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چکیده

یکی از مشکالت معرفتی که پژوهش های اصولی کالسیک و معاصر با آن دست به گر یبان است و احیانا

موجب عدم تفاهم و در نتیجه عق یم شدن برخی مباحث اصول شده ،عدم التزام اصولیان به گفتمان واحد و
خلط گفتمان ها در تحلیالت اصولی است .با تأمل در تراث گران سنگ اصولیان شیعه مجموعا هفت فضای
گفتمانی قابل شناسایی است که به ترتیب منطقی و تا حدی تار یخی عبارت اند از :گفتمان مبتنی بر تفسیر ارادۀ
تشر یعی به ارادۀ تکو ینی ،گفتمان عرف عام ،گفتمان مبتنی بر مناسبات حاکم میان عبد و موال ،گفتمان مبتنی
بر داللت های ظر یف لفظی ،گفتمان کالمی ،گفتمان فلسفی و در نهایت گفتمان قانونی .در این نوشتار پس از
شرح و بسط اجمالی هر یک از این فضاهای گفتمانی و بیان شواهدی از سخنان اصولیان ،تأثیر اختالف
گفتمان در استنتاجات اصولی در مسئلۀ اجتماع امر و نهی نشان داده شده است .پس از آن در مقام پاسخ به این
پرسش که در میان گفتمان های هفت گانه کدامیک شایستگی دارد که به گفتمان غالب در تحل یل مسائل اصولی
تبدیل شود ،با بیان ادله ای ،گفتمان قانونی حائز این شایستگی معرفی شده است.
کلیدواژه ها :گفتمان های اصولی ،خلط گفتمان اصولی ،گفتمان قانونی ،سید احمد مددی موسوی.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول7931/40/71 :؛ تاریخ تصویب نهایی.7931/41/70 :
 . 7نویسنده مسئول
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Abstract
One of the epistemological problems with which the classical and contemporary
Usuli researches are struggling and occasionally results in disagreement and as a
result, defeat of some Usuli discussions is the lack of commitment by Usulis to a
single discourse and confusion of discourses in Usuli analyses. Reflecting on the
precious heritage of Shiite Usulis leads to the identification of a total of seven
discourse themes which, from a logical and to some extent historical order are: the
discourse based on the interpretation of the legislative will as creative will, the
discourse of the general custom, the discourse based on the relations between servant
and master, the discourse based on subtle literal significations, the theological
discourse, the philosophical discourse and finally the legal discourse. In this article,
after a general explanation of each discourse theme and citing instances of Usulis'
opinions, the effect of discourse difference on Usuli inferences has been shown in the
issue of combination of positive and negative orders. Subsequently, in order to
answer the question which discourse among the seven discourses deserves to become
dominant in the analysis of Usuli issues, by offering certain arguments, the legal
discourse has been introduced to qualify in this regard.
Keywords: Usuli discourses, confusion of Usuli discourses, legal discourse, Sayyed
Ahmad Madadi Mousavi.
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 .0طرح مسئله
یکی از مباحث مهم در فلسفۀ علم اصول که کمتر بدان پرداخته شده ،اینن مسنئله اسنت کنه مباحنث
اصولی را در چه گفتمانی باید تحلیل کرد .به دیگر سخن مسائل اصولی را از چه زاویهای و در چنه فضنایی
باید بررسی و تحلیل کرد؟ مفهوم گفتمان ،مفهومی نویافتنه و عمندتا علنوم اجتمناعی منشنأ آن اسنت .در
اصطالح این شاخه از علوم ،گفتمان گاهی به شبکهای تشکیلشده از مجموعهای از نشانهها گفتنه میشنود
که معنای هر نشانه در این شبکه به واسطۀ ارتباطش با دیگر اجزای شبکه و تفاوتی که بنا آنهنا دارد ،تببینت
میشود (سلطانی .)67 ،به دیگر سخن ،گفتمان تالشی برای ممانعنت از لزنزن نشنانهها از جایگاهشنان
نسبت به یکدیگر و درنتیجه خلق یک نظام معنایی است (یورگنسن .)16 ،در اینن نوشنتار بنا مفهومسنازی
ساده از مفهوم گفتمان ،چارچوب های نظری و دستگاه بینشی و مفهومی و ادبیات متعلق بنه عنرف عنام ینا
عرفی خاص را قصد کردهایم؛ مفهومی که به نظر میرسد به تعریف فوکو از گفتمان بسیار نزدیکتر اسنت.
چنانکه در ادامۀ نوشتار خواهیم دید ،دستهای از مباحث دانش اصول را میتنوان در گفتمانهنای گونناگون
تحلیل کرد .بدیهی است که هر گفتمان ،مبانی ،لوازم و ملزومات خاص خود را دارد .مطالعنۀ گفتمانهنای
حاکم بر پژوهشهای اصولی ،تأثیرات مهمی بر جهتدهی پژوهشهای اصولی دارد .این بحث را میتنوان
در دانش اصول چنانکه تحقق تاریخی یافته ،دنبال کنرد؛ چنانکنه میتنوان بنا تأکیند بنر تبعند توصنیهای،
گفتمانهایی که صالحیت حاکم بودن بر بحوث اصولی را دارند ،برنمایاند و به دانشیان اصول پیشنهاد کرد.
تا آنجا که میدانیم نخستین اصولی که در دورۀ معاصر به اینن بحنث توجنه کنرده ،آیتاللنه سنیدعلی
سیستانی است .وی با آگاهی به این بحث ،گفتمان مبتنی بر مناسبات میان عبد و منوال کنه بنر بسنیاری از
بحثهای اصولی سایه افکنده و میتوان آن را گفتمان غالب بر دانش اصنول ،در مقنام تحقنق تناریخی آن،
دانست را نقد و تالن کرده است گفتمنان حقنوقی و قنانونی را بنهعنوان جنایگزین معرفنی کنند .آیتاللنه
سیستانی در پژوهشهای اصولی خود نیز تالن در ساماندهی مباحث در چنارچوب اینن گفتمنان داشنته
است (الهی خراسانی ،سراسر اثر به ویژه مقدمه آن) .این بحث در پژوهشهای اصولی آیتالله سنیداحمد
مددی موسوی ،از برجستهترین شاگردان آیتالله سیستانی ،گسترن یافته است .منددی موسنوی کوشنیده
است گفتمانهای حاکم بر مباحث اصولی را استقصا کرده ،ویژگیهای هر یک را برشمرده و تنأثیر آن را بنر
مسائل اصولی بازنمایاند.
