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چکیده

رسالت فقیه ،پیش از اجتهاد احکام ،شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این
شناخت ،نمیتوان به شریعت دست یافت .در شریعت ،احکام شرعی بر سه پایه اصلی
ِ
حکم ،موضوع حکم و متعلق استوار است .در استنباط احکام شرعی ،گاه موضوع و یا
حاالت و شرایط موضوع دچار تغییر میشود که دگرگونی در حکم را در پی دارد .مناسبت
بین حکم و موضوع ،مناسبتها و مناطهایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی ،به صورت
ارتکازی ،ذهن انسان به آن سبقت میگیرد .این پژوهش تالش نموده است تا مناسبات بین
ّ
لیان مشهور بررسی نماید .یکی از
موضوع و حکم و اهمیت آن را در دیدگاه فقها و اصو ِ
مهمترین دستاوردهای پژوهش ،اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود،
 .1تاریخ دریافت1396/07/01 :؛ تاریخ پذیرش1396/10/06 :
.2دانشجویدکتریفقهومبانیحقوقاسالمیدانشگاهیاسوج(متخذازرسالهدکتری)رایانامهm_dehghans@yahoo.com:
 .3دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول) ،رایانامهalishahi@yu.ac.ir :
 .4استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه یاسوج ،رایانامهbahmanpouri10@gmail.com :
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میتوان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته ،حکم اولی
صادر نمود ،بدون اینکه بهورطه قیاس افتد و دیگر الزم نیست بیش از اندازه ،به عناوین ثانوی
تمسک جست.
کلید واژههــا :مناسبت حکم و موضوع ،حکم شرعی ،عرف ،استنباط احکام،
ارتکازات عقالیی.
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امروزه جایگاه بنیادین دین در سعادت بشر ،بر هیچ اندیشمند منصفی ،پوشیده
نیست .یکی از ویژگیهای دین اسالم ،داشتن شریعتی جامع در همه زمانها و مکانها
و برای همه انسانهاست .علم فقه ،تنها علمی است که بیان احکام در شریعت اسالمی
را برعهده دارد (صدر۱۴۱۲۰ ،ق)۸/۱ ،؛ بدین جهت ،فقیهان در طول تاریخ اسالم بر
اجتهاد و استنباط احکام از منابع آن همت گماردهاند .بسیاری از آنها ،تا آنجا که
قدرت بشری اجازه میدهد ،در این راه کوشیده و با دیدگاه فنی ،همه جانبه و تهی از
سلیقه شخصی و تساهل و احتیاط بیجا ،احکام را استنباط کردهاند .هرچند گاهی
نیز ،احتیاط بیجا 1،جمود بر برخی الفاظ و غفلت از برخی دیگر2و بیتوجهی به روح
 - 1در همین راستاست که صاحب جواهر در ذکر نمونهای ،دیدگاهی را بازگو میکند و البته از بردن نام صاحب آن دیدگاه
خودداری میکند و مینویسد :برخی فقیهنماها! قائل شدهاند؛ اگر کسی را در مکان غصبی حبس کنند ،واجب است نماز
را با همان حالت اولی که با آن حبس شده بهجا آورد؛ اگر ایستاده بوده ایستاده؛ و اگر نشسته بوده نشسته؛ حتی در غیر نماز
هم جایز نیست از حالت اولیه خارج شود و حرکتی انجام دهد؛ زیرا این نحوه حرکت ،تصرف در مال غیر محسوب میشود و
تصرف در مال غیر ،جایز نیست .این گروه متوجه نبودند که باقی ماندن بر سکون اول نیز تصرف در مال غیر است و دلیلی بر
ترجیح آن تصرف بر این تصرف وجود ندارد .همچنین متوجه نبودند ،این نوع برخورد با این محبوس مظلوم ،از برخورد ظالمی
که او را حبس کرده ،به مراتب سختتر است (نجفی۱۴۰۴ ،ق.)۳۰۰/۸ ،
نکردن به همه جوانب مسئله ،فتوایی میسازد که به هیچ وجه با قواعد دیگر شریعت سازش
 - 2بسیار اتفاق میافتد ،توجه ّ
ندارد .برای نمونه؛ در صحیحه ابی ولد آمده است :حیوانی را برای مدت کوتاهی کرایه کردم ،حادثهای پیش آمد ،مسافرتم
طول کشید و رفت و برگشتم پانزده روز شد؛ خواستم صاحب حیوان را به پانزده درهم راضی کنم ،ولی راضی نشد .نزد
ابوحنیفه رفتم تا قضاوت کند ،او چنین قضاوت کرد :صاحب حیوان هیچ حقی بر تو ندارد! زیرا تو با تخلف از قرارداد اجاره،
ضامن حیوان شدهای و هرکس ضامن شده است ،کرایه بر او نیست .ابو والد میگوید :از نزد ابوحنیفه بیرون شدیم؛ در حالی
که صاحب حیوان میگفت« :إنا لله و انا إلیه راجعون» من او را با دادن مقداری پول راضی کردم .در همان سال به حج آمدم؛
خدمت امام صادق 7رسیدم و قصه را باز گفتم .امام 7فرمودند« :فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع
االرض برکاتها»؛ در اینگونه قضاوتهاست که آسمان بارانش را و زمین برکاتش را منع میکند ،سپس فرمودند :باید اجرت
معمول بازار را به صاحب حیوان بپردازی(طوسی۱۴۰۷ ،ق )256/7 ،این قضاوت ابوحنیفه ،بهدلیل روایتی از پیامبر اکرم6
است که میفرماید« :الخراج بالضمان»؛ منافع در مقابل ضمان است و هرکس ضامن است ،منافع نیز از اوست .نباید غفلت

شریعت ،1اجتهاد آنها را مختل کرده و به افراط و تفریط زیانبار انجامیده است.
ّ
بهطورکلی ،مهمترین عاملی که فقیه را در رسیدن به شریعت اسالم یاری میدهد،
توجه به منابع فقه و برخورداری از اصولی منسجم در استخراج احکام است؛ بنابراین،
رسالت فقیه پیش از اجتهاد احکام ،شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این
شناخت ،نمیتوان به حقیقت شریعت دست یافت .این پژوهش در پی این است که
مفهوم ،حجیت و کاربرد مناسبت حکم و موضوع در فرایند استنباط احکام شرعی
چگونه است؟ جایگاه تناسب حکم و موضوع در مباحث اصول کجاست و اهمیت
تنقیح قاعده مناسبت حکم و موضوع چیست؟
روش اجرا و هدف پژوهش

این پژوهش بهصورت تحلیلی-توصیفی ،نخست ،اشارات فقیهان و اصولیان را به
بحث مناسبت حکم و موضوع مورد تبیین قرار میدهد و سپس به شناسایی تناسب
حکم با موضوع ،با توجه به کاربردش در استنباط حکم شرعی خواهد پرداخت.
در این پژوهش ،با تنقیح «مناسبت حکم و موضوع» به عنوان قاعدهای پرکاربرد در
استنباط احکام ،راهحلی مناسب برای کشف حکم در رابطه با مسائل مستحدثه که
بیان صریحی در آیات و روایات نسبت به آنها وارد نشده است ،ارائه میکند.
اهمیت و سیر تحول موضوعشناسی در اجتهاد

اهل ّ
سنت از ابتدا راهى آسان را براى پرداختن به احکام مسائل جديد ،برگزيدند؛
نمود که این روایت ،بر فرض تمامیت سند و داللت ،باید با سایر ادله سنجیده شود؛ وگرنه هیچ غاصبی ،ضامن منافع آنچه
غصب میکند ،نخواهد بود.
 - 1در برخی از روایات مضاربه آمده است اگر فردی به دیگری پولی دهد تا او با این پول کار کند و شرط کند که در خرید
کاالی خاصی سرمایهگذاری شود ،ولی عامل از شرط سرپیچی کند ،عامل ضامن است ،ولی سود حاصل میان آنها تقسیم
میشود (طوسی۱۴۰۷ ،ق .)۱۸۹/۷ ،صاحب جواهر این روایات را با قواعد سازگار نمیداند؛ زیرا بر این باور است در جایی
که اذن وجود نداشته باشد ،چیزی در ملک دیگری وارد نمیشود؛ بنابراین چگونه سود میان آندو تقسیم گردد (نجفی،
۱۴۰۴ق .)۳۵۴/۲۶ ،برخی از فقیهان این مطلب مخالف با روح شریعت میدانند و بر این باورند که این روایات با روح شریعت
سازگارند ،زیرا مضاربه از سنگ بناهای اجتماع و داد و ستدهای اجتماعی است و شارع برای تقویت روحیه عامالن مضاربه،
خسارت را بر عهده مالک گذارده است و برای پابرجایی مضاربه در این فرض نیز جانب عامل را مقدم ساخته است (خمینی،
۱۴۱۸ق.)۴۲/۲ ،
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ّ
قياس و استحسان ،هر چند كم دقت و پراشتباه بودّ ،اما برای آنها ،پاسخگويى
فقه را بهدنبال داشت .اين روش ،از همان آغاز عرصه را به روى عالمان ّ
سنى براى
دستكارى در حكم و گستراندن آن گشود .اما فقهای شیعه با توجه به دو باور
که فقه ،بهويژه مكتب فقهى اهل بيت ،:در همه زمينهها و در رويارويى با همه
پديدهها و چالشها پاسخگوست (طوسی )319/6 ،1407 ،و ديگر اينكه بنا بر
سفارش امامان ،:عالمان هرگز نبايد پاى در عرصه حكم نهند و به دستكارى و
اصالح آن ،هر چند به بهانه اجتهاد ،روى آورند (صدوق .)20/2 ،1363 ،همواره ميان
شكافى ژرف از دو انديشۀ ّ
حساس مىزيستهاند كه هريك به بخشى از حقيقت اشاره
داشت؛ يكى انديشۀ كمال و توانمندى فقه بود و ديگرى انديشۀ پرهيز از وارد شدن به
حريم تشريع ،با معنايى كه اهل بيت :براى آن بیان كرده بودند .انديشۀ نخست ،به
ِ
برآوردن فرعها از اصل دعوت مىكرد كه به اجتهاد نيازمند بود و انديشۀ ّدوم به احتياط
فرا مىخواند كه روى خوشى به اجتهاد نشان نمىداد .برخالف اهل سنت که از ابتدا،
راهی آسان را برای پرداختن به احکام مسائل جدید ،برگزیدند ،برونرفت شیعه از این
تنگنا در بستر زمانی طوالنی رخ داد.
با بررسی فقه شیعه ،میتوان عالمۀ حلی را به حق ،آغازگر دگرگونیهای بسیار در
ّ
فقه بهشمار آورد .عالمه ،براى نخستينبار واژۀ «موضوع» را در فقه بهكار گرفت.
ایشان با ّ
توجه به اينكه هر مسئله فقهى سازمانيافته از موضوع و محمول است ،دست
ّ
به ابتكار ياد شده زد (عالمه حلی1413 ،ق216،122،76/2 ،؛  .)172 ،235/4پس
از ایشان ،فرزندشان (فخرالمحققین )79/3 ،1387 ،و سپس فقهای بعدی (شهید
اول1419 ،ق )89 ،از این واژه بهره جستند .فایدۀ مهم بهکارگیری این واژه در این
مرحله ،یکی تفاوتشناسی دو مسئله (تفکیک مسائل گوناگون به اعتبار موضوعات
آنها) و دیگری ،زدودن ناسازگاری بین دو قضیه فقهی است .همانطور كه پيداست،
ّ ّ
جايگاه و ّ
برترى
اهميت عالمۀ حلى در موضوعشناسى ،بيشتر از آنروست كه وى،
ِ
ن وسيله ،حركتى را
پيشیگرفتن را در بهكارگيرى واژۀ موضوع ،از ِآن خود كرد و به اي 
آغازيد كه بعدها ،تاريخ را در نورديد و دستاوردهاى بزرگى را بهبار آورد.
اعم یا ّ
در مرحله بعد ،شناخت فرق دو موضوع ،از حیث ّ
اخص بودن را در آثار

