Jostar- Hay Fiqhi va Usuli

(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol 6 ; No 20 ; Fall 2020
Print ISSN 2476-7565

Online ISSN 2538-3361

The epistemological outcomes of the model of
“Abd – Moula” in the osol e fegh and passing
them through Sadrai’s approach1
Doi: 10.22034/jrj.2020.54538.1710

Aflatoon Sadeqi

Department of Theology, Payam Noor University, Yazd, Iran; a_sadeghi@pnu.ac.ir

Receiving Date: 2019-06-15

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.6 , No. 20
Fall 2020

7

Approval Date: 2020-05-27

Abstract
Nowadays، natural scientists try to look at the hidden faces of nature and natural phenomena in the beam of models. On
the other hand، the function of models plays a very important
role in understanding concepts، knowledge and religious beliefs، as well as interpreting religious stories and rituals. One of
the allegories that has been expressed in Islamic theology and especially in jurisprudence and the principles of jurisprudence،
as the manifestation of man’s relationship with God، is the allegory of “Moula-Abd” Which can be considered as a model for
the image of God and man in this relationship. The use of this
model has certain foundations and epistemological outcomes.
1. Sadeqi .A (2020); “ The epistemological outcomes of the model of “Abd – Moula” in the osol e
fegh and passing them through Sadrai’s approach”; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 20 ;
Page: 7 -32 ; Doi: 10.22034/jrj.2019.54538.1710

One of the most important foundations of the Moula-Abd model is
the perception of the personal God of mankind. Other outcome of
the Moula-Abd model is the explanation of a true fact by a non-real thing. On the other hand، accepting this model involves the negation of human authority. In addition، the outcome of using this
model as a proof is to go beyond the application of models that epistemologically are not accepted. Also، the other outcome of model of
the “Moula-Abd” is the masculine perception of God.
Now، how can we take a step further in completing the
more detailed and precise image of God and man in this
model? How can we pass from these epistemic outcomes?
This research، using a descriptive-analytical method، seeks to explain these outcomes and claims that with the Transcendental Wisdom approach، we can cross the above-mentioned outcomes to use
the Moula-Abd model.
Keyword: Outcomes، epistemological، model، Abd، Moula، Osol
e fegh، Sadrai’s approach.
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لوازم معرفتشناختی مدل «عبد ـ موال» در
1
ن با رویکردی صدرایی
اصول فقه و گذر از آ 
افالطون صادقی

2

چکیده

امروزه دانشمندان علوم طبیعی میکوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیدههای طبیعی را
در پرتوی مدلها نظاره کنند .از سوی دیگر ،در ادراک مفاهیم ،معرفت و باورهای دینی و
همچنین در تفسیر داستانها و شعائر دینی ،مدلها نقش بسیار زیادی ایفا میکنند .یکی از
تمثیلهای مطرح در کالم اسالمی و بهویژه در فقه و اصول فقه ،بهعنوان نمود رابطۀ انسان
با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان ،تمثیل «عبدـ موال» است .استفاده از این مدل
دارای مبانی و لوازم معرفتشـــناختی خاصی است .از مهمترین مبانی مدل «عبدـ موال»،
ّ
تصور خدای متشخص انســـانوار است .از دیگر لوازم این مدل ،تبیین یک امر حقیقی از
طریق امری اعتباری است .الزمه دیگر ،سلب اختیار انسان است .بهعالوه ،استفاده از این
مدل به عنوان برهان ،فراتر رفتن از کاربرد مدلهاست که از حیث معرفتشناسی پذیرفتنی
نیســـت .همچنین الزمه دیگر مدل «عبدـ موال» برای تبیین امر الهی ،تلقی ذکوریت برای
خداوند است.
حال چگونه میتوان در تکمیل رویکرد کاملتر و دقیقتر به تصور خداوند و انسان در
این مدل ،گام برداشـــت؟ چگونه میتوان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در
 . 1تاریخ دریافت1398/03/25 :؛ تاریخ پذیرش1399/03/07 :
 . 2دانشیار رشته فلسفه تطبیقی گروه االهیات و علوم اسالمی دانشگاه پیام نور یزد ـ ایران؛ a_sadeghi@pnu.ac.ir
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صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه ،بهویژه اصول تشکیک
وجود ،حرکت جوهری و ربط علـــت و معلول ،میتوان از لوازم دخیل مدل «عبدـ موال»
گذر کرد.
مدل عبدـ موال ،اصولفقه ،رویکرد صدرایی.
کلید واژهها :معرفتشناختیِ ،

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

10

مقدمه
بر اساس رویکرد جدید فلسفه علم و معرفتشناسی ،مدل 1قادر است نظریهها را
تبیین کند و تصور و تصویرهایی از جوانب آن و عناصر موجود در نظریه را آشــکار
سازد؛ بهعبارت دیگر ،مدل میتواند ما را به تصور و تصویر جوانب و عناصر نظریهها
ً
نزدیک کرده ،به تبیین نســبتا واقعیتر نظریهها بپردازد .باید گفت که نقش مد ل در
نظریههای علمی و در معرفت بشری نقش استعاره در زبان است .براساس این ،مدل
را دستگاه منسجمی از مفاهیم آشنا تعریف کردهاند که همراه با استعاره قدرتمندی
است که قدرت تبیین ،تفهیم و تفسیر دارد( .) See: Barbour,1990,49این قدرت تبیین،
تفهیم و تفســیر ،بیانگر این امر است که نقش مدل فراتر از استعارۀ زبانی است و در
واقع ،نوعی تصویرسازی از پردازشگرست.
امــروزه بعضی از فیزیکدانــان از مدلهای مکانیکی برای تبیین نظریهها ســود
میبرنــد .لرد کلویــن 2برای اولین بار مدل توپ بیلیــارد را برای تبیین حرکت گازها
3
بهکار برد و باعث پیشرفت زیادی در نظریه جنبش گازها شد .همینطور الیور الج
نظریههای نوین درباره الکتریسته را با اشاره به حرکت رشتههایی در اطراف قرقرهها
نشــان داد .دوئم (1861-1916م) ،فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی ،معتقد است مدلهای
ّ
مکانیکی ابزارهای مفیدی برای تبیین نظریهها هســتند ،اما باید در حد خودشــان از
آنها انتظار داشت؛ بر این اساس ،دوئم به نقد و بررسی رویکردهای موجود به مدلها
میپردازد ( ، Duhem,1954,55-107به نقل از :قائم ینیا.)56 ،1382 ،
1. Model
2. Lord. Kelvin
3. Oliver. Lodge

