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توسعهپذیری ظرفیت فقهی قرآن
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*
معرفت
**

حامد
عبدالکریم بهجتپور

چکیده
با وجود گستره فراوان دانش فقه ،مفسران فقهالقرآن غالباً بهه دهدود نان هد آیهه یها کمتهر
بسنده کردهاند که به نظر میرسد این تعداد ،نماینده تمامی ظرفیت فقهی قهرآن نبادهدد در
این مقاله نخسهت اقهوا گونهاگون دربهاره آیهاتاالدکها ککهر دهده ،سهعی دهده اسهت
وجهالجمعهایی برای توجیه این اختالفها ارائه دودد در نتیجهه ارائهه آمهار ق عهی دربهاره
ظرفیت فقهی قرآن ناممکن است و باید ظرفیهت فقههی قهرآن را توسهعهنهییر دانسهتد در
ادامه برای اثبات این مدعا به برخی مبانی توسعهدهنده ظرفیت فقههی نرداختهه دهده اسهت
که عبارتاند از :امکان انتزاع دکم کلی از قضایای جزئیهه ،امکهان انتهزاع دکهم کلهی از
قسمتی از یک آیه و امکان استنباط دکهم فقههی از آیهات غیرفقههید در نایهان بهه برخهی
ابزارهای کشف این ظرفیتهای بعضاً ناآدکار اداره دده است؛ ابهزارههایی چهون :الاهای
خ وصیت ،تأویل و نگاه جامعد
واژگان کلیدی :آیاتاالدکا  ،آیاتالق ص ،فقهالقرآن ،فقه ،دکمد

* سطح سه تفسیر و علوم رور ح زومعل عل یوه رو و دانشوومی دکتوری دانشواهل رور ح و زو یث
(.)hamed.marefat@hotmail.com
** دانشیهر پژوهشاهل فرهنگ و ان یشه اسالمی (.)abp114@yahoo.com

8

حامد معرفت و عبدالکریم بهجتپور

مقدمه
نظر به اینکه رر ح کری در هسته اصلی ه ه علم اسالمی رورار دارد و اع سومی دیاور
عل فقه اع اسهسیترین و گستردلترین علم اسالمی به ش هر میرود نقش رر ح در فقه
بهی بسیهر پُررنگ بهش  .به این زهل تفهسیر فقهالقر ح فقط پهنص و ک تر اع پهنص یوه
یعنی ک تر اع هشت درص یهت رر ح را مرتبط بوه فقوه معرفوی کوردلانو  .اکنومح ایون
پرسش مطرح میشمد که یه ظرفیت فقهی رور ح بوه ه وهح یوهت و ازکوهمی محو ود
میبهش که توهکنم ح اسوتررا شو ل اسوتی یوه م کون اسوت بوه بوهعبینی در مبوهنی و
بهکهرگیری ابزارههی ج ی ازکه فقهی ج ی ی اع رر ح استررا کوردی پو

اع ککور

مبهزث مق مهتی به دنبهل پهسخههیی مست ل به این پرسشهه هستی .

 .1مفهومشناسی
پیش اع ورود به بحث نرست الع است دو اصطالح «زک شرعی» و « یهتاالزکوه »
تبیین شمد؛ عیرا به نظر میرس برخی اشکهلهه و اختالفهوه ریشوه در فقو اح تعریو
روشن و مشرص این دو اصطالح دارد.

1ـ .1حکم شرعی
زک در اصل به معنهی منع است (مقوری فیوممی ببویتوه،
5444

 2ص /541ابونفوهر،

 2ص)15؛ البته منعی که بوه منظومر اصوالح بهشو (راغو

اصوفههنی 5452

ص .)242دانش ن اح در معنهی اصطالزی زک که در دانش فقه کوهربرد دارد ک وهبیش
دچهر اختالف ان ( مو ی 5442
 51ص /514ص ر 5441
تعری

این تعری

 5ص /11عوهملی  5451ص /21زلوی ببویتوه،

 5ص /12سوهنم  5421ص .)521شوهی مشوهمرترین

است« :خطاب الشارع المتعلق بأفعالالمکلفین ـ أوالعباد» ( مو ی 5442

 5ص /111عهملی  5451ص /21ص ر 5441
این تعری

 5ص .)12در جهمعیت و مهنعیوت

نیز منهرشهتی صمرت پذیرفته اسوت ( مو ی 5442

 5ص /111عوهملی

 5451ص )21و ظههراً یکی اع اسبهب ع ل اختالف وجمد برخوی ازکوه اعتقوهدی و
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اخالری است که صبغه فقهی نیز دارن  .ه چنین این بحث مطرح اسوت کوه یوه ازکوه
مربمط به افعهل جمانح نیز ه هنن افعهل جمارح جزء ازکه فقهیانو  .البتوه منظومر ح
دسته اع افعهل جمانحی است که کیل ارادل انسهح بومدل رهبلیوت جعول زکو را داشوته
بهش ؛ مهنن نیت در عبهدات .به تمجه به نچه در ادامه مقهله خماه م به نظر میرسو
مهنعی اع فقهیدانستن اینگمنه ازکه وجمد ن اشوته بهشو ؛ بنوهبراین بوه نظور مویرسو
کهملترین و گمیهترین تعری

اع جهن

مرزم زکی مطرح ش ل است« :اإلعتبارالشـعع

المتعلق بأفعالالعباد مباشعاً و غیعمباشع» (زکی  5452ص.)15

2ـ .1آیاتاالحکام
دربهرل اصطالح خهص « یهت االزکه » بهی گفت یهت االزکه نمیسهح ک تر در ایون
بهرل سرن گفته ان و چه بسه راع سکمتشهح ب یهی بمدح تعریو

بهشو (ر : .فوهکر

میب ی  5121ص .) 22به هر زهل به ناههی به یهتی کوه در کتو
گرد وری ش ل است درمی یهبی

یوهت االزکوه

یهت االزکه دو دسوته انو  :دسوته اول یوهتی کوه

ظرفیت فقهی شکهر دارن ؛ یعنی بوه وومر مسوتقی مت و ن زکو شورعی انو کوه
ن منه ههی ح بسیهر است؛ د سته دو

یهتی که ظرفیوت فقهوی خفوی دارنو ؛ یعنوی

م لمل نهه می تمانو بوه صومرت غیرمسوتقی در کشو

و تعیوین زک وی شورعی

تأثیر گذار بهشن ؛ به عنماح مثهل :برخی یهت بیهنار وارعیت ههیی اع عوهل انو ؛ ولوی
این وارعیهت می تمانن در کش

و تعیین یک زک شرعی تأثیر گوذار بهشون ؛ مهننو

یه شریفه « :والذی خبث الیخعج إالّ نکداً» (اعراف ) 12 :که برخی فقهوه اع ح اسوتفهدل
کردل ان که مشرکه و عانیه نبهی به وفل مسل هح شویر دهنو (راونو ی 5441
ص .) 521ه چنین برخی فقهه اع تمصی

2

«یحیی» به «سوی » در یوه شوریفه« :إن اهلل

یبشعک بیحی  ...سیداً و حصوراً» ( ل ع راح ) 11 :نتیوه گرفته ان که «سوی » اع اسوهمی
خهص کات بهریتعهلی نیست؛ بنهبراین تس یه انسهح به «سی » اع لحهظ فقهی بی اشکهل
است (رروبی 5114

 4ص /77جصهص 5441

 2ص.)212

اع ه ین دسته است یهتی که بیهنار زک ی شرعی ان ؛ ولی بوه مو ی ه دیاور

11

حامد معرفت و عبدالکریم بهجتپور

ادله می تماح زک شرعی دیاری نیز اع ح برداشت کرد؛ زک ی که یوه در مقوه
بیهح ح نبمدل است؛ مهنن  « :حَمْلُهُ وَ فِصَ ا لُ هُ ثَالثونَ شَهْ عاً» (ازقهف ) 51 :که به م ی ه
«وَ فِصَا لُهُ فِ عَا مَی نِ» (لق هح ) 54 :می رسهن
مق اد 5451

 2ص / 211سهی

ارول الح ول شوش موهل اسوت (فهمول

ببی ته ،ص .) 124این نکته در صو ور زکو

مبنی به عنهعادل یه زالل عادل بمدح فرعن تأثیر گذار است؛ زک ی که هیچ یک اع دو
یه در مقه بیهح ح نبمدل ان .
نتیوه اینکه به تمجه به تعری

زک و نیز عنهیت به یهت گرد وری شو ل در کتو

فقهالقر ح میتماح گفت « :یهتاالزکه یهتی است که ظرفیت فقهی داشته بوه صومرت
مستقی یه غیرمستقی میتمان در جهت استنبهط زک شرعی به کهر گرفته شمد».

