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ھـای  بررسی شده است، اما از منظر بحـث هو دین از زوایای مختلفی در فلسف

ھـای علـوم تجربـی در  در این مقاله، تـأثیر داده. اصول فقھی کمتر بدان توجه شده است
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  قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظھار از ادلۀ لفظی

  

قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظهار از ادلۀ لفظ

  

  چکیده

و دین از زوایای مختلفی در فلسفارتباط علم 

اصول فقھی کمتر بدان توجه شده است

استظھار از ادلۀ لفظی قرآن و سنت بـا گـرایش فھـم حکمـت احکـام، بررسـی و قواعـد 

برخـی از ایـن ق. اصول فقھِی آن بیان شده است

پذیرش تفسیر علمی به شرط مطابقت با ظھور نـوعِی زمـان صـدور، پـذیرش : عبارتند از

تطبیق جدید برای ظھور پیشین بدون پیدایش ظھور جدید، اعتبار ظھور جدیـد ناشـی از 

یافتۀ علمی ھمراه با کشف خطا در ظھـور پیشـین، و اعتبـار ظھـور ناشـی از یافتـۀ ع

.ھمراه با تعمیق ظھور پیشین
1

  

  ھای کلیدی واژه

علوم تجربی، استظھار، حکمت احکام

  

                                                              
عضو ھیئت علمی پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی *

این قواعد بر اساس پژوھش در دسـت اقـدام نویسـنده در پژوھشـکده فقـه و حقـوق پژوھشـگاه علـوم و . 1

درآمدی بر فلسفۀ احکام«فرھنگ اسالمی با عنوان 
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و در شکل افراطـِی خـود  )۱۴۹: ۱۳۷۹رفیعی محمـدی، (ای طوالنی دارد  تفسیر علمی قرآن پیشینه

ھای ترین تفسیر یکی از پررنگ. چه بیشتر با علوم زمان تطبیق دھد کند آیات را ھر تالش می

وقتـی عـالم . اثر طنطاوی جوھری مصری اسـت الجواهر ف� تفسیر القرآن ال�ریمعلمی از قرآن، 

کند، زیرا پایبنـدی و حتـی  گیرد صورت افراطِی آن جلوه می تجربی این روش را به کار می

العلـوم الطبیعیـة فـ� گـردد؛ ماننـد آنچـه در کتـاب  رنگ می آشنایی با اصول تفسیر در آن کم

بـا  )۹۰: ۱۳۸۷مـروة، (بـرای مثـال، او دربـارۀ مسـائل فیزیـک . شود ر یوسف مروة دیده میاث القرآن

اقَلْتُْم ِإلَـکُ ْم ِإَذا قِیَل لَ کُ یا َأیَھا الَِّذیَن آَمنُواْ َما لَ «آیه  اشاره به ِ اثـَّ » األَْرض یُم انفُِرواْ فِی َسـبِیِل اّهللاٰ

َمـا «َآیه  بهنیز برای بیان امکان شکافتن اتم . کند می تفسیربه نیروی جاذبۀ زمین را آن  )۳۸: توبه(

بِّ  ِ  کَ یعُْزُب َعن رَّ َماء َوالَ َأْصغََر مِن َذل ٍة فِی األَْرِض َوالَ فِی السَّ ثْقَاِل َذرَّ بََر ِإالَّ فِی کْ َوال أَ  کَ مِن مِّ

بِینٍ کِ  ا اشـاره بـه ر» تـر از ذره کوچـک«که به احتمال تعبیر جوید  تمسک می )۶۱: یونس(» تَاٍب مُّ

  .شکافتن اتم گرفته است

ھای خود          ھای دیگری از مسلمانان نیز بودند که اندیشه         پیش از روش تفسیر علمی، گروه

ای باشند که آیات قـرآن کـریم را بـا  شاید معتزله نخستین فرقه. کردند را بر قرآن تحمیل می

، صـوفیه و باطنیـه )۷: ھمـان(فیلسوفان . )۶: ۱، ج۱۳۷۴ ،طباطبـایی(کردند  باورھای خاص خود تفسیر می

  .اند نیز گاه از ھمین روش استفاده کرده )۷: ۱۳۷۴ ،؛ طباطبایی۵۴۶: ۱۳۶۹ ،دزفولیکمالی (

ھـای ذھنـی          گونـه تفسـیرھا، کـه داده عالمه طباطبایی در مقدمۀ تفسیر خود و در رّد ایـن

  :گوید کنند می مؤلف را بر قرآن تحمیل می

اند که نتیجۀ مباحث علمی و فلسـفِی خـود  ھا در این امر مشترک         ھمۀ این گروه

اینـان . کنند اند، بر قرآن تحمیل می را که از خارج مدلول آیات به دست آورده

نامند و در این حالت، حقـائق  کنند و آن را تفسیر می در واقع قرآن را تطبیق می

الزمـۀ ایـن سـخن آن اسـت . ای آن تأویلھ شود و تنزیل قرآن مجاز شمرده می

چیز معرفی کرده اسـت، بـا غیـر خـود تبیـین و  گر ھمه که قرآن که خود را بیان

  .)۹-۸: ۱ج، ۱۳۷۴طباطبایی، (روشن شده باشد 

نویسـندۀ کتـاب  ،بـرای نمونـه. ھا نیـز جریـان داشـته اسـت روش تفسیر علمی در روایت

» شـیطان«جه به میکرب در منابع اسالمی، مقصود از ، ذیل عنوان توپاکیزگ� و بهداشت در اسالم

در برخـی از » مالئکـه«و مقصـود از » ھـای مضـر میکـرب«ھـا را  در برخی از آیات و روایت



ھای زیر  وی در این زمینه مخاطبان را به روایت. 

  :اند د که فرمودهکن نقل می 9

ھنگـام شـب  بـه: م وأخرجوھا نھاراً فإنھا مقعد الشیطان

ھنگام آنھا را بیرون ببرید  روبه را نگه ندارید و روز

  .)۲، ح۵۷۲: ۱۴۰۳حرعاملی،(گاه شیطان است 

دستمال گوشت را در خانـه : ال تؤوا مندیل اللحم فی البیت فإنه مربض الشیطان

  .)۳ح: ھمان(جا ندھید که آسایشگاه شیطان است 

: اءکـشـف غطـاء وال یحـل وکم فان الشیطان ال یک

ھا را ببندید، چون شیطان نه پوششـی را بـر  ھایتان را بپوشانید و سر مشک

  .)۶۷۷-۵۷۶: ھمان(گشاید 

دانسـته » ھـای مضـر میکـرب«را » شـیطان«نویسندۀ یادشده در این سه روایت، مقصود از 

کـه آداب اسـتنجاء را بیـان  9و یا نقل حدیث ذیل از سوی رسول اّهللاٰ 

در  :ةکـانا مـن المالئکنھار سأن فی األ کشط نھر جار، والعلة فی ذل

  .)۲۶۲: ۱۴۰۸نوری، (اند  زیرا در نھرھا ساکنانی از فرشتگان

ھـا  گونه برداشت از روایـت این. دانسته است» ھای مفید

شـود اگر صدر و ذیل ھمین روایت اخیـر بررسـی 

در فلسفۀ ھر حکمی، ھم به امور مادی و دنیوی، 

ای است کـه تحمـل حمـل لفـظ  گونه و ھم به امور معنوی و ملکوتی نظر دارد و سیاق آن به

وجـه مـادی و دنیـوی کراھـت تطھیـر در  ادامهھای مفید را ندارد؛ مثًال در 

ھا تحّمل ھر گونه برداشـت عصـری و علمـی را 

کـه » در کنار نھرھایی که ّآب جاری دارند، قضـای حاجـت نکـن

گرفتن ترجمه نکردیم، زیرا کـل روایـت دربـارۀ آداب  معنای اصطالحِی وضو

 ِ ِ کُ ْستِنَْجاُء َوُھَو َأَحَد َعَشَر َال بُدَّ ل  کَ لِّ النَّاِس مِْن َمعِْرفَتَِھا َوِإقَاَمتَِھا َوَذل

