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یک اصل ضروری که پیوسته حاکی از رابطه طرفینی بین موضوع وحکم است ،اصل تناسب موضوع وحکم استت و
در اثر مرتکزات ذهنی وسیره فهمیه به دست میآید .شارع حکیم در مقام بیان احکام به زبتان رترو و بابتل فهتم
ررو دستوراتش را بیان کرده است؛ لحاظ تناسب موضوع و حکم در مقام ثبوت و ارتبار شارع ،این ظرفیت را ایجاد
کرده که احکام فقهی ،در استمرار زمانها کارآیی خود را حفظ نماید .در مقام اثبات و طریق استنباط نیتز ایتن اصتل
مورد توجه فقیهان بوده است .پیرامون اصل تناسب ،مقاالتی چند نگارش شده استت .ستؤال اصت ی ایتن استت آیتا
سببهایی وجود داردکه محمل بروز بحث تناسب موضوع و حکم شده است؟ در ادبیات دینی ما چه اتفابی در بستتر
زمان افتاده است که ما مجاز به ورود به بحث تناسب موضوع و حکم شدیم؟ در ایتن نوشتتار بته منأتو و خاستتگاه
بحث تناسب موضوع وحکم فقهی پرداخته است .مفتوح بودن این بحث در مجامع فقهی و اصولی و بعضاً حقوبی ما
به روام ی چون گذشت زمان و تطور معنایی الفاظ ادله احکام ،تفریع در فقه به مصداق«ر ینا القاء االصول و ر تیکم
التفریع» ،وجود برائن در ادله احکام ،وجود منطقه الفراغ در ادله احکام ر یالخصوص در احکتام سیاستی حکتومتی،
دبت ورمق فقه شیعه در طریق استنباط ،پیدایش موضورات مستحدثه ،تدریجی بودن جعل احکام در زمان تأتریع،
در ارتباط است.
کلید واژه :خاستگاه تناسب موضوع و حکم ،بیان شارع ،منطقه الفراغ ،مسائل مستحدثه ،تفریع در فقه.
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 -1مقدمه
از مسائل بسیار مهم در طریق استنباط احکام فقهی ،تناسب بین موضوع وحکم شرری است .برای
فهم درست نصوص شرری که مبتنی براصل تناسب است ،مقاالتی چند در این زمینه نگارش یافته است؛
ازجم ه مباحث این است :با توجه به اصل« تناسب بین موضوع وحکم شرری» ،ررو ،سازگاری میان
موضوع و حکم در هر نص دینی ،میفهمد؛ اینکه حکم مترتب برموضوع است و با تغییر موضوع ،حکم
تغییرپذیر است و به صورت گذرا به برخی از تناسبات به صورت ضمنی اشاره کردهاند؛ بهطوری که از ثقل
بحث و پرسش میکاهد ،ولی در تبیین اصل موجودیت مساله مؤثر نبوده و نیست ،بدین جهت ،مبنای
خاستگاه تناسب بین موضوع وحکم شرری در طریق استنباط احکام شرری ،همچنان مورد توجه مجامع
فقهی و اصولی بوده و تا اندازهای دارای ابهام است .اساسا چه روام ی سبب شده است که به بحث تناسب
موضوع وحکم ورود پیدا میکنیم؟
فرضیه محقق در این مقاله آن است که مقصود از خاستگاه تناسب بین موضوع و حکم ،این است که
در ادبیات دینی ما ،چه اتفابی افتاده که ما اجازه داریم وارد بحث تناسب موضوع و حکم شویم؟ شارع در
مقام تأریع با مردم و برای هدایت آنان سخن میگوید و لذا به تناسب موضوع و حکم در مقام جعل احکام
توجه داشته است .بدین جهت هر حکم فقهی متناسب به موضورش جعل و ارتبار میشود .فهم روامل این
خاستگاه وزمینه بروز تناسب موضوع وحکم از اهداو این نوشتار است .در این نوشتار ،روش تحقیق بر پایه
مطالعات کتابخانهای و روش مرسوم در تحقیقات رشته های الهیات و ر وم انسانی است که نخست به
مفهومشناسی واژگان ک یدی و سپس به تبیین روامل خاستگاه تناسب بین موضوع وحکم از رهگذر بیان
ابسام احکام ،اشاره میشود.
 -2مفهوم شناسی موضوع تحقیق
تناسب و مناسبت و جایگاه آن با مسائل اصولی و فقهی از مفاهیم این پژوهش است که پیش از ورود
به مباحث اص ی ،نخست مفهوم شناسی تناسب بین موضوع وحکم در لغت و منابع فقهی بررسی میشود.
 -1 -2مفهوم تناسب در لغت
«تناسب» یا «مناسبت» در لغت به معنی هم شک ی و نزدیک به هم بودن است (واسطی،
زبیدی .)430 ،2 ،1414،مناسبت در لغت یعنی نزدیک به هم بودن و فالن چیز با فالن مناسب است یعنی

خاستگاه تناسب موضوع و حکم ...

151

بدان نزدیک است (سیوطی .)108 ،1423،2 ،مناسبت به معنای همانندی ،همراهی و سازگاری است (ابن
منظور .)756 ،1،تناسب یعنی با هم نسبت داشتن ،میان دو چیز نسبت و رابطه وجود داشتن (رمید،1371 ،
.)422
 -2-2تناسب در اصطالح
در اصطالح اصولیان وصف ظاهر و تقریبا ضابطه مندی است که از ترتب حکم به موضوع استفاده
میشود و چیزی است که مقصود رقال هم میتواند باشد (فاضل تونی .)239 ،1415 ،مناسبت و تناسب که
نزدیک به مالک و ر ت است .وصف حکم در کالم به گونه ای است که خبر از ر یت حکم می دهد .برای
نمونه در آیه شریفه« حُرِّمَتْ رَ َیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُم 1»...برشما حرام است (ازدواج با) مادرانتان،
دخترانتان ،خواهرانتان و ...به تناسب موضوع (امّهاتکم و  )...وحکم (تحریم) و به داللت اینکه احکام
تک یفی به افعال مک فین تع ق میگیرد ،میفهمیم که حکم تحریم فقط در ازدواج با محارم است .نظیر این
در آیه«حُرِّمَتْ رَ َیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدم» 2حکم تحریم به اریان خارجی تع ق نمیگیرد ب که به اکل میته و خون
که از افعال مک فین است تع ق میگیرد (طبرسی47 ،1372،3،؛ تفتازانی .)175 ،1376،در بعضی از کتب
اصولی ک مه اِخاله که مرادو مناسبت است بکار میبرند؛ یعنی گمان و خیال بر ر یت؛ حتی ردهای از
مناسبت به تخریج مناط یاد کردهاند (ایازی  .)39 ،1389،مناسب ،وصف مالزم حکم و متناسب با آن که در
اصطالح اصولی های اهل سنّت ،وصفی است که همواره همراه حکم بوده و رالوه بر آن بین حکم و آن
وصف ،مناسبتی نیز وجود دارد؛ منفعتی را برای مردم ج ب و یا مفسدهای را از آنها دور میکند ،مانند حکم
حرمت برای خمر به خاطر وصف « اسکار» که وصف مناسب است ،به بیان دیگر « اسکار» ر ت حرمت
است و شارع از طریق حکم حرمت ،مفسدهای را از مردم دور مینماید (شاهرودی.)1755 ،1389 ،
به نظر میرسد تناسب بین حکم و موضوع رابطهای است بین حکم و موضوع که بارث میشود ذهن
انسان از لفظ ،به موضوع متناسب با حکم یا حکم متناسب با موضوع ،متبادر شود .مناسبت این است که
بین موضوع و حکم ،سازگاری و هماهنگی ورابطه طرفینی وجود دارد ،که سبب تأریع حکم نزد شارع می-
شود .در حقیقت تع ق حکم به موضوع همواره در اثر تناسب و مناسبت حکم به آن موضوع است.
