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چکیده 
رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این 
شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلِی 
حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا 
حاالت و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت 
بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت 
ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تالش نموده است تا مناسبات بین 
موضوع و حکم و اهمّیت آن را در دیدگاه فقها و اصولیاِن مشهور بررسی نماید. یکی از 
مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، 
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می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی 
صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر الزم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی 

تمسک جست. 
احکام،  استنباط  عرف،  شرعی،  حکم  موضوع،  و  حکم  مناسبت  واژه هــا:  کلید 

ارتکازات عقالیی.
 

مقدمه
امروزه جایگاه بنیادین دین در سعادت بشر، بر هیچ اندیشمند منصفی، پوشیده 
نیست. یکی از ویژگی های دین اسالم، داشتن شریعتی جامع در همه زمان ها و مکان ها 
و برای همه انسان هاست. علم فقه، تنها علمی است که بیان احکام در شریعت اسالمی 
را برعهده دارد )صدر، 14120ق، ۸/1(؛ بدین جهت، فقیهان در طول تاریخ اسالم بر 
اجتهاد و استنباط احکام از منابع آن همت گمارده اند. بسیاری از آن ها، تا آنجا که 
قدرت بشری اجازه می دهد، در این راه کوشیده و با دیدگاه فنی، همه جانبه و تهی از 
سلیقه شخصی و تساهل و احتیاط بی جا، احکام را استنباط کرده اند. هرچند گاهی 
نیز، احتیاط بی جا،1 جمود بر برخی الفاظ و غفلت از برخی دیگر2و بی توجهی به روح 

1 - در همین راستاست که صاحب جواهر در ذکر نمونه ای، دیدگاهی را بازگو می کند و البته از بردن نام صاحب آن دیدگاه 
خودداری می کند و می نویسد: برخی فقیه نماها! قائل شده اند؛ اگر کسی را در مکان غصبی حبس کنند، واجب است نماز 
را با همان حالت اولی که با آن حبس شده به جا 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 می شود 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 سخت تر است )نجفی، 1404ق، 300/۸(.
2 - بسیار اتفاق می افتد، توجه نکردن به همه جوانب مسئله، فتوایی می سازد که به هیچ وجه با قواعد دیگر شریعت سازش 
ندارد. برای نمونه؛ در صحیحه ابی واّلد آمده است: حیوانی را برای مدت کوتاهی کرایه کردم، حادثه ای 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 شده ای و هرکس ضامن شده است، کرایه بر او نیست. ابو والد می گوید: از نزد ابوحنیفه بیرون شدیم؛ در حالی 
که صاحب حیوان می گفت: »إنا لله و انا إلیه راجعون« من او را با دادن مقداری پول راضی کردم. در همان سال به حج آمدم؛ 
خدمت امام صادق7 رسیدم و قصه را باز گفتم. امام7 فرمودند: »فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع 
االرض برکاتها«؛ در این گونه قضاوت هاست که آسمان بارانش را و زمین برکاتش را منع می کند، سپس فرمودند: باید اجرت 
معمول بازار را به صاحب حیوان بپردازی)طوسی، 1407ق، 256/7( این قضاوت ابوحنیفه، به دلیل روایتی از پیامبر اکرم6 
است که می فرماید: »الخراج بالضمان«؛ منافع در مقابل ضمان است و هرکس ضامن است، منافع نیز از اوست. نباید غفلت 
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شریعت1، اجتهاد آن ها را مختل کرده و به افراط و تفریط زیان بار انجامیده است. 
به طورکّلی، مهم ترین عاملی که فقیه را در رسیدن به شریعت اسالم یاری می دهد، 
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، نمی توان 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 به صورت تحلیلی-توصیفی، نخست، اشارات فقیهان و اصولیان را به 
بحث مناسبت حکم و موضوع مورد تبیین قرار می دهد 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 قاعده ای پرکاربرد در 
استنباط احکام، راه حلی مناسب برای کشف حکم در رابطه با مسائل مستحدثه که 

بیان صریحی در آیات و روایات نسبت به آن ها وارد نشده است، ارائه می کند.

 اهمیت و سیر تحول موضوع شناسی در اجتهاد
اهل سّنت از ابتدا راهی آسان را برای پرداختن به احکام مسائل جدید، برگزیدند؛ 

نمود که این روایت، بر فرض تمامیت سند و داللت، باید با سایر ادله سنجیده شود؛ وگرنه هیچ غاصبی، ضامن منافع آنچه 
غصب می کند، نخواهد بود.

1 - در 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 سرمایه  گذاری شود، ولی عامل از شرط سرپیچی کند، عامل ضامن است، ولی سود حاصل میان آنها تقسیم 
می شود )طوسی، 1407ق، 1۸9/7(. صاحب جواهر این روایات را با قواعد سازگار نمی داند؛ زیرا بر این باور است در جایی 
که اذن وجود نداشته باشد، چیزی در ملک دیگری وارد نمی شود؛ بنابراین چگونه سود میان آندو تقسیم گردد )نجفی، 
1404ق، 354/26(. برخی از فقیهان این مطلب مخالف با روح شریعت می دانند 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، 

141۸ق، 42/2(. 
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پاسخ گویی  آن ها،  برای  اّما  بود،  پراشتباه  و  دّقت  هر چند کم  استحسان،  و  قیاس 
فقه را به دنبال داشت. این روش، از همان آغاز عرصه را به روی عالمان سّنی برای 
باور  به دو  با توجه  اما فقهای شیعه  دست کاری در حکم و گستراندن آن گشود. 
که فقه، به ویژه مکتب فقهی اهل بیت:، در همه زمینه ها و در رویارویی با همه 
بر  بنا  این که  دیگر  و  )طوسی، 1407، 319/6(  پاسخ گوست  چالش ها  و  پدیده ها 
سفارش امامان:، عالمان هرگز نباید پای در عرصه حکم نهند و به دست کاری و 
اصالح آن، هر چند به بهانه اجتهاد، روی آورند )صدوق، 1363، 20/2(. همواره میان 
شکافی ژرف از دو اندیشۀ حّساس می زیسته اند که هریك به بخشی از حقیقت اشاره 
داشت؛ یکی اندیشۀ کمال و توان مندی فقه بود و دیگری اندیشۀ پرهیز از وارد شدن به 
حریم تشریع، با معنایی که اهِل بیت: برای آن بیان کرده بودند. اندیشۀ نخست، به 
برآوردن فرع ها از اصل دعوت می کرد که به اجتهاد نیازمند بود و اندیشۀ دّوم به احتیاط 
فرا می خواند که روی خوشی به اجتهاد نشان نمی داد. برخالف اهل سنت که از ابتدا، 
راهی آسان را برای پرداختن به احکام مسائل جدید، برگزیدند، برون رفت شیعه از این 

