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چکیده
برخی قضایای عام یا مطلق اخالقی در منابع دین ،علیرغم ظاهر کلی ،ازحی سـور اجمـال دارنـد؛
حتی در مواردی یقین داریم گزارهای کلی نیست؛ درحالیکه ظاهراا بهصـورت مطلـق یـا کلـی آمـده
است .این موضوع ما را به سایر گزارهها هم مشکوک میکند .در ایـن پـژوهش بـرای کشـف سـور
حقیقی این گزارهها عالوهبر مراجعه به تفاسیر قرآن کریم و شروح روایی ،از تحلیل عقلـی و منطقـی
و کشف داللتهای عرفی بهره گرفته و چند احتمال را کشف کردهایم )۱ :جزئی دانستن این قضـایا.
این احتمال عالوهبراینکه خالف ظاهر است ،فقط مربوط به جایی است که سور قضیه ذکـر نشـده و
قضیه مهمله باشد و در جاهایی که سور کلی صریح دارد ،جاری نیست؛  )۱انصراف بـه فـرد اکمـل.
این احتمال نیز منوط به پایرد قاعدۀ انصراف است؛  )۰بیان اقتضا نـه علیـت تامـه؛ یعنـی در نگـاه
نخست ،این گزارهها را از مقولۀ تکالیف بدانیم و کلیت آنها بهاقتضای طبعشـان باشـد ،نـه در همـۀ
موارد؛  )۴ابتال به تخصی پس از قبول ظهور عرفی این متون در عموم یا اطالق؛  )۷حمل بر مراتب
تشکیکی معنا .احتمالهای سوم ،چهارم و پنجم را میتوان با یکدیگر جمع کرد.
کلیدواژهها :اخالق اسالمی ،قضیۀ اخالقی ،قضایای عام و مطلـق ،سـور قضـیه ،مراتـب تشـکیکی،
استنباط اخالقی.
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مقدمه

یکی از دشواریهای مهم در فهم گزارههـای اخالقـی ،ابهـام در سـور آنهاسـت .سـور
قضیه ،بیانکنندۀ کلی یا جزئی بودن گزاره و میزان تطبیق آن بر مصادیق است .اگـر گـزارهای
همۀ مصادیق خود را دربر بگیرد و محمول آن بر همۀ ِ
افراد موضوع جـاری شـود ،آن قضـیه
«قضیۀ کلیه» و اگر محمول تنها بر برخی از ِ
افراد موضوع جاری باشد« ،قضیۀ جزئیـه» اسـت.
ِ
فراگیری محمول ،سـاکت باشـد «قضـیۀ مهملـه»
اگر قضیه سور نداشته باشد و دربارۀ کمیت
است .منطقیان قضیه مهمله را ازحی ارزد در حکم قضیۀ جزئیه میدانند.
بسیاری از قضایای عام یا مطلق اخالقی در آیات قرآن کریم و روایات اهلبیـت ،علـیرغم
ظاهر کلی ازاینحی اجمال دارند .در مواردی یقین داریم گزاره کلی نیست؛ درحالیکه ظـاهراا
بهصورت مطلق یا عام 1بیان شده است! این چگونگی مـا را بـه سـایر گزارههـا هـم مشـکوک
میکند .در حدی امیر مؤمنان علی 7آمده است« :خوشا به حال کسی که با هوای نفـس خـود
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316
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مخالفت ورزد و آرزوهای خود را تکایب کند( 2».تمیمی آمدی۱۹۹۹ ،؛ حدیث )18۱۹

این حدی  ،مخالفت با خواستههای دل و آرزوهای نفـس را سـتوده اسـت .ظـاهر ایـن
سخن ،مطلق است و اختصاصی به شرایط ویژه نـدارد؛ یعنـی بـهنظر میرسـد مخالفـت بـا
خواستۀ نفس همهجا ممدوح است .آیـا واقعـاا چنـین اسـت؟ آیـا اخـالق اسـالمی بـیهیچ
قیدوشرطی همواره بر مخالفت با هوی تأکید میکند؟ آیا هیچ مصداقی وجود ندارد کـه الزم
باشد در آنجا موافق هوای نفس خود عمل کنیم؟
عالوهبراین گزارههایی وجود دارد که رابطۀ فعل یا وصف اختیـاری را بـا چیـزی نشـان
ِ
مقارنت دو طـرف داللـت میکنـد.
میدهند .این رابطه نوعی رابطۀ علی و سببی است که بر
این گزارهها ،که در منابع دینی بسیار فراواناند ،بهظاهر کلی هستند؛ ولی همین تردید دربـارۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1آنگونهکه اصولیان گفتهاند تفاوت قضیۀ مطلق و عام در این است که قضیۀ مطلق با اتکا بر مقدمات حکمت بـر کلیـت

و عموم داللت میکند و قضیۀ عام با اشتمال بر ادوات عموم مانند کل ،عامه ،کافه ،نکره در سیاق نفی و . ...
ِ
ب ُمنَ ُاه.
 .2طُ وبَی ل َمن کَابَ َد َه َو ُاه َو کَاَّ َ