حتــی بعضی از اندیشــمندان غربی معتقدنــد کاربرد مــدل در همه علوم یک
ضرورت اجتنابناپذیر است؛ زیرا عالوه بر علوم طبیعی ،اندیشمندان و محققان علوم
اجتماعی همواره در تحقیق خود در زندگی جمعی انســانها و واقعیتهای پیچیده،
ّفرار و انتزاعی اجتماعی ،به تصاویر و تمثیلها توسل جستهاند تا جامعه را بهتر معرفی
کنند (ر.ک :توسلی.)143 ،1369 ،
از طــرف دیگر ،متفکران معاصر دیندار غربی بــرای کارکرد مدلها در ادراک
مفاهیم ،معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفســیر داستانها و شعائر دینی نقش
بســیار زیادی قائلاند .انســانها از طریــق مدلها به درک و تصــور و تصویری از
مفاهیم موجود در باورهای دینی دست یافته ،بر اساس آن مفاهیم به تفسیر روایات و
تجربههای دینی میپردازند .ایان باربور1923 -2013( 1م) در خصوص رابطه خدا و انسان
در فرهنگ مســیحی مدلهای چهارگانهای از خدا معرفی میکند که عبارت است
از :مدل پادشاهی و رعایا ،مدل ساعتساز و ساعت ،مدل من و تو یعنی شخصی با
شخص دیگر و مدل فاعل و فعلش (.)Barbour,1974,157
او همچنیــن عالوه بر طــرح کارکرد مدلها در حوزه علــوم و معرفت دینی به
تشــریح آن در ایــن زمینه پرداخته اســت .به نظر او نقش اصلی مدلها در بســط
نظریههاســت و از آنجــا که مدلها جنبه تمثیلی دارند ،رابطــه مدلها و واقعیات،
رابطه عینی نیســت؛ به عبارتی دیگر ،مدلها همــه واقعیت را بیان نمیکنند ،بلکه
بخشی از واقعیت را معرفی میکنند .باربور بر لزوم وحدت فهم مدلها تأکید دارد
(.)See: Barbour,1974,34
البته باید گفت ،با توجه به نگاه دقیق به تاریخ علوم و فلسفه و حتی معارف دینی،
میتوان مالحظه کرد که در ســیر آثار علمی پیشینیان ،مدلها نقش مهمی در تبیین
نظریه و تصــور و تصویر عناصر مطرح در آن ،بهویژه عناصر انتزاعیتر ،داشــتهاند.
با این توضیح که در آثار گذشــتگان این تمثیلها و اســتعارهها با عنوان مدل مطرح
نمیشدند.
1. Ian. Barbour
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در فرهنگ اسالمی هم استفاده از مدلها در تبیین مسائل دینی ،فلسفی و بهویژه
عرفانی ،مســبوق به سابقه است .با توجه به آثار فلسفی و عرفانی و بهطور کلی ،آثار
دینی در حوزه علوم اســامی ،اســتفاده از مدلهای مختلــف از جمله مدل نور در
فلســفه اشراق ،تابش نور در شیشههای مشبک برای تبیین تشکیک وجود در فلسفه
مالصدرا و مدل آیینه در فلســفه و عرفان برای تبیین صورتهای ذهنی و دهها مدل
دیگر به وضوح قابل رؤیت است .شهید مطهری از متفکران اسالمی معاصر هم در
حوزه دینی ،مدل خاصی را برای تبیین نظریه جاودانگی و تغییرپذیری اسالم مطرح
کرده اســت (قائم ینیا .)58 ،1382 ،خالصه هر چند واقع دین هیچگاه بهطور یکجا و
بهطور تمام با مدلها بر ما مکشــوف نمیشود ،میتوان گفت بدون مدل فهم کامل
دین ممکن نیســت .مدلها دریچههایی به ســوی جهان واقعی گسترده دین هستند
(قائم ینیا.)58 ،1382 ،
یکی از تمثیلهایی که در کالم اسالمی و بهویژه در فقه و اصول فقه برای نمود
رابطۀ انسان با خدا مطرح است ،تمثیل «عبدـ موال» است .این تمثیل از گذشتههای
بسیار دور در بحثهای مختلف اصولیها به شیوههای گوناگون استفاده شده است.
با رویکردی جدید میتوان این تمثیل را به عنوان مدلی در تبیین رابطه خدا با انسان و
ایجاد تصوری از خدا و انسان تلقی نمود .علمای اصولی این تمثیل را به عنوان مبنای
وجوب امر و حرمت نهی شارع میدانند .از طرف دیگر ،آنها استحقاق عقاب عبد
را عصیان او نســبت به موال میدانند که به نوعی هتک حرمت موال و بیتوجهی به
حق موال بر عبد بهشمار میآید.
از آنجا که مدل در ایجاد نظری ه و تصور و تصویر مفاهیم نقش اساســی دارند و
از آنجا که این مدل نقش اساســی در مباحث فقهی ایفا میکند ،اهمیت بررسی آن
محرز و آشکار است.
پیشینۀ توجه به این مدل در فرهنگ اسالمی ،نقدها و پاسخهایی است که وجود
ً
دارد .در این زمینه ،معموال غربیها با طرح این موضوع در صدد نقد کلی دین اسالم
هســتند؛ برای نمونه ،پاتریک منینگ میگوید :اسالم با پذیرش و قانونمند کردن
بردهداری ،بیشــتر در خدمت بردهداری بوده اســت تا علیه آن ()Manning,1998,28

یــا گوردن معتقد اســت اســام با قانونمند کــردن بردهداری به رونــق تجارت آن
افزود( ،)Gordon,1989, 21اما منتقدان مســلمان با طــرح نقدهایی در صدد توجیه آن
برآمدهاند .بسیاری از متفکران مســلمان در گذشته ضمن تأیید نظام بردهداری ،بر
حقوق برده در اســام تأکید زیادی نمودهاند تا نشان دهند که اسالم به بردهها هم
اهمیت داده است .غزالی در کتاب احیاء علوم الدین در فصل «حقوق المملوک»
صــد حدیث مشــهور برای توجه به بردههــا گردآوری کرده تا بــه نوعی در توجیه
وجود چنین نظامی به صاحبان برده درس اخالق دهد (ر.ک :غزالی ،1387 ،فصل حقوق
المملوک).
امروزه متفکران معاصر اسالمی در صدد ارائه توجیهات قویتری نسبت به غزالی
هستند .بعضی بر این نکته تکیه دارند که اسالم از نظر اعتقادی ،بیش از ادیان یهودی
و مســیحی بردگی را نفی کرده و در صدد محدود ســاختن این نهاد اجتماعی بوده
است .به نظر عالمه طباطبایی به سبب واقعیات جامعه صدر اسالم و نیز مسئلۀ اسیران
جنگی کافر ،در قرآن و ســنت و به تبع آن در فقه ،بردگی که جنبه رســمی و نهادی
داشــت ،یکسره نفی نشد ،بلکه با تشریع احکامی درباره محدود کردن راههای برده
گرفتن (استرقاق) ،رعایت حقوق مشروع و انسانی بردگان و تأکید بر آزادسازی برده
(عتق) ،بردگی شکل مطلوب و انسانی به خود گرفت و در مسیر محدودیت و زوال
افتاد (ر.ک :طباطبایی.)346/6 ،1390-1394 ،
موضع بعضی از متفکران دینی معاصر از این هم رادیکالتر اســت .ســید احمد
خــان ،مجدد اجتماعــی هند ،از این نظر دفاع میکند کــه در قرآن ،گرفتن بردگان
جدید منع شــده است .بعضی دیگر مدعیاند که رسم بردگی از رسوم جاهلی بوده
و اسالم تنها به ضرورت وقت با آن مدارا نموده و در عین حال بالقوه آن را لغو کرده
است (.)see: Ameer Ali,1935,262
بعضــی دیگر اظهار میدارند ،بــردهداری از مصادیق احــکام امضایی تحمیلی
اســام اســت .به نظر آنها احکام امضایی اســام به دو قســم مطلوب و تحمیلی
تقســیم میشود .احکام تحمیلی ،مطلوب اسالم نیست ،بلکه به دلیل شیوع عرفی و
محذورات اجتماعی در ممنوعیت آنها ،مورد تأیید اسالم قرار گرفتهاند .این احکام
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مقید به رواج عرفی هســتند و اگر در طول زمان متروک شــوند ،حکم شرعی آنها
متروک و تغییر میکند (محقق داماد.)6 ،1385 ،
بررســی این نقدها و پاســخ به آنها مقــاالت و کتابهای بســیاری را به خود
اختصاص داده و باب این مســئله همچنان گشوده است .موضع اصلی این تحقیق،
طرح مبانی و لوازم معرفتشــناختی استفاده از این مدل در آموزههای دینی و در پی
آن ،ارائه راهحل راه گذر از این پیامدهاست .در راستای این رویکرد ،توجه به بعضی
از این لوازم موضوع بحث و تحقیقی نویســندگان و اندیشــمندان معاصر قرار گرفته
است .شهید صدر ،متفکر و اندیشمند اسالمی معاصر ،ساختار عرفی و اعتباری این
مدل را مورد کنکاش و بررســی قرار داده است (ر.ک :هاشم یشاهرودی1417 ،ق.)223/2 ،
ً
همچنیــن اخیرا بحثهای مفصلتری در قالب پروژه پژوهشــی ،کتاب و مقاله ارائه
شــده اســت که نظر به عبور از این مدل با عناوین مختلف دارد (ر.ک :اله یخ راســانی،
1395و .)9-32 ،1394
این تحقیق در صدد اســت تا با شیوه توصیفی -تحلیلی این مدل مهم فقهی را از
حیث مبانی و لوازم معرفتشناختی بررسی کند و به تبیین رویکردی از مالصدرا در
حوزه رابطه علیت به عنوان یکی از راههای گذر از این مبانی بپردازد.
 .1کتابشناسی مدل «عبدـ موال» در اصول فقه اسالمی

برای نشان دادن گستره مورد استفاده این مدل در دانش اصول فقه ،مختصری از
کتابشناسی این مدل بیان میشود .گستره استفاده از این مدل از حیث زمانی شامل
آثار اولیه اصول فقه متفکران و نویسندگان اسالمی ّ
اعم از شیعه و سنی تا زمان حاضر
است و تا عصر حاضر ،کمتر کتابی در این رشته یافت میشود که در آن ،از این مدل
ً
ذکری نباشد و در جهت اثبات مطلبی از آن استفاده نکرده باشد .این مدل معموال در
مورد توجه
مبحث امر و نهی اکثر کتابها و در بحث اصول عملیه بسیاری از آنها ِ
و استفاده قرار گرفته است.
ً
بعد از شــیخ مفید (413هـ.ق) که معموال در تاریخ فقه و فقها از او بهعنوان اصولی
اولیه یاد میشــود و از این مدل در اثر اصولی خود التذکرة استفاده نکرده (شیخ مفید،

