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Abstract
Each special phenomenon requires its own jurisprudential rules. With the completion of religion, new
narrative premises are not issued in Shari'a, however, in order to determine the jurisprudential ruling
of new phenomena, religious scholars must place it in the subject of one of the Shari'a cases and then
face the question of whether they can relay on the application or generality of the subject of ruling of
that jurisprudential premise. Also, the question that must be answered before is what is the criterion
of the novelty of the phenomenon and the emergence of the feature?
In this article, which is a library in terms of data collection and a descriptive analytic in terms of
method and developing in terms of purpose, two types of emerging issues are introduced. In the first
place, the new phenomenon is such that it makes the implementation of at least one of the religious
cases difficult. Secondly, when corresponding the tittle of the subject of the Shari'a case on a new
phenomenon, we encounter the problem that the correspondence of the Shari'a issue on the new
phenomenon is doubtful and sometimes the character or activity of the phenomenon is new despite
its correspondence on the new phenomenon and sometimes new phenomenon appears in the religious
subject. Reliance on these species is definitely faced with theoretical forms of the feature and follows
the ruling expressed in this article.
Keywords: Emerging jurisprudential issue, emerging case, generality and application in emerging
issues, emerging topic.
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چکیده
فقهی ویژۀ خود را میطلبد .با کامل شدد دی ضاایای ققلی جدیدی در شریت اادر قییشود ،در
هر پدیدۀ جدیدی احکام ِ
ای حال پژوهشدررا دییی برای عتیی حک فقهی پدیدۀ جدید ،بایتدتی را در موضوی یکی اق ضاایای شرعی جای دهید و
در پی با سداایی روب رو میشدوقد ک یا برای پیبرد ب حک

پدیده میعوا ب اطالق یا عیوم موضدوی یا حک

ضای

شدرعی عیتدک کردن قیپ پرسدشدی ک ضبل اق باید پاسخ دهید ای اس ک مالک جدیدبود ِ پدیده و متیار متتحدثبود
متئل چیت ن
در ای مقای ک اق یحاظ شدیوه گرد وری اطالعات ،کتابخاق ای و اق یحاظ روش ،عوادیییعحلیلی و اق یحاظ هدف عوست ای
اس  ،دو گوق متئل متتحدث مترفی میشود .در گوق اول پدیدۀ قو ب اورعی اس ک اجرای حداضل یکی اق ضاایای شرعی
ادددق عیوا ِ موضددوی ضاددی شددرعی بر پدیدۀ جدید با ای متاددل روب رو
را با مشددکل روب رو میکید .در گوق دوم ،هیرام
ِ
میشدوی ک گاه اددق موضدوی متدئل شدرعی بر پدیدۀ جدید مشدکوک اس و گاه باوجود احراق ادق بر پدیدۀ جدید،
ِ
ماهی یا کارکرد پدیده ،جدید اس و گاه پدیدۀ جدیدَ ،ع َرضی اس ک بر موضوی شرعی عارض شده اس  .عیتک ب اطالق
در ای گوق ها با اشکال قظری خاای روب رو اس و حک خاای را در پی دارد ک در ای مقای بیا شده اس .
واژگان کلیدی :متئل فقهی قوپیدا ،مصداق قوظهور ،عیوم و اطالق در متائل متتحدث  ،موضوی قوپدید.
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مقدمه
ِّ
اقجیل متدائلی ک ب عاقگی در ااول فق مدقظر پژوهشررا واضع شده اس  ،متئل عیتک ب اطالضات و عیومات
در متدائل جدید اسد  .با ابالد دی و اعیام شدریت  ،ضادایای ققلی جدیدی در شریت اادر قییشود؛ بیابرای
پژوهشددررا دییی با مقدار متی و محدودی اق احکام شددرعی و موضددوعات ها روب رو هتددتید .فقها برای عتیی
حک ِ پدیدهای جدید باید را در موضوی یکی اق ضاایای شرعی داخل کیید .در اییجا پژوهشررا با ساایی روب رو
ِ
میشوقد ک یا میعوا ب اطالق یا عیوم موضوی یا حک ضای شرعی عیتک کییدن برخی اق اقدیشییدا متاار
عالش کردهاقد ک بدی پرسش پاسخ دهید ،اما عالش ها با کاستیها و اشکاالعی هیراه بوده اس  .در ادام پس اق
پژوهشی متئل  ،عالشها گپارش شده و ستی در برطرفکرد کاستیها و ققد اشکاالت میشود.
بیا پیشیی
ِ
در خصددوپ پیشددیید عحقید بدایدد گید  :موضددوی شددکار اددید با عیی (شددیخ بهایی159 ،؛ مجلتددی،
محیدباضرب محیدعقی529 /1 ،؛ کرماقشدداهی292 /2 ،؛ طباطبایی214 /75 ،؛ سددبپواری315 /2 ،؛ مجلتددی،
محیدباضرب محیدعقی215 /52 ،؛ قراضی ،مستتدالشیع ت  575/73 ،عا 572؛ ادداح جواهر )75/55 ،و عقدهای
جدید (میرقای ضیی47 /2 ،؛ طباطبایی279 /2 ،؛ قراضی ،عوشئل شالیام 79؛ قایییی 704/7 ،عا 703؛ مکارم شددیراقی،
 234/22عا 233؛ علیدوس د  ،فقه و حقوق قرشردشدها )15 ،اق اویی متددائل محر شددده در فق دربارۀ عیتددک ب
اطالق در متئل متتحدث اس .
در اادول فق گاهی ب ادورت محدود (اددر ،الضرر 210 ،عا 215؛ خراقی )474/7 ،و گاهی با اضاف کرد
قاوی های جدیدی ب بحث ماقید مالک متدتحدثبود متدئل چیت ن و اشکاالت محر شده ،موضوی با وست
بیشتری (ضائیی ،شیمبسوط 71/7 ،عا 21؛ یجا شیفقه شیم اصر 749 ،عا  )714بررسی شده اس .
پایا قام سحح چهار با عیوا «حجی عیومات و اطالضات در متائل متتحدث » (موسوی) ،دفایشده ب سال
 7595در حوقۀ علیی ض با ارائ اشددکاالت متتددی ب ای قتیج رسددیده اس د ک عیتددک ب عیومات و اطالضات
قتدب ب برخی اق مصدادید متدتحدث جایپ قیت  .در ای پژوهش ،ماهی متئل متتحدث و اضتام ب اورت
گذرا محر شده و ارعباط اشکاالت ب اضتام مدقظر ضرار قررفت اس .
مقای «عیتک ب عیومات و اطالضات در متائل متتحدث » در سال  7595فقط درادد طر دو اشکال قتب
ب عیتدک ب عیومات و محلقات در متدائل متدتحدث اس و درقهای عدم جواق عیتک ،قتیج گیری شده اس
(اعالیی).
در مقای «روش بهرهگیری اق عیومات و اطالضات در حل متدائل متتحدث » ب سال ( 7599خادمی کوشا) ،دو
عیواقی عیومات و محلقات بر موضددوعات جدید ارائ شددده اس د  .س د س حای های
ددق
روش برای شددیاخ اد ِ
ِ
مختلف عیومات و اطالضات در مواجه با موضدوعات جدید برشدیرده و بیا شده اس ک اق کدامیک اق دو روش
فوق بیا بر مباقی مختلف باید بهره گرف  .مقای فوق درادددد عتیی اقوای متددائل متددتحدث برقیامده و قیپ در جه
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بیا اشددکاالت وارد بر عیتددک ب عیومات و اطالضات و عتیی اییک هر اشددکال ب کدامیک اق حاالت ارعباط پیدا
میکید و درقهای پاسخ ب ها عالشی قشده اس .
ّ
باعوج ب جدیدبود موضددوی بحث ،پژوهشهای مذکور قیاقمید حک و ااددال و ابرام و عتیید اسدد  .برخی
پاسخهای ارائ شده ب سااالت فرعی موضوی در ها ضاقعکییده قیت ؛ برای مثال متتحدثبود متائلی چو بیی
فروش قماقی محل اعیاق اسد  ،بیابرای مالکی ک ای گوق متددائل را اق بحث خارم میکید پذیرفتیی
و سددرضیلی و
ِ
قیتد  .قیی عوا متدائل متدتحدث را بدو مالک ب اقوای مختلف عقتی کرد .بایتت اس ضابح و مالک متییی