کلیت آنها وجود دارد؛ برای مثال ،در حدی امامعلی آمده است« :عامل و سبب فقر اسـراف
است( 1».تمیمی آمدی  ۱۹۹۹ ،؛ حدیث.)8۱2۹
از امامصادق 7نقل کردهاند« :نماز شب رو را سفید و بوی را خود مـیکنـد و روزی را
فرامیخواند( 2».صدوق  ۱۹80 ،؛ ج ،2ص)۹۹۹

در هریک از نمونههای باال دو طرف وجود دارد که باهم نوعی رابطه یـا مالزمـه دارنـد.
این رابطه ،رابطۀ علی و سببی است؛ یعنی آندو چیـز یـا علـت و معلـول (سـبب و مسـبب)
ِ
ِ
علـت
علت واحد و میان علت و معلول (سبب و مسبب) یا معلولهـای
هستند یا معلولهای
واحد (مسـببهای منسـوب بـه یـک سـبب) ،در تحقـق خـارجی پیونـدی برقـرار اسـت؛
بهبیاندیگر در هریک از گزارههای باال دو متغیر وجود دارد :متغیر مستقل (اثرگاار) و متغیـر
وابسته (تابع و اثرپایر) .متغیر مستقل با وجود/عدم یا افزایش/کـاهش متغیـر وابسـته رابطـه
اختیار انسانی مشروط است؛ بنابراین تحقق خـارجی مفـاد گـزاره ،بسـته بـه نقشآفرینـی و
اختیار انسان است.
دقت کنیم این گزارهها بهداللت مطابقی ،اخالقی نیستند؛ یعنی در آنهـا توصـیه یـا الـزام
صریح نمیبینیم و خوبی و ِ
بدی فعلی یا صفتی بیان نشده است؛ امـا بهشـکل التزامـی بـر آن
داللت میکنند .راز این داللت این است که طرف اول ،فعل یا وصفی اختیاری است و طرف
دوم ،بهشکل طبیعی محبوب یا منفور انسان است؛ یعنی انسان بهطبع خود به آن گرایش یا از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب الفَق ِر اإلسراف.
َ .1سبَ ُ

َّیل تُطَ یب الریح َو ص َال ُة الل ِ ِ
الوج َه َو َص َال ُة الل ِ
َ .2ص َال ُة الل ِ
الرزقَ .
َّیل تُبَ ُ
َّیل تَجل ُ
ُ ِّ َ َ
یض َ
ب ِّ

ِ
مقتضـی وجـود یـا افـزایش متغیـر
 .3گاهی رابطۀ مستقیم میان متغیرها بیان میشود؛ یعنی وجود متغیر مستقل ،سبب یـا
وابسته است .گاهی رابطۀ عکس میان متغیرها بیان میشود؛ یعنی وجود متغیر مستقل سبب نبود یا کـاهش متغیـر وابسـته
ِ
ین
است .گاهی نیز رابطۀ متغیرها در گزاره نفی میشود .مثال نوع اول :رابطۀ مستقیم روزه گرفتن و تقوا در آیۀ «یا َأ َیهـا الَّـا َ
ِ
ِ
ِ
ین مِـن قَـبلِکُم ل ََعلَّکُـم تَتَّقُـونَ » (بقـره)۱۹۰ /؛ مثـال نـوع دوم :رابطـۀ عکـس
ب َعلَی الَّـا َ
یام ک ََما کُت َ
الص ُ
َآمنُوا کُت َ
ب َعلَیکُم ِّ
ِ
ِ
ِ
ین» (بقره(۱۷۳/؛ مثال نوع سوم :نبود رابطه میـان دو
المعتَد َ
ال الیحب ُ
«تجاوزگری» با «محبت خدا» در آیۀ « َوالَ تَعتَ ُدوا؛ إنَّ ل َ
متغیر «انفاق مؤمنان» و «ظلم خدا» در آیۀ « َو ما تُنفِقُوا مِن َخ ٍ
یر َیو َّف ِإلَیکُم َو َأنتُم التُظل َُمونَ » (بقره.)۱۵۱ /
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دارد؛ 3افزونبراینکه متغیر مستقل از نوع هسـتیهای مقـدور اسـت و تحقـق آن بـه عمـل و
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آن نفرت دارد؛ بنابراین وقتی به رابطۀ آن با چیزی توجه میکند ،برای رسیدن به مطلـوب یـا
فرار از نامطلوب الزم است به طرف اول نیز پایبنـد باشـد؛ بـهاینترتیب طـرف اول مشـمول
نوعی توصیۀ التزامی است و بهصورت ضمنی ،خوبی یا بدی آن به مخاطب انتقال داده شـده
است؛ بهبیاندیگر این عمل یا صفت ،بهصورت صریح خوب یا بد معرفی نشده؛ اما با چیزی
خوب یا بَد مالزم دانسته شده است .این موضوع را در همان دو حدی

باال تطبیق میکنیم:

