشریعى سببیّت و شرطیّت اثر تکوینى ذات سبب و ذات 

اقم » دررا این تأثیر در زمان قبل حاصل شده است. زیتوسط شارع کار  عبث خواهد بود؛  ،و جزئیّت

ا به اعتبار آن خصوصیّت، نماز ظهر ر ،خصوصیّتى بوده که شارع «لدلوک الشّمس الى غسق اللّیل هالصال

ه قرار دهد. البتّه ب تگذار، دلوک را سبب وجوب صاللذا دیگر نیاز  نیست که قانون ؛تواجب کرده اس

شود؛ چون قانون علیّت تابع انشا و صرف انشاء شارع مقدّس هم این خصوصیّات تکوینى موجود نمى

جا تنها این خصوصیّت را کشف کرده و دلوک شمس را سبب اعتبار شارع مقدّس نیست؛ شارع در این

قرار داده است. اطالق سببیّت یا شرطیّت یا ... در این موارد به صورت مجاز  است نه  تب صالوجو

در  ،مثال برا  وجوب، برا  تکلیف ،از طرفى شرطیّت، جزئیّت، مانعیّت به معنا  اصطالح واقعى آن.

جعل  نیستند.نه به جعل بسیط و نه به جعل تألیفى قابل جعل  آنحکم ماهیّت بوده و ماهیّت یا اجزا  

ء نسبت به آن چیز فقر داشته باشد و الّا جعل ذاتیات یا عرض در مورد چیز  صادق است که آن شى

ه شود و نیاز  بهم موجود مى شیئى موجود شد تکوینا ذاتیات آن ء معنى ندارد. وقتىالزم از برا  شى

یا حیوانیت را برا  انسان جعل  توان زوجیّت را برا  اربعه یا ناطقیتنمى ست.یجعل اجزا  ماهیّت ن

 ها جنس و فصل انسان و ماهیّت انسان هستند و جعل ماهیّت محال است.این کرد.

اشکال کار آخوند در خلط مسائل تشریعى با مسائل تکوینى  ،اوّال نویسد:می نقد نظر آخونداو در 

نى تکوین تابع مباد  تکویشود. افق مباد  تکوین و قانون علّیت در مسائل تشریعى جار  نمى است.
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حتّى  ؛کندخودش است. حتّى خدا که قدرت مطلقه است هر چیز  را از طریق سبب خودش موجود مى

اینکه آتش بر حضرت  کند.معجزه که خرق عادت است از قوانین عالم ماده و قانون علّیت تبعیت مى

 دلیل تعلّق اراده تکوینى خداوند بر انقالب و تغییر در ماهیّت آتش بودهابراهیم )ع( سرد و سالمت شد به

که آتش در عین آتش بودن، فاقد خاصیت سوزاندن شود؛ چراکه اثر  نه این «وَ سَالما یا نارُ کُونی بَرْداً»

من بیده »تکوینى آتش، سوزاندن است؛ ولى مباد  تشریعى، بستگى به کیفیت جعل و اعتبار شارع یا 

درست است که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد است و  دارد. تشریع، غیر از تکوین است. «االعتبار

ا  وجود داشته و هر چیز  هر چیز  را که شارع مقدّس واجب کرده حتما در متعلّقش، مصلحت ملزمه

نداریم؛ اما این ا  بوده و هیچ حکم گزافى در اسالم را که حرام کرده حتما در متعلّقش، مفسده ملزمه

معنا  آن نیست که تمام مصلحت و تمام مالک وجوب نماز ظهر، دلوک شمس یا خصوصیّت تکوینیه به

که اصل و شده است؛ در حالى ذکرجا، دلوک شمس برا  بیان حدّ و اندازه این موجود در آن باشد. در

تعالى است که موجب استکمال  اساس در نماز و عبادت، همان کرنش و بندگى انسان در برابر ذات بار 

کُلُوا وَ » که در مورد روزه بیان شده طوروقت خاص، تمام مالک باشد. همان که آن شود، نه ایننفس مى

