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  چكيده
در فرאیند  ، تכאمل مכאنیسم تنقیح منאط»فھم אجتمאعی نصوص«: ی محمد جوאد مغنیه بא عنوאننظریه

مقאصد שریعت، عرف و ظھور سیאقی، שـכل گرفتـه   : ی مبאنی و ضوאبطی چونאجتـھאد אست כه بر پאیه
توجه به مقאصد שریعت، بא عنאیت به عنصر زمאن و مכאن، نوعی منאسبت قطعی میـאن موضـوع و   . אست

قאیـی حجیـت   زند כه بـر אسـאس אصـل ع   כند و ظھوری برאی متن כאم שאرع، رقم میحכم، אیجאد می
אز موضوع مذכور در متـن روאیت، אلغـאی خصوصـیت    ، فھم عرفـی جدید. ظھور، אعتبאر خوאھد دאשت

ی موضوع بپـردאزد و بـه כשـف    אورد כه به تفسیر و توسعهو אین فرصت رא برאی فقیه فرאھم می כند یم
  . ی אن نאئل אیدאحכאم אولیه دربאره

دسته אز אحכאم שرعی، כאربرد دאرد כه ھم بر אسـאس مصـאلح   ی فھم אجتمאعی نصوص، در אن نظریه
אی دאل بر عـدم تفسـیر   אجتمאعی אنسאن و نه صرف طبیعت אنسאنی אو وضع שده بאשند و ھمچنین، قرینه

שـوند و  ی אِعمـאل אیـن قאعـده، خـאرج مـی     نص وجود ندאשته بאשد؛ بنאبرאین، אحכאم عبאدی، אز محدوده
  . אئل معאملی و אجتمאعی قאبل אجرא אستنظریه، بא حفظ שرאیط، در مس

یכی אز مھمترین نتאیج حאصل אز אین نظریه، אین אست כه نصوص و روאیאت موجود، אین قאبلیـت رא  
توאن برאی بسیאری אز موضوعאت جدید، ھمچنאن حכم אولی صאدر نمـود، بـدون אینכـه بـه     دאرند כه می

ی אی כه بـه گفتـه  ویـن ثאنوی تمسـכ جست؛ نتیجـهی قیאس כשیده שد، یא بیש אز אندאزه، به عنאورطه
  .گשאیدگـره بزرگـی رא در فقـه می: שھید صدر
فھم אجتمאعی نصوص، تنقیح منאط، مقאصـد שـریعت، عـرف، ظھـور سـیאقی،      : های كليدیواژه

  .منאسبت حכم و موضوع

                                                 
  .19/07/1390: ؛ تاريخ تصويب نهايي31/02/1390:خ وصوليتار. *

 .نويسنده مسئول.  1
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  مقدمه
تא אحכאم فردی  אند بودهی موجود، ھموאره در تאש فقھאی אمאمیه، بא توجه به نصوص و אدله
بـه دسـت مـא رسـیده     ه بسیאری אز אحכאم שرعی כـ . و אجتمאعی مورد نظر שאرع رא כשف כنند

שـد و سـؤאאت رאویـאن نیـز در     אست כه به پرسש رאویאن دאده مـی  ییھא پאسخאست، در قאلب 
و موضوعאت خאصی بود، نه پرسש אز قوאنین כلـی؛ بنـאبرאین،    ھא حאلتبیשتر موאرد، مربوط به 

אنـد و دسـت   כه در مورد مصאدیق خאص بیאن שـده  ییھא تیروאאستخرאج אحכאم כلی بر אسאس 
یאفتن به حכم שرعی برאی موضوعאت جدیدی כه در متن روאیאت به אنאن אשאره نگردیده אست 

כאرھאیی אی כه رאهدید فقھאء، بوده אست، به گونهھא برده نשده אست، مورد אھتمאم שو نאمی אز אن
  . אند אوردهھא به وجود یאبی بدאنرא برאی دست

 یریכـאرگ  بهכאرھא כه در فقه אمאمیه، پدید אمد، مכאنیسم تنقیح منאط بود כه بא یכی אز אین رאه
و بـه علتـی   توאنست אوصאف زאئد در روאیت رא כنאر گذאرد אین روש در فرאیند אجتھאد، فقیه می

توאنسـت אن حכـم رא بـه    بدین ترتیب، وی مـی . دست یאبد כه به حכم שرعی، منجر שده بود
تمאمی موאردی تعمیم دھد כه دאرאی אن علت بودند و حכم שرعی مصאدیق دیگری رא بیאبد כـه  

  . در متن حدیث نیאمده بودند
ھـאی  بـא بردאשـت   نظאم عبאدی אسـאم، نظـאمی غیبـی אسـت و    : محمد جوאد مغنیه، قאئل بود

نیאزمنـد   -ھمאننـد معـאمאت   -אجتمאعی، אرتبאطی ندאرد، אمא نصوص مربوط به زندگی אجتمאعی
مغنیـه،  . ھאی אجتمאعی و جمع میאن نص و مصلحت روשن و قطعی حכم אستאِعمאل بردאשت

مשترכی כه عرف אز مـتن نصـوص    یھא אفتیدرعمومی و  یھא بردאשتبر אسאس אین تلقی כه 
ظھوری جدید برאی دلیل فرאھم כند، نظریه אی فقھی بنیאن نھאد כه אمـروزه אز אن   توאند یمدאرد، 

فقـه אאمـאم جعفـر    : אو در כتאب فقھی خـود . שود یمی فھم אجتمאعی نصوص، یאد بא نאم نظریه
پردאزد و طرحی نو بـرאی سـאختאر   ، بر אسאس ھمین نظریه، به موضوعאت فقھی می)ع(אلصאدق 

  . כند یمאئه مسאئل فقھی، אر
مשترכی כه عـرف אز   یھא אفتیدرعمومی و  یھא بردאשتچنאن כه مغنیه قאئل אست، אگر אن

متن نصوص دאرد، ظھور جدیدی، برאی כאم رقم زند، بאیـد שـאھد تحـولی بـزرگ در فرאینـد      
אین تحقیق، در صدد بررسی אین فرضیه אسـت تـא در صـورت אثبـאت אن، ضـوאبط،      . אجتھאد بود
  . عمאل، אثאر و כאرכرد אن در فقه، مשخص שودی אِمحدوده
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  مبانى نظريه
ی فھم אجتمאعی نصـوص، אبتـدאء، بאیـد אرכـאن     پذیرש یא عدم پذیرש نظریه برאی درכ و
  : ردیگ یمאین نظریه، بر אسאس چھאر مبنאی אصلی، שכل . ی אن مשخص گرددتשכیل دھنده

  عقاليِى حجيت ظهور اصل. 1
، אین אست כه گوینده، برאی فھمאندن مقصود خـویש بـه مخאطبـאن، بـه     روש عملی عقאء

אی بیאن כند כـه صـریح   حتمאً سخنש رא به گونه ندیب ینمכند و نیאزی ظوאھر כאمש אכتفאء می
در مقصودש بאשد؛ در مقאبل، طبیعی אست כه שنونده نیز بر אسאس אن چیزی عمل نمאید כه אز 

دאنیم שאرع نیز ھنگאم به כـאر بـردن אلفـאظ    אز سویی دیگر، می .ظאھر כאم گوینده، فھمیده אست
؛ چرא כه שאرع، خود، در دینمא یمبرאی فھمאندن مقאصد خود، به ھمאن روש אھل محאوره عمل 

ی عقאء و بلכه رئیس אنאن אست؛ بنאبرאین، ھمسویی שאرع بא אین روש عقאء و عدم منـع زمره
ی אین אست כه שאرع، אین روש رא پذیرفته אست و عمل و ردع وی אز אین روש، نשـאن دھنده

-28، مغنیه، علم אصول אلفقه في ثوبه אلجدید، 152-153/ 3مظفر، (دאند به ظوאھر رא حجت می
26 ( .  

 -گوینـده و مخאطـب  : یعنی –שرط אسאسی در یכ گفت و گو، אین אست כه ھر دو طرف 
توאنند ھر دو بא زبאن و אلفאظ به כאر گرفته שده، אשنאیی دאשته بאשند؛ زیرא بدون אین אשنאیی، نمی

 دאند یمאید כه مخאطب، زبאن گوینده رא گאھی אین مسאله پیש می. رא درכ כنند گریכدیمقصود 
دאند כه مقصود گوینده، אز لفظ نمی ، אمאשنאسد یمھאی אستعمאل שده رא نیز و معאنی مختلف وאژه

در אین موאرد، שכ در معאنی אلفאظ نیست، . برد، כدאم یכ אز معאنی אستیא אلفאظی כه به כאر می
  . بلכه שכ در مرאد و مقصود متכلم אست

אصولیאن، در אین گونه موאرد، برאی درכ مرאد گوینده، رאه כאرھאیی رא به نـאم אصـول لفظـی،    
אصـول لفظـی،   . توאن مقصود گوینده رא بـه دسـت אورد  ھא میه بא مرאجعه به אنכنند כمعرفی می

یכی אز مھمترین אبزאرھא در درכ و שنאخت حכم שرعی ھستند؛ زیـرא، אن گـאه כـه שـאرع، در     
رسאند כـه در مقـאم مخאطـب    אی یאری میی אحכאم שرعی אست، אین אصول، به بندهمقאم گوینده
 . שאرع رא بשنאسد تא گفتאر و כאم ،قرאر دאرد

כننـد כـه ظـאھر    אین، אصول لفظی ھستند כه אن چیزی رא אثبـאت مـی  : دאردمغنیه نیز بیאن می
دאند وی אصאلة אلظھور رא چאرچوبی כلی می. כندכند و غیر אن رא نفی میכאم، بر אن، دאلت می
ه ھیچ فقیھـی، نـه   אی כאست، به گونه گردد و אسאس אستنبאطبدאن بאز میכه تمאمی אصول لفظی 
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نگیـرد و אز   در نظـر توאند در عملیאت אستنبאط، אن رא توאند نسبت به אن جאھل بאשد و نه میمی
  .) 28 ،علم אصول אلفقه في ثوبه אلجدید ،مغنیه(یאد ببرد 

  ظهور سياقى. 2
  : אیدשود، سه مرحله به وجود میھنگאمی כه כאمی گفته می

بـرد،  مفردאت و אلفאظی כه گوینده به כאر مـی : ی دאلت تصوری אست؛ یعنینخست، مرحله
در אین مرحله، لفظ، שאمل אن معنאیی אسـت כـه بـرאی    . مطאبق אن معنאیی אست כه در ذھن دאرد

  . אن، وضع שده אست
ی אسـتعمאلی مـتכلم   אین مرحله، כאשـف אز אرאده . ی دوم، دאلت تصدیقی אوّلی אستمرحله
  . ی خطور معنא به ذھن שنوندهאرאده: אست؛ یعنی

ی جـدی  در אیـن مرحلـه، אرאده  . رسدی دאلت تصدیقی ثאنوی میسرאنجאم، نوبت به مرحله
ی جدی مورد نظر گوینده برאی خطور معنא به ذھـن שـنونده   אرאده: ؛ یعنیשود یممتכلم כשف 

ی אخر، כه مرحله אین نכته، حאئز אھمیت אست. )184-185/ 1صدر، دروس في علم אאصول، (
ی جـدی خـود رא در قאلـب جملـه،     אید؛ چرא כه گوینده، אرאدهھمیשه در بیאن جمאت پدید می

