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ئهم ا هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 :حقیقت شرعیه
 در سه مقام موردبه آن اشاره شود بحث حقیقت شرعیه است. بحث از حقیقت شرعیه باید جا بحث دیگری که در این 

 گیرد: میقرار  بررسی

 تنقیح محل نزاع و بحث. اول: مقام

شود یا نه که نوعاً  ای بر این بحث مترتب می ای دارد و آیا ثمره عملیه باید ببینیم آیا بحث حقیقت شرعیه ثمره دوم: مقام

 .کنند کنند و یا ثمره نادری برای آن ذکر می ای را انکار می چنین ثمرهنسبت به این بخش یا 

حقیقت شرعیه  باید ببینیم شدیم ائل به حقیقت شرعیهکیفیت وضع در حقیقت شرعیه چگونه است، یعنی اگر ق سوم: مقام

 شود. چگونه محقق می
 تنقیح محل نزاع مقام اول:

 نظر مشهور:

د که نای وجود دار در مقام اول که تنقیح محل نزاع است معروف و مشهور این است که به طور کلی معانی مستحدثه شرعیه

را در آن معانی استعمال کرده، یعنی در این مسئله تردیدی نیست که الفاظی که از نظر لغوی برای معانی  شارع الفاظی

اند لکن بحث این است که آیا شارع این الفاظ را  ای استعمال شده اند در محیط شرع در یک معانی شرعیه خاصی وضع شده

ی شارع لفظ را برای معنای شرعی آن به وضع و حقیقت ثانوی یعنمعانی شرعیه نقل داده  این از معانی لغویه خودشان به

وضع کرده یا آنکه این نقل صورت نگرفته بلکه شارع آن الفاظ را در معانی شرعیه به نحو مَجاز استعمال کرده، یعنی 

 باشد نه معنای لغوی.  ای نصب کرده تا معلوم شود منظور از لفظ معنای شرعی آن می قرینه

این است که الفاظی که لغةً دارای معنای خاصی هستند و در معانی  مشهور تقریرع در حقیقت شرعیه طبق پس در واقع نزا

به نحو حقیقت و وضع از ناحیه شارع است که شارع مثل یک واضع  این استعمال اند آیا ای استعمال شده مستحدثه شرعیه

لفظ را به معنای جدیدش نقل داده یا آنکه شارع دخالتی در وضع لفظ برای معنی  ،در مقام وضع لفظ برای معنای جدید

و آن را به واضع سپرده ولی مثل یک متکلم عادی الفاظ را به کمک قراینی در معانی جدیدش مجازاً استعمال کرده  ندارد

تبدیل شده باشد بحث دیگری است به حقیقت متشرعه است پس چیزی به نام حقیقت شرعیه وجود ندارد، حال اینکه بعداً 

و الفاظ حقیقت در آن معنای  که در بین متشرعین استعماالت لفظ در معنای جدید شیوع پیدا کرده و قرائن حذف شده

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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که برای معنای دعا وضع شده و معنای لغوی آن دعاست « صالة»جدید شده و از حالت مجاز خارج شده است؛ مثالً لفظ 

که فعل مخصوص و همراه با اذکار مخصوص  باشد جدید پیدا کرده که عبادت مخصوص می در شرع اسالم یک معنای

توسط شارع در این « صالة»، در اینکه لفظ استعمال کردهاین معنای مستحدث و جدید  یعنی شارع لفظ صلوة را در است،

ا از معنای لغوی خودش که عبادت مخصوص استعمال شده تردیدی نیست لکن بحث در این است که آیا شارع این لفظ ر

که حقیقت شرعی باشد یا اینکه شارع در این مسئله  به این معنای مستحدث و جدید نقل داده به وضع ثانوی دعاست

را که برای دعا وضع شده در این معنای جدید مجازاً استعمال کرده، یعنی قراینی در « صالة»دخالت نکرده بلکه فقط لفظ 

 و اینجا حقیقت شرعیه در کار نیست.  به کمک آن قرائن این معنای جدید را افاده کند تا لفظ کالم خودش آورده

پس حقیقت شرعیه یعنی اینکه الفاظی که دارای معانی لغوی خاصی هستند توسط شارع برای معانی مستحدثه شرعیه وضع 

حقیقت شرعی به این معناست که  ، پسلفظ را برای معنای مستحدث شرعی وضع کندشده باشند، یعنی شارع هم مثل واضع 

   شارع لفظی را برای معنای خاص شرعی وضع کند.