سبب و عامل فقر اسراف اسـت (تمیم ی آم دی  ۱۹۹۹ ،؛ ح دیث :)8۱2۹انسـان بـهطبع خـود از
تهیدستی گریزان و نگران است؛ ازاینرو اگر رابطۀ سببی و مالزمۀ تهیدستی را با اسـراف بـه
کسی گوشزد کنیم ،درواقع گفتهایم الزم است او برای ایمنی از تهیدسـتی از اسـراف پرهیـز
کند؛ بنابراین پرهیز از اسراف ،التزامی است.
در حــدی

دوم نیــز (نمــاز شــب رو را ســفید و بــوی را خــود مــی کنــد و روزی را

فرامیخواند) (ص دوق ۱۹80 ،؛ ج ،2ص :)۹۹۹وقتی مالزمۀ نماز شب را با چیز مطلوبی ازایندسـت
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316
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بیان کنیم ،غیرصریح و التزامی به نماز شب توصیه کردهایم و کسـی کـه طالـب روسـفیدی،
خوشبویی و روزی فراوان است ،به نماز شب ارشاد میشـود؛ پـس ایـن عبـارات اسـتدالل
روشنی برای ادعای پنهان است و صورت کامل آن چنین:
از اسراف بسرهیزید /اسراف بد است؛ زیرا موجب فقر میشود؛
نماز شب بخوانید /نماز شب خوب است؛ زیرا موجب روسفیدی و  ...میشود.
بهاینترتیب و با درنظر گرفتن مدلول التزامی این متون ،همۀ آنها را میتـوان گزارههـای
اخالقی و توصیهای دانست .دربارۀ این سخنان نیز پرسش باال جاری است :آیا ایـن سـخنان
کلیت دارند؟ آیا همواره اسراف موجب فقر است؟ آیا همواره نماز شب موجب روسـفیدی،
خوشبویی و افزایش روزی است؟
راهحل

برای حل این مسئله چند احتمال وجود دارد:
یکم :جزئی دانستن قضیه

اولین احتمال در حل این مسئله این است کـه ایـن گزارههـا مهملهانـد و درواقـع کلیـت

ِ
عرفی خود کلی بهنظر میرسند .منطقیان قضیۀ مهمله (قضـیهای کـه
ندارند ،هرچند در ظاه ِر
سور آن ذکر نشده است) را در حکم قضیۀ جزئیه میداننـد (ی زدی  ۱1۱2 ،ق ؛ ص 07و  )08بـا ایـن
استدالل که در قضیۀ مهمله ،وجود حکم برای برخی از مصـادیق یقینـی اسـت؛ امـا اجـرای
حکم دربارۀ همۀ مصادیق مشکوک و اثباتناپایر است.
این احتمال اگرچه در علم منطق ،مقبول و با نگاه منطقی نیز سازگار است ،در فهم ظهـور
ِ
عرفی کالم جایگاهی ندارد؛ زیرا آیات و روایات به زبان توده ،نه به زبـان علمـی یـا منطقـی
است و در فهم کالم عرف ،به ظهورات عرفی آن باید توجه کرد .این قضایا برحسـب ظهـور
عرفی ،اطالق یا کلیت دارند و تودۀ مردم از آن شمول و عموم برداشت میکنند.
بهعالوه این احتمال تنها مربوط به جایی است که سور قضیه ذکر نشـده و قضـیه مهملـه
باشد؛ درحالیکه بسیاری از گزارههای اخالقی در آیات و روایات ،بهصـراحت سـور کلـی،
متاخر است) ،نکرۀ در سیاق نفی و  ...دارد .آیات و احادی

زیر نمونههایی از متون مشـتمل

بر سور کلی است که نمیتوان آنها را جزئی دانست.
امیر مؤمنـان علـی 7فرمـوده اسـت« :هـر چیـزی امکـان پـایر اسـت جـز تغییـر دادن
طبیعت(1».تمیمی آمدی  ۱۹۹0 ،ش  :حدیث)718۹

در روایتی از نبی مکرم اسالم نیز آمده است« :بخل و ایمان در قلب هـیچ بنـدهای هرگـز
باهم جمع نمیشود( 2».صدوق  ۱1۱۹ ،ق  :ج ،۱ص)7۹

ایندو حدی

بر کلیت گزاره با ادوات عمـوم (کـل و ابـداا) تأکیـد و تصـریح کردهانـد؛

بنابراین گرۀ این مسئله با جزئی دانستن قضـایای مهملـه بازنمیشـود و بایـد دنبـال راهحـل
مؤثرتری باشیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍ
اع ِإ َّال نَق ُل ِّ
الطبَ ِاع.
 .1کُل شَ یم یُستَطَ ُ
بع ٍ
ِ
َ .2ال یجتَمِع الشح َو ِ
بد َأبَداا.
اإلی َمانُ فی قَل ِ َ
َ ُ
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مانند ادوات عموم ،الی نفی جنس ،تقدیم ما حقهالتأخیر (پیشآوردن کلمهای که جایگـاهش
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دوم :انصراف به فرد اكمل