  . כندبرאی שنونده، بیאن می
 -שود כه در כאمאی دאرאی ظھور لفظی خوאنده میبא توجه به אین مقدمه، אن معنאی ظאھری

אیـن ظھـور   . כنـد به ذھن، خطـور مـی  زودتر אز بقیه معאنی،  -چه در مفردאت و چه در جمאت
ی دאلت لفظ بر معنא، به سه بخש دאلتِ مطـאبقی، تضـمنی و אلتزאمـی    لفظی، بא توجه به نحوه

دאننـد  שود؛ ھرچند برخی אز אصولیאن، دאلت تضمنی رא در لفظ و جملـه جـאیز نمـی   تقسیم می
  . )1/476نאیینی، (

نظـر   بنא برאلبته،  –چنین به دאلت تضمنی אصولیאن، به אن چیزی כه به دאلت مطאبقی و ھم
نאمنـد؛ و אنچـه بـه    שود، منطوق مـی אز כאم فھمیده می -) 290بروجردی، (برخی אز אصولیאن 

نאمنـد و لـذא ظھـور لفظـی، در مبאحـث عـאم و       שود، مفھوم میدאلت אلتزאمی، אز כאم درכ می
  . ردیگ یمخאص، مطلق و مقید و مفאھیم، مورد بحث قرאر 

כند و ھمאن معنی، مقصـود  گوید و معنאی אن رא در نفس خود אرאده میאمی כه متכلم میכ
بאשد، ظھوری رא بـه دنبـאل دאرد כـه بـه אن سـیאق یـא       جدی وی אز بیאن אن אلفאظ و جمאت می

منظور אز سیאق כאم، ھر אن چیزی אست כه אلفـאظ כـאم، כאשـف אز אن    . گوینددאلت سیאق می
אی כـه כـאم در אن وאقـع    ی متصله یא منفصله؛ و چه بא ظرف زمאنی یא مכאنینهאست؛ چه بא قری
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  . שودمی
بאשد، یא ھمאن مدلول تصوری אست و یא אز تطאبقی بـه  بدین ترتیب، אنچه مقصود متכلم می

שود، و אین تطאبق نیز אز ظـאھر سـیאق   אید כه بین مدلول تصوری و تصدیقی אیجאد میدست می
گوید، ھمאن رא ھم بخوאھد، و قـول  שود؛ به عبאرتی دیگر، אگر گوینده، אنچه میכאم فھمیده می

כند כه منظور متכلم، ھمאن ظھـور لفظـی   ی אو، یכی بאשد، سیאق כאم، بر אین دאلت میو אرאده
توאن دریאفت כه مرאد متכلم، گאھی غیر אز ظھور لفظی אست؛ بدین ترتیب، بא توجه به سیאق، می

  .אست
אذھب אلی אلبحر في כلّ یوم وאستمع אلی حدیثه، بא توجه به : שودمثאل، وقتی گفته میبرאی  
ی بحر، معنـאی لغـوی אن نیسـت، بلכـه مقصـود      כلمهز שود، مرאد אی حدیث، فھمیده میכلمه

، منשא دאلت تصدیقی، ظھور نیبنאبرא؛ )143،صدر، אلمعאلم אلجدیدة(گوینده، שخص عאلم אست 
  . )1/186 ،ھمو، دروس في علم אאصول(نه وضع  سیאقی כאم אست،

ی אحسאن و فقیر، אز نظر معنאی لفظـی،  אحسن אلی אلفقیر، כلمه: שودھمچنین وقتی گفته می
تنھـא نسـبت    -ی אمـر אسـت  כـه صـیغه   -ی אحسـن روשن ھستند؛ ھمچنین، ظھور لفظی כلمـه 

ی در طلب، אز ھیאت و مـאده  ی אحسن،אست؛ لذא ظھور כلمه) فقیر(ی بین فאعل و مبدא אرسאلیه
אز ظھـور سـیאقی כـאم     -طلـب : یعنی -אید، بلכه مفھومِ حقیقت خאرجیفعل אمر به دست نمی

  .)1/221عرאقی، (שود فھمیده می
، ظھـور سـیאقی، قسـیمِ منطـوق و     )1/120مظفـر،  (ر بر خאف نظر برخی אز אصولیאن معאص

ھم ، ، و به معنאی אعمשود یمم فھمیده مفھوم כאم نیست، بلכه ظھوری אست כه אز مجموع כא
ی אن معنـאیی אسـت כـه بـه دאلـت אلتزאمـی       שאمل ظھور لفظی כאم אست، و ھم در بر دאرنـده 

שود؛ بدین ترتیب، ھرچند سه دאلت אقتضא، تنبیه و אשـאره،  بאلمعنی אאعم، אز جمله، فھمیده می
אی אز قسـیمِ   بאשند، אمא زیر مجموعـه یی כאم مسیאق یھא دאلتلفظی نیستند و אز  یھא دאلتאز 

  . אیندمنطوق و مفھوم نیز به שمאر نمی
  اقسام ظهور سياقى 

  .שودظھور سیאقی، به دو قسم ظھور سیאقی حאلی و ظھور سیאقی عرفی تقسیم می
  ظھور سیאقی حאلی ) אلف

صـدر،  (خوאھـد  گوید ھمאن رא میظھور سیאقی حאلی، به אین معنא אست כه متכلم، אنچه می
ھرگאه مـتכلم،  : توאن گفتدر توضیح אین ظھور سیאقی، می).  207/  1دروس في علم אאصول، 
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طبیعت بمـאھي  (שود، برאی نفس مאھیت گوید، لفـظی כه در موضـوع حכم אورده میسخن می
وضع שده אست و در אین ظھور دאرد כه אین مאھیت، به تنھـאیی و بـدون دخאلـت قیـدی،     ) ھي

دھد؛ بنאبرאین، حכم در تمאمی موאردی ثאبت خوאھـد بـود כـه    כم رא تשכیل میتمאم موضوع ح
به خـאطر ھمـین، ظھـور    ). 3/433حכیم، منتقی אאصول، (مאھیت مورد نظر، در אن، یאفت שود 

  ).1/213صدر، دروس في علم אאصول، ( אند دهینאمحאلی سیאقی رא אطאق لفظی 
 ظھور سیאقی عرفی ) ب 

مبنא אست כه متכلم، در مقאم بیאن تمאم مرאد خود אست و قیدی ھـم بیـאن   אین ظھور، بر אین 
بאשد و ھمאن معنאی مطلقی כـه  אورد، مقصود جدی אو نمیכند؛ بنאبرאین، אنچه در כאم نمینمی

  ). 208/ 1ھمאن، (بאשد مدلول تصوری אست، مقصودِ مدلول تصدیقی متכلم ھم می
שود و گـאه متفـאوت؛ در مـوאردی כـه אیـن دو      ن میظھور لفظی، گאه بא ظھور سیאقی، یכسא

متفאوت ھستند، אین، ظھور لفظی אست כه بر ظھـور   گریכدیظھور، بא وجود وحدت متعلق، بא 
  . אست تر یقو؛ زیرא ظھور لفظی، אز ظھور سیאقی، שود یمسیאقی، مقدم 

سـیאقی، بـر   ی ظھـور  ی دوم، بـر پאیـه  صم یومאً، صم یومـאً، جملـه  : برאی نمونه، در عبאرت
تאسیس، دאلت دאرد؛ یعنی שخص، بאید دو روز، روزه بگیرد، אمא אز אنجא כه ظھور لفظی مقـدم  

ی دوم، فقط بـرאی تאכیـد אسـت، نـه تאسـیس، و وظیفـه       שود، بر אسאس ظھور لفظی، جملهمی
  ). 1/492نאیینی، (مخאطب، אین אست כه فقط، یכ روز، روزه بگیرد 

אئنـی כـه مא رא برאی دسـت یאبی بـه مقصــود שـאرع در مقـאم     بدیـن ترتیـب، یכـی אز قر 
ی ویژه، به ظھـور لفظـی و بـه خصـوص ظھـور      رسאند، توجهی حכم שرعی، یאری میگوینده

ی خאص، دسترسی به مقصود وאقعی שאرع، אمכـאن  سیאقی כאم وی אست؛ زیرא بدون אین توجه
  .پذیر نخوאھد بود

  فهم عرفى و اجتماعى. 3 
مھمترین אبزאرھאیی אست כه در فھم כאم שאرع تאثیر گذאر אست؛ زیـرא نقשـی כـه    عرف אز 

گـردد و  مـی ر כند، به ظھور لفظی כאم، منجـ عرف در تשخیص مفھوم و معنאی אلفאظ אیفאء می
پردאزد، ظھور سیאقی رא رقـم  ھرگאه عرف، به כשف و تطאبق بیـن مفھوم لفظ و مصאدیـق אن می

 . زند یم
یـכ אز  ھیچ א خورد، אمدر כتب فقھی و אصولی אمאمیه، אستنאد به عرف، به وفور به چשم می

/ 11نجفـی،  (כنـد  אنאن، عرف رא منبعی مستقل برאی به دست אوردن حכم שرعی، معرفی نمـی 
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، אلبتـه אگـر عـرف عـאم، ھمـאن      )423، אאصول אلعאمة للفقـه אلمقـאرن  ، حכیم، 40/500 ،65-64
توאن אن رא כאשف אز حכم שرعی دאنست، ولی دאنسته שود، אز אین جھت، می ی عقאئیـهسیـره

כאرכرد عرف، تنھـא در  : توאن گفتبא در نظر گرفتن میزאن כאربرد אین אصطאح توسط علمאء، می
ی نفـوذ عـرف، طبـق    حـوزه : ی عقאئیه نیست؛ به بیאن دیگر، بאید گفتی אِعمאل سیرهمحدوده

ی ی אِعمـאل سـیره  אنـد، وسـیع تـر אز گسـتره    خود به אن אستنאد כـرده  یھא כتאبאنچه فقھאء، در 
ی عقאئیـه، אثبـאت نمـود، بـرאی     توאن طبق سیرهعאوه بر אحـכאمی כه می: عقאئیـه אست؛ یعنی

אند و به ھمین دلیل אست כه تשخیص موضوع و مفאھیم حכم שرعی نیز אز عرف אستفאده نموده
אر به כאر گرفته שده אسـت؛ بـرאی نمونـه، وحیـد بھبھـאنی، مرجـع       אین وאژه، در אثאر אیשאن، بسی

در אیـن مـوאرد،   : دאنـد و قאئـل אسـت   میت تשخیص موضوعאت رא در غیر عبאدאت، عرف و لغ
صـאحب جـوאھر نیـز    ). 145وحید بھبھـאنی، ص  (خروج אز مدلول لغوی و عرفی جאیز نیست 

  ).  14/305نجفی، (رد دאند כه حقیقت שرعیه ندאعرف رא در ھر موضوعی حجت می
رسد، אین אست כه כאرכرد عرف، در دست یאبی بـه حכـم שـرعی،    پرسשی כه به ذھن می

تـوאن فھمیـد   ی כאرכرد عرف، برאی مא مשـخص نگـردد، نمـی   چگونه אست؟ تא زمאنی כه نحوه
  .نمאیندאی، אز عرف، אستفאده میفقھאء، در چه محدوده

در تعریـف  . א و כאربرد אصطאح ظھور عرفی אשنא שدبرאی پאسخ به אین پرسש، بאید بא معن 
ی אز אنچـه عـرف عـאم אز כـאم صـאدر שـده      : ظھور عرفی، یعنی: ظھور عرفی، گفته שده אست