تنگنا در بستر زمانی طوالنی رخ داد. 
با بررسی فقه شیعه، می توان عالمۀ حلی را به حق، آغازگر دگرگونی های بسیار در 
فقه به شمار آورد. عاّلمه، برای نخستین بار واژۀ »موضوع« را در فقه به کار گرفت. 
ایشان با توّجه به این که هر مسئله فقهی سازمان یافته از موضوع و محمول است، دست 
به ابتکار یاد شده زد )عالمه حّلی، 1413ق، 216،122،76/2؛ 235/4، 172(. پس 
از ایشان، فرزندشان )فخرالمحققین، 13۸7، 79/3( و سپس فقهای بعدی )شهید 
اول، 1419ق، ۸9( از این واژه بهره جستند. فایدۀ مهم به کارگیری این واژه در این 
مرحله، یکی تفاوت شناسی دو مسئله )تفکیک مسائل گوناگون به اعتبار موضوعات 
آن ها( و دیگری، زدودن ناسازگاری بین دو قضیه فقهی است. همان طور که پیداست، 
جایگاه و اهمّیت عاّلمۀ حّلی در موضوع شناسی، بیش تر از آن روست که وی، برترِی 
پیشی گرفتن را در به کارگیری واژۀ موضوع، از آِن خود کرد و به این  وسیله، حرکتی را 

آغازید که بعدها، تاریخ را در نوردید و دستاوردهای بزرگی را به  بار آورد.
در مرحله بعد، شناخت فرق دو موضوع، از حیث اعّم یا اخّص بودن را در آثار 
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محقق کرکی، می توان شاهد بود )محقق ثانی، 1414ق، 37/۸و 191/13(. در مرحلۀ 
سوم، نظریۀ تبّدل پذیر بودن موضوع، برای اولین بار توسط یک اخباری،1مطرح شد. 
دگرگونی موضوع، که نگاهی مهم در موضوع شناسی به شمار می آید و زاویه های تازه ای 
را اکنون، پیدا کرده است، برای نخستین بار، توسط محمد امین استرآبادی مطرح شد. 
او با وسواس و دّقتی که از خود نشان می داد، توانست به ورطۀ قیاس فرو نیفتد و حکم 
موضوعی را به موضوع دیگر سریان ندهد، شناخت به حّد و مرز موضوع ها را کانون 
توجه خویش قرار داد و در نتیجه، به دگرگونی موضوع راه یافت. از دیدگاه او، اگر در 
یك موضوع، حالت و قیدی پدید آید که ناسازگاِر حالت و قیِد قبلی او باشد، موضوع 
به چنین  نسبت  را  استصحاب  نمی توان  اساس، دیگر  این  بر  یافته است.  دگرگونی 
موضوعی پذیرفت؛ زیرا در استصحاب یگانگی موضوع، شرط است و با دگرگون 
شدن موضوع، شرط یاد شده وجود ندارد )استرآبادی، 1426ق، 143(. مرحلۀ چهارم، 
طرح نظریۀ اجتهاد در موضوع2 که توسط کاشف الغطاء مطرح شده است. دیدگاه تبّدل 
موضوع که در مرحله سوم، توسط یک اخباری مطرح شد، در این مرحله توسط یک 
اصولی مورد پذیرش قرار گرفت )کاشف الغطاء، 1422، 63/1 و194(. عالوه بر آن، 
در این مرحله، قاعده تبّدل، پاره ای از بحث ها و مقوله های دیگر را نیز درنوردید. این 
دگرگونی، ویژه بودن کاربرد قاعده را در استصحاب شکست و به آن ُبعدی گسترده تر 
و کاربردی تر بخشید. کاشف الغطاء می نویسد: موضوع ها و گزاره ها چه شرعی، 
ناپیدا، به منزلۀ احکام شرعی است. بر کسی که علم به این  چه لغوی و چه عرفِی 
موضوع ها و گزاره ها ندارد، پرسیدن ضرورت دارد و عمل بدون علم به آن ها، هر چند 

1 - بر خالف آنکه اخباریان سر ناسازگاری با اصول داشتند، نگاه ها و دقت هایی را سامان دادند که بسیاری از نظرّیه های 
کنونی اصول، یا فقه، ریشه در آن ها دارد، یعنی اگر پاره ای از دیدگاه های کنونی، که بسیار مّهم هستند، را پی گیریم، به سخن 

یا نگاهی بر می خوریم که یك اخباری برای نخستین بار ارائه داده است.
2 - اگرچه کار اصلی فقیه، اجتهاد در حکم است ولی موضوع شناسی نیز خود نیاز به تخصص و اجتهاد دارد و اجتهاد در 
موضوع به این معنا است. برخی از اصولیان به این مطلب تصریح کرده اند و بر این باورند که اگر یک مقلد که خود متخصص 
در لغت شناسی 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 لغت شناسی متخصص است، غنا را صوت لهوی بداند؛ در این مسئله می تواند از مجتهد تقلید نکند. برای 
همین است که بسیاری از اجماعات بر عناوین کلی را می توان به اجتهاد در موضوِع مستنبط برگرداند؛ به عنوان مثال: یک فقیه 
که غنا را صوت لهوی می داند ادعای اجماع بر آن می کند و فقیه دیگر که آن را صوت مطرب می داند، نیز ادعای اجماع بر 

آن می کند )موسوی زنجانی، 1316ق، 202(.
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که این علم از پرسش به دست آید، درست نیست )کاشف الغطاء،1422، 133/1(. 
به کارگیری واژۀ اجتهاد نسبت به موضوع، در حّد خود عنوانی تکان دهنده بود که 
توانست شتابی چشمگیر را در توّجه اذهان به موضوع شناسی پدید آورد. ضرورتش را 
پررنگ تر، زوایای آن را آشکارتر و جایگاه آن را در مدار بحث های فقهی و اصولی 
شفاف تر نماید. با این دگرگونی، موضوع شناسی، دیگر در حاشیه باقی نماند، به متن 
راه یافت و خود در عالم بحث، موضوعّیت پیدا کرد. از آن پس، موضوع شناسی و 
فرایند پیدایی دیدگاه های خرد و کالِن پیرامون آن، آهنگی اجتهادی به خود گرفت 
و از ریزبینی و موشکافی خاّصی، که تنها از نگاهی اجتهادی برمی خیزد، برخوردار 
شد. مقصود کاشف الغطاء، از طرح اجتهاد نسبت به موضوع چه بوده است؟ آیا در 
طرِح نظرّیه ای در عرض نظریۀ رجوع به عرف در موضوع ها و گزاره ها می اندیشیده، یا 
اینکه پی جوی این نکته بوده که عرف، با وصف آنکه مرجعی برای شناخت موضوع 
است، شناخت موضوع، یک امر اجتهادی است؛ یعنی سرنوشت موضوع شناسی تنها 
در عرصۀ اجتهاد رقم می خورد، هر چند از رهگذر رجوع به عرف باشد؟ پس از 
کاشف الغطاء، شاهد دو قرائت از نظرّیه اجتهاد در موضوع هستیم، آن گونه که از 
ظاهر عبارات به دست می آید، قرائت اّول، همان تفسیری است که اجتهاد در موضوع 
را، نه به عنوان نظریه ای در برابِر نظرّیۀ رجوع به عرف که به عنوان نظرّیه ای که رجوع به 
عرف را کاری اجتهادی قلمداد می کرد، تعریف می کرد. این قرائت از مرحوم نراقی 
است. ایشان، میان دو نظریۀ اجتهاد در موضوع و نظریۀ رجوع به عرف، به صورت 
طولی جمع می کرد، نه عرضی. به این گونه که رجوع به عرف، کاِر مجتهد است. 
او در عرصۀ اجتهاد، نسبت به دسته ای از موضوع ها، باید به عرف رجوع کند )نراقی، 
1417ق، 193(. قرائت دّوم، قرائِت صاحب جواهر است. ایشان، آن گونه که از ظاهر 
عبارات او بر می آید، به تفسیر نخست می اندیشیده است؛ تفسیری که در آن، طرح 
اجتهاد در موضوع، برآمده از انگیزۀ پوشش دادن به موضوع های خارج از قلمروی 
عرف به حساب آمد. صاحب جواهر، موضوع ها و گزاره ها را به دو دسته تقسیم کرد: 
نیازمند  را  نظری. دسته نخست  غیر  و موضوع های  نظری  و گزاره های  موضوع ها 
اجتهاد و به طور طبیعی از موارِد ضروری تقلید برای عوام، معرفی کرد و دسته دّوم را 
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نیازمنِد رجوع به عرف دانست )نجفی، 1404ق، 405/7(. سخن ایشان که می گوید: 
»ُرّبما َیکون العامی أعرف من الفقیه فی ذلك«؛ چه بسا عامی در این موضوع، از فقیه 
آشناتر باشد، نشان دیگری بر اندیشه ایشان نسبت به تفسیر اول است )نجفی، 1404ق، 
275/24(. پس از صاحب جواهر، شیخ انصاری واژه ها و تعبیرهایی را به کار گرفت 
که به بحث، ادبیاتی تازه بخشید. او، از تقسیم موضوع ها به موضوع های صرفه و 