 .2بررسی دیدگاههای گوناگون درباره تعداد آیاتاألحکام
دربهرل تعو اد یوهتاالزکوه اخوتالف معنوهداری میوهح دانشو ن اح وجومد دارد .شوهی
مشهمرترین مهر در این بوهرل پهنصو
فهمل مق اد 5451

یوه بهشو (ر : .عرکشوی 5454

 2ص/514

 5ص .)1ظههراً نرستین فردی که به این مهر اشهرل کردل اسوت

مقهتلبنسلی هح (متمفهی 514ق) میبهش (ر : .معرفت 5422

 54ص .)141دیاوراح

نیز اع وی پیروی کوردلانو ؛ ه چومح منوذربونسوعی بلوموی ( 114 .ق) متوم بحرانوی

( 775 .ق) و فرعن ش ( 211 .ق) (ر : .مرکوز فرهنوگ و معوهرف رور ح 5122

5

ص147و .)142برخی زتی به ک تر اع پهنص یه بسن ل کردلان ؛ ه چمح فهمل مق اد که
فقط ز ود  114یه را تفسیر کردل است و محقق اردبیلی کوه در ع ول اع فهمول مقو اد

تبعیت کردل است .ه چنین میتماح به خ ری بک اشهرل کورد کوه معتقو اسوت تعو اد
یهتاالزکه به بیش اع سیص یه ن یرس (ر : .ه وهح) و رنومجی کوه معتقو اسوت
تع اد یهتاالزکه نزدیک به دویست یه میبهش و در نههیت ونطوهوی کوه فقوط 514
یه را در ارتبهط به ازکه میدان (ر : .فهکر میب ی  5121ص.)12
در مقهبل برخی دانش ن اح معتق ن تع اد یهت االزکه بیش اع پهنص
به ومر مثهل :ابن دریق ( 742 .ق) یهت االزکه را ته نهص

یه اسوت؛

یه می شو رد (ر : .مرکوز
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فرهنگ و معهرف رر ح 5122
تع اد پهنص

یه را پذیرفته ان

 5ص .)142شومکهنی نیز به اعتراض بوه کسوهنی کوه
بر ح است که می تماح چن ین برابر ایون عو د یوهت

ازکه استررا کرد (ه هح) .ه چنین میتماح به رروبی اشهرل کرد که به تفسیر فقهوی
بیش اع دو هزار یه ع الً وجمد چنین ظرفیتی را به اثبهت رسهن ل اسوت (ر : .فوهکر
میب ی  5121ص) 11؛ هرچن برخی اع نچه بیهح کردل محول تأمول اسوت .یوتاهلل
معرفت نیوز یوهت االزکوه را بویش اع دو هوزار یوه مویدانو (معرفوت 5121

2

ص .) 222برخی دیار ظرفیت فقهی را ته سوه هوزار یوه یوه بیشوتر معرفوی مویکننو
(صهدری ف کی  5114ص.)44
در این میهح برخی نیز معتق ن اسهسهً ه ه یهت رر ح ظرفیت بهرلبورداری فقهوی را
دارن و بر پیشهنی هیچ یهای انحصهر در زمعل خهصی مقرر نش ل است (نقیپومر فورد
 5124ص.)214
دربهرل تع اد یهتاألزکه روایهتی نیز مطرح است که در ادامه اشهرل خماه ش .
جمع میان اقوال گوناگون :عمینه بروع اختالف میتمان یکی اع ممارد کیل بهش :
برخی اختالفهه به اختالف در معنهی زک برگشت دارد؛ یعنی بع ی ارمال زکو
را به معنهی عه (یعنی هر نچه به عن گی انسهح جهت مویدهو ) و بع وی بوه معنوهی
خهص (یعنی زمعل فروعهت) گرفتهان (ر : .معرفت 5121

 2ص.)222

برخی اختالفهت به ت هیز رهئل ش ح میهح یهت روشون در ازکوه (کوه ممموم
فقهی دارن ) و یهت غیرصریح (که ممممعشهح عقهی یه رصص و ...است؛ ولوی بوه
تأمل می تماح زک فقهی نیز اع ح برداشت کرد) بهعمی گردد .عرکشی معتق است که
ازت ه الً مقصمد رهئالح به پهنص

یه یهت صریح در زک فقهی است؛ عیرا فقهوه اع

یهت غیرصریح ازکه متع دی برداشت کردل ان که تع اد نهه بسیهر بیشوتر اع ایون
مووهر اسووت .وی در ادامووه بووه چن و ن منووه اع یووهت غیرصووریح اشووهرل مووی کن و
(ر : .عرکشی 5454

 2ص.)514

برخی اختالفهه به تفهوت رریحههه یه کهنهه برمیگردد؛ به عنماح مثهل اع نظر یک
محقق یهای خهص داللت تهمی بر یک مسئله فقهی دارد و اع نظر دیاوری هویچگمنوه
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داللتی ن ارد .یه برخی کهن فعهلی دارن و به ومر دائ به دنبهل کش

ظرفیوتهوهی نوم

هستن ؛ ولی برخی نسبت به ظرفیتههی کش شو ل اع خومد ج ومد نشوهح مویدهنو .
ابندریوق معتق است مق ار یهتاالزکه به رریحههه و کهنههی گمنوهگمح بسوتای دارد
(ر : .مرکز فرهنگ و معهرف رر ح 5122

 5ص.)142

افزایش دامنه مسهئل فقهی یه بع هً گشمدلش ح ابوماب فقهوی ج یو نیوز مویتمانو
عمینهسهع اختالف در مهر گردد؛ به عنماح مثهل امروعل ابماب فقه سیهسی و اجت هعی بوه
سرعت رو به افزایش است .این افزایش مقت ی مراجعه مو د به منهبع فقوه اسوت و در
نههیت به کش

ظرفیتههی ج ی ی منور میشمد که چهبسه تهکنمح ممرد غفلوت بومدل

است (ر : .معرفت 5121

 2ص.)222

ه چنین م کن است به عنماح وجه ج عی دیاور گفتوه شومد برخوی محققوهح کوه
معتق ن ه ه یهت رر ح یهتاالزکه است ظرفیتههی بهلقمل رر ح را مو نظور رورار
دادل وجمد ظرفیت فقهی را در هیچ یهای م تنع ن یدانن در زهلی که دیاراح نظر بوه
ظرفیتههی بهلفعل (کش ش ل) دارن .
خالصه کال نکه اختالف مهرهه به اختالف در مبنهی مهرگیری یه تفهوت در میزاح
تمجه و تماح مهرگیرن ل برمیگردد و هرگز به معنهی مح ودکردح ظرفیت فقهوی رور ح
در تع ادی یه خهص نیست.

 .3بررسی و نقد آمار پانصدگانه و کمتر
نظر به شهرت این مهر الع است تمجه بیشتری به ح داشته بهشی  .گرچه اصل چنوین
مهری به تمجه به وجهالو ع دومی که در سوطمر پیشوین گذشوت رهبول تمجیوه اسوت
(مبنهی ش هرش یهت صریح فقهی است)؛ ولی به نظر مویرسو اع جهوت دیاوری بور
ارائهدهن گهح این مهر اشکهل وارد بهش ؛ عیرا بیتمجهی یه زذف یهت متع د صرفهً بوه
این دلیل که صرازت ن ارن عذر ب تر اع گنهل است.
نچه مسئله را زسه،تر میسهعد ج مدی است که گههی در میهح فقهالقر حنمیسوهح
دربهرل این مهر مشهه ل میشمد .رنمجی که فقوط دویسوت یوه را جوزء یوهتاالزکوه
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میدان مینمیس « :اینهه یهتی ان که عالر ن اح به شنهخت ازکه شرعی رر ح ب اح نیهع
دارن » (رنمجی ببیته ،ص .)1وی به اعت هد به نف

فراواح میادامه میدهو « :هورک

بدر این مهر ،شک دارد خمد به رر ح مراجعه کن بته ببین هیچ یوه فقهوی دیاوری در
رر ح نیست( »،ه هح) .هرک

این کال را برمان گ هح خماه کورد کوه ه وهچیوز در

ه ین یهت دویستگهنه خالصه میشمد.
محقووق اردبیلووی م و ن اشووهرل بووه یووه  544سوومرل بقوورل مووینمیس و  :گمیووه سووب
نهدی لگرفتهش ح این یه و که ظرفیت فقهی دارد و در کنزالعرفان و که تفسیر فقوهالقور ح
است و سب

نزول یه است که البته فقهی نیسوت .وی در نقو ایون برخومرد گزینشوی

مینمیس  :معهرف ممجمد در یه دربهرل نزول ح خالصه ن یشمد و اع ع ممیت لفظ یه
کش

علت میتماح معهرف دیاری نیز استررا کرد (اردبیلی ببیته ،ص.)111
در عمینه تع اد یهتاالزکه روایهتی نیز وجمد دارد که در ادامه ب اح میپرداعی .

 .4بررسی تعداد آیاتاالحکام در روایات
در عمینه تع اد یهتاالزکه روایهتی نیز وارد ش ل است:
کلینی به ککر سن اع امیر مؤمنهح نقل میکن « :رر ح در سه بروش نوهعل شو ل اسوت:
یکسم در ممرد مه و دش نهح مه یکسم در ممرد سنن و امثهل و یوکسوم در مومرد
فرایض و ازکه » (کلینی 5111

 2ص.)127

نیز به ککر سن اع امه صهدق نقل میکن « :رر ح در چههر بروش نوهعل شو ل اسوت:
یکچههر در ممرد زاللهه یکچههر در ممرد زرا هه یکچهوهر در مومرد سونن و
ازکه و یکچههر خبر نکه ربل اع ش ه بمدل و نکه بع ش ه می ی و نچه بهعث رفع
اختالف میهح ش ه میشمد» (ه هح).
نیز به ککر سن اع امه بوهرر نقل میکن « :رور ح در چهوهر بروش نوهعل شو ل اسوت:
یکچههر در ممرد مه یکچههر در ممرد دش نهح مه یکچههر در ممرد سنن و امثوهل
و یکچههر در ممرد فرایض و ازکه » (ه هح ص.)122
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این روایهت را بهی اع چههر جهت ممرد بررسی ررار داد:
نخست؛ سند روایات :روایت اول به دلیل نهشنهختهبمدح ابمیحیی و روایت دو به
دلیل ارسهل اع لحهظ سن ی معی ان ؛ ولی روایت سم صحیحالسن است.