بنא بر אین ظھور عرفی رא אبـزאری  . )1/38صدر، دروس في علم אאصول، (فھمد می) ع(معصوم 
  . אندبرאی تطبیق بین ظھور لفظی و ظھور سیאقی دאنسته

گیرد، دیـن  میت برحسب ظھور عرفی، به ذھن مخאطب، سبق، برאی مثאل، אنچه אز لفظ دَین
مאلی אست، نه مطلق وאجبאت אلھی و حقوق خدאوندی؛ ھرچند در برخی روאیאت، لفظِ دین، بـر  

  ). 1/360خویی، אلصوم، (حج אطאق שده אست כه אز وאجبאت אلھی אست 
توאن بـא  ، می)31 ،אلمعאلم אلجدیدة، صدر(نسته שود بنא بر אین، ھرگאه ظھور عرفی، حجت دא

אستنאد به ظھور عرفی سیאق כאم، حכم שرعی رא אز خطאبـאت، אسـتخرאج כـرد؛ مـثאً، در بـאب      
معאمאت، دلیلی ثאبت نכرده אست כه مطلق تصرف، موجب مسقط خیאر نیست، אمא ھـر زمـאن،   

שود، بدאن، حכـم  ب אسقאط خیאر میظھور عرفـی بر אین، دאلت دאשتـه بאשد כه تصرف، موج
  ). 338/ 6خویی، مصبאح אلفقאھة، (دאده خوאھد שد؛ و گر نه تصرف، مسقط خیאر نخوאھد بود 

فقـه  ، حسـینی روحـאنی  (میزאن، در אقرאر، ظھور عرفـی כـאم אسـت    : שودھمچنین گفته می
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  ). 20/214אلصאدق، 
توאند دیگـری  نظر فقھאء، وכیل نمی بر אسאسאی در بאب وכאلت אست؛ ی سوم، مسאلهنمونه

رא در כאری כه وכیل שده אست، אز طرف خود یא مـوכلש وכیـل כنـد، مگـر אینכـه אز جאنـب       
אمא در جאیی כه موכل، به وכیل، به طور مطلق אذن دھد، در تعیین אینכه אیא . موכل، مאذون بאשد

رف وכیل، مאכ، ظھور אذن موכل برאی وכیل כردن دیگری، אز طرف خود موכل אست؛ یא אز ط
  ). 2/118گلپאیگאنی، ھدیة אلعبאد، (ی مقאم بאשد عرفی אست؛ ھرچند به قرینه

ی جملـه، بـر   بنאبرאین، ظھور عرفی، خوאه אز אلفאظ כאم به دست אیـد و خـوאه אز مجموعـه   
  . ظھور سیאقی כאم، دאلت دאرد

ز وضـع لغـوی و لفـظ بـه     אی כه אאگر برאی כאم، دو ظھور عرفی بאשد، یכی، ظھور عرفی
אی כه به ھنگאم ھمرאه שدن כאم بـא قـرאئن خـאرجی، بـه     אید، و دیگری، ظھور عرفیدست می
ظھـور عرفـی   (گویند، אین ظھـور خـאرجی   אید כه אصطאحאً به אن، ظھور خאرجی میدست می

  . שود یمאست כه بر ظھور عرفی لفظی، مقدم ) دوم
مردی بـه שخصـی כـه، مسـتحق صـدقه      : ده אستحجאج אمی אبنبرאی نمونه، در صحیحه

-אبـن . خوאھد پول رא در موאرد مصرف زכאت، خرج כنـد دھد و אز אو میאست، مقدאری پول می
אیא برאی אین שخص، جאیز אست כه אز אین پول، بـرאی خـود   : پرسدمی) ع(حجאج אز אمאم כאظم 

אی خودש بردאرد، אשכאلی نـدאرد،  אگر אین پول رא بر: در جوאب می فرمאیند) ع(نیز بردאرد؟ אمאم 
دھد؛ ولی אگر صאحب پول به אو אمر כند כه پول رא در مـوאردی مصـرف   چنאن כه به دیگرאن می

توאند אز אن پول، برאی خودש بـردאرد؛ مگـر بـא אذن    برد، שخص مستحق، نمیכند כه אو نאم می
  ). 3، ح 9/288حر عאملی، (صאحب אن 

שود وقتـی صـאحب پـول، אز مسـتحق     بא כאم، فھمیده می بא توجه به قرאئن خאرجی ھمرאه
خوאھد כه پول رא در جאیگאه و موאرد مخصوص خودש، صـرف כنـد، لفـظ، بـر אیـن אذن،       می

توאند ھم پول رא به دیگری بدھد و ھم خـودש אز אن بـردאرد،   כند כه אین שخص میدאلت می
در אین موאرد، ظھور . אلت دאردھرچند ظھور عرفی لفظی، بدون قرאئن خאرجی، بر عכس אن، د

  ).4/361אنصאری، אلمכאسب، ( שود یمخאرجی، بر ظھور عرفی لفظی، مقدم 
כאربرد אسאسی عرف، تשخیص یכی אز دو ظھورِ لفظی و ظھور سـیאقی  : بنאبرאین، بאید گفت

אست و بر אین אسאس אست כه عאلمאن אصولی אمאمیه، در مبאحث אلفאظ و ظوאھر، כه אز مھمترین 
כننـد  ترین منאبع، در כשف حכم שرعی ھستند، אز عرف، אسـتفאده مـی  مبאحث אصولی و אصلی
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، 17אلمعـאلم אلجدیـدة،    ،1/38، صدر، دروس في علم אאصول، 1/169אنصאری، فرאئد אאصول، (
؛ حسـینی  1/277؛ گلپאیگאنی، אفאضـة אلعوאئـد،   5/136، 243، 27/ 2، 23/ 1خویی، محאضرאت، 
 ). 326؛ فضلی، 1/120صول، روحאنی، زبدة אא

ی خـود رא بنـא نھـאده    אی אست כه مغنیه بر אسـאس אن، نظریـه  عرف، یכی אز مھمترین مبאنی
عرف، ذאتאً منبعـی بـرאی تשـریع حכـم     : وی، אگرچه مאنند دیگر فقھאی אمאمیه، قאئل אست. אست

אمضـאء   ی عقאء، שכل گیرد، چون مطـאبق بـא  שرعی، نیست و אگر حכم שرعی بر אسאس سیره
فقه אאمـאم جعفـر   ، مغنیه(אن حכم، در وאقع عمل به سنت אست  بر אسאسبאשد، عمل שאرع می
در موضوعאت عرفی، عمل به عرف، نیאزی  دینمא یم، אمא به صرאحت بیאن )6/123، )ع(אلصאدق 

به تقریر שאرع ندאرد؛ چرא כه دست یאبی به אمضאء שאرع، در אین زمینه، تحصیل حאصل خوאھـد  
  . بود

ی כـאم، بـر   כند، در موאردی כه تשخیص موضـوع و مقصـود گوینـده   אلبته، وی אضאفه می
כند و שـرطی بـر   بאשد، ھرگאه שאرع، אزم ببیند، در عرف تصرف میی عرف، وאگذאر میعھده
بـه  ). 222مغنیه، علم אصول אلفقه في ثوبـه אلجدیـد،   (כند אفزאید، یא כمی אن رא محدود میאن می
  . שودترتیب، אو در כتאب אصولی خود، برאی عرف، نقשی مؤثر، قאئل میھمین 

به نظر אو، در مبحث عبאدאت כه توقیفی אست אگر אمכـאن حمـل כلمـه، بـر معنـאی שـرعی       
و אگـر אیـن    فھمـد  یموجود ندאשته بאשد، بאید כلمه رא به معنאیی بر گردאند כه عرف عאم، אز אن 

  ). 30ھمאن،(אی لغوی، نوبت خوאھد رسید مورد، ممכن نبאשد، אن گאه به معن
مگر موאردی כه بא نص صریح، אز אن خـאرج שـده    -אمא در معאمאت כه تمאمא אمضאیی אست

وْفُوאْ אَ«: ی שریفهمغنیه، در تفسیر אیه. ی عرف אستتعیین موضوع حכم שرعی، بر عھده -بאשد
-40ھمـאن،  (دאننـد  مردم، אن رא عقـد میبه ھر אنچه عمل כنید כه : گویدمی) 1:مאئده( »دبِאلْعُقُو
41 .(  

زمـאنی כـه نسـبت بـین     : ھمچنین در مبحث تخصیص عאم بא مفھوم مخאلف، אو אعتقאد دאرد
ی ظھور عאمِ منطوقی، مھم نیسـت، بلכـه ھمـین כـه     مطلق بאשد، درجه و خصوصعموم  ھא אن

دلیلی دیگر אسـت، قرینـه،   אی برאی دریאفت مرאد אز منطوق عرف، دریאبد مفھوم یכ دلیل، قرینه
بـه طـور عـאم گفتـه     خـورد؛ مـثאً، وقتـی    שود و عאم، بא مفھوم مخאلف، تخصیص میمقدم می

بنא بر حجیـت   -في سאئمة אلغنم زכאة : שوددیگر گفته می یא در جملهفي אلغنم زכאة، و : שود می
   ).187ھمאن، ( خورد یمשود و عאم بא אن تخصیص مفھوم، مقدم می –مفھوم وصف 
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ی فھـم  سـאزد، نظـر وی دربـאره   غنیه رא אز دیگر فقھאء، متمאیز می، مאنچه در خصوص عرف
אی مسאئل، بـא قـرאر دאدن عـرف، در כنـאر عنصـر      در دیدگאه وی، در پאره. אجتمאعی عرف אست

نوعی فھم אجتمאعی، אز ظאھر כאم שـאرع   -ھمچون توجه به تغییرאت زمאنی و مכאنی -دیگری 
  . گرددכه عאمل به وجود אمدن حכم שرعی بر אسאس مقتضیאت ھر عصر میאید پدید می

 ميان حكم و موضوع  یها مناسبت.  4
میאن حכم و موضوع، אین אست כه ھنگאم שـنیدن حכمـی שـرعی،     یھא منאسبتمقصود אز 

שود، به گونه برאی שכل گرفتن چنین حכمی، به ذھن אفرאد، متبאدر می ییھא مאכو  ھא منאسبت
، موجـب تخصـیص حכـم یـא     ھـא  منאسبتאین . אیدכه به صورت אمر אرتכאزی عرفی در میאی 

، אگر چـه بیשـتر در مـوאرد تعمـیم،     )1/228صدر، دروس فی علم אאصول، (שود تعمیم אن می
שـوند  ی لبّی متصل به دلیل لفظـی محسـوب مـی   ، یכ نوع، قرینهھא منאسبتאین . כאربرد دאرند

دھنـد כـه   و ظھوری برאی دلیل لفظی تשכیل مـی ) 1/53ة אلوثقی، ھمو، بحوث في שرح אلعرو(
بر אسאس אصل عقאیی حجیت ظوאھر، تخصیص حכم یא تعمیم אن، برאی مخאطب نیـز حجـت   

  . خوאھد بود
ی غسـل، אز نظـر لغـوی، بـه     אغسـل ثوبـכ אذא אصـאبه אلبـول، وאژه    : שودزمאنی כه گفته می

שود، אنچه אز زمאنی כه عرف بא אین عبאرت موאجه می שود، אمאאستعمאل ھر نوع مאیعی אطאق می
שستשو بـא  (، حכم مذכور، تنھא به یכ حאلت خאص نیبنאبرאفھمد، שستשو بא אب אست؛ אن می
بیـאن حכـم אب مשـכ אلـوده بـه      ر שود؛ در مقאبل، وقتی د، و نه بא ھر مאیعی، محدود می)אب
رب، عرف، אین حכم رא برאی אبی نیز جـאری  א تتوضّא منھא وא تש: שودאی خون، گفته میقطره
در אیـن مثـאل،   : بאשد و بא نجאستی برخورد دאשته אسـت؛ یعنـی  دאند כه مثאً، در تنگ אب میمی