مستنبطه سخن به میان آورد )انصاری، 1415ق، 221(.
مرحلۀ پنجم این تحّول، قلمروشناسی موضوع بر پایه مقایسۀ موضوع با حکم خود 
است؛ در مرحلۀ دوم، قلمروشناسی بر پایۀ مقایسۀ موضوِع یك حکم با موضوِع حکِم 
دیگر انجام گرفت. این قلمروشناسی، نگاه ژرفی را به موضوع سامان نمی داد، تنها 
مقایسه ای میان موضوع حکم با موضوع حکمی دیگر، از آن نظر بود که کدام یك 
اعّم و کدام اخّص است. اما در این مرحله، قلمروشناسيِ موضوع، گامی مهّم و بلند 
به پیش نهاد. این گام، نه براساس مقایسه موضوع با موضوع حکم دیگر، بلکه بر پایۀ 
مقایسۀ موضوع با حکِم خود و مناسبات سنجی میان آن دو استوار بود. این مقایسه، 
در حقیقت رفت و برگشتی را برای فقیه میان موضوع و حکم آن سامان می داد، تا 
به شناخت رابطۀ مناسب و عرف پسند آن دو برسد و از این رهگذر، به تعیین قلمروی 
موضوع دست زند. واژۀ مناسباِت حکم و موضوع، نامی بود که برای اشاره به مقایسه 
پیش گفته، به کار گرفته شد که گاه نیز به مناسبات ُحکمیه تعبیر می شد. این واژه 
مرحلۀ تطّوریافتۀ واژۀ مناسبت بود که برای نخستین بار، عالمه در فقه شیعه به کار 
گرفت )عالمه حلی، 1413ق، 223/3(. البته بحث مناسبت در ابتدای قرن چهاردهم 
به شکل گسترده تری مطرح شد. در سخنان عالمان بزرگ آن زمان، قاعده مناسباِت 
حکم و موضوع به کار رفته است؛ آقا رضا همدانی در این باره می گوید: تناسب نهفته 
در مقام، تعمیم را اقتضاء می کند، هرچند لفظ، اقتضا نکند )همدانی، 1420ق، 461؛ 
همدانی، 1416ق، 419/4(. شیخ فضل الّله نوری می نویسد: از جمله اسباب انصراف، 

مناسبات حکمیه است )نوری، 1414ق، 29(. 
عالمانه،  زوایای خود،  از  بسیاری  در  و  پیوسته  این جریان، یك رویکرد  اکنون 
گاهانه و موشکافانه شده است، هرچند قالِب یك فصل نمایان و زیر عنوان یك  خودآ
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سرفصل اصولی مستقّل را به خود نگرفته است، اما می توان این بحث را به صورت 
متفرقه در بیان برخی از فقها و اصولیان در آثار مختلف دید. و اشاره های 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 
با نمازهای مستحبی دارد و بر اساس مناسبت حکم و موضوع، این  که سازگاری 
)نایینی، 1411ق، 174/1(،  نافله جعل شده است  برای  احکام تساهلی و تسامحی 
حرمت تمثال و مجسمه سازی که با پرستش و عبادت مناسبت دارد و قول به جواز، در 
صورتی که برای پرورش هنر، ذوق و قدرت تفکر باشد )خمینی، بی تا، 376/1و377( 
بین  به خاطر مناسبت  این زنا،  از راه  با فرزند متولد شده  ازدواج زانی  و عدم جواز 
حکم و موضوع، نمونه هایی از این استنادات فقیهان به مناسبت حکم و موضوع است 

)مکارم شیرازی، کتاب النکاح، 1425ق، 42۸(. 
همان گونه که 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 کرده اند؛ می توان به این موارد اشاره کرد: 
صولی« تصویری مجمل از تناسب حکم و موضوع ارائه شده 

ُ
در کتاب »المعجم األ

به ذکر چند نمونه بسنده شده است )صنقور، 142۸ق، 532-52۸(. در کتاب  و 
»فرهنگ نامه اصول فقه«، موارد به کار رفته، مناسبت در کالم فقها و اصولیان طرح 
شده و همچنین اقسام مناسبت که در کتاب های مختلف به کار رفته از جمله؛ مناسبت 
حقیقی، مؤثر، غریب، معتبر، مالئم، مرسل، ملغی و... به طور اجمالی مطرح شده 
است )مرکز اطالعات و مدارک اسالمی، 13۸9، ۸03- 709(. در کتاب »مفهوم و 
حجّیت مذاق شریعت در فرایند استنباط احکام« نیز بحث هایی مرتبط با این موضوع 
وجود دارد )علیشاهی، 1390، 206-211(. در کتاب »مالکات احکام و شیوه های 
استکشاف آن«، مناسبت به عنوان یکی از روش های دستیابی به عّلت مطرح شده 
و به طور خالصه، اشاره ای به اقسام آن دارد )ایازی،13۸6(. کتاب »فقه و زمان«، 
نقش زمان و مکان و تأثیرات آن بر فقه را مورد بررسی قرار داده  و مختصری به این 
بحث پرداخته است )رحیمیان، 1379(. همچنین مقاالتی در این باب نگاشته شده 
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که زمینه های خوبی را برای این بحث فراهم آورده اند )علیشاهی و ارژنگ،1391، 
پیاپی 91؛ صابری، 13۸5، پیاپی 71(. آنچه پژوهِش حاضر را از دیگر نوشته ها متمایز 

می گرداند، تبیین دقیِق کارایی عرف، در این اصطالح است.