احتمال دیگر در فهم این گزارهها استفاده از قاعدۀ «انصراف مطلق به فـرد اکمـل» اسـت.
براساس این قاعده اگر مفهومی بهصورت مطلـق ذکـر شـود ،بـه کامـلترین مصـداق خـود
انصراف دارد؛ یعنی کاملترین مصداق آن به ذهن متبادر میشود .بـا اسـتفاده از ایـن قاعـده،
ابهام در سور گزارههای مهمله با انصراف به فرد اکمل حل میشود؛ یعنی این گزارهها اطالق
یا کلیت ندارند و از مصادیق متعدد و متفاوت ،فقط اکمل افراد را دربر میگیرند؛ برای مثـال،
وقتی میگویند سبب فقر اسراف اسـت؛ یعنـی فـرد کامـل اسـراف مـا را فقیـر میکنـد ،نـه
اسرافهای معمولی و کوچک .البته بهشـرطیکه اصـل قاعـده را پایرفتـه باشـیم؛ امـا اکثـر
اصولیان این قاعده را بهصورت کلی نسایرفته و به محدودۀ خاصی اختصاص دادهاند.
اصولیان معتقدند تبادر فرد اکمل از مطلق تنها درصورتی است کـه آن فـرد اکمـل ،غلبـۀ
وجودی یا غلبۀ استعمالی داشته باشد (کدوری شیرازی  ۱۹8۱ ،ق ؛ ص )۱۹۱؛ یعنی اکملیت ثبـوتی و
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۷۶

واقعی موجب انصراف لفظ نمیشود؛ برای مثال ،لفظ عالم به اعلم عالمان و لفـظ انسـان بـه
اکمل افراد خود (نبی مکرم اسالم )6انصراف ندارد .آنچه موجب انصراف میشود ،انس
ذهنی لفظ و معناست .این انس ذهنی حاصل مناسبات عرفی لفظ و معنا یـا شـیوع اسـتعمال
است (اراکی  ۱1۱0 ،ق ؛ ج ،۱ص)201 :؛ بهطوریکه اگر فـرد اکمـل نـادرالوجود یـا قلیلالمصـداق
باشد ،نهتنها لفظ به آن انصراف نـدارد کـه از آن انصـراف دارد (مک ارم ش یرازی  ۱128 ،ق ؛ ج ،2ص

 1.)۱88اگر مفهوم افراد متعددی داشته باشد و برخی از آن مصـادیق ازحیـ

رتبـه و شـرافت

واقعاا برتر و برخی واقعاا ضعیفتر باشند ،مصادیقی که بیشتر در معرض دید مخاطـب قـرار
دارند و مخاطب با آنان بیشتر رابطه و انـس دارد ،زودتـر بـه ذهـن او منصـرف میشـوند و
مصادیقی که نادرند یا در دسترس مخاطب قرار ندارند ،چندان تصور و به ذهـن او منصـرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1أن ما یوجب االنصراف إنما هو کثرة االستعمال التی توجب انساا ذهنیاا بالنسبی إلی المنصرف إلیه ،و هی تـار اة تنشـأ مـن

کثرة االفراد ،و اخرى من غیرها ،و أما مجرد أکملیی الفرد فال توجب ذلك بل لعل اْلمر بالعکس ،أی أن اْلکملیی قد توجـب
االنصراف عن الفرد اْلکمل لقلته و ندرته( .مکارم شیرازی ،ج ،۱ص.)۱۴

نمیشوند؛ بنابراین سبب انصراف ،اکملیت مصـداق یـا شـرافت رتبـه نیسـت ،بلکـه شـیوع
استعمال یا در دسترس بودن و در معرض دید بودن است.
لفظی که برای معنای تشکیکی وضع میشود ،درواقع برای نفس حقیقت وضع شده کـه
مشترک همۀ افراد آن معناست ،نه برای فرد اکمل؛ بنابراین چنـین انصـرافی وجـود نخواهـد
داشت؛ اگر چنین انصرافی بود ،اطالق لفظ عالم به غیر فرد اعلمَ ،مجاز میشد؛ زیرا انصـراف
یکی از نشانههای وضع است و استعمال لفظ در غیر موضوعله َمجاز خواهد بود (حسینی میالن ی

 ۱128 ،ق ؛ ج ،1ص.)۱7۳

1

این اشکال را هم باید بیفزاییم که این قاعده برفرض قبول در گزارههای مطلق کارگشـا و
پاسخگوست و در مواردی کـه ادوات عمـوم بهصـراحت وجـود دارد ،ایـن قاعـده جـاری
نمیشود.
ِ
نفسی موضـوع بـرای حکـم اخالقـی
احتمال دیگر این است که در این گزارهها اقتضای
بیان شده است؛ یعنی موضوع فینفسه و بدون درنظر گرفتن شرایط خاص یـا بـدون فـرض
وجود موانع این ویژگی را دارد؛ اما ممکن اسـت در شـرایط خاصـی یـا درصـورت وجـود
موانعی این اقتضا ازبین برود؛ برای مثال ،آتش فینفسـه سـوزاننده اسـت؛ امـا ممکـن اسـت
بهسبب وجود مانعی مانند خشک نبودن هیزم سوزانندگی نداشته باشـد .یـا خـوردن سـیب
فینفسه حالل است؛ ولی ممکن است بهسبب برخی عناوین دیگر مثل غصبی بـودن ،مضـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مشابه این بیان در قاعدۀ «الحاق فرد محتمل به اعم اغلب (الظن یلحق الشیم باالعم االغلب) نیز گفته شـده اسـت :إنـا