برای عقتدی ارائ شدود .برای عیتدک ب عیوم و اطالق در گوق های مختلف متدائل متتحدث با مشکالت و مواقع
متیاوعی برخورد میشدود .بیابرای قییعوا اشدکال ایرادشده ب عیتک را ب هی اقوای متائل متتحدث ّ
عتری داد یا
در مقام جواب ،حک کلی قتب ب عیامی اقوای متائل متتحدث داد.
شایتت اس پس اق ارائ عترییی پذیرفتیی اق متئل متتحدث  ،مالکی برای عقتی ارائ داده و متائل متتحدث
را دسدت بیدی کرد .سد س اشدکاالت واردشدده ب عیتک ب اطالق یا عیوم و ماقع موجود ،ب هرکدام اق اقوای متائل
ّ
متددتحدث را محر و درقهای برای پاسددخ بدا ها عالش کرد .ای امور مدقظر ای مقای اسدد و در ادام ب ها
میپرداقی .
 .1مالک مستحدثبودن مسئله
 .1 .1معقولنبودن وجود موضوع در عصر تشریع
برخی اقدیشییدا در مقام بررسی فقهی متائل متتحدث  ،موضوی بحث خود را عیامی متائلی ضرار دادهاقد ک فقها
ب مقدار دیرر موضوعات فقهی ،متترض ها قشدهاقد و بیابرای حتی اگر ضدما ب طور مجیل و گذرا متترض متئل
ای شدده باشدید و حد متدئل ادا قشدده باشدد ،ب عیوا متئل ای متتحدث اق بحث میکیید (قائای،پژوهعی در
مسائل فقه پزشکی 27/7 ،و .)22
عیتددک ب عیومات و اطالضات در متددائل متددتحدث در ای اقدیش د عیها شددامل برخی اق متددائل میشددود و
عیومی قدارد (هیو « .)20/7 ،قچ بایتدتی ب عیوا مالک و ضابح در متتحدث بود یک موضوی محر شود ای
اس ک وجود خارجی موضوی در عصر عشریع متقول قبوده اس ».
اداح ای اقدیشد بی متدتحیلبود و قامتتارفبود موضدوی در قما گذشت عیاوت میگذارد و میگوید:
«گاه میبییی ک در قما های گذشدت وضوی متدئل ای قامتتارف و قاشیاخت بوده اس و بیابرای  ،در احادیث و متو
دییی اق ها ساایی محر قشده اس ؛ باای وجود قبایتتی را جپء متائل جدید ب شیار ورد [ ]...بی قاشیاخت
و قدامتتدارفبود وجود خدارجی چیپی و محدالبود وضوی  ،ب قظر عرف عیاوت وجود دارد؛ ب عیوا مثال []...
موضددوی ،ضراردادهای جدیدی اس د ک در گذشددت وجود قداشددت اس د  ،باای وجود ای امر موج قییشددود ک
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ها ابهام وجود دارد» (ضائیی/0 ،

)29-22؛ اقای رو ایشددا عیتددک ب عیوم و اطالق «احل ایل ایبیع» و «اوفوا بایتقود» در عقدهای جدید ماقید
فروش قماقی و ماقید ها را داخل در محل قپای قییداقد ،چ اییک ای عقود عصددورشدددقی بودهاقد
بیی  ،سددرضیلی،
ِ
اگرچ واضع قشده یا با عیصیل عصور قشدهاقد.

قیوق دیرری ک در ای دیدگاه موضوی جدید قیت  ،مواردی اس ک شکل وجود کیوقی ها با قچ در سابد
وجود داشددت متیاوت اس د  ،اگرچ وج مشددترکی بی

ها موجود اس د ؛ برای مثال اضرارها و شددهادتهایی ک ب

ادورت اوت یا فیل در ابپارهای مختلف ذخیره میشود ،در گذشت ب اورت کتاب وجود داشت اس  .پر واضح
اسدد ک بی
فرضی بی

ها و بی قوشددتار ،جامتی وجود دارد و احتیال جتل و عحریف در ها ماقید کتاب وجود دارد و

ها قیتدد (ضائیی ،شیمبستتوط)71/7 ،؛ اقای رو جتددتجو در قصددوپ دییی در جه پیداکرد قظائر و

شبی هایی برای متئل ب ظهور محلد در شیول موضوی متئل یاری میکید (هیو ،شیمبسوط.)20/7 ،
پپشدکی ضدی ضابلی ای گوق اعیال وجود قداشت  ،موضوعی
در ای قراه ،اقوای پیوقد اعادا اق جه ک در
ِ
متتحدث اس .
ب قظر ایشدا و اق قراه سوم؛ یتیی اقوای متائل متتحدثی ک فقی با ها روب رو میشود ،موضوعات متتحدث
ب س قوی عقتی میشوقد:
 .0موضددوعاعی ک در ضدی اق جه ک محل ابتالی متددلیاقا قبوده ب

ها ایتیات قشددده و بیابرای حک

ها مورد ساال واضع قشده اس  ،اگرچ وضوی ها در عصر عشریع امکا داشت اس ؛ ماقید قیاق در ضح شیال و
جیوب یا عپرید خو و...؛
 .2موضوعات غیرمیک در عصور ضدما حتی اگر ب

ها ملتی بودقد ماقید پیوقد اعاا؛

 .9موضوعاعی ک فقها متترض ها قشدهاقد ،اگرچ در قصوپ دییی موجود اس ؛ ماقید استیاده اق بیحتی
یا بیهوشی برای جلوگیری اق احتاس درد ضبل اق اجرای حد (هیو 21/0 ،عا 7.)20

نقد دیدگاه اول :در ققد قچ ذکر شدد باید گی  :روش اس ک مراد اق متائل متتحدث  ،عیامی موضوعاعی
ک بحثهای فقهی در ها عام و کامل قیتد  ،قییباشد؛ چ اییک متئل ای متتحدث اس ک موضوعش جدید
باشد و ق محیول ؛ بیابرای اگر سخیا و دیدگاههای جدیدی در موضوعات ضدییی محر شود ،متئل متتحدث
قیی شدود .با اییک مشهور علیا ضبل اق عالم حلی ضائل ب قجاس

ب چاه با افتاد قجاس در بودقد و قپ ب

 7.قوشت کتاب مبه اس و قچ در باال اق کتاب گپارش شده اس بر اساس فه قرارقده اق مذاکرۀ شیاهی با مایف محترم اس  .درحقیق ایشا موضوی متائل متتحدث
را با قراه ب غای موردقظر س د گوق محر میکیید :گاهی هدف محر کرد متددائل فقهی اس د ک موضددوی را گتددترده اخذ میکیید و گاهی هدف بحث دربارۀ عیتددک ب
عیومات و اطالضات اسد ک موضدوی را مادید اخذ می کیید و گاهی قراه ب عای واضع و موضدوعات متدتحدث موجود اسد ک اقوای مختلف موضوعات متتحدث بحث
میشود.
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چاه را واج میداقتدتید ،ضول ب طهارت ب چاه عوسط عالم حلی باعث قییشود کتی ای متئل را جپء متائل
متدتحدث حتی در قما عالم حلی بداقد .بر اسداس ای دیدگاه باید عیامی درسهای خارم فق و ااول ک دارای
قو وری هتتید را بحث اق متائل متتحدث داقت .
یات وفای ب عقود و حلی بیع در عقود متتحدث  ،اختالف وجود دارد (قک:
در جواق عیتک ب اطالق و عیوم ِ

علیدوسد  ،فقه و حقوق قرشردشدها 13/7 ،عا )94؛ اقای رو دیدگاه اقحصار محل قپای در مواردی ک در عصر عشریع
متقول قبوده و عصور ها در قما محال بوده ،پذیرفت قیت  .هیا گوق ک متائلی ک در روایات ذکر شده ،اما
ب عللی در فق ب

ها پرداخت قشده اس را قییعوا متئل جدیدی پیداش .