 .»د؛ والعلة فیه أنه ینجسه ویقذره ویأخذ المحتاج
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. دانسته است» ھای مفید میکرب«ھا را  روایت

9برای مثال از رسول اکرم. توجه داده است

م وأخرجوھا نھاراً فإنھا مقعد الشیطانکال تبیتوا القمامه فی بیوت

روبه را نگه ندارید و روز ھایتان زباله و خاک         در خانه

گاه شیطان است  که آن نشیمن

ال تؤوا مندیل اللحم فی البیت فإنه مربض الشیطان

جا ندھید که آسایشگاه شیطان است 

کوا أسقیتکم وأوکخمروا آنیت

ھایتان را بپوشانید و سر مشک ظرف

گشاید  ارد و نه بندی را مید می

نویسندۀ یادشده در این سه روایت، مقصود از 

و یا نقل حدیث ذیل از سوی رسول اّهللاٰ  )۷۰: ۱۳۸۵صـانعی، (است 

  :کند می

شط نھر جار، والعلة فی ذل یوال یتوضأ عل

آب جاری تطھیر نکن،
1
زیرا در نھرھا ساکنانی از فرشتگان 

ھای مفید میکرب«را » فرشتگان«مقصود از 

اگر صدر و ذیل ھمین روایت اخیـر بررسـی . نیز از سنخ تفسیر علمی آیات قرآن است

در فلسفۀ ھر حکمی، ھم به امور مادی و دنیوی،  9خواھیم یافت که خود صاحب حدیث

و ھم به امور معنوی و ملکوتی نظر دارد و سیاق آن به

ھای مفید را ندارد؛ مثًال در  مالئکه بر میکرب

آب راکد را نجاست آن
2
  .بیان کرده است 

ھا تحّمل ھر گونه برداشـت عصـری و علمـی را  گونه که روشن است آیات و روایت آن

                                                              
در کنار نھرھایی که ّآب جاری دارند، قضـای حاجـت نکـن«نه ترجمه کرده است که گو نویسندۀ کتاب عبارت را این. 1

معنای اصطالحِی وضو را به» ال یتوضأ«ما نیز . رسد صحیح به نظر نمی

َالِة ُھَو اِال «: گانه استنجاء است یازده ُل َحدٍّ مِْن ُحُدوِد الصَّ ِ َأوَّ ْستِنَْجاُء َوُھَو َأَحَد َعَشَر َال بُدَّ ل

 .»...9مِْن آَداِب َرُسوِل اّهللاٰ 

د؛ والعلة فیه أنه ینجسه ویقذره ویأخذ المحتاجکوال فی ماء را«. 2
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شـود  مطالبی که در این مقاله اراده مـی. ندارند و باید برای این منظور قواعد ثابتی ارائه گردد

ھا بـا گـرایش شـناخت  قواعدی است که نقش علوم تجربی را در استظھار از آیات و روایت

  : کند کمت احکام بیان میح

  

  پذیرش تفسیر علمی به شرط مطابقت با ظھور نوعِی زمان صدور. ۱

عنوان یک تفسیر اعتبـار خواھـد  اگر تفسیر علمی، مطابق با ظھور نوعِی زمان صدور باشد، به

و در  )۱۴: ۱۴۲۲ابوحیـان، (توضیح اینکه تفسیر در لغـت بـه معنـای اسـتبانه و کشـف اسـت . داشت

. )۱۸۶-۱۶۹: ۱۴۱۷والمعـارف القرآنیـة،  ةالثقافـ مرکـز(ھای مختلفـی بـرای آن شـده اسـت  اصطالح، تعریف

منظور ما در اینجا آن است که کارکرد تفسیر تنھا در کشف ظھور نیست، بلکـه گـاه افـزون 

بـودن آن، اسـباب  ھای دیگری مانند تبیین ناسخ و منسوخ آیه، مکی یـا مـدنی بر آن، روشنی

ھـای  تواند یکـی از ایـن روشـنی تفسیر علمِی آیه نیز می. آورد را نیز در پی می...  نزول آن و

  .زائد بر ظھور باشد

َع بَینَ ِإنََّما «مثًال فرض کنید ظھوِر زمان صدور آیۀ مبارکۀ 
یَطاُن َأن یوقِ ُم الَْعـَداَوَة کُ یِریُد الشَّ

در حرمت نوشیدن خمر این بوده است که ُشرب خمـر  )۹۱: همائد(» َوالْبَغَْضاء فِی الَْخْمِر َوالَْمیِسر

در این آیـه، از مسـتِی شـارب خمـر سـخنی نیامـده . شود باعث دشمنی و کینه میان مردم می

فھمیدند که این دشمنی و کینـه بـه دلیـل  است، ولی مردِم آن دوران افزون بر این ظھور، می

کـه  -اگر این فھـم زائـد . نجام دھدافعالی است که شارب خمر ممکن است در حال مستی ا

ای بود که بـه ذھـن ھـر کسـی کـه آیـه را  گونه به -کند  در واقع، حکمت حکم را تفسیر می

شود آیه بـه  گرفت؛ مثًال گفته می کرد، در رتبه و اعتبار ظھور آیه قرار می شنید خطور می می

کینـه دارد و اگـر  دلیل مناسبت حکم و موضوع، ظھور در علیت مستی برای وقوع دشمنی و

  . قابل طرح است) زائد بر ظھور(عنوان یک تفسیر  برای ھمگان به این روشنی نبود، به

گـذارد و  ھای مغز تأثیر مـی امروز اگر علم تجربی دریابد که شرب خمر چگونه بر سلول

برد، ظھور آیه برای کسی که از ایـن دادۀ علمـی آگـاھی دارد  چگونه ھشیاری را از میان می

کند؛ حتی اصل تفسیر او از آیه نیز مطابق ھمان تفسیر پیشینیان است، ولی تفسـیر  یری نمیتغی

این تفسیر علمی به دلیل مطابقت با ظھور . تر از تفسیر گذشتگان شده است او از آیه تفصیلی

  .آیه، تفسیری قابل قبول برای آیه است

حـد ظھـور نـوعی قـرار  رسـد، و در گونه تفسیرھا معمـوالً بـه ذھـن ھمـۀ مـردم نمـی این



تـوانیم آن را  گیرد و اگر بخواھیم برای آن، اصطالحی از اصول فقه و منطق بیاوریم، می

تواند فقط بـرای یـک گـروه  تداعی معانی می. بنامیم

عبـد . شود ھای برخی در این باره وجود دارد روشن می

گوینـد درسـت اسـت، بایـد  اگر ما واقعاً معتقد باشیم که آنچه علوم امـروز مـی

ای از گازھا که مؤلف از ھلیم و ھیدروژن اسـت  قبول کنیم که خداوند به توده

گویـد  د خداوند که مـیتواند بگوی کس نمی دیگر ھیچ

ما خورشید را در آسمان نھادیم، مرادش این است که یک چشـمه را در فلـک 

  . )۶۳: ۱۳۷۰سروش، (چرخد  چھارم نھادیم که به دور زمین می

شـدن حرکـت زمـین در میـان متکلمـان و روحانیـان 

نـه رد (ای از آن  اب و دادن فھم نـوینی از پـارهزدن به تفسیر تازۀ کت

امـری مطلـق نیسـت و فھـم آدمـی از » ظھـور«، اذعان نمودند کـه 

  .)۸۷: ھمان(شریعت مانند فھم او از طبیعت در سیالن است 

در عبارت دوم و نیز عـدم تفکیـک میـان تفسـیر و 

آیـا وقتـی خداونـد بـه . ، نشان از خلط بین ظھور و تـداعی معـانی دارد

، ظھور آیه با تفسیر علمی ما از حقیقت خورشـید 

چرخد یا زمین بـه دور خورشـید، و اینکـه  اینکه خورشید به دور زمین می

دھد، داخل در معنای خورشید نیسـت تـا گفتـه  می

. شود ظھور آیه با تحول علوم متحول شده است و نیز داخل در مراد شارع از آن قسم نیسـت

بـرای ) خارج از ظھور و مراد متکلم(البته بیشترین تأثیر این تفسیر آن است که تداعی معانی 