*

دوم؛ اختالف داخلی میان روایات :مهر یهتاالزکه مطهبق روایت اول یکسم و
مطهبق روایت دو و سم یکچههر کل یهت معرفیش ل است که نشهحدهن ل اختالف
میبهش ؛ ولی اختالف فهزشی میهح روایهت نیست؛ عیرا به ازتسهب ز ود شش هزار یه
رر ح درمییهبی که اختالف روایهت فقط هشت درص است که سه هریک ز ود چههر
درص میبهش  .این اختالف ان

رهبل تمجیه است؛ به عنماح مثهل م کن است گفته شمد

مقصمد اع زک در هر روایت ان کی به روایت دیار متفهوت است و یه گفته شمد مقصمد
اع ربع ربع یهت نیست بلکه نهظر به کل زو رر ح میبهش .
البته روایت دال بر ثلث به دلیل مع
صحیحالسن است و ن ارد و در صمرت ع

سن یهرای مقهبله به روایت دال ربع را و که
امکهح ج ع کنهر گذاشته میشمد.

سوم؛ اختالف آمار مذکور در این روایات با قول مشهور (پانصد آیه) :اختالف
مهری روایهت ح ان اعل عیهد نیست که رهبل تمجیه نبهش ؛ ولی نچه رهبل تمجیه نیست
ج ع میهح این روایهت و مهر پهنص گهنهای است که اع جهن

برخی یهتاالزکه نمیسهح

عرمه ش ل است؛ عیرا این روایهت در عین اختالف بر یک نکته اتفهق دارن و ح اینکه
تع اد یهتاالزکه چن برابر بیشتر اع مهر پهنص گهنه است.
رهئالح به مهر پهنص و ک تور بوه مشوهه ل تعوهرض میوهح موهر خومیش و روایوهت
پیشگفته مهر خمد را مسل گرفتهان و به تمجیه روایهت پرداختوهانو  .ظوههراً بهتورین
تمجیه مربمط به فهمل مق اد است .وی دو تمجیه دارد؛ نرسوت در ایون روایوهت ربوع
زقیقی منظمر نیست بلکه مقصمد یکی اع چهوهر رسو ت رور ح اسوت؛ دو منظومر اع
فرایض و ازکه فراگیر بمدل فقط ازکه فقهی به معنهی مت اول نیسوت بلکوه ازکوه
غیرفقهی را نیز دربرمیگیرد (فهمل مق اد 5451

* بررسی به وسیله نر افزار درایةالنمر انوه پذیرفته است.

 5ص.)1
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امه هر دو تمجیه رهبل نق است؛ عیرا در پهسخ به تمجیوه اول گفتوه شو ل اسوت کوه
تفهوت فهزش در تع اد ارسه به زک ت نهسهعگهر است (ع ی عنوهنی  5122ص.)52
به عبهرت دیار تنهه معنهی متبهدر اع لفظ «ربع» ه هح ربع زقیقوی اسوت؛ بنوهبراین اگور
نامیی روایت نص در ربع زقیقی است دستک ظهمر بسیهر بوهالیی دارد .زوهل اگور
مقصمد امه  بر خالف چنین تبهدری میبمد زک ت ارت ه میکرد که یه اع لفظ دیاوری
مهنن «رس » یه «جزء» بهرل جمی ویه ررینهای متصل بیوهح فرمهیو و تور ایون دو امور
نشهح اع تطهبق مراد امه  و معنهی متبهدر اع ربوع دارد .خالصوه نکوه چنوین ادعوهیی در
تمجیه مغهیرتههی جزئوی رهبول ربومل اسوت؛ ولوی در مومرد چنوین مغوهیرت کالنوی
و نسبت  144به  5144یه  2444و رهبل پذیرش نیست.
در پهسخ به تمجیه دو نیز گفته ش ل است :کهمالً روشن است کوه مفهوم ازکوه و
فرایض ازکه فقهی به معنهی خهص است و ز ل ح بر مفهم دیاری مکوهبرل اسوت.
به خصمص مالزظه مقهبله به عنهوین دیار که در روایت م ل است نشهح میدهو کوه
مصهدیق هر عنمانی متنهس

به ه هح عنماح میبهش و در غیر این صمرت ت اخل ارسه

اجتنهبنهپذیر خماه بمد؛ بنهبراین نهچهری بامیی مقصمد اع ازکوه و فورایض ازکوه
فقهی به معنهی خهص یه دستک چیزی نزدیک به ح است .اع سمی دیار وبق تمجیه
دو فهمل مق اد که ربع زقیقی را پذیرفتن اگر در میوهح  5144یوه فورایض و ازکوه
غهل

نهه خهر اع دایورل ازکوه فقهوی بوه معنوهی خوهص بهشو و فقوط پهنصو یوه

یهتاالزکه اصطالزی بهش (یعنی ز ود یکسم ) این پرسش پیش می ی که چامنه
امه  صفت ارلیت را بر اکثریت تغلی

دادن ی (ع ی عنوهنی ه هح).

شهرزین کافی عالول بر تمجیههت موذکمر رال زولهوهی دیاوری نیوز بورای رفوع ایون
اختالف ارائه کردلان که ظههراً تمجیههت بسیهر بعی ی بمدل و ن یتمان او ینهح نفو

ایووهد

کن ؛ اع ج له گفته ش ل است :مهر روایهت تر ینی است (مولسوی اصوفههنی 52 5444
ص )157یه مقصمد روایهت تقسی الکول إلوی األجوزا مویبهشو (مهعنو رانی 55 5122
ص )15یه اسهسهً مقصومد اموه  تسومیه زقیقوی نبومدل اسوت (فویض کهشوهنی 1 5441
ص )5712یه اختالف به اعتبهر معهنی و بطمح است (مولسی اصفههنی ه هح).
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به تمجه به مطهل

پیشگفته پهسخ برخی اع این تمجیههت روشن میشومد و برخوی

نیز نیهع به پهسخ ن ارن  .اسهسهً به نظر میرس چنین تمجیههتی به این پیشفرض صمرت
گرفته است که تع اد یهتاالزکه رطعهً ک تر اع ربع رر ح میبهش ؛ ه وهحگمنوه کوه در
کال برخی شهرزهح کافی دی ل میشمد که گفتهان  ...« :و آیاتالفـعاض

ماضة فکیف یکون ثلثه؟  ...و یهت فرایض و ازکه پهنص یهان ؛ پ

واألحکـا خمـ

چامنه میشمد کوه

یکسم رر ح بهشن ی» (مهعن رانی ه هح) .شهی اگر اع این بزرگوماراح بروماهی بو وح
چنین پیش فرمی به روایت ناهل کننو دیاور زهمور نبهشون اع ظهومر روایوت دسوت
بردارن و ح را بر معهنی بعی ی تمجیه کنن .
چهارم؛ اختالف آمار روایات با نظریه مختار :نظریه مرتهر تمسعهپذیری
یهتاالزکه است و به ظههر روایهت که تع اد ح را در ع د خهصی محصمر کردلان
اختالف دارد .نظر به اینکه هنمع نظریه مرتهر تبیین نش ل است بررسی این اختالف و
رفع ح را به پ

اع تبیین رمل مرتهر ممکمل میکنی .

 .1تعداد دقیق آیاتاالحکام
بهی گفت تالش دربهرل ارائه مهر رطعی مسئلهای غیرم کن و در عین زوهل کو فهیو ل
است؛ عیرا استررا زک فقهی اع یهت رر ح متمر

بر امومر ع یو لای اسوت کوه در

ج ع میهح ارمال ب اح اشهرل ش  .گذشته اع این برخی یهت ظرفیت فقهی خفی دارن و
معالماسطه میتمانن در جهوت اسوتنبهط ازکوه مومرد اسوتفهدل واروع شومن  .در چنوین
شرایطی بیرال نیست اگر گفته شمد ارائه مهر رطعی و نههیی دربهرل تع اد یهتاالزکوه
امکهحپذیر نیست؛ یعنی اع یک سم به تمجه به تمسعه علم و گسترش شویملهوهی فهو
متن و اع سمی دیار به عنهیت به بروع نیهعهه و پرسشههی ج ی م کن است هر روع
شهه کش

نکهت فقهی ج ی ی اع رر ح بهشی که شهی تهکنمح انتظوهر ح ن ویرفوت؛

ه هحگمنه که اهل بیت نیز پیش اع این نکهتی اع برخی یوهت اسوتررا کوردلانو کوه
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شهی به کهن هیچک
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ن یرسی ؛* بنوهبراین بهتور اسوت باومیی ظرفیوت فقهوی رور ح

تمسعهپذیر است و به تع ادی یه خهص مح ود نیست.
اختالف نظریه مختار با ظاهر روایات تحدید کننده تعداد آیاتاالحکام
ه هحگمنه که گذشت روایهت تعیینکنن ل تع اد یوهتاالزکوه در زصور ظرفیوت
فقهی در تع ادی یه خهص ( 2444یه  5144یوه) ظهومر دارنو و بوه رومل مرتوهر کوه
تمسعهپذیری ظرفیت فقهی است نهسهعگهر به نظر میرس ؛ ولی م کن است وجه ج ع
دومی که در مبحث پیشین ککر ش این نهسهعگهری را رفع ن هی ؛ یعنی بامیی مقصومد
روایهت اع یهتاالزکه

یهتی است که به ومر مستقی بر زک فقهی داللت دارن ؛ اع

اع اینکه مممم فقهی داشته بهشن یه خیر در زهلی که رمل مرتوهر شوهمل ه وه یوهتی
میگردد که مستقی یه غیرمستقی در جهت استنبهط زک فقهی دخیل بهش ؛ بوه عنوماح
مثهل یهت دال بر لزو اخالص زک ی عقی تی را بیهح میکنن ؛ امه در عین زهل فقیوه
موویتمان و اع ایوون زک و عقی و تی زک ووی فقهووی مبتنووی بوور لووزو نیووت اخووالص را
استنبهط ن هی .
به هر زهل اگر این تمجیه پذیرفته نشمد بهی دانسوت کوه در ناوهل کلوی روایوهت
مؤی رمل مرتهرن ؛ عیرا زصر فعلی را میشوکنن ؛ بوه عبوهرت دیاور روایوهت اع یوک
جهت رمل مرتهر را تأیی میکنن ؛ هرچن اع جهت دیار به تع یل ح میپرداعن .