 .2 .1استقرا
در ای دیدگاه موضوعات متتحدث ب اقوای مختلیی عقتی شده اس :
 .0برخی موضوعات جدید ماقید اقرژی هتت ای ضابل درک و عصور عوسط ضدما قبوده اس ؛
 .2برخی موضدوعات عوسدط ضدما ضابل درک بوده و را عصدور کردهاقد ،اما ضابلی پیادهساقی

در

قما

وجود قداشددت اسدد ؛ ماقید پرواق در فاددا و جاب جاییهای بتددیار سددریع بر روی قمی  ،چ اییک داسددتا مترام
پیامبر(پ) و جاب جایی عخ بلقیس در ضر کری ذکر شده اس ؛
 .9برخی موضدوعات ضابل درک برای ها بوده اس  ،اما را عصور قکردهاقد؛ ماقید عقدهای گوقاگو جدید
مثل بیی و سرضیلی و...؛
 .0ب رخی موضدوعات در ضدی بوده اما ایتی بر عارض شده اس ک در عصر عشریع برای ثاب قبوده و
ّ
بیابرای موضدوی جدید عیاوت فاحشدی با موضوی ضدی دارد؛ ماقید اییک در ضدی اقوای دی (شتر ،گاو ،گوسیید ،حل
ییاقی ،دره و دییار) عیاوت ضیی چیداقی قداشتید ،اما در قماق کیوقی عیاوت فاحشی در ضیی دارقد؛
 .0مواردی ک ب عاقگی محل ابتالی متدلیاقا شدده ،اگرچ در عصدر متصوما (ی) وجود داشت اس ؛ ماقید
اوضدات قیاق و مدت قما روقه در مکا هایی ک خورشددید غروب یا طلوی قییکید (یجیة اییق اییتااددر 001 ،عا
.)001
عیومات وضدتی در عیامی موضدوعات متتحدث موجود در عقتی
اطالق ییظی و
در ای اقدیشد  ،عیتدک ب
ِ
ِ

جایپ اسد و عیتدک ب عام و محلد را عیها در دو مورد جایپ قییداقید (هیو)715 ،؛ خحاباعی ک در مقام پاسخ ب
پرسشهای احاب اس ب هیراه ضیدهایی دیرر؛ اطالق مقامی.
بررسیی دیدگاه دو ::در ای دیدگاه برای متدتحدث بود متدئل  ،مالکی ارائ قشددده اسد  .ظاهر ارائ عقتی
مذکور ای اسد ک هر متدئل ای ک در یکی اق ضتد ها داخل شود ،متتحدث خواهد بود ،اما برای عقتی فوق قیپ
مالکی ذکر قشدده اسد  .ب قظر می رسد ک ای عقتی برحت استقرا بوده اس  .بدیهی اس ک عقتی بیدی باید
میید فایده ای و احکام مترع بر هر ضت باید متیاوت اق ضت دیرر باشد ،اما در ای دیدگاه در طول بحث ب قدرت ب
ِ
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عقتدی ابتدایی ارجای داده میشدود و اشکاالت محر شده در عیتک ب اطالضات و عیومات را بدو عوج ب اضتام
محر شده پاسخ میدهید ،درقهای قیپ قتایجی ک گرفت میشود ارعباط خاای با عقتی گذشت قدارد.
 .3 .1اندیشۀ مختار در مالک مستحدثبودن مسئله
ضبل اق واردشدد ب بحث ضدروری اس ک ااحالحات حک  ،موضوی و مصداق روش شود ،چ اییک خلط
بی ای میاهی موج سدردرگیی و اشدتباه در بحث و خلط موضدوی با مصداق میشود (علیدوس  ،فقه و عرف،
 .)539مراد اق حک  ،ضاقو ِ اادرشده اق جاق خداوقد ب جه عیظی ققدگی اقتا (ادر ،دروس )57/7 ،اس ک
ب عکلییی و وضدتی عقتی میشود .احکام عکلییی ب وجوب ،استحباب ،اباح  ،کراه و حرم عقتی میشوقد.
احکام وضتی ،حای و وضتی شیء را ّ
متی میکید؛ مثل طهارت ،قوجی  ،ماقتی  ،شرطی و . ...عتداد احکام
وضتی قیاد اما در مجیوی محدود اس .
طرف
در بتدیاری اق کاربردهای ااویی و فقهی ،مراد اق
موضوی حک متیای میحقی اس ؛ یتیی یکی اق دو ِ
ِ
قتددب در ضاددی ک ب محکومعلی قیپ اطالق میشددود و در مقابل محیول ضرار میگیرد (گیابادی .)20 ،مراد اق
متروض حک اسد ؛ یتیی قچ حک بر مترع شده اس  .در ضاایای شرعی،
موضدوی،
ِ
محیول ضای  ،حک ِ
ِ
شرعی اس و موضوی  ،متروض حک اس .
ر
مراد اق مصدداق ،هرگوق ّ
شرعی غیب مام حرام
عتییی ،ذهیی یا خارجی برای موضدوی اسد ؛ مثال در ضادی
ِ
اسد  ،مصدداق موضدوی می عواقد غیب قید ،عیرو و ...ک مصدادیقی خارجی هتتید ،باشد و مصداق میعواقد
گروه ،طایی  ،سداکیا شهر خاپ و ...ک مصادیقی ذهیی هتتید ،باشد .هیچیا ک پدیدۀ جدید میعواقد مصداضی
ر
شرعی «اوفوا بایتقود»
اق موضدوی ضادی شدرعی باشدد؛ مثال عقود متدتحدث بیی و سرضیلی مصداضی برای ضای
ِ
اس .
کبری ،موضوعات و احکام شرعی ییظی7

روشد اسد ک با اققحای وحی و اققاای عصر عشریع و غاق غیب
ِ
ِ
اادرشده ب قهای رسید .موضوعات و احکام شرعیّ ،
متی و محدود هتتید؛ اقای رو هیا گوق ک پیدایش حک
جدید در شریت متصور قیت  ،پیدایش موضوی جدید در شریت و ضاایای شرعی متصور قیت .

شرعی کلی می عواقید مصادید متتحدثی داشت باشید و امکا دارد ک پدیدۀ متتحدث،
ایبت برخی موضوعات
ِ
ر
مثال سددال اعیی میعواقد مصددداضی برای کریی « َو َأع ُّدوا َی ُه ْ ماَ
مصددداضی برای موضددوی دو ضاددی شددرعی باشددد؛
ِ
َ
ْ
ة
ْ
َ
َ
َ
ْاسد َت َح ْت ُت ْ م ْ ُض ةو » 2واضع شدود ،چیا ک میک اسد مصداضی برای مبارک « َو إذا ع َویی َس َتی في اْل ْ
ض ِی ُیی ِتد ِف َیها
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ةْ َ َ ة
ایل ُ َال ُیح ُّ ْای َی َت َ
اد» باشد5.
و یه ِلك ایحرث واییتل و
ِ
 .7ایبت موضوعات و احکام عقلی ب قهای قرسیدهاقد ،اما ها اق موضوی بحث خارم هتتید؛ چ اییک دییل عقل ،دییلی یبی اس و اطالق و عیوم قدارد.
 .2اقیال.50 :
 .5بقره.203 :
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باعوج ب مقدمات مذکور باید گی  :أ .مالک متدتحدثبود ِ متدئل  ،اسدتدالل جدید بر حک متدئل شددرعی
قیتد  ،ب گوق ای ک حک مختار مجتهد عغییر یابد یا ضیدی بدا اضداف شدود ،ایبت با فرض ثاب بود موضوی ؛
ثبات حک
ب .مالک متدتحدثبود متدئل  ،درک جدید اق موضدوی متدئل شدرعی با فرض ِ