تناسب بین حکم و موضوع در لغت و اصطالح
)ابن منظور،  است  سازگاری  و  همراهی  همانندی،  به معنای  لغت  در  مناسبت 
1405ق، 756/1(. اما در اصطالح اصولیان، وصف ظاهر و تقریبًا ضابطه مندی است 
که از ترّتب حکم به موضوع استفاده می شود و چیزی است که مقصوِد عقال هم 
می تواند باشد )فاضلِ  تونی، 1415ق، 239(. برخی مناسبت را در موردی دانسته اند که 
اگر بر خردها عرضه گردد، پذیرفته شود )زحیلی، 1422ق، 676/1(. اصطالح مناسبت 
حکم و موضوع، بیشتر در بین فقهای شیعه رایج است. مقصود از مناسبت های میان 
حکم و موضوع این است که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و مالک هایی 
برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد متبادر می کند؛ به گونه ای که به صورت 
امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن 
می شود )صدر، 141۸ق، 257/1(، به بیان دیگر، یکی از شایع ترین و ظریف ترین 
کاربردهای ابزاری عرف در استنباط احکام، کاربرد آن در تفسیر و تبیین ادّله و اسناد 
معتبر شرعی است. در این راستا، یکی از مباحثی که از دیرباز، در میان اصولیان و 
فقها، به عنوان دلیل یا قرینه بر حکم شرعی مطرح بوده، مناسبت حکم با موضوع 
است. مناسبت حکم و موضوع، به معنای مناط ها، روابط و مناسبت هایی است که در 
دید عرف، میان یك حکم و موضوع آن وجود دارد. این مناسبت ها در روند زندگی، 
و  مناسبات حکم  فهم  اهل عرف شکل می گیرد.  ذهِن  در  میان جامعه ای خاص 
موضوع، از نمونه های مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دلیل یا ادّله و امور 
پیرامون آن هاست؛ به گونه ای که گاهی سبب تخصیص، گاهی سبب تعمیم  حکم 
و زمانی نیز عامل فهمی خاص -غیر از توسیع و تضییق- می شود. به بیان دیگر، این 
مناسبت ها هنگام شنیدن دلیل، باعث انسباق تخصیص یا تعمیم آن و... می شود، و 
این انسباق، حّجت است؛ زیرا سبب انعقاد ظهور برای دلیل می شود و هر ظهوری 



90

جستارهای 
فقهی و اصولی

سال سوم، شماره پیاپی هفتم 
تابستان 1396

حّجت است )مرکز اطالعات و مدارک اسالمی، 13۸9، ۸01(. اگرچه بیشتر در موارد 
تعمیم کاربرد دارند1. تکیه عمده تناسب حکم و موضوع، بر ارتکازات عقالیی و فهم 
جمعی است. به این جهت، در تعریف مناسبت گفته اند: مناسبات و مناط هایی که 
در ذهن ارتکاز پیدا می کند و به سبب آن ها به هنگام شنیدن دلیل، نوعی تخصیص یا 
تعمیم حکم استفاده می شود )حسینی، 1415ق، 15۸( همان طور که هر اندیشمندی در 
تماس طوالنی با مجموعه ای منظوم و حکیم از قواعد، به اهداف و چارچوب های آن 
مجموعه آشنا می گردد؛ به گونه ای که با نگاه به اعتبارات گوناگون، می تواند بر اینکه 
این اعتبار جزء این مجموعه و مناسب با اوست یا مناسب و همگون نیست، داوری 
نماید )علیدوست، 13۸۸، 240(. بسیار اتفاق می افتد که در کنار هم قرار گرفتن حکم 
و موضوع، موجب فعل و انفعال در معنای کالم می گردد و نوعی تعدیل و تعادل، 
تحدید موضوع و شفافیت حکم را به بار می آورد. به عبارت دیگر، برداشت های عرفی 
از مناسبات میان حکم و موضوع، یک ظهور جدید برای دلیل فراهم می آورد. این 
تعمیم و یا تخصیص عرفی برگرفته از درک مناسبات، یک قرینه لّبی متصل به دلیل 
لفظی محسوب می شود )صدر، 1391، 54/1( که بر مبانی ای همچون؛ اصل عقالیی 

حجّیت ظهور، ظهور سیاقی، فهم عرفی و اجتماعی استوار است. 

عرف، ارتکازات عرفی و عقالیی
عرف عبارت است از: »فهم یا ِبنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانوِن 
مجعول و مشروِع نزد آن ها، به خود نگرفته باشد )علیدوست، 13۸۸، 61(. عرف، 
به راستی نقِش بسیار مهم و سازنده ای در فقه پویا داشته و راهگشای بسیاری از مسائل 
جدید است )سیوری حّلی، 1404ق، 27۸/4؛ خوانساری، 141۸ق، 12(. مسائلی که 
حتی اطالقات و عمومات کتاب و سنت جواب گوی آن ها نیست که اگر بود، بحث 

1 - فقیهی بر این باور است تغییری که موجب نجاست آب می شود، تنها در موارد یـاد شـده در برخی روایات )رنگ، بو و 
مزه( نمی باشد، بلکه از مناسبت حکم و موضـوع بـر مـی آیـد کـه موارد یاد شده در برخی روایات، از باب مثال بوده و تغییرهای 
دیگر را هم در بر می گیرد )خمینی، 141۸ق، 127/1(؛ نمونه ای دیگر، در روایات آمـده اسـت که نباید به شّک کثیر الشک 
اعتنا کرد و این روایات هرچند در باب نماز وارد شده اسـت؛ ولـی با کمک گرفتن از مناسبت میان حکم و موضوع، می توان 

الغای خصوصیت کـرد و حکـم کثیـر الشک را در دیگر ابواب نیز جاری دانست )صدر، 1417ق، 94/4و95(.
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گاهی داشته و عرف  از اصول عملیه بی فایده بود. فقیهان به اهمیت فزایندۀ عرف آ
صحیحی را که از منشأ عقالیی در میان مردم ریشه می گیرد، معتبر می شمارند )نجفی، 
1404ق، 47/22(. و نیز به تجربه دریافته است که معارضه با چنین عرفی، پیروزی 
به دنبال نخواهد داشت. برای نمونه، همه می دانیم که در همۀ عرف های عقال، اغلب 
خرید و فروش ها، به صورت داد و ستد، برگزار می شود. شیخ طوسی، محقق حّلی، 
ابن ادریس و شهیدین در کتاب های مبسوط، شرائع، سرائر، مسالک، لمعه و شرح 
لمعه، صراحتًا در مقابل این عرف شایع، جبهه گیری کرده و گفته اند: اساسًا این رفتار، 
بیع نیست و طرفیِن آن، بایع و مشتری نیستند )به نقل از حسینی عاملی، 1419ق، 
49۸/12(. نهایت اینکه، هر یک از آن دو، مال خود را با حفظ مالکیت، در اختیار 
طرف دیگر قرار داده و فقط استفاده از آن را، برای او مباح نموده اند. اما شاهدیم که 
این معارضه با عرف، بی نتیجه ماند و سرانجام فقیهان رسمیت این بیع را امضا کردند 
)خویی، بی تا، 90/2؛ صدر، 1420ق، 355/3(، تا جایی که برخی از معاصران، بر 
اساس عرف مذکور، اصل در بیع را معاطات دانسته و بیع به صیغه را فرع می دانند 