1414ق ،)30-32 ،ســید مرتضی (436هـ.ق) از شاگردان وی ،بر خالف رویکرد استاد ،از
جمله کسانی اســت که در اثر معروف اصولی خود الذریعة فی علم اصول الشریعة
بهطور بسیار گسترده این مدل را برای اثبات نظر خود بهکار برده و در مواردی به نقد
دلیل مخالف خود که از این مدل استفاده کرده ،میپردازد (علم الهدی59/1 ،1366 ،؛ ،60
439 ،422 ،258 ،170 ،161 ،156 ،130 ،115 ،91 ،81 ،75؛  761/2و .)816
شــیخ طوســی (460هـ.ق) ،فقیه همعصر سید مرتضی و شــاگرد او ،در العدة فی
األصــول و محقق حلی (676هـ.ق) در کتاب معــارج األصول این مدل را برای اثبات
نظریههای خود بهکار بردهاند (ر.ک :شــیخ طوســی172-174/1 ،1417 ،؛ 511/2؛ محقق حلی،
.)67-64 ،1403
عالمه حلی (726هـ.ق) ،زینالدین حسن (1011هـ.ق) ،صاحب کتاب معالم األصول،
شیخ بهایی ( 1031هـ.ق) ،شــیخ انصاری (1281هـــ.ق) ،آخوند خراسانی (1328هـ.ق) ،شیخ
محمدرضا مظفر (1388هـ.ق) ،شــهید ســید محمدباقر صدر (1400هـــ.ق) ،امام خمینی
(1410هـ.ق) و نویسنده معاصر شیخ جعفر سبحانی از دیگر فقها و اصولیان امامیه هستند
که همگی به فراخور بحث از این مدل به شیوههای مختلف استفاده کردهاند (ر.ک:
عالمه حلی100 ،1404 ،؛ زی نالدین حســن121 ،104 ،98 ،96 ،94 ،52 ،51 ،40 ،39 ،1378 ،؛ شیخ بهایی،
121 ،114 ،1381؛ شیخ انصاری407 ،360 ،357/3 ،319 ،211 ،203/2 ،483 ،41 ،40 ،32/1 ،1419 ،؛ آخ وند
خ راسانی361 ،268 ،260 ،83 ،63 ،1409 ،؛ مظفر ،ب یتا،153 ،152 ،102 ،84 ،76 ،75 ،67 ،65 ،61-62 ،
188 ،154؛ حیدری،168 ،167 ،161 ،101 ،83 ،45/2 ،254 ،169-176 ،162 ،103 ،100 ،93 ،80/1 ،1376 ،
169؛ امام خمینی،122 ،19/2 ،334 ،261 ،191 ،180 ،176 ،174 ،173 ،141 ،140 ،127 ،117 ،110/1 ،1376 ،

398 ،389 ،360 ،347 ،306 ،251،253؛ سبحانی.)123 ،110 ،109 ،98 ،97 ،92 ،1387 ،
بهعالوه ،استفاده از این مدلّ ،
خاص متفکران امامیه نیست ،بلکه اندیشمندان و
بهویژه اصولیان اهل ســنت هم از آن استفاده کردهاندّ .
جصاص (370هـ.ق) ،شیرازی
(476هـ.ق) ،سرخســی (490هـــ.ق) ،غزالی ( 505هـــ.ق) ،فخر رازی ( 606هـــ.ق) و آمدی
(631هـــ.ق) در آثار خــود و به فراخور بحثهای متعدد به مدل «موال ـ عبد» اشــاره
کردهاند (ر.ک :جصاص1405 ،ق152 ،100/2 ،؛ سرخســی1414 ،ق193 ،94/1 ،؛ غ زالی1417 ،ق،202 ،
208 ،204؛ رازی1412 ،ق118 ،75 ،74 ،53/2 ،150/1 ،؛ آمدی1402 ،ق.)166 ،148 ،137/2 ،

لوازممعرفتشناختی
مدل «عبد ـ موال» در
ن با
اصول فقه و گذر از آ 
رویکردیصدرایی

15

 .2جایگاه کاربرد مدل «عبد ـ موال» در اصول فقه و اهمیت آن

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

16

در اکثر آثار اصولیها ،شــاهد استفاده از مدل «موال ـ عبد» در سه بحث اصولی
یعنــی بحث امر ،نهی و بحث اصول عملیه ،بهویژه برائت و احتیاط هســتیم .در این
بحثها این مدل تحت ســه عنوان «موال ـ عبد»« ،ســیدـ عبد» «سیدـ غالم» بهکار
رفته است .این بحث در آثار کالمی اسالمی هم دیده میشود .سید مرتضی در کتاب
الذریعه میگوید« :فذهب جمیع الفقهاء و طائفة من المتکلمین إلی أن األمر یقضی
ایجاب الفعل علی المأمور به  ...دلیلهم ،قولهم الســید إذا أمر غالمه بفعل ،عقل منه
آالیجاب ،و لذلک یوبخه العقالء و یذمونه إذا خالفه» (عل مالهدی .)59/1 ،1366 ،بهعالوه،
صاحب معالم در بحث عام و خاص هم از این مدل استفاده کرده است (زی نالدین حسن،
1378ق 104 ،و  .)121در ایــن بحثها این مدل گاهی بهعنوان دلیل (ر.ک :عل مالهدی،1366 ،
59/1؛ زی نالدین حســن1378 ،ق ،)52 ،51 ،40 ،39 ،گاهی بهعنوان فرض (ر .ک :حیدری،1376 ،
 )254/1و گاهی هم به عنوان مثال (ر .ک :حیدری )245-247 ،1376 ،آورده شــده اســت.
اســتفاده از این مدل در اصول فقه ،عالوه بر اینکه بهعنوان یکی از دالیل اثبات
وجوب امر و نهی و موارد مربوط به آن و دلیل اثبات برائت یا احتیاط ،مهم است ،از
منظری دیگر هم اهمیت خاصی دارد و آن این اســت که میتوان گفت ،کاربرد این
مدل در ایــن مباحث ،تمام مباحث فقهی را در بر میگیرد؛ زیرا تمام میاحث فقهی
شــامل احکام شرع و خداوند اســت که یا به صورت امر و یا به صورت نهی آورده
ً
شده است .به عبارت دیگر ،از آنجا که تقریبا تمام مباحث فقهی یعنی استنباط احکام
شرعی شامل اوامر و نواهی شــارع بر اساس ادله اجتهادی و فقاهتی است ،مالحظه
میشود که استفاده از این مدل نقشی اساسی در تمام مباحث فقهی پیدا مییابد .به
بیانی دیگر ،دانش اصول فقه بر اساس ساختار عبد و موال ،مسئله بنیادین حکمشناسی
و دیگر مسائل تابع آن را پردازش کرده است و میتوان گفت ،فضای کلی اصول بر
محور عبد و موال میگردد (اله یخ راسانی.)12 ،1394 ،
 .3مبانی و لوازم معرفتشناختی کاربرد مدل «عبدـ موال»

مبانی و لوازم معرفتشناختی هر مدل ،تعیینکننده نوع ،ماهیت و حدود عناصری

است که در نظریه مبتنی بر آن مدل بهکار رفته است .مهمترین عناصر نظریۀ وجوب
امر و نهی بر اساس مدل «عبدـ موال» خداوند و انسان است؛ بنابراین ،مبانی و لوارم
معرفتشــناختی این مدل ،نوع ،ماهیــت و حدود تصور و تصویر خدا و انســان را
مشخص میکند.
 .1 .3خدای متشخص انسانوار