إِلَى  ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ»سپس فرمود  (٥٣3)بقره/« بْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَداَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْ

این آیه نیز درصدد بیان اثر تکوینى فجر نیست؛ بلکه در آن، حدّ صیام و امساک بیان  (٥٣3)بقره/« اللَّیْل

گذارد خود صوم و امساک از مفطّرات است نه چیز دیگر. شده است. آن چیز  که در بنده و عبد اثر مى

عنوان حدود  هستند که تعیین ها بهطور وقوف در مشعر یا عرفات، تمام المالک نیست؛ بلکه اینهمین

حکمى را  ،بنابراین، نباید مسائل و مباد  تکوین را با مباد  تشریع خلط کرد. حتّى اگر شارع؛ اندشده

 نحو قضیه شرطیه هم بیان کند؛ به معنا  آن نیست که تمام مالک، مربوط به آن شرط خاص باشدبه

 (. ٥11-٥13، ٥٨٣3 )بجنوردی،

 ،وجه به اینکه جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه و تابع مصالح و مفاسد است، فعلیت حکمبنابراین، با ت

شروط الواجب الم»شود. در نتیجه فعلى شد حکم هم فعلى مى ،موضوع یوقت .استتابع فعلیت موضوع 

اگر شرط تحقق پیدا کرد هر دو فعلیت  «قبل تحقق شرطه الالوجوب و الالواجب کالهما الیکون فعلیا

کنند. پس بین فعلیت وجوب و واجب و تحقق شرط در عالم خارج وابستگى وجود دارد ا مىپید

 (.1٣، ٥٨٣3)بجنوردی، 
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واجب  :هتفانصاری گمطلب را توجیه کنند. شیخ  ،اند در واجب مشروط از راه شرط متأخربرخى خواسته

 ،که واجب مشروطآخوند هم این است  نظر االن شرطش حاصل است. همین ،مشروط به شرط متأخر

آخوند معتقد است: جعل و تشریع استقاللی، حکم وضعی را  یک نحو وجوبى قبل از تحقق شرط دارد.

اش این است که هر علتی بتواند در غیر معلولش هم اثر کند و این محال است. از کند چون الزمهرد می

ه احکام تابع مصالح و گوید: درست است کنظر بجنوردی، این هم مصداق بارز خلط است؛ وی می

مفاسدند؛ ولی این به آن معنا نیست که تمام مصلحت، وجود نیاز دلوک شمس باشد یا خصوصیات 

ی آن. دلوک شمس برای بیان حد و اندازه ذکر شده است نه آنکه علت تکوینی وجوب نماز باشد تکوینیه

 (.٥1١-٥13 ،٥٨٣3 ،)بجنوردی

 خلط در بیع فضولی -3-2

شرعی سخن  مشروط عقلی و شرط و معلول و علت و بحث بیع فضولی از صاحب جواهر در

ط را در شر مشروط بر سبب و تقدم مسبَب بر است که این دو باب با هم متفاوتند و معتقد گوید ومی

ات برخالف تکوینی ؛شرعی تابع جعل شارعند اعتباری و داند؛ زیرا امورنمی اعتباری جایز امور شرعی و

ین ا در، عبادات فرقی بین معامالت و ای ندارد وها جایز است و استحالهبر شرط در آن که تقدم مشروط

 یاضهسبب است یا غسل زن مستح شنبه که تقدیم مسبب برمثل غسل جمعه در روز پنج ؛خصوص نیست

ی بنابراین صاحب جواهر، اجازه. ی روز قبل و تقدم مشروط بر شرط استکه شرط صحت روزه صائمه

کام اح :گویدداند؛ زیرا میکه اجازه را شرط متاخر هم میحالی داند دره در بیع فضولی را کاشفه میالحق

شود شرط ؛ لذا استحاله ندارد که چیزی که در آینده محقق مینداعتبار شارع شرعی دائرمدار جعل و