قیت ؛ برای مثال

موضدوی ضادی «در سیری ک هش فرسخ و بیشتر پییوده شود ،قیاق شکتت اس » با موضوی ضای «در سیری ک
ِ
ِ
متداف پییودهشده یک روق طول بکشد ،قیاق شکتت اس » ،متیاوت اس  .اگر ضدمای ااحاب ،موضوی شکتت
ِ
شدد قیاق را موضوی ضای اول بداقید و ب سب اخترای وسایط ققلی عیدرو ،فقی متااری موضوی شکتت شد ِ قیاق
ِ
ّ
شرعی «کل متکر مایع باالاایة قجس»
مثال دیرر؛ اگر ضای
را
موضوی ضای دوم بداقد ،متئل متتحدث قییشودِ .
ِ
ِ
ّ
فرض شدود و برحتد اجتهاد فقی متاادری ،فه اق موضوی حک عغییر کید و ب «کل متکر» عبدیل شود ،متئل
متتحدثی پدید قیامده اس .
در دو حایتی ک میشد اجتهاد جدید اسد و میجر ب باقشیاسی حک شرعی یا موضوی شود ،با متئل ای
ر
متتحدث روب رو قییشوی ؛ مثال با عغییر قظر مجتهد در س بلود دخترا ب سیپدهسایری یا حلی شحرقج ،متئل
ای متتحدث پدیدار قییشود.
 .2گونۀ اول از مسائل مستحدثه
اگر موضدوی متئل شرعی در شرایط جدیدی واضع شود ک قحوۀ اجرای متلوم قباشد یا موضوی میتیی شود و باای
ِ
ر
وجود ،شدک در بقای حک متدئل شدود ،در ای اورت متئل ای متتحدث ب وجود مده اس ؛ مثال قتب ب
َْ
َ َ َ ُ ة
کریی «ف َی شد ِهد ِمیک ُ ایشد ْه َر فل َی ُصد ْی ُ » 7،باعوج ب اییک «ایشدهر» ،سدی گردش کرۀ ماه ب دور قمی اس  ،ای
موضدوی در خصوپ مکا هایی مثل ضح جیوب و ضح شیال قیپ متحقد اس  .ساکیا ضح شیال و جیوب قیپ
ماههای مختلیی دارقد ،اقای رو در ماه رماا باید روقه بریرقد ،اما موضوی ی شریی « َو ُک ُل ْوا َو ْاش َر ُب ْوا َح ةتی َی َت َب ةی َ َی ُک ُ
ْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َ ة
اْل ْسد َود م َ ْای َی ْجر ُث ة َأع ُّی ْوا ِّ
ایصد َی َام ِإیی ای ْلیل» 2در ای مکا ها محقد قییشود؛ چ اییک
ایخیط اْلبیض ِم ایخی ِط
ِ
ِ
ِ
ِ
در ای مکا ها چو خورشید غروب یا طلوی قییکید ،غروب فتابی یا ابح اادق وجود قدارد.
ضاعده ای اسدد ک «فتلی حک  ،متوضف بر فتلی یافت موضددوی حک اسدد » (ادددر ،دروس،)722/7 ،
ِ
بیابرای حک ِ حرم خورد و شامید در ای مکا ها در ماه رماا ب فتلی قییرسد .باعوج ب ای عغییرات ،یا
ّ
َْ
َ َ َ ُ ة
میعوا ب اطالق مبارک «ف َی شد ِهد ِمیک ُ ایشد ْه َر فل َی ُصد ْی ُ » در ای مکا ها عیتددک کردن یا اق جه ک متتلد
« ّ
متتلد اعیام اددیام یتیی ییل ،وجود خارجی قدارقد ،دیرر
عبی » در ید دوم ،یتیی خیطاالبیض و خیطاْلسددود و
ِ
قییعوا ب اطالق ی اول عیتک کردن در هیی مثال اگر سکوق در ّکرات دیرر ماقید مریخ برای اقتا امکا پذیر
 .7بقره.723 :
 .2بقره.721 :
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شددود و باعوج ب وجود اددبح و شد در مریخ و گردشقداشددت ماه ب دور  ،یا میعوا ب اطالق ی دوم در مریخ
عیتک کرد و بر اساس ماه رماا در کرۀ قمی در روقهای کرۀ مریخ روقه گرف ن
مثال دیرر؛ اگر در ی شددریی « َف ُِل ِّم ُّ
ایت د ُد ُس»7
مادر طبیتی باشددد ،مادر طبیتی قیپ چیی عتریف
»
ام
«
اق
اد
ر
م
ِ ِ
ِ
شدود« :ققی ک عخیک اق او اسد و جیی در شک او رشد کرده و قاییا کرده اس » ،بیابرای ارث ب مادر طبیتی
(مادر
(مادر قیتتی) و بچ در شک ققی دیرر رشد کرده و قاییاقش اق او بوده
میرسد .حال اگر عخیک اق ققی باشد
ِ
ِ
حیلی) ،حک ارث چیتد ن یا ب سدب اقبی رفت موضدوی (مادر طبیتی) ،مادر جپء ّوراث قیت ن یا میعوا ب
اطالق ی شریی عیتک کرد و گی  :ارث مادر ب یکی اق دو مادر قیتتی و مادر حیلی میرسدن یا ارث مادر ب هر
دو بایییاای میرسدن
ة
َ
َ
ُ
َ
ْ
تمسی به االال در گونۀ اول از مسیا م مستحد:ه :یا میعوا ب اطالق ی شریی «ف َی ْ ش ِهد ِمیک ُ ایش ْه َر
ََْ ُ ْ ُ َ 2
ة ََ ُ ُ
ة
ة ْ َ َ
ُ َ َْ ْ ة ُ َ َْ ْ َ َ ْ ر
س ِإیی غ َت ِد ایل ْیل َو ض ْر اییج ِر ِإ ض ْر اییج ِر کا َمش ُهودا»5در ضح شیال
ی
ایش
وک
ی
د
ی
ال
ایص
ض
أ
ِ
ِ
ِ
فلیصی » یا « ِ
ِ
ِ
َ ُ ِّ ُّ ُ
ُ
4
و جیوب ک خورشدید غروب یا طلوی قییکید ،عیتدک کردن قتدب ب ی «ف ِِلم ِ ایتددس» ،وضع ب چ شکلی
اس ن
ب قظر می رسددد در مواردی ک موضددوی محقد اسدد  ،ماقتی در برابر عیتددک ب اطالق وجود قدارد .بیابرای
می عوا ب اطالق ی اول عیتددک و حک ب وجوب روقۀ ماه رماددا در ضحبی کرد .عیها مشددکلی ک موجود اس د
ْ َ َْ
َْ ْ ُ َ
ِّ َ َ َ
ُُ
ْ
َ ُ ْ َ ُ َْ ُ
َ
اجیال در کریی « َو کلوا َو اشد َر ُبوا ح ةتی َی َت َب ةی َ یک ُ ایخ ْیط اْلْب َیض ِم َ ایخ ْی ِط اْل ْسد َو ِد ِم َ اییج ِر ث ة أ ِع ُّیوا ایصیام ِإیی
ة
ایل ْیل» 3اس  ،ب عبارعی قحوۀ اجرای عکلیف مشخص قیت و ای ربحی ب حک وجوب روقۀ ماه رماا قدارد و ب
ِ
متدئل اادویی دیرری مرعبط اس ک عبارت اس اق اییک در عکایییی ک قحوۀ اجرای عکلیف اق سوی شاری بیا
قشده اس  ،برائ یا احتیاط یا عخییر (قماقی) جاری اس ن ک جواب خارم اق بحث مقای اس .
عیها اشدکایی ک میک اسد در ای گوق موارد محر شود ،در مقام بیا قبود ِ شاری قتب ب شرایط و حاالت
جدید اس  .بیا قکرد چروقری اجرای ضای شرعی در شرایط جدید ،میعواقد ضریی در مقام بیا قبود باشد.
در جواب باید گی  :اادل ،در مقام بیا بود ِ متکل اس ( خوقد خراساقی )271 ،و چ بتیار احکام کلی ک
شیوۀ اجرای ب اورت مییصل و در ادی دیرر مده اس  .برای مثال شیوۀ اجرایی قیاقهای یومی در یات ضر ذکر
قشده و ای امر ماقع اق عیتک ب اطالق یات مربوط ب وجوب االت قییشود ،بیابرای ذکرقکرد شیوۀ اجرایی در
دییل محلد ،دییلی بر مقام بیا قبود قیتد  .در ای حاالت با بیا اال حک در دیی لی ییظی ،برای شیاخ شیوۀ
ِ
ِ
 7قتاء.77 :
 .2بقره.723 :
 .5اسراء.12 :
 .4قتاء.77 :
 .3بقره.721 :
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اجرای حک  ،ب ادی دیرر مراجت میشود و در اورت قبود شیوۀ اجرایی باید ب ااول عیلی رجوی شود.
قتدب ب مواردی ک موضدوی میتیی اسد  ،دیرر مجایی برای عیتک ب اطالق وجود قدارد و باید ب ادی دیرر
ماقید اجیای در اددورت وجود ،رجوی کرد .برای مثال قتددب ب ارث مادر باید گی  :چو موضددوی «مادر طبیتی»
بوده و بر هیچکدام اق «مادر قیتتی» و «مادر حیلی» اطالق قییشود ،بیابرای موضوی میتیی اس و مادری طبیتی
وجود قدارد و سهیی قدارد.
در خصوپ قیاقهای یومی در ضحبی در فصلی ک هییش روق اس میعوا ب اطالق «دیوک ایشیس» عیتک
و ب وجوب قیاقهای ظهر و عصددر حک کرد ،اما اق قجاییک «غتددد ایلیل» و «فجر» وجود قدارد ،موضددوی میتیی
اسد و عیتدک ب اطالق ها قتیج قیی دهد .در فصدلی ک هییشد شد اس  ،وضتی برعکس اس  ،دیوک
اطالق «غتد ایلیل» عیتک کرد .ادعای اجیای بر وجوب پیج قیاق
فجر اادق میتیی اس و عیها باید ب
ِ
شدیس و ِ
بر مکلف در هر گردش قمی ب دور خودش ( 24سداع ) دییل متتقلی اس و ارعباطی ب اطالق ی مبارک قدارد،