در این نوشتار که برگرفته از محاضرات مددی موسوی است ،ابتدا بهمعرفی فضاهای گفتمانی محقنق و
ممکن در دانش اصول با تأکید بر تراث اصولی شیعه پرداخته و در ادامه ،مسئلۀ اجتماع امر و نهنی را کنه از
مسائل مهم دانش اصول است ،بهعنوان نمونه در گفتمانهنای هفتگاننه بررسنی منیکنیم تنا از خنالل آن
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تفاوت تأثیر این فضاهای گفتمانی در استنتاجات اصولی روشن و ملموس شود .درنهایت به ارزیابی مینزان
کارآیی این گفتمانها و اینکه کدام یک از آنها این شایستگی را دارد تا به گفتمان غالب در سراسنر مباحنث
اصولی بدل شود و وجه این شایستگی چیست ،خواهیم پرداخت.
 .2فضاهای گفتمانی در دانش اصول
با جستجو و تأمل در منابع اصولی ،درمجموع هفت گفتمان را در این دانش شناسایی و تفکیک کنرده و
خواهیم گفت که این هفت گفتمان تنها گفتمانهای موجود در علم اصول نیست و چهبسا با فحص و تأمنل
بیشتر ،بتوان گفتمانهای دیگری را نیز از البهالی مصادر اصولی اصنطیاد کنرد و در شنمار آورد .در ادامنه،
گفتمانهای هفتگانه با توضیح و بیان تفاوت هر گفتمان با گفتمانهای مشابه مرور میشود.
 -2-1گفتمان مبتنی بر ارجاع ارادۀ تشر یعی به ارادۀ تکوینی
نخستین فضای گفتمانی تصورپذیر در تحلیل مسائل اصول این اسنت کنه از راه ارجناع ارادۀ تشنریعی
شارع به ارادۀ تکوینی پیش رویم و آن را معیار تحلیل و استنتاج قرار دهیم .یادآوری این نکته بهجا است کنه
ارادۀ تشریعی عبارت است از ارادۀ قانونگذار یا شارع بر انجام کاری از سوی مکلفنان از طرینق تشنریع ینا
قانونگذاری؛ به بیان دیگر ،ارادۀ شارع در به جنا آوردن کناری توسنط مکلفنان و بنه اختیارآنهنا مبنل ارادۀ
خداوند به انجام عبادات و واجبنات از سنوی بنندگان بنه اراده و اختینار خنود آننان ،ارادۀ تشنریعی نامینده
میشود .تفاوت ارادۀ تشریعی شارع با ارادۀ تکوینی او آن اسنت کنه منراد تکنوینی او بالواسنطه در خنارج
محقق میشود ،ولی تحقق مراد تشریعیان باواسطۀ ارادۀ مکلفان است (مشکینی اردبیلی .)49 ،برخنی از
اصولیان این دو نوع اراده را ماهیتا یکسان قلمداد کرده و تفاوت آنها را صرفا در متعلقشان دانستهاند؛ با این
توضیح که مراد در ارادۀ تکوینی یا فعل خود مرید است یا فعل غیر او بندون آنکنه آن غینر در انجنام فعنل،
ِإعمال اختیار کند ،اما مراد در ارادۀ تشریعی صرفا فعل اختیاری غیر است (بجنوردی.)111/1 ،

غرض آنکه در این گفتمان ،ارادۀ تشریعی شارع به صدور یک فعل از مکلف ،بنهعنوان ارادۀ تکنوینی او

به صدور آن فعل ،مطالعه و تحلیل و سپس از این رهگذر لوازم آن بررسی میشود .منبال در بحنث داللنت
صیزۀ امر بر وجوب ،اگر مولی به خروج مکلف از مکانی امر کند ،در این فضای گفتمانی ،امنر او بهمنزلنۀ
اخراج قهری او از آن مکان تلقی میشود؛ گویا که موال دست و پنای مکلنف را گرفتنه و قهنرا او را از اتنا
بیرون میبرد.
 -2-2فضای گفتمانی عرف عام
دومین فضای گفتمانی قابل طرح ،فضای عرف عام است .در این فضای گفتمانی ،معانی اصطالحی و
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لوازم معنایی مدنظر قرار نمیگیرد .مبال در بحث داللت صیزۀ امر بر وجوب ،وقتی کسی میگوید« :بیرون
برو» ،این سخن لزوما بر وجوب داللت نداشته و با ارادۀ استحباب هم توافق دارد .میتوان ادعا کرد کنه در
این فضای گفتمانی ،ادبیات دستوری و قانونی همچون ادبیات اخباری انگاشته میشود و میان اخبار و انشا
فرقی نهاده نمیشود؛ بهعنوان مبال ،همان طور که گزارۀ «زارنی عالم» مفهوم ندارد و بنر عندم زینارت غینر
عالم داللت نمیکند ،گزارۀ «اکرم العالم» نیز از نظر عرف عام بسیط ،مفهوم نداشته و بر عدم وجوب اکرام
غیر عالم داللت نمیکند.
 -2-3گفتمان مبتنی بر رابطۀ عبد و موال
فضای گفتمانی سوم این است که مسائل اصولی را بر اساس روابط جاری میان عبد و موال ،که در عصر
تشریع متعارف بوده است ،تفسیر کنیم .این گفتمان همنواره در مباحنث اصنول تأثیرگنذار بنوده و زیربننای
برخی مباحث اصولی شده ا ست؛ به عنوان نمونه یکی از وجوهی که اصولیان برای داللت صیزه بر وجوب
ذکر میکنند ،مبتنی بر این گفتمان است (ابنشهیدثانی71 ،تا1.)77

نکتۀ اساسی و زیربنای قانونی در این گفتمان ،اعتبار مملوکیت ذات عبد برای موال است که بهسنبب آن
افعال ،عبد نیز ملک موال شده و درنتیجه تصرفاتش محدود میشود .از دیدگاه برخی اصولیان ،عبد شأنی از
شئون موالست و عصیان امر موال ،ظلم و اهانت به اوست (آخونند خراسنانی 4.)437/4 ،در تقرینب اینن
ت َ ْ ََ َ
َ
گفتمان میتوان به مضمون آیۀ کریمه «ع ْبدا َم ْملوکا ال َیق ِد تر علی ش ْيء» (نحل )61 :تمسنک کنرد .در اینن
دیدگاه ،حیبیت عبد ،حیبیت حرفی است و همچون وجود رابط ،مندک در موالست؛ ازاینرو باید در کارهنا
تمام نظرن به موال باشد .در نظام مناسبات عبد و موال ،قوام قانون به شخص موال بنوده و قنانون پرتنوی از
شخصیت موالست .به همنین دلینل برخنی معاصنران ،اینن گفتمنان را «شخصنیتگرایی» نامینده (الهنی
خراسانی ،سراسنر بخنش اول کتناب) و بنر اسناس دیندگاههای آیتاللنه سیسنتانی بنه بینان اشنکاالت آن
پرداختهاننند (همننو76 ،تننا .) 61از دینندگاه او ،دو نظریننۀ خطابننات قننانونی و خطابننات اجتمنناعی بننهعنوان
تالنهایی برای گذار از گفتمان شخصیتگرایی تلقی شدهاند (همو17 ،تا.)77
به عنوان یکی از نتایج تحلیل مسائل اصولی طبق این فضای گفتمانی ،باید گفت :اگر مسنائل اصنول را
بر طبق رابطۀ عبد و موال تفسیر کنیم ،باید همچون برخی قدما ،قائل به اصالة الحظر شویم؛ ازآنجاکنه ذات
عبد ملک است ،حق ندارد در موارد شبهه اصل را بر اباحه قرار دهد (محقق حلی .)414 ،ازاینرو برخی از
 .7صاحب معالم در این موضع ،اولین وجه برای داللت صیغه امر بر وجوب را چنین بیان می کند...« :أنّا نقطع بأنّ السیّد إذا قال لعبده« :افعل
کذا» فلم یفعل ،عدّ عاصیا و ذمّه العقالء معلّلین حسن ذمّه بمجرّد ترك االمتثال.»...