. در توجیه سبب متقدم، هیچ اشکالی در سبب (2٣١-22/2٣3 ،ق٥171نجفی، ) شیء متقدم قرار گیرد

متقدم نه از جهت اصل اعتبار و نه از جهت احتمال تناقض نیست؛ چون انفکاک اثر از سبب، مختص امور 

کننده تکوینی است. در اعتباریات انفکاک اثر از سبب منعی ندارد؛ مثل اینکه انشاء ملکیت از طرف وصیت

د؛ پس فاصله میان انشا و تحقق اثر خالی از اشکال است )سبحانی، یاباثرش بعد از مرگ او تحقق می

 (. ٥/1٣1ق، ٥1٥٣

 ی ملکیت است. تمامیت عقدی قائلین به کشف آورده است: عقد، سبب تامهبجنوردی در بحث ادله

گوید: اجازه هم متعلق به عقد است؛ نتیجه اینکه شود. محقق کرکی میدر بیع فضولی با اجازه معلوم می
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ا ورود اجازه عقد از حین وقوع، مؤثر است. فخرالمحققین گفته: اگر اجازه کاشف از صحت و نفوذ عقد ب

اش تأثیر معدوم، در موجود است؛ زیرا عقد، هنگام اجازه از حین وقوعش نباشد بلکه ناقل باشد الزمه

 تواند در ایجاد نقل و انتقال، مؤثر باشد.معدوم است و نمی

ز ی عقد این است که اگر منظور او ااستدالل اول محقق کرکی مبنی بر سببیت تامهپاسخ شیخ به 

ی عقد برای نقل و انتقال، علت تامه بودنِ عقدِ مقرون به رضایت مالک باشد درست است؛ سببیت تامه

درست نیست؛ زیرا اجازه کاشف از مقارنت « اجازه کاشف از تمامیت عقد است.»گوید: اما اینکه او می

ا تمام صورت سبب رمقام و بدل از رضایت مقارن بدانیم در اینرضایت با عقد نیست. نهایتا اجازه را قائم

کند؛ اما دلیلی ندارد قبل از آن اثر عقد موجود باشد. اینکه گفته عقدی که فضول واقع کرده جامع می

، تمام است، اشکالش جمیع شروط است جز رضایت مالک و هرگاه رضایت مالک آمد عقد از حین وقوع

این است که با اعتراف به شرطیت رضایت، چگونه ممکن است قبل از شرط، مشروط موجود شود؟ 

 (2/٣3، ٥٨٣٣شود؟ )بجنوردی، چگونه شرط، کاشف از وجود مشروط قبل از خود می

در پاسخ به این اشکال گفته: مسائل عقلی را نباید با مسائل شرعی و جعلی خلط  صاحب جواهر

ی و مانند آن عقلی است و دایره مشروط تقدم شرط برد. احکامی مانند علیت و تقدم علت بر معلول، کر

شمول آن محدود به مسائل عقلی و فلسفی است؛ اما موضوعات مشروع و مجعول، بستگی به جعل جاعل 

چه کند هرمیتواند شرطی را اعتبار کند که بعد از مشروط بیاید و این مشکلی ایجاد ندارد. شارع می

ازاءِ خارجی ندارد. در مانحن فیه هم شروط شرعیه را با معتبِر جعل کند همان است؛ زیرا واقعیت و مابه

طور که شارع در موارد بسیاری از احکام فلسفی و عقلی تخلف شروط عقلیه نباید مساوی دانست. همان

بب س شنبه که تقدیم مسبب برنجمثل غسل جمعه در روز پکرده است این هم یکی از آن موارد است. 