هیا طوری ک میافاعی با قدارد.
ة
َ
ُ
َ
راجع ب روقه در کرۀ مریخ اق قجاییک «ش د ِهد ِم ْیک ُ ایش د ْه َر» محقد قییشددود ،بیا بر ی شددریی روقهای واج
َ
ْ َ
َ ُ ْ َ ُ َ ُ
ُُ ْ ْ ْ َ
قییشود 7و دیرر مجایی برای عیتک ب اطالق ی « َوکلوا َواش َر ُبوا ح ةتی َی َت َب ةی َ یک ُ ایخ ْیط اْلْب َیض ِم َ ایخ ْی ِط اْل ْس َود
َ ْ َ ْ ُ ة َ ُّ ْ ِّ َ ة
ایص َی َام ِإیی ای ْلیل» وجود قدارد.
ِم اییج ِر ث أ ِعیوا
ِ
 .3گونۀ دوم مسائل مستحدثه
اگر افراد جدیدی برای موضدوی متدئل شرعی ب وجود ید ک میجر ب شک در حک

متئل شود ،در ای اورت

قیپ متئل متتحدث اس .
بیابرای در دو حای  ،متدئل متدتحدث می شدود :اول اییک ضادی شدرعی با حیو موضوی و حک  ،در فاا و
شرایط جدیدی واضع شود .در ای حای شرایط و فاای اجرای پیرامو ضای شرعی عغییر یافت اس  ،اما عغییرات ب
گوق ای قیت ک اجراقشد ضای ب طور یقییی میتیی شود؛ برای مثال رمی جیرات و طواف خاق خدا اق طبق دوم و
سدوم ،متدئل متتحدث اس ؛ دوم اییک پدیدهای جدید حادث شود و برای استیباط حک
عیوا

موضوعات ضاایای شرعی شود.
پدیده در ذیل یکی اق
ِ

تمسی

 ،عالش بر داخلکرد ِ

مختار قرارقده ،برای عیتک ب
به االال در گونۀ دو :از مسا م مستحد:ه :اق قجاییک بیا بر اقدیش
ِ

عیوم ییو قیداق بد اطالقگیری در مدخول ادات عیوم وجود دارد و قیپ هدف در مقاالت ،عتیید بتاددی اق جهات
اختصددار بحث ،عیتددک ب عیوم و اطالق با ه پیریری
بحث و ق اسددتیتاب عیامی جواق اسدد  ،برای رعای
ِ
 .7دض شود ک چ بتا بیا بر ادی دیرر ،روقه بر مکلف واج باشد.
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میشود.
با مقایت پدیدههای جدید با موضوی ضاایای شرعی چیدی حای وجود دارد.
 .4حاالت مسائل مستحدثه
 .1 .4عد :قابلیت تطابق با موضوعات مسا م شرعی
شکی

اگر پدیدۀ جدید ،مصداضی برای هیچ یک اق موضوعات شرعی قباشد و دربارۀ حک وجوبی یا عحرییی
ر
مثال مشهور عیتک ب ااایةایبرائة
پدید ید ،بی اادوییا ظاهرا اختالفی در عیتک ب ااایةایبرائة وجود قداردِ .
دربارۀ حک اسدتیاده اق ضلیا و سدیرار اس  .حلی استیاده اق هواپییا ،خودرو ،بلیدگو و هپارا موضوی متتحدث
ر
بر هیی اسداس اسد  ،ا ما اگر شدک در حک وضدتی شدود ب ضواعد فقهی یا اسدتصحاب ارجای میشود؛ مثال در
 ،ب ااایةایحهار و در اورت شک در حجی  ،ب عدم حجی رجوی میشود.

اورت شک در قجاس ِ
 .2 .4تطابق مشکوک با موضوع مسئلۀ شرعی

گاهی پدیدۀ جدید ب گوق ای اس ک ادق موضوی ضای شرعی بر  ،محل شک اس  .باعوج ب اییک ادق
ِ
خود عام یا محلد
میهومی
شبهات
در
محلد
یا
عام
ب
عیتک
عیوا بر موضدوی جدید مشدکوک اسد ؛ اق قجاییک
ِ
ر
جایپ قیتد  ،عیتددک ب عام یا محلد در مصددداق جدید جایپ قیتد ؛ مثال ادددق مادر بر ققی ک قحی در رح او
کاشت شده اس و رحیش اجارهای اس محل شک اس  7.ایبت ای ادق قتب ب احکام مختلف متیاوت اس ؛
ر
ُ ْ ََ ُ ُ ُُ
مثال میک اسد در خصدوپ حک «ح ِّر َم عل ْیک ْ أ ةم َهاعک ْ » 2،باعوج ب حرم اقدوام با مادر رضداعی ،ادق
عیوا ِ مادر بر ااح رح اجارهای در عرف راح عر باشد عا متئل ارثبرد مادر اق فرققد .عیتک ب عام یا محلد
ُ
در برخی موارد محل اختالف اسد ؛ عوضیح اییک ادق ام بر ااح رح ِ اجارهای ،مشکوک اس و قییعوا ب
َ َ َ ُ ُّ ُ ُ
ْ َ ُ َ ٌَ
اطالق موضدوی ی شدریی ِ « :إ ی ْ َیک ْ ی ُ َوید َو َو ِرث ُ أ َب َو ُاه ف ِِل ِّم ِ ایثلث» 5عیتدک کرد و او را شددریک در سه مادر
داقت .
اددق عیوا بر مصداق ،محل شک اس ؛ ق اییک مثل عقود جدید
باید دض کرد ک در ای گوق موارد ،اادل
ِ
ِ
ُ
ییو عقد کیی و
سرضیلی و بیی
ادق عقد بر ها یقییی اس  ،اما باعوج ب ماهی ِ متتحدث ،شک در ما و ِضع ی ِ ِ
ِ
احتیال داده شدود ک ما وضدع ی ِ فقط ب عقد های موجود در قما شاری محدود شود یا عقود متتحدث را شامل
میشود.

 .7عیاوت ای مثال با مثال گوق اول اق متدئل متتحدث در ای اس ک در گوق اول فرض بر ای بود ک یقی ب عدم ادق «مادر طبیتی» بر «مادر حیلی» وجود داش  ،اما
در ای مثال شک در ادق مادر بر مادر اجارهای وجود دارد.
 .2قتاء.25 :
 .5قتاء.77 :
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ُ
عتج اق برخی اسداعید اس ک درادد گتترش کلی ام بر مده و قراشت اقد« :چرا قتوا گی  ،بلک باید گی
ُ
مدقظر واضددع در واژۀ ام ب گوق ای میتحف بوده ک مادرا جایرپی و جاقشددی را قیپ فرا میگیرد و ای اقتحاف،
متیای
ِ
اجیایی واضدع یا واضتا ضدی قیپ بوده اس  .اب فارس دربارۀ ای واژه میگوید« :ام و أما ایهیپ و اییی ف ال
مرعکپ
ِ