 . 2صاحب کفایه در این موضع ،در مقام استدالل بر استحقاق عقوبت بهسبب تجری میگوید« :لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذتهه و ذمّهه عله
تجرّیه و هتك حرمته لمواله ،و خروجه عن رسوم عبودیّته ،و کونه بصدد الطغیان ،و عزمه عل العصیان».
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اصولیان بر آن شدهاند که مکلف ،مملوک خدا است و جز به اذن او نمیتواند در ملکش تصرف کند .نظریۀ
حق الطاعة که از سوی شهید صدر ،ارائه شده و در اصول فقه معاصر شیعه جایگاهی یافته اسنت ،ریشنه در
این گفتمان دارد (صدر29 ،تا14؛ حسینی حائری343/1 ،تا .)342در مسئلۀ فقهی اخذ اجرت بر واجبات
از شیخ جعفر کاشف الزطاء نیز نقل شده است که عمل بعد از وجوب ،ملک موال میشود و به همین دلیل
اخذ اجرت بر آن جایز نیست (اصفهانی ،رسالة فی حکم اخذ االجرۀ .)414 ،واضح است کنه اینن نظرینۀ
فقهی در گفتمان مزبور شکل گرفته است.
 -2-4فضای گفتمانی داللت لفظی
فضای گفتمانی چهارم در مباحث اصولی ،فضای مدالیل لفظنی اسنت .در اینن گفتمنان همنۀ تنالن
اصولی صرف داللت لفظی میشود .از ویژگیهای این فضا آن است که از یک خطاب ممکن است نکتهای
قابل برداشت باشد که از خطابی مشابه با الفاظ متفاوت امکنان اسنتفاده نباشند؛ منبال از خطناب «أقیمنوا
َّ َ َ َّ
ُّ ْ َ ْ
نت» (آل عمنران:
اس ِحج البی ِ
الصالة» استفاده نمیشود که نماز ملک خداست ،اما از خطاب « ِلل ِه علی الن ِ
 )96این نکته را میتوان استفاده کرد که حج ملک خداست؛ چنون «الم» و «علنی» در زبنان عربنی مفیند
ملک است .از همین رو ممکن است در فقه آثار متفاوتی بر این دو گونه خطاب مترتنب شنود؛ منبال گفتنه
شود که اخذ اجرت بر نماز جایز بوده و بر حج جایز نیست.
عطف توجه به این فضای گفتمانی در دورۀ متأخر سبب شنده اسنت کنه تحلیلهنای زبنانی بنینادی و
درخور توجهی در منابع اصولی راه یابد که تحلیل معنای حرفی ،فعلی و اسمی ،مفهوم شرط ،مفهوم وصف
و مطلق و مقید از آن جمله است (نایینی 261 /4 ،تا .)141
به نظر میرسد اگر در جامعه ای همچون جامعۀ روم قدیم عرف قنانونی حناکم باشند ،شناید مباحنث
دالالت لفظی چندان تأثیرگذار نباشد؛ ولی در جامعهای همچون جزیرۀ العرب در عصر ظهنور اسنالم کنه
عرف عام در آن حاکم بوده و نشانی از عرف قانونی در آن یافت نمیشده ،مداقۀ در مدالیل لفظی بهترین راه
است .بنابراین می توان گفت که اگر در محیط جزیرة العرب همچون روم قدیم قانون حاکم بنود ،از صنیزۀ
«افعل» وجوب را میفهمیدند؛ ولی چنانکه اشاره شد ،در آن جامعه عرف عام غلبه داشته و از قانون و عرف
قانونی خبری نبود .باتوجهبه این نکته ،اینکه سنید مرتضنی میگویند از لفن «افعنل» وجنوب ،در معننای
اصطالحی قانونیان ،استفاده نمیشود (علم الهدی 11/1 ،به بعد) ،صحیح به نظر میرسد.
 -2-5گفتمان کالمی
از نظر تاری خی گفتمان کالمی از اواخر سدۀ سوم تا سدۀ پنجم هجری بر دانش اصول تنأثیر گذاشنت،
بهگونهای که پارهای از کتب اصولی اهل سنت در ضمن منابع کالمنی نگاشنته میشند .در برخنی مسنائل
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اصول فقه شیعه نیز مباحبی کالمی مطرح شده و بهشدت این دانش را تحتتأثیر قرار داده اسنت .اصنولیان
در پژوهش های اصولی خود پیوسته به مسئلۀ ترتب عقاب یا لزوم تعدد عقاب در برخی فروض تمسک کرده
و از این بحث کالمی ،نتایج اصولی گرفتهاند (خویی ،محاضرات فی أصول الفقه223/4 ،تا .)226روشنن
است که موضوع عقاب ،وحدت و تعدد آن ،مسئلهای کالمی است و در پژوهشهنای اصنولی نبایند منناط
بحث واقع شود.