خد و امروز برای برخی که بـا ایـن چر گذشتگان این بوده است که خورشید به دور زمین می

اند آن است که زمین روزانه به دور محور خودش و سـاالنه بـه دور 

چرخد و اینکـه خوشـید از چـه گازھـایی  اینکه کدام به دور دیگری می

   .تشکیل شده است، نه مراد خداوند از آن قسم است و نه داخل در ظھور آیه

تواند خـود را در پنـاه نظریـۀ توصـیفی راسـل قـرار دھـد و بگویـد 
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گیرد و اگر بخواھیم برای آن، اصطالحی از اصول فقه و منطق بیاوریم، می نمی

بنامیم )۱۴۱: ۲؛ ج۲۰: ۱، ج۱۳۷۰مظفر، (» تداعی معانی«

  .خاص، مانند دانشمندان حاصل شود

ھای برخی در این باره وجود دارد روشن می با این بیان، خطایی که در عبارت

  :الکریم سروش گفته است

اگر ما واقعاً معتقد باشیم که آنچه علوم امـروز مـی

قبول کنیم که خداوند به توده

دیگر ھیچ. قسم خورده است ... و

ما خورشید را در آسمان نھادیم، مرادش این است که یک چشـمه را در فلـک 

چھارم نھادیم که به دور زمین می

شـدن حرکـت زمـین در میـان متکلمـان و روحانیـان  در جای دیگر، پس از بیـان روشـن

  :گوید مسیحی می

زدن به تفسیر تازۀ کت با دست... 

، اذعان نمودند کـه )ملحدانۀ آن

شریعت مانند فھم او از طبیعت در سیالن است 

در عبارت دوم و نیز عـدم تفکیـک میـان تفسـیر و » ظھور«در عبارت اول و » مراد«تعبیر 

، نشان از خلط بین ظھور و تـداعی معـانی داردظھور در عبارت دوم

مس«خورد  خورشید قسم می ، ظھور آیه با تفسیر علمی ما از حقیقت خورشـید )۱: شمس(» والشَّ

اینکه خورشید به دور زمین می! شود؟ متفاوت می

می حقیقت خورشید را چه گازھایی تشکیل

شود ظھور آیه با تحول علوم متحول شده است و نیز داخل در مراد شارع از آن قسم نیسـت

البته بیشترین تأثیر این تفسیر آن است که تداعی معانی 

گذشتگان این بوده است که خورشید به دور زمین می

اند آن است که زمین روزانه به دور محور خودش و سـاالنه بـه دور  نکته بیشتر آشنایی داشته

اینکه کدام به دور دیگری می. چرخد خورشید می

تشکیل شده است، نه مراد خداوند از آن قسم است و نه داخل در ظھور آیه

تواند خـود را در پنـاه نظریـۀ توصـیفی راسـل قـرار دھـد و بگویـد  البته آقای سروش می
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  خورشید گرچه یک اسـم خـاص اسـت، ولـی بـه آن سـیارۀ معـین اشـاره نـدارد تـا چیسـتی

  اسـت کـه آن یھـای ای از توصـیف و اوصاف آن دخالت در معنا نداشته باشد، بلکه مجموعه

.کنند را معرفی می
1

  ھـای آن در تغییـر اسـت، امـا بنابراین معنای خورشید بر اساس توصـیف 

آیـد،  ای بـر نمـی ھای او پذیرش چنین نظریه این پناه برای او امن نیست، زیرا اوالً، از عبارت

خواسـت بـر  چون در حال تکلم با کسانی است که ھرگز چنین مبنایی ندارنـد و اگـر او مـی

کـرد؛ یعنـی آشـکارا خـود  گوید باید بـدان تصـریح مـیاساس مبنای دیگری با آنان سخن ب

کرد که معنای آن توصیف است و نه مسمای  نظریۀ توصیفی را در معنای اسم خاص بیان می

که به جای بیان این نظریه، نتیجـۀ آن را کـه تحـول در فھـم اسـت بیـان  اسم خاص؛ در حالی

کند که بـا نظریـۀ مخاطبـان او  ه میاستفاد» ظھور«و » مراد«ھای  کرده است؛ ثانیاً، از اصطالح

سازگار است، نه با نظریۀ توصیفی راسل در اسم خاص؛ ثالثاً، اصـل نظریـۀ راسـل مخـدوش 

.است
2
   

  

  پذیرش تطبیق جدید برای ظھور پیشین، بدون پیدایش ظھور جدید. ۲

اگر علوم تجربی آگاھی جدیدی به دست دھند که باعث تطبیق جدیدی در یک دلیـل لفظـی 

) ۱: (شـود   آیا این تطبیق جدید اعتبار دارد؟ در پاسخ به این پرسش، دو حالت تصـور مـیشود، 

ھـای تفسـیری  ھایی که در روایت شود؛ مانند بسیاری از تطبیق تطبیق جدید به تطبیق قبلی اضافه 

؛)۵۷۶: ۵، ج۱۴۱۲؛ حـویزی،۹۳: ۱۴۰۳مجلسـی، ( 7بـه امـام حسـین »نفس مطمئنة«مانند تطبیق  ،آمده است
3
 

تـوان حـدس زد در حرکـت  تطبیق جدید جایگزین تطبیق قدیم شود؛ مانند تطبیقی که می) ۲(

ـْمُس تَْجـِری لُِمْسـتَقَرٍّ لََّھـا ذَلِـ«خورشید در آیۀ  صـورت  )۳۸: یـس(» تَقْـِدیُر الَْعِزیـِز الَْعلِـیمِ  کَ َوالشَّ

گیرد؛ می
4
ن تطبیـق مـثًال گفتـه شـود نخسـت مـردم آیـه را بـر حرکـت خورشـید بـه دور زمـی 

کردند، ولی پس از اینکه فھمیدند حرکت ظاھری خوشید بـه دور زمـین ناشـی از حرکـت  می

                                                              
؛ عباسـیان ۸۶-۵۷: الـف۱۳۸۳؛ ھمـو، ۲۲-۳: ب۱۳۸۴حجتی، : نکھای رقیب آن،  برای مطالعۀ نظریۀ توصیفی راسل و نظریه. 1

  .۲۶-۴: ۱۳۸۱چالشتری، 

  .منابع پیشین: نک. 2

 عبـد وعـن أبـی 8بـن علـی ، إنما یعنی الحسـین»...یا أیتھا النفس المطمئنة «: یقوله تعال یأال تسمع إل: ...:قال أبوعبداّهللاٰ . 3

  .8علی  ابن الحسین یعنی ،»...یا أیتھا النفس المطمئنة «: فی قوله 7اّهللاٰ 

: ۱۳۷۰سـروش، (مطرح کرده اسـت ) چیستی جرم خورشید(عبدالکریم سروش مثال فھم عصری از شمس را به بیان دیگری . 4

۵۸.(  



وضعِی خود زمین است، نه گـردش خورشـید بـه دور زمـین، آیـه را بـر معنـای مجـازی حمـل 

انـد خورشـید و کـل  کردند و تطبیق جدیدی مناسب با آن را لحاظ کردند و امروزه که دریافته

البتـه . کننـد چرخند، آیه را بر ایـن حرکـت تطبیـق مـی

و  )۸۹، ۱۷ج: ۱۳۷۴؛ طباطبـایی، ۱۴۱: ۱۴۱۵طبرسـی، (گونه تفسیرھا صرف حـدس اسـت و در منـابع شـیعه 

ل ھـایی کـه در ذیـ بر اساس روایت )۳۵۰: ۱۴۰۹؛ متقی ھندی، 

تـرین تطبیقـی کـه در برخـی  این آیه وارد شـده اسـت تفسـیرھای خاصـی وجـود دارد و مھـم