 اب حقیقت شرعیه وجود دارد. از نزاعی که در ب استاجمالی  آنچه ذکر شد

اقوال اند اما قبل از اینکه به  مختلفی اینجا وجود دارد؛ بعضی حقیقت شرعیه را پذیرفته و بعضی دیگر آن را انکار کرده اقوال

 .غور این نزاع معلوم شودثبپردازیم باید حدود و 
 حق در مسئله:

 برای اینکه حدود این نزاع معلوم شود باید از سه جهت این نزاع را مورد بررسی قرار دهیم:

  ؟شود نزاع فقط مربوط به معانی مستحدثه است یا معانی غیر مستحدثه را هم شامل می اول:جهت 

 شود؟ نزاع در خصوص الفاظ عبادات است یا شامل الفاظ معامالت هم می دوم:جهت 

 شود؟ آیا این نزاع در خصوص موضوعات اعتباری است یا شامل موضوعات خارجی هم می سوم:جهت 

 ریغ یمعان ندیگو یم یعنی دانند یم یجار هیمستحدثه شرع یرا فقط در معان هیشرع قتیمشهور نزاع در باب حق جهت اول:

« صالة»باشد؛ مثالً  دیو جد مستحدث یاست که معن نینزاع ا نیرکن مهم در ا کی یعنیاند  مستحدثه از محل نزاع خارج

شارع لفظ  ایآ شود یمعناست که بحث م نیو درباره ا شود یدارد که بر عبادت خاص اطالق م یمستحدث شرع یمعنا کی

 یدیجد یو مستحدث باشد و اال اگر معنا دیجد دیمورد نزاع با ینه؟ پس معنا اینقل داده  یلغو یرا از معنا« صالة»

نزاع  ایآ یک جهت این است کهکند. پس  تقلکه از قبل بوده من ییبه معنا یلغو یندارد که شارع لفظ را از معنا یلینباشد دل

مستحدثه را  ریغ یمعان ایاند  آن گونه که مشهور گفته شود یو مستحدثه م دیجد یفقط شامل معان هیشرع قتیمربوط به حق

 پرداخت. میکه انشاء اهلل بعداً به آن خواه شود یهم شامل م

قدر مسلم از نزاع  شود؟ یشامل الفاظ معامالت هم م نکهیا ایدارد  انینزاع در خصوص الفاظ عبادات جر نیا ایآ جهت دوم:

شرع  طیدارد و در مح ییکه لغةً معنا« صالة»نزاع واقع شده که مثالً لفظ  نیا یعنیدر عبادات است،  هیشرع قتیدر حق
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نقل نداده  ایباشد  یقینقل داده تا استعمال آن استعمال حق یشرع یمعنا نیبه ا اشارع آن لفظ ر ایکرده آ دایپ یگرید یمعنا

است  هیشرع قتیکه در باب حق یلفظ را استعمال کرده است؟ پس قدر مسلم از نزاع نیو به نحو مجاز ا نهیبلکه با کمک قر

نزاع در الفاظ معامالت هم  نیبلکه ا اردنزاع به الفاظ عبادات وجود ند نیاختصاص ا یبرا یدر الفاظ عبادات است اما وجه

 یپس معنا م،ینزاع خارج کن نیا رهیالفاظ معامالت را از دا میکه بخواه میندار یلیداشته باشد و ما دل انیجر تواند یم

 .شود یمعامله باشد لذا نزاع شامل الفاظ معامالت هم م کی ایعبادت  کی دتوان یم یشرع

 شود؟ ینزاع مترتب م نیبر ا یا       است که چه ثمره نیپرداخت ا میبه آن خواه شترینزاع ب نیکه در بحث از ثمره ا یا نکته

را « صوم» ای« صالة»لفظ  یمجاز ای یقیشارع به نحو حق نکهیحال ا م،یریروزه بگ ای میشارع از ما خواسته نماز بخوان

استعمال کرده  یشرع یو بالوضع لفظ را در معنا نهیشارع بدون قر نکهیدر بر دارد؟ ا یا و ثمره دهیاستعمال کرده باشد چه فا