یکی از مهمترین مبانی رابطه انسان و خداوند بر اساس مدل «عبدـ موال» ،تصور
خدای متشخص انسانوار است؛ به عبارت دیگر ،مبنا و الزمه این مدل پذیرش خدای
متشخص انسانوار است.
امروزه در فلسفه دین و از سوی متفکران دیندار معاصر ،بهویژه غربی ،برای تصور
و تصویر خدا اقســام مدلهای کلی مطرح کردهاند که از کتب مقدس و آثار دینی
اخذ شده است .خدای غیر متشخص ،خدای متشخص انسانوار و خدای متشخص
غیر انســانوار ســه مدلی اســت که االهیدانان و متفکران در صدد طرح و اثبات آن
هســتند (ر.ک :تالیافرو .)267-282 ،1382 ،اکثر متفکران دیندار و فیلســوفان دین در غرب
معتقدند که خدای ادیان الهی خدای متشخص انسانوار است .این نظر مخالف نظر
اکثر فالسفه متدین و متفکران دیندار است .این رویکرد حتی نظریه فالسفه الهی را
که خدا را متعالی از زمان میدانند ،انکار خدای شخصوار انسانی تلقی کرده و آن
را مخالف رویکرد ادیان میداند (ر.ک :تالیافرو.)267-282 ،1382 ،
متشخص بودن به معنای متمایز بودن یکی از موجودات از سایر موجودات است؛
بنابراین ،تشــخص و عدم تشــخص خداوند به زبان ساده این است که آیا خدا یکی
از موجودات اســت یا خیر؟ اگر باشــد ،خدای متشخص اســت و اال خیر .خدای
موجود متمایز از ســایر
نامتشــخص یعنــی خدایی که نمیتــوان او را به عنوان یک
ِ
ً
موجودات لحاظ کرد؛ مثال «خدا عین طبیعت است» .خدای متشخص هم دو نوع
تصور میشود .یکی خدای متشخص انسانوار که این خدا ویژگیهای انسانی مثل
مهربانی ،خشنودی ،خشم ،اراده و ...را دارد و دیگری خدای متشخص غیرانسانوار
که خداوند در عین اینکه متشــخص است ویژگیهای انسانی را ندارد .مثل خدایی
که تنها صفات فلسفی یعنی واجبالوجود ،علتالعلل ،نامتناهی ،فوق زمان و مکان
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و  ...را دارد (ر.ک :ملکیان 14 ،1384 ،به بعد).
حال ،مســلم اســت که از مبانی مدل «عبدـ موال» تصور خــدا به عنوان خدای
متشخص انسانوار است؛ تصور پیوند و رابطه در این مدل ،تصوری از رابطه و پیوند
انســانی و شخصی است .توصیف خدا به عنوان شــخص تنها وقتی امکان دارد که
پیوندهای شــخصی میان او و انسان تصور شود (ر.ک :تیکلسون .)25 ،1382 ،در این مدل
تصور این پیوند امری آشــکار اســت .خدایی که مثل موالیی انسانی مملوکی چون
عبد دارد و به او امر و نهی میکند ،بر او خشم میگیرد و از او راضی میشود و...
و انســانی که همچون برده و بنده اوست و چون بردگان و بندگان باید مطیع اوامر او
ً
باشد و چون عصیان کند ،عقال مذموم و مستحق عقاب است.
 .2 .3تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری
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از دیگــر لوازم مدل «عبدـ موال» اســتفاده از امر اعتباری بــرای توجیه یک امر
حقیقی و واقعی است؛ به عبارت دقیقتر ،نه تنها خدا در استفاده از این مدل به عنوان
شخص انسانوار تصور میشود ،بلکه عالوه بر آن استفاده از مدل خدای متشخص
انسانوار در رابطهای اعتباری نیز تصویر میشود .رابطه موال و عبد یک رابطۀ اعتباری
ً
و وضعی است .در میان متفکران و علمای گذشته ظاهرا سید مرتضی به این امر توجه
کرده اســت .بعد از او در دیگر آثار معروف اصولی اشــارهای به آن دیده نمیشود.
ســید مرتضی در اینکه امر بر وجوب داللت میکند ،نظری خالف ســایر اصولیان
دارد .او در کتاب الذریعه درصدد بیان این نظر و تبیین دالیل فقها و متکلمان بر این
نظریه اســت .او ابتدا دالیل موافقان را به دو قسم اعتباری و سمعی تقسیم میکند.
از نظر او برمیآید که مراد از اعتباری بودن دالیل اموری است قراردادی که برگرفته
از عادات و آداب اجتماعی و عامی و زبان اســت (علم الهدی .)60/1 ،1366 ،او ســپس
اولیــن دلیل اعتباری فقها بر داللت امر بر وجوب را ارائه مدل «موال-عبد» میداند:
«فأولها قولهم :السید إذا أمر غالمه بفعل ،عقل منه اإلیجاب ،و لذلک یوبخه العقالء،
و یذمونــه ،إذا خالفه» .او ســپس به نقد آن میپردازد .به نظر ســید مرتضی عقل و
هیچ عاقلی عبد را به صرف مخالفت عبد از امر موال مستحق عقاب نمیداند ،بلکه

وجود شرایطی الزم است .از نظر سید مرتضی شرایط الزم برای استحقاق عقاب عبد
متخلف ،آ گاهی او به عرف جامعه و عادات و رســوم موجود در فرهنگ جامعه و
موالست .بهعالوه مصلحت عبد و نفی مفسده او در امر برای اطاعت ضروری الزم
اســت (ر.ک :عل مالهدی .)55-60/1 ،1366 ،بنابراین مالحظه میشود که سید مرتضی این
مدل را در حوزه تکلیف وجوبی عبد تابع عرف میداند .البته شرط مصلحت و نفی
ً
مفسده ،کاربرد آن را در رابطه خداوند و بنده توجیه میکند ،اما این خود اوال مدلی
ً
فراتــر از مدل «عبدـ موال»ی عرفی میطلبد و ثانیا ســایر اصولیان این دلیل را با این
شرط مطرح نکردهاند.
ً
اخیرا این امر مورد توجه قرار گرفته و نظریههایی در جهت اصالح آن ارائه شده
است .شهید صدر ،متفکر و اندیشمند اسالمی معاصر ،به این مسئله پرداخته و اعتبار را
ساختاری عرفی میداند که در این مدل بهعنوان مولویت موالی بشری نمود دارد .راه
ً
حل او توسعه حوزه اعتباری شخصیت موالی بشری به خداوند است و نهایتا معتقد
است در استفاده از این مدل باید به جای اصالت دادن به اعتبارات عرفی ،بر رعایت
حرمت موال توســط عبد تاکید کرد (ر.ک :هاشمی شاهرودی .)223/2 ،1417 ،یادآوری این
نکته بیفایده نیست که توسعه حوزه اعتباری آن را از اعتبار خارج نمیسازد .بهعالوه
رعایت حرمت موال توسط عبد اصالت دادن به اعتبار عرفی دیگری است.
از طــرف دیگر ،نظریهای مطرح شــده که معتقد اســت از این مــدل به عنوان
پارادایم شــخصیتگرایی که برخاســته از نظــام عرفی ،اجتماعــی و زبانی عبد و
موالســت ،با تفکر قانونی میتوان عبور کرد .در این نظریه ،شــارع را قانونگذار و
بندگان را انســانهایی عاقل میداند که در صدد انجام قانون برای رســیدن به رشد
و مصلحتهای خود میباشــند (ر.ک :اله یخ راســانی .)1395 ،شاید بتوان گفت که این
نظریــه در صدد جایگزینی مدل قانونگذاری بشــری به جــای مدل «عبد ـ موال»
اســت .این رویکرد مشکالت متعدد استفاده از مدل موال-عبد را حل میکند ،اما
بهنظر میرسد چندان پای را از حوزه اعتباری و وضعی فراتر ننهاده است .بههرحال،
از مدل عبدـ موال تصویر و تصور خدای متشــخص انســانوار در حوزهای اعتباری
برداشت میشود.

لوازممعرفتشناختی
مدل «عبد ـ موال» در
ن با
اصول فقه و گذر از آ 
رویکردیصدرایی

19

 . 3 .3تصور انسان بدون اختیار و حق مخالفت

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

20

از لوازم معرفتی مدل «عبد ـ موال» نوع تصور انســان در این مدل اســت .در این
مدل در مقابل خداوند بهعنوان موال و سید ،انسان بهعنوان بنده و غالم تصور میشود.
بر اســاس این رابطه ،این مدل بهعنوان دلیل داللت امر بر وجوب تلقی میشــود .در
تبیین اصولیها چون بنده و غالم به طور قطع بدون هیچ اختیاری موظف و مکلف
به تبعیت از امر موالســت ،امر بر وجوب داللت میکند؛ به عبارت دیگر ،اصولیها
در تبیین نظریه وجوب امر با ارائه مدل فوق بر این مسئله تأکید دارند که عقل حکم
میکند که عبد حق مخالفت با درخواســت موال را ندارد .از نظر آنها مبنای جواز
و اســتحقاق عقاب عبد اختیار کردن عمل یا روشــی غیر از امر و نهی موالســت.
ً
اصال محور این مدل در اثبات وجوب امر این نکته است .بنابراین ،الزمه پذیرش این
مدل ســلب اختیار انسان اســت و اگر احکام الهی را شامل امر و نهی بدانیم جایی
برای اختیار در انجام احکام شرعی باقی نمیماند .در اینصورت ،با ارتباطی که بین
معارف اسالمی وجود دارد ،لوازم منفی کالمی و اعتقادی بسیاری در پی دارد.
 . 4 .3تلقی ذکوریت برای خداوند