 - 1سوره نساء ،آیه 23
 - 2سوره مائده ،آیه 3
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 -3جایگاه تناسب موضوع وحکم با مباحث مشابه
بحث تناسب موضوع وحکم ،از آنجایی که پرسشهای کثیری که مربوط به رناوین مخت ف فقهی را
پاسخ میدهد و یک بحث اصولی است ودر تمام ابواب فقهی پرکاربرد است ،را میتوان تحت رنوان مسوله
اصولی در ر م اصول مطرح شود .در ر م اصول فقه ،شهید صدر مناسبت میان موضوع وحکم را در ذیل
ادله لفظی آورده است « :گاهی حکم در دلی ی با لفظی آمده است که معنای رامی دارد ولی ررو در می-
یابد که حکم به بخأی از مدلول لفظ ربط دارد؛ مانند «:اغسِل ثوبک اذا أصابه البول» غَسل لغتی است که
معنای رامی دارد و هر مایعی را شامل میشود ،ولی ررو در خصوص شستأو با آب را می فهمد و گاهی
حکم در دلی ی با لفظی آمده است لفظ معنای خاصی دارد و ررو معنای رامّی را از آن می فهمد .مانند:
«التأرب و ال تتوضوُ بماء القربه إذا أصابه نجس»؛ ترجمه :از آب مأک که نجس شده ،نخور و وضو هم
نگیر .بدرستی که آب مأک که نجس باشد ،مجرد مثال است .ررو معنای رامی را از دلیل (هر آب ب ی ی
که نجس باشد) میفهمد (صدر106 ،1430 ،؛ االیروانی .)149 ،1395 ،در فوائداالصول آمده است« :هر
مسوله ای که کبری بیاس استنباط برار بگیرد ،مسوله اصولی است .در وابع ،ر م اصول ر م به کبریاتی
است که صغریات به آن ضمیمه می شود و حکم فرری ک ی از آن منتج میشود (غروی نائینی،1 ،1355،
 .)19بارده اصولی با واسطه مورد رمل برار میگیرد؛ بارده اصولی ابتدا استنباط میشود ،سپس به آن
رمل میشود (المصطفوی .)1421،11 ،مسوله فقهی ،بدون واسطه ،همین که ثابت شود ،مورد رمل برار
میگیرد و ناظر به رابطهای جزئی است که در خارج وجود دارد (خویی.)3 ،1 ،1417،
به نظر نگارنده تحقیق ،بحث تناسب موضوع وحکم ،با توجه به اینکه ناظر بر روابط بین موضوع و
حکم است و این روابط را تبیین وتفسیر میکند و در اثر مرتکزات ذهنی وسیره فهمیه به دست میآید ،از
دو جنبه بابل بررسی است که در بیأتر مقاالت ،این دو جنبه خَ ط شده است -1:تناسب بین موضوع و
حکم گاهی سبب تعمیم موضوع و یا تضییق موضوع میشود (در این حالت حکم تغییر نمیکند) -2 .در اثر
تغییر ماهیت موضوع ،به تناسب موضوع و حکم ،حکم جدیدی به آن موضوع متغیر تع ّق میگیرد (حکم
تغییر میکند) .پرداختن به این مسوله از این جنبه ،مقال دیگری را میط بد.
و دیگر آنکه کار ر م اصول فقه ،پیداکردن حجّتها است .انواع حجّتها را از لفظ ،مفاهیم ،رقل،
بنای رقالء ،حتی از اصول رم یه (برائت ،استصحاب ،احتیاط و تخییر) استخراج میکند و ما را به اصل
حجیّت میرساند و در نهایت ،کالم شارع را برای ما مستدل و منجّز و یا معذِّریت برای ما میآورد .تناسب
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موضوع و حکم نیز پرسشهای کثیری را که مربوط به رناوین مخت ف فقهی ،ر یالخصوص مسائل
مستحدثه را پاسخ میدهد و مجموره کثیری از رناوین اصولی وفقهی را میتوان با توجه به تناسب موضوع
وحکم ،تفسیر و تبیین کرد و در تمامی مراحل حکم فقهی ،حکم متناسب با موضورش ارتبار و جعل می-
شود ،از این جهت ،میتوان اصل تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی را از حجتهای ر م
اصول فقه( ظنون خاصه) محسوب کرد.
 -4خاستگاه تناسب موضوع وحکم شرعی
در این نوشتار از تناسب موضوع و حکم بحث نمیشود؛ ب که از نقطه آغازین و ر ت به وجودآمدن
بحث تناسب موضوع و حکم در ادله فقهی ،مطرح میشود .بحث تناسب موضوع و حکم از رهگذر بررسی
ابسام احکام فقهی که مستفاد از احکام رق ی و رقالیی و یا احکام لفظی هستند ،باید بررسی شود .با
واکاوی ابسام احکام دانسته میشود که تناسب موضوع وحکم و شناخت میزان گستره موضوع در کدام یک
از این ابسام حکم مطرح می شود؛ که فقد این بررسی در مقاالت وتحقیقات پیأین احساس میشود .بنابر
این ،نخست ابسام احکام بررسی و سپس به روامل پیدایش بحث تناسب موضوع وحکم پرداخته میشود:
 -1-4احکام عقلی
مراد از حکم رقل ،صدور امر ونهی از سوی رقل نیست؛ ب که مراد از آن ادراک رقل است رقل درک
می کند که این کار مص حت م زمه و آن کار مفسده م زمه دارد؛ رقل انسان ،امر و نهی یا بعث و زجر ندارد
و «افعل» یا « التفعل» نمیگوید (صدر .)159 ،1340،2،از حکم رقل ،به حکم شررى مى رسیم و از ر مِ
به حکم رق ى ،به حکم شررى ،ر م پیدا مىکنیم (میرزای بمی .)70، 2 ،1427،دلیل رق ى به دو بسم
مستقالت رق یه و غیرمستقالت تقسیم مىشود .آنچه رقل تنهایى و بدون وساطت خطاب شررى مى-
شناسد ،مستقالت رق ى است ،مانند :حسن ردل و ببح ظ م ,وجوب مقدمه واجب و  ...احکام رقل در این
محدوده داراى ارتبار بطعى است .دلیل رقل ،حکمى است که به سبب آن به حکم شریعت دست مىیابیم
(انصاری2،542 ،1419،؛ انصاری .)1383،229 ،برخی از فقهاء ازجم ه محقق اصفهانی معتقد است :حتی اگر
رقل در مسالهای به مصالح رم ی برسد ،از آن جهت که واجبکردن رمل ،مالحظات دیگری نیز باید
داشته باشد ،نمیتوان از ادراک رقل به حکم بطعی شرری دسترسی یافت( اصفهانی.)130 ،2 ،1418،
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برخی معتقدند :رقل منبع حکم فقهى است ،یعنى فقیه که دسترسى به دلیل کتاب و دلیل سنت و اجماع
پیدا نکرد ،در مقام استنباط رقل ،حکم شررى از منبع رقل استفاده مىکند و از اینرو با کتاب و سنت از
لحاظ منبعبودن یکسان نخواهد بود و تفاوت کتاب و سنت با رقل در دو جهت بابل تصور است -1:کاربرد
رقل در موارد فقدان کتاب و سنت و ما ال نص فیه است -2.کتاب و سنت دلیل کاشف از وحى هستند،
ولى رقل کاشف و در پارهاى موارد حاکم نیز مىباشد و مانند وحى منبع حکم ،ت قى مىشود .حاکمبودن
رقل این است که رقل دلیل اثبات حکم شررى است ،و ما از ادراک رق ى ،استنباط حکم شررى مىنمائیم
(رمیدزنجانی.)223 ،2، 1421 ،
 -2-4احکام عقالیی
رقال برای تنظیم روابط اجتماری و اجرای ردالت ،ارتباراتی وضع نموده و خود را م زم به تبعیت ازآن
میکنند .بسیاری از احکام جاری در معامالت ،ارتبار رقالء وررو جامعه است .احکام معامالت در اسالم
جز در موارد نادر ،جنبه امضایى داشته و از جنبه توسیسى برخوردار نیست .برای نمونه« :خیار مج س» در
باب بیع و «خیار حیوان» و یا آنکه اگر در موردى معام هاى بین مردم رایج بوده و در نظر شرع مقدس به
مص حت اجتماع نبوده ،آن را ممنوع ارالم فرموده است؛ نظیر معام ه ربوى  ،بیع حصات ،بیع منابذه و بیع
مالمسه (طاهری .)7 ،1418،4 ،یکى از شئون مالکیت این است که در صورت ردم امکان تس یم رین،
ابرب امور به آن که مثل یا بیمت است ،باید پرداخت شود .این از احکام رقالیى مالکیت یک شىء است
(شبیری زنجانی .)1419،23،7251 ،امام خمینی تس یم و تس ّم را از امور رقالیى و ررفى مىداند؛ زیرا بدل
در وابع در برابر اصل مال و یا مالیت آن و یا نفى س طنت است .از این رو رقالء رد اصل مال را در برابر
استرداد بدل الزم مىدانند ،در این باره مىنویسد :لزوم تس یم«اصلمال»وتس ّم«بدل» ،از احکام رقالیى
باب معاوضات و غرامات و فسخ آنهاست (خمینی .)1434،1،450،اصل وحدت سیاق که امری رقالیی
است ،فقهاء در مراجعه به برآن به سیاق آیات کریمه ،توجه داشته و در تعیین معنای واژهها و فهم مفاد
آیات ،از آن کمک گرفتهاند و به توثیر سیاق در فهم آیات برآن در تفسیر و استخراج احکام فقهی تصریح