النرى حجیی مثل هاه القاعدة (حمل المشکوك فیه علی االعم االغلب) فی کل مجاالتها؛ فتارة یقول المولی «اکرم کـل مـن
فی البیت» و یریدهم کلهم ،فهو استعمال حقیقی النه استعمل لفظی «کل» فی مرحلی االستعمال فـی معناهـا الحقیقـی و هـو
ال ،ففـی هـاه
الشمول ،و تارة اخرى یستعملها فی االعم االغلب مجازا بدلیل االستثنام المنفصل لعشرة افراد مـن المائـی مـث ا
الحالی نعرف ان المتکلم لم یستعمل لفظی «کل» فی معناها الحقیقی و انما فی المعنی المجازی و هـو معنـی االعـم االغلـب
فال موجب فی هکاا صورة ان یتمسك بلفظی" کل" الثبات الحکم علی کل الباقین .دروس فی علم اْلصول (شرح الحلقـی
الثالثی) ،ج ،۱ص.۱۷۱
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سوم :بیان اقتضا ،نه علیت تامه

۷۵

بودن یا روزه بودن شخ

حرام شود .حلیت حکمی است که بدون درنظر گرفتن شـرایط و

موانع خاص بر سیب (هر سیبی) بار میشود؛ اما طبیعی است که در شرایط خاص و باوجود
موانعی این حکم وجود نداشته باشد؛ بهبیاندیگر ،موضوع علت تامۀ حکم نیست ،بلکه تنهـا
مقتضی جریان حکم است؛ یعنی امر این حکم دایر مدار آن موضوع نیست ،بلکه به چیزهای
دیگری نیز بستگی دارد .ممکن است آن چیزهای دیگر ،حتی در اکثر موارد و در اغلب افـراد
متصور ،موجود نباشد؛ بهاینترتیب عبارات باال درصدد بیـان اصـل کلـی اسـتثناپایر اسـت؛
یعنی قاعدۀ اولیه و صورت طبیعی موضوع را بیان میکند و به مـوارد اسـتثنایی نظـر نـدارد؛
پس از اطالقش نمیتوان بهرهای گرفت.
این بیان شبیه چیزی اسـت کـه دبلیـو دی راس 1فیلسـوف اخـالق معاصـر ()۱۳7۱-۱877

بهمنزلۀ اصالح در وظیفهگرایی مطلق کانت پیشنهاد کرده است .راس معنای دیگری از کلیت
و اطالق در گزارۀ اخالقی مطرح کرد و این وظایف را «تکالیف اولیه» یـا «وظـایف در نگـاه
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۷۹

نخست »2نامید .وظیفۀ در نگاه نخست (مقابل وظیفۀ در مقام عمـل) وظیفـهای اسـت کـه در
شرایط عادی اطالق و کلیت دارد؛ اما میتواند در شرایط خـاص ،محکـوم وظیفـۀ مهمتـر و
الزامآورتری قرار گیرد و ازاینرو غیرمطلق یا مشروط است (مایک ل پ المر  ۱۹80 ،؛ ص  2۱۹ت ا  22۱و

ویلیام کی .فرانکنا  ۱۹8۹ ،؛ ص  ۹۳تا .)72
راس با نظر به امکان تزاحم وظایف معتقد بود تلقی گزارههای اخالقی به وظایف قطعـی
که باید بیکموکاست و کاست و بدونقیدوشرط اجرا شوند ،منطقی نیست؛ بنابراین کلیت و
اطالق آنها تا زمانی است که با قاعدۀ دیگری تزاحم نیابند.
ِ
مالحظات مقـام
راس میگفت در مقام عمل ،قاعدۀ بدون استثنایی وجود ندارد؛ اما بدون
عمل ،قواعدی اخالقی وجود دارد که در نگاه نخست کلیت دارنـد .چیـزی وظیفـه در نگـاه
نخست است که صرفنظر از مالحظات اخالقی دیگر ،بالفعل وظیفه باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. W. D. Ross
2. Prima facie

در احادیثی مانند «سبب الفقر االسراف» که در آن رابطۀ علی و سببی بیان آمـده نیـز ایـن
سببیت ،سببیت و تأثیرگااری اجمالی است؛ یعنی این حدی