از نقدهایی که بهطور کلی در فلسفه دین نسبت به ادیانی چون مسحیت و یهودیت
و اسالم میشود ،رویکرد این ادیان به مخاطبان خود با نگرشی مذکرمئابانه است .از
این منظر ،امروزه طرفداران حقوق زن ،بهویژه فمنیستها ،ادیان الهی را مورد نقد قرار
میدهند .از طرفی ،این نقد در حوزه فقهی هم مطرح است که فقها در طرح مسائل
ً
ً
مربوط به احکام و مثالها معموال رویکرد مذکرمئابانه دارند .معموال مبنای این نقدها
استفاده از زبانهای مکتوب و شفاهی است که در کتب مقدس و آثار متفکران دینی
بهکار رفته اســت .حتی در بیان از خداوند و بیان خداوند در آثار مقدس و متفکران
دینی از صیغههای مذکر استفاده میشود .البته به این نقدها پاسخهایی هم داده شده
است که در جای خود جالب توجه است.
از لوازم اســتفاده از مدل «عبد ـ موال» در اصول فقه ،ایجاد تصوری مردانه است
که برای انسان از خدا پیدا میشود .آنچه از زبان عربی در طرح این مدل بهکار رفته

ّ
و آنچه در اصول همیشه مد نظر گوینده و شنونده است و آنچه در عرف بردهداری
متداول اســت ،همگی داللتی واضح و روشن دارد که در اینباره در طرفی که موال
قرار دارد ،تصور مذکر اگر نگوییم انحصار دارد ،باید گفت غالب و اکثری اســت.
ً
مســلما انتقال این تصور به خداوند به عنوان شارع و حکمکننده شرع ،نه تنها دور از
ذهن نیست بلکه امری عادی است.
 . 5 .3فراتر رفتن از کاربرد «مدل» در تلقی مدل «عبدـ موال» بهعنوان برهان

اگر بیان رابطه عبد ـ موال در آثار متفکران اســامی را استعاره از رابطه خداوند
و انســان و بــه عنوان مدلی تلقی کنیم که امروزه مطرح اســت ،نمیتــوان آن را به
عنوان برهان و اســتدالل در اثبات امری آورد؛ اما همانطور که اشاره شد بعضی از
اصولیهــا مدل «عبدـ موال» را به عنوان دلیل و برهان بر وجوب امر و ســایر اصول
بهکار بردهاند .سید مرتضی دلیل فقها و متکلمان بر وجوب امر را رابطه عبد و موال
میدانــد (عل مالهــدی .)59 ،1366 ،صاحب معالم بارها همین دلیــل را بر وجوب امر و
اثبات مواردی دیگر آورده اســت (ر.ک :زی نالدین حســن1378 ،ق،96 ،94 ،52 ،51 ،40 ،39 ،
 .)121 ،104 ،98همینطــور کاربرد این مدل به عنوان دلیل در ســایر آثار اصولیها هم
مشاهده میشود.
الزمۀ کاربرد این مدل به عنوان برهان فراتر رفتن از کاربرد مدلهاست و از حیث
ً
معرفتشناســی قابل پذیرش نیست .اصال مدل را نمیتوان به عنوان برهان ارائه کرد
و ارائه آن نوعی فراتر رفتن از حوزه وظیفه الگو و مدل است .امروزه هنگام بحث از
مدلها در فلسفه علم بر این امر تأکید میشود که مدلها نه تنها دلیلی بر اثبات یک
حقیقت نیستند ،بلکه تنها به پارهای از واقعیت اشاره دارند؛ حتی به نظر بعضی مدلها
هر چند در منطق فهم نظری ،عنصری اجتنابناپذیرند ،توان کشــف واقع را ندارند
( .)See: Barbour, Ian, 1990,184بهعبارت دیگر ،باید توجه داشــت که مدلها همواره
ناقص هستند؛ به این معنا که تمام حقیقت را به چنگ نمیآورند و تنها وجوهی از آن
را نشان میدهند (ر.ک :قائم ینیا .)68-70 ،1382 ،بنابراین ،باید گفت استفاده از رابطه عبد
و موال به عنوان دلیل فراتر رفتن از محدوده کاربرد یک مدل است.
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در یــک نگاه کلــی ،کاربردهای مکاتب فلســفی در جهان اســام ،عالوه بر
ّ
حل مشکالت فلســفه در زمان خود ،مدلهایی برای یاری رساندن عالمان دینی در
جهت فهم دقیقتر دین و نظریههای دینی بهشمار میروند .زمانی مدل فلسفه مشاء،
عالمان دینی را در فهم دین یاری میکرد و زمانی مدل حکمت اشراق به آنها یاری
میرســاند .اکنون چندین قرن است که مدل حکمت متعالیه طبیب ّدوار است .این
مدل فلسفی را بزرگترین مدلی میدانند که در عالم اسالم ظهور کرده و نسبت به
مدلهای قبل گامی به واقع دین نزدیکتر است .این مدل تعدادی از مسائل الینحل
از مدلهای سابق را حل کرده است (ر.ک :قائم ینیا 73 ،1382 ،به بعد).
اینکه توانایی و توفیق مدل فلســفی حکمت متعالیــه در جهت فهم دقیقتر دین
اسالم تا چه حد است و تا چه حد در این زمینه موفق بوده است ،نیاز به کاوشهای
بیشــتری دارد که در جای خود باید به عمل آید؛ آنچه در اینجا مورد توجه اســت،
اســتفاده از این مکتب و اصول و مبانــی آن در تکمیل مدل «عبدـ موال» در جهت
رویکرد کاملتر و دقیقتر به تصور خداوند و انســان در رابطه خدا با انســان اســت.
ادعا این اســت که با رویکرد حکمت متعالیه میتوان از لوازم استفاده از مدل «عبدـ
موال» و بسیاری از نتایج منفی کاربرد این مدل گذر کرد .اصول و مبانی این مکتب
ّ
که بیشــتر در اینجا مد نظر است ،اصالت وجود ،وحدت تشکیکی وجود و نگرش
مالصدرا به اصل علیت بر مبنای این مبانی فلسفی است.
 .1 .4اصالت وجود در حکمت متعالیه

اولین و مهمترین اصل در حکمت متعالیه ،اصل مبنایی «اصالت وجود» است.
این اصل روح و اساس حکمت متعالیه است .تمام این نظام فلسفی و مسائل مطرح
در آن بر مبنای اصالت وجود مبتنی است .در اهميت آن میتوان گفت که به نوعی
فصل مميز حکمت متعاليه از تمام نظامهای فلسفی ديگر است .مالصدرا رسيدن به
اين اصل را حاصل هدايت الهی میداند که باعث شــده تا در انديشۀ او تحولی رخ
دهد و از پيروی نظر اعتباريت وجود به اصالت آن که نظريهای اساسی است ،تحول

يابد (صدرالدین شی رازی1981 ،م.)49/1 ،
منظور از اصالت وجود ،به معنای حقيقی ،اين است که تحقق اصلی و اصيل ،در
کل عالم هســتی تنها از ِآن وجود است؛ به عبارت دیگر ،تنها وجود ،عين واقعيت و
حقيقت است و غير وجود ،تابع این حقیقت میباشد .آنچه جهان خارج را پر کرده،
حقيقت وجود است .غيروجود عدم و ماهیت است .عدم يعنی نيستی در سايه وجود
معنا پيدا میکند؛ اگر وجود نباشــد حتی لفظ عدم هم بیمعناســت .ماهيات هم به
تبع وجود معنا و مفهوم دارند ،حقيقت ماهيات همان نفس وجود آنهاست (صدرالدین
شی رازی1981 ،م.)38-39/1 ،
 . 2 .4وحدت تشکیکی وجود در حکمت متعالیه