محقق کرکی ،میتوان شاهد بود (محقق ثانی1414 ،ق37/8 ،و  .)191/13در مرحلۀ
ّ
سوم ،نظریۀ تبدلپذیر بودن موضوع ،برای اولین بار توسط یک اخباری1،مطرح شد.
دگرگونى موضوع ،كه نگاهى مهم در موضوعشناسى بهشمار مىآيد و زاويههاى تازهاى
را اكنون ،پيدا كرده است ،براى نخستين بار ،توسط محمد امين استرآبادى مطرح شد.
ّ
او با وسواس و دقتى كه از خود نشان مىداد ،توانست به ورطۀ قياس فرو نيفتد و حكم
ّ
موضوعى را به موضوع ديگر سريان ندهد ،شناخت به حد و مرز موضوعها را كانون
توجه خويش قرار داد و در نتيجه ،به دگرگونى موضوع راه يافت .از ديدگاه او ،اگر در
قيد قبلى او باشد ،موضوع
يك موضوع ،حالت و قيدى پديد آيد كه
ناسازگار حالت و ِ
ِ
دگرگونى يافته است .بر اين اساس ،ديگر نمىتوان استصحاب را نسبت به چنين
موضوعى پذيرفت؛ زيرا در استصحاب يگانگى موضوع ،شرط است و با دگرگون
شدن موضوع ،شرط ياد شده وجود ندارد (استرآبادی1426 ،ق .)143 ،مرحلۀ چهارم،
ّ
طرح نظریۀ اجتهاد در موضوع 2که توسط کاشفالغطاء مطرح شده است .دیدگاه تبدل
موضوع که در مرحله سوم ،توسط یک اخباری مطرح شد ،در این مرحله توسط یک
اصولی مورد پذیرش قرار گرفت (کاشفالغطاء 63/1 ،1422 ،و .)194عالوه بر آن،
ّ
در اين مرحله ،قاعده تبدل ،پارهاى از بحثها و مقولههاى ديگر را نيز درنورديد .اين
دگرگونى ،ويژه بودن كاربرد قاعده را در استصحاب شكست و به آن ُبعدى گستردهتر
و كاربردىتر بخشيد .کاشف الغطاء مینویسد :موضوعها و گزارهها چه شرعى،
چه لغوى و چه عرفى ناپيدا ،بهمنزلۀ احكام شرعى است .بر كسىكه علم به اين
ِ
موضوعها و گزارهها ندارد ،پرسيدن ضرورت دارد و عمل بدون علم به آنها ،هر چند
 - 1بر خالف آنكه اخباريان سر ناسازگارى با اصول داشتند ،نگاهها و دقتهايى را سامان دادند كه بسيارى از ّ
نظريههاى
كنونى اصول ،يا فقه ،ريشه در آنها دارد ،يعنى اگر پارهاى از ديدگاههاى كنونى ،كه بسيار ّمهم هستند ،را پىگيريم ،به سخن
يا نگاهى بر مىخوريم كه يك اخبارى براى نخستين بار ارائه داده است.
 - 2اگرچه کار اصلی فقیه ،اجتهاد در حکم است ولی موضوعشناسی نیز خود نیاز به تخصص و اجتهاد دارد و اجتهاد در
موضوع به این معنا است .برخی از اصولیان به این مطلب تصریح کردهاند و بر این باورند که اگر یک مقلد که خود متخصص
در لغتشناسی است از فقیهی تقلید کند که او این تسلط و تخصص را ندارد و مثال مجتهد غنا را صوت مطرب بداند ولی
مقلدش که در زمینه لغتشناسی متخصص است ،غنا را صوت لهوی بداند؛ در این مسئله میتواند از مجتهد تقلید نکند .برای
همین است که بسیاری از اجماعات بر عناوین کلی را میتوان به اجتهاد در موضوع مستنبط برگرداند؛ بهعنوان مثال :یک فقیه
ِ
که غنا را صوت لهوی میداند ادعای اجماع بر آن میکند و فقیه دیگر که آن را صوت مطرب میداند ،نیز ادعای اجماع بر
آن میکند (موسوی زنجانی۱۳۱۶ ،ق.)۲۰۲ ،
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كه اين علم از پرسش به دست آيد ،درست نيست (کاشفالغطاء.)133/1 ،1422،
ّ
بهكارگيرى واژۀ اجتهاد نسبت به موضوع ،در حد خود عنوانى تكاندهنده بود كه
توانست شتابى چشمگير را در ّ
توجه اذهان به موضوعشناسى پديد آورد .ضرورتش را
پررنگتر ،زواياى آن را آشكارتر و جايگاه آن را در مدار بحثهاى فقهى و اصولى
شفافتر نمايد .با اين دگرگونى ،موضوعشناسى ،ديگر در حاشيه باقى نماند ،به متن
ّ
موضوعيت پيدا كرد .از آن پس ،موضوعشناسى و
راه يافت و خود در عالم بحث،
كالن پيرامون آن ،آهنگى اجتهادى به خود گرفت
فرايند پيدايى ديدگاههاى خرد و ِ
و از ريزبينى و موشكافى ّ
خاصى ،كه تنها از نگاهى اجتهادى برمىخيزد ،برخوردار
شد .مقصود كاشف الغطاء ،از طرح اجتهاد نسبت به موضوع چه بوده است؟ آيا در
طرح ّ
نظريهاى در عرض نظريۀ رجوع به عرف در موضوعها و گزارهها مىانديشيده ،يا
ِ
اينكه پىجوى اين نكته بوده كه عرف ،با وصف آنكه مرجعی براى شناخت موضوع
است ،شناخت موضوع ،يک امر اجتهادى است؛ يعنى سرنوشت موضوعشناسى تنها
در عرصۀ اجتهاد رقم مىخورد ،هر چند از رهگذر رجوع به عرف باشد؟ پس از
كاشف الغطاء ،شاهد دو قرائت از ّ
نظريه اجتهاد در موضوع هستيم ،آنگونه كه از
ظاهر عبارات به دست مىآيد ،قرائت ّاول ،همان تفسيرى است كه اجتهاد در موضوع
نظريۀ رجوع به عرف كه بهعنوان ّ
را ،نه به عنوان نظريهاى در برابر ّ
نظريهاى كه رجوع به
ِ
عرف را كارى اجتهادى قلمداد مىكرد ،تعريف مىکرد .این قرائت از مرحوم نراقی
است .ایشان ،ميان دو نظريۀ اجتهاد در موضوع و نظریۀ رجوع به عرف ،بهصورت
كار مجتهد است.
طولى جمع مىكرد ،نه عرضى .به اينگونه كه رجوع به عرفِ ،
او در عرصۀ اجتهاد ،نسبت به دستهاى از موضوعها ،بايد به عرف رجوع كند (نراقی،
ّ
ائت صاحب جواهر است .ایشان ،آنگونه كه از ظاهر
1417ق .)193 ،قرائت دوم ،قر ِ
عبارات او بر مىآيد ،به تفسير نخست مىانديشيده است؛ تفسيرى كه در آن ،طرح
اجتهاد در موضوع ،برآمده از انگيزۀ پوشش دادن به موضوعهاى خارج از قلمروى
عرف بهحساب آمد .صاحب جواهر ،موضوعها و گزارهها را به دو دسته تقسيم كرد:
موضوعها و گزارههاى نظرى و موضوعهاى غير نظرى .دسته نخست را نيازمند
ارد ضرورى تقليد براى عوام ،معرفى كرد و دسته ّدوم را
اجتهاد و بهطور طبيعى از مو ِ