)مکارم شیرازی، 1425ق، 95(. 
ارتکاز عبارت است از: رسوخ مفهومی خاص در ذهن گروهی یا اکثر و یا همه 
مردم؛ ماننِد ارتکاز محترم بودن قرآن و کعبه نزد مسلمانان و ارتکاز حرمت داشتن 
امامان معصوم: نزد شیعیان )حکیم، 141۸، 200(. ارتکاز به ارتکاز عقال و متشّرعه 
تقسیم می شود. ارتکاز متشّرعه در زمرۀ راه های یقینی دستیابی به سّنت شمرده شده 
از:  است  عبارت  ارتکاز  که  باورند  این  بر  برخی  بی تا، 391/2(.  )انصاری،  است 
شعوری عمیق به نوع حکمی که انجام یا ترک آن – با توجه به وجود سیره بر انجام 
یا ترک- از سوی عقال و متشّرعه صادر می گردد، بدون اینکه دقیقًا منشا آن شناخته 
شود )حکیم، 141۸ق، 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 )نایینی، 1376، 192/3؛ فیض، 1391، 224(. 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 مبّدل شده است )فیض، 1391، 225(. در برابر 
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این گروه، شهید صدر می گوید: ارتکاز عقال، الزامًا وابسته به عمل خارجی نیست؛ 
چون امور ارتکازی، مفاهیمی ذهنی اند که آدمیان بدون توّجه و نظر و استدالل و 
حتی بدون اراده بر طبق آن رفتار می کنند )صدر، 1417، 234/4(. ایشان می گوید: 
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،1417، 234( نه تنها ارتکاز 
عقال از نظر شهید صدر، معنای دیگری دارد، بلکه سیره عقال نیز از دیدگاه ایشان 
دارای معنای گسترده تری است که شامل همان مرتکزات ذهنِی عقلی هم می شود 
)منصوری، 1427ق، 302/2(. برخی از اصولیان، فرق ارتکاز عقال و سیرۀ عقال را در 
اجمال سیره و عدم اجمال ارتکاز دانسته اند؛ زیرا سیرۀ از فعل یا ترک سامان یافته، از 
ادله لّبی شمرده می شود 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، 
بهره مند می باشد اما ارتکاز عقال بر خالف سیره، خالی از اجمال بوده و توان تعیین نوع 

حکم )وجوب، حرمت و...( را داراست )حکیم، 141۸، 200(.
مشهور، حجیِت ارتکاز عقال در استنباط حکم شرعی را بمانند سیره عقال، منوط 
به اتصال به عصر معصوم و امضای شارع و یا عدم ردع او می دانند )انصاری، بی تا، 
392/2(. اما از میان متأخران، امام خمینی1 از فقهایی است که عرف و سیره عقال 
را در هر جا و در هر عصر و زمانی معتبر می شمارد، هر چند ایشان نیز مانند سایر فقها 
معتقد است؛ در صورتی آن عرف ها حّجت و پذیرفته است که به امضای معصوم7 
رسیده باشد و در صورتی به امضای معصوم7، رسیده اند که در مرئی و منظر ایشان 
بوده باشند. اختالف ایشان با دیگران، از اینجا آغاز می شود که مرئی و منظر معصوم از 
دیدگاه ایشان، یک معنای وسیع دارد، یعنی معصوم بر همه زمان ها و مکان ها احاطه و 
گاهی دارد و عرف و ارتکاز عقالیی در هر زمان و جامعه ای استقرار یابد، گرچه در  آ
این زمان های متأخر، در برابر دید معصوم است )خمینی، 1410، 123/2(. از بررسی 
عبارات ایشان، به دست می آید که؛ همه عرف ها و ارتکازات عقالیی که در زمان 
پس از غیبت، در میان جوامع بشری تا به حال و تا روز رستاخیر، استقرار پیدا کرده و 
می کند، همه آن ها مثِل عرف تقلید جاهل و مانند عرف های زمان معصوم، تمامًا در 
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مرئی و مسمع و منظر معصوم قرار داشته و دارند و مورد تأیید امام معصوم: قرار 
گرفته اند.

جایگاه بحث تناسب حکم و موضوع
همان گونه که برخی از محّققان به این نکته تصریح کرده اند، بحث تناسب حکم 
و موضوع در مباحث الفاظ و مباحث حجت در اصول فقه باید مطرح گردد )اصغری 
و دیگران، 1394، 5(. ظهور در اصول فقه، دارای حّجت است که همان متفاهم عرفی 
هر کالمی است، همچنین عرف و سیره و ارتکازات عقالیی نیز، از ادّله معتبر شمرده 
شده اند و همه از مباحث اصول فقه هستند. در نتیجه، می توان تناسب حکم و موضوع 
که برگرفته از ارتکازات عرفی عقالیی بوده و سبب ظهور و انسباق می شود، به عنوان 
یک قاعدۀ اصولی مورد تبیین و بررسی قرار داد. همچنین، بحث مرجعیت عرف در 

تشخیص مقّوماِت موضوع و مانند آن نیز از مباحث مربوط به اصول فقه است.

کارایی ابزاری عرف 1
در باب عرف و ارتکازات عرفی عقالیی، آنچه مورد وفاق همگان است و مخالفت 
از هیچ کس را نمی پذیرد، کارایی آلی و ابزاری عرف در شریعت و اجتهاد است 
)جّبار، 137۸، 202(. عرف در این کارایی، منبع شریعت یا سند کشف آن نیست، 
بلکه در خدمت سندی از اسناد معتبر قرار می گیرد. از مراجعه به عرف در تشخیص 
مفاهیم مفردات و هیئت های به کار رفته در دلیل، در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، 
در برداشت از مجموعه دلیل یا ادّله و امور پیرامون و... می توان به عنوان نمونه هایی 
از کارکرد آلی و ابزاری عرف، نام برد )علیدوست، 13۸۸، 317(. این کارایی عرف، 
همسان و هم آغاِز با اجتهاد پدید آمده است. سیِد مرتضی، فصلی را در کتاب اصولی 
خویش با عنوان »فصل فی تخصیص العموم بالعبادات« به این کارآیی اختصاص داده 

1 - با یک نگاه، عرف خاص، عبارت از عرف در نزد معصومان: است و عرف عام، همان عرف جاهای گوناگون است که با 
یکدیگر متفاوت می باشد و به نظر می رسد )بحرانی، 1405ق، 472/1۸(. منظور از عرف تاثیرگذار در مناسبت حکم و موضوع 

همین عرف عام است وگرنه که عرف خاص به خودی خود حجت است.
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است )علم الهدی، 1376، 306/1(.