نیز اشکالی ندارد که اجازه که شرط نفوذ عقد است بعد از عقد، یعنی بعد از بیع فضولی . پس در است

 (.22/2٣1 ،ق٥171نجفی، )، بیاید مشروط وجود

را ند نیستعقلی  مانند شروطشروط شرعی  مبنی بر اینکه استدالل صاحب جواهر، ،شیخ انصاری

ط بر شر داشتن قدمم فرقی نیست و مورداین  شرعی در مسائل عقلی ومیان است  معتقد قبول ندارد و

که در شرط  طورهمان ،. از نظر شیخر غیر آنچه د است چه در مسائل شرعی وو واجب الزم ، مشروط

مقدم شود در شرع هم  ،عقال محال است که مشروط بر شرط محال است و ،آن از مشروط تاخر ،عقلی

اع وقتی اجتم .هم فرقی ندارد شرع با عقل و شرط در، عبارت دیگر. بهمحال است ،تاخر مشروط از شرط
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ها در مجعوالت شرعی هم عقل. زیادی مثال نقیضین محال است تفاوتی ندارد که در شرع باشد یا در

هایی که صاحب مثالتمام قع شود. او ،شود یک امر محالشود و موجب نمیمحال عقلی نمیوقوع باعث 

شود سبب یا شرطند نه سببند ها که تصور مییک از آنهیچ :توجیه شوند که طورآورده باید این جواهر

 در ما نحن فیه که:ست ااین  اشکال این توجیه اما؛ شودع میانتزاها شرط از آن نه شرط؛ بلکه سبب و

 انتزاعی است شرط در ملکیت دانست. عنوانیک ه به عقد را ک لحوق اجازه توان عنوان تعقب اجازه ونمی

س پاین عنوان امری مقارن با عقد است  است و شرط خود اجازه شرط عقد نیست بلکه امرِ منتزع از آن

ی هاجاز . ادلّه،ه استاما این نیز مخالف ادلّ شود؛آید؛ بلکه شرط مقارن میاشکال شرط متاخر پیش نمی

یا ناقله بودن اجازه در بیع فضولی به این بحث از کاشفه  یخ درش .دانندشرط عقد میواقعی خارجی را 

مسأله پرداخته و گفته: اگر بپذیریم که رضایت مالک از جمله شروط است چگونه کاشف از وجود 

 (٨1٥-٥/٨12، ق٥1٥7آید؟ )مکاسب، مشروط، قبل از آن می

داند؛ اس اعتباریات به حقایق را ناصواب میپذیرد و قی، نظر صاحب جواهر را میعروه صاحب

گونه تحققی وراءِ جعل جاعل ندارد و نظر شیخ انصاری مبنی بر اینکه چراکه از نظر او امر اعتباری هیچ

ود، مردود شهای بسیار، باعث وقوع محال عقلی نمیبین شرط عقلی و شرعی تفاوتی نیست و وجود مثال

ها را اند تابع جعل شارعند و شارع هر طور خواست آناعتباریشرط و مشروط، چون  -٥است زیرا: 

گویند تاخر شرط محال است و استحاله دارد یک اینکه می -2ای هم ندارد؛ کند و هیچ استحالهجعل می

 که تاثیرتواند داشته باشد و آن این است که شرط، هنگام وجود مشروط معدوم باشد در حالیوجه می

گوییم این اشکال عینا در تقدم شرط به مشروط هم وجود دارد حال است؛ ولی ما میمعدوم در موجود، م

پس باید پذیرفت که تقدم شرط بر مشروط هم جایز نیست؛ زیرا شرط در هنگام وجود مشروط، معدوم 

آنچه در مشروط دخالت دارد وجود دهری و تقدم زمانی  -٨است و تاثیر معدوم در موجود، محال است. 

باشد )مثل فرض بیع فضولی که یعنی وجود شرط قبل از مشروط و این هم مقارن با عقد می شرط است

آید( و باید توجه داشت که فقط در عالم زمان است که شرط، متاخر عنوان شرط بعد از عقد میاجازه به

کام جرای احها به تکوینیات و ااز مشروط است؛ بنابراین اعتباریات احکام حقایق را ندارند و قیاس آن

 ها درست نیست. حقایق درباره آن
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ال داند؛ مثعالمه بحرانی نیز احکام مفاهیم اعتباری و حقیقی را متفاوت و خلطشان را ناصواب می