در تابسـتان و  حرکت ظاھری خورشید صورت گرفته، حرکـت متفـاوت خورشـید 

ــویزی، (؛ )۲۷۴ ــز . )۵۱۳: ۵و ج ۲۹۳: ۲، ج۱۴۱۲ح ــی نی ــه برخ البت

یی را مانند حرکت ظـاھری خورشـید بـه دور زمـین و یـا حرکـت وضـعِی آن بـه دور 

  . )۱۸۶: ۱۴۲۱ ارم شیرازی،

شدن تطبیـق جدیـد یـا جـایگزینِی  به ھر حال، حکم تطبیق جدید در ھر دو حالِت اضافه

  .تر بیان شد پیشتطبیق جدید با استناد به علوم تجربی، حکم تفسیر علمی را دارد که 

، کـاربرد دیگـری نیـز »تطبیـق جدیـد«یـا » تطبیق زمان شارع

ھـایی  تطبیقدر آنجا با توجه به . دارد که خارج از محل بحث ماست، و نباید با آن خلط شود

ھـا در موضـوع حکـم  این است که آیا این تطبیـق

» بـودنِ  موضـوعی یـا طریقـی«و » بـودن حقیقـی یـا خـارجی

قضایایی است که تطبیق آن بر مصداق زمان شارع و زمان جدید، آثار فقھـی متفـاوتی را در 

انند اینکه روایتی یک کاال را مکیل معرفی کند یا ما بدانیم که آن کـاال در زمـان 

شارع مکیل بوده است، ولی امروز آن کـاال در عـرف عـام یـا در شـھر محـل معاملـه مکیـل 

گیرد که آیا تطبیق  در چنین حالتی، حکم ربای در معاملۀ آن کاال محل بحث قرار می

داننـد  تطبیق امروز؟ مشھور فقیھان مکیِل زمـان شـارع را معیـار مـی

خروج این بحث از محل بحـث مـا . )۱۷۷: ۱۴۱۱اردبیلی، 

ھایی در واقع نزاع بر اعتبار استصحاب حکم زمـان شـارع 

شـود، نـه تطبیـق؛ زیـرا در واقـع نـزاع بـر تعیـین 

، بایـد در آن )۲۳۰: ۱۳۸۸دوست،  علی(موضوع حکم است و گرچه قواعدی در آن قابل طرح است 
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وضعِی خود زمین است، نه گـردش خورشـید بـه دور زمـین، آیـه را بـر معنـای مجـازی حمـل 

کردند و تطبیق جدیدی مناسب با آن را لحاظ کردند و امروزه که دریافته

چرخند، آیه را بر ایـن حرکـت تطبیـق مـی ور سیارۀ دیگری میمنظومه شمسی به د

گونه تفسیرھا صرف حـدس اسـت و در منـابع شـیعه  این

؛ متقی ھندی، ۴۳۹: ۱۴۱۱؛ نسائی، ۱۳۴، ۱۹؛ و ج۱۱۸ :۱۵ج ،عینی(سنی 

این آیه وارد شـده اسـت تفسـیرھای خاصـی وجـود دارد و مھـم

حرکت ظاھری خورشید صورت گرفته، حرکـت متفـاوت خورشـید  ھا به روایت

ــت  ــتان اس ــی، (زمس ــی، ۴۵۹: ۱۴۰۹طوس ۲۷۴: ۱۴۱۵؛ طبرس

یی را مانند حرکت ظـاھری خورشـید بـه دور زمـین و یـا حرکـت وضـعِی آن بـه دور ھا تطبیق

ارم شیرازی،کم(اند  محور خودش را ھم مطرح کرده

به ھر حال، حکم تطبیق جدید در ھر دو حالِت اضافه

تطبیق جدید با استناد به علوم تجربی، حکم تفسیر علمی را دارد که 

تطبیق زمان شارع«گفتنی است نزاع در اعتبار 

دارد که خارج از محل بحث ماست، و نباید با آن خلط شود

این است که آیا این تطبیـقسر که در زمان شارع وجود دارد، نزاع بر 

حقیقـی یـا خـارجی«نـزاع در . موضوعیت دارد یا نـه

قضایایی است که تطبیق آن بر مصداق زمان شارع و زمان جدید، آثار فقھـی متفـاوتی را در 

انند اینکه روایتی یک کاال را مکیل معرفی کند یا ما بدانیم که آن کـاال در زمـان پی دارد؛ م

شارع مکیل بوده است، ولی امروز آن کـاال در عـرف عـام یـا در شـھر محـل معاملـه مکیـل 

در چنین حالتی، حکم ربای در معاملۀ آن کاال محل بحث قرار می. نباشد

تطبیق امروز؟ مشھور فقیھان مکیِل زمـان شـارع را معیـار مـی زمان شارع معتبر است یا

اردبیلی، (و برخی مکیل ھر شھر را  )۳۶۲: ۱۳۶۸نجفی، (

ھایی در واقع نزاع بر اعتبار استصحاب حکم زمـان شـارع  به این دلیل است که در چنین نزاع

شـود، نـه تطبیـق؛ زیـرا در واقـع نـزاع بـر تعیـین  ھار از دلیل مربوط میو استظ )۳۶۳: ۱۳۶۸نجفـی، (

موضوع حکم است و گرچه قواعدی در آن قابل طرح است 

   .صورت موردی استظھار کرد به
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  اعتبار ظھور جدید ناشی از یافتۀ علمی، ھمراه با کشف خطا در ظھور پیشین. ۳

تر مجھول بوده است، باعث شـود ظھـور جدیـدی  یک مطلب علمی که پیش اگر آگاھی از

که ھر کس آن آگاھِی جدید را پیـدا کنـد آن ظھـور  ای گونه برای دلیل لفظی ایجاد شود، به

اصطالح، ظھور نـوعِی جدیـدی بـر اسـاس آن آگـاھی پدیـد  جدید برایش حاصل شود و به

پاسخ، شایسته است بین دو حالت تفکیـک آید، آیا ظھور جدید اعتبار خواھد داشت؟ برای 

پیـدایش ظھـور . ۲پیدایش ظھور جدید، بـه معنـای کشـف خطـا در ظھـور پیشـین؛ . ۱: شود

محل بحث ما در این بند، تنھـا حالـت نخسـت اسـت و . جدید، به معنای تعمیق ظھور پیشین

  .مطرح خواھد شد یحالت دوم در بند بعد

ای را دربارۀ داللت آن  فھمد، ولی بعدھا نکته یفرض کنید انسان از یک لفظ مطلبی را م

برای تقریب به ذھن، از مثالی آشنا کـه بـه . سازد آموزد که خطای او را در فھم روشن می می

)۳۰: ۳، ج۱۳۶۷کلینـی، (در روایـت زراره . گیریم علم لغت مربوط است بھره می
1
دربـارۀ مسـح بـه  

آمـوزش داد و او معنـای صـحیح آیـه را  را بـه او» باء«داللت حرف  :بعض سر، امام باقر

حتی ممکن است حالتی را فرض کرد که فھم قبلِی شخص نیز در حد ظھور نـوعی . شناخت

گونـه کـه برخـی در روایـت  بوده، آگاھی جدیـد خطـای در آن را روشـن کـرده باشـد؛ آن

. )۲۰۸: ۱۴۲۶انصـاری، (اند  دانسته دشوار :زراره، فھم معنای جدید را بدون ورود سخن امام باقر

در چنین حالتی با آگاھی جدید، ظھور جدیدی ایجاد شده است که ظھور پیشـین را تخطئـه 

  .کند می

شـود و  در اینجا، یافتۀ علمی، نقش آگاھی جدید را دارد که باعث پیدایش ظھور جدیـد مـی

ھـای مختلفـی را مطـرح  در این حالـت، صـورت. کند این ظھور جدید، ظھور پیشین را تخطئه می

  :ای ممتاز از دیگری دارد شود و ھر یک نکته کنیم که در ھمۀ آنھا فرض مسئله می می

  

  علم یقینی به امتناع مضمون دلیل لفظی : صورت اول

فرض در این صورت آن است کـه دادۀ علمـی بـرای فقیـه بـه طـور یقینـی اثبـات کنـد کـه 

ین را بـرای فقیـه دقت شـود کـه اوالً، حصـول ایـن یقـ(مضمون یک دلیل لفظی ممتنع است 

                                                              
: فقـال... أال تخبرنی من أین علمت وقلـت إن المسـح بـبعض الـرأس وبعـض الـرجلین؟ : 7قلت ألبی جعفر«: عن زراره قال. 1