نيازمند رجوع به عرف دانست (نجفی1404 ،ق .)405/7 ،سخن ایشان که میگوید:
ِ
َ
ُ«ر ّبما يكون العامى أعرف من الفقيه فى ذلك»؛ چه بسا عامى در اين موضوع ،از فقيه
آشناتر باشد ،نشان دیگری بر اندیشه ایشان نسبت به تفسیر اول است (نجفی۱۴۰۴ ،ق،
 .)۲۷۵/۲۴پس از صاحب جواهر ،شيخ انصارى واژهها و تعبيرهايى را بهكار گرفت
كه به بحث ،ادبياتى تازه بخشيد .او ،از تقسيم موضوعها به موضوعهاى صرفه و
مستنبطه سخن بهميان آورد (انصاری1415 ،ق.)221 ،
مرحلۀ پنجم این ّ
تحول ،قلمروشناسى موضوع بر پايه مقايسۀ موضوع با حكم خود
حكم
است؛ در مرحلۀ دوم ،قلمروشناسى بر پايۀ مقايسۀ موضوع يك حكم با
موضوع ِ
ِ
ِ
ديگر انجام گرفت .اين قلمروشناسى ،نگاه ژرفى را به موضوع سامان نمىداد ،تنها
مقايسهاى ميان موضوع حكم با موضوع حكمى ديگر ،از آننظر بود كه كداميك
اعم و كدام ّ
اخص است .اما در اين مرحله ،قلمروشناسيِ موضوع ،گامى ّ
ّ
مهم و بلند
به پيش نهاد .اين گام ،نه براساس مقايسه موضوع با موضوع حكم ديگر ،بلكه بر پايۀ
حكم خود و مناسباتسنجى ميان آندو استوار بود .اين مقايسه،
مقايسۀ موضوع با ِ
در حقيقت رفت و برگشتى را براى فقيه ميان موضوع و حكم آن سامان مىداد ،تا
به شناخت رابطۀ مناسب و عرفپسند آندو برسد و از اين رهگذر ،به تعيين قلمروى
مناسبات حكم و موضوع ،نامى بود كه براى اشاره به مقايسه
موضوع دست زند .واژۀ
ِ
پيش گفته ،بهكار گرفته شد كه گاه نيز به مناسبات ُحكميه تعبير مىشد .اين واژه
مرحلۀ ّ
تطوريافتۀ واژۀ مناسبت بود كه براى نخستينبار ،عالمه در فقه شيعه بهكار
گرفت (عالمه حلی1413 ،ق .)223/3 ،البته بحث مناسبت در ابتدای قرن چهاردهم
مناسبات
به شکل گستردهتری مطرح شد .در سخنان عالمان بزرگ آن زمان ،قاعده
ِ
حكم و موضوع بهكار رفته است؛ آقا رضا همدانى در اینباره میگوید :تناسب نهفته
در مقام ،تعميم را اقتضاء مىكند ،هرچند لفظ ،اقتضا نكند (همدانی۱۴۲۰ ،ق۴۶۱ ،؛
ّ
همدانی1416 ،ق .)419/4 ،شيخ فضلالله نورى مینویسد :از جمله اسباب انصراف،
مناسبات حکمیه است (نوری1414 ،ق.)29 ،
اكنون اين جريان ،يك رويكرد پيوسته و در بسيارى از زواياى خود ،عالمانه،
قالب يك فصل نمايان و زير عنوان يك
خودآ گاهانه و موشكافانه شده است ،هرچند ِ
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ّ
سرفصل اصولى مستقل را به خود نگرفته است ،اما میتوان این بحث را بهصورت
متفرقه در بیان برخی از فقها و اصولیان در آثار مختلف دید .و اشارههای فراوان ایشان
به این قاعده را شاهد بود .جواز نمازخواندن روی شتر بدون رو به قبله بودن و آرامش
بدن ،عدم بطالن شک در نمازهای دو رکعتی و جواز بنای بر اقل و یا اکثر گذاشتن
که سازگاری با نمازهای مستحبی دارد و بر اساس مناسبت حکم و موضوع ،این
احکام تساهلی و تسامحی برای نافله جعل شده است (نایینی۱۴۱۱ ،ق،)۱۷۴/۱ ،
حرمت تمثال و مجسمهسازی که با پرستش و عبادت مناسبت دارد و قول به جواز ،در
صورتیکه برای پرورش هنر ،ذوق و قدرت تفکر باشد (خمینی ،بیتا۳۷۶/۱ ،و)۳۷۷
و عدم جواز ازدواج زانی با فرزند متولد شده از راه این زنا ،بهخاطر مناسبت بین
حکم و موضوع ،نمونههایی از این استنادات فقیهان به مناسبت حکم و موضوع است
(مکارمشیرازی ،کتاب النکاح۱۴۲۵ ،ق.)۴۲۸ ،
همانگونهکه اشاره شد ،در موارد مذکور تنقیحی از تناسب حکم و موضوع انجام
نشده و جای این عنوان و سرفصل همچنان در عناوین مباحث اصولی خالی است.
از آثار جدیدی که بحث تناسب را مطرح کردهاند؛ میتوان به این موارد اشاره کرد:
ُ
در کتاب «المعجم األصولی» تصویری مجمل از تناسب حکم و موضوع ارائه شده
و به ذکر چند نمونه بسنده شده است (صنقور۱۴۲۸ ،ق .)528-532 ،در کتاب
«فرهنگنامه اصول فقه» ،موارد به کار رفته ،مناسبت در کالم فقها و اصولیان طرح
شده و همچنین اقسام مناسبت که در کتابهای مختلف بهکار رفته از جمله؛ مناسبت
حقیقی ،مؤثر ،غریب ،معتبر ،مالئم ،مرسل ،ملغی و ...بهطور اجمالی مطرح شده
است (مرکز اطالعات و مدارک اسالمی .)709 -803 ،۱۳۸۹ ،در کتاب «مفهوم و
ّ
حجیت مذاق شریعت در فرایند استنباط احکام» نیز بحثهایی مرتبط با این موضوع
وجود دارد (علیشاهی .)۲۱۱-۲۰۶ ،۱۳۹۰ ،در کتاب «مالکات احکام و شیوههای
ّ
استکشاف آن» ،مناسبت بهعنوان یکی از روشهای دستیابی به علت مطرح شده
و بهطور خالصه ،اشارهای به اقسام آن دارد (ایازی .)۱۳۸۶،کتاب «فقه و زمان»،
نقش زمان و مکان و تأثیرات آن بر فقه را مورد بررسی قرار داد ه و مختصری به این
بحث پرداخته است (رحیمیان .)۱۳۷۹ ،همچنین مقاالتی در این باب نگاشته شده

که زمینههای خوبی را برای این بحث فراهم آوردهاند (علیشاهی و ارژنگ،۱۳۹۱،
پیاپی ۹۱؛ صابری ،۱۳۸۵ ،پیاپی  .)۷۱آنچه پژوهش حاضر را از دیگر نوشتهها متمایز
ِ
دقیق کارایی عرف ،در این اصطالح است.
میگرداند ،تبیین ِ
تناسب بین حکم و موضوع در لغت و اصطالح

مناسبت در لغت بهمعنای همانندی ،همراهی و سازگاری است (ابنمنظور،
ً
1405ق .)756/1 ،اما در اصطالح اصولیان ،وصف ظاهر و تقریبا ضابطهمندی است
که از ّ
مقصود عقال هم
ترتب حکم به موضوع استفاده میشود و چیزی است که
ِ
(فاضل تونی1415 ،ق .)2۳۹ ،برخی مناسبت را در موردی دانستهاند که

میتواند باشد
ِ
اگر بر خردها عرضه گردد ،پذیرفته شود (زحیلی1422 ،ق .)676/1 ،اصطالح مناسبت
حکم و موضوع ،بیشتر در بین فقهای شیعه رایج است .مقصود از مناسبتهای میان
حکم و موضوع این است که هنگام شنیدن حکمی شرعی ،مناسبتها و مالکهایی
برای شکل گرفتن چنین حکمی ،به ذهن افراد متبادر میکند؛ بهگونهایکه بهصورت
امر ارتکازی عرفی در میآید .این مناسبتها موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن
میشود (صدر1418 ،ق ،)۲۵۷/1 ،به بیان دیگر ،یکی از شایعترین و ظریفترین
ّ
کاربردهای ابزاری عرف در استنباط احکام ،کاربرد آن در تفسیر و تبیین ادله و اسناد
معتبر شرعی است .در این راستا ،یکی از مباحثی که از دیرباز ،در میان اصولیان و
فقها ،بهعنوان دلیل یا قرینه بر حکم شرعی مطرح بوده ،مناسبت حکم با موضوع
است .مناسبت حكم و موضوع ،بهمعناى مناطها ،روابط و مناسبتهايى است كه در
ديد عرف ،ميان يك حكم و موضوع آن وجود دارد .اين مناسبتها در روند زندگى،
ميان جامعهاى خاص در ذهن اهل عرف شکل میگیرد .فهم مناسبات حکم و
ِ
ّ
موضوع ،از نمونههای مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امور
پیرامون آنهاست؛ بهگونهاى كه گاهى سبب تخصيص ،گاهى سبب تعمي م حكم
و زمانی نیز عامل فهمی خاص -غیر از توسیع و تضییق -میشود .به بيان ديگر ،اين
مناسبتها هنگام شنيدن دليل ،باعث انسباق تخصيص يا تعميم آن و ...مىشود ،و
اين انسباقّ ،
حجت است؛ زيرا سبب انعقاد ظهور براى دليل مىشود و هر ظهورى
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ّ
حجت است (مرکز اطالعات و مدارک اسالمی .)801 ،1389 ،اگرچه بیشتر در موارد
تعمیم کاربرد دارند .1تکیه عمده تناسب حکم و موضوع ،بر ارتکازات عقالیی و فهم
جمعی است .بهاین جهت ،در تعریف مناسبت گفتهاند :مناسبات و مناطهایی که
در ذهن ارتکاز پیدا میکند و به سبب آنها بههنگام شنیدن دلیل ،نوعی تخصیص یا
تعمیم حکم استفاده میشود (حسینی1415 ،ق )158 ،همانطور که هر اندیشمندی در
تماس طوالنی با مجموعهای منظوم و حکیم از قواعد ،به اهداف و چارچوبهای آن
مجموعه آشنا میگردد؛ بهگونهای که با نگاه به اعتبارات گوناگون ،میتواند بر اینکه
این اعتبار جزء این مجموعه و مناسب با اوست یا مناسب و همگون نیست ،داوری
نماید (علیدوست .)240 ،1388 ،بسیار اتفاق میافتد که در کنار هم قرار گرفتن حکم
و موضوع ،موجب فعل و انفعال در معنای کالم میگردد و نوعی تعدیل و تعادل،
تحدید موضوع و شفافیت حکم را بهبار میآورد .بهعبارت دیگر ،برداشتهای عرفی
از مناسبات میان حکم و موضوع ،یک ظهور جدید برای دلیل فراهم میآورد .این
تعمیم و یا تخصیص عرفی برگرفته از درک مناسبات ،یک قرینه ّلبی متصل به دلیل
لفظی محسوب میشود (صدر )5۴/1 ،1391 ،که بر مبانیای همچون؛ اصل عقالیی
ّ
حجیت ظهور ،ظهور سیاقی ،فهم عرفی و اجتماعی استوار است.
عرف ،ارتکازات عرفی و عقالیی