ھرچند عنوאنی خאص، موضوع حכم وאقع שده אست، אمא عرف، אن رא تنھـא، مثـאلی بـرאی یـכ     
  ). 1/228אصول، ھمو، دروس في علم א(אورد حכم כلی و عنوאنی عאم به שمאر می

میאن حכم و موضوع אست، אمـא אینכـه    یھא منאسبتאز אین رو، عرف، مھمترین عאمل אیجאد 
توאن به می، כندی כلی یא جزئی אیجאد میعرف، بر چه אسאسی، بین حכم و موضوع، یכ رאبطه

  : دو عאمل مھم زیر אשאره כرد
 تأثير زمان و مكان بر استنباط حكم شرعى ) الف

موقعیت جאمعه אنسאنی، بر אثر دگرگونی שیوه ھאی زنـدگی و אوضـאع אجتمـאعی، فرھنگـی،     
שـریعت אسـאم כـه    . אقتصאدی، سیאسی و نظאمی، در ظرف زمאنی و مכאنی، در حאل تغییر אست
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جدید نیز بאשـد و אینجאسـت כـه بحـث      یھא تیوضعی جאودאنگی دאرد، بאید پאسخگوی دאعیه
در אیـن مبحـث گسـترده، אنچـه بـه      . שودنبאط حכم שرعی مطرح میتאثیر زمאن و مכאن بر אست

ی یـכ حכـم   توאند محدودهموضوع تحقیق مرتبط אست، אین אست כه چگونه زمאن و مכאن می
שرعی رא توسعه دھد، یא تضییق כند، یא حتی حכمی رא دگرگون سאزد כه در نص אمده אسـت؛  

  ت یאفت؟ אی مخאلف بא حכم אول دسאی כه به نتیجهبه گونه
אین نכته رא بאید در نظر دאשت כه تשریع אحכـאم جدیـد، אمכـאن پـذیر نیسـت؛ زیـرא אوאً،       
تשریع، تنھא به خدאوند بאری تعאلی אختصאص دאرد؛ و ثאنیאً، אسאم، כه دینی مאندگאر و ھمیשگی 

فردی و אجتمאعی، به طور تمאم و כمـאل، بیـאن    אست، אحכאم مورد نظر אجتمאع بשری رא در بعدِ
  . כرده אست

אحכـאم שـرعی،    ،بنא بر אین، مقصود، אین نیست כه بر אثر تحـول و تطـور تـאریخی جאمعـه    
ھمאھنگ بא אین تحوאت، تغییر یאبند، بلכه منظـور אز تـאثیر زمـאن و مכـאن، אیـن אسـت כـه در        

אند بر حכم שرعی صאدر שده، אِعمאل نظـر  توی שאرع، میی موضوعאتی כه عرف بא אجאزه حیطه
توאند بאعث تغییر در אحכאم שرعی שوند؛ به بیאنی دیگر، بא توجه دאשته بאשد، زمאن و مכאن، می

כند כـه بـر אسـאس אن،    به عنصر زمאن و مכאن، عرف، منאسبتی رא بین حכم و موضوع درכ می
  . ، یא حتی حכم رא تغییر دھدی حכم שرعی رא توسعه دھد، یא محدود כندتوאند دאیرهمی

توجه به אین نכته، ضروری אست כه אنچه مقصود אست و بא אین تحقیق، אرتبאط دאرد، שאمل 
یא حאכم אسאمی نאשی אسـت و بـرאی   ) ع(אی نخوאھد بود כه אز وאیت معصوم אحכאم حכومتی
ر تغییر حכـم،  ھمچنین موאردی כه تשریع אولی، مשتمل ب. שودی جאمعه وضع میحفظ و אدאره

بאשد، אز محل بحث، خאرج אست؛ لذא مسאئلی ھمچون مختلف بودن حכـم  در שرאیط دیگر می
در پـی تحقـق عنـאوین ثـאنوی،     م שرعی در سرزمین אسאمی بא سـرزمین כفـر، و تغییـر אحכـא    

  .  ی فھم אجتمאعی نصوص ندאرندجאیگאھی در نظریه
یرگذאرند و بאعث אیجאد بردאשتی عرفی و زمאن و مכאن، אز سه جھت، بر دگرگونی אحכאم تאث

تغییـر دאدن موضـوعאت אحכـאم، تبـدیل     : گردندبه وجود אمدن منאسبت بین حכم و موضوع می
ی مאכ، نسبت به مאכ موجود در زمאن تשـریع  ھאی دیگر و توسعهھאی حכم به مאכمאכ
 .  حכم

ی چیزھـאیی כـه   ھمـه : ل אستوی قאئ. אی دאردی ویژهمغنیه، به عنصر زمאن و مכאن، توجه
אگـر در  . پیرאمون مא و در درون مא وجود دאرد، در حرכت و در حאل تحول و دگرگونی ھسـتند 
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گذשته، به دلیل ھمאھنگی و تطאبق نسـبی שـرאیط زنـدگی بـא שـرع و אحכـאم و نصـوص אن،        
ھـی، אسـتنبאط   ی فقی چھאرگאنهאی رא אز منאبع و אدلهحכم مسאله توאنستند یممجتھدאن، به אسאنی 

כنند، مجتھدאن אمروزی، عאوه بر دאرא بودن שرאئط אجتھאد، بאید אز درכ و بینש دینـی بـאאیی،   
مغنیـه،  (אی אگאه بאשند כه در אطرאفשאن در جریאن אست به حوאدث و حقאیق زندگیو برخوردאر 

  ). 131رویכردی دوبאره به אسאم، 
دאنـد؛ چـرא כـه در    ، مجسمه سـאزی رא حـرאم نمـی   بא توجه به ھمین دیدگאه אست כه مغنیه

گذשته، وسیله אی برאی معرفی خدאوند یא قرب به پروردگـאر بـود و یـא بـرאی تשـبیه بـه خـدא        
אو אز فقیھאن . )127-126ھمאن، (שد، در حאل حאضر، مאכِ حرمت אن، وجود ندאرد אستفאده می
دینی، مسאئل جدیدی رא حـل   خوאھد بא نگאھی درست به שریعت אسאمی و نصوصمعאصر می

   ).128-126ھمאن، (نمאیند כه برאی بשر پیש אمده אست 
 كشف مقاصد شريعت ) ب

متعـددی כه برאی مقـאصــد שریعــت بیــאن שـده      یھא میتقسصـرف نظـر אز تعـאریف و 
مقאصـد שـریعت،   : ، بאیـد گفـت  )، שאطبی، سرאسر جلـد دوم 1029-2/1017حیـلی، ز(אسـت 

אیאت، روאیאت و عقل، برאی כلیت دین و تשریع مقـررאت، بـه    بر אسאست כه אھدאف כאنی אس
حفظ دین، جאن، مאل، عقل و نسل، موאردی ھستند כه مقאصد שـریعت  : پنج אصلِ. אیددست می
  .שوند و در خאل چند قرن، بین فقھאء، אعم אز سنی و שیعه، שھرت دאرددאنسته می

ی ی مصـאلح مرسـله  مسאلـهر پאیه و رכـن، د نیتر یאصلبאید אذعאن כرد כه مقאصد שریعت، 
فقھאیی כه אِفتאء مستند به אستصאح رא قبول  یשود؛ به گونه אی כه حتאھـل سنت، محسـوب می
دאنند כه مطאبق بא مقאصد שریعت و قطعـی אسـت   ی مصلحتی جאیز میندאرند، تשریع رא بر پאیه

  ). 174-173زאلی، غ(
یعت، منبعی مستقل برאی دست یאبی به حכـم שـرعی لحـאظ    در فقه אھل سنت، مقאصد שر

כـه حجیـت אن قאبـل    ) مصـאلح مرسـله  (שود، ھرچند אستفאده אز אین مقאصد، در دلیلی אست می
  .برد یمאثبאت نیست و مא رא به سوی قیאس و مصلحت ظنی غیر معتبر، پیש 

در فقه אمאمیه، אین، مسلم אست כه مقאصد שریعت، ھیچ گـאه אز منـאبع אسـتنبאط محسـوب      
אز سویی دیگر، שאھد אین ھستیم כه فقیھאن אمאمیه، در عملیאت אجتھאد خـویש، در  . نשده אست

بسیאری موאرد، بא אستنאد به عنאوین ثאنوی و אحכאم حכومتی، به تغییـر، یـא تعمـیم و یـא تحدیـد      
فقھאی אمאمیه، אز אن جھت در فتـאوی خـود، بـه אیـن     . زنندכ موضوع، دست میحכم שرعی ی
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  . ی معتبر، قطعی אستھא بر אسאس אدلهכنند כه אعتقאد دאرند حجیت אنعنאوین אستنאد می
ـ    بنאبرאین، بא אندכی تאمل، معلـوم می ی پאیـه ر שود כه عنאوین ثـאنوی و אحכـאم حכـومتی، ب

و ھرچند، אمאمیه، مقאصد שـریعت رא אز منـאبع אسـتنبאط אحכـאم      אندمقאصد שریعت، שכل گرفته
  . نمאینددאنند، אمא به طور غیر مستقیم و محدود، در تبیین حכم שرعی، אز אن، אستفאده مینمی

אنچه در بحث כنونی، אھمیت دאرد، אین אست כه نقש مقאصد שـریعت در אسـتنبאط حכـم،    
-כשیده שود، تنھא، به عنאوین ثאنوی محدود نمیی قیאس و مصلحت ظنی بدون אینכه به ورطه

 بر אسאستوאنـد می، ھرگאه فقیه بא توجه به אین مقאصد، به سرאغ متن نصوص برود چرא כهשود؛ 
، منאسبـت میאن حכـم و موضـوع رא כשـف نمאید و به تبع כשف אین منאسبت، אن حכـم  ھא אن

ین אسאس אست כـه مقאصـد שـریعت، אز    بر ھم. رא تعمیم دھد، یא به موאردی خאص تحدید כند
  . שود یممبאنی نظری فھم אجتمאعی نصوص، محسوب 

ی فھـم  مقאصد שریعت، אز جھت مאھوی، بـر نظریـه  : برאی روשن שدن مقصود، بאید گفت
  . אجتمאعی، نصوص تאثیر گذאرند

بـא  שـود،  مـی ه אینכه بא אستنאد به عنאوین ثאنوی، به تعمیم یא تحدید یכ حכم שرعی پردאخت
ی אین مسאله، متفאوت و مغאیر אست כه بא אستنאد به منאسبت میאن حכم و موضـوع כـه بـر پאیـه    

  . שودمقאصد שریعت אست، به تعمیم یא تحدید یכ حכم שرعی روی אورده می
אنـد،  ھאیی כه در אین زمینه وאرد שـده ی حرمت אحتכאر، ھرچند روאیتبرאی مثאل، در مسאله

دھند؛ گندم، جـو، خرمـא، روغـن مـאیع، روغـن جאمـد و       تصאص میאحتכאر رא به שש چیز אخ
ھא و سאیر خورאכی ،ی אضطرאر، אمא برخی אز فقھאء، بر پאیه)10ح  ،17/426، یحر عאمل(כשمש 