کردهاند (بابایی.)128 ،1394 ،
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 -3-4احکام لفظی
احکام فقهی که از ادله شرری لفظی مستفاد است ،به دو گونه داللت دارند -1 :داللتی خاص که در
همه موارد ،برای استنباط مورد استفاده برار نمیگیرد و رهدهدار این نحوه داللت ر وم لغت (صرو ،نحو و
 )...است  -2داللتی رام وجود دارد که صالحیت دارد در استنباط مسائل مخت ف فقهی وارد شود .در
رم یات استنباط کاربرد دارد .مانند داللت صیغه افعل بر وجوب ،داللت اسم جنس خالی از بید بر اطالق؛
شهید صدر میگوید :مراد از بحثهای لغوی این است که داللت لفظ بر معنایی معیّن ،کأف و مع وم شود
مثالً :بحث از داللت صیغه امر بر وجوب و داللت جم ه شرطیه بر مفهوم .ولی در بحثهای تح ی یه ،فرض
بر این است که ببالً معنای کالم مع وم وروشن است ،ولی این معنا ،از مجموع اجزای کالم و به شیوه تعدّد
دالّ و مدلول استفاده میشود (صدر .)130 -132 ،1395 ،در فهم نصوص دینی با برداشتهای اجتماری
براساس حجیت ظهور است که فهمیده میشود؛ زیرا فقیه در آغاز به فهم لغوی و داللت لفظی ،شروع
میکند و سپس دریافت اجتماری خود (تناسب موضوع و حکم) را از نص به بررسی میگیرد؛ این ظهور ،نزد
خردمندان همان اندازه حجّت است که ظهور لغوی وضعی و سیابی حجّت است (فیض .)154 ،1382 ،ویا
در باب نکاح ،به پدرومادر« ،اب وام» گفته مىشود ،به تناسب حکم ،معناى لغوى در نظر گرفته میشود،
ولى در باب ارث معناى شررى (والد ،والده) مورد لحاظ است ،دلیل این تفصیل ،تناسب حکم و موضوع
است ،در یک جا معناى لغوى کافى است ،زیرا مسائل جسمانى مطرح است و در جائى دیگر معناى شررى،
چون مسائل حقوبى و بانونى مطرح است ،و این تفصیل در ارماق جان ر ماء بوده و لو بیان نکردهاند
(مکارم شیرازی )114 ،2 ،1424،و یا ک مه «شیء» در بارده فقهی« من م ک شیئا م ک االبراربه» داراى
مفهومى رام است و شامل همه اریان و افعال مىشود .ولی مطابق بارده تناسب حکم و موضوع ،مراد از
شیء منحصراً افعال است و نمىتواند شامل اریان نیز باشد .بدیهى است که ابرار هیچگاه به «رین مال»
تع ق نمىگیرد ،ب که موضوع آن همواره ارمال و افعال یا ثبوت حق و تع ق آن به دیگرى است .با توجه به
ضرورت وجود مناسبت بین حکم و موضوع ،منظور از «شیء» در جم ه شرط نیز منحصرا افعال و تصرفات
حقوبى است (محقق داماد.)189 ،1406،3 ،
 -5تحلیل و بررسی
در بحث تناسب موضوع وحکم احکام رق ی مطرح نمی شوند؛ چون احکام رق ی تابع لفظ نیستند .رقل
بادر به تطبیق به مصادیق نیست؛ مثالً نمیتواند استعمال دخانیات را از مصادیق ظ م هست یا نه؟ اگر
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مناطات حکم را بدست بیاوریم ،حکم بر آن مترتب میشود .ممکن است بحث تناسب موضوع و حکم در
احکام رقالیی و امضایی شارع ،وارد شود ولی باید با توجه به تناسب موضوع و حکم ،باید میزان امضای
شارع و مذاق شارع را کأف کنیم .به اتفاق همه ر ما ،حجیت سیره رقال به امضای شارع و یا حدابل ردم
ثبوت ردع نیازمند است .البته به نظر نگارنده مقاله ،اگر س وک رم ی خاصی از طرو رقالء به ما برسد و
بطع و یقین حاصل شود که به انگیزه حفظ مصالح رمومی مردم و یا شرایط زمان و مکان ابتضاء کرده
است ،در این صورت نیاز به امضای خاص شارع نباشد و امضای رام شارع برای آن کافی باشد .بیأترین
بحث تناسب موضوع وحکم فقهی ،پیرامون ادله لفظی احکام فقهی وارد میشود .برای نمونه :پیامبر اسالم
(ص) از بیع غرری نهی نموده است 1.و طبق روایات از بیعهای نظیر بیع منابذه ،بیع حصات ،بیع ما لیس
رند المالک ،بیع مضامین ،بیع محاب ه ،بیع مزابنه 2،بیع کالی به کالی که جهل در آنها وجود دارد و مست زم
غرر است نهی شده است (انصاری .)68 ،1421 ،به تناسب موضوع وحکم ،وبتی پیامبر (ص) نهی از بیع
غرری نموده است ،مفهوم رامی را در نظر گرفته و بر اساس آن مفهوم رام ،بیعهای دیگری در زمانها و
مکان دیگری پدید میآیند ،غرری باشند ،باید صحیح نباشند .لذا میتوان صحت وردم صحت خرید و
فروشهای جدیدی که در رصر حاضر ( اینترنتی) مرسوم شده ،در صورت غرر ،به تناسب موضوع وحکم،
بربطالن آنها حکم کرد .برای نمونه در مقاله بررسی فقهی حقوبی ماهیت بیع در فضای مجازی آمده است:
بیع الکترونیکی تخصصاً از بحث بیع غرری خارج است و اساساً شیبه بیع حصات نیست ،زیرا با دبت در
روند وبوع بیع الکترونیکی و طرز ایجاد آن از ایجاب و ببول وسایر امور مرتبط به آن مأتری با انتخاب
کاال بیع ک ی را منعقد نموده و فروشنده براساس انتخاب خریدار ،از میان کاالی موجود در انبار ،یکی را
جهت تحویل به مأتری ارسال میکند (محمدیان امیری و همکاران.)152 ،55 ،1397 ،
 -6عوامل خاستگاه تناسب موضوع و حکم
ائمه معصومین ر یهم السالم و یا شارع حکیم ،در بیان احکام شرری از زبان تخصصی فقه و حقوق
استفاده کردند؛ ولیکن در مقام بیان احکام ،خودشون را منحصر در این زبان تخصصی نکردند ،به زبان ررو
و بابل فهم ررو بیان میکردند .بدین جهت از مجموره فرمودههای معصومین ر یهم السالم است ،که
 - 1وسائل الأیعه ،باب 2از ابواب رقد بیع ،ج ،12حدیث ،1ص252
 -2أَبِی رَبْدِ ال َّهِ ع بَالَ :نَهَى رَسُولُ ال َّهِ (ص) رَنِ الْمُحَابَ َةِ وَ الْمُزَابَنَةِ -فَقَالَ الْمُحَابَ َةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ -وَ الْمُزَابَنَةُ بَیْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ
الْحَدِیثَ(وسائل الأیعه)239 ،18 ،؛ از رسول خدا ص ّى ال ّه ر یه و آله و س م نقل شده« :نهى النّبى ص ّى ال ّه ر یه و آله و س م رن المنابذة و
المالمسة و بیع الحصاة» ( .وسائل الأیعة ،12 ،باب  12از ابواب رقد البیع ،حدیث .)13
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احکام شرری را استخراج و استنباط میکنیم و در طریق استنباط حکم شرری باید میزان گستره موضوع و
حکم مأخص شود .در ادبیات دینی ما این طور نیست که به زبان فقهی صرو بیان شده است ،ب که به
زبان تاریخی و گاه به زبان اخالبی و یا مصدابی بیان شده است .اگر شارع اجازه نداده باشد و یا با زبان
فنی و تخصصی بیان نموده باشد ،ما نمی توانیم وارد بحث تناسب موضوع و حکم شویم .در ادبیات دینی ما
چه اتفابی افتاده است که ما مجاز هستیم به تناسب موضوع وحکم بپردازیم؟ در وابع روامل خاستگاه بحث
تناسب موضوع و حکم چیست؟ بطعا دلیل های موثور تنها به زمان صدور آنها تع ق نداشته ،ب که در زمان-
های دیگر هم کاربرد دارد و برای همه زمانها و مکانها ساری و جاری است .زیرا دینی که ادرای خاتمیت
دارد و خود را شایسته اجرا در تمام زمانها و مکانها میداند ،بایدبه تحوالت جامعه در اثر تناسب موضوع
وحکم توجه داشته باشد (شوشتری .)223 ،1 ،1427،درآیه/40سوره احزاب َ ...« :لکِنْ رَسُولَ ال َّهِ وَ خاتَمَ
النَّبِیِّین »...از مزایای رسول اکرم ص ی اهلل ر یه وآله خاتمیت است ،خاتم یعنی مُهر ،که در پایان نوشتهها
برار میگیرد؛ یعنی رسالت پیامبر برای همه انسانها تا روز بیامت هست (جوادی آم ی33 ،8 ،1385 ،؛
همان .)60،فهم ادله احکام فقهی متوبف برشناخت زمان و شرایط آنهاست؛ زیرا در اثر گذشت زمان
معناهای الفاظ تطور وتحول پیدا میکنند .در ذیل به برخی از روامل خاستگاه تناسب موضوع وحکم اشاره
می شود.