در مقام بیان اصل رابطه اسـت

و به قیود و شرایط یا زمینهها و موانع آن نظر ندارد.
اصوالا در بیان گزارههای اخالقی ،بهویژه در سخنان عرفی امکان بیان همۀ قیود و شـرایط
وجود ندارد و همواره در هـر گـزاره بـه برخـی از رابطـهها اشـاره میشـود .اگـر بخـواهیم
گزارههای اخالقـی را بـا همـۀ قیـود و شـرایط بیـان کنیمریـال هـم فهمـش دشـوار و هـم
اثرگااریاد کم میشود؛ پس معموالا اصل رابطـه بـدون اشـاره بـه جزئیـات و مالحظـات
خاص ذکر و بیان قیود ،مالحظات و شرایط خاص به بیانات دیگر احاله میشود.
تحلیل دیگر برای فهم این بیانات این است که این گزارهها را کلی بدانیم؛ یعنی عاملیـت
و سببیت این موضوع را در همۀ موارد جاری کنیم؛ اما اثر عوامل دیگر را نیز نادیده نگیـریم.
فرض نبود عوامل دیگر درنظر بگیریم ،این حکم درست است؛ اما وقتی پـای عوامـل دیگـر
به این ارزیابی باز میشود ،باید جمع جبری همۀ عوامل اثرگاار را درنظـر بگیـریم و نتیجـه
نهایی را از ترکیب کامل آنها بهدست آوریم؛ بهبیاندیگر ،این عوامل را جمعـی و بـا هیئـت
ترکیبی باید دید ،نه فردی و ازهمگسیخته .یکی از نتایج این تحلیل این است که ممکن است
حکمی به فرد و شرایط خاص اختصاص پیدا کند .مولیصالح مازنـدرانی در شـرح حـدی
امامصــادق « 7هــرکس از خــدا عقــل دریافــت کــرده اســت ،از اهلدنیــا و عالقهمنــدان آن
کنارهگیری میکند( 1».کلینی  ۱۹۹0،؛ ج ،۱ص )۱7ازسویی ادله و فواید عزلت و ازسویدیگر ،ادلـه
و فواید لزوم معاشرت اجتماعی را برشمرده و گفته است:
«هردو استدالل صحیح است .نه عزلت و انزوا بهصورت مطلق از معاشـرت اجتمـاعی
برتر است و نه معاشرت اجتماعی بهصورت مطلق از عزلت و انزوا برتر اسـت ،بلکـه
هریک از ایندو حکم براساس مصالح و شرایط خاص بـرای افـراد و اوقـات خـاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن لِ
ل َع ِ
الراغِب ِی َن ف ِی َها.
ال اعتَ َزلَ َأه َ
 .1ف ََمن َعقَ َ
ل الدنیَا َو َّ
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عواملی که در خوبی و بدی چیزی تأثیر دارند مختلف اسـت .اگـر همـین یـک عامـل را بـا

۷۷

متفاوت است [ ]...هرکس میخواهد منظور پیامبر اکـرم 6و جانشـینان وی :را
از امر و نهی و تدبیرات و بیاناتشان بشناسد ،به عبارات مطلق طبیبان نظر کنـد .طبیـب
که درصدد معالجۀ بدن است ،گاهی میگوید فالن دوا بـرای فـالن بیمـاری سـودمند
است .این کالم هرگز بهاینمعنا نیست که این دوا برای همۀ مزاجها و در همۀ زمانهـا
و همۀ شهرها تجویز میشود؛ بههمینترتیب کلمات پیامبر 6و امامان معصـوم:
که طبیب جان هستند ،اطالق و کلیت نـدارد و ممکـن اسـت اختصـاص بـه شـرایط
خاص داشته باشد( ».مازندرانی۱۹82 ،؛ ج ،۱ص )۱۳۳

این تحلیل (حمل بر اقتضا ،نه علیت تامه) میتواند کارگشا باشد و در موارد بسیاری گره
از سور قضایای اخالقی باز کند .البته احتماالتی را که پسازاین خواهد آمـد نیـز میتـوان بـا
این احتمال جمع کرد.
چهارم :ابتال به تخصیص

احتمال دیگر این است که آنچه در لسان دلیل آمـده ،ظهـور در عمـوم یـا اطـالق دارد و
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۶۳

عموم و اطالق آن نیز فینفسه مانند سایر عمومـات و اطالقـات قابلاسـتناد اسـت؛ امـا ایـن
عموم ممکن است بهدلیل لفظی یا لبی دیگر ،تخصی

یا تقیید یافته باشد؛ بنـابراین پـیش از

عمل به آن باید خانوادۀ حدی  ،تشکیل و از مخصـ

یـا مقیـد جسـتوجو شـود .قاعـدۀ

مشهور «ما من عام اال و قد خ

» احتیاط ما را در مواجهه با این بیانات بیشتر میکنـد؛ زیـرا

همواره احتمال میدهیم این عام تخصی

خورده باشد.