 .»ان الباءکم أن المسح ببعض الرأس لمکبرؤوس ا حین قالم فعرفنکوامسحوا برؤوس



فرض کردیم، نه برای اھل علم تجربی؛ ثانیاً، یقین فقیه در این فرض از سنخ قطـع موضـوعی 

است، نه قطع ذاتی؛ یعنی توجیه دارد و مقـدمات آن بـرای ھـر کـس حاصـل شـود بـه یقـین 

؛ و این دادۀ علمی برای مردم زمان صـدور نبـوده اسـت و بـه ھمـین دلیـل، آنـان از 

در چنـین . انـد دانسـته انـد و آن دلیـل لفظـی را حجـت مـی

در . تواند برخالف یقین خود عمل کند و بـه مضـمون آن دلیـل فتـوا دھـد

اش  آن دلیل را به قرینۀ امتناع معنـای ظـاھری) ۱

آن دلیل را مجمل شمارد و معنای آن را به اھلش واگذارد؛ 

اول اینکـه پـذیرش اصـل صـدور، شـارع را بـا : 

کند، زیرا آنان در آن زمان، لفظ را به معنـای ظـاھرِی 

کردند، در حالی که فقیه یقـین دارد آن معنـا مـراد شـارع نبـوده اسـت؛ در 

مسئلۀ تدرج در بیان احکام و مسئلۀ نسخ نیز مشابه این مشکل وجود دارد که با مصلحت اھم 

شود، ولی این مشکل در اینجا قابل حل نیست؛ دوم اینکه قرینۀ امتناع تنھـا سـبب رد 

تصـمیم دوم بـا اشـکال . خواھد ل بر معنای جدید، قرینۀ خاص می

) یعنی انکار اصـل صـدور(بنابراین، تصمیم سوم 

  به امتناع مضمون دلیل لفظی ـ کمتر از حد ارتکاز عمومی

برای فقیه به طور ظنّی اثبات کنـد کـه مضـمون یـک 

دلیل لفظی ممتنع است و این دادۀ علمی، امروز در روشنی و پذیرش عمومی نیز به حـدی نرسـیده 

در بررسـی . عنوان یک قرینۀ لبِی متصل بتواند باعث َصرف لفـظ از معنـای ظـاھر شـود

فرض این صورت آن اسـت کـه مـردم زمـان : فت

گویـد فھـم زمـان  اند که فقیه به امتناع آن ظّن دارد و می

او در چنین فرضی، احراز خواھـد کـرد کـه . صدور ناشی از ناآگاھی از آن دادۀ علمی بوده است

د شده بوده و ادلۀ حجیت ظھـور نیـز شـامل منعق -  

امروزه نیز فقیه به بطـالن آن . شود آن گردیده است و حکم شرعی بر اساس آن ظھور استنباط می

  . ظھور قطع ندارد، پس دلیلی نیز برای انکار حجیت آن ظھور ندارد
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فرض کردیم، نه برای اھل علم تجربی؛ ثانیاً، یقین فقیه در این فرض از سنخ قطـع موضـوعی 

است، نه قطع ذاتی؛ یعنی توجیه دارد و مقـدمات آن بـرای ھـر کـس حاصـل شـود بـه یقـین 

؛ و این دادۀ علمی برای مردم زمان صـدور نبـوده اسـت و بـه ھمـین دلیـل، آنـان از )رسد می

انـد و آن دلیـل لفظـی را حجـت مـی مضمون آن آگاھی نداشته امتناع

تواند برخالف یقین خود عمل کند و بـه مضـمون آن دلیـل فتـوا دھـد صورتی فقیه نمی

۱: (واقع، او میان یکی از سه تصمیم قرار دارد

آن دلیل را مجمل شمارد و معنای آن را به اھلش واگذارد؛ ) ۲(برد؛  به معنای دیگری تأویل

  . اصل صدور آن را انکار کند) ۳(

: تصمیم نخست با دو اشکال مواجه است

کند، زیرا آنان در آن زمان، لفظ را به معنـای ظـاھرِی  اغراء مخاطبان خود به جھل مواجه می

کردند، در حالی که فقیه یقـین دارد آن معنـا مـراد شـارع نبـوده اسـت؛ در  ل میخودش حم

مسئلۀ تدرج در بیان احکام و مسئلۀ نسخ نیز مشابه این مشکل وجود دارد که با مصلحت اھم 

شود، ولی این مشکل در اینجا قابل حل نیست؛ دوم اینکه قرینۀ امتناع تنھـا سـبب رد  حل می

ل بر معنای جدید، قرینۀ خاص میشود و حم معنای ظاھر می

بنابراین، تصمیم سوم . دوم مواجه نیست، ولی اشکال اول را دارد

  . ارجح است

  

کمتر از حد ارتکاز عمومی ـ علم ظّنی: صورت دوم

برای فقیه به طور ظنّی اثبات کنـد کـه مضـمون یـک فرض صورت دوم این است که دادۀ علمی 

دلیل لفظی ممتنع است و این دادۀ علمی، امروز در روشنی و پذیرش عمومی نیز به حـدی نرسـیده 

عنوان یک قرینۀ لبِی متصل بتواند باعث َصرف لفـظ از معنـای ظـاھر شـود باشد که به

فتاعتبار این صورت از کارایِی دادۀ علمی باید گ

اند که فقیه به امتناع آن ظّن دارد و می فھمیده صدور، چیزی را از دلیل لفظی می

صدور ناشی از ناآگاھی از آن دادۀ علمی بوده است

 بدون ھیچ مانعی - ظھور دلیل در زمان صدور 

آن گردیده است و حکم شرعی بر اساس آن ظھور استنباط می

ظھور قطع ندارد، پس دلیلی نیز برای انکار حجیت آن ظھور ندارد
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  بـاراگـر مبنـای فقیـه در اعت. در اینجا توضیح مبنـای اعتبـار ظھـور نـوعی نیـز الزم اسـت

م ظـّن بـه کـ ظواھر این باشد که برای حجیت ظاھر باید ظّن به وفاِق آن حاصل شود یا دست

خالِف آن حاصل نشود، ظھور آن دلیل لفظی برای فقیـه حجـت نخواھـد بـود، زیـرا فـرض 

مسئله این است که او ظّن به خالف ظاھر دارد، ولی اگـر مبنـای فقیـه ایـن باشـد کـه ظھـور 

ر ظـّن بـه خـالف آن داشـته باشـد، ایـن ظھـور بـرای او حجـت نوعی حجت است، حتی اگ

خواھد بود، زیرا ظھور نوعی، ھم در زمان صدور و ھم در زمان فقیـه مطـابق بـا ظـاھر اولـِی 

  .)۱۳۸و  ۱۳۷: ۲، ج۱۳۷۰مظفر، : نک(لفظ است 

  

  به امتناع مضمون دلیل لفظی ـ در حد ارتکاز عمومی ـ علم ظّنی: صورت سوم

این است که دادۀ علمی مانند صورت قبل، برای فقیه به طور ظنّی اثبـات فرض صورت سوم 

کند که مضمون یک دلیل لفظی ممتنع است، بـا ایـن تفـاوت کـه دادۀ علمـی در روشـنی و 

عنـوان یـک قرینـۀ لبـِی متصـل بتوانـد باعـث  پذیرش عمومی نیز به حدی رسیده باشد که به

قتـی لفـظ از معنـای ظـاھر خـود منصـرف صرف لفظ از معنای ظاھر شود و فرض شود که و

شد، معنای اقربی وجود داشته باشد که لفظ از نظر عرفی به آن منصـرف شـود؛ یعنـی ظھـور 

جدیدی برای لفظ حاصل شود؛ نه اینکه فقط از معنای خود منصرف شود و مجمل
1
  . گردد 

کـه فرض این صـورت آن اسـت : در اعتبار این صورت از کارایِی دادۀ علمی باید گفت

اند که مردم امروز در حد یـک ارتکـاز  فھمیده مردم زمان صدور، چیزی را از دلیل لفظی می

انــد و معنــای جدیــدی را از آن لفــظ  بــه امتنــاع آن ظــّن بــرده -و از جملــه فقیــه  -عمــومی 