چند  ی سهونویسد: برای نمونه سجدهشود یا خیر؟ میدر باب اینکه تعدد سبب موجب تعدد مسبب می

زدن و کالم بی جا و ... اگر دو عامل جمع شوند وی قائل به عامل دارد: ایستادن به جای نشستن، حرف 

 (.2/٥13، ش٥٨1٨بحرانی، عدم تداخل است )

الیجوز اجتماع علتین علی »ای هست که: همین نظر را دارد. قاعده« مختلف»عالمه حلی هم در 

لت ه چند عاین مربوط به علل تکوینی است نه اعتباری. یا مثال اینکه اگر چند غسل ب« معلول واحد

کند. پس مفاهیم اعتباری و حقیقی احکامشان متفاوت ها کفایت میی آنواجب شود یک غسل از همه

 (.٥/٥3٣ش، ٥٨3٥حلّی،است و خلط شان ناصواب )

عالمه طباطبایی، در بحث از شرط متاخر، ذیل نظر آخوند که احکام اعتباریات را مانند حقایق 

معلق، مثل حج که مقدمات آن قبل از رسیدن زمان انجام آن داند آورده: شرط وجوب در واجب می

یعنی انجام واجب شده از نوع شرط متاخر است. وجوب قبل از زمان واجب و شرط آن موجود شده 

اعمال حج واجب، مشروط به آمدن ماه ذی حجه است و وجوبش به ماه ذی حجه. عمل حج و زمان 

ط به آمدن ماه ذی حجه قبل از زمانش موجود شده است. اند و وجوبِ مشرووجوبش با هم موجود شده

وجود ی توقف مگوید: بر استحالهایشان در حل مشکل شرط متاخر و استحاله توقف موجود بر معدوم می

بر معدوم، در امور حقیقی برهان اقامه شده؛ اما صحت امر اعتباری مورد بحث فقط به ترتب اثر وابسته 

تا، تاسف بار دلیلی جز خلط حقایق و اعتباریات وجود ندارد )طباطبایی، بیاست؛ لذا برای این سخنان 

٥/ ٥73.) 

رای ها بدانند که در پاسخ آنمی مشروطبر لزوم تقدّم شرط ی برخی نیز شرط متاخر را نقض قاعده

د. اشاره ش ی مکاسبحاشیه در هصاحب عرو نظر و یبیع فضول در خصوص جواهر احبنمونه به نظر ص

شود وسیله امر سابق یا الحق یا مقارنی حاصل میدر زندگی روزمره نیز موارد زیادی هست که مطلوب به

 و گریزی نیست جز تمسک به آنها.

 :مالکیت -٨-3

({ است؛ یعنى ما به ازاء ٥/١2، ش٥٨3١مظفر، مالکیت نیز از امور اعتباری }اعتباری محض )

ندارد؛ بلکه با اعتبار معتبر هست و وقتى اعتبارکننده اعتبارش را  خارجى و منشاء انتزاعى خارجى

 برداشت، نیست. 
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باری یک امر اعت مالکیت وجود حقیقی ندارد؛ بلکه»گوید: مطهری درخصوص اعتبار  بودن مالکیت، می

 اهیمخوخواهیم یک امر اعتباری را برای یک امر حقیقی ثابت کنیم و یک وقت میاست یک وقت ما می

یک امر حقیقی را برای یک امر اعتباری ثابت کنیم؛ دولت وجودش اعتباری است. مالکیت هم وجودش 

 (.٥٣3، ٥٨31)مطهری، « اعتباری است

معنا  مالکیت، مالیت، ملک و مال، معنایى عرفى و لغو  است که شناخت آن منوط به بیان شارع 

یانشان اند وقتی دلیل شرعى بر بحقیقت شرعیه یا دلیل شرعى نیست؛ بلکه همانند سایر الفاظى که فاقد

 (.2/٨3٥ق، ٥17١؛ نراقی، ٥٥٨ش، ٥٨3١)نراقى،  نیست باید به عرف و لغت مراجعه کرد

 اتذ مخصوصی که حقیقت لکیبندی انواع مالکیت، سه نوع مالکیت ذکر شده است: مادر دسته

ارض ع مرکوبکه بر  راکب تلکیاممثل  ضیعرَ ت لکیام؛ «رلِمَنِ المُلک... لِلَّهِ الواحِدِ القَهَّا»پروردگار است 

ش، ٥٨٣٥ی که از باب اعتبار است و واقعیتی جز اعتبار ندارد )طباطبایى قمى، اعتبار تلکیامشده است و 

1-١.)  

