
 
 

 شناسیاصول شریعت و اصول شریعت 

  

شناسانه و هرمنیوتیکی است که نگارنده  معرفت االهیاتی، نوشتار زیر در بردارندة اهم اصول متافیزیکی، 

کند. توجیه این اصول و دفاع  به آنها باور دارد و از آنها دفاع می )فقه( شناسی دربارة شریعت و شریعت 

مشغولی اصلی نویسنده در طی سالهای اخیر بوده است و  دل ای است که  گستردهتحقیقاتی  از آنها پروژة  

    توفیق به سرانجام رساندن آن را از خدای علیم و لطیف و حکیم خواهانم.  

 مقام ثبوت  /به سرشت شریعتناظر اصول متافیزیکی و االهیاتی  1

کند، عالوه بر اوصاف دیگری که میو ایمان به او را از ما طلب که اسالم به ما معرفی  خدایی (1)

 .نیز برخوردار است «شارعیت»و   «مولویت«/ »حاکمیت»»حکمت«، »عدالت«، دارد، از 

، بدین معنا که حاکمیت و شارعیت خدا  ستحاکمیت و شارعیت خدا تابع حکمت و عدالت او  (2)

 . مطلق نیست، بلکه مقید به حکمت و عدالت است

 .خدا حق اطاعت دارد (3)

به اطاعت از دستورات خدا  کلَّف ها م انسانانسان است؛ بر دوش متناظر با تکلیفی این حق  (4)

 . قبیح استاز نظر اخالقی بد و  ها ظلم و ، و نقض این حق از سوی انسان هستند

 . اند، نه تشریعی و قراردادیاین حق و تکلیف هر دو طبیعی/ اخالقی (5)
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حق اطاعت خدا و تکلیف انسان در قبال خداوند مطلق نیست، بلکه مقید است به سازگاری   (6)

؛ پرستش خدای حکیم و عادل غیر از پرستش  عدالتحکمت و  با  حکم خدا    و محتواییِای  رویّه

 .استدکامه وخجبار و  یخدای

 .تشریعی و قراردادیحقوق ها دارند حقوق طبیعی/ اخالقی است، نه ز حقوقی که انسان برخی ا (7)

از نظر  خداست؛ نقض این حقوق از طرف خداوند ظلم و بر دوش این حقوق متناظر با تکلیفی  (8)

 . قبیح استاخالقی بد و 

اخالقی از  کمال عقالنی و اخالقی خداوند در مقام تشریع مانع از صدور حکم خردستیز و غیر  (9)

؛ عدالت خدا مانع از این است که خدا حقوق طبیعی انسان را نقض کند، یا حق نقض  شوداو می

، از حقوق طبیعی برخوردار نباشند، وصف عدالت خدا  هاانسان؛ اگر  این حقوق را به کسی بدهد

  .شودمی معنا بی به عنوان فضیلتی اخالقی،

خداوند   یاو از سو  ی عیشناختن حقوق طب ت یبه رسم نیخداوند ع ی انسان از سو نشیآفر (10)

ارادة تشریعی خداوند به حقوق طبیعی انسان، به معنای مقید شدنِ   ن؛ بنابراین، مقید شداست

 . اوستخود ارادة تشریعی خداوند به ارادة تکوینی 

 . شریعت االهی چارچوبی حکیمانه و عادالنه دارد (11)

صل باال این است که حقوق و تکالیف طبیعی چارچوب حقوق و  منطقی اتطبیقات یکی از  (12)

 تکالیف تشریعی است. 