-1-6گذشت زمان
یکی از روامل خاستگاه تناسب موضوع و احکام فقهی ،تطور معنایی الفاظ در اثر گذشت زمان است.
در اثر تحوالت و مناسبات اجتماری واژهها در طول زمان و در جوامع مخت ف همواره تغییر معنا میدهند .در
وابع تغییر در تصورات ویافتههای انسان ،در اثر گذشت زمان رخ داده ،نه در مفاد کالم شارع؛ برای نمونه در
برآن کریم در مورد خ قت آسمانها آمده است «:وَ بَنَیْنا فَوْبَکُمْ سَبْعاً شِداداً»؛ 1و برفراز شما هفت آسمان
استوار بنا کردیم .در این آیه صرفاً از استحکام و هفتگانه بودن آسمانها سخن به میان آمده است ،ولی
چگونگی این هفت آسمان در این آیه مطرح نأده است .حال اگر مفسران گذشته در مورد چگونگی نسبت
آسمانها با یکدیگر تصویری ارائه داده بودند که در اثر پیأرفت ر م وگذشت زمان ،بطالن آن روشن شد ویا
تحولی در آن تصویر رخ داد ،این تحول و تغییر در اثر گذشت زمان ،تحول در واژگان برآن نیست
 - 1سوره نباء ،آیه13
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(رجبی .)63 ،1390،تحول در معانی الفاظ است .از ویژگیهای برآن است که در هر رصری میتوان آن را
بر حسب معانی الفاظ در آن رصر تفسیر کرد و معارو جدیدی از آن به دست آورد .بررسی لغت نامهها و
سیر نگارش آنها مع وم میگردد ،در اثر گذشت زمان و تغییر معناهای الفاظ تدوین شدهاند و هر یک در
دوره معینی ،مورد توجه بوده است مثالً لغت نامه العین خ یل ،تهذیب ال غه الزهری بر حسب مخارج صوتی
حروو؛ و الغریب المصنف ،از ابو ربید باسم بن سالم ،فقه ال غه ،از ثعالبی به صورت موضوری؛ مقاییس
ال غه ابن فارس ،الصحاح جوهری ،لسان العرب ابن منظوربه صورت الفبایی ،تنظیم وتدوین شده-
اند(طیبحسینی .)76 ،1392 ،برخی از تحوالت در اثر گذشت زمان به تدریج حاصل شدند .برای نمونه،
تحول معنایى در واژه امام ،ایجاد شده ،بهویژه آنکه این واژه در برهههاى گوناگون تاریخى ،مؤلفههاى
معنایى مخت فى داشته و همواره تغییر ،پذیرفته است .شیوه معمول لغتشناسان ،کاربردهاى رصر خود را
معناى لغت مىدانستند .برای نمونه « :ضمان در لغت به معناى مط ق التزام نیست ،ب که به معناى رهده
دارى و به رهده گرفتن است؛ برحسب اخبار وارده و فتاواى فقهاى شیعه ،ضمان به معناى نقل ذمّه
است(نجف آبادی« .)276 ،1409،3،جمرات» که به محلّ اجتماع سنگریزهها گفته شده ،وبه معناى
«ستون» نیست ،ب که به معناى مجتمع الحصى گرفتهاند .اطالق آن بر محلهاى سهگانه ،از ببیل اطالق
ک ّى بر فرد است و به تدریج وگذشت زمان واژه جمرات براى آن اماکن «ر م» شده است (مکارم شیرازی،
 .)22 ،1424بطعاً دانستن معانی در حکم فقهی رمی جمرات در مناسک حج (لزوم و ردم لزوم رمی به
ستونها) تاثیرگذار است .پس گذشت زمان ،وداللت معانی الفاظ ادله احکام فقهی ،وتوجه به تناسب موضوع
و حکم ،در تحول احکام فقهی تاثیر گذار است.
 -2-6تفریع در فقه
یکی از مباحثی که به ما اجازه ورود به بحث تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی
میدهد بحث تفریع است .در آیه شریفه «:کَأَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْ ُها ثابِتٌ وَ فَرْرُها فِی السَّماءِ» 1درخت پاکی که
ریأهاش در زمین و شاخهاش در آسمان است .واژه « تفریع» در کتب لغت به یک مفهوم وبا ربارات
گوناگون تعریف شده است .تفریع از فرع؛ یعنی باال رفتن از کوه ،فروع مساله ،فروع مرد ،فرزند
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است(1برشی163 ،1412،5،؛ ابن منظور248 ،1414،8،؛ جوهری1257 ،1410،3،؛ اصفهانی )1412،632 ،و
یا اصل را ادنی و فرع را ار ی برار دادند و شاخه زدن و از اصل به فرع رفتن معنا شده است .در فقه به
دستهای از احکام برگرفته شده از ریأه های اص ی ،فروع گفته میشود و چون ریأههای اص ی فقه در
کتاب و سنّت است ،احکامی که صریحاً در کتاب و سنّت یافت نأود ،بصورت تفریع براصل بیان میشود.
در زمان رسول اهلل ص ی اهلل ر یه وآله وس ّم نیز وبتی دسترسی به آن حضرت نبود از اجتهاد و تفریع
استفاده میشد ،لکن رمدتاً این کار پس ازرح ت نبی اکرم ص ی اهلل ر یه وآله وس ّم و انقطاع وحی به
همراه توسعه سرزمینهای اسالمی و بروز مسائل و موضوراتی که نیاز به حکم داشت ،پا گرفت؛ دوره تفریع
تا به امروز ادامه دارد (رظیمی .)51 ،1394 ،ریأة اص ى فقه شیعه را مىتوان از حدیث پیامبر ص ی اهلل ر یه
و آله که فرمود« :ال یفتین احدکم فى المسجد و ر ى حاضر»؛ ترجمه :تا ر ى حضور دارد کسى فتوا ندهد،
بدست آورد .ابن رباسمىگفت « :اذا ثبت لنا رن ر ى (ع) بول ،لم نعه الى غیره»؛ هرگاه از ر ى ر یه
السالم گفتهاى ثابت مىشد ما نظر دیگرى را نمىپذیرفتیم» (زنجانی .)35 ،1421،2 ،خطوط اص ى و
معیارهاى ضرورى آیین دادرسی به ویژه در مبحث ادلّة اثبات دروى از معیارهای اصولى توسط پیامبر
اسالم ص ى اهلل ر یه و آله در رصر نبوت ( 23سال) وائمه معصومین ر یهم السالم بعد از رصر نبوت در
رصر امامت ( 250سال) بیان شده است ،که همة متفرّرات و ارتبارات وضعى و اجتمارى بابل استنباط و
استخراج به آنها برمىگردد و بر پایة همین اصول ،مىتوان آیین دادرسى مدنى و آیین دادرسى کیفرى را بر
حسب مقتضیات زمان و مکان وتناسب موضوع وحکم سامان بخأید (بروجردی.)10 ،1429،30 ،
 -3-6وجود قرائن در ادله
شیوه بیان شارع حکیم ،در احکام فقهی بیأتر در بالب رام و خاص و یا مط ق و مقید بوده است.