بهعنوان مبالی دیگر باید از قاعدۀ «قبح عقاب بالبیان» یاد کرد که مسئلهای کالمی بوده و قاعدتا نبایند
در اصول به آن استناد شود .در دانش اصول بهجای این قاعده ،باید از تنجز و عدم تنجز سخن گفت .مراد از
تنجز در اینجا مرحلۀ ششم از مراحل هفتگانۀ حکم ،بهعنوان یک اعتبار قانونی ،در نظریۀ مختار است کنه
بر مرحلۀ وصول قانون به مکلف اطال میشود (موسوی مددی .)729 ،در گفتمان قنانونی (کنه چنانکنه
خواهیم گفت باید به گفتمان غالب در مسائل علم اصول بدل شود) با مسنائلی از قبینل عقناب ،شنفاعت،
جبر و اختی ار کاری نداریم .بنای عقال بر این است که در گفتمان قانونی ،احکام جزاینی حمنل بنر احکنام
منجز می شود؛ چون موضوع احکام جزایی عصیان و تمرد از قانون بوده و این عصیان در صورت منجزبودن
حکم مترتب میشود.
 -2-6گفتمان فلسفی
ششمین گفتمان حاکم در برخی مباحث علم اصول ،گفتمان فلسفی است .در این گفتمان سعی بر این
بود که از دیدگاه فلسفی در تفسیر واقع وجود یا موجود ،به مسائل اصولی نگریسنته شنود .از نظنر تناریخی
ِ
نخستین کسی که در فقه شیعه اصطالحات فلسفی را بسیار به کار برد ،فخرالمحققین در ایضاح الفوائد بود
(فخر المحققین13/1 ،؛  12/31و مواضع متعدد دیگر) .در دورههای متأخر محقق اصفهانی بنیش از دیگنر
اصولیان در این گفتمان پژوهش داشته است .مروری بر نهایۀ الدرایه وی و مقایسۀ آن با آثار معاصرانش این
مدعا را روشن میکند.
 -2-7گفتمان قانونی
هفتمین گفتمان ذکرشدنی در مباحث اصولی ،گفتمان قانونی است .اینن گفتمنان در کلمنات قندمای
اصولیان نیز کموبیش به چشم می خورد ،ولی در دو سدۀ اخیر کنه محافنل حقنوقی و قنانونی روننق یافتنه،
بهشکل جدیتری در دانش اصول مطرح شده است .در این گفتمان ،نفس قانون واقعیتی مییابد و مخالفت
با آن ،ظلم بر موال نیست؛ بلکه ظلم بر خود انسان است .در گفتمان قانونی ،بر خنالف گفتمنان مبتننی بنر
اساسنی
مناسبات عبد و موال و نظامهای استبدادی و سلطنتی ،قانون پرتوی شخصیت کسی نیسنت و روح
ِ
آن ،انفصال از شخصیت مقنن و حاکم است .این یکی از فر های اساسی میان گفتمان مبتنی بر مناسنبات
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عبد و موال و نظامهای قانونی است.
عالوه برآن در گفتمان قانونی ،نظام خاصی بر قوانین حاکم است و بایند مینان آنهنا ننوعی سننخیت و
همگونی برقرار باشد .در نظامهای حقوقی و قانونی نهتنها همگونی میان جرم و کیفر الزم است ،بلکه مینان
مواد قانونی نیز باید نوعی سنخیت برقرار باشد .درحالیکه در روابط عبند و منوال چننین همگنونی مطنرح
نیست؛ پس اگر موال به انجام دو فعلی امر کرد که از نظر عبند بنا یکندیگر ناسنازگارند ،وی حنق اعتنراض
ندارد.
یکی دیگر از نکات اساسی در گفتمان قانونی این است کنه در اینن فضنای گفتمنانی (بنر خنالف رأی
کالمی اشاعره که قانون و شریعت را تابع جعل شارع و نه مصالح و مفاسند ،قلمنداد میکردنند) قنانون بنر
اساس مصالح و مفاسد وضع میشود و در آن مالکات واقعی مطرح است؛ بنابراین اگر در نظنامی قنانونی،
بهعنوان مبال عرض یک خیابان بیست متر تعیین شود ،تعیین این حد بهاقتضای مصلحت اهل آنجا ،لحاظ
بودجۀ شهرداری ،م یزان عوارض مأخوذ و اموری از اینن قبینل اسنت؛ لنذا در مکنان دیگنری کنه جمعینت
بیشتری دارد ،ممکن است این میزان متفاوت شود (الهی خراسانی ،بخش دوم تا چهارم).
 .3تطبیق گفتمانهای هفتگانه بر مسئلۀ اجتماع امر و نهی
بهمنظور روشنشدن ابعاد گفتمانهای هفتگانه حاکم بر مباحث علم اصول ،تطبیق هر یک از آنها بر
مسئلۀ واحد ،کارگشا خواهد بود .مسئلۀ اجتماع امر و نهی را (که از مسائل دشنوار اصنول اسنت) بنهعنوان
نمونه ،انتخاب کرده و هر یک از گفتمانهای هفتگانه را بر آن تطبینق منیکنیم تنا تفناوت اینن گفتمانهنا
روشنتر شود.
 -3-1گفتمان ارجاع ارادۀ تشر یعی به ارادۀ تکوینی
اگر بخواهیم مسئلۀ اجتماع امر و نهی را طبق این گفتمان بررسی کنیم ،بنهناچار بایند قائنل بنه امتنناع
شویم .برای روشنشدن ،مطلب را در قالب مبالی بیان میکنیم .فرض میکنیم اتاقی دو درب دارد که یکنی
به داالنی باز میشود و شارع ،مکلف را از خروج از آن نهی کرده است .امر دیگری از شنارع مبنیبنر لنزوم
خارج شدن از اتا صادر میشود .رجوع این مبال بر اساس گفتمان مزبور بنه اینن اسنت کنه منوال دسنت
مکلف را بگیرد و از درب تمجاز خارج کند .بهطور طبیعی نتیجۀ قهری آن قول به امتناع است.
 -3-2فضای گفتمانی عرف عام
بر اساس این فضای گفتمانی نیز باید قائل به امتناع شده و بنهعنوان مبنال ،نمناز در زمنین مزصنوب را
باطل بدانیم؛ زیرا آنچه عرفا از نهی از غصب فهمیده میشود ،آن است که در شنیء مزصنوب نبایند هنی
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تصرفی از قبیل راهرفتن ،استراحت یا نمازخواندن کند .اساسا متفاهم عرفی نهی از غصنب ،نهنی از همنین
امور است؛ ازاین رو بررسی مسئله طبق این فضای گفتمانی نیز به امتنناع اجتمناع امنر و نهنی میانجامند.
ابن حزم با تمسک به همین نکته ،بر بطالن وضو با آب غصبی استدالل کرده و از حنفیه ،شافعیه و مالکیه که
چنین وضویی را صحیح میدانند ،ابراز شگفتی میکند (ابنحزم416/1 ،تا.)411
 -3-3فضای گفتمانی عبد و موال
به نظر می رسد در گفتمان مبتنی بر نظام روابط عبد و موال نیز قول به امتناع ،انسب است .دلیل مطلب
آن است که در این گفتمان نه تنها افعال ،بلکه وجود عبد نیز ملک موالست؛ بنابراین اگر منوال از خنروج از
موضع خاصی نهی کرده و همزمان اصل خروج را خواسته است ،عبد حق نندارد خنروج را در ضنمن فنرد
منهیعنه محقق کند.