قانون
عرف عبارت است از« :فهم یا ِبنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت ِ
مجعول و مشروع نزد آنها ،به خود نگرفته باشد (علیدوست .)61 ،1388 ،عرف،
ِ
ب هراستی نقش بسیار مهم و سازندهای در فقه پویا داشته و راهگشای بسیاری از مسائل
ِ
ّ
جدید است (سیوری حلی۱۴۰۴ ،ق۲۷۸/۴ ،؛ خوانساری۱۴۱۸ ،ق .)۱۲ ،مسائلی که
حتی اطالقات و عمومات کتاب و سنت جوابگوی آنها نیست که اگر بود ،بحث
 - 1فقیهی بر این باور است تغییری که موجب نجاست آب میشود ،تنها در موارد یـاد شـده در برخی روایات (رنگ ،بو و
مزه) نمیباشد ،بلکه از مناسبت حکم و موضـوع بـر مـیآیـد کـه موارد یاد شده در برخی روایات ،از باب مثال بوده و تغییرهای
ّ
دیگر را هم در بر میگیرد (خمینی۱۴۱۸ ،ق)۱۲۷/۱ ،؛ نمونهای دیگر ،در روایات آمـده اسـت که نباید به شک کثیر الشک
اعتنا کرد و این روایات هرچند در باب نماز وارد شده اسـت؛ ولـی با کمک گرفتن از مناسبت میان حکم و موضوع ،میتوان
الغای خصوصیت کـرد و حکـم کثیـر الشک را در دیگر ابواب نیز جاری دانست (صدر۱۴۱۷ ،ق۹۴/۴ ،و.)۹۵

از اصول عملیه بیفایده بود .فقیهان به اهمیت فزایندۀ عرف آ گاهی داشته و عرف
صحیحی را که از منشأ عقالیی در میان مردم ریشه میگیرد ،معتبر میشمارند (نجفی،
۱۴۰۴ق .)۴۷/۲۲ ،و نیز به تجربه دریافته است که معارضه با چنین عرفی ،پیروزی
بهدنبال نخواهد داشت .برای نمونه ،همه میدانیم که در همۀ عرفهای عقال ،اغلب
ّ
خرید و فروشها ،بهصورت داد و ستد ،برگزار میشود .شیخ طوسی ،محقق حلی،
ابنادریس و شهیدین در کتابهای مبسوط ،شرائع ،سرائر ،مسالک ،لمعه و شرح
ً
ً
لمعه ،صراحتا در مقابل این عرف شایع ،جبههگیری کرده و گفتهاند :اساسا این رفتار،
بیع نیست و طرفین آن ،بایع و مشتری نیستند (به نقل از حسینی عاملی۱۴۱۹ ،ق،
ِ
 .)۴۹۸/۱۲نهایت اینکه ،هر یک از آندو ،مال خود را با حفظ مالکیت ،در اختیار
طرف دیگر قرار داده و فقط استفاده از آ نرا ،برای او مباح نمودهاند .اما شاهدیم که
این معارضه با عرف ،بینتیجه ماند و سرانجام فقیهان رسمیت این بیع را امضا کردند
(خویی ،بیتا۹۰/۲ ،؛ صدر۱۴۲۰ ،ق ،)۳۵۵/۳ ،تا جاییکه برخی از معاصران ،بر
اساس عرف مذکور ،اصل در بیع را معاطات دانسته و بیع به صیغه را فرع میدانند
(مکارم شیرازی1425 ،ق.)95 ،
ارتکاز عبارت است از :رسوخ مفهومی خاص در ذهن گروهی يا اکثر و يا همه
مانند ارتکاز محترم بودن قرآن و کعبه نزد مسلمانان و ارتکاز حرمت داشتن
مردم؛ ِ
امامان معصوم :نزد شیعیان (حکیم .)۲۰۰ ،1418 ،ارتکاز به ارتکاز عقال و ّ
متشرعه
متشرعه در زمرۀ راههای يقينی دستيابی به ّ
تقسيم میشود .ارتکاز ّ
سنت شمرده شده
است (انصاری ،بیتا .)391/2 ،برخی بر این باورند که ارتکاز عبارت است از:
شعوری عمیق به نوع حکمی که انجام یا ترک آن – با توجه به وجود سیره بر انجام
ً
یا ترک -از سوی عقال و ّ
متشرعه صادر میگردد ،بدون اینکه دقیقا منشا آن شناخته
شود (حکیم1418 ،ق .)194 ،بدین جهت از دیدگاه برخی اصولیان ،هرگاه فعلی در
پرتو سیره (شرعیه/عقالئیه) به جهت مداومت در تکرار و استمرار ،در ذهن ،استقرار
و ثبوت یابد ،آن را ارتکازی گویند (نایینی192/3 ،1376 ،؛ فیض .)224 ،1391 ،در
نزد این دسته از اصولیان ،مرتکزات عقلیه همان سیره و طریقۀ عقال و متشرعه است که
ّ
بر اثر استمرار و دوام به امور ارتکازی مبدل شده است (فیض .)225 ،۱۳۹۱ ،در برابر
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ً
این گروه ،شهید صدر میگوید :ارتکاز عقال ،الزاما وابسته به عمل خارجی نیست؛
چون امور ارتکازی ،مفاهیمی ذهنیاند که آدمیان بدون ّ
توجه و نظر و استدالل و
حتی بدون اراده بر طبق آن رفتار میکنند (صدر .)234/4 ،1417 ،ایشان میگوید:
ارتکاز ُعقال چیزی است که در ذهن عقال پا گرفته و جا افتاده و استقرار یافته است،
اگرچه بر طبق آن ،عملی یا ترکی انجام نگرفته باشد (صدر )۲۳۴ ،۱۴۱۷،نه تنها ارتکاز
عقال از نظر شهید صدر ،معنای دیگری دارد ،بلکه سیره عقال نیز از دیدگاه ایشان
دارای معنای گستردهتری است که شامل همان مرتکزات ذهنی عقلی هم میشود
ِ
(منصوری۱۴۲۷ ،ق .)۳۰۲/۲ ،برخی از اصولیان ،فرق ارتکاز عقال و سیرۀ عقال را در
اجمال سیره و عدم اجمال ارتکاز دانستهاند؛ زیرا سیرۀ از فعل یا ترک سامان یافته ،از
ادله ّلبی شمرده میشود که ناتوان از بیان نوع حکم است و از این جهت دارای اجمال
است هر چند هنگام فعل از داللت بر جواز و هنگام ترک ،از داللت بر عدم وجوب،
بهرهمند میباشد اما ارتکاز عقال بر خالف سیره ،خالی از اجمال بوده و توان تعیین نوع
حکم (وجوب ،حرمت و )...را داراست (حکیم.)200 ،1418 ،
حجیت ارتکاز عقال در استنباط حکم شرعی را بمانند سیره عقال ،منوط
مشهور،
ِ
به اتصال به عصر معصوم و امضای شارع و یا عدم ردع او میدانند (انصاری ،بیتا،
 .)392/2اما از میان متأخران ،امام خمینی 1از فقهایی است که عرف و سیره عقال
را در هر جا و در هر عصر و زمانی معتبر میشمارد ،هر چند ایشان نیز مانند سایر فقها
معتقد است؛ در صورتی آن عرفها ّ
حجت و پذیرفته است که به امضای معصوم7
رسیده باشد و در صورتی به امضای معصوم ،7رسیدهاند که در مرئی و منظر ایشان
بوده باشند .اختالف ایشان با دیگران ،از اینجا آغاز میشود که مرئی و منظر معصوم از
دیدگاه ایشان ،یک معنای وسیع دارد ،یعنی معصوم بر همه زمانها و مکانها احاطه و
آ گاهی دارد و عرف و ارتکاز عقالیی در هر زمان و جامعهای استقرار یابد ،گرچه در
این زمانهای متأخر ،در برابر دید معصوم است (خمینی .)123/2 ،1410 ،از بررسی
عبارات ایشان ،بهدست میآید که؛ همه عرفها و ارتکازات عقالیی که در زمان
پس از غیبت ،در میان جوامع بشری تا به حال و تا روز رستاخیر ،استقرار پیدا کرده و
ً
میکند ،همه آنها مثل عرف تقلید جاهل و مانند عرفهای زمان معصوم ،تماما در
ِ

مرئی و مسمع و منظر معصوم قرار داشته و دارند و مورد تأیید امام معصوم :قرار
گرفتهاند.
جایگاه بحث تناسب حکم و موضوع

ّ
همانگونه که برخی از محققان به این نکته تصریح کردهاند ،بحث تناسب حکم
و موضوع در مباحث الفاظ و مباحث حجت در اصول فقه باید مطرح گردد (اصغری
و دیگران .)۵ ،۱۳۹۴ ،ظهور در اصول فقه ،دارای ّ
حجت است که همان متفاهم عرفی
ّ
هر کالمی است ،همچنین عرف و سیره و ارتکازات عقالیی نیز ،از ادله معتبر شمرده
شدهاند و همه از مباحث اصول فقه هستند .در نتیجه ،میتوان تناسب حکم و موضوع
که برگرفته از ارتکازات عرفی عقالیی بوده و سبب ظهور و انسباق میشود ،بهعنوان
یک قاعدۀ اصولی مورد تبیین و بررسی قرار داد .همچنین ،بحث مرجعیت عرف در
ّ
مات موضوع و مانند آن نیز از مباحث مربوط به اصول فقه است.
تشخیص مقو ِ
کارایی ابزاری عرف