وهمین شیوه بیان بوده است که سبب کارآیی مستمر احکام فقهی در شرایط مخت ف زمان ومکان و
متناسب با تغییرات موضورات ،شده است .اصل اساسی در طریق استنباط احکام فقهی ،توجه به برائن در
ادله احکام است .با توجه به برائن در ادله است که تناسب بین موضوع وحکم بهتر درک میشود« .برائن»
جمع برینه؛ برینه باطعه« :هی االماره البالغه حد الیقین» رالمت وامارهای که به حد یقین برسد( ابوجیب،
 .)302 ،1408منظور از برائن ،اموری است که به نحوی با کالم ارتباط لفظی یا معنوی داشته و در فهم
 « - 1فَرَّرْتُ فی الجبل :صَعَّدْتُ»؛« فَرَّرْتُ الجبل ،و تَفَرَّعَ کذا ،و فُرُوعُ المسوله ،و فُرُوعُ الرّجل :أوالده»
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محتوای ومقصود شارع مؤثر است ،خواه متصل به کالم ویا منفصل از کالم شارع باشد ،خواه لفظی و یا
رق ی به شک ی که معنا ومدلول کالم فهمیده شود .برای شناخت مراد شارع باید به همة برائنِ لفظی
متصل و منفصل رجوع شود و تنها توجه به کالم و ظهور ابتدایی آن ،بدون فحص تام از آن برائن ،صحیح
نیست .توجه به شرایط تاریخی صدور گفتار و رفتار معصومان ،درحل تعارض روایات ،ویا شناخت جهت
صدور گفتار و رفتار معصوم دخیل است .مثالً امام خمینی(ره) در حل تعارض میان روایات خیار حیوان ،از
تفاوت مبادالت در زمان پیامبرص ی اهلل ر یه و آله و امامان متوخر ر یهم السالم استفاده کرده است
(خمینی )1434،4،177 ،و یا رالمه طباطبایی خبرهای واحدی که همراه برائنِ مفید ر م هستند را فقط در
فقه حجت میدانند (طباطبایی.)141 ،8 ،1417 ،

1

فقیه در مقام استنباط با فحص از برائن ،مراد شارع را بهتر میفهمد و در صدور فتوا کمتر دچار خطا
میگردد .توجه به برائن وسیاق کالم شارع است که باب تناسب موضوع وحکم را در طریق استنباط احکام
مفتوح کرده است.
 -4-6وجود منطقه الفراغ در احکام شرعی
ازجم ه ظرفیتهایی که در ادله احکام فقهی وجود دارد و به ما اجازه ورود به بحث تناسب موضوع
وحکم میدهد ،وجود فضاهایی است که شارع ،امر تقنین را به ولیاالمر واگذار نموده است ،که در فقه شیعه
وجود ب مروی که فابد حکم شرری است را خبر می دهد؛ به نظریه منطقه الفراغ ( ب مرو ترخیص) نامیده
شده است (شهید صدر .)331 ،1 ،1378،برطبق نظریه منطقه الفراغ ،دین ،به حاکم اسالمی اجازه داده است
تا در برخی مسائل اجتماری بادرنظر گرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان حکم و بانون وضع
کند 2.دلیل شهید صدر ،بر این اختیار و صالحیت ،آیه  59از سوره نساء است و میگوید :از این آیه چنین
استنباط مىشود که حد ومرز ب مرو ترخیص که حوزه اختیار حاکم است ،هر فعالیتى است،که نص شررى بر
 « - 1أن اآلحاد من الروایات ال تکون حجة رندنا إال إذا کانت محفوفة بالقرائن المفیدة ل ع م أرنی الوثوق التام الأخصی سواء کانت فی
أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو غیرها إال فی الفقه فإن الوثوق النوری کاو فی حجیة الروایة»...
 - 2منطقة الفراغ فی التأریع االبتصادی ،هذا الفراغ أهمیة کبیرة خالل رم یة اکتأاو المذهب االبتصادی ،فإن المذهب االبتصادی فی
اإلسالم یأتمل ر ى جانبی ن :أحدهما :بد م ئ من ببل اإلسالم بصورة منجزة ،ال تقبل التغییر و التبدیل ،و اآلخر :یأکل منطقة الفراغ ،بد
ترک اإلسالم مهمة م ئها إلى الدولة أو ولی األمر ،یمألها وفقا لمتط بات األهداو العامة لالبتصاد اإلسالمی ،و مقتضیاتها فی کل
زمان(صدر)380 ،1417 ،؛ الدلیل ر ى إرطاء ولی األمر صالحیات کهذه ،لملء منطقة الفراغ ،هو النص القرآنی الکریم یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا
أَطِیعُوا ال ّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْوَمْرِ مِنْکُمْ (صدر)689 ،1417 ،
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حرمت یا وجوب آن داللت نکند .اما ولیاالمر نمىتواند رم ى را که شرع حرام کرده است ،مانند ربا ،مجاز
کند یا رم ى را که در شرع واجب شده ،مانند :نفقه زوجه ،ممنوع کند .اسالم همه رصرها را در برمىگیرد؛
از این روى مبادى بانونگذارى حیات ابتصادى خود را به صورت امرى موبّت و مقطعى بیان نمىکند ،ب که
آن را در بالبى بیان مىکند که بتواند بر همه رصرها برابر شود( صدر .)722 ،1417،در مقابل برخی معتقدند
که منطقه الفراغی در بیان احکام فقهی وجود ندارد .تعبیر به «فراغ» معنا ندارد .چون اولىاالمربر اساس
«تأخیص مص حت أهمّ» حکمى صادر مىکند ،و به یک حکم ثانوىِ مقدّم بر حکم اوّلى رمل مینماید.
رنصر منطقة الفراغ استیعاب و شمولى را براى شریعت نیاورده است ب که آنچه بارث شمول و استیعاب
مىشود همان اجازهاى است که رقل و شرع به حاکم اسالمى مىدهد .بنابراین آنچه بر رهدة ولىّ امر است
تأخیص و تعیین مصداق براى رناوین اوّلیه (ارمّ از موارد احکام الزامى و غیر الزامى) و تأخیص رناوین
ثانویه و رروض و ردم رروض آن بر موضورات است .وبتى میرزاى شیرازى اباحة شرب تنباکو را به
حرمت شرب آن تبدیل مىکند؛ حکم اباحه را با حکم «وجوب حفظ کیان اسالم و مس مین» و یا «وجوب
حفظ رزّت اسالم و مس مین» و یا «وجوب منع از استیالى کفّار» ،متزاحم دیدند یعنى در راستاى رمل به
این رناوین ،فتواى حرمت شرب تنباکو را صادر کردند ودلیل صالحیت اولیاالمر را آیه برآن میدانند« :رَبُّنَا
الَّذِی أَرْطى کُلَّ شَیْءٍ خَ ْقَهُ ثُمَّ هَدى» .1انسان موجودى داراى رقل و شعور است ،خداوند هدایت
تکوینىاش را با هدایت تأریعى او به وسی ة پیامبران ،همراه کرده است .بسیارى از مسائل مستحدثه در
رصر و زمان ما و در زمانهاى آینده از طریق اصول ک یهاى که در کتاب و سنّت وارد شده با در نظر
گرفتن دگرگونى موضورات حلّ مىشود .احکام هرگز دگرگون نمىشوند ،در وابع دگرگونى در موضورات
است که با تغییر زمان یا مکان ویا احراز مص حتهایی حاصل مىشود (مکارم شیرازی217 ،1427 ،؛ همان،
 .)213به نظر نگارندة تحقیق ،نظر صواب همین است .الزمه« تبیاناً لکل شیء» 2وبه مصداق« ر ینا القاء
االصول و ر یکم التفریع» 3این است پاسخگوی تمام مسائل مستحدثه باید باشد و شمّ الفقاهه بوی در
طریق استنباط باید به کارگرفته شود ،که احکام متناسب موضورات مستحدثه با محوریت ثابتات در منابع
دینی استخراج شود .