واحد یتیری می أربتة ابواب ،و هی اْلاددل و اییرجع و ایجیاعة و ایدی و هذه اْلربتة متقاربة» و خلیل میگوید« :إ
ُ
کل شیء یا ّ إیی سائر ما یلی فإ ایترب ّ
عتیی ذیک ایشیء ّأما» .محابد ای دو مت  ،ییو ام ب عیهایی ظرفی اطالق
بر مادر ااح رح یا عخیک را دارد .ضی اییک قباید وضع را عیلی شخصی ،اادر اق فرد ّ
متی و با عتیی و برقام
ر
ای رسددیی؛ قظیر وضددع در اعالم شددخصددی علقی کرد .وضددع اییاظ عیوما با دید مصددادید شددروی شددده و با ایغای
خصددواددی اق مورد و مصددداق در بتددتر قما و در ضای اسددتتیال مکرر وسددت یافت و وضددع ّ
عتییی یافت اس د »
(علیدوس  ،فقه و حقوق 90 ،عا .)97
ُ
ُ
با عیام عالش قرارقده و ضبول وجود چیی ظرفیتی در کلی ام ،یا امکا دارد ب اطالق واژۀ ام در ی ارث عیتددک
کرد و ضائل ب قصدفکرد ارث مادر بی اداح عخیک و اداح رح شددن اگر ضائل ب چیی اطالضی شوی  ،چرا
ضائل ب اطالق در خصدوپ مادر رضداعی قشدوی و ارث مادر را ب ب س ضتی عقتی قکیی ن عتبیر ضر دربارۀ ارث
قوجات میعواقد در روشد کرد اشدتباه چیی دیدگاهی راهرشا باشدَ « :و َی ُک ْ ق ْص ُف َما َع َر َک َأ ْق َو ُاج ُک ْ إ ْ َی ْ َی ُک ْ َی ُه ة
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ة ُّ ُ ُ ة َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ٌ
َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُ ة َ َ ٌ َ َ ُ ُ ُّ ُ ُ ة َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ة ُ
وادی ِبها أو دی و یه ایربع ِمیا عرکت ِإ ی یک یک وید
وید ف ِإ کا یه وید فلک ایربع ِمیا عرک ِم بت ِد و ِادیة ی ِ
َ ْ َ َ َ ُ ٌَ ََ
ُّ
َ ْ ُ
ف ِإ کا یک ْ َوید فل ُه ة ایث ُی ُ ِم ةیا ع َرک » 7.مالحظ میشدود ک باعوج ب اییک قوج ضابل عتدد اسد  ،سه قوج در
کل ی ب ادورت جیع مده اسد  ،اما سه مادر در عیامی موارد ب اورت میرد مده اس  .بیابرای در ای گوق موارد
قییعوا ب اطالق یا عیوم موضوی یا حک عیتک کرد.
 .3 .4مطابقت با موضوع مسئلۀ شرعی برخوردار از ماهیت جدید
ِ
حک
شیول
مصداق
جدید،
ماهی
سب
ب
ما
ا
،
قیت
شک
محل
جدید
مصداق
بر
شرعی
گاهی ادق موضوی
ِ
ِ

موضدوی بر مصدداق جدید محل شدک اس ؛ برای مثال ماهی عقدهای جدید سرضیلی و بیی و امثال ها با اقوای
عقدهای دیرر یکتدا قیتد  ،اما ادددق عقد بر ها محل شدک قیتد  .عیتدک ب عیوم و اطالق کریی «اوفوا
مصادید متتحدث محل اختالف اس .
بایتقود» در ای گوق
ِ
باید دض کرد گاهی پیدایش ماهی جدید برای موضدوی ،موضوی حک ِ متئل شرعی را میتیی میکید ،بیابرای
ِ
دیرر متدئل ای باضی قیی ماقد ک در ب عیوم یا اطالق دییل عیتدک شود؛ برای مثال در متئل استصبا با روغ
دیایی جدید ،جایی برای متددئل باضی قیاقده اس د  .کارکرد چرادهای جدید و
قجس در قیر سددقف در وسددائل روشد ِ
ر
ها یکتدا قیت ؛ چ اییک قوردهی ضبال با سوخت روغ و پیل بود و
چرادهای ضدی قوردهی اسد  ،اما ماهی
 .7قتاء.72 :
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اکیو با جریا برق و المپ اس  .اق جه ک عغییر ماهی ِ موضوی ،متئل شرعی را میتیی کرده ،متئل شرعی
میتیی شده اس  .بیابرای عدم سرای حک  ،ب سب عدم جواق عیتک ب عیوم یا اطالق دییل قیت .
بحث شدهادت و اضرار عوسط ضبط ادا یا عصویر قیپ ای گوق اس  .باید دض کرد ک حک در متئل شرعی بر
چ موضدوعی حیل شده اس  .اگر موضوی حک شرعی کتاب باشد و ب عبارعی متئل شرعی چیی باشد« :اضرار و
شدهادت ،قوشتاری مورد ع یید شرعی قیت » ،دیرر موضوی بر ضبط ادا و عصویر ادق قییکید .ب عبارعی دیرر،
ای دو مصدداق جدید ربحی ب ای متئل شرعی قدارقد ،بلک قوشتارهای چاپی جدید مثل دستراه عایپ یا پریی و
مثل قوشدتارهای ایکتروقیکی ک در رایاق و اییترق موجود اسد  ،مصدداق جدیدی برای اسد  .اما اگر موضوی
ِ
اضرار شدیاهی باشدد؛ یتیی حک شدرعی چیی باشدد« :اضرار و شدهادت باید شیاهی باشد» ،چ بتا بتوا ب اح
اضرارها و شهادتهای ضبطشده ضائل شد ،حتی اگر اضرار و شهادت قوشتاری ضبولکردقی قباشد.
باید دض کرد ک موضدوی متدئل شدرعی چیت و یا بر اثر عغییر ماهی در مصداق موضوی متئل شرعی،
متئل باضی میماقد یا خیرن
برخی اقدیشدییدا در عیتدک ب اطالق در ای گوق مصادید اشکال کرده و گیت اقد« :قهای چیپی ک در عوا
مصددادید موضددویی
یک ییو عام وجود دارد ،ای اسدد ک هی
ِ

ییو را در برگیرد؛ برای مثال قچ در عوا واژۀ

ایشدتراء هت  ،ای اس ک شامل هی شاعرا بشود و فردی خارم اق دایرۀ  ،فرض قشود؛ یک باید عوج داش

مصدادید ضابل عصدور برای واضع وضع شده ق قچ در ذه واضع خحور ه قکرده اس و اق قجاک
ک اییاظ برای
ِ

مدقظر واضدع ضدی قیتد  ،اییاظ وضعشده عوسط چیی واضتی برای اقحباق بر مصادید پدید مده
مصدادید جدید
ِ
بتد اق وضع ییو ،االحی قدارد» (ضائیی ،شیمبسوط ،42/7 ،علیدوس  ،فقه و حقوق.)12/7 ،

کارکرد گذشت داشت باشد و فقط اق
مصدداق پدید مده ،ماهی و کارکردی ماقید ماهی و
روشد اسد ک اگر
ِ
ِ

حیث قماقی جدید باشد بحثی در میا قییماقد .ادی اشتراک احکام بی مکلیا پاسخگوی ای موارد اس .

ای اشدکال قتب ب موضوعاعی ماقید بیی و سرضیلی ک ادق عیوا عقد بر ها در عصر کیوقی محل شک و
اعی
شدبه قیت  ،محر اس  .در ای گوق موضوعاتِ ،
ادق عقد بر ها بالاشکال اس اما ب جه ماهی اختر ِ
جدید ها ،چیی اشکایی محر میشود.
در پاسخ بدی اشکال گیت شده اس ک واضع هیرام وضع ،میهوم را ب اورت اجیایی عصور و ییو را برای
وضدع میکید .بیابرای هیی مقدار ک ییو ظرفی ِ اددق بر مصدداق جدید را داشت باشد ،چو واضع میهوم را ب
اورت کلی و مجیل عصور کرده اس  ،مصداق جدید داخل در موضویی ِ واضع اس .