 .1برخی مبانی توسعهدهنده ظرفیت فقهی قرآن
اکنمح برای اثبهت نظریه تمسعه پوذیری ظرفیوت فقهوی رور ح الع اسوت برخوی مبوهنی
تمسعهپذیری و نیز برخی ابزارههی کش

این ظرفیتههی بع هً نه شکهر ارائه شمد.

1ـ .1امکان انتزاع حکم کلی از قضایای جزئیه
یه میتماح اع ازکهمی که در رر ح به شکل جزئی بیهح شو لانو زکو کلوی برداشوت
* مهنن امیر مؤمنهح که اع یه «حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَالَثُونَ شَهْعاً» (ازقهف )51 :به م ی ه «وَ فِصَالُهُ ِف عَـامَینِ»
(لق هح )54 :اثبهت کردن که ارلالح ل شش مهل است (ر : .بحرانی  1 5451ص.)41
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کردی این مبحث دو محمر دارد :محمر اول ممرد خهص لفظ عه و محمر دو ممرد و
لفظ هر دو خهص.
1ـ1ـ .1مورد خاص ،لفظ عام
یکی اع رماع مشهمر اصملی اینگمنه بیهح میکن « :العبعة بعمـو اللفـل البخصـو المحـ

بیووه برصوومصال وومرد( »،ر : .ر ووی 5172

 5ص /141بهبهووهنی  5451ص/511

زهئری ببیته ،ص /241موهه ببیته ،ص /411فرر راعی  5452ص.)521
دلیل این رهع ل وجمد مقت ی (ع ممیت لفوظ) و فقو اح موهنع اسوت (ر : .ر وی
 5ص141و)144؛ اع بهب ن منه شیخ ومسوی کیل یه «إِنَّ مِنْ أَهْـ ِالْکتَـابِ لَمَـن

5172

اع ککر چن سب

نزول بیهح میکن :

یؤْمِنُ بِاهللِ  ( »...لع راح )511 :پ
یه گرچه دربهرل نوهشی یه فرد دیاری نهعل ش ل است؛ ولی ایون مسوئله موهنعی بورای
ز ل لفظ بر معنهی عه (هر اهل کتهبی که ای هح ورد) ایوهد ن یکن ؛ عیرا گههی یهت
به سب

خهصی نهعل میشمن ؛ ولوی در عوین زوهل ه وه افورادی را کوه برمویتهبنو

دربرمیگیرن (ومسی ببیته،

 1ص.)11

2ـ1ـ .1مورد خاص ،لفظ خاص
مسئله مه

نوهست که عالول بر ممرد لفظ نیز خهص بهش  .در چنین ممردی ن یتوماح

به رهع ل پیشین ت سک کرد؛ ولی بهع ه م کن است زک کلی و عه برداشت کرد؛ به
این تمجیه که خ اون زکی ر هیهی خهرجی را بههنه ررار میده ته زک مومرد نظور
خمد را بیهح کن ؛ پ

اگر به تأمل و تع ق به ر یه ناهل شمد میتماح اع ظههر عبمر کرد

و به زک ی خهلص و رهبل انطبهق بر مصهدیق متع د رسی  .امه بهرر میفرمهین :
ظههر رر ح مربمط به کسهنی است که یه در ممرد نهه نهعل ش ل اسوت و بوهون رور ح
مربمط به کسهنی است که رفتهری مشهبه نهه انوه دادلان ؛ ه هحگمنه که رر ح در ممرد
نهه جهری بمد دربهرل اینهه نیز جهری است (ص وق ر ی  5115ص.)211
ادله امک ان استخراج حکم کلی از آیات دارای لفظ

خظا

 :بورای اثبوهت امکوهح

استررا زک کلی اع یهت دارای لفظ خهص می تماح به ادله عقلی و نقلی ت سک
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کرد که در ادامه ککر میشمن .
عقل :زو رهبل تمجهی اع ر هیهی رر ح جزئی است .اگر رورار بهشو ر وهیهی جزئیوه
رر ح فقط در افراد خهصی منحصر بهشن الع است بسیهری اع یهت رر ح پو

اع مومت ح

اشرهص بیفهی ل یه بسیهر ک فهی ل ب هن که امری خالف زک ت است .ایون مسوئله ه وهح
چیزی است که در روایهت نیز ب اح اشهرل ش ل است و در ادامه خماه م .
قرآن :رر ح خمد را مهیه تمجه و تنبّه بشریت در ه ه ومل تهریخ معرفی میکن ؛ پ
زهمر در عمهح نزول دانسوت؛ یوهتی مهننو :

نبهی یهت ح را فقط متمجه چن مرهو

«مَا هِ إِلَّا ذکعَى لِلْبَشَعِ» (م ثر .)15 :به گفته عالمه وبهوبهیی یه نشهح میده که خطهبهت
رر نی متمجه ه ه بشر است (وبهوبهیی 5457

 24ص .)12یهتی کوه رور ح را مهیوه

ه ایت کهفه نه ،معرفی میکن نیز ه ینگمنوهانو (ر : .بقورل /521 :لع وراح/512 :
ابراهی  21 :و  /12اسراء /21 :کهو  /14 :رو  12 :و .)...وبرسوی کیول یوه  512سومرل
لع راح اشکهلی را دفع میکن و مینمیس :
اینکه فرممدل این بیهح رر ح فقط براى متقین است و بوه اینکوه رور ح بیوهح و هو ایت و
ممعظه براى ه ه مرد میبهش و اع ح روست که فقط متقینان که اع ح بهرل میبرنو
و به ه ایتش ه ایت میگردنو و اع موماعظش پنو مویگیرنو (وبرسوی 5172
ص /242ر : .وبهوبهیی 5457

2

 4ص.)22

افزوح بر یهت مذکمر میتماح به یهت متع دی اشهرل داشت که رر ح را ککری برای
جههنیهح دانسته است (ر : .یمسو  /544 :ص /27 :رلو  /12 :تکومیر .)27 :عالموه در
تممیح یه  544سمرل یمس

مینمیس « :رر ح ککر فراگیری برای ه ه جههنیهح است و

ه ه گرولهه و ارما و امتهه و غیر ح را دربرگرفته و هرگز مرتص بوه روممی خوهص
نیست» (وبهوبهیی 5457

 57ص.)222

روایات :روایهت بر اب یت و عن لبمدح ممعلههی رر ح تأکی دارن  .امه صهدق یهت
رر ح را ه هنن خمرشی و مهل در جریهح میدان (صوفهر 5444
5124

 5ص /511عیهشوی

 5ص .)55کلینی در این بهرل اع ز رت نقل میکن :
اگر چنین می بمد که چمح یه اى دربهرل مردى نهعل می ش و ح مرد می مرد یه ه
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اع بین می رفت (و مص اق دیارى ن اشت) در این صمرت رر ح موردل بومد؛ ولو
رر ح ه یشه عن ل است و ه هح گمنه که بر گذشتاهح منطبق می ش
نیز منطبوق مو شومد (کلینوی 5111
عیهشی 5124

بر بهعمهنو گهح

 5ص /515ر : .کومفی  5454ص/511

 5ص.)54

ه چنین میتماح به روایت «إنّالقعآن نزل جمیعه عل معن بإیاک أعن و أسمع یا جاره:
رر ح به ومر کهمل به سبک «به تم بصهزبرهنه ،میگمی و ای کنیز خهنه! تم بشنم» نوهعل
ش ل است» (ازصهیی 5441

 4ص )551اشهرل داشت که تصریح میکن سبک بیهنی

رر ح چنین است .عالول بر نچه گذشت میتماح به برخی روایهت نیز اشوهرل کورد کوه
ع الً امکهح برداشت کلی اع ر هیهی جزئیه را اثبهت کردلانو ؛ عیورا بوهالترین دلیول بور
امکهح شیء وروم ح اسوت کوه ن منوههوهی ح در پهیوهح مقهلوه در بحوث «ابزارهوهی
تمسعهدهن ل ظرفیت فقهی» می ی .