فهم مناسبات حکم و موضوع، نمونه ای بارز از مراجعۀ به عرف و فهِم اجتماعی
عرف و فهم عمومی بر مبنای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی، به 
برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای کالم به ارمغان می آورد. از 
این رو، عرف مهمترین عامل ایجاد مناسبت های میان حکم و موضوع است. اما اینکه 
عرف بر چه اساسی، بین حکم و موضوع، یک رابطه کلی یا جزیی را ایجاد می کند، 

می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
الف. تأثیر زمان و مکان بر استنباط حکم شرعی؛ موقعّیت جامعۀ انسانی، بر اثر 
دگرگونی شیوه های 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 وضعیت های جدید نیز باشد و اینجاست که بحث تأثیر زمان و 
مکان بر استنباط حکم شرعی مطرح می شود. آنچه به موضوع پژوهش مرتبط است، 
این است که چگونه زمان و مکان می تواند محدودۀ یک حکم شرعی را توسعه دهد، 
یا تضییق کند، یا حتی حکمی را که در نص آمده است، دگرگون سازد؛ به گونه ای که 
به نتیجه ای مخالف با حکم اول دست یابد؟ این نکته را باید در نظر داشت که تشریع 
احکام جدید، امکان پذیر نیست؛ زیرا اواًل؛ تشریع، تنها به خداوند متعال اختصاص 
دارد )عالمۀ حّلی، 1425ق، 103/5؛ سبحانی تبریزی، 13۸۸، ۸2/2(؛ ثانیًا؛ اسالم 
که دینی ماندگار و همیشگی است، احکام مورِد نظِر اجتماع بشری را در ُبعِد فردی 
و اجتماعی، به طور تمام و کمال، بیان کرده است )مائده/3(. بنابراین، مقصود این 
نیست که بر اثر تحّول و تطّور 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 می تواند بر حکم شرعِی صادر شده ِاعمال نظر داشته باشد، زمان 
و مکان می تواند باعث تغییر در احکام شرعی شوند؛ به بیانی دیگر، با توجه به عنصر 
زمان و مکان، عرف مناسبتی را بین حکم و موضوع درک می کند که بر اساس آن 
می تواند دایرۀ حکم شرعی را توسعه دهد، یا محدود کند یا حتی حکم را تغییر دهد. 
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زمان و مکان، از سه جهت بر دگرگونی احکام تأثیر گذارند و باعث برداشتی عرفی 
و بوجود آمدن مناسبت بین حکم و موضوع می شوند: تغییر دادن موضوعات احکام، 
تبدیل مالک های حکم به مالک های دیگر و توسعه مالک نسبت به مالک موجود 
در زمان تشریع حکم.1 واقعیت این است که یک سلسله بندها و قیودی بر ادّله شرعی 
وارد می شود که از آن ناحیه محدودیت هایی نیز احساس می شود. یکی از مهم ترین 
این بندها، ویژگی های محیطی، اجتماعی و اقتصادی است؛ یعنی وقتی شارع در مورد 
حّل یک معضل اجتماعی و چگونگی ادارۀ زندگی فردی و اجتماعی جامعه ای سخن 
می گوید، قطعًا آن واقع، خود را بر کالم شارع تحمیل می کند و بندی می شود بر بیان 
تمام مقصود. علمای اصول برای فهم سخِن معصومان: گفته اند: یک سلسله قرائن 
حالیه و مقالیه، سخن آن ها را برای مشافهان تفسیر می کند )انصاری، 1397ق، 90(. 
گاهی سیاق کالم و جمالت و تناسب و هماهنگی حکم و موضوع سخن را تفسیر 
می کند؛ یعنی گاهی سخن را چیزی نه از جنس خودش تفسیر می کند. نکته قابِل 
توّجه این است که گاهی، مدلول واقعی سخن برخالف ظاهر آن است. نظریۀ فهم 
اجتماعی نصوص از مرحوم مغنیه، به همین امر اشاره دارد )مغنیه،1421ق، 365/6(، 
که شهید صدر در تأیید آن می گوید: با آنکه من اکنون دربارۀ فهم اجتماعی نص با 
احتیاط سخن می گویم، باز هم ایمان دارم که قاعده ای که استاد محقق ما مغنیه برای 
این موضوع وضع کرده است، گره بزرگی را در فقه می گشاید )کسار، 1420ق، 127(. 
ب. تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد؛ احکام شرعی برای مصالح بندگان 
وضع شده و نفع این احکام به انسان ها برمی گردد، نه خداوند؛ پس این اوصافی که 
از احکام استنباط می شود، قیود بیهوده و ناکارآمد نیست. از طرفی نیز، فرض این 
است که مصالح در غیرتعّبدّیات، پنهان نبوده و تشخیص آن برای عقال غیر ممکن 
نیست؛ مثاًل در جایی که روایت امام صادق7 می فرماید: »الرمی سهم من سهام 
اإلسالم«؛ »تیراندازی تیری از تیرهای اسالم است« )کلینی، 1429ق، 46۸/9(، از 

1 - گاه موضوع  حکم  به لفظ عام بیان می شود، ولی در نظر عرف آن حکم با قسم خاصی از آن موضوع مناسبت دارد و گاه 
موضوع حکم به لفظ خاص بیان می شود، ولی در نظر عرف آن حکم با اعم از آن موضوع مناسبت دارد. در این گونه موارد 
عرف مالك  ثبوت حکم را می فهمد و براساس آن، موضوع مناسب  با حکم را تعیین می کند. این گونه فهم عرفی اگر به سر 

حّد ظهور و انسباق برسد، حّجت است )اسالمی، 13۸7، 31۸/2(.
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مناسبت میان حکم و تشویق به تیراندازی، معلوم می شود 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 می شود و اگر 
گفته شود؛ این عنوان، قابل تسّری به هرگونه تیراندازی با اقسام سالح هاست، خردها، 
آن را رد نمی کند. بنابراین، فهم مناسبات حکم و موضوع، از نمونه های مراجعۀ به 
عرف در برداشِت از مجموعۀ دلیل یا ادّله و امور پیرامون آن هاست. یکی از شایع ترین 
و ظریف ترین کاربردهای آلی عرف در استنباط احکام، کاربرد آن در تفسیر و تبیین 
ادّله 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 هیئت های 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
 1. دربارۀ ابزار ذبح در روایتی از معصوم7 آمده است؛ »ال ذکاة ااّل بحدیده«؛ 
حیوان، ذبح شرعی نمی شود، مگر با آهن )حر عاملی، 1409ق، 7/24(. به واسطۀ این 
روایت که کلمۀ آهن درآن آمده است، فقهای ما ذبح شرعی حیوان را تنها با آلت ُبرنده 
آهنین جایز شمرده اند و ذبح با وسایل و آالتی که از جنس آهن نباشد، و لو بسیار تیز و 
برنده باشد، ذبح شرعی نمی دانند. 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 پاره ای از فقها زمانی به جواز آن حکم کرده اند که آن را از آهن دانسته اند )خویی، 
1416ق، 392/1(. در اینجا نباید تنها به ظاهر سخِن شارع اکتفا کرد و تنها به کلمۀ 
حدید توجه کرد و مراد واقعی شارع را همان دانست. باید دقت کرد، شارع در چه 
عصری می زیسته است؟ ویژگی های 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 می کرده است که در آن عصر هیچ وسیلۀ تیزی جز 
آهن، گاه سنگ یا شیشه پیدا نمی شده است، این وسایل پیش از آنکه حیوان را بکشد، 
او را خفه می کرده است؛ در چنین شرایطی شارع گفته است: تذکیه انجام نمی شود، 
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مگر با آهن و لفظ آهن را شارع در حقیقت برای تعیین مصداق به کار برده است، و 
ما وقتی به آن عصر نگاه می کنیم در می یابیم که تنها وسایل تیز و برنده آن زمان، آهن 