ھر نوع نوשیدنی، پوשאכ و אمثאل אن رא כه مورد نیאز مـردم אسـت و ذخیـره כـردن אن موجـب      
بنـא بـر אیـن، حכـم     . )22/483نجفی، (دאنند می שود، مאنند موאرد فوقحرج و سختی مردم می
  . ی אین موאرد، حכمی ثאنوی خوאھد بودحرمت אحتכאر در ھمه

ی אحتכאر وאرد שده אست، چنین نتیجـه بگیـریم כـه    אمא אگر بא بررسی אحאدیثی כه در زمینه
 ھא، אز موאردی ھستند כـه در زمـאن خـود، جאیگـאه خאصـی     ی مذכور در روאیتگאنهموאرد שש

؛ لذא به دلیل כردند یمدאשتند و نقשی مھم در تثبیت موقعیت אجتمאعی و تمدنی ھر כשور אیفאء 
אینכه یכی אز مقאصد שریعت، حفظ نظאم אسـאمی و نفـوس אنسـאنی אسـت، حכـم بـه تحـریم        

مقאصـد שـریعت، منאسـبت میـאن حכـم      : توאن گفتאحتכאر چنین כאאھאیی دאده שده אست، می
تـوאن  سאزد و بر אسאس ھمین منאسبـت، مـی رא روשن می )هگאنوאرد ששم(و موضوع  )محریت(
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حכم تحریم אحتכאر رא به تمאمی موאردی تعمیم دאد כه موجب به خطر אفتאدن כیאن אسאمـی یـא  
שود؛ در نتیجه، حכمِ تحریم אحتـכאرِ برאی مـوאردی چـون אقـאم    ی אسאمی مینفـوس جאمـعه

ھאی علـمی، حכــمی  نیـאز در صنאیع، سאح و حتـی فنאوری خـورאכی و پوשאכی، موאد مـورد
مغنیـه،  (אیـد  שود כه אز تفسیر متن نص، به دست میثאنـوی نیست، بلـכه حכـم אولی تلقی می

بـر אسـאس   : تـوאن گفـت  در یכ جمع بنـدی مـی  ). 145-3/141، )ع(فقه אאمאم جعفر אلصאدق 
ھאی میאن حכم و موضوعِ ن و مכאن، منאسبتی مغنیه، مقאصد שریعت، در כنאر عنصر زمאنظریه

ی שود כه بر پאیهھא، سبب אیجאدِ عرفی میכשف אین منאسبت. כندنصوص שرعی رא כשف می
אین ظھور عرفی جدید، زمאنی כه . אیدאن، ظھوری جدید برאی متن نص مورد نظر، به وجود می

כه  سאزد یمכته رא برאی فقیه روשن گیرد، אین نھאی لفظی و سیאقی כאم قرאر میدر כنאر دאلت
אز نص، אلغـאی خصوصـیت כنـد و بـه تعمـیم       توאند یمبא توجه به نصی כه در אختیאر دאرد، אیא 

ھא رو به رو אست، یא אینכه بאیـد  حכم، به موאرد غیر منصوصی بپردאزد כه در عصر خویש بא אن
  تنھא به אنچه אכتفאء نمאید כه در نص ذכر שده אست؟  

  
  كاركرد نظريه

مھمتـرین  . سـאزد ی כאرכرد אن رא مשـخص مـی  ی אِعمאل و مصאدیق یכ نظریه، שیوهگستره
ی مغنیه، تمאیز بین אجتھאد در تفسیر نص و אجتھאد در مقאبل نص و تعیین عملـی  כאرכرد نظریه

 ی خـود رא ھـאی عینـی، نظریـه   ی مאכوی، بא אرאئه. ی אعمאل אین دو نوع אجتھאد אستمحدوده
  . رسאندھאی نظری، به سطح כאرאیی و כאرאمدی میفאرغ אز جאذبه

  
  نظريه یسنگ بنا

אی אز نصـوص  ی فھم אجتمאعی نصوص، در چـه محـدوده  برאی אینכه مשخص שود نظریه
אحכאمی כـه بـر אسـאس دلیـل     . כند، אبتدאء، بאید אقسאم نصوص دینی رא שنאختשرعی عمل می

ی אنچـه در تبیـین گسـتره   . שـوند ی مختلفی، دسته بندی میھאאیند، אز جنبهשرعی به دست می
ی سه نوع طبقـه بنـدی אز سـوی مغنیـه     ی فھم אجتمאعی نصوص، دخאلت دאرد، مאحظهنظریه

  :دھد یمی وی رא تשכیل نظریه یسنگ بنאאست כه 
 احكام تأسيسى و امضايى .  1

אی نوظھور بאשد و قبـل אز  بאשد، پدیـدهھرگאه حכم שرعی כه بر אسـאس دلیلی שـرعی می
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جعل כرده بאשد، حכـم یـאد שـده رא     אبتدאًجعل שאرع، در میאن مردم رאیج نبאשد و שאرع אن رא 
אگر عملی כه حכم שرعی برאی אن بیאن שـده אسـت، پـیש אز     ،حכم تאسیسی گویند؛ در مقאبل

אرع نیـز אن رא  אینכه שאرع، حجیت رא برאی אن، جعل כند، در بین مردم، שنאخته שده بאשد و שـ 
تאیید نمאید، ھر چند אین تאیید، بא سכوت و عدم نھی אز אن بאשد، حכم שـرعی مربـوط بـه אن    

  ). 70مשכینی، (د نאمنعمل رא حכم אمضאیی می
بر אسאس אین تعریف، ھرگאه عملی در میאن مردم رאیج بאשد، ولی שאرع، אن رא تغییـر دھـد،   

؛ مثאً، نمאز، یכ حכم تאسیسی، و بیع، یכ حכـم  در بخש אحכאم אمضאیی، قرאر نخوאھد گرفت
-אمضאیی אست، אمא حرمت ربא، بא وجود روאج ربא در میאن مردم، אز אحכאم تאسیسی به שمאر مـی 

  . رود؛ نه אمضאیی
שود כه ھאی אصولی و فقھی، دو אصطאح توقیفی و غیر توقیفی، مשאھده میدر برخی כتאب

رند؛ به אحכאمی כه بر אسـאس یـכ نـص שـرعی، שـכل      ھمین معنאی تאسیسی و אمضאیی رא دא
ھـא رא שـכل نـدאده    שود و به אحכאمی כه שאرع حقیقـت אن گرفته بאשند، אمور توقیفی، گفته می

، אمور אند כردهبאשد، بلכه قبل אز אمدن שریعت نیز رאیج بودند و بא عدم منع שאرع، حجیت پیدא 
فقـه אאمـאم جعفـر אلصـאدق     ، ، مغنیه2/202نی، ، خمی3/194نאیینی، ( שود یمغیر توقیفی، گفته 

 ). 3/16، )ع(
אز אنجא כه ھمگی אحכאم فقھی، یא تכلیفی ھستند یא وضعی، بא توجـه بـه تعریفـی כـه در       

توאن چنین نتیجه گرفت כـه تمـאمی אحכـאم    مورد تאسیسی یא אمضאیی بودن אحכאم گفته שد، می
وضعی، אمضאیی ھسـتند، ھرچنـد بخשـی אز    تכلیفی، ھمچون عبאدאت، تאسیسی و غאلب אحכאم 

אین אحכאم وضعی، بر אسאس تאسیسی بودن موضوعِ خود، تאسیسی خوאھند بود؛ مـثאً، سـیאدت   
، אمری تאسیسی אست، אمـא، در بحـث ملכیـت    שود یمכه موضوع برאی تملכ خمس محسوب 

  ).  4/388نאیینی، ( دیא یمعقد، موضوعی אمضאیی به שمאر 
 احكام مستنبط از نص صريح و متن ظاهر . 2 

گیرد، אز دو حאلت، خאرج نیسـت؛ نـص   متن مبیّنی כه به אستنאد אن، حכم שرعی، שכل می
رود אی אست כه در אن، אحتمאل ھیچ گونه تאویلی نمیصریحی כه دאلت אن بر معنאیש، به گونه

אست؛ و دیگری، مـتن ظـאھری כـه    و بر چیزی دאلت ندאرد، غیر אز אنچه כه در خود متن אمده 
رود و به سبـب قـرאئن  میא ھنحوی כه אحتمאل تغییر در مورد אنبאשد، به دאلت אن، ظאھری می

  ). 233-232مשכینی، (بאשد لفظی و لبّی، دאلت متن بر معنאیی دیگر ھم قאبل قبول می
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رא بر אبאحه، یא אכـرאم   توאن وجوبیجب אכرאمُ زیدٍ، نمی: שـودبرאی نمونه، وقـتی گفـته می
ـ   «: שودرא بر אھאنت، یא زید رא بر دשمن وی حمل כرد، אمא زمאنی כه گفتـه می  »عאَحَـلَّ אللّـهُ אلْبَیْ

توאند به سبب قرאئنی، محدود یא مقیّـد  שود، می، אطאقی כه אز لفظ אلبیع، فھمیده می)275: بقره(
  . ت، قאبل تאویل و تقیید نیز خوאھد بودשود؛ پس، معنאی مطلقی כه אز ظאھر אین כאم پیدאس

  احكام مربوط به طبيعت انسانى، حيثيت اجتماعى انسان و احكام آلى . 3
אنـد و  אز دیدگאه مغنیه، برخی אز אحכאم שرعی، برאی طبیعت אنسאن بمא ھو אنسאن، وضع שده

: אً، אحכאمی چـون כند و ثאبت אست؛ مثگאه تغییر نمیبא تغییر زمאن و مכאن در طول אعصאر، ھیچ
وفאی به שروط، تحریم قتل و سرقت، אحכאمی ھمیשگی و تغییر نאپذیرنـد،   ،رفع قلم אز مجنون

مغنیـه،  (مگر אینכه אنسאن، אز طبیعت אنسאنی خود خאرج שود و به موجودی دیگر تبـدیل שـود   
  ).233-234אصول אאثبאت، 

ی بودن אنسאن و بر אسـאس  قسمی دیگر אز אحכאم שرعی، אحכאمی אست כه אز حیث אجتمאع
مصאلح زندگی אجتمאعی אو وضع שده אست؛ אز אین رو، ھرگאه مصـאلح אجتمـאعی אنسـאن تغییـر     

ی خیאبאن رא כند، אین אحכאم نیز بر אسאس مصאلح جدید שכل خوאھد گرفت؛ برאی نمونه، אندאزه
ذرع، تعیین שده אست ی אن، ھفت ، אندאزه)ص(مثאل زد כه در متن منقول אز پیאمبر אכرم  توאن یم
ی אمـروزی نیسـت و   ، אمא در حאل حאضر، پאسخگوی نیـאز جאمعـه  )1ح  ،18/455حر عאملی، (

  ).  235مغنیه، אصول אאثبאت، (توאن به مفאد אن عمل כرد نمی
نوع سوم אز אحכאم، אحכאمی אست כه نه برאی طبیعت אنسאن وضع שـده אسـت و نـه بـرאی     

. بאשدאی برאی رسیدن به مقصودی دیگر میی ھستند כه وسیلهمصאلح אجتمאعی אو، بلכه אحכאم
ی שـخصِ  وجوب عمل به قول فرد عאدل و وجوب فحص چھـאر سـאله، אز زمـאنی כـه زوجـه     

  . ھאیی אز אحכאم قسم سوم ھستندכند، نمونهمفقود، برאی طאق، به قאضی رجوع می
ر مـورد دوم، مـدت تعیـین    و د دאننـد  یمعقאء، אولی رא رאھی برאی שنאخت وאقعیت و حق 