یکـی ظھـور نـوعی زمـان صـدور کـه : در چنین فرضی، فقیه دو ظھور نوعی دارد. فھمند می

د منعقد شـده و ادلـۀ حجیـت ظھـور نیـز شـامل آن گردیـده اسـت؛ و بدون این ارتکاز جدی

  . دیگری ظھور نوعِی جدید بر اساس ارتکاز جدید

ه کدام یک از ایـن دو ظھـور نـوعی بـرای فقیـه حجـت اسـت؟ کحال پرسش این است 

پاسخ به این پرسش بر مبنای ثبات و تغیّر احکام شـریعت مبتنـی اسـت؛ بـدین معنـا کـه اگـر 

فقیـه  - که مبنای نویسنده نیز ھمـین اسـت - اند این باشد که احکام شریعت ثابتمبنای فقیه 

                                                              
حتی فرض اجمال نیز از سنخ تأثیر دادۀ علمی در استنباط است و شایان تأکید نیز ھست، ولی از آنجا که تأثیر فرض پیدایش . 1

  .گفته نشدتر است و ھر دو تأثیر از یک سنخ ھستند، برای روشنی بیشتر از فرض اجمال سخن  ظھور جدید روشن



تواند پس از پذیرش حکِم زمان صدور برای یک موضوع، حکم جدیدی را برای ھمان 

فـرض . )۳۶۵: ۱۳۸۶؛ شـھیدی، ۴۴: ۱۳۸۸اکبریـان،  علـی(آیـد  موضوع بپذیرد، زیرا اجتماع ضدین پیش می

امتناع معنای سابق ندارد و دادۀ علم بـیش از ظـّن بـه 

امتناع به دست نداده است، اما اگر مبنای فقیه این باشد که احکام شارع الزاماً ثابت نیسـتند و 

ممکن است حتی در فرض وحـدت موضـوع، حکمـی در طـول تـاریخ تغییـر کنـد، مشـکل 

ه گمان نشود که اعتبار ظھور پیشین و بی اعتباربودن ظھور جدید با جاودانگِی قـرآن 

منافات دارد، زیرا جاودانگی قرآن بر اساس معنای مراد از آن است، نه بر اساس معنـای غیـر 

اگر خداوند معنای اول را اراده فرموده، ھمان معنـا را بـرای مخاطـب جدیـد نیـز 

ت و این با جاودانگِی قرآن سازگار است، امـا اگـر گمـان شـود کـه خداونـد 

ه معنای امروز را اراده کرده است، این بـا کمعنای اول را برای مخاطب امروز اراده نکرده، بل

نبـودن قـرآن سـازگاری  جاودانگی قرآن سازگار نیست، بلکه با تغییر معانی قرآن و جاودانـه

  آوری بر استظھار

در سه صورت قبلی، نقش علم به یک دادۀ علمی مربوط بود؛ در صورت چھارم، نقش علـم 

آوری ارتبـاط دارد؛ بـدین  ھای علـم و فـن به یک دادۀ علمی مربوط نیست، بلکه به پیشرفت

  . ای تحت تأثیر قرار گیرد گونه

در بررسی این صـورت بایـد گفـت ایـن تـأثیر در برخـی از مـوارد بـه صـور پیشـین بـاز 

باعث تغییر در معنای لفـظ یـا باعـث تطبیـق جدیـد 

جایی انسان چنان پیشرفت کند کـه بـه دور  فرض در آینده ابزارھای جابه

اطـالق نشـود؛ یعنـی سـفر دارای دو ظھـور » سفر

شـود،  ظھور صدر اسالم شامل چنین نقل مکـانی مـی

؛ ۳۵۰شرح : ۱۴۰۳عاملی، (اند  زیرا بسیاری از فقیھان سفر را به معنای دور شدن از وطن تعریف کرده

برخی نیز دوری و نزدیکـی از وطـن را معیـار . )۱۹۹

سبحانی، (اند  سفر ندانسته، حرکت از وطن یا منزل را به غرض وصول به یک مقصد سفر دانسته

به ھر حال، ھر . )۷۵ :تـا بیاصفھانی، (اند  و برخی دیگر ھر دو تعریف را با ھم ترکیب کرده
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تواند پس از پذیرش حکِم زمان صدور برای یک موضوع، حکم جدیدی را برای ھمان  نمی

موضوع بپذیرد، زیرا اجتماع ضدین پیش می

امتناع معنای سابق ندارد و دادۀ علم بـیش از ظـّن بـه  فقیه علم به امتناعِ مسئله نیز آن است که 

امتناع به دست نداده است، اما اگر مبنای فقیه این باشد که احکام شارع الزاماً ثابت نیسـتند و 

ممکن است حتی در فرض وحـدت موضـوع، حکمـی در طـول تـاریخ تغییـر کنـد، مشـکل 

  .اجتماع ضدین مطرح نخواھد شد

ه گمان نشود که اعتبار ظھور پیشین و بی اعتباربودن ظھور جدید با جاودانگِی قـرآن البت

منافات دارد، زیرا جاودانگی قرآن بر اساس معنای مراد از آن است، نه بر اساس معنـای غیـر 

اگر خداوند معنای اول را اراده فرموده، ھمان معنـا را بـرای مخاطـب جدیـد نیـز . مراد از آن

ت و این با جاودانگِی قرآن سازگار است، امـا اگـر گمـان شـود کـه خداونـد اراده کرده اس

معنای اول را برای مخاطب امروز اراده نکرده، بل

جاودانگی قرآن سازگار نیست، بلکه با تغییر معانی قرآن و جاودانـه

  . دارد

  

آوری بر استظھار تأثیر تحوالت فن: صورت چھارم

در سه صورت قبلی، نقش علم به یک دادۀ علمی مربوط بود؛ در صورت چھارم، نقش علـم 

به یک دادۀ علمی مربوط نیست، بلکه به پیشرفت

گونه معنا که این پیشرفت باعث شود ادلۀ فقھی به

در بررسی این صـورت بایـد گفـت ایـن تـأثیر در برخـی از مـوارد بـه صـور پیشـین بـاز 

باعث تغییر در معنای لفـظ یـا باعـث تطبیـق جدیـد  آوری گردد؛ مانند اینکه تحوالت فن می

فرض در آینده ابزارھای جابه شود؛ برای مثال، به

سفر«ھرگز عنوان  شدن چھار فرسخی از وطن،

ظھور صدر اسالم شامل چنین نقل مکـانی مـی. ظھور صدر اسالم و ظھور جدید: شود

زیرا بسیاری از فقیھان سفر را به معنای دور شدن از وطن تعریف کرده

۱۹۹: ۱۳۶۷؛ بروجـردی، ۱۴۵: تا ؛ میالنی، بی۱۵۲: ۱۴۱۶منتظری، 

سفر ندانسته، حرکت از وطن یا منزل را به غرض وصول به یک مقصد سفر دانسته

و برخی دیگر ھر دو تعریف را با ھم ترکیب کرده )۲۴۰:تا بی
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پـس نـزاع بـر اعتبـار ظھـور . شـود نین نقل مکانی در عصر آینده نیز مـیسه تعریف شامل چ

ھای پیشین گذشت که ظھور نوعِی زمان صـدور بـر ظھـور  جدید و قدیم است و در صورت

تواند تأثیر مستقل نیز داشته باشد و آن  البته در برخی موارد می. نوعی زمان متأخر مقدم است

ل، وابسـته بـه عـرف بـوده و عـرف بـا تحـوالت در جایی است کـه عنـوان اخذشـده در دلیـ

یادآوری این نکتـه الزم و مفیـد اسـت   پیش از توضیح این تأثیر،. آوری تغییر کرده باشد فن

شـود، ولـی  آوری باعث تغییر مصداق موضوع حکـم مـی که در برخی از موارد تحوالت فن

معـروفکنـد؛ ماننـد اینکـه معاشـرت بـه  خود حکم و موضوع حکم تغییری نمی
1
در حکـم  

آوری تغییـر  وجوب نفقه اخذ شده باشد و نوع لوازم زندگی و نفقـۀ ھمسـر بـا تحـوالت فـن