چهبسا بهدلیل وجود همین قاعده احتمال دهیم که اساساا این گزارههـای عـام یـا مطلـق،
ظهوری در عموم یا اطالق ندارند؛ یعنی متکلم از ابتدا ادعا و ارادۀ کلیت نداشـته اسـت و بـا
اتکا به این قاعده یا فهم عرفی ،عمدۀ موارد ،نه همۀ موارد را درنظر گرفته است .مخاطب نیـز
از آن بهصورت عرفی اطالق یا عموم درک نمیکند.
البته اصولیان گفتهاند ظاهر این گزارهها کلی است .این ظهور هم عرفـی و معتبـر اسـت.
متکلم کالم خود را در قالب این ظهور عرفی عرضه کرده است و میدانـد برداشـت ابتـدایی
مخاطب از این کالم ،براساس ظهور عرفی همین کلیت است .اکنون این سؤال پـیش میآیـد
که چرا متکلم ظاهر کالم خود را در قالبی و بهگونهای سامان داده که مخاطـب ،کلیـت و نـه

اغلبیت را از آن میفهمد .آیا درست است؟
ِ
بالغی این سؤال این است که متکلم در این سخن ،در مقام بیان اصل قاعده اسـت،
پاسخ
نه همۀ جزئیات آن .وقتی متکلم بر اصل قاعده تأکید میکند ،موارد خارج از آن را بهحسـاب
نمیآورد و برای مخاطب طرح نمیکند .گویـا مـوارد خـارج از قاعـده را نـادر و در حکـم
معدوم تلقی کرده است و برایشان باب مستقلی نمیگشاید .مخاطب نیز بهقرینۀ عام «مـا مـن
عام اال و قد خ

ِ
کلـی قضـیه
» از چنین بیانی کلیت نمیفهمد؛ بنابراین حتی اگـر بـر سـور

تصریح شده باشد ،منظور متکلم همۀ مصادیق نیست.
این احتمال نیز مقبول و منطقی است .البته با احتمال قبل (بیان اقتضا نه علیـت تامـه) جمـع
میشود؛ زیرا ممکن است مصادیقی را که مانع خارجی جلوی اقتضا را گرفتـه اسـت و حکـم
جاری نمیشود ،استثنای از اصل قاعده بدانیم و با دلیل منفصل لفظی یا لبی به آن اشاره کنیم.
مفاهیم اخالقی ماهیت مدرج و مشکک دارند و بسیاری از گزارههای اخالقی بر علیت
فازی و مراتبی اشاره میکنند 1.این تفطن در فهم آموزههای اخالقی بسیار سـودمند اسـت.
ِ
اثرگااری اوصاف اخالقی ،کلیت گزاره را
ازجمله در مسئلۀ باال میتوانیم با نظر به مراتب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ر.ک :محمد عالم زاده نوری؛ ماهیت تشکیکی مفاهیم اخالقی و نقش آن در تفسیر گزاره های اخالقی؛ فصلنامه علمـی

پژوهشی ذهن؛ شمارۀ ۶۷؛ بهار  .۱۰۷۶عمدۀ مفاهیم اخالقی کماالت وجودی هسـتند و کمـاالت وجـودی ماننـد خـود
وجود مشکک و ذات مراتب (فازی) هستند .ماهیت تشکیکی مفاهیم اخالقی مهمترین ویژگی دانـش اخـالق اسـت کـه
باید در تفسیر گزارۀ اخالقی لحاظ شود؛ یعنی نباید انتظار داشت متن اخالقی تنها بـر سـطح ثـابتی از معنـا داللـت کنـد.
موضوع و محمول در گزارههای اخالقی هرکدام سطوح متعددی دارند .نسبت چنین مضـوع و محمـولی نیـز فقـط یـک
سطح ندارد؛ بلکه نوعی تناسب و تناظر یکبهیک میان آن سطوح را نشان میدهد؛ یعنی نسبتهای متعددی میان سـطوح
متوالی موضوع و محمول بیان میکند .این استظهار براساس فهم ظاهری عرفی و ارتکاز مقام تخاطب شـکل مـیگیـرد و
ازباب رعایت مناسبات عرفی حکم و موضوع است .بدون این نگاه فازی در تفسـیر بسـیاری از آیـات و روایـات دچـار
ال عرفی و ارتکازی اسـت ،از دیـد نـوع
تکلف میشویم و دفاع از بسیاری متون اخالقی دشوار است .این موضوع که کام ا
مفسران و شارحان حدی

مخفی مانده است ،اگرچه اشارهها و مؤیداتی برای آن در کالم برخی از آنان میبینیم.
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پنجم :حمل بر مراتب تشکیکی معنا

۶۱

نگاهداریم و مرتبۀ نازلی را از وصف اراده کنیم؛ برای مثـال ،وقتـی میگوینـد «فـالن غـاا
سرطانزاست» بهاین معنا نیست که اندکی از آن انسان را به سرطان بـدخیم العـالج مبـتال
میکند .همچنین الزم نیست این عبـارت را تخصـی

بـزنیم یـا از اطـالق سـاقط کنـیم.