 - 1سوره طه ،آیه 50
 - 2سوره نحل ،آیه89
 - - 3مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْ ًا مِنْ کِتَابِ هِأَامِ بْنِ سَالِمٍ رَنْ أَبِی رَبْدِ ال َّهِ ع بَالَ«:إِنَّمَا رَ َیْنَا أَنْ نُ ْقِیَ إِلَیْکُمُالْوُصُولَ وَرَ َیْکُمْ أَنْ
تُفَرِّرُوا» (رام ی ،61 ،27 ،1409 ،ابواب صفات باضی.)6،52 ،
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 -5-6دقت و عمق فقه شیعه
فقه اهل بیت ر یهم السالم که برگرفته از کتاب و سنّت است ،فقهى ریأهدار و غنى است که شجره
طیّبة آن در هیچ برههاى از تاریخ ،از ریأه جدا نأده است .سرچأمه فقه اهل بیت ر یهمالسالم کتاب خدا
و سنّت ناب رسول خداست ،که توسط امامان اهل بیت ر یهم السالم تبیین شده است (مکارم
شیرازی .)1427،96،از دوران ط وع اسالم تاکنون فقیهان نامدار و رالمان وارسته متعدّدى ،آثار ارزشمند
بىشمارى را به یادگار گذاشتهاند .فقه شیعه همسان با دیگر دیدگاهها و مکاتب فقهى ،در طول تاریخ ،ادوار
تکام ى را پیموده است ،به صورت یکى از فقههاى غنى و سرشار از منابع پربار درآمده است که هم اکنون
پاسخگوى نیازهاى معنوى و اجتمارى مردم مىباشد (سیوری ح ی .)1425،2،487 ،به سبب انفتاح باب
اجتهاد ،حرکت صعودى و رشد آن بسیار چأمگیر بوده است (مکارم شیرازی .)1427،95 ،فقه شیعی ،به
بدمت بیش از هزار سال دبت و ژرو کاوی ،فقهی رمیق و دبیق است .آزادی اجتهاد در تأیع ،این توفیق
ربانی را به همراه داشته و دارد که فقاهت ،گام به گام سیر کند ،وبه تکامل برسد .برای مثال ،شیخ مفید و
شیخ طوسی و یا محقق کرکی ،احکام فقهی را به توجه به ضرورت زمان خویش تدوین و تنها تکرار آرای
پیأینیان خود نبودند .در رصر شهید اول و شهید ثانی با فقه در رصر شیخ طوسی متفاوت است؛ چون هر
کدام در زمان خاصی به فعالیت ر می مأغول بودهاند .یکی از روامل مهم در تحول فقه ،بُعد نظری ،دیدگاه
های فکری و رمق توثیرات فقهیان است (االصفی .)25 ،1 ،1386 ،دبت و رمق فقه شیعه و کارآمدی آن
مرهون ،تالش همه فقیهان در زمانهای متمادی ومکانهای گوناگون و توجه به مناسبتهای بین موضوع
وحکم که ریأه درر وم موثور ار اهل بیت ر یهم السالم ،است که بحث تناسب موضوع و حکم همچنان
مفتوح و مورد توجه مجامع فقهی بوده است.
 -6-6زمان ومکان استنباط
یکی از روام ی که به ما اجازه ورود به بحث تناسب موضوع و حکم را میدهد این است ،زمان ومکان
در موضوعِ احکام فقهی تاثیرگذار است .فقیه درطریق استنباط ،گاهی دراثر شرایط زمان و مکان و مناسبات
اجتماری و فرهنگی حاکم بر جامعه ،متوثر میشود ،بدون این که خودش متوجه باشد .وابعاً بر فقهاء
ومجتهدین واجب است که شرایط زمان خودشان را بأناسند .اگر بأناسند ،بسیاری از مأکالتی که امروز
طرح میشود و به صورت یک مأکل و یک بن بست وجود دارد از میان میرود (مطهری.)26 ، 2 ،1380 ،
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منظور از تاثیر زمان و مکان در اجتهاد ،تغییر حکم بدون تغییر موضوع آن نیست ،چراکه « حالل محمّد تا
روز بیامت حالل و آنچه را آن حضرت تحریم کرده تا روز بیامت حرام است» (مکارم شیرازی،1387،2 ،
185؛ ک ینی .)58 ،19 ،1429،1،مثالً :اصل ثبوت زکات از بوانین اساسى اسالم و ب که جمیع ادیان الهى
است؛ زکات در برآن ،چون اساس مالى حکومت اسالمى است .بیان متع ّق زکات را به اختیار اولیاء
مس مانان و حاکمان به حق در هر زمان و مکانى نهاده است و پیامبر اکرم ص ى ال ّه ر یه و آله به رنوان
اینکه در زمان خودش حاکم مس مانان بود ،زکات را بر نُه چیز برار داد؛ زیرا این نُه چیز رمده ثروت ررب
آن روز محسوب مىشد .و یا خمس ارباح مکاسب یک مالیات حکومتى است که ائمه متوخر (امام رضا و
امام هادى و امام رسکرى ر یهم السالم به رنوان اینکه شررا رهبران مردم و مدیران جامعه (شیعه)
بودهاند بر حسب نیاز زمان خود آن را برار دادهاند ،چون زکاتها و اموال رمومى و دیگر مالیاتهاى اسالمى از
مسیر اص ى خود منحرو شده و در اختیار خ فاى جور و رمال آنان برار گرفته بود ،ائمه ر یهم السالم (در
زمان امام صادق و امام بابر ر یهما السالم) گاهى آن را حالل مىکردند و در زمان امام رضا و امام جواد و
امام هادى ر یهم السالم آن را ط ب مىنمودند (نجفآبادی .)19 ،6 ،1409 ،آیین دادرسى مدنى و کیفرى
رالوه بر اصول و مبانى آنها که در فقه امامیّه تبیین شده است به ویژگىها و مختصات مکانى و زمانى
مربوط مىشوند که موضوع صالحیتها و مرور زمانها و فرجامخواهى را در رسیدگى بضائى در پى خواهد
داشت که نتیجه و برآیند آن ،انضباط بضائى اسالم خواهد بود( بروجرى .)30،10 ،1429،در طریق استنباط
احکام فقهی دانستن متع ق احکام فقهى بسیار ضرورى است .برخی متع ق احکام فقهی به صراحت در
کتاب وسنّت آمده است ،ولی برخی به واسطه ارتبارهای ررو شناخته میشوند ،ررفى مانند بیع ،وزنى یا
رددى بودن کاال و  ...ارتبارهاى ررفى طبق زمان و مکان تغییر مىکنند؛ گاهى در زمان واحد یک کاال در
منطقهاى وزنى و در منطقهاى دیگر شمارشى است و گاهى یک کاال در یک منطقه در طول زمان از وزنى
بودن به شمارشى تغییر مىکند .بنابراین درک فقیه از رنصر زمان و مکان در فهم حقایق و تناسب موضوع
وحکم ،موجب فتاوى تازه وبدیع مىشود( همان.)9 ،23 ،
 -7-6پیدایش موضوعات مستحدثه
از جم ه دالی ی که سبب شده بحث تناسب موضوع و حکم مطرح شود ،پیدایش موضورات جدید
است .هر پدیدهای که موضوع یا متع ّق حکم فقهی برار بگیرد و در صدر اسالم وجود نداشته باشد،
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مستحدثه به شمار میرود .بسیارى از مسائل مستحدثه در رصر و زمان ما و در زمانهاى آینده از طریق
اصول ک یهاى که در کتاب و سنّت وارد شده با در نظرگرفتن دگرگونى موضورات حلّ مىشود .ر ی
ال خصوص که باب اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است .اجتهاد در احکام اسالمى محدود به چند نفر
نبوده و پایان نیافته است؛ تمام مجتهدان فقهاى آگاه به مبانى شرع مىتوانند احکام اسالمى را استخراج
کنند ،به طریق اولی ،فقهاى امروز از فقهاى دیروز آمادگى بیأترى براى استنباط احکام دارند زیرا وارث
ر وم آنها هستند و ر ومى نیز از خود بر آن مىافزایند .مسائل مربوط به تأریح بدن انسانها براى تکمیل
ر م طب و همچنین پیوند ارضا و مسائل بانکدارى و انواع شرکتها و انواع بیمهها و تجارتهاى
الکترونیکى و سفرهاى فضایى و امثال آن همگى در پرتو اصول ک یّه با در نظر گرفتن تغییر موضورات بر
حسب زمان و مکان بابل حلّ است(مکارم شیرازی .)217 ،1427،مثالً :اسکناس و پولهای فع ی که
مصداق امور مستحدثه هستند .اگرچه پولهای فع ی با پولهای صدر اسالم شباهتهایی دارند؛ ازجم ه
معیار و مقیاس ارزشها و به رنوان ارزش مبادلهای کاالها و خدمات ارتبار میشوند؛ وررو و رقالء در
مقابل کاهش ارزش مبادلهای پول واکنش نأان میدهند و به پول نظر آلی و طریقی دارند و پول مط وبیت
ررضی دارد .ولی تفاوتهایی ،چون طال ونقره که به شکل دینار و درهم مسکوک،درصدر اسالم استفاده
میشد و ارزش مبادلهای به صورت وزنی داشتهاند؛ ولی پول در رصر حاضر ارزش مبادلهای ارتباری دارد.
در نزد ررو و رقال ارزش استعمالی( فایدة مصرفی) ندارد و فقط ارزش مبادلهای دارند (یوسفی89 ،1381 ،؛
همان )86 ،از آثار پولهاى کاغذى و ارتبارى است ،که با پدیدهای مانند تورّم ارزش آن کاهش مییابد.