 .عقل در مقام ثبوت محال استشرع با حکم  تعارض حکم   (13)

 ثابت/فراسیاقی/ شمول/ جهان کند که برخی از احکام شرعی حکمت و عدالت اقتضا می (14)

 . مند باشدتاریخ متغیر/مند/ سیاق محلی/ فراتاریخی و برخی دیگر 

  2.و تاریخی 1تاریخیفراشریعت دو بخش دارد: بنابراین،  (15)

 

ة  : »مانند . 1 َ ِّ
ن قُّو ُتُّ ِمِّ

ْ
َطَع

ت
ْ
ا اس َ وا لَُهُّ مِّ ُّ أَِعدِّ َ

 بها خونپرداخت ؛ اصل وجوب زکات؛ اصل حرمت احتکار؛ اصل (60)انفال،  «...و

”فراتاریخی“ صرفاً به  .انجامدبندی در مسابقاتی که به آمادگی رزمی و دفاعی مسلمانان می؛ و اصل جواز شرط)دیه(

سیاق    است.  (context-free)»فراسیاقی«    ،ترمعنای فرازمانی نیست، بلکه به معنای فرازمانی و فرامکانی، یا به تعبیر دقیق 

       و غیره تغییر کند.یک حکم ممکن است با تغییر زمان یا مکان یا شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، 

 ...»انند:  . م2
َ
وا ]و ُّ َخْيِل   [لَُهُّ أَِعدِّ

ْ
اِط ال

َ
ب
ِّ
 بها و نوع خون  زانیموارد وجوب زکات؛ موارد حرمت احتکار؛ م  ؛(60)انفال،    «...ِمن ِر

تاریخی“ ”قید  .و تیراندازی با تیر و کمان )سبق و رمایه( دوانیبندی در مسابقات اسب؛ و جواز شرطکنندة آنو پرداخت 
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شریعت، کمال دین  مندی و متغیر بودن برخی از احکام شرعی با جاودانگی  مندی، سیاق تاریخ (16)

 . و ختم نبوت سازگار است

 .گیرندسرچشمه میق حکم مصالح و مفاسد موجود در متعلَّاز برخی از احکام شرعی  (17)

  .گیرندبرخی از احکام شرعی از مالحظات اخالقی سرچشمه می (18)

  هایی مانند فردی/اجتماعی، عبادی/ ثابت/متغیر در احکام شرعی با دوگانهدوگانة نسبت  (19)

پوشانی هم خصوصی/عمومی، تعبدی/توصلی، تأسیسی/امضائی، مولوی/ارشادی، و معاملی، 

 . است (عموم و خصوص من وجهجزئی )

  خود  تواند حکمتغییر دهد؛ اما خود خدا می نسخ کند یا هیچ انسانی حق ندارد حکم خدا را  (20)

 . (خاصبه سیاقی شرعی حکم بودن  و امکان مقید تغییر دهد )امکان نسخ نسخ کند یا را 

به خاطر تغییر بافت/سیاق  شرعی م احک برخی از او امکان تغییر امکان نسخ احکام شرعی  (21)

 . نیستیا زمان حضور امام معصوم  حیات پیامبر زمان مقید به 

بدعت در دین است جه و به همان مقدار ناموّ هاانسانتوسط ثابت کردن احکام متغیر شرعی  (22)

 توسط آنها.   که متغیر کردن احکام ثابت شرعی

. زمان و مکان در تشریع االهی نقش دارد (23)

 

یا زماندار یا  مند زمان اشاره دارد. بر این اساس ”دین تاریخی“ یعنی دین زمانکلمه صرفاً به اصلی و حقیقی در معنای 

. در حالی که آنچه مورد نظر نگارنده است اعم از زمان و مکان است. شاید بهتر باشد به جای این قید از وابسته به زمان

های دیگری که در هم شامل ویژگی شود وده کنیم که هم شامل زمان و مکان میااستف ( contextual) “مند سیاق ”قید 

به هر حال مقصود نگارنده از شوند. شمولی آن می، و مانع جهانخاص نقش دارند  رایطشمقید شدن دین به یک ظرف یا 

اگر ام که رایج و مأنوس است. مند بودن نیست. از این تعبیر برای این استفاده کردهقید ”تاریخی“ در اینجا فقط زمان

حکمی وابسته به سیاق خاصی باشد، فعلیت آن حکم در گرو فعلیت سیاق آن است. بنابراین، اگر در آینده، سیاقی که 

فعلیت خواهد یافت. برای مثال، اگر  فعالً منقضی شده است دوباره فعلیت پیدا کند، حکم وابسته به آن سیاق نیز دوباره

اسب به یکی از ابزارهای جنگی تبدیل های مدرن جنگی از میان برود و  تکنولوژی و سالح دوباره به شرایطی برگردیم که  

های جنگی، که اینک فعلیت خود را از دست داده است، دوباره فعلیت خواهد یافت. دقیقاً شود، وظیفة پرورش دادن اسب

کاران خواهان از میان رفتن سیاق مدرن و احیای سیاق پیشامدرن ها و بسیاری از محافظهلیل است که سلفیبه همین د

    هستند.



