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 «85جلسه » اهلل اراکی؟بد؟درس خارج اصول  آیت

 95 _ 99سال تحصیلی  
 حکم: 

 تعریفات و تقسیمات:
 تعاریفی برای حکم بیان شده و در تعریف حکم فرقی در اصول و فقه وجود ندارد.

 تعریف اجمالی از حکم:
« الحکم هو التشریع الصادر من اهلل سبحانه لتنظیم سلوک االنسان الفردی و االجتماعی»

 یعنی تشریع مقرر از سوی خداوند برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی انسان. 
 در تعریف دقیق از حکم باید چنین بگوییم:

متعلقا بافعال العباد او الاعتبار الشرعی المجعول جعلًا مباشرًا او غیر مباشر من اهلل تعالی »
 «متعلقاتها

 توضیح مفردات تعریف:
گذاری است و حکم تا به  اعتبار الشرعی مجعول: یعنی حکم یک اعتبار، وضع و قانون 

گفته نمی مرحله    شود ولو اینکه اثر حکم را داشته باشد. جعل و اعتبار نرسد، به او حکم 
گاهی جعل مباشر است؛ مثلمباشرًا او غیرمباشر جعِل وجوب و حرمت و ملکیت و  : 

گاهی غیر مباشر است مثل جزییت و سبب کند از شارع نهی می ت و مانعیت؛ مثلا یرقیت و 
کل لحمه در نماز؛ از این نهی به صورت غیر مستقیم جعِل مانعیت  پوشیدن پوست ما ال ُیأ

ي ٰجاِعُلَك فرماید: ٰقاَل ِإن ِ شود لذا جعل غیرمباشر است. و همچنین وقتی میاستفاده می
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اِس ِإٰماماا  آید و این وجوب اطاعت غیر مباشر وقتی امام قرار داد، وجوب اطاعت هم می 1ِللن ٰ
که منشا انتزاعشان مورد جعل قرار میاست.  بنابراین مراد از غیرمباشر جعل گیرد؛ هایی است 

 چه تکلیفی باشد و چه وضعی.
ه افعال اختیاری عباد باشد و یا به متلعقات متلعق ب متعلقا بافعال العباد او متعلقاتها:

که متلعق افعال قرار میافعال عباد؛ مثل اعیان خارجیه  گیرند، مانند نجاست خون.ای 
که شامل همه نوع حکم می شود و به نظر ما این تعریف ادق این تعریف تعریفی است 

 است.
 

که این مرحوم شهید صدر تعریفی ارائه می که معلوم است  تعریف، تعریف اجمالی دهد 
التشریع الصادر من اهلل تعالی لتنظیم حیاة االنسان و »است و به قصد دقت بیان نشده است: 

 2«.توجیهه
کنیم اینگونه باید بگوییم. و این تعریف  ما اگر بخواهیم حکم را برای عامه مردم تعریف 

 تخصصی نیست. 
کردن حال است و  که بین یکی از تفاوتتوجیه جهت دادن است و تنظیم منظم  هایی 

کاری به آینده انسان  که نظامات غیر اسلمی  نظام اسلمی و غیراسلمی وجود دارد این است 
کمیت خود را مسئول آینده جامعه نمی که داند و فقط روابط را تنظیم میندارند و حا کنند 
هم»تنش و تضاد پیش نیاید؛ و لکن در جامعه اسلمی  ه بر اینکه جامعه است و علو« ُیَزکی 

 بخشد، مسئول پیش برد جامعه و جهت دادن به تعالی انسان است.نظم میرا  حال و ایستا 
 این تعریف چون تعریف اجمالی است، ما بر آن ایرادی نداریم.
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کتاب  مرحوم سید محمد تقی حکیم ، برای حکم تعریف االصول العامه للفقه المقارندر 
االعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد، تعلقا مباشراا او : »کننددقیقی را بیان می نسبتاا 

 1« غبرالمباشر
که ایشان  کردیم این است  که ما بیان  را « مباشراا او غیر مباشر»فرق تعریف ایشان با تعریفی 

 اند و ما آن را قید جعل قرار دادیم. قید تعلیق قرار داده
گیرند؛ چون غیر تعریف قرار میدر این تعریف احکامی مثل طهارت و نجاست در 

های غیرمباشر مثل جزییت و متعلق به فعل عباد است؛ اما این تعریف جعل مباشرتاا 
شود. مگر اینکه ایشان بگوید اصل جزییت و امثال آن جزء احکام شرطیت را شامل نمی

 نیستند.
 

که در   آمده است:  قوانین االصولتعریف معروف و مشهور آن تعریفی است 
 2« طاب اهلل المتعلق بافعال المکلفینخ»

 چند اشکال بر این تعریف:
که متعلق به افعال مکلفین است نیز  این تعریف شامل خطابات غیرحکمی خداوند 

که درباره افعال انبیا که خطاب قصص انبیا شود؛ مثلا می و اقوام آنهاست و  اهلل است 
که ایهمچنین اخبار مربوط به قیامت و جزای افعال عباد  ها حکم نیستند.ن؛ در حالی 

که تعلق مستقیم به افعال  این تعریف شامل احکامی نظیر مانعیت و شرطیت و امثال آن 
 شود و ظهور این تعریف در تعلق مباشر به افعال عباد است. عباد ندارند، نمی

شود. مثل طهارت و این تعریف شامل احکام شرعی متعلق به اعیان خارجی نمی
ک  ه تعلق مستقیم به افعال عباد ندارند.نجاست 
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خطاب اهلل المتلعق بافعال »دارند: تعریف دیگری از حکم بیان می مرحوم میرزای نائینی

 1«المکلفین من حیث االقتضاء و التخییر
 اشکاالت این تعریف:

-است « ال تفعل»یا « افعل»، «اقتضاء»شود، چون این تعریف شامل احکام وضعیه نمی
و تخییر هم در مقابل اقتضاء، یعنی دارای اقتضاء نباشد، و  -ی باشد و چه غیرالزامیچه الزام

که خطاب من حیث االقتضاء و التخیر وجود ندارد.  در احکام وضعی 
 شود.این تعریف شامل احکام شرعی متعلق به اعیان نمی

گاهی اقتضایی « تخیر»زیرا خود  ؛قرار بگیرد« اقتضاء»ند در مقابل توانمی« تخییر»کلمه 
ها اقتضایی است و اباحه و البته به نظر ما همه اباحه-است و اباحۀ اقتضایی وجود دارد. 

ک نداریم و همه اباحهناشی ا ک در خود آزاد ز عدم المل کی است ولو اینکه مل ها مل
 . -گذاشتن عبد باشد

 پایان                                                                                    
 
 

                                                           
 .11ص  ،1ج ،الطالب  ةیمن.  1