میهوم محلد
اختصاپ ییو ب
میهوم مقید قیتد  .هیچیا ک وضع،
اختصداپ ییو ب
ب بیاقی دیرر وضدع،
ِ
ِ
ِ
ِ

اختصداپ ییو ب میهوم بدو مالحظ هیچ ضیدی اسد  .حال ک چیی اسد  ،اگر مصداق
قیتد ؛ بلک وضدع،
ِ

مشیول موضویی واضع میشود (ضائیي ،اییبتوط45 /7 ،؛ یجیة اییق اییتاار،
جدید مقید ب ماهی جدیدی شدد
ِ
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 732عا .)735
ب بیا سدوم گیت شده اس « :در بیا رابح اییاظ با متاقی ،ب طور عیده دو احتیال وجود دارد :أ .اییاظ را برای
متاقی روشد وضدع کردهاقد و مصدادید متیا قیپ برای واضدع متلوم بوده اسد []...؛ ب .احتیال دیرر اس ک
متاقی اییاظ واضتی هایی امتدادپذیر و عوسددت پذیر اسدد ؛ اقای رو بر مصددادید قوپدید بدو خروم اق موضددویی
میحبد اسد [ .]...بدو عردید هرچید باید در وضع و کاربرد اییاظ محدودیتی ضائل شد ،یک وجود ای محدودی
ماق ع عصدور و پذیرش قوعی شدیول و اقتحاف در اقحباق متاقی بر مصدادید ،بدو خروم اق وضدع اویی ییو قیت
[ .]...وسدت و ظرفی اشداره شده در متیا متتلپم وجود قوعی ارعکاق قپد کتاقی اس ک با متیا سروکار دارقد؛
میحبد متیایی بر مصدادید مختلف حاکی اق ارعکاق وسدیتی اسد ک اهل قبا قتب بدا متیا دارقد
بدا متیا ک
ِ

[ .]...میک اسد مصدداق یا مصادیقی در قما وضع اییاظ حتی ادها سال بتد و قما ادور ادی و قپول یات
ر
عیصیلی اهل قبا در قما ها قبوده ،یک ب اورت کلی ،اجیال و ملک
قیپ وجود قداشت باشد .طبیتتا مورد عوج
ِ
در ارعکا ق واضدع و اهل قبا وجود داشدت اسد و ای مقدار اق حاور در ادق حقیقی متیا بر مصداق یا مصادید
جدید کیای میکید» (علیدوس  ،فقه و حقوق 25/7 ،عا .)22
قچ اق بیا های مذکور مشهود اس ای اس ک عیام عالش اقدیشییدا  ،داخلکرد ماهی جدید در موضوی
ی واضدع ضدییی اس  ،اما عالش ای اقدیشییدا بیراه اس و قتیج قییدهد ،چ اییک هیچ شکی قیت ک ییو
عقد بر مصداق جدید بیی و سرضیلی ادق می کید .اشکال ای قیت ک ییو عقد ب وضع جدید بر بیی و سرضیلی
اددق میکید؛ بیابرای با ییو عقد در متیای ضدی خود مشترک ییظی اس و چو ای گوق اس

ی شریی وفای ب

عقد شدامل قییشود ،مرر متئل ای اس ک ب دالی ییظی وضتی عیتک شود ک چیی عالشهایی میشودن
ییظی وضددتی ادددق میکید ،هیا گوق ک
بل  ،ی شددریی بر عقد بیتی ک در عصددر کیوقی میتقد شددود ب دالی
ِ

خحابات ضر قی «یا ایها اییاس» بر مردم ای روقگار ب دالی وضددتی ادددق میکید .واضددح اس د ک در مصددادید
مقام بیا متکل را بداقی ،
ضددییی کد یقی داری در موضددویید داخلاقد ،اگر در مقام عقییدبود متکل یا حیثی
ِ
ُ
َ
ُ
عیتدک ب اطالق در ها جایپ قیتد  ،چ برسدد ب مصدادید جدید و متتحدث .کدام فقی ب اطالق «فکلوا ِم ةیا
َ ْ ََ ُ
أ ْم َتک َ عل ْیک ْ » در حلی خورد گوش موش احرایی یا خرگوشی ک عوسط س شکار شده اس  ،عیتک کرده
یا میکیدن!
اشدکال اادلی در ای ماقع ای اسد ک اگرچ موضدویی بر مصداق جدید ادق میکید؛ قییعوا ب اطالق
کالم گوییده ب دییل قبود در مقام بیا مصداق جدید ،عیتک کرد .ای اقدیشییدا عالش کردهاقد با روشهایی ضائل
ب در مقامبود شدداری در ی کریی شددوقد .ب ای عبارتها دض کیید« :عصددور کیید ضاقو گذاری ک بیای او بر بیا
ضواقی ب عدریج اسد ؛ ب مرور قما بر عقودی ب طور خاپ اقرشد قهاد و اضتاای ها را اق جواق و یپوم یا عدم
ر
جواق و عدم یوقم بیا کرده اسدد  .در ای مدت مکررا اق عیل ب عهد و وعده و عقد سددخ گیت و وفای ب عهد را
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شداخص مامیا و خلف اق عهود را قشدا میافقا داقتت اس  ،برقام اش جامع ،جاوداق و جهاقی اس ؛ در اواخر
ضحع و اققاای عشریع ،وفای ب عقود را دستور میدهد و قوی عشریتاعش در متامالت قیپ اماایی و ع سیتاعش اقدک
ر
اسدد  .با ای پیشددیی  ،یا میعوا دیدگاه او را ب چید عقد رایج در قما و مکا  ،با شددکل محدود کردن! ضحتا
چیی قیت »(علیدوس ،فقه و حقوق25/7 ،؛ قک :لجا شیفقه شیم اصر.)735 ،
عالش محقد در مت مذکور بر اثبات در مقام بیا بود شداری قتدب ب وفای ب عقود در عیامی قما ها اس ؛
یذا ب عید یا سدهو ،عشدریع عدم وفای ب عقد ربا ،ضیار ،قکا شغار و اقوای عقدهای دیرر در قما عشریع را متذکر
قییشدوقد .ب راستی یا میعوا ب عیوم یا اطالق ی مبارک در عقدهای جدیدی ماقید گلدکویت عیتک جت و
ها را واج ایوفا داقت ن
باید گی در ادورت احراق در مقام بیا بود ِ متکل قتدب ب مصداق جدید ،عیتک ب اطالق و عیوم در ای
موارد جایپ اسد و در اورت قبود احراق یا شک در قییعوا ب اطالق یا عیوم ییو عیتک کرد (قک :اعالیی،
مقام بیا بود ِ شاری قتب
سرعاسر) .قچ اق گیتارها و قوشت های اقدیشییدا مشهود اس عیایل قا ب اقدیش در ِ
ب مصادید متتحدث اس .
 .4 .4مطابقت با موضوع مسئلۀ شرعی با تغییر کارکرد
ِ
گاهی با اییک اددق موضوی بر مصداق ،یقییی اس و ماهی مصداق قیپ عغییر قکرده اس  ،اما چو مصداق
کارکرد مقصددود خود را اق دسد میدهد ،شددیول حک در متددئل بر موضددوی ضدییی محل شددک میشددود؛
ضدییی
ِ
ر
عوضدیح اییک هر شدیئی میعواقد کارکردهای متیاوعی داشدت باشدد ،متیوال یکی اق کارکردهای االی اس ؛ اما
کارکرد مقصود قیت ؛ برا ی مثال کارکرد االی پارچ  ،پوشید
کارکرد االی،
هییشد
ِ
ِ

بتد اق برید و دوخت

اسد  ،اما چیی کارکردی مقصود پارچ فروشا قیت  .ها ب ارقش و ضیی پارچ قراه میکیید و ب عبارعی دیرر

مقصددودشددا کارکرد سددرمای ای پارچ اس د  .هیی امر در مثل طال وجود دارد .میعوا ب طال ب عیوا قرهدارقدۀ
سرمای قرریت (کارکرد سرمای ای) و میعوا اق برای قیی ققا بهره برد (کارکرد قییتی).
درعی دی ک میعواقد دویتد حل ییاقی باشددد دض شددود .روشد اسد ک
باعوج ب ای عوضدیح ب حک شد ِ
موضددوی عغییر قکرده اسدد ؛ یتیی پارچ یییی اال قیپ وجود دارد .اگر پذیرفت شددود ک دییل اییک یکی اق اقوای دی
ضییتی حل اسد  ،باعوج ب پایی مد ضیی پارچ در عصددر کیوقی ،دیرر حل
دویتد حل ییاقی اسد  ،کارکرد
ِ
ییاقی کارکرد خود را اق دس داده اس و بیابرای در حک شک میشود.
باید عوج کرد هوی و ماهی پارچ عوض قشده ،بلک کارکرد عوض شده اس .
اما برخی اقدیشدییدا گیت اقد« :کارکرد پارچ مثل کارکرد شدتر عوض قشده ،حتی گتتردهعر شده اس  .متیای