میتوان گفت پس از اصالت وجود« ،وحدت تشــکیکی وجود» دومين مبنای
اساســی حکمت متعاليه میباشــد .از ديدگاه مالصدرا هستی که جهان را پرکرده
اســت ،هر چند در جهان نمودهای متکثر دارد ،در اصل و حقیقت ،یکی و واحد
است .این واحد بهصورت تشکیکی در جهان هستی نمود دارد .وحدت تشکيکی
وجــود که تحت عنــوان «وحدت در عين کثرت و کثــرت در عين وحدت» هم
مطرح میشود ،مدعی است که عالم ،هم دارای وحدت و هم دارای کثرت است؛
امــا وحدتبخش و کثرتبخش عالم« ،وجود» اســت؛ یعنی از یک طرف ،یک
حقیقت واحد يعنی وجود ،بیشــتر نیســت و از طرف دیگر ،همین وجود با مراتب
مختلف ،به صورت حقایق متعدد خارجی تحقق یافته است .این دیدگاه هم کثرت
را در عالــم ،حقیقی میدانــد و هم وحدت را و به وحــدت در عین کثرت قائل
است؛ به عبارت دیگر ،وجود دارای حقیقت واحدی است که این حقیقت واحد،
دارای مراتب شــدید و ضعیف ،کمال و نقص و ...است (صدرالدین شی رازی1981 ،م،
.)381/2
بر اســاس نظریه وحدت تشکیکی وجود ،خداوند تبارک و تعالی باالترين مرتبه
وجود را داراست .در اين مرتبه كه تنها مرتبهای است كه از هر جهت بالفعل است و
هيچ نقصی ندارد ،تمام مراتب پايينتر حضور دارند و بهطور كلی هر مرتبه از وجود
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شامل تمام مراتب پايينتر میشــود .در مقابل ،همه موجودات عالم از نظر وجودی
وابسته به خداوند هستند؛ به عبارت دیگر ،عین ربط و ارتباط به اویند.
 . 3 .4نگرش مالصدرا به اصل علیت بر اساس مبانی حکمت متعالیه
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علیت در ساحت وجودشناســی مالصدرا که بر مبنای خاص حکمت متعالیه
اســت ،متفاوت با نظر پیشــینیان میباشــد .به نظر او آنچه در فرایند علیت تحقق
مییابد «وجود» اســت .نزد مالصدرا علت و معلول چیزی جز وجود نیست؛ زیرا
ماهیتهــا اصالتی در تحقق ندارنــد (صدرالدین شــی رازی .)49 ،1361 ،مالصدرا بعد از
بیان اینکه علت« ،وجود» و معلول هم« ،وجود» اســت و در فرایند جریان علیت،
تنها «وجود» حاکم میباشــد ،معتقد اســت وجود معلول وجودی ربطی به شمار
مــیرود؛ بهعبارت دیگر ،معلول عین الربط به علتش بوده و بدون علت نیســت و
نابــود میگردد .با عنایت ویژه به معنای ربــط در حکمت متعالیه ،چنین دریافت
میشــود که تمام هویت معلول از آن علتش اســت و همو ســایهاش را آن به آن بر
وجود معلول میگســتراند؛ به دیگر بیان ،با اعتقاد به اصالت وجود ،مدار جاعلیت
و مجعولیت ،وجود میباشــد و هویت مجعول را چیزی جز وجود رقم نمیزند .بر
همین اساس ،علت در نسبتش با معلول ،تنها وجود اعطا میکند و با این افاضه او
را از حضیض عدم به عزیز وجود تعالی میدهد .از سویی ،چون این اعطا هر آن از
سوی علت تحقق میپذیرد ،ربط و تعلق کامل معلول به علت را به نحو افزونتری
تأکید میکند.
از طــرف دیگر ،از نظــر صدرالمتألهین علت حقیقی که دارای وجود مســتقل
محض است ،تنها خداوند میباشد و سایر علتها نسبت به معلول خود دارای وجود
مستقل میباشــند .از این منظر است که در فلسفۀ مالصدرا همۀ معلولهای ممکن
دارای وجودی رابط نســبت به حق تعالی هســتند و این چیزی است که او در فلسفۀ
خود با برهانی یقینی مبرهن میسازد (صدرالدین شی رازی1981 ،م.)329/1 ،
نتیجهای که مالصدرا از این مبانی ـ يعنی مبنا بودن وجود علت و معلول در فرایند
علیت و وجود تعلقی معلول به علت که عین تعلق به آن است ـ میگیرد ،این است که

آنچه معلول نامیده میشود ،هویت حقیقی جدا از هویت علتش ندارد ،بهطوریکه
بتوان برای علت و معلول دو هویت مستقل ،حتی در اشارۀ عقلی لحاظ کرد که یکی
افاضهکننده و دیگری افاضه شده باشد (صدرالدین شی رازی.)49 ،1360 ،
بنابراین ،نکتۀ مهم در تبيين صدرالمتألهين اين است که در فرايند ّ
عليت تنها يک
موجود مستقل وجود دارد و آن هم وجود علت است .معلول وجودی مستقل از خود
ندارد .اين تبيينی اســت که مالصدرا در جاهای مختلف از آثار متعدد خود ،بهويژه
در اســفار اربعه ،آورده است (ر.ک :صدرالدین شــی رازی1981 ،م 219/1 ،و  226 -279/2 ،414و
 270-279و  19/3 ،299-301و  391-392و .)329/6
اگر معلول وجود مســتقلی ندارد ،پس آنچه در جهان هستی وجود دارد ،وجود
ً
علت است .آيا این بدین معناست که معلول اصال تحققی ندارد؟ يعنی تحققی وهمی
معلول خود
و خیالی دارد یا اگر تحققی واقعی دارد ،این تحقق چه نســبتی با وجود
ِ
دارد؟
از نظــر مالصدرا معلول وجود دارد ،اما جلوهای از علت و شــأنی از شــئون آن
اســت .همانطور کــه تبیین گردید ،معلــول دارای وجود رابط اســت .وجود رابط
ّ
وجودی تعلقی و اضافی 1اســت .وجودی اســت که در یک جعل بسیط و نه جعل
مرکب ،آنطور که مشــائیان میگویند ،تحقق دارد .معلول با جعل بسیط ،حقیقتی
جــدا از علتش و معنایی غیــر از متعلق و تابع علت خود ندارد .علت هم معنایی جز
متبوع و مفیض بودن ندارد که عین ذات و وجود آن اســت .پذیرش جعل بسیط در
فرایند علیت مبنایی اساسی است .پذیرش جعل بسیط به این معناست که اصل ّ
علی
و معلولی در اســتلزام طرفینی اســت .آن ،حکایت از وحدت وجود ساری علت در
ّ
معلول خود و وجود تعلقی معلول به علت خود ،میباشــد .از این جهت ،مالصدرا
معتقد است بازگشت علیت الهی ،به تجلی و شأن است.
مالصدرا بر اســاس این رویکرد به علیت و بر اســاس اینکه سلسلۀ علل و معلول
در جهان هســتی متناهی است و این سلسله به ذاتی بسیطالحقیقه که بری از هر نوع
 . 1اضافۀ اشراقی که برخالف اضافۀ مقولی طرفی در مقابل خود ندارد تا به آن اضافه شود ،بلکه خود عین طرف خود میباشد.
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کثــرت ،نقصان ،قصور ،امکان و هر امر زائد بر ذاتی اســت ،نتیجه میگیرد که این
وجود فیاض تنها حقیقت در جهان هستی و اصل و منشأ جمیع موجودات است که
همگی تنها شــئونات و اسما و صفات او هســتند .اصل وجود و وجود اصلی ،تنها
اوست و باقی اطوار و تجلیات اوست (صدرالدین شی رازی.)50 ،1360 ،
 .4 .4مدل «عبدـ موال» با توجه به مبانی و اصول حکمت متعالیه
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با مبانی و اصول پیشگفته از مالصدرا مالحظه میشود که مدل «عبدـ موال» در
پرتوی این اصول و مبانی ،تصور و تصویری دیگر از خدا و انسان را به رخ میکشد؛
به عبارت دیگر ،این مدل در پرتو نور وجود و اصالت آن و ارتباط خاص بین انســان
و موالی حقیقی او ،لوازم معرفتی بسیار متفاوتی را به نمایش میگذارند .هنگامیکه
ایــن مدل در پرتو اصــول صدرایی لحاظ گردد ،ارتباط عبد و مــوال نه تنها ارتباطی
اعتباری نیست ،بلکه ارتباط ماهیتی با ماهیت دیگر هم نمیباشد .ارتباط در حقیقت
ّ
وجود است؛ یعنی ارتباطی که حقیقیتر از آن وجود ندارد .در پرتو این مبانی که حد
ّ
ماهوی وجود ندارد ،جایی برای حد جنســی نیست .تجلی شأن و کمالی که از حق
تعالی در آب و گل آدم خیمه زده است ،وجود مستقلی برای انسان باقی نمیگذارد
تا خدایی متشخص و انسانوار نمود یابد .از طرفی ،انسان در عین وابستگی به موالی
حقیقی خود مجبور به انجام عملی نیســت کــه اراده و اختیار الزمه وجودی چنین
موجود وابسته به اراده و اختیار مطلق است.
بههر حــال ،اگر بخواهد مدل «عبدـ موال» بهعنوان مدلــی در اصول فقه مبنای
وجــوب امر و حرمت نهی قرار گیرد و بر اســاس آن اصولیها این مدل را به عنوان
مبنای وجوب امر و حرمت نهی شارع بدانند ،الزم است در پرتو نظریهای تلقی شود
که آن را در فرایندی تعالی دهد که از محدوده اعتبار ،جنســیت ،شــخصیت و...
بگذرد .بهعبارت دیگر ،در جریان مطالعات دینی ،این نوع مدلها خود در پرتو مدلی
قرار گیرند که برای انسان تصور و تصویر عناصری دینی فراهم میکنند که به واقعیت
و حقیقت نزدیکتر است .یکی از این مدلها که میتوان به عنوان مدلی کارآمد در
این زمینه تلقی کرد ،مدل حکمت متعالیه مالصدرا است.