میتوان این عبارت را در کلیت خود نگاهداشت و تحلیل فازی کرد؛ یعنی اسـتفاده از ایـن
غاا آرامآرام در پدید آوردن سرطان اثر میگاارد؛ برای مثال ،اگر برای ابتال به این بیمـاری
هزار واحد آن الزم است ،استفاده از هر واحد پیمودن یکهزارم این مسیر مرگبـار اسـت؛
بنابراین هر لقمهای از این غاا در زایـش و پیـدایش سـرطان اثـر انـدکی دارد؛ یعنـی هـر
مرتبهای از این غاا مرتبهای متناظر با خود از سـرطان در بـدن ایجـاد میکنـد .ایـن تـأثیر
نامحسوس ،ولی انکارناپایر است .انباشت مستمر این آثار کار را به جایی میرساند که آن
بیماری آشکار و درمان آن دشوار میشود.
در تفسیر حدی
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«سبب فقر اسراف است» نیز مشابه این بیان را میتوان عرضه کرد .الزم

نیست این عبارت را از کلیت یا اطالق ساقط و به ادلۀ لفظـی یـا لبـی مقیـد کنـیم .همچنـین
مضمون این عبـارت ایـن نیسـت کـه انـدکی اسـراف آدمـی را تـا سـرحد بـیخانمـانی و
کارتنخوابی تهیدست میکند .مراد این است که اسراف همواره و البته نامحسوس در فقـر و
تهیدستی انسان تأثیر میگاارد و این تأثیر بهتدریج و درصورت انباشته شدن آشکار میشود؛
بهطوریکه عرف مردم تا پیش از ایـن انباشـتگی و تـراکم ،آن را نمیبیننـد و عنـوان فقـر و
تهیدستی را دربارۀ آن بهکار نمیبرند؛ بهبیاندیگر اسراف همواره سبب فقر است؛ ولی وقتـی
فقر خیلی کم باشد و از آستانهای عبور نکرده باشد ،مشاهدهپایر و دردآور نیسـت؛ بنـابراین
اسراف همواره بد است ،اگرچه اثر آن نامحسوس باشد و میزان بدی آن بهتناسـب مقـدارد
متفاوت است.

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در کتب روایی ،احادی

احادی

شبیه این حدی

بسیار فراوان است که بر سببیت الف برای ب داللت میکنند .آنچـه در ایـن

سبب است ،احتماالا سبب منحصر نیست و ظاهر روایت هم بـر آن داللـت نمیکنـد؛ امـا ادعـای تأثیرگـااری و

سببیت الف ،مطلق و برحسب ظاهر همیشگی است؛ یعنی همواره و بدونقیدوشرط الف موجب پدیـد آمـدن ب اسـت.



این پاسخ گرۀ بسـیاری از مثالهـای پیشگفتـه را میگشـاید و تفسـیر دقیـق ،عالمانـه و
رضایتبخشی از آنها عرضه میکند که با عرف اهلزبان نیز سـازگار اسـت ،هرچنـد بایـد
اعتراف کرد برخی موارد را همچنان ناگشوده بـاقی میگـاارد؛ بـههرحال نمیتـوان بـه ایـن
عموم و اطالق استناد کرد و نباید مرجع استنباط اخالقی از گزارۀ دینی قرار گیرد.
نتیجهگیری

از پنج احتمال برای کشف سور حقیقی گزارۀ اخالقی ،احتمال اول (جزئی دانستن قضیه)
فقط در گزارههای مهمله جاری است .احتمال دوم (انصـراف بـه فـرد اکمـل) نیـز ازسـوی
اصولیان ثابتشده نیست .احتمالهای سوم ،چهارم و پنجم نیز با یکدیگر جمـع میشـوند و
نوع موارد اشکال را برطرف میکند.
با دانستن این موضوع که گزارههای مطلق یا عام در متون دینـی همـواره کلـی نیسـتند و
ِ
اخالقی دینی بیشتر خواهـد شـد و بیدلیـل ادعـای
بیان اقتضا کنند ،دقت ما در تفسیر متون
عموم و کلیت نمیکنیم .ممکن است این ظاهر کلی درپِی اهداف بالغی و ازباب توصـیه یـا
تحایر بلیغ نسبت به موضوعی باشد؛ بنابراین بررسی عالمانۀ مضـامین روایـی و قرآنـی ،بـه

همۀ این احادی از مقولۀ گزارههای مهمله است و سور قضیه در آن مشهود نیست؛ بنابراین احتماالت پیشگفتـه دربـارۀ
آن جاری است .برخی از نمونهها« :سب ِ ِ ِ
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ممکن است به تخصی

و تقیید مبتال شده باشند یا بر مراتبی از معنا حمـل شـوند یـا فقـط

۶۰

تشکیل خانوادۀ حدی

و نگاه جامع منظومهای نیاز دارد .حتـی در مـواردی کـه بهصـراحت

ادوات عموم بهکار رفته است ،احتمال میدهیم لطایف بالغی مدنظر بـوده و معنـای مطـابقی
این ادوات اراده نشده باشد .توجه به این لطایف بالغی ما را از تفسیر خشـک و بیمالحظـۀ
این بیانات و ادعای کلیت رها میکند.
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