درحالی که اگر معامالت با پولهای حقیقی(درهم ودینار) انجام میشد ،به ندرت تورّم بر آن تاثیر می-
گذاشت .برای نمونه مساله بیت کوئین )( Bitcoinکه وابسته به فناوری بالک چین است و در آینده
ابتصاد جهان را متحول میکند و روشی دیجیتالی برای دادوستدها و معامالت بین الم ی است وبر اساس
بوانین هوشمندانه و یک دفتر حساب دیجیتال و اطمینانبخش صورت میگیرد و راه تق ّب و کپی اضافه را
برای افراد سودجو را میبندد .به ارتقاد بعضی افراد آن را طالی دیجیتال نامیدند ...وبرخی هوشمندانه
ور می در باره آن صحبت میکنند و میتواند راهگأای برخی مأکالت ابتصادی و مانع پولأویی در
چرخه ابتصاد شود( سامانه اینترنتی اط س ارز دیجیتال.(1398/4/31 ،
هر کأور براى خود پول خاصى دارد ولی مخت ف بودن پول کأورهاى مخت ف به معناى تعدّد
اصطالح پول نیست .پول یک مفهوم نسبى دارد که به ارتبارات مخت ف ،مخت ف میشود و مىتواند آنچه
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در یک کأور پول ت قى مى گردد در کأور دیگر پول نباشد و فابد ارتبار باشد .در مفهوم مال هم ،همچون
مفهوم پول تعدّد اصطالح نیست ،ب که نسبىبودن مفهوم سبب مىگردد که مصداق آن در نزد شرع بتواند با
مصداق آن در نزد رقالء اختالوداشته باشد(شبیری زنجانی.)54 ،1 ،1419 ،
در اثر نسبی بودن مفاهیم و اختالو مصادیق در نزد شرع و رقالء ،گاهی به اختالو در فتاوای فقهای
رظام منجر میشود .برای نمونه دربحث تع ّق زکات به اوراق نقدی وبهادار در رصر جدید به فقها بائ ند:
شارع مقدس اسالم ،بر سپردة درهم و دینار و با شرایط خاص زکات معین کرده است .مأهور است که
زکات نقدین منحصر به درهم و دینار مسکوک از جنس طال و نقره است و اگر منقوش به سکّة معام ه بوده
ولى از جنس طال و نقره نباشد نیز مأمول حکم زکات نمىشود و بنابراین شامل اوراق نقدى این زمان
نمىگردد ،و درآنها حکمِ بیع صِرو ،جارى نمىشود (خمینی .)457 ،1425،4 ،زیرا مکیل و موزون نیستند،
اسکناس ایرانى و دینار ررابى و دالر و سایر اوراق نقدى وسفتهها اینها نه مکیل مىباشند و نه موزون .و
ارتبار دادن دولتها به آنها ،آنها را ثمن برار داده است .و معام ه به خود آنها وابع مىشود .بعد از معام ه ،بر
ذمّه مدیون است (خمینى .)1425،4،453 ،ولی فقهای دیگرمعتقدند :به اوراق نقدی زکات تع ق میگیرد ،به
دلیل اطالق و شمول آیة شریفه «:وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ »1به احتمال بسیار بوى یا مس ّم ،زکات
شامل اوراق نقدی و پساندازها و سپردهها نیز مىگردد .زیرا شمول و دوام احکام اسالمى نسبت به تمام
زمانها امرى مس ّم و روشن است (نجفی .)488 ،1415 ،معیار و مالک اص ى در زکات نقدین ،ارزش
مبادلهاى و جنبة پولى آنهاست و جنس درهم و دینار موضوریت ندارد .در زمانهاى گذشته ،دو ف ز طال و
نقره ،وسی ة مبادلة کاال و کار و درآمد بود و طال و نقره هم روى ارزش مبادلهاى مورد استفاده برار
مىگرفت .اآلن اسکناس و اوراق بهادار همان کار را مىکند .بنابراین زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدى
(پول) نیز مىشود و دلیل این مدّرا مالکى است که از روایات در وجوب زکات درهم و دینار و طال و نقره
استفاده مىکنیم و آن مالک این است که تمام الموضوع جنبة پول بودن و ارزش مبادلهاى آنهاست ،خواه
طال و نقره باشد یا چیز دیگر؛ مثل اسکناس و اوراق بهادار .ظاهر ادلّه ،انحصار زکات به طال و نقره
مسکوک است و شمول آن نسبت به اوراق نقدى و اسکناس ،نیاز به الغاى خصوصیّت بطعیّه دارد که بابل
تومّل است؛ زیرا اگر الغاى خصوصیّت جنبه ظنّى داشته باشد در حکم استحسان و بیاس خواهد بود که از
نظر فقهاى ما مردود است (مکارم شیرازی.)191 ،2 ،1427،
 - 1سوره توبه ،آیه 34
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به نظر نگارنده مقاله ،تناسب موضوع وحکم ابتضاء دارد که معانی درهم ودینار از نظر وزن و جنس
مأخص شود؛ درهم و دیناردر مباحث ابواب فقهی 1مطرح شده است .بطعاً با مقیاسهای امروزی محاسبه
و تعیین میشوند .چون موضوع این مباحث که اسکناس و پولهای فع ی است و جایگزین دینار و نقره
شدهاند ،بالتبع حکم آن هم تغییر میکند .ویا در سالهای پیش که دولت،کوپنهای ارزاق رمومی مردم(بند
وشکر ومرغ وگوشت و  )...به مردم میداد و بر اساس آن اوراق ،کاالهایی اخذ میکردند و آن اوراق مالیت
پیدا کرده بودند ،اگر ارتبار و تعهد دولت برداشته میشد ،دیگر اوراق در جامعه هم ارتباری نداشتند .بنابراین
بین پول واوراق نقدی فرق است .برای نمونه اگر به ط بکار ،چک بدهند ،او م زم نیست که چک را ببول
کند ولی اگر بابت بدهی ،به او پول بدهند ،نمیتواند بگوید که ببول نمیکنم .فرق بین پول وچک و دیگر
اوراق نقدی ،این است که پول مال است ،مالیت دارد ،ولی چک ارتباری بیش نیست ،لذا باحال شدن
سررسید ،بابل پرداخت است ،در وابع مالیت ارتباری دارد.
 -8-6تدریجیبودن جعل احکام
از دالیل مجاز ورود ما به بحث تناسب موضوع و حکم این است که شارع حکیم با لحاظ تناسب
موضوع وحکم در هر زمینهای بر حسب وبایع و حوادث ،دستوراتش را به تدریج نازل میکرده است .وبه
دلیل تسهیل و نفی رسر و حرج برمک ّف نیز بوده است و مک ف بتواند امتثال کند .اگراحکام الهی ،ناگهانی
نازل میشد ،امتثال مک ّف دشوار میشد .در آیه شریفه «:رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ رَ َیْنا إِصْراً کَما حَمَ ْتَهُ رَ َى الَّذِینَ
مِنْ بَبْ ِنا» 2ویا آیه شریفه «:یُرِیدُ ال َّهُ أَنْ یُخَفِّفَ رَنْکُم» 3؛ بوانین شرری یکباره نازل نأده است ،ب که به
حسب وبایع وحوادث بوده و این تدریجی بودن بوانین شرری به جهت تسهیل بر مک ف ومتناسب با او بوده
است .زیرا اگر احکام ناگهانی و یکباره میآمد ،انقیاد و امتثال مک ف سخت میشد (موسوی 4.)1388،32 ،از
مصادیق بارز این امر ،مراحل کیفیت نزول تحریم خمر و ربا با توجه به شرایط مردم و تناسب موضوع و

 - 1نجاست(به اندازه درهم بغ ی) ،در زکات ،خمس ،معامالت ،مهر السنّه ،ویا در دیات که پررنگ ذکر شده ،ویا در دیه انسان کامل
1000دینار و یا  10000درهم.
 - 2سوره بقره ،آیه 286
 - 3سوره نساء ،آیه 28
« - 4التأریع االسالمی لم ینزل دفعه واحده ،بل نزل حسب الوبائع و الحوادث ،وهذا التدرّج فی التأریع الغرض منه التسهیل ر ی المک ف،
حیث یصعب انقیادها لو فوجئت باالحکام».
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حکم درآیات برآن به آن تصریح شده است .همین تدریجی بودن احکام با توجه به شرایط مک ف در زمان-
های مخت ف و اصل تنزل تدریجی در وضع و ارتبار احکام فقهی میفهماند که تناسب بین موضوع و حکم
در احکام شرری ،بویژه در مسائل جدید ،همواره لحاظ شارع در تقنین و تأریح بوده است که در مقام اثبات
و ارالن به نحو موجبه جزئیه برای مخاطب بابل درک است.