 -3-4فضای گفتمانی داللت لفظی
مسئلۀ اجتماع امر و نهی بر اساس فضای گفتمانی دالالت لفظی به اختالف الفاظی که در خطناب بنه
کار رفته است ،مختلف میشود و شاید نتوان حکم واحدی برای آن ذکر کرد .بنابراین اگر مبال دلیل گفنت:
«التشرب فی آنیة الذهب» در این صورت اگر در ظرف طال وضو گرفت ،وضنویش صنحیح اسنت؛ چنون
دلیل لفظی فقط از شرب در ظرف طال منع کرده و لذا دیگر تصرفات مباح است .اما اگر دلیل گفت« :نهنی
النبی(ص) عن آنیة الذهب» وضو در ظرف طال باطل است؛ چون نهی از چیزی ،بنهمعنای نهنی از جمینع
تصرفات در آن است که یکی از آنها وضوگرفتن است (ابنحزم411 ،تا .)419حاصل آنکنه دقنت نظنر در
داللت الفاظ بهکاررفته در لسان دلیل ،اقتضا می کند در مبال اول قائل بنه اجتمناع و در مبنال دوم قائنل بنه
امتناع شویم.
 -3-5گفتمان کالمی
در گفتمان کالمی بیشتر مسئلۀ پادان و جزا مطرح است .پس اگر در مسئلۀ اجتماع امر و نهی از زاویۀ
کالمی وارد شویم ،اجتماع امر و نهی مانعی ندارد؛ چنون ممکنن اسنت بهسنبب غصنب عقوبنت شنود و
بهسبب نماز مأجور باشد.
 -3-6گفتمان فلسفی
بحث ترکیب اتحادی و انضمامی (که در مسئلۀ اجتماع امر و نهی در اصنول متنأخر شنیعه وارد شنده)
بحبی فلسفی است و مراد ما از گفتمان فلسفی در مسئلۀ اجتماع امر و نهی ،همنین مطلنب اسنت .محقنق
نایینی در بحث اجتماع امر و نهی به بیان فر میان ترکیب اتحادی و انضنمامی پرداختنه و حاصنل سنخن
ایشان آن است که در مسئلۀ اجتماع امر و نهی ،بحبی کبروی و صزروی مطرحشدنی است :بحبی کبنروی
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مبنی بر اینکه که در ترکیبات اتحادی و انضمامی قائل به اجتماع شویم یا امتناع؛ و بحبنی صنزروی در اینن
باب که ترکیب در مبال نماز در دار غصبی یا دیگر مواردی که مصدا این بحث اسنت ،اتحنادی اسنت ینا
انضمامی؟ (نایینی214/4 ،تا.)212
بر همین اساس محقق خویی فرموده است« :اگر در ظرف غصبی با آب مباح وضو گرفنت ،وضنویش
درست است؛ چون وقتی دست را در آب فرو میبرد ،تصرف در ظرف هست ولی وضو نیست و هنگامی که
آب را برمیدارد و بر صورت میریزد ،وضو هست ولی تصرف در ظرف نیست» .در حقیقت ترکیب تصرف
در ظرف مزصوب و وضو از دیدگاه ایشان انضمامی بوده ،لذا قائل به اجتماع شده است .وی در بحث نماز
در دار مزصوب نیز بر آن است که در میان اجزای نماز فقط سجده (کنه حقیقنت آن اعتمناد الجبهنة علنی
األرض است) ترکیب نماز و غصب اتحادی است؛ بدینگونه این فعل واحد ،مصدا نماز و غصب است و
اجتماع امر و نهی در آن ممکن نیست .طبیعتا طبق نظر ایشان نماز میت در زمین غصنبی بنهدلیل نداشنتن
سجده ،باید بیاشکال باشد.
 -3-7گفتمان قانونی
در گفتمان قانونی ،حقیقت عمل از حیث وحدانیبودن مالحظنه نشنده بلکنه عنناوین منطبنق بنر آن،
ملحوظ واقع میشود .گفتمان فلسفی بر آن است که دو عنوان ،عمل واحد را متعدد نمیکند .اما در دیندگاه
قانونی دو عنوان در ظرف اعتبار قانونی (و نه در واقع) معنون را متعدد میسنازد .در اینن گفتمنان ،هرچنند
سجده یک عمل است اما دو عنوان دارد که بر هر یک آثار خاص خود مترتب میشود .این گفتمان بنر اینن
مبنا استوار است که حیبیات در لسان قانون بهنحو تقییدی اخذ شده و لذا میتواند به تکبر خود ،متحینث را
متعدد کند .در مبال محل بحث ،عنوان «صالتی» و عنوان «غصبی» نسبت به عمل وحدانی سجده ،بهنحو
تقییدی اخذ شده و می تواند این عمل وحدانی را در ظرف اعتبار قانونی بنه دو امنر بندل کنند کنه هنر ینک
حکمی مستقل دارد .حاصل آنکه در گفتمان قانونی اعتقاد بر آن است که تعدد عنوان موجب تعندد معننون
در وعاء اعتبار قانونی می شود و لذا اجتماع امر و نهی در فعل واحد خنارجی کنه دو عننوان بنر آن انطبنا
مییابد ،مانعی ندارد .هرچند الزمه این سخن آن است که بر این فعل واحد ،ثواب و عقناب مترتنب باشند
ِ
ولی ترتب ثواب و عقاب در اصل بحث دخلی ندارد .در صورت توجه به مسنئلۀ ترتنب ثنواب و عقناب در
اصل بحث ،گفتمان حاکم بر بحث ،کالمی میشود.
از آنچه گذشت روشن شد که اختالف فضای گفتمانی در مسئلۀ اصنولی تنا چنه حند میتوانند نتنایج
متفاوتی بهدنبال داشته باشد .لذا به نظر میرسد مهمترین نکتهای که پیش از موضعگیری در مباحث اصول
باید در نظر داشت ،این است که بحث را در چه گفتمانی دنبال کنیم؛ بنهعنوان مبنال در مواجهنه بنا نظرینۀ

بهار 0011

تأثیر اختالف گفتمان در استنتاجات اصولی

743

محقق خوی ی در مسئلۀ اجتماع امر و نهی که گفتمان حاکم بر آن فلسنفی و مبتننی بنر ترکینب اتحنادی ینا
انضمامی دو عمل است ،اگر بخواهیم از راه گفتمان قانونی ورود پیدا کنیم ،بنه نتیجنهای نخنواهیم رسنید.