جا  استناد به ادلّه شرعى، به ارتکاز دانند و در تعریف مالکیت بهفقها مالکیّت را مفهومى عرفى می

اند. شارع نیز با توجّه به همان معنا و مفهوم و برداشت عمومى مردم از مفهوم آن بسنده کردهعرف و عقال 

عرفى، احکام و آثار  را بر آن مترتّب کرده است؛ لذا برا  شناخت ماهیّت آن باید به عرف مراجعه کرد 

 (.21/2٨١تا، )شریعتی، بی

 شود بلکه منفعت وه تنها عین را شامل مىمالکیت در حقوق اسالم دارا  مفهومى گسترده است و ن

ل رود مثکار مىگیرد. حتى این کلمه گاهى درمورد حقوق غیر مالى نیز بهانتفاع و ... را نیز در بر مى

 (. 37، ٥٨3١اطالق مالکیت بر حقوق مؤلفان و هنرمندان )صفایى، 

 بر عینی ن انسان یا غیر او، مثالی بنا بر مفاهیم عرفی عبارتست از: ارتباط اعتباری بیاعتبار تملکی

 (.1ش، ٥٨٣٥)طباطبایى قمى،  از اعیان یا منفعتی از منافع مثل ملکیت یک انسان بر خانه

غالباً  اند مانند متکلمین کهبسیاری از علما برای اثبات امور حقیقی به مقدمات اعتباری استناد کرده

اند از این راه در باب مبدأ و معاد ار داده و خواستهآویز قرسن و قبح یا سایر مفاهیم اعتباری را دستحُ

ریات یق را در اعتبااها احکام و آثار حقنتیجه بگیرند. بر عکس بسیاری در فن اصول در معظم استدالل

 (. مثال مالکیت که اعم از عین و منفعت و به معنای دارا بودن2/21٨ ،تابی ،دانند )طباطباییهم جاری می
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ین مالک ب که در آن یعنی قابلیت انتقال ملک( است در وجود اعتباری و احاطه شخص )حقیقی یا حقوقی

که فرد، روزی مالک مالی است و بر ؛ چه آناز مالک استی شود که جداای فرض میملک رابطهمایو 

ز مفاهیم قیقی اعدم تفکیک مفاهیم حشود. آن سلطنت دارد و روز دیگر، مالکیت به سببی از او سلب می

 ماحکا استنباط در اسالم احکام اکثر کهاین به توجه عدم و عقالنیت و عرف به توجه عدماعتباری، 

 است. اعتباری مفاهیم شناخت عدم نتیجه است، امضایی

 جاینت -8

المری ا واقعی و نفس ههیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابط

اشی ندر فقه و اصول  هاآن طخل و تعمیم احکام اعتباریات به حقایقیا قیاس اعتباریات به حقایق  ؛ندارد

عدم شناخت صحیح مفاهیم اعتباری  هاست.عدم درک تفاوت بین آنو عدم شناخت صحیح این مفاهیم از 

اد روحی تبعات زیادی دارد. این مغالطه باعث ایج ی فقه و حقوق و اصول فقهبه خصوص در حوزه

 شود و اگر فقیه این مفاهیم را با مفاهیم حقیقی قیاس کند وو الیتغیر در اسالم و احکام آن می خشک

 شود که متناسب بامی اش استنباط احکامیها تسری دهد نتیجهرا به آن آثار و احکام مفاهیم حقیقی