 شناسی/ مقام اثبات  شریعت شناسانه و هرمنیوتیکی ناظر به معرفت اصول  2

دو سوی  در آن مدل مدل موجه و قابل دفاع برای تنظیم رابطة انسان با خدا مدلی است که  (24)

حقوق و تکالیفی طبیعی/ اخالقی دارند، و عقاًل و اخالقاً موظف به مراعات این حقوق رابطه  

 اند.و تکالیف 

 . قاعدة مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع، عقل عملی استمقصود از عقل در  (25)

صدور  »هم  و  است  )مانند خوبی و بدی(  «  هاارزشبرخی از  »شناخت  هم  کارکرد عقل عملی   (26)

 . )مانند باید و نباید(  «هنجاریم  احکابرخی از 

به  زیر مستقیماً دو نوع از میان آنها انواع گوناگونی از احکام هنجاری دارد که عقل عملی  (27)

 .اخالقیهنجارهای اندیشانه و دیگری مصلحت هنجارهای : یکی شناسی مربوط است شریعت 

های  اندیشانه( و ارزش اندیشانه )خوبی و بدی از منظر مصلحت های مصلحتشناخت ارزش  (28)

اندیشانه  مصلحت  هنجاری/ تکلیفیِحکم  اخالقی )خوبی و بدی از منظر اخالقی( و نیز صدور  

اندیشانه( و حکم هنجاری  نظر مصلحت )وجوب، حرمت، اباحه، کراهت و استحباب از م

   . ن عقل عملی است أاخالقی )وجوب، حرمت، اباحه، کراهت و استحباب از منظر اخالقی( ش

مصداق  میان حکم عقل و حکم شرع چهار قاعدة مالزمه فرض منطقی،  اساس بر بنابراین،  (29)

 :  محتمل خواهد داشت

 ؛ حکم شرعو اندیشانه مصلحت های ارزشمالزمه میان  (1

 اخالقی و حکم شرع؛ های ارزشمالزمه میان  (2

 و  حکم شرع؛اندیشانه و مصلحت های مالزمه میان هنجار  (3

 . عاخالقی و حکم شر های مالزمه میان هنجار  (4

باور  توان حکم شرع را کشف و از طریق حکم عقل، و صرفاً با استناد به قاعدة مالزمه، نمی (30)

)کلما حکم به العقل حکم به الشرع(  ز قاعدة مالزمه خوانش ایجابی اتوجیه کرد. به آن را 

ای هست متناظر  جا که مصلحت یا مفسده ک   بر خدا واجب نیست که هرزیرا    فاقد دلیل است؛ 

چنین بر خدا واجب نیست هر کجا که اخالق حکمی دارد، متناظر  با آن حکمی صادر کند؛ هم 

موردی و اتفاقی است، نه ضروری و  تقارن حکم عقل و حکم شرع  با آن حکمی صادر کند؛ 

 .دائمی
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ها  انساننادرست  هایفهمبرخی از توان می ،و با استناد به قاعدة مالزمه ،از طریق حکم عقل (31)

ابطال باور به آن را را کشف و و برخی از تفسیرهای نادرست از متون دینی از حکم شرع 

کم به العقل  خوانش موّجه و قابل دفاع از قاعدة مالزمه خوانش سلبی است )کلما ح 1.کرد

نقض  ت، س هرچند پیروی از حکم عقل بر خدا واجب نیزیرا الشرع(؛ بضده لم/ لن یحکم 

 حکم عقل بر خدا قبیح است.