نتیجهگیری

براساس آنچه بیان شد ،میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 .1بــا رویکردهــای جدید ،مدلهــا قادرند نظریههــا را تبیین کننــد و تصور و
تصویرهایی از جوانب آن و عناصر موجود در نظریه را برای ما فراهم نمایند؛ بنابراین،
ارائۀ مدل «عبدـ موال» در فرهنگ اســامی بهویژه در اصول فقه و کالم ،در معرفی
ارتباط انسان با خدا میتواند کارایی داشته باشد.
 .2این مــدل همچون هر مدل دیگر از لوازم معرفتشــناختی خاصی برخوردار
است.
 .3از لوازم معرفتشناختی این مدل ،برداشت خدای متشخص ،خدای متشخص
انســانوار ،تبیین امر حقیقی از طریق امر اعتباری ،تصور انســان بدون اختیار و حق
مخالفــت ،مذکر تلقی کردن خداوند ،فراتر رفتن از کاربرد مدل با تلقی آن به عنوان
برهان و ...است.
.4کارایی این مدل وقتی است که در مدلی فراتر یا با رویکردی همراه گردد که
از لوازم معرفتشناختی منفی آن درگذرد.
 .5بــا رویکرد حکمت متعالیه و مبانی آن چــون اصالت وجود و وحدت وجود
و رابطه خاص علیت از نظر مالصدرا میتوان از لوازم اســتفاده از مدل عبدـ موال و
بســیاری از نتایج منفی کاربرد این مدل گذر کرد .اگر بخواهد مدل «عبدـ موال» به
عنوان مدلی در اصول فقه مبنای وجوب امر و حرمت نهی قرار گیرد و بر اساس آن
اصولیها این مدل را به عنوان مبنای وجوب امر و حرمت نهی شارع بدانند الزم است
در پرتو نظریهای تلقی شــود که آن را در فرایندی تعالی دهد که از محدوده اعتبار،
جنسیت و ...بگذرد .به عبارت دیگر ،در جریان مطالعات دینی ،این نوع مدلها خود
در پرتو مدلی قرار گیرد که برای انسان تصور و تصویر عناصری دینی فراهم میکند
که به واقعیت و حقیقت نزدیکتر اســت .یکی از این مدلها مدل حکمت متعالیه
مالصدراست.
 .6این مدل در پرتو نور وجود و اصالت آن و ارتباط خاص بین انســان و موالی
حقیقی او لوازم معرفتی بسیار متفاوتی را به نمایش میگذارد .هنگامیکه این مدل در
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پرتو اصول صدرایی لحاظ گردد ،ارتباط عبد و موال نه تنها ارتباطی اعتباری نیست،
ارتباط ماهیتی با ماهیت دیگر نیز نیســت ،بلکه ارتباط در حقیقت وجود است ،یعنی
ارتباطــی که حقیقیتر از آن وجود ندارد .تجلی شــأن و کمالی که از حق تعالی در
آب و گل آدم خیمه زده است ،وجود مستقلی برای انسان باقی نمیگذارد تا خدایی
متشخص و انسانوار نمود یابد .از طرفی ،انسان در عین وابستگی به موالی حقیقی
خود مجبور به انجام عملی نیســت که اراده و اختیــار الزمه وجودی چنین موجود
وابسته به اراده و اختیار مطلق است.

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

28

منابع و مآخذ
 .1آخوند خراسانی1409 .ق .کفایة األصول .قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟
 .2آمدی ،سیف الدین1402 .ق .اإلحکام فی اصول األحکام .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ّ
 .3حلی ،ابوالقاسم نجمالدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید1403 .ق .معارج األصول.
تدوين توسط محمدحسین رضوی .قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
ّ .4
الجصاص1404 .ق .الفصول فی األصول .بیجا :بینا.
 .5شیرازی ،ابراهیم بن علی1406 .ق .اللمع فی اصول الفقه .بیروت :عالم الکتب.
 .6شــیرازی (مالصدرا) ،صدرالدین1981 .م .الحكمة المتعالية فى االســفار العقلية االربعة.
چاپ سوم .بیروت :دار احیاء التراث.
 .7ــــــــــ .1360 .الشــواهد الربوبیة .چاپ دوم .تدوين توسط سیدجالل الدین آشتیانی.
تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .8غزالی ،ابو حامد1417 .ق .المســتصفی .تدوين توســط محمد عبد الســام عیدالشافی.
بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .9ــــــــــ .1387 .احیاء علوم الدین .تدوين توسط محمد خوارزمی .قم :مؤسسه فرهنگی
و اطالع رسانی.
 .10الهی خراســانی ،علی« .1394 .بن نگره شــخصیتگرایی در اصــول فقه و هویتیابی
نظریۀحق الطاعة ».جستارهای فقهی و اصولی (.32-9 :)1
 .11انصاری (دزفولی) ،شیخ مرتضی1419 .ق .فرائد األصول .قم :مجمع الفکر االسالمی.
.12تالیافرو،چارلز.1382.فلسفهدیندرقرنبیستم.رحمتی.تهران:دفترپژوهشونشرسهروردی.
 .13توسلی ،غالمعباس .1369 .نظریههای جامعهشناسی .تهران :انتشارات سمت.

 .14حسینی ،سیده زهرا ،و فرامرز قراملکی« .1396 .خدا ،از مفهوم تا مدل های معرفتی(تمایز
و ارتباط مفهوم ،تصور و تصویر خدا و نقش روش شــناختی مدلها در ادراک خدا) ».فلسفه
دین (.48-21 :)14
 .15حلی (عالمۀ حلی) ،حسن بن یوسف1404 .ق .مبادی الوصول إلی علم األصول  .قم:
مکتب اإلعالم اإلسالمی.
 .16حیدری ،علی نقی .1376 .اصول اإلستنباط .تدوين توسط ترجمه و شرح علی محمدی.
قم :انتشارات دارالفکر.
 .17رازی ،فخرالدیــن1412 .ق .المحصول فی علم اإلصول .تدوين توســط طه جابر فیاض
علوانی .بیروت :مؤسسه الرسالة.
 .18سبحانی ،جعفر .1376 .تهذیب األصول .دوم .قم :انتشارات دارالفکر.
 .19ــــــــ  .1387 .الوسیط فی اصول الفقه .دوم .قم :مؤسسه امام صادق؟ع؟.
 .20سرخســی ،ابوبکر1414 .ق .اصول السرخســی (اصول الفقه عند المذاهب السنیه).
تدوين توسط ابو الوفاء االفغانی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .21طوسی(شیخ طوسی) ،محمد بن حســن1417 .ق .العدة في أصول الفقه .تدوين توسط
محمدرضا انصاری .قم :انتشارات ستاره.
 .22طباطبایی ،سیدمحمد حسین .1394 .المیزان فی تفسیر القرآن .بیروت :بینا.
 .23عاملی (شــیخ بهایی) ،بهاءالدین محمد بن حسین .1381 .زبدة األصول .تدوين توسط
فارس حسون کریم .بی جا :نشر مرصاد.
 .24عاملی ،حسن بن زین الدین 1378 .ق .معالم األصول .تهران :مکتبة العلمیة األسالمیة.
 .25علم الهدی ،ســیدمرتضی .1366 .الذریعة إلی أصول الشریعة .تدوين توسط ابوالقاسم

گرجی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .26قائمی نیا ،علیرضا« .1382 .نقش مدل ها در معرفت دینی ».مجله ذهن  15و :)54( 16
.81-53
 .27محقق داماد ،ســیدمصطفی .1385 .قواعد فقه :بخش مدنی (مالکیت -مسئولیت).
چاپ سیزدهم .تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
 .28مظفر ،محمدرضا .بیتا .اصول الفقه .قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 .29مفید ،محمد بن محمد بن نعمان1414 .ق .التذکرة باصول الفقه .بیروت :دار المفید.
 .30ملکیان ،مصطفی .1384 .مهر ماندگار .دوم .تهران :نگاه معاصر.
 .31نیکلســون ،رینولــد .1382 .تصــوف اســامی و رابطه انســان و خــدا .دوم .با ترجمه

لوازممعرفتشناختی
مدل «عبد ـ موال» در
ن با
اصول فقه و گذر از آ 
رویکردیصدرایی

29

. نشر سخن: تهران.محمدرضا شفیعی

ٌ
 دایرة المعارف: قم. بحوث فی علم األصول.ق1417 . سیدمحمود، هاشــمی شاهرودی.32

.فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت ؟مهع؟

1 .Ameer ،Ali .م1935 .The spirit of Islam .London :N.P.