کند که خود نیز باعث ایجاد نمینه تنها مشکلی را حل  مکان نیست و اقتضائات زمان و شرایط روز و

 «احکام آن جایگاهی در عصر حاضر ندارند. اسالم و» :شود که بگویندمستمسک منتقدان می مشکل و

باحث میا در بسیاری از  فقهه کند که حقیقت اعتبار، در حوزاعتباری بودن احکام تکلیفی اقتضا می

ای عقلی و که مساله - مشروط دم شرط برتقمثال در ... مشخص شود. و  مانند شرط متأخر ،اصولی

که در احکام و مسائل را با مسائل شرعی یکی دانست؛ چه آننباید آن -ی شمولش محدود استدایره

 یم ومفاهاین ست با تبیین ا لذا الزمتوان در شرعیات تخلف کرد؛ عقلی امکان تخطی هست ولی نمی

باید  .ها جلوگیری شوداز خلط آن واهیم اعتباری ارائه تصویری از مف هااتصال بین آن و ایجاد ارتباط

هذا علی ؛مبنای صحیح مشخص شود شوند و بیینت ،فقه و اصولمورد کاربرد در مفاهیم حقیقی و اعتباری 

های علمی و دانشگاهی پرداختن به این مباحث و اختصاص فصولی در دروس فقهی و اصولی در حوزه

 نماید.می ای ضرورییا تدوین فرهنگنامه

 نمودزان سبب عالم کبودت می ی کبود          پیش چشـمت داشـتی شیـشه
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 منابع -9

 *قرآن.

ن ترجمه و شرح: دکتر حس، اشارات و تنبیهات، تا()بی عبداهلل بن ابوعلی حسین، ابن سینا .٥

 تهران: انتشارات سروش. ، ملکشاهی

 .موسسه النعمان: بیروت، مکاسبال، ق(٥1٥7شیخ مرتضی )، انصاری .2

تهران: مجمع علمی ، استصحاب شرح كفایه األصول(، ش٥٨٣3) سید محمد موسوی، بجنوردی .٨

 و فرهنگی مجد.

  تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.، فقه مدنی، (٥٨٣٣) ــــــــــ .1

 نشر دفتر: قم ،الطاهره العتره احکام فی النّاضره الحدائق ش(،٥٨1٨احمد ) بن یوسف بحرانی، .١

 علمیه قم. حوزه مدرسین جامعه اسالمی

: قم، ٨شماره ، مجله فقه اهل بیت ع، تحول موضوعات در فقه، تا()بی سیدمرتضی، تقوی .1

 .273-217 ،مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى

 . تهران: گنج دانش، مبسوط در ترمینولوژي حقوق(، ش٥٨3٣) محمدجعفر، جعفری لنگرودی .3

ات انتشار تهران: ،مترجم: منوچهر صانعی درّه بیدی، فرهنگ فلسفی(، ٥٨11)پائیز  جمیل صلیبا .٣

 حکمت.

  البیت ع.، اول، قم: مؤسسه آلوسائل الشیعهق(، ٥171حرّ عاملى، محمدبن حسن ) .1

 دفترم: ، قهمختلف الشّیعة فی احکام الشّریع(، ش٥٨3٥) بن مطهر عالمه حسن بن یوسف ،حلّی .٥7

 .تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 البیت.قم: موسسه آل، كفایة االصول، ق(٥171) مالمحمدکاظم، خراسانی )آخوند( .٥٥

جا: موسسه تنظیم و نشر آثار امام بی، تحریرات فی االصول، ق(٥1٥٣) سیدمصطفی، خمینی  .٥2

 خمینی. 

قم: ، )محمد اسحاق فیاض(محاضرات فی علم االصول(، ق٥1٥3) سیدابوالقاسم موسوی، خویی  .٥٨

 موسسه انصاریان. 