برخی از موارد خطا در فهم و استنباط حکم شرعی عبارت است از: ثابت پنداشتن حکم متغیر   (32)

به خدا؛  و نسبت دادن آن از متون دینی  ( غیر حکیمانه حکمی خردستیز )استنباط و بر عکس؛ 

    . به خدااز متون دینی و نسبت دادن آن استنباط حکمی غیر اخالقی 

   .اعتبار و حجّیت دالیل ظنی تعبدی نیست (33)

رسد،  در مقام شناخت و امتثال احکام شرعی، وقتی نوبت به عمل بر اساس دالیل ظنی می (34)

بعیض  یعنی ت فرقی میان دالیل نقلی )آیات و روایات( و دالیل عقلی و تجربی نیست؛

ناموّجه   ،و دالیل عقلی و تجربی از سوی دیگر، شناسانه میان دالیل نقلی از یکسومعرفت 

 2. است

تر نقلی  ، خواه دلیل قویتر مقدم استدر صورت تعارض دالیل ظنی با یکدیگر، دلیل قوی  (35)

 . باشد، خواه عقلی و خواه تجربی

بدین معنا که الف و ب   ،بافتاری استمند/ سیاقای قاعده ة اشتراک مکلفین در احکام قاعد (36)

؛  در سیاق یکسانی قرار داشته باشنداز جهات مربوط به شرطی حکم یکسانی دارند که 

، فرازمانی و  فراسیاقیتوان اثبات کرد که همة احکام شرعی  بنابراین، به استناد این قاعده نمی

   .اندفرامکانی

 . موردی استخاص و نیازمند دلیل ادعای ثبات و تغییر یک حکم شرعی هر دو   (37)

 

ا ۗ. »1
َ
َنا ِِب

َ
ر
َ
 أَم
ُّ
اللَِّـه

َ
َنا و

َ
اء
َ
ا آب

َ
لَْْي

َ
نَا ع

ْ
د
َ
ج
َ
ُّوا و ُّوا فَاِحَشًة َقال ل َ

ِإذَا فَع
َ
َشاِء ۖ و

ْ
َفح

ْ
 ِبال

ُّ
ر
ُّ
م
ْ
أ
َ
 ََل ي

َ
َ اللَِّـه  ِإنِّ

ْ
  قُّل

َ
ُّون َل  أََتقُّول

َ
ا اللَِّـهِ  ع

َ
  ََل  م

ُّ
لَم

ْ
 َتع

َ
اعراف،  « )ون

قطعا خدا » :بگو «.آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده استپدران خود را بر » :گویند و چون کار زشتى کنند مى: »(28

 .«؟«دهید  به خدا نسبت مى د یدانیآیا چیزى را که نم .دهد  به کار زشت فرمان نمى

شناسی مورد پذیرش قاطبه فقهای شیعه، اعم از اخباری و اصولی، اعتبار دالیل ظنی نقلی در حد اعتبار دالیل در معرفت .  2

 قطعی است، اما دالیل ظنی عقلی و تجربی به کلی فاقد اعتبار است. 
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درجة دومی وجود ندارد که بگوید اصل در احکام شرعی ثبات است مگر   هیچ قاعدة کلی  (38)

اینکه خالف آن اثبات شود، یا اصل در احکام شرعی تغییر است مگر اینکه خالف آن اثبات  

     .شود

 . تواند ظنی باشددر مواردی که دلیل حکم منسوخ ظنی است، دلیل ناسخ نیز می  (39)

 . تواند عقلی یا تجربی باشددلیل ناسخ می  (40)

تواند در مواردی که دلیل وجود یک حکم در شریعت ظنی است، دلیل تغییر آن حکم نیز می  (41)

 . ظنی باشد

عموم و اطالق  عبارت است از  حکم ثباتِ  دلیلِ  ،در اکثریت قریب به اتفاق احکام شرعی (42)

 .حکمآن  زمانی دلیل نقلی دال بر 

توان به نمیظنی به سود موقت بودن یک حکم،  در صورت وجود قرائن عقلی یا تجربیِ (43)