اند و فقط مصداق موضـوع تغییـر  کدام تغییر نکرده در این حالت، حکم و موضوع ھیچ. کند

تنھا بـه کـاربرد علـوم در کشـف حکمـت حکـم ربطـی نـدارد، بـه  این موارد نه. کرده است

ولـی گـاه ، در استنباط نیز مربوط نیست در اینجا تنھا برای دفع تـوھم بیـان شـدکاربرد علوم 

شـود و ایـن ارتکـاز جدیـد باعـث تغییـر در  آوری باعث تحول در یک ارتکاز می تحول فن

گـردد؛ مثـال بـارز  ھای احکام مـی مصادیق مقصدی از مقاصد شریعت یا حکمتی از حکمت

ض که عدالت از مقاصد شریعت اسـت و تحـوالت با این فر. آن، عنوان عدالت و ظلم است

آوری با ایجاد مصداق جدیدی از ظلم باعث شده است فلسفۀ احکامی که زمانی عادالنـه  فن

  . بودند، امروز منتفی گشته و بلکه برعکس شود

توانـد نقـش  شود که مجمـوع آنھـا مـی در ادامه به دلیل اھمیت موضوع، مطالبی ارائه می

  :اخت فلسفۀ حکم و نیز نقش آن را در استنباط روشن کندآوری در شن تحول فن

به معنای جزئِی اضـافِی آن، نـه (دربارۀ انتفای حکمت حکم در بخشی از موضوع حکم . ۱

، در جایی که دلیل آن حکم به اطالق یا عموم بر آن بخـش داللـت )مصداق جزئی حقیقِی آن

مصادیق حکم در زمـان تشـریع خـالی  تفاوت است میان این امر که بخشی از: دارد، باید گفت

آوری باعث شود حکمت حکم در بخشـی  از حکمت حکم باشد و این مطلب که تحوالت فن

عنـوان  تواند بـه ارتکاز انتقای حکمت حکم در زمان شارع می. از آنھا در گذر زمان منتفی شود

پایان زمان تشـریع  قید لبی متصل عمل کند، ولی وقتی اطالق دلیل بدون این قید منعقد شد و تا

  . ای بر این قید نیامد، آن اطالق حجت خواھد داشت نیز ھیچ قرینه

                                                              
 ).۱۹: نساء(» َوَعاِشُروُھنَّ بِالَْمعُْروفِ «بر اساس آیه . 1



میان این حالت که حکمت حکم در بخشی از مصـادیق حکـم تـا ابـد منتفـی شـود و 

دیگری اینکه انتفـای حکمـت حکـم تنھـا بـرای زمـان حـال باشـد و احتمـال تحقـق دوبـارۀ 

دلیل این نبود تفاوت آن است  .، تفاوتی نیستحکمت حکم در آن بخش وجود داشته باشد

ه احراز یقینِی حکمت حکم تا کنگری، این امکان 

گونه  ابد منتفی خواھد ماند، وجود ندارد و ھمیشه این احتمال ھست که حوادث روزگار آن

حکـم در بخشـی از مصـادیق در زمـان کند نباشد؛ ثانیاً، انتفای حکمت 

حال و انتفای آن تا ابد از حیث کـارکرد اسـتنباطی تفـاوتی ندارنـد، زیـرا در ھـر دو فـرض، 

کـه  -اطالق و عموم دلیل در زمان شارع منعقد شده است و بنابر مبنای ثبات احکام شریعت 

  .تواند مقید شود

شـود، اثـر دیگـری  حکمت حکم در زمان حال یا از حال تا ابـد منتفـی مـی

بـرای بیـان . شـود یابد؛ و آن اثری است که به شناخت حکمت حکم مربوط می

ھـای ثبـوت دیـۀ خطـای  نیـد یکـی از حکمـتکفـرض 

ای  کـان تشـریِع ایـن حکـم، بـه صـورت قبیلـهمحض بر عاقله این بوده است که مردم زمان و م

رو،  از ایـن. اند و در چنین نظامی، خانوادۀ گسترده جایگاه مھمی داشـته اسـت

آمـده اسـت  شمار مـی گذاشتن این دیه بر عاقله، ھم با نظام خانوادگی سازگار بوده و عادالنه به

بزرگ و مراقبت خانوادگی افـراد از  و ھم مصالحی ھمچون ھمیاری اجباری در داخل خانوادۀ

نـونی کـه خـانوادۀ ک، امـا در زمـان   ...  خشونت و عصبیتی که ناخودآگاه بـه تعـدی بینجامـد و

شـود در آینـده از ایـن نیـز  بینـی مـی گسترده در نظام خانوادگی جایگـاه مھمـی نـدارد و پـیش

عنی اوالً، این تحمیـل بـا محدودتر شود، حکمت حکِم تحمیِل دیه بر عاقله از میان رفته است؛ ی

شود؛ ثانیـاً، آن ھمیـاری  نظام فعلی خانواده سازگاری ندارد و در ارتکاز امروز ظالمانه تلقی می

گاه گفتـه شـود  آن. اجباری و مراقبت خانوادگی، در عمل امکان خودش را از دست داده است

آن دو نکتـه . شـود مـیبا توجه به دو نکته زیر فلسفۀ دیگری برای تحمیل دیه بـر عاقلـه کشـف 

ای نیـز بـر خـالف اطـالق آن  این حکم در زمان شارع وجـود داشـته و قرینـه

بقـای ایـن حکـم در نظـام ) پس این حکم برای زمان ما نیز ثابت اسـت؛ ب

. دھـد خانوادگِی فعلی خالی از حکمت است و فقط در نظـام خـانوادگِی گسـترده جـواب مـی

تیجۀ این دو نکته، کشف فلسفۀ دیگری برای این حکم است و آن اینکه شارع خواسـته اسـت 

   .با این حکم، نظام خانوادگی گسترده را در فرھنگ مسلمانان حفظ کند
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میان این حالت که حکمت حکم در بخشی از مصـادیق حکـم تـا ابـد منتفـی شـود و . ۲

دیگری اینکه انتفـای حکمـت حکـم تنھـا بـرای زمـان حـال باشـد و احتمـال تحقـق دوبـارۀ 

حکمت حکم در آن بخش وجود داشته باشد

نگری، این امکان  که اوالً، با توجه به ضعف انسان در آینده

ابد منتفی خواھد ماند، وجود ندارد و ھمیشه این احتمال ھست که حوادث روزگار آن

کند نباشد؛ ثانیاً، انتفای حکمت  بینی می که بشر پیش

حال و انتفای آن تا ابد از حیث کـارکرد اسـتنباطی تفـاوتی ندارنـد، زیـرا در ھـر دو فـرض، 

اطالق و عموم دلیل در زمان شارع منعقد شده است و بنابر مبنای ثبات احکام شریعت 

تواند مقید شود دیگر نمی -مبنای این نوشتار نیز ھست 

حکمت حکم در زمان حال یا از حال تا ابـد منتفـی مـی که در جایی. ۳

یابد؛ و آن اثری است که به شناخت حکمت حکم مربوط می مجال بحث می

کفـرض  :شود این اثر از مثالی کمک گرفته می

محض بر عاقله این بوده است که مردم زمان و م

اند و در چنین نظامی، خانوادۀ گسترده جایگاه مھمی داشـته اسـت ه کرد زندگی می

گذاشتن این دیه بر عاقله، ھم با نظام خانوادگی سازگار بوده و عادالنه به

و ھم مصالحی ھمچون ھمیاری اجباری در داخل خانوادۀ

خشونت و عصبیتی که ناخودآگاه بـه تعـدی بینجامـد و

گسترده در نظام خانوادگی جایگـاه مھمـی نـدارد و پـیش

محدودتر شود، حکمت حکِم تحمیِل دیه بر عاقله از میان رفته است؛ ی

نظام فعلی خانواده سازگاری ندارد و در ارتکاز امروز ظالمانه تلقی می

اجباری و مراقبت خانوادگی، در عمل امکان خودش را از دست داده است

با توجه به دو نکته زیر فلسفۀ دیگری برای تحمیل دیه بـر عاقلـه کشـف 

این حکم در زمان شارع وجـود داشـته و قرینـه) الف: عبارتند از

پس این حکم برای زمان ما نیز ثابت اسـت؛ ب. وجود نداشته است

خانوادگِی فعلی خالی از حکمت است و فقط در نظـام خـانوادگِی گسـترده جـواب مـی

تیجۀ این دو نکته، کشف فلسفۀ دیگری برای این حکم است و آن اینکه شارع خواسـته اسـت ن