بوده است )مغنیه،1421ق، 355/4(. 
 2.  مسئله احتکار را به عنوان نمونه ای دیگر می توان نام برد. در روایات ما احتکار 
عملی زشت شمرده شده است: »الجالب َمرزوٌق و الُمحتکر ملعوٌن« )طوسی، 1390ق، 
114/3(. آیا احتکار هر کاالیی حرام است؟ در روایات، هفت کاال را برشمرده اند: 
1409ق، 35۸/4(.  )صدوق،  زیتون  روغن،  نمک،  خرما،  کشمش،  جو،  گندم، 
است،  آورده  را  االحتکار  ممنوع  اسامی کاالهای  روایات که  این  پرتو  در  نیز  فقها 
در استنباطات فقهی خود تقریبًا به همین کاالها اشاره کرده اند )طوسی، 13۸7ق، 
195/2(. این فتاوا از فقهای پیشین چندان بعید نمی نماید، شایان توجه است که برخی 
از فقیهان متأخر نیز به همین هفت کاال اشاره کرده اند )عالمه حّلی، 1420ق، 254/2؛ 
شهید ثانی، 1413ق، 192/3(، در حالی که عصر و زمان آن ها 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 آن ها را چاره جویی کند؛ 
بدین رو، تعیین مصداق می کند و از مسائل حاضر آن ها نام می برد. 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 دانسته اند 
)سبزواری، 1413ق، 34/16؛ قمی طباطبایی، 1426ق، 359/7(؛ لکن یک اصل 
در آن استنباطات مغفول افتاده است و آن عبارت است از اصلی که بتوان این گونه 
استنباطات را به نحو کلی و گسترده اجرا کرد. ظاهرًا هیچ اصلی مقّوم تر از اصل توجه 
به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی عصر شارع و تناسب حکم و موضوع، این چنین 
کارساز نخواهد بود. با این اصل می توان به عنوان یک قاعده، تمام ابواب فقهی را 
متأثر ساخت؛ به عنوان مثال، طهارت و نجاست اهل کتاب، حرمت مجسمه سازی که 
در عصر شارع به دلیل گستردگی بت پرستی هر عمل و فعلی که زمینه بت تراشی و 
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بت پرستی بود، شارع با آن مبارزه می کرد؛ از جمله مجسمه سازی و پیکرتراشی. پس 
حرمت مجسمه سازی ناظر به وضعیت چنین جامعه ای بود و اینک که آن زمینه وجود 

ندارد و بت پرستی حضور ندارد، حکم همان است؟ )مطهری، 1375، 72(. 
تا ادّله داّل بر مسئولیت مالی امام،   3. مناسبت حکم و موضوع مقتضی است، 
در پرداخت دیه در موارد ویژه بر مسئولیت او در پرداخت از بیت المال حمل گردد 

)خویی، 1416ق، 444/2(.
 4.  اگر احتکار حرام نبود، وجهی برای عقوبت و مجازات محتکر و اجبار او برای 
فروش اجناس احتکار شده از سوی حاکم اسالمی وجود نداشت. آیا امکان دارد 
عملی را که برای جامعه مضر است و موجب کمبود و فشار بر عموم می گردد، بگوییم 
که شارع مقدس به انجام آن رضایت داده است؟! پس مناسبت حکم و موضوع نیز 

اقتضا دارد که قائل به حرمت احتکار شویم )منتظری، 1409ق، ۸9/5(. 
می شود؛  اشاره  موضوع  و  مناسبت حکم  به  سبیل  نفی  قاعده  مستندات   5. در 
نشدن  بر صادر  می باشد  تاّمه  علت  اسالم هست،  در  که  عزتی  و  مقتضای شرف 
احکام و قوانینی که سبب ذّلت مسلمانان و استخفاف آن ها و علّو کفار شود. بنابراین 
ُة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِنيَن َو  همان طوری که خداوند تبارك و تعالی می فرماید: َو ِلّلِه اْلِعزَّ
لِكنَّ اْلُمناِفِقيَن ال َيْعَلموَن )منافقون/۸( خداوند سبحان، عّزت مؤمنان را در عداد خود 
و رسول خود قرار می دهد. بنابراین، نمی توان احکامی را تشریع کرد که سبب ذّلت و 
پستی مسلمانان شود، بلکه الزمۀ این دین مقدس آن است که تمامی احکام باید سبب 
عزت مسلمانان باشد. با این دلیل، قطع پیدا  می کنیم که به مناسبت حکم و موضوع، 
اسالم در مقام قانون گذاری اصاًل نمی تواند قانونی تشریع کند که سبب عّزت کافر 
و ذّلت مسلمانان شود، زیرا این امر، با دین مقدس اسالم، سازگاری ندارد. بنابراین ما 

دلیل یادشده را از اقوای ادّله می دانیم )بجنوردی، 1401ق، 357/1(.
 6. بحث 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 می گیرند و فروشنده متضرر می شود )شهید ثانی، 1410ق، 
459/3(. این در حالی است که در روایت )حر عاملی، 1409، 24/1۸(، مدت خیار 
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تأخیر در مواّد فاسد شدنی، تا شِب معامله تعیین شده است که ناظر به میوه ها، سبزی ها 
و شیر و... است که در زمان ائمه: در همان فاصلۀ زمانی یک روزه فاسد می شدند. 
فهم عرفی با درک مناسبت موجود بین حکم و موضوع بیان می دارد که این مواد و 
زمان خیار آن ها، 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 می شود، به مدتی 
این  بین می رود. پس مصادیق  از  ارزش جنس  از آن مدت،  بستگی دارد که پس 
حکم، تنها به موادی که در روایت آمده محدود نمی شود، بلکه گذشِت مدت ذکر 
شده در حدیث نیز شرط نخواهد بود، از این رو، اگر جنسی که معامله می شود، در 
کمتر از یک ساعت، ارزش مالی خود را از دست بدهد، خیار تأخیر آن نیز همین 
مقدار است )حسینی شیرازی، بی تا، 337/13(؛ به عنوان مثال: کسانی که امروزه در 
حرفۀ خبرنگاری و یا عکاسی، فعالیت می کنند، برای فروش اطالعات و اخباِر برخی 
وقایع که ارزش مالی آن ها به زمان، بستگی دارد، نمی توانند مدت زیادی را برای بستن 

قرارداد منتظر بمانند.

مناسبت بین حکم و موضوع از منظر دانش اصول و اصولیان متأخر
 برخی از نمونه های مناسبت را نیز می توان، در آرای اصولیاِن متاّخر یافت که برخی 

از آن ها در اینجا بیان می شود: 
َمْت  1. مرحوم مظفر، در بحث مجمل و مبّین، می گوید: دربارۀ آیاتی مثل ُحرِّ
هاُتُكْم )نساء/23( و احّلت لكم بهيمة األنعام )مائده/1( و مانند آن، از  مَّ

ُ
َعَلْيُكْم أ

مواردی که حکم، به عین اسناد داده شده است؛ برخی گفته اند: چنین جمالتی 
مجمل است، چون متعلق حکم، فعل  اختیاری است، نه عین خارجی. از این رو، 
باید فعلی در تقدیر گرفته شود که بتواند متعّلق حکم باشد و چون قرینه ای بر تعیین 
آن فعل نیست، چنین ترکیباتی مجمل خواهند بود. در پاسخ می گوییم: نفس چنین 
ترکیب هایی با قطِع نظر از موضوع و حکم و قراین دیگر، اقتضای اجمال دارند، مگر 
آنکه قرینه ای نوع فعل را مشخص سازد. به نظر ما، مناسبت میان حکم و موضوع غالبًا 
می تواند قرینه بر تعیین نوع فعل محذوف باشد )مظفر، 13۸۸، 212(. ایشان، در بحث 
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مفهوم وصف، ادّلۀ قائالن به مفهوم دار بودن وصف را نقد می کند و می گوید: برخی 
بر این مدعا، به جمالت وصفی که داللت آن ها بر مفهوم ثابت شده است، استدالل 
کرده اند؛ مثل سخن پیامبر اکرم6 که فرمودند: »َمطل الَغنی ُظلٌم«؛ »امروز و فردا 
کردن بدهکاِر ثروتمند، ظلم است« )بروجردی، 1429ق، 720/23(. اما جواب ایشان 
این است که در این سخن، تقیید وصفی، به خاطر 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 می شود که 
سبب حکم به ظلم این است که بدهکار، غنی است و در نتیجه، امروز و فردا کردن او 
ظلم است، برخالف بدهکاِر فقیر که عاجز از پرداخت بدهی است و لذا سهل انگاری 