  ). 236ھمאن، (שخص مفقود אست  یשده، به منظور یאس אز پیدאی
 

  ی نظريهگستره -ب
  احكام شرعى مبتنى بر نصوص قطعى. 1

ھرگאه حכم שرعی، بر یכ نص قطعی، مبتنی بאשد، موضـوع אن، خـوאه در مـورد طبیعـت     
خאص، بسنده כـرد و ھـر گونـه אقـدאم بـرאی       אنسאنی بאשد، یא مصאلح אجتمאعی אو، بאید به نص
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  .بאשد כه ممنوع אستאی אز אجتھאد در مقאبل نص میی موضوعِ حכم، گونهگسترש دאیره
אحכאم مربوط به عبאدאت و אغلب אحכאم אحوאل שخصیه، جرم و مجאزאت و אیـین دאدرسـی،   

  .  گیرند و غאلبאً אحכאم تאسیسی ھستنددر אین قسمت جאی می
אسـتفאده שـود، طـאق אیجـאد     » אنتِ طאلقٌ«ھאیی غیر אز بحث طאق، ھرگאه אز صیغه مثאً، در

 -ھـא  صـیغه ن نخوאھد שد، ھرچند سאیر שرאیط، فرאھم بאשد و زوج قصد אنשאء، دאשته بאשد؛ אی
כـلُّ  و«: ی אنت طאلق رא دאرد، אمא بر אسאس نص صریحאگرچه ھمאن معنאی جمله -طلّقتُכِ: مאنند

ی אنـتِ طـאلق رא بـه    توאن تאثیر جمله، نمی)1ح ، 22/41حر عאملی، (» ھي ملغیمא سوی ذلכ ف
  .جمله ھאی مשאبه، تعمیم دאد

  احكام شرعى مبتنى بر متون ظاهری با موضوعِ طبيعت انسانى . 2
ھرگאه حכم שرعی بر אسאس یכ نص قطعی، שכل نگرفته بאשد، بلכه دلیل حכم، אز متون 

ی כه موضوع حכم، طبیعت אنسאنی بאשد، بאید به مفــאد روאیــت،   مبیّن ظאھری بאשد، در صورت
אی אجتھـאد  ی موضوعِ حכم، گونـه بسنـده כرد و ھر گونه אقـدאم برאی گسترש یא تضییـق دאیره

  .در אین حـאلت، تفאوتـی میאن אحכאم تאسیسی و אمضאیی نیست. در مقאبل نص خوאھد بود
توאن بـه دلیـل   نمی ،حכم تحریم אن بنא שده אستبرאی مثאل، در אحכאم سرقت כه بر مبنאی 

تحوאت زمאنی و عصر כنونی، تغییری אیجאد نمود؛ زیرא ھرگونه تغییری כه مخאلف ظـאھر مـتن   
  .روאیی بאשد، אجتھאد در برאبر نص خوאھد بود

  احكام شرعى مبتنى بر متون ظاهری با موضوعِ مصالح اجتماعى انسان . 3
ظאھری و موضوع حכم، مصאلح אجتمאعی אنسـאن بאשـد، فقیـه،     ھرگאه دلیل حכم، متن مبین

توאند بא אجتھאد خود و تשخیص موضوعِ وאجد مصلحت یאد שده، به تفسیر نـص بپـردאزد و   می
אیـن گونـه אسـتنبאط، אجتھـאد در     . ی אِعمאل حכم שرعی رא تغییر دھدبر אسאس אین تفسیر، دאمنه

  .بאשدنمی ییאن אحכאم تאسیسی و אمضאیدر אین حאلت نیز تفאوتی م. مقאبل نص نیست
ی فھم אجتمאعی نصوص، در مورد معאمאت و عقود، אز مھمترین مصאدیقی ھستند כه نظریه

ھא، غאلبאً، אحכאمی אمضאیی ھستند כـه بـر אسـאس مصـאلح زنـدگی      שود؛ زیرא אنھא جאری میאن
ھאی میאن حכم و موضـوع  سبتتوאند منאبنא بر אین، عـرف می. אند گرفتهאجتمאعی אنسאنی، שכل 

م رא כשف و بر אسـאس אن، ظـھوری جدید برאی متن روאیـت بسـאزد כـه خـود، دلــیل حــכ      
بخשد و אن رא بر مصـאدیق جــدیدی تعمیــم    ی حכم رא وسعت میبאשد؛ ظھوری כه دאیره می
  . دھد یم
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א در فروع فقھـی  ی خود ر، عمאً، כאربرد نظریه)ع(مغنیه، در כتאب فقه אאمאم جعفر אلصאدق 
  :ھאی مربوط به אین قسمت، به שرح زیر אستبرخی אز مثאل. دھد یمنשאن 

  حلیت خرید و فروש אعیאن نجس و متنجس ) אلف
سـگ، خـوכ،   : مאننـد  -אنچه موجب تحریم خرید و فروש אعیאن نجـس :אئل אست، قمغنیه

-حرאم، پردאخت می שود، به אین دلیل אست כه عوض، در برאبر یכ منفعتِمی -שرאب و خون
ی אز چنین عوضی، אכلِ مאل به بאطل אست؛ بنא بر אین، אنچـه عـرف، אز نصـوص    שود و אستفאده

כند، אین אست כه تحریم، به ھא یא אשیאی متنجس، درכ میی نجאستمربوط به حرمت معאوضه
مـوאرد،  برאی چنین معאمאتی אست؛ אز אیـن رو، ھرگـאه بـر אیـن      دلیل عدم وجود منفعت محلّله

مغنیه، فقه אאمـאم جعفـر אلصـאدق    (ی אن نیز جאیز خوאھد بود منאفع حאلی مترتب بאשد، معאمله
بر אسאس ھمین مبنאست כه خرید و فروש سـگ שـכאری، سـگ گلـه و سـگ      ). 3/121، )ع(

  . نگھبאن، حאل خوאھد بود
قین حאصل שود، ھא، یھرگאه به منفعت حאل و مفید برאی نجאست: توאن گفتبنא بر אین، می

به حلیت تبدیل خوאھد שد و در عصر حאضر، حلیت خرید و فـروש  ، حכم حرمت بیع و ھبه
  . ردیگ یمی אین حכم قرאر خون یא אھدאی عضو، در زمره

  مصאدیق زכאت فطره  )ب
بھتر אست زכאت فطـره، אز  : ی جنسِ زכאت فطره، بر خאف فقھאی دیگر כه قאئلنددر مسאله

ھـא אمـده   بعید نیست אنچـه در روאیـت  : گویدو روغن پردאخت שود، مغنیه میگندم، جو، خرمא 
אست، به قوت غאلب در אن دورאن، نאظر بאשد و در زمאن مא، بھتر אست پردאخت فطره، אز موאدی 

  . گیرد؛ ھرچند مفאدِ روאیت نبאשدی مردم قرאر میبאשد כه غאلبאً مورد אستفאده
وب پردאخت زכאت، برאی مصאلح אجتمאعی אنسאن، وضـع  وج: در تحلیل אین نظر، بאید گفت

ھאی مؤثر بـر تعـאدل سـطح طبقـאتی،     שده אست و שאرع مقدس، אز אن، به صورت یכی אز אھرم
כند؛ بنאبرאین، ھرچند زכאت، אز אحכאم تאسیسی אست، אمא به دلیل تאثیر אجتمאعی، بـر  אستفאده می

  ).  2/104ھمאن، ( שودی نظریه فھم אجتمאعی نصوص، تفسیر میپאیه
  אحتכאر) ج 

אی تאسیسی אست כه بر אسאس مصאلح زندگی אجتمאعی אنسאن، تשریع حرمت אحتכאر، مسאله
پردאزد و بر خאف صאحب جـوאھر כـه بـر    مغنیه، به طور مبسوط، به אین مسאله می. שده אست

غنیـه،  دھـد، م אسאس حכم ثאنوی אضطرאر، موאرد אحتכאر رא אز مصـאدیق منصـوص، تسـری مـی    
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دאند، خوאه به حد אضطرאر برسـد، یـא   حرمت אحتכאر رא שאمل تمאمی אجنאس مورد نیאز مردم می
  . نرسد

میאن حכـم حرمـت אحتכـאر و مـوאرد مـذכور در       یאز رאبطه ،ی وی، عرفبر אسאس نظریه
כند כه مصאدیق منصوص در روאیאت، در زمאن صدور روאیאت، حدیث، אین نכته رא بردאשت می

שد؛ אز אیـن  میه ھא در بאزאر، بאعث אختאل در نظم و אمنیت جאمعنیאز مردم بود و فقدאن אنمورد 
بאשـد כـه موجـب بـه خطـر      رو، حכم یאد שده، در حאل حאضر، در مورد ھر כאאیی صאدق می

אفتאدن אمنیت כשور، אیجאد رعب و ترس در جאمعه و حتی אنچه موجب تسلط بیگאنه بر כשـور  
ـ   : وی قאئل אست. שودאسאمی می د אسلحه، אھن، فوאد، نفت و طא אز مصـאدیق جدیـد אحتכאرن

  ).  145-3/142ھمאن، (
  خیאر تאخیر ) د

فقھאء، در بحث بیع و خیאرאت، بא אستنאد به نصوص שرعی، برאی خرید و فروש موאد فאسد 
یر، بـر  ی موאد فאسد שـدنی، مـدت خیـאر تـאخ    نשدنی، سه روز، حق خیאر قאئلند، אمא در معאمله

  . שودمیر گیرند و فروשنده، متضرאسאس زمאنی אست כه אین موאد، در معرض فسאد قرאر می
אنچه در روאیت אمده אست כه مدت خیאر تאخیر رא در موאد فאسد שـدنی، تـא שـبِ معאملـه،     

ھא، שیر و چیزھאیی نאظر אست כه در زمـאن אمאمـאن   ھא، سبزیمیوه: כند، به موאدی چونمعین می
به ھمین دلیـل،  . ی زمאنی معین یכ روزه، فسאدپذیر بودند، معموאً در ھمאن فאصله)ع(م معصو

ھستند כه مدت  ھא، تنھא، مصאدیقی برאی אین حכم כلیאین موאد و زمאن خیאر אن: گویدمغنیه می
שود، بـه مـدتی   خیאر تאخیرِ، برאی ھر אن چیزی כه زمאن، بאعث אز بین رفتن אرزש مאلی אن می

  . رودگی دאرد כه پس אز אن مدت، אرزש جنس، אز بین میبست
שود כه در روאیت אمده אسـت،  بنא بر אین، مصאدیق אین حכم، نه تنھא به موאدی محدود نمی

بلכه گذשت مدت مذכور در حدیث نیز، שرط نخوאھد بود؛ אز אین رو، אگر جنسی כـه معאملـه   
אز دست بدھد، خیאر تאخیر אن نیـز ھمـین   שود، در כمتر אز یכ سאعت، אرزש مאلی خود رא می

  . مقدאر אست
ھـאی زمـאن   عאدتو ، متنאسب بא ظرفیت אند گفتهאنچه فقھאء، در אین زمینه : مغنیه، قאئل אست

/ 3ھمـאن،  (خودשאن بود و مא نیز بאید بא توجه به نیאز دورאن خود، در אین موضوع، فتوא بـدھیم  
202-203  .(  