2ـ .1امکان استنباط حکم کلی از قسمتی از یک آیه
دانش ن اح اتفهقنظر دارن که هرگز ن یتماح سیهق را نهدیو ل اناهشوت .ابونروی جومعی

( 715 .ق) دربهرل سیهق مینمیس « :هرک

ح را نهدیو ل بایورد هو خومد بوه اشوتبهل

میرود و ه دیاراح را به اشتبهل میان اعد» (ابنری الومعیة ببیته،

 4ص .)5154بوه

گفته یتاهلل معرفت« :وز ت مممم و ه سنخ بمدح و جزء یک کال و مو معه بمدح
ح بج الت ،را به صمرت یک کال و یک گرول ه ه ف ررار دادل اسوت کوه بذاتوه و
مستقالً یک وز ت کات پی ا کردلان » (معرفت  5171ص.)51
امه نبهی فرامومش کورد کوه در برخوی مومارد سویهق یوه مروهلفتی بوه تمسوعه
برداشت ههی تفسیری ن ارد؛ به عنماح مثهل در یوه شوریفه « وَأَنْفِقُـوْا فِـ سَـبِی ِاهللِ وَ

الَتُلْقُوا بِأَیدیکمْ إِلَى التَّهْلُکةِ» (بقرل ) 511 :گرچه سیهق دربهرل انفهق اسوت؛ ولوی نکتوه
اینکه فراع دو «التلقوا  »...خمال معنهی خهص یه معنهی عه داشته بهشو

در هور دو

صمرت به سیهق یه کهمالً سهعگهر است؛ عیرا تفهوتی ن ارد که بامیی « در رال خو ا
انفهق کنی و در این انفهق خمد را به هالکت نیفکنی » یه بامیی « در رال خ ا انفوهق
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کنی و در هیچ کهری اع ج له انفهق خمد را به هالکت نیفکنی ».
ازت هالً به ه ین دلیل است که پیهمبر گرامی اسال  هناه تمصویه بوه امیور مؤمنوهح

مبنی بر لزو سکمت در مقهبل جریهح نفهق به این یه شریفه تل یح مین هین  ...« :فأصبع

و کف یدک و التلق بها إل التهلکه ( »...ص وق ر ی 5111

 5ص .)214اموه رموه نیوز

در تمجیه پذیرش والیتعه ی به ه ین یه شریفه اشهرل میکنن « :أللهـم انـق ـد نهیتنـ
عناإللقاء بیدی إل التهلکه و د أکعهت و اضطعرت کما أشعفت من ب عبداهلل المأمون عل القتـ

مت لم أ ب والیة عهده» (ص وق ر ی 5127

 5ص.)52

در مو م سیهق فقط در مماردى مبنهى تفسیر ررار م گیورد کوه نهدیو ل گورفتن ح
بهعث اع بینرفتن ه ههنا و تنهس

میهح معهن ارادلش ل اع کل ههه ج لههه و یههه و

نهسهعگهرى نهه به یک یار شمد (رجبی و دیاراح  5121ص.)11

3ـ .1امکان برداشت فقهی از آیات غیرفقهی
به نظر میرس اصل وجمد ظرفیت فقهی در یهت عقهی ی رصص و امثهل ممرد تردی
ج ی نبهش بلکه تردی اصلی در امکهح استفهدل اع این ظرفیتههست که در ادامه مومرد
بررسی ررار میگیرد.
1ـ3ـ .1آیاتالقصص
مقصمد اع یهتالقصص یهتی است که به ورهیع تهریری اشهرل دارد کوه شوهمل داسوتهح
پیهمبراح و ام پیشین میگردد (ایهعی  5124ص127و .)122به گفته سی رط

رصوص

رر نی اع نظر محتما و ه ف شهمل ه ه زک تهوهی نوزول رور ح مویشومد (معرفوت
 5121ص /122ر : .سی رط

 5111ص .)544ه ف رصص رور ح در یوک کوال

در ،ممعی بشر است« :لَقَد کانَ فِ َصَصِهِمْ عِبْعَةٌ الُولِ الْأَلْبَابِ» (یمس .)555 :
پرسش اینکه در ،ممعی که در یوه بوه صومرت مطلوق بیوهح شو ل اسوت شوهمل
ممعلههی ع لی نیز میبهش یه خیری اینگمنه ممعلهه مستثنه بمدل و برداشوت فقهوی اع
یهتالقصص م تنع استی
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1ـ1ـ3ـ .1ادله امتناع و نقد آن

ع ل ادله رهبل ککر مبنی بر ع
ع

وجمد ظرفیت فقهی در رصوص رور ح عبوهرتانو اع:

ازراع شرعیت رفتهر ام پیشین نسخ شرایع سهبقه ازت هل اختصهص برخی ازکه

به ممرد (یه پیهمبری) خهص (ر : .ایهعی  5124ص111و .)114در این بهرل پهسخهوهی
تفصیلی فراوانی بیهح ش ل است که بسط ح در ایون مووهل ن ویگنوو (ر : .ه وهح).
ملرص ه ه پهسخهه یک کال است و ح اینکه اصمالً گفتهر و کردار ام سوهبق مسوتن
مه نیست بلکه مستن مه یهت رر ح است که به هو ف در ،مومعی نوهعل شو ل اسوت.
میتماح گفت هرگهل رر ح مسئلهای را ب وح ردکردح بیهح کن خمد دلیلی بر مشوروعیت
ح میبهش ؛ بنهبراین زتی اگر به نسخ شرایع سهبقه رهئل بهشی بوهع هو مویتومانی بوه
رصص رر ح ت سک کنی ؛ عیرا در زقیقت مستن موه رور ح اسوت نوه شورایع سوهبقه.
فهمل جماد کهظ ی پ

اع نقل وصهیهی لق هح مینمیس :

این اممر گرچه اع وصهیهی لق هح به فرعن ش است؛ امه بهی دانست که خ اونو متعوهل
به او زک ت عطه فرممد و وصهیهی وی را در کتهب خمیش نقل کرد و ه ین مسئله مه
را بر تمجه به ممعلههی وی سمق میده ؛ پ

واج

است که بوه نهوه ع ول ن ومد؛

بنهبراین هر نچه در این رصه زرا دانسته ش ل بهی رعهیت شمد .سهیر ازکه نیوز بوه
ه ینگمنه است مار نکه دلیلی اع خهر بر خالف ح ارهمه شومد (کوهظ ی ببویتوه،
 2ص.)455

مرزم زکی دربهرل نسخ شرایع سهبقه سه گفته را بیهح کردل است و پو

اع نقوض

و ابرا سممی را میپذیرد:
ازکه شرایع سهبقه ای که خ ا و رسملش برای مه نقل می ک ننو ؛ ولوی در شور موه
نیهم ل است که یه این ازکه بر مه نیز واج
ثهبت نش ل بهش

است یه خیر  ...مهدامی که نسخ نهوه

بر مه تشریع ش ل است و واج

است اع نهه تبعیت کنی (زکی

 5452ص151و.)421

اشکال و پاسخ :م کن است گفته شمد بورای اسوتنبهط زکو شورعی اع رصوص
رر نی بهی ازراع شمد که خ اون هناه ککر این داستهح هوه در مقوه افوهدل زکو
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شرعی بمدل است .پهسخ اینکه این مطل

کهمالً صحیح است و به ه ین دلیل م کن

است برخی یه بسیهری اع یهت القصص اع گردونه خوهر شومن ؛ ولوی اوالً شورط
مذکمر به یهت القصص اختصهص ن ارد بلکه در ه ه یهت و روایوهت و بوه وومر
کلووی در هوور لفظووی سووهری اسووت (ر : .خراسووهنی  5421ص / 57مظفوور 5422
ص) 11؛ ثهنیهً ن ی تماح ادعه کرد رصص رر نی بهلو له فهر چنین شروی ان  .م عهی
مه این است که یهت القصص بوه رعهیوت مومابط و رماعو مقورر در علو اصومل
فی الو له می تمان در جهت استررا زک فقهی ررار گیرد.
2ـ1ـ3ـ .1ادله جواز

برای اثبهت جماع استررا زک فقهی اع یهت القصص ادله عقلی و نقلی متع دی رهبل
عرمه است؛ م ن نکه انوه این کهر تمسوط فقهوه نیوز تأییو بور امکوهح و جوماع ح
میبهش  .در ادامه به تفصیل ادله میپرداعی .
عقل :بسیهری اع یهت رر ح رفتهر ام پیشین را به تصومیر مویکشون و مرهوو

را

نهخمد گهل به سمی الامگیری سمق میدهن که نتیوه ح در رفتهر وی ظوههر مویشومد.
زهل اگر الامبرداری اع این رفتهرهه جهیز نبمد ککر نهه بو وح تممویح بور عو

جوماع

الامبرداری اغراء به جهل و نهرض زک ت است؛ ولی میبینی کوه رور ح نوهتنهوه ردی
نکردل است بلکه این داستهحهه را مهیوه عبورت هو ایت ممعظوه و ...معرفوی مویکنو
(ر : .یمس  /555 :مهئ ل /41 :و.)...
قرآن :عالول بر نچه در ممرد لزو عبورت مومعی اع رصوص رور ح (ر : .یمسو :
 /555مهئ ل /41 :و )...بیهح ش برخی یهت تلمیحهً به اعتبهر فقهی این داستهحهوه اشوهرل
دارن ؛ مهنن :
شَعَعَ لَکمْ مِنَالدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِی أَوْحَینا إِلَیق وَ ما وَصَّینا بِهِ إِبْـعاهِیمَ وَ مُوسـى
وَ عِیسى :اع بازکه ِ ،دین نچه را که به نمح دربهرل ح سفهرش کرد براى ش ه تشوریع
کرد (شمری.)51 :

این امر وز ت میهح تشریعهت الهی را ثهبت میکن ؛ پ

هر نچه رر ح اع تشریعهت

سهبقه بیهح میکن در امت اسال نیز مشرو است مار نچه علو بوه نسوخ ح داریو .
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ن منه دیار این یه شریفه است« :وَ الَتَکن کصَاحِبِالْحُوتِ» (رلو  )42 :کوه بوه صورازت
دستمری ع لی برای پیهمبر دارد و بهلتبع برای دیار زهک هح نیز و که در ج یع نچه به
زکممت و سیهست مربمط میشمد به پیهمبر و ائ ه مشتر انو (ر : .خ ینوی 5425
 2ص )121و دستمری ع لی دارد؛ مثل لزو صبر بور جهمعوه نهفرموهح و عو
تر ایشهح کیل هیچ شرایطی ته ح عمهح که یقین به جماع تر

زهصل شمد.