چون ایشان این بحث را در گفتمان فلسفی دنبال کرده است و بنهطور طبیعنی در مقنام نقند آن نمیتنوان از
گفتمان دیگری همچون گفتمان قانونی یا گفتمان کالمی یا گفتمان عبد و موال ورود کرد.
 .0ارزیابی کارایی فضاهای گفتمانی در دانش اصول
باید در نظر داشت که گفتمانهای ذکرشده تا حدودی طبق ترتیب تاریخی مرتب شده است؛ مبال اگنر
جامعهای بدوی را معیار قرار داده ،بعید نیست که در ابتدای امر گفتمان تفسیر ارادۀ تشریعی و تکوینی بر آن
حاکم بوده باشد .تفسیر ارادۀ تشریعی به تکوینی شاید برای جامعۀ انسانی بدوی ،کارآمد باشد اما باتوجهبه
پیشرفت بشر ،تعامالت اجتماعی او نباید در همین حد باقی بماند و طبیعی است کنه بایند پیشنرفت کنند.
جامعۀ بشری بهتدریج پیشرفت کرده ،مسنائل حسنن و قنبح را در نظنر دارد و گفتمانهنای جدیندی بنرای
تعامالت اجتماعی خود میآفریند.
اکنون درصدد این بحث هستیم که هر یک از فضاهای گفتمانی هفتگانه در سنت اصولی منا تنا چنه
حد کارایی داشته است .باید به این بحنث نینز بپنردازیم کنه کندامیک از اینن گفتمانهنا در داننش اصنول
پذیرفتنیتر است .به دیگر سخن ،باتوجهبه ویژگیهای معرفتی دانش اصول ،مطرحکردن مسائل اصنولی در
کدام گفتمان منطقیتر بوده و کدام گفتمان صالحیت دارد که در علم اصول ،گفتمان غالنب بلکنه منحصنر
باشد .در این راستا توجه به نکاتی بایسته است:
 -1گفتمان مبتنی بر رابطۀ عبد و موال در دانش اصول بسیار تأثیرگذار بوده است؛ بهگوننهای کنه گوینا
دانش اصول را بر رابطۀ عبد و موال بنا کرده اند .ازآنجاکه اصول زیربنای فقه است ،فقه نیز بنر اسناس رابطنۀ
عبد و موال تفسیر شده است .این مطلب انکارناپذیر است کنه گفتمنان مزبنور در برخنی جوامنع همچنون
جامعۀ عصر رسول الله(ص) در مکه و مدینه ،حاکم بوده است .ظاهر برخی آیات مبارکنۀ قنرآن کنریم نینز
همین است .همچنین در طول تاریخ بشر ،حدود روابط موالی با بردگان و حدود حقو آننان نینز متفناوت
بوده و گاهی تا حد تعذیب و شکنجه و کشتن آنان نیز پیش میرفته است .این مطلب نیز انکارناپذیر اسنت
که شرایط محیطی در تفکر انسان تأثیر گذاشته و همچون قرائن سیاقی به کالم آمیخته میشود ،پس جامعنۀ
بردگی میتواند در زیربناها و پشتوانههای فکری مؤثر باشد؛ بهعنوان نمونه ،فهم افراد در چنین جامعنهای از
خطاب «أقیموا الصالة» به مؤمنان ،همچون شخصی است که صد برده دارد و به آنها فرمان میدهد که هر
یک سطل آبی برای او بیاورند .به نظر میرسد اصرار محقق نایینی بر انحالل امر به افنراد ،بنا اینن گفتمنان
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سازگار است .چنین فهمی با گفتمان قانونی سازگار نبوده و اساسا در گفتمان قانونی ،انحالل معننی نندارد؛
زیرا در گفتمان قانونی ،قانونگذار کلیت جامعه و نه یکایک افراد آن را در نظر میگیرد .توضیح آنکه تردیدی
نیست که روابط اجتماعی در داللت لف بر معنی ،تأثیرگذار است .داللت صرفا تابع معنایی نیست کنه در
کتب لزت آمده؛ بلکه داللت حالتی اجتماعی است که از مجموعهای از قرائن پیدا میشنود و گناه عناصنر
مخفی آن (یا بهتعبیر ما استبطانات آن) بهمراتب بیش از آن حدی است که در کتنب لزنت آمنده اسنت .در
لزت فقط ترجمۀ لف به لف آمده ،لکن آنچه در وجندان شننونده بنا شننیدن ینک کنالم شنکل میگینرد،
بهمراتب بیشتر و گاهی بیش از نسبت ده به یک بوده و این مسئلهای طبیعی است .1پس این مطلنب را بایند
در نظر گرفت که بیتردید روابط حاکم بر جامعه در داللت تأثیرگذار است.
با تأمل در آیات مبارکۀ قرآن معلوم میشود نحوۀ مواجهۀ شارع با مکلفان ،در چارچوب گفتمان حاکم
بر روابط عبد و مولی نمیگنجد؛ هرچند این گفتمان اجماال در ادبیات قانونی شارع تأثیرگنذار بنوده اسنت.
تفصیل بحث مجالی دیگر میطلبد.
 -4گفتمانی که تحلیالت اصولی را بر دالالت لفظی و دقنتنظر در ظرافتهنای آن مبتننی میسنازد،
گفتمانی کارآمد در پژوهشهای اصولی بوده و اصولیان شیعه نیز بر آن تأکیند داشنتهاند .در جامعنهای کنه
هنوز روح قانونی بر آن حاکم نیست ،چارهای جز رویآوردن به دالالت لفظی نداریم .در چننین جامعنهای
ممکن است تعبیرات استفادهشده برای افادۀ وجوب متفاوت باشد؛ بهعنوان نمونه در شریعت مقدس اسالم
که در چنان جامعهای عرضه شده ،سیا هایی همچون« :ل َّله َع َلی َّ
ُّ ْ َ ْ
نت»« ،أقیمنوا الصنالة»،
الن
ِ ِ
اس ِحنج البی ِ
ِ
«المؤمنون عند شروطهم»« ،العاریه مردودة»« ،الزعیم غارم» و «ال ضنرر و ال ضنرار» بنرای افنادۀ مفهنوم
وجوب به کار رفته است .به نظر میرسد جعل تکلیف با استفاده از سیا نفی ،در زمان رسنولاللنه(ص) و
نیز در زمان امام صاد (ع) امری رایج بوده است .اگر بر اساس شواهد اثبات کنیم که استعمال چنین سیاقی
برای افادۀ وجوب ،امری شایع بنوده اسنت ،در برداشنتهای اصنولی از برخنی خطابنات شنرعی ،بسنیار
تأثیرگذار خواهد بود؛ بهعنوان نمونه ،برداشت برخی از اصولیان از خطاب ال ضرر آن است که این خطناب
نفی بوده و لذا نمیتوان از آن جعل و تشریع استفاده کرد (خویی ،اجودالتقریرات .)146/4 ،حال اگر ثابت
شود که در زمان تشریع ،افادۀ جعل با الفاظ نفی امری رایج بوده است ،چنین اشکالی وارد نخواهد بود.