در אین زمאن כه عصر سرعت در تبאدل אطאعאت אست، فروש אخبـאر یـא   : שאید بتوאن گفت
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כשفیאت علمی، אز مصאدیق جدید אین حכم به שمאر אیند؛ برאی نمونه، כسאنی כـه אمـروزه، در   
כنند، بـرאی فـروש אخبـאر و אطאعـאت برخـی      نگאر یא عכאس مستقل، فعאلیت میשغل روزنאمه

توאننـد مـدت زیـאدی رא بـرאی بسـتن      ھא به زمאن، بستگی دאرد، نمـی אنحوאدث כه אرزש مאلی 
  . قرאردאد، صبر כنند

ی تولیـد یـכ محصـول،    ھא، به تحـولی در زمینـه  ھمین طور، כسאنی כه تحقیقאت علمی אن
برאی بستن قرאردאد بא سאزمאن یא שرכتی כه توאن تولید אین محصول رא  توאنند ینمשود، منجر می

  .אدی رא منتظر بمאننددאرد، مدت زی
  ربא بین مאدر و فرزند) ھـ

אز . یכی אز موאردی כه אز حכم تحریم ربא، אستثنאء שده אست، ربא بین پـدر و فرزنـد אسـت   
ی אنجא כه אین حכم، برخאف אصل כلی حرمت مستفאد אز عموم כتאب אسـت، فقھـאء، بـر پאیـه    

אن رא שـאمل مאدر و و  אند رفتهیپذو فرزند  ی אقتصאر، אستثنאی یאد שده رא تنھא در مورد پدرقאعده
  . دאنندپدر رضـאعی نمی

-بאשد، رאبطهیقینאً، אنچه موجب تحلیل ربא بین پدر و فرزند می: گویدمغنیه، بא صـرאحت می
ی مـذכور، بـین مـאدر و فرزنـد     ی وجودی و پدری אست כه بین אین دو، وجود دאرد و رאبطـه 

  . مت ربא بین مאدر و فرزند ھم وجود خوאھد دאשت؛ بنאبرאین، عدم حرאست تر یقو
אی כـه علـت אیـن    שود؛ چون رאبطـه אین حכم שאمل پدر رضאعی نمی: دאردوی، אذعאن می

  ). 3/279ھمאن، (د حכم אست، بین پدر رضאعی و فرزند، وجود ندאر
. ی فھم אجتمאعی نصوص، صـحیح خوאھـد بـود   به ھر تقدیر، אین نظر، تنھא بر אسאس نظریه

ی پدری אست، در نقدی بر אن پذیرفته שود منאسبت میאن حכم مورد نظر و موضوع، رאبطهر אگ
) ربא میאن پـدر و فرزنـد  (و موضوع ) حلیت(אنچه دلیلِ برאی منאسبت میאن حכم : توאن گفتمی

قطعی نیست؛ زیرא روאیتـی כـه بـه     -ی وجودی میאن پدر و فرزند رאبطه: یعنی -שودعنوאن می
  . ، ھیچ دאلتی بر אین دلیل ندאردשود یم، به عدم حرمت ربא بین پدر و فرزند، حכم אستنאد אن

אمده אست כه ربـא، بـین مـرد و فرزنـدש و بـین אو و      ) ع(در روאیـت منقول אز אمאم صאدق 
אیـد כـه تـو    ربא در אنچه بین تو و כسی به وجود می. و بین אو و ھمسرש وجود ندאرد אש بنده

  ). 3ح  ،18/135אملی، حر ع(مאلכש نیستی 
ی وجودی بین پدر و فرزنـد، دلیـل قطعـی صـدور אیـن      در صورتی כه پذیرفته שود رאبطه

حכم אست، אین دلیل، بאید در تمאمی مصאدیق مذכور در حدیث، مשترכ بאשد، حـאل אینכـه در   
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، بنאبرאین، אگر אین دلیل، قطعـی و یقینـی نبאשـد   . مورد مولی و عبد و زن و שوھر صאدق نیست
  . שودحכم عدم حرمت ربא، دیگر، שאمل مאدر و فرزند نمی

  سبق و رمאیه) و
، مبحثی אست כـه مغنیـه، در אن،   )ع(فقه אאمאم جعفر אلصאدق ب مبحث سبق و رمאیه در כتא

بـא  : وی، قאئـل אسـت  . دھـد ی فھم אجتمאعی نصوص رא به تفصیل مورد بررسی قرאر مـی نظریه
ی بـین  نظאم אسאمی אز مقאصد שریعت אسـت، عـرف، رאبطـه    توجه به אینכه دین אسאم و حفظ

ی دفـאعی אمـت   مשروعیت سبق و رمאیه و مصאدیقی כه در روאیت אمده אسـت، تقویــت بنیــه   
یאبـد כـه موجـب אیجـאد     بیند؛ אز אین رو، مשروعیت، در تمאمی مصאدیقی تعمیم میאسـאمی می

توאننـد  بـא אسـلحه و אتومبیـل رאنـی مـی      ھאیی چون تیـر אنـدאزی  שود؛ مسאبقهאمאدگی دفאعی می
  ). 4/236،)ع(مغنیه، فقه אאمאم جعفر אلصאدق (د ی سبق و رمאیه بאשنمصאدیق جدید مسאله
ی אنفאل כه دفאع אز כیאن אسאمی رא یכ אمر ثאبت و ھمیשـگی  سوره 60ی بر אسאس نص אیه

אی پنھـאن و  שכאر، بلכه به گونهی میאن حق و بאطل، نه به صورت אכند، אمروزه، مقאبلهאعאم می
אכنون، دیگر אمאدگی دفאعی جאمعه אسـאمی،  . و در قאلب جنگ نرم در حאل אنجאم אست ،پیچیده

بلכه تمאمی אبزאرھـאیی כـه در אیـن    ، تنھא به صورت سخت אفزאری و فیزیכی כאفی نخوאھد بود
ظ نظאم و שـریعت אسـאم   گیرند כه حفی موאردی قرאر میجنگ عقیدتی تאثیر گذאرند، در دאیره

  . بدאن بستگی دאرد
-אی و سאخت ربאترאیאنه یھא یبאزאینترنتی، نرم אفزאرھא و  یھא تیسאدر حאل حאضر، نقש 

، אمری غیر قאبل یو אستعمאرھאی گونאگون، در زمینه سאزی برאی تسلط فرھنگی ھאیی بא مھאرت
אی، وبـאگ نویسـی و   نویسـی رאیאنـه  مسـאبقאت برنאمـه   : توאن گفـت אنכאر אست؛ بنא بر אین، می

  . توאند אز مصאدیق אمروزی אین حכم به שمאر אیدربوכאپ، می
  احكام شرعى آلى.  4

ھرگאه، حכم שرعی، وسیله אی برאی رسیدن به مقصود دیگری بאשـد، قאبـل تفسـیر אسـت     
بیعـت  אین אحכאم، خوאه تאسیسی بאשند یא אمضאیی، چه אز حیـث ط ). 236ھمو، אصول אאثبאت، (

אی برאی رسـیدن بـه   אنسאنی، وضع שده بאשند یא به خאطر مصאلح אجتمאعی، به دلیل אینכه مقدمه
. ی فھم אجتمאعی نصوص، قאبل تغییـر و تحـول ھسـتند   بאשند، بر אسאس نظریهمقصود שאرع می
ی فھم אجتمـאعی نصـوص،   بאשند כه تאثیر نظریهھאیی אز אحכאم שرعی אلی میمسאئل زیر، نمونه

  .مשھود אست ھא אنتفسیر  بر
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  ھאرت אھل כتאب ط) فאل
بאשـند؛  مـی ه ی طھאرت یא عدم طھאرت אھل כتאب، دو دسـت فقھאء، در مسאله: دیگو یممغنیه 

  . כنند و گروھی به طھאرتھא حכم میگروھی به نجس بودن אن
: כنـد ن مـی دھد و بیאھא رא مورد نقد قرאر میی אنوی، بא ذכر دאیل قאئאن به نجאست، אدله

دلیل قאبل אستنאدی אعم אز نص، אجمـאع و عقـل، در دسـت نیسـت؛ در مقאبـل، אنچـه אز ظـאھر        
שود، אین אست כه אھل כتאب، ھمאنند مسلمאنאن، پـאכ ھسـتند و نجאسـت    ھא אستنبאط میروאیت

שود אنچه אجتنאب אز אھل כتـאب  بא دقت در مفאد روאیאت، معلوم می. ھא عرضی אست؛ نه ذאتیאن
אسـت כـه אمכـאن     -שرאب، سگ و خوכ : مאنند –שود، אستفאده אز چیزھאی نجس عث میאא بر

אی برאی جلوگیری ھא، وسیلهכند؛ بنא بر אین، حכم به אجتنאب אز אنھא رא بیשتر مینجس שدن אن
  . ھא و رعאیت אصول بھدאשتی אستی مسلمאنאن بא نجאستאز אستفאده و برخورد نאدאنسته

אست حכم به نجאست אھل כتאب، در عصر כنونی כه אرتبאطאت אجتمـאعی میـאن   مغنیه، قאئل 
ی وאحد در אورده אست، تنھא بـر مשـכאت שیعیــאن    ھא، כره زمین رא به صورت یכ خאنهملت
نمאید، حאل אینכه حכم به طھאرت אھل כتאب، نه تنھא، بא مقאصـد  ھא رא محدود میאفزאید و אنمی

-ت، بلכه بא אصول שرعی، عقلی، عرفی و طبیعی نیز قאبل אثبאت میשریعت אسאمی، سאزگאر אس
  ). 34-1/31، )ع(ھمو، فقه אאمאم جعفر אلصאدق (د بאש

  אبزאر ذبح  )ب
به ذبح بא چאقویی אز  ،)1-4ح  ،8-24/7حر عאملي، (ھאیی فقھאی אمאمیه بא تمسכ به روאیت

ی دیگری حتی بא چـאقویی אز  ح، بא وسیلهدر حאلت אختیאر، ذب: אند و قאئلندجنس אھن، فتوא دאده
صאحب جوאھر، در مورد אین . שودجنس مس یא طא یא نقره، موجب حلیت گوשت ذبیحه نمی

  ). 100-36/99صאحب جوאھر، ( כند یمحכم، אدعאی אجمאع 
به نظر مغنیه، حتی در حאلت معمولی نیز ھرگאه فرد، حیوאن رא بא چאقویی אز غیر جنس אھن 

) ع(وשت ذبیحه، حאل خوאھد بود؛ زیرא אھن، مصدאق غאلبی در زمאن אمאم معصـوم  ذبح כند، گ
بود و برאی نفی ذبح بא سنگ، چوب و אمثאل אن، ذכر שده אست؛ بنאبرאین، ھر אنچه مאنند אھن، אز 

ھمـאن،  (د توאند برאی אبزאر ذبح، به כـאر رو אید، אز قبیل فوאد، طא و نقره، میمعدن به دست می
4/353( .  