ّ
حل ه عغییر قکرده اسد  ،ویی در گذشدت برای بافت پارچ قحی قیادی کشدیده میشد و ب هیی سب کاالی
چیتتی پارچ در واضع هوی سابد قیت و ب عتبیر دیرر در ماقید حل فرایید
ارقشییدی بود . ...پس هوی و
ِ
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ّ
ر
کال عغییر کرده اس د » (علیدوس د و اباجلو 73 ،عا  .)75میش د اشددتباه گیتار فوق در میحصددرکرد کارکرد حل در
ّ
کارکرد االی اس  .با اییک قتب ب حک دی کارکرد االی حل مه قیت و کارکرد سرمای ای اهیی دارد؛
هوی و ماهی  7پارچ عغییر قکرده و کارکرد دچار عغییر شده اس .
ای گوق متدائل ضدییی اسد ؛ اما اددق عیوا متدئل متدتحدث بر ای گوق موارد بدی سب اس ک ثار و
پیامدهای متتحدث اس .
ر
در موضدوعات ضدییی قیپ گاهی کارکردهای جدیدی ایجاد میشود؛ مثال برای خو کارکردهای جدیدی حادث
شده اس  .اگر با ای کارکردهای جدید مصداضی برای موضوعات متائل شرعی ضرار بریرد ،یا اطالق یا عیوم حک
یا موضوی شامل میشودن
ب قظر میرسد ک در ای موارد باید ضائل ب عیصیل شد .در مواردی ک کارکرد ،عل ِ حک شرعی باشد ،باعوج
ب عغییر کارکرد دیرر مجایی برای عیتددک ب اطالق قیتد  ،اما در مواردی ک کارکرد ب ماقید حکی حک باشدد،
ّ
عیتددک ب اطالق با ماقتی مواج قیت د ؛ بیابرای در مواردی ماقید دی ضتل خحا اق جه ک کارکرد حل کارکرد
ضییتی و علتی برای حک اس  ،قییعوا ب اطالق یا عیوم دییل عیتک کرد.
 .5 .4عروض صفتی بر موضوع قدیمی
گاهی با اییک در ادق موضوی بر مصداق شکی قیت و ماهی و کارکرد مصداق قیپ عغییر قکرده اس  ،اما بر
مصدداق موضدوی متئل ضدییی ایتی عارض میشود ک سب عردید در حک میشود .ب عبارعی دیرر ،عغییراعی در
ِ
موضدوی متدئل ضدییی رم میدهد ک سب شک ب حک ِ متئل میشود؛ اقای رو متئل  ،متتحدث میشود؛ برای
شرعی «در سیری ک هش فرسخ و بیشتر پییوده شود ،قیاق شکتت اس » قتب ب ای قماق شک
مثال در ضادی
ِ
پدید ید .دییل پیدایش شک را میعوا هیاهی قبود مالک هش فرسخ با حکی جتل حک فرض کرد؛ قیرا

گوق ک اق روایات بر می ید ،شاری مقدس اق جتل حک ِ ک کرد رکتات قیاق هدف داشت و هدف ،سبککرد و
برداشدت بخشدی ار عبادت روقاق در برابر رقج و دشواری و ختتری پییود راه اس  .بتیار روش اس ک در ای
قما  ،پییود راه با عادی عری وسایل متافرعی ب دراقای چهار یا هش فرسخ ،رقج و ختتری بتیار اقدکی دارد.
غیریائت ای اس ک رح او برداشت شده اس  .شک در وجوب عده بر او اق
قیوق دیرر شدک در عدۀ خاق ِ
جه اس ک عل جتل حک عدم اختالط قت باشد ک در حد او میتیی اس  .حال یا میعوا ب ی کریی «وَ
َُْ
َ ََ َ ُ
ْ َ ةَ ُ
ای ُیحلقات َی َت َر ةب ْص َ ِب قی ِت ِه ة ثالثة ض ُروء» 2برای وجوب عده بر او عیتک کردن
ب قظر میرسدد ک ماقتی اق عیتک ب اطالق در ای گوق موارد وجود قدارد .قهای چیپی ک میعوا گی ای
 .7ایشددا هوید را برابر با ماهی میگیرقد و میگویید« :وضتی اق هوی حرف میققی گویی اق ماهی شددیء سددخ میگویی  .هوی یتیی هتددتی یک پدیده» (قک:
علیدوس و اباجلو.)75 ،
 .2بقره.222 :

شیرازی و کریمی ،اخذ به عمومات و اطالقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتوِ تبیین مالک مستحدث بودن

919

اسد ک ادی ِ عارضشدده بر موضوی ضدییی سب دخول موضوی در متئل شرعی دیرری میشود ،درقتیج باید
ِ
َ ة ُ َ ة َُ َ َْ َ
ایت د ِارضة فاضح ُتوا أ ْی ِد َی ُه َیا» 7در
بی دو متددئل شددرعی ب قحوی جیع کرد؛ برای مثال میعوا ب کریی «و ایت د ِارق و
اختالسهای اییترقتی عیتک کرد و دراورعی ک حک ب ضحع دس دقد اییترقتی میجر ب وه مذه شود و فرض
شدرعی دیرری با مادیو وه مذه جایپ قیت وجود داشت باشد باید بی دو ضای شرعی
ای باشدد ک ضادی
ِ
جیع کرد .ضای شرعی دوم ماقع عیتک ب اطالق در ضای شرعی اول قییشود.

نتیجهگیری
برای متدتحدثبود متئل یا باید شرایحی پیش ید ک اجرای ضای شرعی دچار مشکل شود یا باید پدیدۀ جدیدی
موضدوعات متائل شرعی در ارعباط باشد .بیابرای دوگوق متئل متتحدث وجود دارد :در
ب وجود ید ک با یکی اق
ِ

گوق اول ،قحوۀ اجرای در وجود شدرایط جدید اق سدوی شداری بیا قشدده اسد ؛ اقای رو حک ِ متدئل مشکوک
اس  .در ای مورد ب شرط بقای موضوی ماقتی اق عیتک ب اطالق وجود قدارد.

در گوق دوم ،گاهی اددق موضدوی متدئل شدرعی بر پدیدۀ جدید مشکوک اس و قییعوا ب اطالق یا عیوم
عیتدک کرد .گاهی ادق بر پدیدۀ جدید یقییی اس  ،باای وجود چو ماهی موضوی عغییر یافت اس  ،عیتک
ب اطالق مشکوک اس  .در ای موارد در اورت احر ِاق در مقام بیا بود ِ شاری ،عیتک ب اطالق میتی قدارد .گاهی
کارکرد موضددوی در پدیدۀ جدید عوض شددده اسدد  .در ای موارد اگر کارکرد عل ِ حک باشددد ،قییعوا ب اطالق
عیتدک کرد و اگر حکی باشدد ،میشود .گاهی پدیدۀ جدید ایتی اس ک بر موضوی شرعی عارض شده اس .
در ای مواضع ماقتی اق عیتک ب اطالق یا عیوم وجود قدارد.
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مجلتی ،محیدباضرب محیدعقی ،ههار شألنوشر ،یحیی عابدی ققجاقی ،چاپاول ،بیروت :دار إحیاء ایتراث ایتربی.09۱8 ،
مجلتددی ،محیدعقیب مقصددودعلی ،روض ت شیمدق ف فی شتتر مف الیهضتتره شیفق ه ،چاپدوم ،ایرا  :بییاد فرهی اسددالمی
کوشاق ور001۱ ،ق.
مرکپ مدیری حوقههای علیی  ،شیفائق فیشالصتول :حج شیست ر شی قعن شیم اصر وشیمسدهلته ،ض  :مرکپ مدیری حوقههای
علیی .091۱ ،
مکارم شیراقی ،قاار ،ههوث فق  ،چاپاول ،ض  :مدرسة اإلمام علیب أبیطای (ی).0981 ،
موسدوی ،سدید محیدسدجاد ،حج ت عموما و شالعقا در مسائل مسدهلته ،پایا قام سحح 0داقشراه ،ض  :مرکپ مدیری
حوقۀ علیی .091۱ ،

شیرازی و کریمی ،اخذ به عمومات و اطالقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتوِ تبیین مالک مستحدث بودن

میرقای ضیی ،ابوایقاس ب محیدحت  ،جامع شیعدا  ،چاپاول ،عهرا  :کیها .7517 ،
قایییی ،محیدحتی  ،ما شیطایب ،چاپاول ،عهرا  :اییکتبة اییحیدیة.09۱9 ،
قراضی ،احیدب محیدمهدی ،عوشئل شألیام ،چاپاول ،ض  :دفتر عبلیغات اسالمی.09۱0 ،
_________________ ،مسدال شیع

فی أحکام شیعری  ،چاپ اول ،ض  :لایبی (ی)0000 ،ق.
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