 -3به نظر میرسد مباحث کالمی و فلسفی ربطی به قانون نداشته و اساسا از عالم قانون خارج است؛
ُّ
ُّ
مولوی نفسی باشد ،الزمنهان اینن اسنت کنه
مبال اینکه در بحث وجوب تعلم بگوییم« :اگر وجوب تعلم
ِ
 7مثالً لفظ «عاشورا» نزد یك شیعه متدین به اندازة چند جلد کتاب ،مدلول دارد .درحالیکه غیر شیعه لزوماً از این واژه ،مدالیلی در این حهد
نمیفهمد.
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ُّ
ُّ
تارک تعلم که به مخالفت امر مولی دچار شده ،دو عقاب داشته باشد؛ عقابی بهسنبب تنرک تعلنم و عقنابی
بهسبب مخالفت با واقع»  ،درست نیست .به نظر نباید در اینجا بحث تعندد عقناب را پنیش کشنید؛ چنون
مباحبی همچون تعدد عقاب ،قبح عقاب بالبیان و حق الطاعة مربوط به علم کالم است؛ حال آنکه گفتمان
اصولی با روح قانون و ضوابط خاص خود سروکار دارد و باید با ضوابط خودن با آن مواجهه داشت ننه بنا
ضوابط علوم دیگر .دانش اصول دائرمدار تنجز است؛ لذا در صورت احراز تنجز ،عقاب نیز هست و در غیر
این صورت عقاب هم منتفی خواهد بود.
 -2به نظر میرسد منطقی تر آن است که گفتمان غالب بر دانش اصول را گفتمنان قنانونی دانسنته و در
مرحلۀ تفسیر احکام ،روح قانونی را لحاظ کنیم .در این باب چند نکته ذکر میشود:
 -1-2چنانکه قبال نیز اشاره شد ،ظاهرا احکام شنریعت مقندس در چنارچوب گفتمنان قنانونی و ننه
گفتمان مبتنی بر روابط عبد و موال ،تشریع شده است .همچنین اشاره شد که شنواهد تناریخی نشناندهندۀ
حاکمنبودن روح قانونی بر جامعۀ جزیرةالعرب در عصر ظهور اسالم بوده است؛ ولنی مقتضنای خاتمینت
شریعت پیامبر اکرم(ص) و اینکه این شریعت باید در همۀ جوامع بشری تا روز قیامت در هر زمان و مکنان
جاری باشد ،آن است که گفتمان قانونی تحت ضوابط تشریع شنده باشند .در حقیقنت چننین شنریعتی بنا
گفتمان قانونی بیش از دیگر گفتمانها سازگار است .شاید از همین جهت بود که پیامبر اکنرم(ص) در بندو
ورود به مدینه برای نخستینبار پیمانی میان خود و یهود نوشتند که  14بند قانونی داشت که شامل کلیات و
جزئیاتی بود (ابوعبید474 ،تا477؛ ابنکبیر441/3 ،تا .)447در جریان مباهله بنا مسنیحیان نجنران نینز،
پیامبر(ص) با آنان قراردادی بست (بیهقی .)319/1 ،با مطالعۀ مجموعه شواهد (که به برخی از آنها اشاره
شد) و با مراجعۀ مستقیم به آیات و روایات چنین برداشت میکنیم کنه گرچنه عصنر ظهنور اسنالم ،عصنر
حاکمیت فرهنگ عبد و موال بود ولی تشریع شریعت مقدس اسالم در قالب گفتمان قانونی صورت پذیرفته
است؛ ازاین رو اگر بخواهیم اصول را دوباره تدوین کنیم ،باید در چارچوب این گفتمان حرکت کنیم.
 -4-2بعد از فراغ از اینکه گفتمان حاکم بر شریعت مقدس ،گفتمانی قانونی است ،این پرسش مطرح
میشود که آیا ادبیات عرضۀ این شریعت نیز ادبیاتی قنانونی اسنت؟ انصناف آن اسنت کنه ادبینات عرضنۀ
شریعت مقدس ،از فرهنگ حاکم بر جامعه آن روز جزیرةالعرب تأثیر پذیرفته و به ادبیات مبتنی بر مناسبات
عبد و موال نزدیک تر است .دلیل اینکه در منابع اصولی کالسیک ،مسائل اصولی بیشتر بنر اسناس گفتمنان
مبتنی بر مناسبات عبد و موال تحلیل شده و کمتر از گفتمان قانونی سخن به میان آمده نیز همین نکته است.
 -3-2حال که ادعا کردیم گفتمان حاکم بر شریعت ،گفتمان قانونی است ولنی ادبینات عرضنۀ آن بنه
ادبیات رایج میان موالی و عبید نزدیکتر است ،توجه به این نکته ضرورت مییابند کنه در مقنام تحلنیالت
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اصولی باید این ادبیات را در حد ممکن به ادبیات قانونی ترجمه کنیم ،مگر اینکه معصومان(ع) در رواینات
در مقام استظهار از نص ،به ادبیات عبد و موال استناد کرده باشند که در این صورت چنارهای جنز تعبند بنه
مضمون روایات نداریم؛ بهعنوان مبال قبال ذکر شد که در بحث اجتماع امر و نهی ،گفتمنان قنانونی اقتضنا
میکند که قائل به اجتماع شویم و قول به اجتماع در چنین مواضعی از اموری است کنه هماکننون در سنیرۀ
قانونی عقال پذیرفته است .به دیگر سخن بر اساس گفتمان قانونی مقتضای قاعده آن است که نماز در مکان
مزصوب یا لباس مزصوب صحیح باشد؛ چون عنوان «صالتی» و عنوان «غصبی» تعلق امر و نهی به عمل
وحدانی را تبیین میکند .1لکن مجموعهای از روایات در ابواب مختلف داشته کنه هرچنند صنریح نیسنتند
ولی از مجموع آنها چنین برداشت میشود که دیدگاه اهل بیت(ع) در مسئلۀ اجتماع امنر و نهنی ،قنول بنه
امتناع بوده است .تفصیل مطلب مجالی دیگر می طلبد.