جوماع

*

روایات :روایهت متع دی اع ائ ه رسی ل است که ح بزرگماراح در اثبهت یک مسوئله
فقهی به رصص رر نی ت سک کردلان کوه خومد ادل دلیول بور جوماع اسوتفهدل اع ایون
ظرفیت به زسهب می ی .
امه رمه به اشهرل به یه شریفه «الَینَالُ عَهْدی الظَّالِمِینَ» (بقرل )524 :که در م ن رصه
ز رت ابراهی  م ل است فرممدلان « :فأبطلت هذهاآلیة أمامة ک ظالم إلـ یـو القیامـة و

صارت ف الصفوة» (کلینی 5111

 5ص« .)511الصفوة» یه به معنهی صهف و په (کنهیه

اع عص ت) یه به معنهی برگزی ل است؛ یعنی رهبری و به زک ایون یوه و فقوط بورای
کسهنی که معصم یه برگزی ل خ اون ن ثهبوت شو ل اسوت (ر : .مولسوی اصوفههنی
5444

 2ص /124مهعن رانی 5122

 1ص .)212م کن است گفتوه شومد زکو

مذکمر زک ی اعتقهدی است .در پهسخ میگمیی ه ین زک به یک درجوه تنوزل و اع
عص ت به ع الت یه اع برگزی گی خهص به برگزی گی عه و دربوهرل نوماب ائ وه نیوز
سهری و جهری است؛ یعنی رهبری فقط در انحصهر زهک هح عهدل است؛ ه هحگمنه کوه
فقهه چنین برداشتی اع یه داشتهان  .ه چنین امه صهدق برای اثبهت این مسوئله کوه امور
به معروف و نهی اع منکر فقط مرصومص کسوهنی اسوت کوه اع علو و گوههی کوهفی
برخمردان

به داستهح ز رت ممسی استنهد کردلان  ...« :فهذا خـا

غیععـا کمـا ـالاهلل

تعال " :و من و موس أمة یهدون بالحق و به یعدلون" و لم یق علـ أمّـة موسـ و علـ کـ

ومه» (کلینی 5111

 1ص .)11پیهمبر اکر  به استنهد به خرمهخمردح ز ورت موری 

* گفتنی است استنبهط زک شرعی رطعی ممابط و رومانین خوهص خومد را دارد کوه اع وظیفوه
تحقیق زهمر خهر است .ازکه فقهی مذکمر در مقهله در ز پیشنههد می بهش و تحقیوق ح
بر عه ل فقههست.
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(مووری  )21 :بوور اسووتحبهب ح بوورای عح نُفسوهء اسووت الل کردنو (کلینووی 5111

1

ص .)22امه رمه به استنهد به مهجرای تملیتپذیری ز رت یمس ( یمسو  )11 :بور
مشروعیتپوذیرفتن والیتعهو ی خومد اسوت الل فرممدنو (صو وق ر وی 5127

2

ص .)512امه صهدق به استنهد به کال ز رت موری « :إِنِّ نَذرْتُ لِلعَّحْمَانِ صَوْماً» (موری :
 )21نتیوه گرفتهان که صم فقط امسه اع وعه و شراب نیسوت بلکوه شوهمل زفوظ
لسهح بصر و ...نیز میگردد (کلینی 5111

 4ص.)27

تجویز عملی فقها :گذشته اع ادله پیشگفته به مروری بر کت

فقهی درموییوهبی کوه

بسیهری اع فقهه ب وح هیچ تردی ی به یهتالقصص ت سوک کوردلانو و ازکوه فقهوی
متع دی را برداشت ن مدلان و ب ین ترتی

به ومر ع لی مهر تأیی ی بر صوحت ادعوه

و است الل مه عدلان ؛ زتی برخی اع فقهالقر ح نمیسهح که خمد را به یهت صوریح فقهوی
مح ود کردلان نیز گههی به رصص رر نی ت سک کردلان ؛ به عنماح ن منوه راونو ی بوه
استنهد به رفتهر اصحهب که

مبنی بر ارسهل یک وکیل برای خری وعوه (کهو )51 :

بر جماع وکهلت است الل کردل است (راون ی 5441
برای مشروعیت اجهرل به کال دختر شوعی

میکن (فهمل مق اد 5451
یمسو

 5ص122وو .)121فهمول مقو اد

«یوه أَبَوت استوتَأِجِرِلُ» (رصوص )21 :اشوهرل

 2ص )71یه در مسوئله اب وه * بوه سوه یوه اع سومرل

اشووهرل موویکن و (یمسو  11 11 :و  /22ر : .فهموول مق و اد  5451ص.)71

ه چنین بسویهری اع فقهوه اع ج لوه بونومردی در اثبوهت شورعیت ررعوه بوه موهجرای
ررعهکشی برای تعیین سرپرست مری  استنهد میکننو (بونومردی 5445

 5ص.)1

ن منه دیار یه شریفه «الَینَهلُ عَهتو ی الظَّوهل ینَ» (بقورل )524 :اسوت کوه مو ن رصوه
ز رت ابراهی  م ل است؛ ولی فقهه در مبحث والیت فقیه بو اح ت سوک کوردلانو و
یکی اع شرایط زهک اسالمی را ع الت دانستهان (خ ینی  5421ص /41نوو
منتظری 5441

 5ص.)221

* مهلی را به دیاری ب هن ته متهعی بررد بی نکه اع این جهبهجهیی کهستی برای او زهصل شمد.

بوهدی
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2ـ3ـ .1آیاتالعقاید
گفته میشمد مقصمد اع عقهی اممری است که به جمانح انسوهح مربومط بهشو (ایوهعی
 5124ص .)114اع سمی دیار در مبهزث مفهوم شنهسوی گذشوت کوه برخوی افعوهل
جمانحی در رل رو ازکه فقهی ررار میگیرن ؛ مبهزثی چمح نیت تردی ههی فکری کوه
بهعث ارت اد است و ...که اع ککر مو د ح صرف نظر کردل به ککر مثهل ج ی ی بسن ل
میکنی « :آمَنَ العَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ک ٌّ آمَـنَ بِـاهللِ وَ مَالضِکتِـهِ وَ کتُبِـهِ وَ رُسُـلِهِ

النُفَعِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ الُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْعانَق رَبَّنا وَ إِلَیق الْمَصِیع» (بقرل .)221 :ایون
یه گرچه زک ی اعتقهدی را بیهح میکن ؛ ولی میتمان در جهت استنته زکو شورعی
نیز وارع گردد؛ به عنماح مثهل م کن است گفته شمد یوه شوریفه ای وهح بوه مالئکوه را
شرط ای هح معرفی کردل است؛ پ

ای هح به مالئکه و کوه موالع بوه اعتقوهد بوه وجومد

نههست و اع مروریهت دین میبهش و انکهر وجمد مالئکه سب

ارت اد میگوردد؛ پو

اینگمنه یهت عقهی ی مستقی هً در فقه کهربرد دارن .
افزوح بر این برخی دیار اع یهت اعتقهدی اع بهب تعو د دال و مو لمل عوالول بور
مسئله اعتقهدی مت

ن زک ی فقهی نیز هستن ؛ مهنن یه  21سمرل مبهرکوه اسوراء کوه

یهای اعتقهدی است؛ ولی امه صهدق نکتهای فقهی اع ح برداشته کردلان  .شیخ صو وق

به ککر سن اع امه صهدق نقل مویکنو کوه اع ایشوهح دربوهرل ن هعخمانو ح در دیرهوه و
کلیسههه سؤال میشمد .ز رت در پهسخ میفرمهی  ...« :یه رر ح ن یخومانیی « ُـ ْ کـ ٌّ

یعْمَ ُ عَلى شاکلَتِهِ فَعَبُّکمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِیالً :بوه سومی ربلوه ن وهع بروماح و بوه نوهح
تمجهی نکن» (ص وق ر ی 5451

 5ص .)244ه چنین میتماح به یوهت نفوی وعر

(ر : .انعه  /14 :اسراء /51 :فهور /52 :عمر )7 :اشهرل داشت که گرچه مسهق ح مربومط
به ریهمت و جزاست؛ ولی فقهه به تنقیح منهط اع ه ین یه رهع ل فقهوی کلوی برداشوت
کردلان (ر : .محقق دامهد یزدی 5441

 4ص511وو .)512مثوهل دیاور یوه ارورار

است ( لع راح )25 :که در اعتقهدیبمدح ح هیچگمنوه تردیو ی نیسوت؛ ولوی در عوین
زهل مبنهیی برای رهع ل فقهی ررار گرفته است (ر : .بونمردی 5451
بع  /فهمل ببیته ،ص 11به بع  /و.)...