         1. تمسک کرد)اصالت االطالق و اصالت العموم( اصالت الظهور  

 . تعارض حکم عقل و حکم شرع در مقام اثبات محال نیست (44)

است؛ بدین معنا که این تعارض و هرمنیوتیکی  شناسانه  ای معرفت تعارض در مقام اثبات مقوله  (45)

فهم  درک ما از حکم عقل و فهم و میان خود حکم عقل و خود حکم شرع نیست، بلکه میان 

 .درک ما از حکم شرع استو 

درکی و فهم مان از حکم شرع، درکفهم و درک ما از حکم عقل و فهم و در تعارض میان  (46)

 . تر باشدمقدم است که دلیلی که به سود آن در دست داریم قوی

  مند سیاق/تاریخی از شریعتِ است ای شریعتی که در متون دینی بازتاب یافته است، آمیزه  (47)

همواره دین قرآن و روایات  .)محکمات( فراسیاقی/فراتاریخی و شریعتِ)متشابهات( 

کنند: یکی معرفی میاو  را به  متفاوت  دو دین  کنند، بلکه  فراتاریخی را به مخاطب معرفی نمی 

و   ین قابل تطبیق و قابل پیروی در همة زمانها و مکانها،، یعنی ددین مطلق و فراتاریخی

 

مانع تمسک در صورت انعقاد ظهور،  ای  شوند،یدر ثبات حکم مورد بحث م لیمانع انعقاد ظهور دل ای قرائن  نی ا زیرا . 1

که در آنها   یموارد یعنی موارد ـ  نی و در ا ستیقال مطلق ناز نظر عُد. اعتبار اصالت الظهور نشومیاصالت الظهور به 

قرائن  انیم ینظر تفاوت نیاز او  شود؛ینم یبه سود موقت بودن آن حکم در دست است ـ جار یتجرب ای یقرائن عقل

 .وجود ندارد یقرائن نقل و یو تجرب یعقل
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تطبیق شده بر اوضاع و احوال زمان نزول قرآن و زمان صدور  یعنی دین    ،دیگری دین تاریخی

 .روایات

یخی بر سیاق یا اوضاع و احوال فراتار تاریخی حاصل تطبیق احکام شریعتِ احکام شریعتِ (48)

 . خاص است

 در روش سنتی رایج در فقه  (49)

بدین معنا   ؛شودتفکیک نمی  فراسیاقی/فراتاریخی از شریعتِ مند سیاق /تاریخی شریعتِ  (1

غیبت و )پیامبر پیش از رحلت سیاق میان مؤثر در تغییر حکم  فاوت نوع ت رهوجود که 

      .شودمی انکار ( مو غیبت امام معصو)رحلت پیامبر پس با سیاق  (امام معصوم 

تاریخی »محکم« قلمداد   شریعتِمتون بیانگر  فراتاریخی »متشابه« و  شریعتِمتون بیانگر  (2

 و   ؛شودمی

شود تاریخی تفسیر می ارجاع به متون بیانگر شریعتِ فراتاریخی با  متون بیانگر شریعتِ  (3

   1)حمل مطلق بر مقید یا حمل عام بر خاص، یا حمل ظاهر بر اظهر(. 

  نگارندهدر روش مورد قبول اما  (50)

   ؛شودفراتاریخی تفکیک می   تاریخی از شریعتِ شریعتِ (1

داد تاریخی متشابه قلم  فراتاریخی محکم و متون بیانگر شریعتِ  متون بیانگر شریعتِ  (2

 و   ؛شودمی

، شودفراتاریخی تفسیر می  تاریخی با ارجاع به متون بیانگر شریعتِ متون بیانگر شریعتِ (3

 2. نه بر عکس

به بیان دیگر، در هرمنیوتیک مورد قبول فقیهان سنتی، روش مناسب برای تفسیر متون دینیِ   (51)

 3.«تفسیر تحت اللفظی»احکام شرعی همواره عبارت است از  بیانگرِ

 