 -7نتیجهگیری
با توجه به مطالب ارائهشده در متن مقاله ،این نتیجه حاصل است :تناسب بین حکم و موضوع رابطهای
است بین حکم و موضوع که بارث میشود ذهن انسان از لفظ ،به موضوع متناسب با حکم یا حکم متناسب
با موضوع ،متبادر میشود .احکام فقهی مستفاد از احکام رق ی و رقالیی و یا احکام لفظی هستند ،بحث
تناسب موضوع وحکم از رهگذر بررسی و واکاوی ابسام احکام دانسته میشود که میزان گسترة موضوع در
بحث تناسب موضوع وحکم ،در اثر مرتکزات ذهنی وسیرة فهمیه در ادله احکام لفظی به دست میآید ،از دو
جنبه بابل بررسی است؛ که در بیأتر مقاالت ،این دو جنبه خ ط شده است -1 :تناسب بین موضوع وحکم
گاهی سبب تعمیم موضوع ویا تضییق موضوع میشود (حکم تغییر نمیکند) -2 .در اثر تغییر ماهیت
موضوع ،به تناسب موضوع وحکم ،حکم جدیدی به آن موضوع متغیر تع ّق میگیرد (حکم تغییر میکند).
البته بررسی مفهوم شناسی ،محل بحث در تناسب موضوع وحکم از مباحث ذاتی این مقاله نیست .محل
بحث در این مقاله ،خاستگاه تناسب موضوع و حکم در طریق استنباط احکام فقهی است ،که منأو و نقطة
آغازین که مجوز ورود به بحث تناسب موضوع وحکم ،متوثر از روام ی؛ چون گذشت زمان،که واژگان با
گذشت زمان در اثر تحوالت ومناسبت اجتماری ،تطور معنایی پیدا میکنند و این امر بیأتر تدریجی و با
گذشت زمان حاصل میشود .وجود تفریع در فقه ،به نحوی که همة متفرّرات و ارتبارات وضعى و اجتمارى
بر پایة اصول وثابتات احکام فقهی بر حسب مقتضیات زمان و مکان و تناسب موضوع وحکم به مصداق«
ر ینا القاء االصول و ر یکم التفریع» استنباط و استخراج میشوند .وروام ی دیگر مانند :وجود برائن در ادلّه
احکام فقهی ،وجود منطقه الفراغ در احکام شرری ،دبت و رمق فقه شیعه ،شرایط زمان ومکان استنباط،
پیدایش موضورات مستحدثه ،تدریجیبودن جعل احکام فقهی که توضیح مبسوط آنها در متن مقاله
گذشت.
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 .16جوهرى ،اسماریل بن حماد ،الصحاح ( .)1410تاج ال غه و صحاح العربیه .بیروت :دار الع م ل مالیین .چاپ اول.
 .17حررام ی ،محمد بن حسن ( .)1409وسایل الأیعه الی تحصیل مسائل الأریعه .بم :مؤسسه آل البیت ر یهم
السالم .چاپ اول.
 .18خمینی ،روح اهلل ( .)1434کتاب البیع .بم :مؤسسه تنظیم و نأر آثار امام خمینی(ره).
.19خمینى ،سید روح اهلل موسوى ( .)1425تحریر الوسی ه .بم :دفتر انتأارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه
ر میه بم.
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 .20خویی ،ابوالقاسم ( ،)1417اجود التقریرات .بیروت :مؤسسه احیاء آثار االمام الخوئی.
..21رجبی ،محمود ( ،)1390روش تفسیر برآن .بم :پژوهأگاه حوزه ودانأگاه.
 .22السیوطی ،جالل الدین ربد الرحمان بن ابیبکر ( .)1423االتقان فی ر وم القرآن .بم :ذوی القربی..
 .23سیورى ح ّى ،مقداد بن ربد ال ّه ( .)1425کنز العرفان فی فقه القرآن .بم :پاساژ بدس ،بم.
 .24شبیری زنجانی ،سید موسی ( .)1419کتاب نکاح .بم :مؤسسه پژوهأی رأی پرداز.
 .25شوشتری ،سید محمد مررأی ( .)1427دیدگاههای نو در حقوق .تهران :نأر میزان.
 .26صدر ،سید محمد بابر ( .)1417ابتصادنا .خراسان :دفتر تب یغات اسالمى.
 .27صدر ،سید محمد بابر (  .)1378دروس فی ر م االصول.تب یغات اسالمی حوزه ر میه .بم :مؤسسه بوستان.
 .28صدر ،سید محمد بابر ( .)1430دروس فی ر م االصول ،الح قه الثانیه .بم :موسسه انتأارات دارالع م.
 .29طاهرى ،حبیب اهلل ( .)1418حقوق مدنی .بم :دفتر انتأارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه ر میه بم.
 .30طباطبایی ،سیدمحمدحسین (  .)1417المیزان فى تفسیر القرآن .بم :دفتر انتأارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه
ر میه بم .جاپ پنجم.
 .31طبرسی ،فضل بن حسن (  .)1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن .تهران :انتأارات ناصر خسرو .چاپ سوم.
 .32طیب حسینی ،محمود (  .)1392درآمدی بر دانش مفردات برآن .بم :پژوهأگاه حوزه ودانأگاه ،بم.
 .33رام ی ،شهید ثانی ،زین الدین بن ر ی (  .)1414مسالک االفهام .بم :مؤسسه المعارو االسالمیه .چاپ اول .
.34رام ی ،شهید ثانی ،زین الدین بن ر ی ( .)1380الروضه البهیه فی شرح ال معه الدمأقیه .بم :مکتب نوید
اسالم.
 .35غروی نائینی ،محمد حسین (  .)1355فوائد االصول .بم :انتأارات اسالمی،جامعه مدرسین حوزه ر میه بم.
.36رمید ،حسن ( .)1371فرهنگ رمید .بم :مؤسسه انتأارات امیرکبیر .چاپ دوم.
 .37رمید زنجانى ،رباس ر ى ( .)1421فقه سیاسى .تهران :انتأارات امیر کبیر.
 .38ک ینی ،محمد بن یعقوب ( .)1429اصول کافی15 ،ج دی .بم :دارالحدیث ل طباره و النأر.
 .39گیالنی ،میرزای بمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن ( .)1427بوانین االصول .تهران :مکتبه الع میه االسالمیه.
 .40فاضل تونی ،ربد اهلل بن محمد ( .)1415الوافیه فی اصول الفقه .بم :مجمع الفکر االسالمی.
 .41فیض ،ر یرضا ( .)1394مبادی فقه و اصول .تهران :مؤسسه انتأارات دانأگاه تهران.
 .42برشى ،سید ر ى اکبر ( .)1412باموس برآن .تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
.43محقق داماد ،سید مصطفى .)1406( .بوارد فقه .تهران :مرکز نأر ر وم اسالمى .چاپ دوازدهم.
. .44مطهری ،مرتضی ( .)1380اسالم و مقتضیات زمان .تهران :انتأارات صدرا .چاپ یازدهم.
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 .45مظفر ،محمدرضا ( .)1419اصول فقه .تهران :دارالتفسیرشریعت.
 .46المصطفوی ،سیدکاظم (.)1421القوارد .بم :مؤسسه النأر االسالمی.
 .47مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1427دائره المعارو فقه مقارن .بم :انتأارات مدرسه امام ر ی بن ابی طالب.
 .48مکارم ،شیرازى ،ناصر ( .)1424کتاب النکاح .بم :مدرسه امام ر ى بن ابى طالب ر یه السالم .چاپ اول.
 .49مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1424رمی جمرات در گذشته وحال .بم :مدرسه االمام ر ی بن ابی طالب(ع) .چاپ
دوم.
 .50معین ،محمد ( .)1350فرهنگ معین .تهران :مؤسسه انتأارات امیرکبیر.
 .51الموسوی ،محمد ( .)1388منهج الفقه االسالمی فی المسائل المستحدثه .تهران :مؤسسه بوستان کتاب.
 .52نجفی ،محمدحسن (  .)1367جواهر الکالم فی شرائع االسالم .تهران :دارالکتب االسالمیه .چاپ سوم.
 .53نجفى ،محمد حسن ( .)1415مجمع الرسائل .مأهد :مؤسسه صاحب الزمان ر یه السالم.
 .54نجفآبادى ،حسین ر ى منتظرى ( .)1409مبانى فقهى حکومت اسالمى .بم :مؤسسه کیهان.
 .55نور مفیدی ،سید مجتبی ( .)1393بررسی نظریة خطابات بانونیه .بم :مرکز فقهی ائمه اطهارر یه السالم.
 .56واسطى ،زبیدى ،حنفى ،محب الدین ،سید محمد مرتضى حسینى ( .)1414تاج العروس من جواهر القاموس.
بیروت :دار الفکر ل طبارة و النأر و التوزیع.
 .57هاشمی شاهرودی ،سیدمحمود (  .)1389فرهنگ فقه .بم :مؤسسه دایره المعارو فقه اسالمی بر مذهب اهل
بیت (ع).
 .58یوسفی ،احمدر ی (  .)1381ربا و تورّم .بم :مرکز نأر آثار پژوهأگاه فرهنگ و اندیأه اسالمی.
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