و تأخیر او ظلم نیست )مظفر، 13۸۸، 136(.
تبیین حجیت خبر واحد، موضوع آیه خبرآوری  نبأ برای  به آیه  2. در استدالل 
شخص فاسق: ِان جاَءکم فاسٌق ِبَنبٍا )حجرات/6( و حکم وجوب تبّین از آن است: 
»فتبّینوا«)مظفر، 13۸۸، 136(. بسیاری از اصولیان ضمن بحث از موضوع پیش گفته، 
تعلیق وجوب تبّین از خبر فاسق را، عدم تحّرز فاسق، از کذب و دروغ دانسته اند. 
از این رو، خبر ثقه که از کذب و دروغ مصون است را حّجت معرفی کرده اند. در 
اینکه تبّین از خبر فاسق ضروری است به قرینه مناسبت حکم و موضوع توجه شده 
است و آن همان طبیعت عدم تحّرز شخص فاسق از کذب است و این مناسبت در 
خبر شخص ثقه وجود ندارد )نایینی، 1352ق، 114/2؛ حکیم، 141۸ق، 200؛ عراقی، 

1417ق، 107/3(. 
3. یکی از موارد استنادی اصولیان به مناسبت حکم و موضوع در بحث از تعادل و 
تراجیح آمده است. مناسبت حکم و موضوع به عنوان یکی از موارد تشخیص اولویت 
صدر،  21۸/2؛  )مظفر، 13۸۸،  است  شده  مطرح  متزاحمین  تراجیح  و  تعادل  در 

1417ق، 9۸/7؛ نایینی، 1376، 335/1(. 
بيَن َحّتٰی َنْبَعَث َرسُواًل )اسرا /15( برای  ا ُمَعذِّ 4. در استدالل به آیه کریمه و ٰما ُکنّٰ
تبیین اصل برائت به اقتضای قرینه مناسبت حکم و موضوع، مقصود از رسول هرگونه 
حّجت واصله دانسته شده است. از این رو، مؤدای کریمه شریفه، نفی استحقاق عقاب 
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پیش از قیام حجت است که همان مؤدای اصل برائت نیز هست )حکیم، 141۸ق، 
.)406

5. ضمن بحث از تنبیهات استصحاب در تبیین لزوم بقا و وحدت موضوع در دو 
قضیه مشکوکه و یقینی، یکی از مالک های فهم اتحاد، درک عرف و به خصوص 
درک مناسبات میان حکم و موضوع معرفی شده است که گاه می توان با استفاده 
از این فهم عرفی، موجبات تعمیم موضوع را فراهم کرد )محقق خراسانی، 1409ق، 

.)42۸
6. نمونه های باال، مانند نمونه های 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. همان گونه 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 می شود؛ )مانند نمونه های مذکور(. گاهی حکم به موضوعی تعّلق 
می گیرد که مدلول آن عام و فراگیر است، اما عرف به این دلیلی که میان حکم و 
عمومیت موضوع سازگاری نیست، آن حکم را بر بعضی از مصادیق آن ثابت می نماید 
و حکم را تخصیص می زند؛ مانند اینکه در دلیل شرعی گفته شود: »إغسل ثوبك إذا 
أصابه الّدم«، که عرف از آن، شستن خون با آب را می فهمد، هرچند از نظر لغوی، 
»غسل« به معنای شستن با هر مایعی است. و گاهی حکم به موضوعی خاص تعلق 
می گیرد، اما عرف از آن مفهومی عام می گیرد و حکم را تعمیم می دهد، مانند آنکه 
موال در مورد مشك آبی که نجاست در آن افتاده، بگوید: »ال تتوضأ منها و ال تشرب«، 
که عرف این حکم را تعمیم می دهد و آن را در مورد هر ظرف آبی که نجاست در آن 
بیفتد، جاری می داند )صدر، 141۸ق، 22۸/1(. و همچنین مانند نمونۀ ذبح شرعی و 
احتکار و.... با توضیحات پیش گفته و ذکر نمونه ها، می توان نتیجه گرفت که جایگاه 
بحث تناسب حکم و موضوع در علم اصول فقه است. از این قاعدۀ اصولی می توان 
در فرایند اجتهاد، برای بدست آوردن حکم شرعِی موضوعاتی که در نصوص شرعی 
از آن ها نامی برده نشده، بهره جست. اگرچه فقها و اصولیان امامیه در موارد متعددی 
به مناسبت حکم و موضوع توجه کرده اند، لیکن جز در مواردی معدود که به اختصار 
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به تبیین این امر پرداخته اند، در دیگر موارد فقط با استناد صرف ایشان بدون هیچ گونه 
خمینی،  31۸/۸؛  1416ق،  حکیم،  174/1؛  1411ق،  )نایینی،  مواجهیم  توضیحی 

1415ق، 197/1(. 

نتیجه گیری
1. مقصود از مناسبت میان حکم و موضوع این است که هنگام شنیدن حکمی 
شرعی، مناسبت ها و مالک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد متبادر 
می کند؛ به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب 
تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه 
لّبی متصل به دلیل لفظی محسوب می شود که بر مبناهایی همچون؛ اصل عقالیی 
حجیت ظهور، ظهور سیاقی، فهم عرفی و اجتماعی نصوص، استوار است و حجیت 
آن، بازگشت به حجّیت 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 برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص 
به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه 

راهگشا خواهد بود. 
2. جایگاه 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 شده اند. با این بیان، می توان تناسب حکم و موضوع را که برگرفته از 
ارتکازات عرفی عقالیی بوده و سبب ظهور و انسباق می شود، به عنوان یک قاعده 

اصولی مورد تبیین و بررسی قرار داد. 
3. اهمیت این قاعده در پویایی فقه بر کسی پوشیده نیست. گاهی سخن را چیزی، 
نه از جنس خودش تفسیر می کند. از آنجایی که ویژگی های محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی عصر شارع، یک سلسله بندها و قیود بر ادّله شرعی وارد کرده است؛ یعنی 
وقتی شارع در مورد حّل یک معضل اجتماعی و چگونگی ادارۀ زندگی فردی و 
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اجتماعی جامعه ای سخن می گوید، قطعًا آن واقع و آن شرایط، خود را برکالم شارع 
تحمیل می کند و بندی می شود بر بیان تمام مقصود. تناسب و هماهنگی حکم و 
موضوع می تواند تفسیری بر سخن شارع باشد، تا مقصود واقعی کالم او را یافته و در 

جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه به خدمت گیریم. 
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