ى  ...آیة »در این روش، رای مثال، . ب1
َ
و
ْ
َق ُّ لِلتِّ

ب
َ
ر
ْ
 أَق
َ
ُّوا هُّو ِدل

ْ
َكِر   ...و آیة » شودمیقلمداد )ظاهر( متشابه ( 8)مائده، « ...اع َ لِلِّ

 ِ
ْ
ي
َ
ُّنثَي

ْ
ِظِّ اْل

َ
لُّ ح

ْ
  . )اظهر(محکم ( 11)النساء،  « ...ِمث

ِ   ...برای مثال، در این روش، آیة ».  2
ْ
ي
َ
ُّنثَي

ْ
ِظِّ اْل

َ
لُّ ح

ْ
ََكِر ِمث ُّوا ...و آیة »  شودمیقلمداد  )ظاهر(  ( متشابه  11« )النساء،  ...لِلِّ ِدل

ْ
اع

ى  
َ
و
ْ
َق ُّ لِلتِّ

ب
َ
ر
ْ
 أَق
َ
 .)اظهر(( محکم 8« )مائده، ...هُّو

3. literal interpretation 
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متون دینیِ بیانگر  روش مناسب برای تفسیر نگارنده، یوتیک مورد قبول در هرمندر حالی که  (52)

  )محکمات( غیر از روش مناسب برای تفسیر متون دینیِ بیانگر شریعتِ فراتاریخی  شریعتِ

ترجمة  »و در دومی  1،تفسیر تحت اللفظیاولی، روش مناسب در تاریخی )متشابهات( است؛  

  2. است «فرهنگی

بخواهد به نحوی معقول و پذیرفتنی در اجتهاد )مقام اثبات و استنباط( نقش  اگر زمان و مکان   (53)

( نقش  داشته باشد، باید در رتبة سابق در مقام تشریع حکم شرعی توسط خداوند )مقام ثبوت

 . داشته باشد

اندیشانه عقل و نیز سازگار کردن آنها  سازگار کردن احکام شرعی با درک و حکم مصلحت  (54)

ست، اما سازگار کردن فهم و  واخدا و شأن اختصاصی کار  عقل  با درک و حکم اخالقیِ

 . هاستکار خدا نیست، بلکه کار خود انسان ع حکم نو ها از این دو درک انسان 

ابی و داوری  یاز منظر اخالقی در معرض ارزاندیشانه و هم  فتاوای فقهی هم از منظر مصلحت  (55)

 پذیرند.پسینی قرار دارند و ابطال 

اند فهم و  اند، بدین معنا که فقیهان موظف حکمت و عدالت دو معیار پسینی در اجتهاد فقهی  (56)

   تفسیر خود از قرآن و سنت را با این دو معیار بسنجند و موزون کنند. 

 ابوالقاسم فنائی

  4/1/1399قم/ دانشگاه مفید/ 

 

ا  » ةی آزیر تفسیر تحت اللفظی است: آیات و روایات  رِی تفسروش مناسب برای مثال: . 1 َ وا لَُهُّ مِّ ُّ أَِعدِّ َ
ة  و َ ِّ

ن قُّو ُتُّ ِمِّ
ْ
َطَع

ت
ْ
 « ...اس

بندی در ، و جواز شرط بهاثبوت خون ،حرمت احتکاراصل  ،وجوب زکاتاصل دال بر آیات و روایات ، (60)االنفال، 

 .انجامد مسابقاتی که به آمادگی رزمی مسلمانان می

2 .(contextual interpretation).  :ةی آفسیر آیات و روایات زیر ترجمة فرهنگی است: ی تروش مناسب برامثال 

« ... 
َ
ُّوا لَُهُّ ]و َخْيِل  [أَِعدِّ

ْ
اِط ال

َ
ب
ِّ
و نوع  زانیدال بر موضوع زکات، موضوع احتکار، مآیات و روایات  ،(60)االنفال،  «...ِمن ِر

 .دوانی و تیراندازی با تیر و کمانبندی در مسابقات اسب، و جواز شرط و نیز کسی که موظف به پرداخت آن است  بهاخون