 1ص 41بوه
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3ـ3ـ .1آیات اخالقی
تفهوتههی متع دی میهح مبهزث اخالری و فقهی بیهح ش ل است؛ مهنن الزامیبمدح فقوه
و غیرالزامیبمدح اخالق جمارزیبمدح فقه و جمانحیبمدح اخالق و...؛ ولوی هویچیوک
جهمع و مهنع نیست و اع نقض و ابرا نهه صورف نظور مویکنوی (ر : .ایوهعی 5124
ص452و)422؛ امه به تمجه به معنهی اصطالزی زک نتیوه میگیری کوه هور زک وی
اع اع اخالری و غیر ح اگر مت

ن فعل یه تر فعل بهش در دایرل ازکه فقهی نیوز

ررار میگیرد؛ عیرا به ومر مستقی به افعهل عبهد مربمط است .ازت وهالً بوه ه وین دلیول
است که کت

فقهی سرشهر اع مسهئل اخالری است؛ عیرا بسیهری اع اخالریهت به وومر

مستقی به افعهل انسوهح مورتبطانو و بوه رفتوهر وی جهوت مویدهو  .ن منوه ح کتوهب
جواهرالکالم است که در «کتهبالتوهرة» فصلی را به عنماح «عق البیع و شورووه و دابوه»
بهع کردل بسیهری اع اخالریهت را بیهح کردل است (نوفی ببیته،

 22ص441وو.)414

ن منه دیار کتهب عروةالوثقی است که در «کتهب نکهح» به نکهتی چمح کراهت عزوبت
یه کراهت اعدوا به شرص ب اخالق اشهرل کردل اسوت (یوزدی وبهوبوهیی 5441

2

ص717و .)711ن منه دیار یه شریفه «الَتَعْکنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا» (همد )551 :می بهش که
یهای اخالری است و بر زرمت گرایش به ست اراح داللت دارد .ازت هالً به ه ین دلیل
است که راون ی و فهمل مق اد اع پرداختن به ح صرف نظر کردلان ؛ ولی شهه نی کوه
مرت ی اع ه ین یه بر ع

شری

جماع امهموت فهسوق اسوت الل کوردل اسوت (شوری

مرت ی  5457ص244و .)241مه تر اینکه عالمه زلی اع یه مذکمر پهنزدل فور فقهوی
برداشت کردل است؛ مهنن اشتراط ع الت و ای هح در اموه اشوتراط عو الت در زوهک
زرمت دفع عکهت به والیهح جمر و( ...زلی ببیته،
 271 272و  /222ه هح
ه هح

 55ص /211ه هح

 1ص /125ه وهح

 1ص /21ه هح

 4صص 22

 1صوص 111 551 12 24و /422

 57ص524و.)154

افزوح بر این می تماح به ادله دیاری چمح اشترا فقه و اخالق در مممم رل ورو
و ه ف و وز ت لحن و سیهق یهت و رویهت در ممممعهت فقهوی و اخالروی اشوهرل
کرد (ر : .صهدری ف کی  5122ص542و )541کوه تأییو ی بور جوماع دخومل ازکوه
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اخالری در زمعل فقه است.
در مو م به تمجه به معنهی زک شرعی درمییهبی که ح دسوته اع یوهت اخالروی
که فعل یه تر ع لی را متمجه انسهح میکن در جرگه ازکه فقهی نیز وارد مویشومد؛
ه هحگمنه که در کت

فقهی شهه این ورود هستی .

4ـ3ـ .1آیاتاالمثال
مح زسین صغیر به وجمد ظرفیت فقهی در امثهل رر ح تصوریح کوردل اسوت و مو ن
ارائه تأیی اتی اع دیار دانش ن اح مینمیس :
چمح ککر امثهل روشی برای دعمت به خیر و تشمیق به نیکوی و بهعداشوتن اع کهرهوهی
عشت است وبعهً میتمان داللت بر الزا یه تر کهر داشته بهش و فقیه میتمانو اع ح
در استنبهط زک استفهدل ن هی (صغیر  5452ص 17به ان

تصرف).

خ اون زکی میفرمهیو « :وَ تِلْـق الْأَمْثَـالُ نَرْـعِبُهَا لِلنَّـا ِ وَ مَـا یعْقِلُهَـا إِلَّـا الْعَـالِمُونَ»
(عنکبمت.)41 :
فقهه در استفهدل اع امثهل رر ح هیچ تردی ی به خومد رال نو ادلانو ؛ ن منوه ح مثول
مصرزه معروف است« :ضَعَبَاهللُ مَثَالً عَبْداً مَّمْلُوکاً لَایقْدرُ عَلَى شَ ءٍ» (نحل .)71 :فقهه اع این
یه محومریت مطلق عبو را برداشوت کوردلانو (ر : .راونو ی 5441
فهمل مق اد 5451

 2ص /555اردبیلوی ببویتوه،

 2ص/251

 5ص /415و .)...ن منوه مثول

مکنیه (غیرصریح) نیز یه شریفه« :وَ الَتَجْعَ ْ یدک مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِق وَ الَتَبْسُـطْهَا کـ َّالْبَسْـ ِ»
(اسراء )21 :است که عالمه زلی به ت سک به ح عیهدلروی در صرف موهل هرچنو در
وجمل خیر را تبذیر معرفی میکن (زلی ببیته،

 54ص )242و . ...

 .7ابزارهای توسعهدهنده ظرفیت فقهی قرآن
پیشتر گفته ش که ظرفیت فقهی رر ح در یهت صریح فقهی خالصه ن ویشومد بلکوه
بسیهری اع ظرفیتههی فقهی رر ح در پ
ابزارههی خهص رهبل کش

یوهت مسوتتر اسوت کوه فقوط بوه اسوتفهدل اع

میبهش  .نظر به اینکه رسهلت ایون مقهلوه عرموه و بررسوی
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ه ه ابزارهه نیست فقط به اشهرل به برخی ابزارهه بسن ل میشمد .دانش ن اح اصمل فقوه
ابزارههیی چمح تنهس

زک و ممموم مفهوم ممافوق (باألولویـة و بالمسـاواة) الغوهی

خصمصیت و تنقیح منهط را مطرح کردلان که بورای اسوتررا زکو کلوی اع ر وهیهی
جزئیه مفیو اسوت (ر : .صو ر 5441
ص144و /144ممسمی خمیی 5457

 2ص /11ههشو ی شوههرودی 5421

5

 2ص.)111

اع بهب ن منه می تماح به ابوزار الغوهی خصمصویت اشوهرل داشوت .شوهی صو ر

تصریح می کن که این ابزار ممرد استفهدل معصممهح نیز بمدل است و به چن ن منوه
اع این دست روایهت اشوهرل موی کنو (ر : .صو ر 5457

 4ص214وو .)211اع

ج له روایتی که شیخ ومسی اع امه صهدق نقل می کن اینکه ز رت به اشهرل به یه
« فَمَنْ کانَ مِنْکمْ مَعِیراً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ( »...بقرل )511 :این گمنه نتیوه می گیرنو :
« فَمَنْ عَعَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَـاطَى مَـا لَـا ینْبَغِـ لِلْمُحْـعِ ِ ( »...ومسوی 5447

1

ص111و .) 114به گفته شهی صو ر اع تفریوع موذکمر در روایوت « فمـن عـعض »...
درمی بهبی که امه  اع یه شریفه زک ی کلی استفهدل کردل انو ؛ یعنوی بوه اسوتفهدل اع
رهع ل تنهس

زک و مممم و الغهی خصمصویت زکو موذکمر در یوه را و در

صمرتی که سر محرِ دچهر نهرازتی گردد موهع است که سر خمد را در زهل ازرا
بتراش و به مطلق ترو

ازورا تسوری دادل انو و ه وه محرموهت ازورا در زوهل

امطرار جهیز می شمن (ر : .ص ر 5457

 4ص.)214

ابزارههی مشهبهی نیز در علم رر ح مطرح است؛ اع ج لوه تأویول (بطون) جوری و
تطبیق (ر : .معرفت  5427ص /11ه وم 5421
 5ص45و /42ه هح

 5ص21وو /42وبهوبوهیی 5457

 1ص.)17

ابزار تأویل ممرد تأکی یتاهلل معرفت بمدل است .ایشهح به استشههد به برخی روایهت
که پیشتر گذشت یکی اع معهنی تأویل را انتزا مفهم عه یه معرفی میکننو  .ایشوهح
معتق ن تأویل ب ینمعنه اع م الیل التزامیه غیربیّن یه اسوت .بوه عبوهرت دیاور تأویول
تبیین معنهیی است که لفظ یه به داللت خفیه به ح اشهرل دارد که به گذر اع درگوهل لفوظ
و تع یق نظر در بطن یه به دست می ی (ر : .معرفت  5427ص11و)17؛ بوه عنوماح
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مثهل در یه شریفه «فَسْأَلُوا أَهْ َالذکعِ» (نحل )41 :مفهد ظوههری یوه پرسوش مشورکهح اع
عل هی یهمد در مسئله نبمت میبهش که موهمل نهه بمد؛ ولی تأویل ح سوؤال ت وهمی
جههالح اع ه ه عهل هح است؛ به این تمجیه که مشور بومدح سوهئالح یوه یهومدیبومدح
پرسششمن گهح یه ممرد جهل (نبمت) و عمهح و مکهح جهل هیچ دخلی در اسنهد زک
به مممم ن ارد (ر : .معرفت  5427ص12و.)44