1

در باب عرف و ارتکازات عرفی عقالیی ،آنچه مورد وفاق همگان است و مخالفت
از هیچکس را نمیپذیرد ،کارایی آلی و ابزاری عرف در شریعت و اجتهاد است
ّ
(جبار .)202 ،1378 ،عرف در این کارایی ،منبع شریعت یا سند کشف آن نیست،
بلکه در خدمت سندی از اسناد معتبر قرار میگیرد .از مراجعه به عرف در تشخیص
مفاهیم مفردات و هیئتهای بهکار رفته در دلیل ،در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق،
ّ
در برداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امور پیرامون و ...میتوان به عنوان نمونههایی
از کارکرد آلی و ابزاری عرف ،نام برد (علیدوست .)317 ،1388 ،این کارایی عرف،
سید مرتضی ،فصلی را در کتاب اصولی
آغاز با اجتهاد پدید آمده استِ .
همسان و هم ِ
خویش با عنوان «فصل فی تخصیص العموم بالعبادات» به این کارآیی اختصاص داده
 - 1با یک نگاه ،عرف خاص ،عبارت از عرف در نزد معصومان :است و عرف عام ،همان عرف جاهای گوناگون است که با
یکدیگر متفاوت میباشد و به نظر میرسد (بحرانی۱۴۰۵،ق .)۴۷۲/۱۸،منظور از عرف تاثیرگذار در مناسبت حکم و موضوع
همین عرف عام است وگرنه که عرف خاص بهخودی خود حجت است.
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عرف و فهم عمومی بر مبنای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی ،به
برداشتهای جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای کالم به ارمغان میآورد .از
اینرو ،عرف مهمترین عامل ایجاد مناسبتهای میان حکم و موضوع است .اما اینکه
عرف بر چه اساسی ،بین حکم و موضوع ،یک رابطه کلی یا جزیی را ایجاد میکند،
میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:
الف .تأثیر زمان و مکان بر استنباط حکم شرعی؛ ّ
موقعیت جامعۀ انسانی ،بر اثر
دگرگونی شیوههای زندگی و اوضاع اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی،
در ظرف زمانی و مکانی ،در حال تغییر است .شریعت اسالم که داعیۀ جاودانگی
دارد ،باید پاسخگوی وضعیتهای جدید نیز باشد و اینجاست که بحث تأثیر زمان و
مکان بر استنباط حکم شرعی مطرح میشود .آنچه به موضوع پژوهش مرتبط است،
این است که چگونه زمان و مکان میتواند محدودۀ یک حکم شرعی را توسعه دهد،
یا تضییق کند ،یا حتی حکمی را که در نص آمده است ،دگرگون سازد؛ بهگونهای که
به نتیجهای مخالف با حکم اول دست یابد؟ این نکته را باید در نظر داشت که تشریع
ً
احکام جدید ،امکانپذیر نیست؛ زیرا اوال؛ تشریع ،تنها به خداوند متعال اختصاص
ً
ّ
دارد (عالمۀ حلی۱۴۲۵ ،ق۱۰۳/۵ ،؛ سبحانی تبریزی)۸۲/۲ ،۱۳۸۸ ،؛ ثانیا؛ اسالم
ُ
عد فردی
نظر اجتماع بشری را در ب ِ
که دینی ماندگار و همیشگی است ،احکام ِ
مورد ِ
و اجتماعی ،بهطور تمام و کمال ،بیان کرده است (مائده .)۳/بنابراین ،مقصود این
تحول و ّ
نیست که بر اثر ّ
تطور تاریخی جامعه ،احکام شرعی ،هماهنگ با این تحوالت
تغییر یابند ،بلکه منظور از تأثیر زمان و مکان ،این است که در حیطۀ موضوعاتی که
عرف با اجازۀ شارع میتواند بر حکم شرعی صادر شده ِاعمال نظر داشته باشد ،زمان
ِ
و مکان میتواند باعث تغییر در احکام شرعی شوند؛ به بیانی دیگر ،با توجه به عنصر
زمان و مکان ،عرف مناسبتی را بین حکم و موضوع درک میکند که بر اساس آن
میتواند دایرۀ حکم شرعی را توسعه دهد ،یا محدود کند یا حتی حکم را تغییر دهد.

زمان و مکان ،از سه جهت بر دگرگونی احکام تأثیر گذارند و باعث برداشتی عرفی
و بوجود آمدن مناسبت بین حکم و موضوع میشوند :تغییر دادن موضوعات احکام،
تبدیل مالکهای حکم به مالکهای دیگر و توسعه مالک نسبت به مالک موجود
ّ
در زمان تشریع حکم 1.واقعیت این است که یک سلسله بندها و قیودی بر ادله شرعی
وارد میشود که از آن ناحیه محدودیتهایی نیز احساس میشود .یکی از مهمترین
این بندها ،ویژگیهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است؛ یعنی وقتی شارع در مورد
ّ
حل یک معضل اجتماعی و چگونگی ادارۀ زندگی فردی و اجتماعی جامعهای سخن
ً
میگوید ،قطعا آن واقع ،خود را بر کالم شارع تحمیل میکند و بندی میشود بر بیان
تمام مقصود .علمای اصول برای فهم سخن معصومان :گفتهاند :یک سلسله قرائن
ِ
حالیه و مقالیه ،سخن آنها را برای مشافهان تفسیر میکند (انصاری۱۳۹۷ ،ق.)۹۰ ،
گاهی سیاق کالم و جمالت و تناسب و هماهنگی حکم و موضوع سخن را تفسیر
میکند؛ یعنی گاهی سخن را چیزی نه از جنس خودش تفسیر میکند .نکته قابل
ِ
ّ
توجه این است که گاهی ،مدلول واقعی سخن برخالف ظاهر آن است .نظریۀ فهم
اجتماعی نصوص از مرحوم مغنیه ،به همین امر اشاره دارد (مغنیه1421،ق،)365/6 ،
که شهید صدر در تأیید آن میگوید :با آنکه من اکنون دربارۀ فهم اجتماعی نص با
احتیاط سخن میگویم ،باز هم ایمان دارم که قاعدهای که استاد محقق ما مغنیه برای
این موضوع وضع کرده است ،گره بزرگی را در فقه میگشاید (کسار1420 ،ق.)127 ،
ب .تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد؛ احکام شرعی برای مصالح بندگان
وضع شده و نفع این احکام به انسانها برمیگردد ،نه خداوند؛ پس این اوصافی که
از احکام استنباط می شود ،قیود بیهوده و ناکارآمد نیست .از طرفی نیز ،فرض این
غیرتعب ّ
ّ
دیات ،پنهان نبوده و تشخیص آن برای عقال غیر ممکن
است که مصالح در
ً
نیست؛ مثال در جایی که روایت امام صادق 7میفرماید« :الرمی سهم من سهام
اإلسالم»؛ «تیراندازی تیری از تیرهای اسالم است» (کلینی1429 ،ق ،)468/9 ،از
 - 1گاه موضو ع حك م به لفظ عام بيان مىشود ،ولى در نظر عرف آن حكم با قسم خاصى از آن موضوع مناسبت دارد و گاه
موضوع حكم به لفظ خاص بيان مىشود ،ولى در نظر عرف آن حكم با اعم از آن موضوع مناسبت دارد .در اينگونه موارد
ب با حكم را تعيين مىكند .اينگونه فهم عرفى اگر به سر
ك ثبوت حكم را مىفهمد و براساس آن ،موضوع مناس 
عرف مال 
ّ
حد ظهور و انسباق برسدّ ،
حجت است (اسالمی.)۳۱۸/۲ ،۱۳۸۷ ،
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مناسبت میان حکم و تشویق به تیراندازی ،معلوم میشود که باید نسبت و مصلحتی
میان تیراندازی و شوکت اسالم؛ یعنی آمادگی و تجهیز در برابر دشمنان باشد .این
وصف ظاهر ،امر پنهانی نیست و از تناسب حکم با موضوع استفاده میشود و اگر
گفته شود؛ این عنوان ،قابل ّ
تسری به هرگونه تیراندازی با اقسام سالحهاست ،خردها،
آن را رد نمیکند .بنابراین ،فهم مناسبات حکم و موضوع ،از نمونههای مراجعۀ به
ّ
برداشت از مجموعۀ دلیل یا ادله و امور پیرامون آنهاست .یکی از شایعترین
عرف در
ِ
و ظریفترین کاربردهای آلی عرف در استنباط احکام ،کاربرد آن در تفسیر و تبیین
ّ
ادله و اسناد معتبر شرعی است .در این کاربرد ،فهم و داوری مردم از مجموعه ،دلیل
مورد نظر است؛ فهمی که منشأ آن هر چند الفاظ و هیئتهای مذکور در یک دلیل
است ،ولی مناسبات و عناصر بسیار دیگری در آن دخالت دارد.
تناسب بین حکم و موضوع از منظر فقه و فقیهان شیعه
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ّ
.1دربارۀ ابزار ذبح در روایتی از معصوم 7آمده است؛ «ال ذکاة اال بحدیده»؛
حیوان ،ذبح شرعی نمیشود ،مگر با آهن (حر عاملی1409 ،ق .)7/24 ،ب هواسطۀ این
روایت که کلمۀ آهن درآن آمده است ،فقهای ما ذبح شرعی حیوان را تنها با آلت ُبرنده
آهنین جایز شمردهاند و ذبح با وسایل و آالتی که از جنس آهن نباشد ،و لو بسیار تیز و
برنده باشد ،ذبح شرعی نمیدانند .لذا کشتن با وسایل تیزی که از جنس روی ،مس،
سرب و حتی شیشه یا هر جنس دیگر باشد ،شرعی نخواهد بود (حتی در مورد استیل
نیز پارهای از فقها زمانی به جواز آن حکم کردهاند که آن را از آهن دانستهاند (خویی،
1416ق .)392/1 ،در اینجا نباید تنها به ظاهر سخن شارع اکتفا کرد و تنها به کلمۀ
ِ
حدید توجه کرد و مراد واقعی شارع را همان دانست .باید دقت کرد ،شارع در چه
عصری میزیسته است؟ ویژگیهای اقتصادی ،معیشتی و اجتماعی عصر او چه بوده
است که بسان قرینه لفظیه و حالیه سخن او را تفسیر کنیم و آنگاه به مراد حقیقی او پی
ببریم .شارع در عصری زندگی میکرده است که در آن عصر هیچ وسیلۀ تیزی جز
آهن ،گاه سنگ یا شیشه پیدا نمیشده است ،این وسایل پیش از آنکه حیوان را بکشد،
او را خفه میکرده است؛ در چنین شرایطی شارع گفته است :تذکیه انجام نمیشود،