منابعالتین

2 .Barbour ،Ian .م1974 .Myths، Models and Paradigms، the Nature of
Scientific and Religious Language .New York :Harper &Row Publisher
Inc.
3 .ـــــــ.م1990 .Religion in an age of Science .Harper Sanfrancisco :N.D.
4 .Duhem Pierre .1954 .The Aim and Structure of physical Theory ،Tran by
Philip p .Weiner .Princeton U.S.A :Princeton University press.
5 .Gordon ،Murray“ .م1989 .Slavery in the Arab World .Originally
published in French by Editions Robert Laffont ،S.A .Paris ”.1987 ،New
Amsterdam Press ،New York.21
6 .Manning ،Patrick“ .1990 .;Slavery and African Life ”.Occidental،
Oriental، and African Slave Trades Cambridge University Press28

Bibliography
1. ʿAlam al-Hudā, ʿAlī Ibn al-Ḥusayn (al-Sarīf al-Murtaḍā). 1987/1366. al-Ḍharīʿa
ilā Uṣūl al-Sharīʿa. Edited by Abū al-Qasim Gurjī. Tehran: Dānishgāh-i Tehrān
(Tehran University).
2. al-Āmidī, Sayf al-Dīn. 19801/1402. al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām. Beirut: Dār alKutub al-ʿIlmīyya.
3. al-ʿĀmilī, Bhāʾ al-Dīn Muḥammad (al-Shaykh al-Bahāʾī). 2002/1423. Zubdat alUṣūl. Edited by Faris al-Ḥassūn. Mirṣād.
4. al-ʿĀmilī, Ḥassan Ibn Zayn al-Dīn. 1958/1378. Maʿālim al-Dīn wa Mlāḍh alMujtahidīn. Tehran: Maktabat al-ʿIlmiyyā al-Islāmīyya.
5. al-Anṣārī, Murtaḍā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī). 1999/1419.
Farāʾid al-Uṣūl (al-Rasāʾil). Qum: Majmaʿ al-Fikr al-Islāmī.

جستارهای
فقهی و اصولی

20 شماره پیاپی،سال ششم
1399 پاییز

30

6. al-Ghazāli, Abū Ḥamid Muḥammad. 1995/1413. al-Mustaṣfā. Beirut: Dār alKutub al-ʿIlmīyya.
7. al-Ghazālī, Abū Ḥamid Muḥammad. 2008/1387. Iḥyaʾ ʿUlūm al-Dīn. Edited by
Muḥammad Khārazmī. Qum: Muʾassisi-yi Farhangī va Iṭṭilāʿ Risānī.
8. al-Hāshimī al-Shahrūdī, al-Sayyid Maḥmūd. 1996/1417. Buḥūth fī ʿIlm al-Uṣūl
(Taqrīr Buḥūth al-Sayyid Muḥammad Bāqīr al-Ṣadr). 3rd. Qum: Muʾassasat
Dāʾirat Maʿārif al-Fiqh al-Islāmī.
9. al-Ḥaydarī, al-Sayyid ʿAlī Naqī. 1997/1376. Uṣūl al-Istinbāṭ fī Uṣūl al-Fiqh wa
Taʾrīkhih bi Uslūb Jadīd. Edited by ʿAlī Muḥammadī. Qum: Dār al-Fikr.
10. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʿAllāma al-Ḥillī). 1986/1404. Mabādī al-Wuṣūl ilā
ʿIlm al-Uṣūl. Qum: Maktab al-Iʿlām al-Islāmī.
11. al-Ḥillī, Jaʿfar Ibn al-Ḥasan (al-Muḥaqqiq al-Ḥillī). 1985/1403. Maʿārij al-Uṣūl.
Qum: Muʾassasat Āl al-Bayt li Iḥyāʾ al-Turāth.
12. al-Jaṣṣāṣ. 19883/1404. al-Fuṣūl fī al-Uṣūl.
13. al-Kurāsāni, Muḥammad Kāẓim (al-Ākhund al-Khurāsānī). 1988/1409. Kifāyat

لوازممعرفتشناختی
مدل «عبد ـ موال» در
ن با
 اصول فقه و گذر از آ
رویکردیصدرایی

31

al-Uṣūl. Qum: Muʾassasat Āl al-Bayt li Iḥyāʾ al-Turāth.
14. al-Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. n.d. Uṣūl al-Fiqh. Qum: Muʾassasat Ismāʿīlīyān.
15. al-Sarakhsī, Abū Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad. 1993/1414. Uṣūl al-Sarakhsī
(Uṣūl al-Fiqh ʿinda al-Maḍhāhib al-Sunnīyya). Edited by Abū al-Wafāʾ alAfghānī. Tehran: Intishārāt-i Danishgāh-i Tehran (Tehran University).
16. al-Shīrāzī, Ibrāhīm Ibn ʿAlī. 1985/1406. al-Lumaʿ fī Uṣūl al-Fiqh. Beirut: ʿĀlam
al-Kutub.
17. al-Subḥānī al-Tabrīzī, Jaʿfar. 2008/1387. al-Wasīṭ fī Uṣul al-Fiqh. 2nd. Qum:
Muʾassasat al-Imām al-Ṣadiq.
18. —. 1997/1376. Tahḍhīb al-Uṣūl (Taqrīrāt Baḥth al-Imām al-Khumaynī). 2nd.
Qum: Dār al-Fikr.
19. al-Ṭabāṭabāʾī, al-Sayyid Muḥammad Ḥusayn (al-ʿAllāma al-Ṭabāṭabāʾī).
1974/1394. al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān. Beirut.
20. al-Taymī al-Rāzī, Muḥammad Ibn ʿUmar (Fakhr al-Dīn al-Rāzī). 1991/1412.
al-Maḥṣūl fī ʿIlm al-Uṣūl. Edited by Ṭāhā Jābir Fayyāḍh al-ʿAlwānī. Beirut:
Muʾassasat al-Risāla.

21. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1996/1417. al-ʿUdda fī Uṣūl
al-Fiqh. Edited by Muḥammad Riḍā al-Anṣārī. Intishārāt-i Sitārih.
22. Ḥuseynī, Sayyidi Zahrā, and Farāmarz Qrāmalikī. 2017/1396. "Khudā, az
Mafhūm tā Mudilhāy-i Maʿrifatī (Tmāyuz va Irtibāṭ-i Mafhūm, Taṣavvor va
Taṣvīr-i Khudā va Naqsh-i Ravish Shinākhtī-yi Mudilhā dar Idrāk-i Khudā)."
Falsafi-yi Dīn 21-48.
23. Ilāhī Khurāsāni, ʿAlī. 2015/1394. "Bun Nigari-yi Shakhṣiyat Girāyyī dar Uṣūl-i
Fiqh va Huvīyyat Yābī-i Naẓarīyyi-yi Ḥaq al-Ṭāʿa." Justārhā-yi Fiqhī va Uṣūlī
9-23.
24. Malikīyān, Muṣṭafā. 2005/1384. Mihr-i Mandigār. Tehran: Nigāh-i Muʿāṣir.
25. Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Nuʿmān, (al-Shaykh al-Mufīd). 1993/1414. alTaṭḥkira bi Uṣūl al-Fiqh. Beirut: Dār al-Mufīd.
26. Muḥaqqiq Dāmād, Sayyid Muṣṭafā. 2006/1385. Qavaʿid-i Fiqh. 13th. Tehran:
Markaz-i Nashr-i ʿUlūm-i Islāmī.
27. Nicholson , Reynald Alleyne. 2003/1382. Taṣavvuf-i Islāmī va Rabiṭi-yi Insān va
Khudā. Translated by Muḥammad Riḍā Shafīʿī. Tehran: Nashr-i Sukhan.
28. Qāʾimī nīyā, ʿAlī RIḍā. n.d. "Naqsh-i Mudilhā dar Maʿrifat-i Dīnī." Ṭḥihn
(15&16): 53-81.
29. Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī, Muḥammad (Ṣadr al-Mutaʾallihīn). 1981. al-Ḥikmat alMutaʿālī-yya fī al-Asfār al-Arbaʿa al-ʿAqlī-yya. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth.
30. —. 1981/1360. al-Shawāhid al-Rubūbīyya. 2. Edited by Sayyid Jalāl al-Dīn
Āshtīyānī. Tehran: Markaz-i Nashr-i Dānishgāhī.
31. Taliaferro, Charles . 2003/1382. Falsafi-yi Dīn dar Qarn-i Bīstum. Translated by
Rahmati. Tehran: Daftar-i Pazhūhish va Nashr-i Suhrivardī.
32. Tavassulī, Ghulām ʿAbbās. 2017/1396. Naẓarīyyihā-yi Jāmiʿi Shināsī. Tehran:
Intishārāt-i Samt.

جستارهای
فقهی و اصولی

20 شماره پیاپی،سال ششم
1399 پاییز

32