که منظورش از  «یرمیباسدٍ  یتونیا» دیبه عبدش بگو ییموال نکهیدارد؟ ا یا دهیکار را کرده باشد چه فا نیمجازاً ا ایباشد 

است  یقیکه استعمالِ حق« برجلٍ شجاع یتونیا» دیبگو ایاست  یاستعمال، استعمالِ مجاز نیشجاع است و ارجل « اسد»

لفظ به  کیرا با  یمعن نیندارد که ا یکه رجل شجاع است و فرق کند یرا افاده م یمعن کیبا هم ندارد چون هر دو  یتفاوت

رجل  مانکه ه کند یرا افاده م یمعن کیچون هر دو  دیبگو نهیمجازاً و با کمک قر نکهیا ای دیبگو نهیو بدون قر قتینحو حق

 .شود یبر آن مترتب نم یثمره عمل یدارد ول یثمره علم هیشرع قتیبحث حقاند  به همین جهت بعضی گفتهشجاع است. لذا 

خمر، ماء و سایر اعیان خارجیه ، منظور از موضوعات خارجی مثل شود نزاع موضوعات خارجی را شامل نمی جهت سوم:

باشد، لذا شارع در موضوعات خارجیه از نظر معنی دخالتی نکرده، بله این موضوعات خارجیه را موضوع برای بعضی  می

ولی کسی اینجا اختالف  «الماء طاهرٌ»و « الخمر حرامٌ»از احکام قرار داده و احکامی را بر آنها مترتب کرده؛ مثالً گفته 

در لغت « خمر»؛ مثالً نقل داده باشد یدیگر معناییا شارع الفاظی را که برای اعیان خارجیه وضع شده به یک ندارد که آ

لذا همه متفقند که اعیان خارجیه از محل  استدیگری نقل داده  معناییک معنایی دارد و هیچ کس نگفته شارع آن را به 

اند در استعماالت خودش در همان معانی عرفی و  یعنی شارع الفاظی را که برای اعیان خارجیه وضع شده نزاع خارجند

مثل عقود و عبادات  است، پس موضوعات خارجیه از محل بحث خارجند اما غیر موضوعات خارجی لغوی استعمال کرده

 که موضوع اعتباری هستند داخل در محل نزاع هستند.

 ه یاد خدا در ایام خوشینتیج تذکر اخالقی:
 )ع( خداوند متعال به داود ؛3«ضرائک امیا یلک ف بیاَستج یحت سرّائک امیا یف یاذکرن» :)ع( داود یال یاهلل تعال یاوح

  .میتو را اجابت نما تیکن تا من هم در روزگار گرفتار ادیخود  یِخوش یفرمود: مرا در روزها یوح
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عادت داریم تا گرفتاری و مشکلی نداریم به خداوند متعال و معصومین )ع( کاری نداریم، بله ممکن است هر  ها ما انسان

جاری کنیم اما توجه قلبی نیست، آن گونه که ارتباط قلبی با خداوند متعال و معصومین )ع( باید بر  زبان بر روز نامشان را

بین خود اعمال  ناظر بر اعمال خود بدانیم که ایشان با چشمان حقیقترا  قرار شود وجود ندارد، آن گونه که امام زمان )عج(

و در عالم خودمان خوشیم اما به محض اینکه گرفتاری و مشکلی برای ما پیش  و رفتار ما را زیر نظر دارد توجه نداریم

معلوم است کسی که ارتباط دائمی با خداوند متعال شویم.  ائمه معصومین )ع( می متوسل به به خداوند متعال و جهآید متو

خداوند هم همیشه به یاد اوست و در ایام گرفتاری و مشکالت او را  استدارد و در ایام خوشی به یاد خداوند متعال 

اجابت خواهد نمود. پس پیش شرط استجابت دعا این است که انسان در ایام خوشی به یاد خداوند متعال باشد و از 

ها تضمینی است برای  پس یاد خدا در خوشی ها و مصیبات او را اجابت کند. ند غافل نشود تا خداوند هم در گرفتاریخداو

 ها و مشکالت. استجابت دعا در گرفتاری

 «والحمد هلل رب العالمین»