مگر با آهن و لفظ آهن را شارع در حقیقت برای تعیین مصداق بهکار برده است ،و
ما وقتی به آن عصر نگاه میکنیم در مییابیم که تنها وسایل تیز و برنده آن زمان ،آهن
بوده است (مغنیه1421،ق.)355/4 ،
 .2مسئله احتکار را بهعنوان نمونهای دیگر میتوان نام برد .در روایات ما احتکار
ٌ
َ ٌ
رزوق و ُ
المحتکر ملعون» (طوسی1390 ،ق،
عملی زشت شمرده شده است« :الجالب م
 .)114/3آیا احتکار هر کاالیی حرام است؟ در روایات ،هفت کاال را برشمردهاند:
گندم ،جو ،کشمش ،خرما ،نمک ،روغن ،زیتون (صدوق1409 ،ق.)358/4 ،
فقها نیز در پرتو این روایات که اسامی کاالهای ممنوع االحتکار را آورده است،
ً
در استنباطات فقهی خود تقریبا به همین کاالها اشاره کردهاند (طوسی۱۳۸۷ ،ق،
 .)۱۹۵/۲این فتاوا از فقهای پیشین چندان بعید نمینماید ،شایان توجه است که برخی
ّ
از فقیهان متأخر نیز به همین هفت کاال اشاره کردهاند (عالمه حلی۱۴۲۰ ،ق۲۵۴/۲ ،؛
شهید ثانی۱۴۱۳ ،ق ،)۱۹۲/۳ ،در حالیکه عصر و زمان آنها به کلی دگرگون شده
و برخی از آن کاالها دیگر زمینۀ احتکار ندارد .شارع در عصری بیان حکم داشته که
کاالهای اساسی زندگی مردم این هفت کاال بوده است .چون مخاطبان اولیه او ،آن
مردمان هستند ،لذا باید مسائل مورد ابتال و ملموس زمان آنها را چارهجویی کند؛
بدینرو ،تعیین مصداق میکند و از مسائل حاضر آنها نام میبرد .اما ما نباید در
مسئله احتکار به همان اقالمی که در لسان شارع آمده است ،اکتفا کنیم و گمان
کنیم که هدف درباره احتکار همین است .هر چند برخی از فقهای معاصر ،احتکار
هر کاالیی را که در زندگی عموم مردم نقش اساسی داشته باشد ،ممنوع دانستهاند
(سبزواری۱۴۱۳ ،ق۳۴/۱۶ ،؛ قمی طباطبایی۱۴۲۶ ،ق)۳۵۹/۷ ،؛ لکن یک اصل
در آن استنباطات مغفول افتاده است و آن عبارت است از اصلی که بتوان اینگونه
استنباطات را به نحو کلی و گسترده اجرا کرد .ظاه ًرا هیچ اصلی ّ
مقومتر از اصل توجه
به ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی عصر شارع و تناسب حکم و موضوع ،این چنین
کارساز نخواهد بود .با این اصل میتوان به عنوان یک قاعده ،تمام ابواب فقهی را
متأثر ساخت؛ بهعنوان مثال ،طهارت و نجاست اهل کتاب ،حرمت مجسمهسازی که
در عصر شارع به دلیل گستردگی بتپرستی هر عمل و فعلی که زمینه بتتراشی و
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بتپرستی بود ،شارع با آن مبارزه میکرد؛ از جمله مجسمهسازی و پیکرتراشی .پس
حرمت مجسمهسازی ناظر به وضعیت چنین جامعهای بود و اینک که آن زمینه وجود
ندارد و بتپرستی حضور ندارد ،حکم همان است؟ (مطهری.)72 ،1375 ،
ّ ّ
.3مناسبت حکم و موضوع مقتضی است ،تا ادله دال بر مسئولیت مالی امام،
در پرداخت دیه در موارد ویژه بر مسئولیت او در پرداخت از بیتالمال حمل گردد
(خویی1416 ،ق.)444/2 ،
 .4اگر احتكار حرام نبود ،وجهى براى عقوبت و مجازات محتكر و اجبار او برای
فروش اجناس احتكار شده از سوى حاكم اسالمی وجود نداشت .آيا امكان دارد
عملی را که براى جامعه مضر است و موجب كمبود و فشار بر عموم مىگردد ،بگویيم
كه شارع مقدس به انجام آن رضايت داده است؟! پس مناسبت حكم و موضوع نيز
اقتضا دارد كه قائل به حرمت احتكار شويم (منتظری1409 ،ق.)89/5 ،
.5در مستندات قاعده نفی سبیل به مناسبت حکم و موضوع اشاره میشود؛
مقتضاى شرف و عزتى كه در اسالم هست ،علت ّ
تامه مىباشد بر صادر نشدن
احكام و قوانينى كه سبب ّذلت مسلمانان و استخفاف آنها و ّ
علو كفار شود .بنابراين
همانطورى كه خداوند تبارك و تعالى مىفرمايدَ  :و ل ّله ْالع َّز ُة َو ل َر ُسوله َو ل ْل ُم ْؤمن َ
ين َو
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِِ
ين ال َي ْع َل َ
مون( منافقون )8/خداوند سبحانّ ،
لك َّن ْال ُمنافق َ
عزت مؤمنان را در عداد خود
ِ
ِِ
ّ
و رسول خود قرار مىدهد .بنابراين ،نمىتوان احكامى را تشريع كرد كه سبب ذلت و
پستی مسلمانان شود ،بلكه الزمۀ اين دين مقدس آن است كه تمامى احكام بايد سبب
عزت مسلمانان باشد .با اين دليل ،قطع پيدامىكنيم كه به مناسبت حكم و موضوع،
ً
اصال نمىتواند قانونى تشريع كند كه سبب ّ
عزت كافر
اسالم در مقام قانونگذارى
ّ
و ذلت مسلمانان شود ،زيرا اين امر ،با دين مقدس اسالم ،سازگاری ندارد .بنابراين ما
ّ
دليل یادشده را از اقواى ادله مىدانيم (بجنوردی1401 ،ق.)357/1 ،
.6بحث خیار تأخیر در تجارت نمونه دیگری است که با استناد به نصوص شرعی،
برای خرید و فروش مواد فاسد شدنی ،مدت خیار تأخیر ،براساس زمانی است که این
مواد در معرض فساد ،قرار میگیرند و فروشنده متضرر میشود (شهید ثانی1410 ،ق،
 .)459/3این در حالی است که در روایت (حر عاملی ،)24/18 ،1409 ،مدت خیار

ّ
شب معامله تعیین شده است که ناظر به میوهها ،سبزیها
تأخیر در مواد فاسد شدنی ،تا ِ
و شیر و ...است که در زمان ائمه :در همان فاصلۀ زمانی یک روزه فاسد میشدند.
فهم عرفی با درک مناسبت موجود بین حکم و موضوع بیان میدارد که این مواد و
زمان خیار آنها ،تنها مصادیقی برای یک حکم کلی هستند و در واقع ،حکم خیار
تأخیر برای هر چیزی که زمان ،باعث از بین رفتن ارزش مالی آن میشود ،به مدتی
بستگی دارد که پس از آن مدت ،ارزش جنس از بین میرود .پس مصادیق این
گذشت مدت ذکر
حکم ،تنها به موادی که در روایت آمده محدود نمیشود ،بلکه
ِ
شده در حدیث نیز شرط نخواهد بود ،از اینرو ،اگر جنسی که معامله میشود ،در
کمتر از یک ساعت ،ارزش مالی خود را از دست بدهد ،خیار تأخیر آن نیز همین
مقدار است (حسینی شیرازی ،بیتا)۳۳۷/۱۳ ،؛ به عنوان مثال :کسانیکه امروزه در
اخبار برخی
حرفۀ خبرنگاری و یا عکاسی ،فعالیت میکنند ،برای فروش اطالعات و ِ
وقایع که ارزش مالی آنها به زمان ،بستگی دارد ،نمیتوانند مدت زیادی را برای بستن
قرارداد منتظر بمانند.
مناسبت بین حکم و موضوع از منظر دانش اصول و اصولیان متأخر