 .8نگاه جامع ،ابزاری کارآمد برای توسعه ظرفیت فقهی قرآن
یکی اع ابزارههی بسیهر کهر م برای کش

ظرفیتههی فقهی ج ی رر ح ناهل جهمع بوه

یهت است؛ ب ینمعنه که مو معه یهت مرتبط به یک ممموم را بوه یکو یار مو ی ه
کردل به کش

ر ر جهمع زک ی کلی برداشت کرد؛ زک ی که به ناهل ممردی به زوهد

یهت الزامهً رهبل برداشت نبمد.
استفهدل اع این ابزار یکی اع روشههی ر ی ی در میهح فقههست کوه بوه فراوانوی در
مومرد روایوهت به کهر گرفته ش ل است .به گفته مح ث و فقیه بزرگ شیعی و بحرانی وو
رماع کلی فقه اع تتبع ممارد جزئی و م ی هکردح نهه به یک یار به دست م ل

غهل

است؛ ه هحگمنه که رماع نحمی اع تتبع کال عرب به دست م ل است (ر : .بحرانی
5441

 1ص .)14ایشهح اع ه ین روش بورای کشو

موال مزارعوه جوهیز اسوتفهدل

میکنن ؛ نوه که مینمیس « :ت ه صمرتههی م کنه برای اشترا در عراعوت چوه بوه
صمرت جزئی و چه به صمرت کلی ه ای جهیز است» (ه م 5451

 25ص.)121

وی در ادامه برای اثبهت این زک کلی چن ین روایت جزئی دربهرل مزارعه ککور کوردل
است (ه هح ص121و )124و در پهیهح مینمیس « :ظههر این اخبهر پ

اع م ی هشو ح

به یک یار باثبهت ،ه هح مال پیشگفته است» (ه هح ص.)124
ن منه دیار مال

لزو ات ه ن هع در سفر است .ه ه روایوهت بوهب متمجوه

اصنهف خهصی چمح :کهرواح دار ملماح توهجر و ...موی بهشو (ر : .زور عوهملی
5441

 2ص424و) 422؛ ولی فقهه اع م ی ه کردح روایهت به یک یار زک وی

کلی نتیوه گرفته ان  .بحرانی پ

اع ککر روایوهت موی نمیسو  « :اع اخبوهر اسوتفهدل
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می شمد که مال
ص ق کن

ات ه این است که یوه یکوی اع صونمف موذکمرل (در روایوهت)

یوه سوفر بورای شورص عوهدت شو ل بهشو » (بحرانوی 5441

ص .) 114صهز

55

جماهر نیز می نمیس :

مستفهد اع نصمص بع اع م ی هکردح به یک یار این است که وجمب ات ه ب اح دلیل
است که سفر کهر نههست نه اینکه خصمصیتی در خمد ح اصنهف بهش ؛ بنهبراین اگور
کثرت سفر اتفهق بیفت به گمنهای که گفته شمد کهر شورص سوفر اسوت ات وه الع
میشمد ولم اینکه هیچیک اع اصنهف مذکمر (در روایهت) بر وی ص ق نکنو (نوفوی
5444

 54ص.)271

به نظر میرس این روش که در میهح فقهه مرسوم بومدل اسوت و در مومرد روایوهت
به کهر گرفته میشمد دربهرل یهت رر ح نیز کهرایی داشته بهش ؛ به عنماح ن منه میتوماح
به رهع ل المرر (ر : .مشوکینی  5441ص )241اشوهرل کورد .در ایون بوهرل هویچ یوه
صریحی وجمد ن ارد که مفهد رهع ل را به ومر کهمل اثبهت ن هی  .به ه وین دلیول فقهوه
برای اثبهت رهع ل فقط به روایهت دلیل عقلی و اج ه استنهد کردلان (ر : .اصوفههنی
 5454ص /54محقق دامهد یوزدی 5441

 5ص515وو /515بونومردی 5445

5

ص)215؛ فقط محقق دامهد است که بوه صومرت گوذرا بوه چهوهر یوه تمجوه مویدهو
(ر : .محقق دامهد یزدی  5441ص.)512
امه اگر به دی لای جهمعنار به مرور یهت بپرداعی درمییهبی که در رر ح هرجه پهی
مرر به میهح م ل واکنشی منفی به دنبهل داشته است و میتماح به م ی هکردح اینگمنه
یهت به یک یار و که تع ادشهح نیز بسیهر عیهد است و دلیل محک ی بورای رهعو ل نفوی
مرر عرمه کورد؛ بوه عنوماح مثوهل رور ح کوری در هشوت مومرد بوه صورازت موهنع
مرر رسی ح ش ل است :مرر رسی ح به عح اع جهن

شمهر (بقرل )215 :مرر رسوی ح

به مهدر به جهت فرعن داری (بقرل )211 :مرر رسی ح بوه پو ر بوه جهوت فرعنو داری
(ه هح) مرر رسی ح به کهت

رراردادهه (بقرل )222 :مرر رسی ح بوه شوهه (ه وهح)

مرر رسی ح به وارثهح در ارث (نسهء )52 :مرر رسی ح بوه عح بیومل اع جهنو

وارثوهح

(وووالق )1 :و موورر رسووی ح بووه جهمعووه اسووالمی بووه جهووت سووهخت منهفقهنووه مسووو
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(تمبه .)547 :البته نبهی گ هح کرد که رور ح کوری فقوط در ه وین هشوت مومرد موهنع
مرر رسی ح ش ل است بلکه در ممارد متع د دیار مفههی مشهبه مرر ممرد نفی واروع
ش ل است؛ به عنماح مثهل تح ل وِعرِ دیاراح خمد نمعی مرر بوه زسوهب موی یو و
روور ح کووری در پوون مممووع و بووه منهسووبتهووهی مرتل و

ح را نفووی ن وومدل اسووت

(ر : .انعه  /514 :اسراء /51 :فهور /52 :عمر /7 :نوو  .)12 :عقوهب بالبیوهح نیوز نومعی
مرر برای مکلفهح محسمب میشمد که خ اونو ح را نفوی کوردل اسوت (اسوراء.)51 :
ه چنین میتماح گفت وظهی

معسرانه و زرجی اع مصوهدیق مورر مویبهشو کوه بوه

وسیله رر ح کری نفی شو ل اسوت (ر : .زو  /72 :مهئو ل /1 :بقورل /521 :بقورل/221 :
والق )7 :و نیز بهی دانست که مرر رسهن ح در ت هد شکهر به رسط و عو ل اسوت و
اع روشنترین مصهدیق ع التستیزی به ش هر موی یو ؛ بنوهبراین یوهت متعو د دال بور
ع الت و رسط داللت تهمی بر نفی مرر دارن (ر : .شمری /51 :نحل /14 :نسوهء/12 :
مهئ ل /2 :و )...و دلهه یه دیار.
اگر ه ه اینگمنه یهت در کنهر یک یار ررار گیرنو و بوه یکو یار مو ی ه شومن
میتمانن تصمیر روشنی اع دی گهل شهر نسبت به مرر رسهن ح ارائه دهن  .بوه پشوتمانه
این یهت متع د و تمجه به این وارعیت که رر ح کری در هیچ ممردی مورر رسوهنی را
موهع ن انسته است به او ینهح میتماح گفت موذاق شوهر مقو  ،بوه هرگمنوه مورر و
مرر رسهنی مرهل

است و ب ین ترتی

دلیل رر نی رطعی و او ینهحبرشی برای رهع ل

نفی مرر به دست می ی .

نتیجه
اع مو م مطهلو

پویشگفتوه مویتوماح نتیووه گرفوت کوه اوالً ظرفیوت فقهوی رور ح

تمسعهپذیر است و محصمر در تع ادی یه مشهمر نیست؛ عیرا هر روع م کن اسوت بوه
عرمه شیملههی نمین فه متن و نیز گشمدلش ح ابماب فقهی نم ظرفیتههی ج یو ی
اع رر ح کش

شمد؛ ثهنیهً مبهنی متع دی اع نظریه تمسوعهپوذیری پشوتیبهنی مویکنو ؛ اع

ج له :امکهح استررا زک کلی اع ر هیهی جزئیه امکهح استررا زکو اع برشوی اع
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یه و امکهح استفهدل اع یوهت غیرفقهوی بورای اسوتنبهط ازکوه فقهوی؛ ثهلثوهً ابزارهوه و
روشههی گمنهگمنی نیز میتمانن به استر ا در ین و تمسعه ظرفیت فقهی را بوه ث ور
رسهنن ؛ اع ج له :الغهی خصمصیت و تأویل و ناهل جهمع .بوه ایون شورایط شوهی بتوماح
نظریه تمسعه پذیری ظرفیت فقهی رر ح را نظریهای مبنهدار و مث رث ر تمصی
مقت ی تمجه هرچه بیشتر مترصصهح و محققهح است.

کورد کوه
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5442ق.

 .2ابنفهر ،ابمالحسین از بنفهر،؛ معجم مقاییساللغ ة؛ رو  :انتشوهرات دفتور
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