 قم: موسسه امام صادق ع.، المحصول فی علم االصول(، ق٥1٥٣) جعفر، سبحانی  .٥1
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 .١1ش، ي زنانماهنامه(، ٥٨3٣دی ) عبدالکریم، سروش  .٥١

 لیتوگرافی حمید.: قم، 2ج، الرافد فی علم االصول(، ق٥1٥1) حسینى علی، سیستانی  .٥1

، مجله فقه اهل بیت ع، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى، بیع زمانیتا(، شریعتی، سعید )بی  .٥3

21 ،21٥-2٥7 . 

 .البیتقم: موسسه آل، االصولالمسئول فی علمغایه(، تا)بی سیدمحمد حسینی، شهرستانی  .٥٣

 میزان. : تهران، مقاالتى درباره حقوق مدنى و تطبیقى، ش(٥٨3١سید حسین )، صفایى  .٥1

 ه.عالم بنیاد علمی و فرهنگی: قم، الکفایهحاشیه، (تابی) سیدمحمدحسین، طباطبایی  .27

 ه.عالمبنیاد علمی و فرهنگی : قم، )رساله اعتباریات( رسائل سبعه، (تابی) ــــــــــ   .2٥

موسسه نشر اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه : قم، الحکمه هنهای، ش(٥٨12) ـــــــــــ   .22

 . قم

 نا.، قم: بیاألنوارالبهیه فی القواعدالفقهیهش(، ٥٨٣٥طباطبایى قمى، تقى )  .2٨

دفتر تبلیغات اسالمی  قم:، تمهید القواعد(، ق٥1٥1) الدین بن على جبعیزین، عاملی)شهید ثانى(  .21

  .حوزه علمیه قم

 زانتشار شرکت سهامی، تهران: چاپ چهارم ،فلسفه حقوق(، ٥٨٣١) ناصر ،کاتوزیان  .2١

  .٥11-٥11 ،1١ شماره, 1 دوره، مجله کیان، خشونتحقوق و (، ٥٨3٣) مهر انگیز، کار  .21

، ١٥شماره، ی کیانماهنامه، ک امکاندین به مثابه ی(، ٥٨31)فروردین و اردیبهشت حسن، محدثی  .23

٣7-31.  

 نا.بی قم:، چاپ دهم، شرح اصول فقه(، ش٥٨٣3)محمد ، على   .2٣

شرکت چاپ و ، جابی، ٥جلد، چاپ دوم، آموزش فلسفه، (٥٨31)پائیز محمدتقی، مصباح یزدی  .21

 .الملل سازمان تبلیغات اسالمینشر بین

، موسسه اطالعات، چاپ سوم، تهران: اخالق يدروس فلسفه، ش(٥٨3٨محمدتقی )، مصباح یزدی  .٨7

 .جابی

 .صدرا: تهران چاپ پنجم، ،اسالم و مقتضیات زمان، ش(٥٨31مرتضی )، مطهری  .٨٥

 صدرا.: تهران، 1ج، مجموعه آثار، ش( ٥٨3٥) ـــــــــ  .٨2

 .قم: طبع اسماعیلیان ، چاپ پنجم،أصول الفقه (،ش٥٨3١) مظفر، محمد رضا  .٨٨
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 ،3 شماره ع، بیت اهل فقه مجله قیمتى؟ یااست مثلى چیست؟ پول(،  تابی) محمدهاد  معرفت،  .٨1

 .٥1-٥1 اسالمى، فقه المعارف دائره مؤسسه: قم

 نا. ، قم: بی(، فرهنگ اصطالحات اصولش٥٨31)ملکى اصفهانى، مجتبى   .٨١

جلد،  1٨، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، (ق٥171محمدحسن )، نجفی)صاحب جواهر(  .٨1

 .التراث العربیبیروت: دارإحیاء چاپ هفتم،

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى. : قم، عوائد االیام(، ش٥٨3١) مال احمد، نراقى  .٨3

 چاپ سنگى.، کتابخانۀ نجفى: قم، مستند الشیعه(، ق٥17١) ـــــــــــ  .٨٣

 