ّ
لیان متاخر یافت که برخی
برخی از نمونههای مناسبت را نیز میتوان ،در آرای اصو ِ
از آنها در اینجا بیان میشود:
ُ ِّ َ ْ
ّ
 .1مرحوم مظفر ،در بحث مجمل و مبین ،میگوید :دربارۀ آیاتی مثل حرمت
ّ
َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ُ
هاتك ْم( نساء )23/و احلت لکم بهیمة األنعام( مائده )1/و مانند آن ،از
عليكم أم
مواردى كه حكم ،به عين اسناد داده شده است؛ برخى گفتهاند :چنين جمالتى
ل اختيارى است ،نه عين خارجى .از اينرو،
مجمل است ،چون متعلق حكم ،فع 
ّ
بايد فعلى در تقدير گرفته شود كه بتواند متعلق حكم باشد و چون قرينهاى بر تعيين
آن فعل نيست ،چنين تركيباتى مجمل خواهند بود .در پاسخ مىگوييم :نفس چنين
تركيبهايى با قطع نظر از موضوع و حكم و قراین ديگر ،اقتضاى اجمال دارند ،مگر
ِ
ً
آنكه قرينهاى نوع فعل را مشخص سازد .به نظر ما ،مناسبت ميان حكم و موضوع غالبا
مىتواند قرينه بر تعيين نوع فعل محذوف باشد (مظفر .)212 ،1388 ،ایشان ،در بحث
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ّ
مفهوم وصف ،ادلۀ قائالن به مفهومدار بودن وصف را نقد میکند و میگوید :برخی
بر این مدعا ،به جمالت وصفی که داللت آنها بر مفهوم ثابت شده است ،استدالل
َ ُ
کردهاند؛ مثل سخن پیامبر اکرم 6که فرمودندَ :
«مطل الغنی ظ ٌلم»؛ «امروز و فردا
بدهکار ثروتمند ،ظلم است» (بروجردی1429 ،ق .)720/23 ،اما جواب ایشان
کردن
ِ
این است که در این سخن ،تقیید وصفی ،بهخاطر وجود قرینه ،مفهوم دارد ،نه اینکه
خود وصف ،جدای از قرینه مفهوم داشته باشد و آن قرینه برای منوط کردن حکم بر
وصف غنی ،مناسبت حکم و موضوع است ،بنابراین ،از این قرینه فهمیده میشود که
سبب حکم به ظلم این است که بدهکار ،غنی است و در نتیجه ،امروز و فردا کردن او
بدهکار فقیر که عاجز از پرداخت بدهی است و لذا سهلانگاری
ظلم است ،برخالف
ِ
و تأخیر او ظلم نیست (مظفر.)136 ،1388 ،
 .2در استدالل به آیه نبأ برای تبيين حجيت خبر واحد ،موضوع آيه خبرآوری
جاءکم ٌ
شخص فاسقِ  :ان َ
فاسق ِب َن ٍبا( حجرات )6/و حکم وجوب ّتبين از آن است:
ّ
«فتبينوا»(مظفر .)136 ،1388 ،بسياری از اصوليان ضمن بحث از موضوع پيشگفته،
تعليق وجوب ّتبين از خبر فاسق را ،عدم ّ
تحرز فاسق ،از کذب و دروغ دانستهاند.
از اينرو ،خبر ثقه که از کذب و دروغ مصون است را ّ
حجت معرفی کردهاند .در
اينکه ّتبين از خبر فاسق ضروری است به قرينه مناسبت حکم و موضوع توجه شده
است و آن همان طبيعت عدم ّ
تحرز شخص فاسق از کذب است و اين مناسبت در
خبر شخص ثقه وجود ندارد (نایينی1352 ،ق114/2 ،؛ حکيم1418 ،ق200 ،؛ عراقی،
1417ق.)107/3 ،
 .3يکی از موارد استنادی اصوليان به مناسبت حکم و موضوع در بحث از تعادل و
تراجيح آمده است .مناسبت حکم و موضوع به عنوان يکی از موارد تشخيص اولويت
در تعادل و تراجيح متزاحمين مطرح شده است (مظفر218/2 ،1388 ،؛ صدر،
1417ق98/7 ،؛ نایينی.)335/1 ،1376 ،
ٰ ُ ّٰ ُ َ ِّ َ َ ّ ٰ َ ْ َ َ َ ُ ً
 .4در استدالل به آیه کريمه و ما کنا معذبين حتی نبعث رسوال( اسرا  )15/برای
تبيين اصل برائت به اقتضای قرينه مناسبت حکم و موضوع ،مقصود از رسول هرگونه
ّ
حجت واصله دانسته شده است .از اينرو ،مؤدای کريمه شريفه ،نفی استحقاق عقاب

پيش از قيام حجت است که همان مؤدای اصل برائت نيز هست (حکيم1418 ،ق،
.)406
 .5ضمن بحث از تنبيهات استصحاب در تبيين لزوم بقا و وحدت موضوع در دو
قضيه مشکوکه و يقينی ،يکی از مالکهای فهم اتحاد ،درک عرف و بهخصوص
درک مناسبات ميان حکم و موضوع معرفی شده است که گاه میتوان با استفاده
از اين فهم عرفی ،موجبات تعميم موضوع را فراهم کرد (محقق خراسانی1409 ،ق،
.)428
 .6نمونه های باال ،مانند نمونههای فراوان دیگر در متون فقهی و اصولی ،حکایت
از کاربرد عرف در قالب فهم مناسباتی که بین موضوعات و احکام مذکور در اسناد
شرعی است ،دارد .همانگونه که پیداست ،مناسبت بین حکم و موضوع ،گاه باعث
توسعه یافتن مدلول لفظی دلیل و گاه باعث تضییق و زمانی عامل فهمی خاص ،غیر
ّ
از توسیع و تضییق میشود؛ (مانند نمونههای مذکور) .گاهى حكم به موضوعى تعلق
مىگيرد كه مدلول آن عام و فراگير است ،اما عرف به اين دليلى كه ميان حكم و
عموميت موضوع سازگارى نيست ،آن حكم را بر بعضى از مصاديق آن ثابت مىنمايد
و حكم را تخصيص مىزند؛ مانند اينكه در دليل شرعى گفته شود« :إغسل ثوبك إذا
ّ
أصابه الدم» ،كه عرف از آن ،شستن خون با آب را مىفهمد ،هرچند از نظر لغوى،
«غسل» به معناى شستن با هر مايعى است .و گاهى حكم به موضوعى خاص تعلق
مىگيرد ،اما عرف از آن مفهومى عام مىگيرد و حكم را تعميم مىدهد ،مانند آنكه
موال در مورد مشك آبى كه نجاست در آن افتاده ،بگويد« :ال تتوضأ منها و ال تشرب»،
كه عرف اين حكم را تعميم مىدهد و آن را در مورد هر ظرف آبى كه نجاست در آن
بيفتد ،جارى مىداند (صدر1418 ،ق .)228/1 ،و همچنین مانند نمونۀ ذبح شرعی و
احتکار و ....با توضیحات پیشگفته و ذکر نمونهها ،میتوان نتیجه گرفت که جایگاه
بحث تناسب حکم و موضوع در علم اصول فقه است .از این قاعدۀ اصولی میتوان
در فرایند اجتهاد ،برای بدست آوردن حکم شرعی موضوعاتی که در نصوص شرعی
ِ
از آنها نامی برده نشده ،بهره جست .اگرچه فقها و اصوليان اماميه در موارد متعددی
به مناسبت حکم و موضوع توجه کردهاند ،ليکن جز در مواردی معدود که به اختصار
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 .1مقصود از مناسبت میان حکم و موضوع این استکه هنگام شنیدن حکمی
شرعی ،مناسبتها و مالکهایی برای شکل گرفتن چنین حکمی ،به ذهن افراد متبادر
میکند؛ بهگونهای که بهصورت امر ارتکازی عرفی در میآید .این مناسبتها ،موجب
تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود .تناسب حکم و موضوع بهعنوان یک قرینه
ّلبی متصل به دلیل لفظی محسوب میشود که بر مبناهایی همچون؛ اصل عقالیی
حجیت ظهور ،ظهور سیاقی ،فهم عرفی و اجتماعی نصوص ،استوار است و حجیت
آن ،بازگشت به ّ
حجیت اصالة الظهور و فهم اجتماعی نصوص بستگی دارد .عرف و
فهم عمومی بر مبنای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف
مقاصد شریعت ،به برداشتهای جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص
به ارمغان میآورد .که این ظهورات جدید ،در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه
راهگشا خواهد بود.
 .2جایگاه تناسب حکم و موضوع ،در مباحث الفاظ و مباحث حجت در اصول
فقه است .در علم اصول فقه ،تردیدی درحجیت ظهور که همان متفاهم عرفی هر
کالمی است ،وجود ندارد .از طرفی ،عرف و سیره و ارتکازات عقالیی نیز ،از ادله
معتبر شمرده شدهاند .با این بیان ،میتوان تناسب حکم و موضوع را که برگرفته از
ارتکازات عرفی عقالیی بوده و سبب ظهور و انسباق میشود ،به عنوان یک قاعده
اصولی مورد تبیین و بررسی قرار داد.
 .3اهمیت این قاعده در پویایی فقه بر کسی پوشیده نیست .گاهی سخن را چیزی،
نه از جنس خودش تفسیر میکند .از آنجاییکه ویژگیهای محیطی ،اجتماعی و
ّ
اقتصادی عصر شارع ،یک سلسله بندها و قیود بر ادله شرعی وارد کرده است؛ یعنی
ّ
وقتی شارع در مورد حل یک معضل اجتماعی و چگونگی ادارۀ زندگی فردی و