 -2-2آنچه گذشت ناظر به اصول فقه استنباطی بود .منراد از فقنه اسنتنباطی ،موضنوعات و احکنامی
است که مستقیما از کتاب و سنت استخراج میشود .در مقابل ،فقه والیی ناظر به احکامی است که مطابق
با مقتضای زمان و بر اساس مصالح موقت یا غیر موقت جعل میشود .هر یک از این دو دسنته از احکنام،
محتاج مسائل اصولی خاص خود است .دانش اصول در مقام تحقق تناریخی خنود ،عمندتا نناظر بنه فقنه
استنباطی بوده و اصولیان به فقه والیی کمتر توجهی نشان دادهاند (موسوی مددی199 ،تنا .)746بنه نظنر
میرسد بر اساس قول به والیت فقیه و جعلهایی که فقیه با رعایت شرایط ،مقدمات و محدودۀ والیتنی کنه
دارد ،انجام میدهد نیز باید روح قانونی را مراعات و آن را با ادبیات قانونی عرضه کند.
 .5نتیجه
در این نوشتار بهدنبال آن بودیم که از خالل استقصا و تبیین گفتمانهای راینج در داننش اصنول و بینان
لوازم هر یک از آنها ،کی فیت صحیح ورود و خروج و بحث در مباحث اصولی را روشنن سنازیم .بنه نظنر
نگارنده اختالف اصولیان در برخی از مسائل اصولی به اختالف فضاهای گفتمانی آنان در دانش اصنول بنر
میگردد .ترتیبی که برای بیان گفتمانها در این نوشتار رعایت شد ،ترتیبی طبیعی و تا حدی تاریخی اسنت.
بیان تفصیلی مبانی ،لوازم و شواهد تاریخی هر یک از فضاهای گفتمانی مذکور مجالی موسع میطلبد.
گفتمان نخست ،گفتمان مبتنی بر تبدیل ارادۀ تشریعی به تکوینی بود؛ یعنی اینکه در همۀ مباحث علنم
 .7جالب توجه آن است که همین برداشت قانونی را در کلمات فضلبنشاذان (ف )214که دویست سال قبل از شیخ طوسی(ره) میزیسته نیز
میبینیم .کلینی به مناسبتی کالمی را از فضلبنشاذان نقل میکند که در آنجا بهراحتی و بدون اتعاب نفس قائل به صهحت نمهاز در لبهاا یها
مکان غصبی شده است (کلینی32/1 ،تا .)31فقهای متأخر با اتعاب نفس و تمسك به امور پیچیدهای همچون حیثیت تعلیلیه و تقییدیه و ...بهه
این مسئله ورود کردهاند ،ولی فضل باتوجهبه تفکر قانونی که دارد ،صحت نماز را مفروغعنه میگیرد.
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اصول بر مبنای تفسیر ارادۀ تشریعی به ارادۀ تکوینی به تحلیل مسائل پرداخته و ببینیم که اگر موضوع محنل
َّ
تکوینی محقق در عالم خارج درآید ،چه نتیجهای بنر آن مترتنب
بحث به شکل محسوس و بهصورت ارادۀ
ِ
میشود.
گفتمان دوم ،گفتمان مبتنی بر فهم عرف عام بود که در برابر عرف خاص قانونی به کار میرود.
گفتمان سوم ،گفتمان مبتنی بر نظام مناسبات میان عبد و موال است .وجه تمایز این گفتمان بنا گفتمنان
سابق آن است که این گفتمان مبتنی بر عرف خاص موالی و عبید اسنت .گفتنیم اغلنب تحلنیالت اصنولی
اصولیان ،در این گفتمان صورت پذیرفته و مبتنی بر آن است؛ مبال برخی اصولیان معتقدند که صنیزۀ افعنل
داللت بر وجوب ندارد و فهم وجوب ،مبتنی بر این حکم عقل یا عقال میباشد کنه عبند بایند امنر منوال را
انجام دهد.
گفتمان چهارم ،مبتنی بر شواهد لفظی بوده و به گفتمان عرف عام نیز نزدیک است ،ولی بنهدلیل تأکیند
این گفتمان بر ظرافتهای لفظی ،آن را بهصورت جداگانه طبقهبندی کردهایم.
گفتمان پنجم ،گفتم ان کالمی است که از قرن چهارم به بعد در دنیای اسالم تداول یافته و متعارف شد.
گفتمننان ششننم ،گفتمننان فلسننفی اسننت کننه در اصننول اهننل سنننت سننابقه ننندارد و در دورۀ اخیننر،
شخصیتهایی همچون محقق اصفهانی آن را با تفصیل بیسابقهای در اصول شیعه وارد سناختند .بنه نظنر
نگارنده ،طرح مباحث کالمی و فلسفی در علم اصول درست نیست؛ چون هر یک از این سه دانش باید در
چارچوبهای نظری و گفتمان ویژۀ خود حرکت کنند.
هفتمین گفتمان که از شش گفتمان ذکرشده اهمیت بیشتری دارد و به نظر نگارنده باید در تمام مسائل و
تحلیالت اصولی غلبه داشته باشد ،گفتمان قانونی است .بحث خطابات قانونی مطرحشده توسط اصولیانی
همچون امام خمینی(ره) ،مبتنی بر چنین گفتمانی است؛ هرچند منطقیتر آن بود که ایشان پیش از ورود بنه
حیطۀ خطاب و تحلیل ادبیات آن ،به بررسی گفتمان قانونی ،مبانی و لوازم آن میپرداخت.
ازآنجاکه هر یک از این گفتمانه ا ،پیامدها و نتایج خاص خود را دارد ،باید تالن کرد در ضمن تحلیل
مسائل اصولی ،از خلط گفتمان پرهیز و این مسائل را یکسره در گفتمان قانونی تحلیل کرد .امروزه بسنیاری
از پژوهشهای اصولی به نوعی خلط گفتمان دچارند که موجب عدم فهم متقابل و درنتیجه عقیمشندن اینن
پژوهشها شده است.
سخن آخر آنکه گفتمانشناسی در دانش اصول از حیطههایی است که ظرفیت پژوهشی فراوانی داشته و
نوشتار عرضهشده بهعنوان فتح بابی در این عرصه میتواند مورد توجنه قنرار گینرد .استقصنای گفتمانهنای
محقق و ممکن در دانش اصول ،تنقیح گفتمانها و بیان ضوابط هر یک ،استخراج مصادیق و نمونههای هنر

770

فقه و اصول

شمارة 720

گفتمان از منابع اصولی ،نشاندادن خلطهای گفتمنانی در مباحنث اصنولی و ...از موضنوعاتی اسنت کنه
پژوهش در آنها ،همت بلند پژوهشگران این دانش را میطلبد.
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