אین تفسیر نص، بر אین مبنא אستوאر אست כـه یכـی אز שـرאیط صـحت ذبـح،      : توאن گفتمی
بریدن چھאر رگ אصلی به صورت دفعی و یכ بאره אست و אین عمل، بא אبزאری چون سنگ یـא  
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אی אنجאم שود כه אز سختی و تیزی گیرد، אمא אگر عمل ذبح، بא وسیلهچوب، به سختی، אنجאم می
بאשد، مسلمאً یقین به قطع چھאر رگ، به یכ بאره، حאصل خوאھد שد؛ אز אین رو، אزم برخوردאر 
جنس אبزאر ذبح، אز אھن بאשد، تא אین یقین، به سھولت بـه وجـود אیـد؛ אھنـی     : گفته שده אست

  . אی אست برאی رسیدن به אین یقینبودن אبزאر ذبح، وسیله
אی سאخت כه بسیאر سـخت  دنی، وسیلهتوאن אز دیگر אجنאس دیگر معبنאبرאین، زمאنی כه می

  . و محכم و در عین حאل تیز و برنده بאשد، ذبح بא אن، אשכאل שرعی نخوאھد دאשت
  ھאی وصول به یقینمدت و رאه )ج

سؤאل אینجאسـت  . שودیכی אز שرאیط تحصیل حכم، ذכر می ،در برخی אحכאم فقھی، مدت
توאند ط مدت שده אست، אیא مدت، میدر موאردی כه مدت به خאطر رعאیت مصאلح زندگی، שر

ھرگאه مرد، عنـین بאשـد،   : שودھאی بאعث فسخ نכאح، گفته میتغییر כند؟ مثאً، در بאب بیمאری
توאنـد عقـد نכـאح رא    مـی ، زن، پس אز مرאجعه به حאכم و گذשت یכ سאل و عدم بھبودی مرد

  . فسخ نمאید
صـول אطمینـאن אز وجـود چنـین عیبـی      تعیین زمאن در אین مسאله، برאی ح: مغنیه قאئل אست

אست؛ بنאبرאین، אگر قبل אز گذשت یכ سאل، بא אمאرאت قطعـی، بـرאی قאضـی، ثאبـت שـود כـه       
، אصول אאثبאت مغنیه،(د توאند به فسخ عقد نכאح حכم بدھאی دאرد، אو، میשوھر، چنین بیمאری

236.(  
ھא و دאیلی אست כـه  قطعی، عאئم، نשאنه مرאد אز אمאرאت: در توضیح אین نظریه، بאید گفت

  .אنجאمدبه אطمینאن و علم عאدی می
    

  ظرافت نظريه
ی فھم אجتمـאعی نصـوص بسـیאر אھمیـت دאرد، אیـن אسـت כـه        نظریه یریכאرگ بهאنچه در 

ی میאن حכم و موضوع، قطعی و یقینی بאשد؛ در غیر אیـن صـورت، نبאیـد    منאسبت כשف שده
אی برخوردאر אست؛ زیـرא  אین مرحله، אز אھمیت ویژه. مورد نظر אِعمאل כرد אین نظریه رא بر نص

  . שودی قیאس כשیده میدر صورت قطعی نبودن منאسبت، אین نظریه، به ورطه
مثאً، در مبحث قصאص، یכی אز שرאیط قصאص در قتل عمـد، אیـن אسـت כـه قאتـل، پـدرِ       

پدر : אندمستند אست כه فرموده) ع(א אمאم صאدق אین حכم، به روאیتی אز אمאم بאقر ی. مقتول نبאשد
שود ولی فرزند به ھنگאم אرتכאب عمـدی قتـل پـدرש،    ی قتل فرزندש قصאص نمیبه وאسطه
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در אین مسאله، ھر منאسبتی כه میאن حכم و موضـوع،  . )1ح  ،29/77، یحر عאمل(שود כשته می
  . در نظر گرفته שود، قطعی نخوאھد بود

ی وجودی بین پدر و فرزند אسـت כـه بـא در نظـر     حכم، به دلیل رאبطه אین: אگر گفته שود
: שـود در پאسخ گفتـه مـی  ، توאن אن رא به مאدر نیز تسری دאدی دمאء، میگرفتن אحتیאط در مسאله

مسאله، یכ طرفه  نیدر אאوאً، رسیدن به یقین، در مورد چنین دلیلی، ممכن نیست؛ ثאنیאً، אحتیאط 
כند تنھא אن چیزی כـه مـورد تصـریح نـص אسـت، אز      زنـد، אقتضאء مینیست و حفـظ نفس فر

به ھمین دلیل . حכم قصאص אستثنאء گردد و مאدر، ھمچنאن تحت אصل כلی قصאص بאقی بمאند
پـذیرد و אن رא بـه مـאدر تســری     می אست כه مغنیه، אستثنאی یאد שده رא بر پאیه نـص و אجمאع

 ). 6/327، )ع(ق ھمو، فقه אאمאم جعفر אلصאد(دھد نمی
  

 نتيجه گيری
بخשی אز فرאیند אجتھאد، به چنگ אوردن حכم שرعی برאی موضوعאتی אست כه در نصوص 

אز جمله אبزאرھאیی כه در روند دست یאبی به אحכאم چنین . ھא نאمی برده نשده אستשرعی אز אن
بـر  در تאریخ فقه אمאمیه، فقھאء، . אست رسאند، مכאنیسم تنقیح منאطموضوعאتی، به فقیه، یאری می

ھא رא אثبאت כرده بودند، بـه مـوאردی   ی قطعی، אنאین مכאنیسم، אحכאم بسیאری رא כه אدله אسאس
بא پیשرفت جوאمع אنسאنی و رשد روز . دאدند כه אز שمول אن دلیل معتبر، خאرج بودندتسری می

אین مسאله بـه   ،تر نصوص، אز سوی دیگرאفزون نیאزھאی אن، אز سویی، و توجه به שنאخت دقیق
  ی אستنبאط حכم رא گسترש دאد؟ توאن بא تفسیر نص، حوزهאید כه אیא میوجود می

مغنیـه، بـر   . گیردی فھم אجتمאعی نصوص، שכل میدر پאسخ به אین پرسש אست כه نظریه
אو، قאئـل  . گیـرد نمیر خאف دیگر فقھאی אمאمیه، مقאصد שریعت رא تنھא در عنאوین ثאنوی به כא

توجه به مقאصد שریعت، در כنאر در نظر دאשتن عنصـر زمـאن و مכـאن، نـوعی منאسـبت      : אست
وقتی אین منאسبت، در אختیאر عرف . כندقطعی، میאن موضوع و حכم موجود در نص، אیجאد می

ف توאند بא אستنאد بدאن، مفھوم و مصאدیق موضوع رא درכ כند و به כשـ ، عرف میردیگ یمقرאر 
  . مقصود שאرع، אز جعل حכم، نאئل שود

دאند כه در قאلب سـیره و  بאید توجه دאשت، مغنیه، אین عملیאت عرف رא جدאی אز عرفی می
بـه ھمـین   . توאند כאשف אز یכ حכم שرعی بאשـد ، می)ع(بنאی عقאء، به دلیل אمضאء معصوم 

ھل عرف و بنאی عقـאء  دلیل אست כه وی در אبتدאی כتאب אصولی خویש، به صرאحت، تبאدر א
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ھمو، علم אصول אلفقه في ثوبه ( שمرد یم، در אثبאت قوאعد אصولی گریכدیرא، دو אبزאر جدאی אز 
  ). 18אلجدید، 

تـوאن אن رא ظھـور   زنـد כـه مـی   אین כשف عرف، ظھوری رא برאی متن כאم שאرع، رقم می
لفظـی و سـیאقی כـאم،     אین ظھور عرفی، ظھوری جدید אست כه در כنאر ظھور. عرفی نאم نھאد

ی توאند در تשכیل ظھور لفظی و سیאقی אثر گذאر بאשـد، אمـא در نظریـه   عرف، می. ردیگ یمقرאر 
ھאی حכم و موضوع، یכ ظھور جدیدی برאی فھم אجتمאعی نصوص، عرف بא توجه به منאسبت

אھر، אورد כه אین ظھور جدید، مאنند دیگر ظوאھر، بر طبق אصـل حجیـت ظـو   כאم به وجود می
فھـم عرفـی جدیـد، אز موضـوع مـذכور در مـتن روאیـت، אلغـאی         . معتبر و قאبل אسـتنאد אسـت  

دאند، نه موضوعیت؛ در نتیجـه، אیـن   כند و אن رא אز بאب طریقیت و بیאن مثאل میخصوصیت می
  .ی موضوع بپردאزدשود כه به تفسیر و توسعهفرصت برאی فقیه، فرאھم می

نخست אینכه حכم مـورد  : ی אسאسی، مبتنی אستدو نכته אین تحول در موضوع، بر رعאیت
  . نظر بر אسאس مصאلح אجتمאعی אنسאن، وضع שده بאשد؛ نه برאی طبیعت אنسאنی

بא وجود אین שـرאیط، فھـم   . אی دאل بر عدم تفسیر نص، وجود ندאשته بאשددوم אینכه قرینه
بאשد، بلכه در אبـوאبی ھـم כـه    ی אبوאب فقھی، قאبل אجرא نمیאجتمאعی نصوص، نه تنھא در ھمه

توאند بא אستثنאئאتی ھمرאه بאשد؛ برאی نمونه، אیـن نظریـه، بیשـتر در مبאحـث     שود، میجאری می
رود، אمא برخی אز مسאئل مربوط به אحوאل שخصیه כـه אز مبאحـث   عقـود و אیقـאعאت به כאر می
  . رندیگ ینمאیند، تحت אین نظریه، قرאر عقود یא אیقאعאت به שمאر می

 -توאن به אجتھאد در تفسیر نصوص پردאخت כـه אن אحכـאم،   بنא بر אین، تنھא، در موאردی می
  .ھאی زندگی אجتمאعی تשریع שده بאשندبر אسאس مصلحت -تאسیسی یא אمضאیی

به ھر تقدیر، مغنیه، بא عنאیت به אین نכته כه אیـن مبאحـث، در אبعـאد אجتمـאعی و فرھنگـی      
ی فھـم אجتمـאعی نصـوص، بـه     تאثیرگذאرند، تنقیح منאط رא بر אسـאس نظریـه  ی אسאمی، جאمعه

-مند در אورده אست و אستفאده אز אن رא در تمאم مبـאحثی توسـعه مـی   صورت یכ مכאنیسم نظאم
  . بخשد כه در جאمعه مؤثر אست

به عبאرتی دیگر، אین نظریه، تכאمل مכאنیسم تنقیح منאط، در فرאیند אجتھאد אسـت؛ چـرא כـه    
توאنسـت صـورت گیـرد، بـر     ھא نمـی ی یאد שده، در سطوحی כه سאبقאً تنقیح منאط در אنظریهن

پردאزد و حכم رא ی در نصوص میسאختن موضوعِ وאرد שده منقلאسאس ضوאبطی مשخص، به 
  . دھدبه موאردی جدید تعمیم می
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بـرאی موضـوعאت   تـوאن  بאשد כه بא אستنאد به فھم אجتمאعی، میبدین ترتیب، مغنیه، قאئل می
ھر عصر، אحכאمی אز نوع אحכאم אولیه به دست אورد، بدون אینכـه بـیש אز אنـدאزه، بـه عنـאوین      

ھـא  ھא و نصوص موجود، אین قאبلیت رא دאرند כه بتـوאن אز אن متن روאیت. ثאنوی تمسכ جست
 برאی بسیאری אز موضوعאت جدید، ھمچنאن حכم אولی صאدر نمود، بدون אینכه به ورطه قیـאس 

  .כשیده שد و אین، ھمאن ھدف אصلی אز طرح אین نظریه אست
ی فھم אجتمאعی نصوص، بאبی جدید در فرאیند אجتھאد، پیש نظریه: توאن گفتدر پאیאن، می

گیـری אن، فقـه אمאمیـه، ھمچنـאن پאسـخگوی      روی فقھאی عصر حאضر، بאز نمود تא بא بـه، כـאر  
  .نیאزھאی ھر عصری بאשد
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