ً
اجتماعی جامعهای سخن میگوید ،قطعا آن واقع و آن شرایط ،خود را برکالم شارع
تحمیل میکند و بندی میشود بر بیان تمام مقصود .تناسب و هماهنگی حکم و
موضوع میتواند تفسیری بر سخن شارع باشد ،تا مقصود واقعی کالم او را یافته و در
جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه به خدمت گیریم.
منابع:
قرآن کریم
.1آخوند خراسانی ،محمد کاظم1409( ،ق) ،کفایة االصول ،قم ،مؤسسه آلالبیت.:
.2ابنمنظور ،محمد بن مکرم1405( ،ق) ،لسان العرب ،قم ،نشر االدب الحوزه.
.3استرآبادی ،محمد امین1426( ،ق) ،الفوائد المدنیة و بذیلة الشواهد المکیه ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی.
.4اسالمی ،رضا ،)۱۳۸۷( ،قواعد کلی استنباط (ترجمه و شرح دروس فی علم االصول) ،قم:
مؤسسۀ بوستان کتاب.
.5اصغری ،علیرضا ،حسین سنایی و محمد رضا آرمیون« ،)۱۳۹۴( ،تناسب بین حکم و موضوع
از دیدگاه آیت الله شبیری زنجانی» ،مجله تا اجتهاد ،پیش شماره  ،۱۴صص ۲۰-۵
.6انصاری ،احمد۱۳۹۷( ،ق) ،خالصة القوانین ،قم ،المطبعة العلمیه.
.7انصاری ،مرتضی1419( ،ق) ،فرائد االصول ،قم ،الهادی.
.8ــــــــ 1415( ،ق) ،الحاشیة علی استصحاب القوانین ،قم ،المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری
المئویة الثانیة لمیالد الشیخ االنصاری.1
.9انصاری ،محمد علی( ،بیتا) ،الموسوعة الفقهیة المیسره ،نسخه الکترونیکی.
 .10ایازی ،محمدعلی ،)1386( ،مالکات احکام و شیوههای استکشاف آن ،قم ،پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی.
 .11بجنوردی ،سيد محمد بن حسن موسوى1401( ،ق) ،قواعد فقهيه ،تهران ،مؤسسه عروج.
 .12بروجردی ،حسین طباطبایی1429( ،ق) ،جامع احادیث شیعه ،تهران ،فرهنگ سبز.
ّ .13
جبار گلباغی ،سید علی ،)1378( ،درآمدی بر عرف ،قم ،بوستان کتاب.
 .14حر عاملی ،محمد بن حسن1414( ،ق) ،وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه ،قم:
موسسه آل البیت.:
 .15حسینی ،محمد1415( ،ق) ،معجم مصطلحات االصولیه ،بیروت ،مؤسسه المعارف
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للمطبوعات.
 .16حسینی شیرازی ،محمد( ،بیتا) ،ایصال الطالب الی المکاسب ،تهران ،منشورات اعلمی.
 .17حسینی عاملی ،جواد بن محمد۱۴۱۹( ،ق) ،مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمه ،تصحیح
از محمد باقر خالصی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .18حکیم ،محسن۱۴۱۶( ،ق) ،مستمسک العروة الوثقی ،قم :مؤسسه دارالتفسیر.
 .19حکیم ،محمد تقی بن محمد سعید1418( ،ق) ،اصول ّ
العامة في فقه المقارن ،قم ،مجمع
جهانی اهل بیت.:
 .20خمینی ،سید روح الله1410( ،ق) ،الرسائل ،قم ،اسماعیلیان.
 .21ــــــــ  ،المکاسب المحرمه ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1
 .22خمینی ،سید مصطفی۱۴۱۸( ،ق) ،تحریرات فی الفقه:کتاب البیع ،تهران :موسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی.1
 .23ــــــــ ( ،بیتا) ،مستند تحریر الوسیله ،قم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1
 .24خوانساری ،محمود بن عبد العظیم۱۴۱۸( ،ق) ،رسالة فی الغناء ،قم :نشر مرصاد.
 .25خویی ،ابوالقاسم1410( ،ق) ،محاضرات فی اصول الفقه ،قم :دارالهادی.
 .26ــــــــ 1416( ،ق) ،صراط النجاه ،قم ،مکتب نشر المنتخب.
 .27ــــــــ ( ،بیتا) ،المکاسب -مصباح الفقاهه ،تقریر از محمد علی توحیدی.
 .28زحیلی ،وهبه1422( ،ق) ،اصول الفقه االسالمی ،بیروت ،دارالفکر المعاصر.
 .29رحیمیان ،سعید ،)1379( ،فقه و زمان ،شیراز ،نوید.
 .30سبحانی تبریزی ،جعفر ،)۱۳۸۸( ،الوسیط فی اصول الفقه ،قم ،مؤسسه امام صادق.7
ّ
 .31سبزواری ،عبد االعلی۱۴۱۳( ،ق) ،مهذب االحکام في بیان الحالل والحرام ،قم ،مؤسسه
المنار.
ّ
 .32سیوری حلی ،مقداد بن عبدالله۱۴۰۴( ،ق) ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،تصحیح از سید
ّ
عبد اللطیف حسینی کوهکمرهای ،قم :کتابخانه آیتالله مرعشی.
 .33شهید اول ،محمد بن مکی1419( ،ق) ،ذکري الشیعه فی احکام الشریعه ،قم ،موسسه
آلالبیت.:
 .34شهید ثانی ،زین الدین بن علی۱۴۱۳( ،ق) ،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،قم،
موسسه المعارف االسالمیه.
 .35صابری ،حسین« ،از مناسبت تا مذاق فقه ،راههایی به مقاصد شریعت» ،مطالعات فقه و
اصول ،مشهد ،ش.71

 .36صدر ،سید محمد باقر1395( ،ق) ،المعالم الجدیدة لالصول ،نجف ،مکتبه النجاح.
 .37ــــــــ 1417( ،ق) ،بحوث فی علم االصول ،قم ،مؤسسۀ دائرةالمعارف فقه اسالمی.
 .38ــــــــ 1391( ،ق) ،بحوث فی شرح العروة الوثقی ،نجف ،اآلداب.
 .39ــــــــ 1418( ،ق) ،دروس فی علم االصول ،قم ،مؤسسه النشر االسالمی.
 .40صدر ،محمد۱۴۲۰( ،ق) ،ماوراء الفقه ،تصحیح از جعفر هادی جدیلی ،بیروت ،داراالضواء.
 .41صدوق ،محمد بن علی بابویه ،)1363( ،عیون اخبار الرضا ،7قم ،ذوی القربی.
 .42ــــــــ 1409( ،ق) ،من الیحضره الفقیه ،مترجم :علی اکبر غفاری و محمد جواد غفاری
و صدر بالغی ،تهران ،نشر صدوق.
 .43صنقور ،محمد1428( ،ق) ،المعجم االصولی ،قم ،منشورات الطیار.
 .44طوسی ،محمد بن حسن1407( ،ق) ،تهذیب االحکام ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
 .45ــــــــ 1390( ،ق) ،االستبصار فیما اختلف من األخبار ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
 .46ــــــــ ۱۳۸۷( ،ق) ،المبسوط فی فقه االمامیه ،تصحیح از محمد تقی کشفی ،تهران،
المکتبةالمرتضویه.
ّ
.47عالمه حلی ،حسن بن یوسف1413( ،ق) ،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی.
 .48ــــــــ ۱۴۲۰( ،ق) ،تحریر االحکام الشرعیة علی مذهب االمامیه ،تصحیح از ابراهیم
بهادری ،قم ،مؤسسه امام صادق7
 .49ــــــــ ۱۴۲۵( ،ق) ،نهایة الوصول الی علم االصول ،قم ،موسسه االمام الصادق.7
 .50علم الهدی ،مرتضی ،)1376( ،الذریعة الی اصول الشریعه ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .51علیشاهی ،ابوالفضل ،)1391( ،مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرایند استنباط احکام
فقهی ،قم ،بوستان کتاب.
 .52ــــــــ و اردوان ارژنگ( ،زمستان « ،)1391مناسبت حکم و موضوع :کارکردها و ساز و
کارهای تشخیص در بیان فقیهان» ،مطالعات فقه و اصول ،سال  ،۴۴شماره  ،۴پیاپی ۹۱
 .53عراقی ،ضیاء الدین1417( ،ق) ،نهایة االفکار فی مباحث االلفاظ ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی.
 .54علیدوست ،ابوالقاسم ،)1388( ،فقه و عرف ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .55فاضل تونی ،عبد الله بن محمد۱۴۱۵( ،ق) ،الوافیة في اصول الفقه ،قم :مجمع الفکر
االسالمی.
 .56فخر المحققین محمد بن حسن1387( ،ق) ،ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد،
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قم ،اسماعیلیان.
 .57فیض ،علیرضا ،)1391( ،مبادی فقه و اصول ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .58قمی طباطبایی ،تقی۱۴۲۶( ،ق) ،مبانی منهاج الصالحین ،تحقیق از عباس حاجیانی ،قم،
منشورات قلم الشرق.
 .59کاشف الغطاء ،جعفر بن خضر1422( ،ق) ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه ،قم ،دفتر
تبلیغات اسالمی.
 .60کسار ،جواد علی1420( ،ق) ،محمد جواد مغنیه حیاته و منهجه فی التفسیر ،قم ،نشر دار
الصادقین.
 .61کلینی ،محمد بن یعقوب1407( ،ق) ،الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .62محقق کرکی ،علی بن حسین1414( ،ق) ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم ،موسسه
آل البیت.:
 .63مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،)1389( ،فرهنگنامه اصول فقه ،قم ،پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمى ،معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم.
 .64مطهری ،مرتضی ،)1375( ،تعلیم و تربیت در اسالم ،تهران ،صدرا.
 .65مظفر ،محمد رضا ،)1388( ،اصول الفقه ،قم ،بوستان کتاب.
 .66مغنیه ،محمد جواد1964( ،م) ،اصول االثبات فی الفقه الجعفری ،بیروت ،دارالعلم للمالئین.
 .67ــــــــ 1421( ،ق) ،فقه االمام الصادق ،7قم ،انصاریان.
 .68مکارم شیرازی1425( ،ق) ،انوارالفقاهه «کتاب البیع» ،قم ،مدرسه امام علی بن ابی طالب.7
 .69ــــــــ ۱۴۲۵( ،ق) ،انوار الفقاهه «کتاب النکاح» ،قم ،مدرسه امام علی بن ابی طالب.7
 .70منتظری ،حسینعلی1409( ،ق) ،مبانی فقهی حکومت اسالمی ،مترجم :محمود صلواتی و
ابوالفضل شکوری ،قم ،مؤسسۀ کیهان.
 .71منصوری ،ایاد۱۴۲۷( ،ق) ،البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم األصول،
قم ،انتشارات حسنین.
 .72موسوی زنجانی ،محمد بن ابوالقاسم۱۴۱۶( ،ق) ،التنفیذ الحکام التقلید ،تهران :احمد
الشیرازی.
 .73نایینی ،محمد حسین1373( ،ق) ،منیة الطالب في حاشیةالمکاسب ،تقریر موسی بن
محمد نجفی خوانساری ،تهران ،مکتبة المحمدیه.
 .74ــــــــ  ،)1352( ،اجود التقریرات ،قم ،مطبعة العرفان.
 .75ــــــــ  ،)1376( ،فوائد االصول ،قم ،جامعۀ مدرسین.

 .76ــــــــ ۱۴۱۱( ،ق) ،کتاب الصالة ،تقریر از محمد علی کاظمی ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی.
 .77نجفی ،محمد حسن1404( ،ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی.
 .78نراقی ،احمد بن محمد مهدی1417( ،ق) ،عوائد االیام في بیان قواعد االحکام و ّ
مهمات
مسائل الحالل و الحرام ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه قم.
 .79نوری ،فضل الله1414( ،ق) ،رسالة في قاعدة الضمان الید ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 .80نوری ،حسین1408( ،ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،آل البیت.:
 .81همدانی ،آقا رضا محمد بن هادی1416( ،ق) ،مصباح الفقیه ،قم ،مؤسسه الجعفریه.
 .82ــــــــ ۱۴۲۰( ،ق) ،حاشیۀ کتاب المکاسب ،تصحیح از محمد رضا انصاری ،قم :مؤلف.
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