با این حکم، نظام خانوادگی گسترده را در فرھنگ مسلمانان حفظ کند
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آوری، در زمان ما یک مسئلۀ مھمی را در پی  واسطۀ تحوالت فن بحث تغییر ارتکاز به. ۴

کـرد و آن تغییـری اسـت کـه در ارتکـاز عادالنـه و ای را نیـز بـارور  آورد و مباحث اصولی

شـود  توضـیح اینکـه عوامـل متعـددی سـبب مـی .آیـد بودن برخی از احکام پدید می ظالمانه

از جملـۀ ایـن . حکمی که در قدیم ظلم نبوده است، امروز به ارتکاز مـردم ظلـم تلقـی شـود

نیـد بنـا بـر ک؛ مـثًال فـرض )۱۷۰: ۲ج ،۱۳۸۸؛ ھمو، ۵۸: ۱۳۸۶اکبریان،  علی(است  آوری عوامل تحوالت فن

، اطـالق )۴، ملحـق ۷۴۴: ۱۴۰۲صـدر، : کنـ(نندۀ آن باشد کیِت احیاکادلۀ فقھی، احیای زمین سبب مال

ھـای پیشـرفته وجـود          ھای پیشین که دسـتگاه در زمان) تبع آن، اطالق این حکم و به(این ادله 

ا ممکن است فرصت احیا را از دیگران بگیـرد آمد، اما در زمان م شمار می نداشت، عادالنه به

شـود  آیا انتفای حکمت حکم در ارتکـاز جدیـد سـبب مـی. )۷۲۵-۷۲۴: ھمان: کن(و ظالمانه شود 

  اطالق ادلۀ مالکیت به احیا مقید شود یا خیر؟ 

نظریۀ عـدالت . نظریۀ عدالت عرفی و نظریۀ عدالت واقعی: در اینجا دو نظریه وجود دارد

این مبنا که احکام اسالم الزم نیسـت ثابـت باشـند، ایـن عـدالت را در شـناخت  عرفی، بنا بر

گوید حکم مالکیت به احیا در شریعت به عـدم ظلـم مقیـد  دھد و می حکم شارع دخالت می

است، گرچه زمانی اطالق مالکیت به احیا ظلم نبوده و امـروز ظلـم شـده اسـت، ولـی نظریـۀ 

کـام، ایـن ظلـِم متغیـر را در حکـم مالکیـت دخالـت عدالت واقعـی، بنـا بـر مبنـای ثبـات اح

دھد؛ یعنی اطالق مالکیت به احیـا را بـه دلیـل اینکـه در زمـان شـارع ظلـم نبـوده اسـت  نمی

پذیرد، ولی برای حاکم اسالمی این اختیار را قائل است که برای تـأمین عـدالت و پرھیـز  می

  .)۷۲-۶۹: ۱۳۸۶اکبریان،  علی: نک(قید کند از ظلم، حکم مالکیت به احیا را در قانون حکومتِی خود م

دادن به این نکته است که ھر دو نظریـه، عـدالت را جـزو  غرض از بیان این مطلب، توجه

اند و اختالفشـان در ثبـات و تغیـر احکـام شـریعت و در  موضوع و در رتبۀ علت فرض کرده

خارج از موضوع و ه اگر عدالت را کمعنا  مرجع تشخیص مصداق عدالت و ظلم است؛ بدین

ای نزدیـک بـه نتیجـۀ نظریـۀ عـدالت  در رتبۀ حکمت حکم و مقاصد شریعت بـدانیم، نتیجـه

دھد؛ حتی اگر مرجع تشخیص مصداق عدالت و ظلم را عـرف بـدانیم، زیـرا اگـر  واقعی می

عدالت و نفی ظلم در رتبـۀ حکمـت حکـم و مقاصـد شـریعت باشـد، تخلـف آن در برخـی 

ی اطالق ادله نخواھد بود، زیرا آن حکم فی الجملـه حکمـی عادالنـه ھا مانع از اجرا مصداق

البتـه در اینجـا نیـز . شـمار آیـد ھـا، ظالمانـه بـه شود، گرچه در برخی از مصداق محسوب می

ھـای  بـرای دفـع و رفـع ظلـم، بـا وضـع محـدودیت) و بلکه موظف است(تواند  حکومت می



ایـن راھکـار . صورت موقت خارج کندھای ظلم را از شمول حکم شرعی به 

  اعتبار ظھور ناشی از یافتۀ علمی، ھمراه با تعمیق ظھور پیشین

شـود،  واسطۀ تعمیق جدید فھمیده می اگر یافتۀ علمی باعث تعمیق ظھور پیشین شود، آنچه به

آنچـه از ادلـۀ لفظـی فھمیـده : آنکـهتوضـیح . برای شناخت فلسفۀ احکام معتبـر خواھـد بـود

یکی کـارکرد اسـتنباطی و دیگـری کـارکرد غیـر 

فھم برای کارکرد استنباطی باید در حد نص یا ظاھر برای زمـان شـارع باشـد و در 

برای کارکرد غیـر  تواند برای استنباط حکم شرعی به کار رود، اما فھم

در جایی که فھم جدیـد  -استنباطی مانند شناخت حقایق عالم و آنچه مربوط به عقاید است 

عنـوان اصـل  به ظھور زمان شارع مقیـد نیسـت؛ و آنچـه در فقـه بـه

مسلم گرفته شده است که ظھور زمان شارع معتبر است، به دایرۀ احکام مربـوط اسـت، زیـرا 

در غیـر احکـام ...  ھای آنان، مانند تأخیر بیان از وقت حاجـت و اغـرای بـه جھـل و

  :تواند مؤید یا دلیل مدعای باال باشد

ھای فراوانی که در زمینۀ فھم روزآمد از قرآن وجـود دارد؛ ماننـد سـخن امـام 

نشسـتن آن  راندن و بر گـوش زیادی بر زبان: »رد وولُوج السمع

۱۵۶(.  

ھـا و زمـین  تا آسمان: »آخره ما دامت السماوات واألرض

  .)۱۰: ۱۳۸۰، عیاشی(] شود و تمام نمی[برپاست، آغاز قرآن بر پایانش جریان دارد 

 کالنشر والدرس إال غضاضة؟ ألن اّهللاٰ تبـار یبال القرآن ال یزداد عل

ل زمـان کـلم یجعله لزمـان دون زمـان، وال لنـاس دون نـاس، فھـو فـی 

وقتی دربارۀ قرآن پرسـیده شـد کـه : یوم القیامة ی

زیرا خداوند متعال آن : شود؟ فرمود چرا با نشر و مطالعه بر تازگی آن اضافه می

۶۸  

  

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
7

2
 ،

ن
تا

س
زم

 
1

3
9

2
  

ھای ظلم را از شمول حکم شرعی به  قانونی مصداق

  . الزمۀ پذیرش مبنای ثبات احکام است

  

اعتبار ظھور ناشی از یافتۀ علمی، ھمراه با تعمیق ظھور پیشین. ۴

اگر یافتۀ علمی باعث تعمیق ظھور پیشین شود، آنچه به

برای شناخت فلسفۀ احکام معتبـر خواھـد بـود

یکی کـارکرد اسـتنباطی و دیگـری کـارکرد غیـر : تواند دو کارکرد داشته باشد شود، می می

فھم برای کارکرد استنباطی باید در حد نص یا ظاھر برای زمـان شـارع باشـد و در . استنباطی

تواند برای استنباط حکم شرعی به کار رود، اما فھم غیر این صورت، نمی

استنباطی مانند شناخت حقایق عالم و آنچه مربوط به عقاید است 

به ظھور زمان شارع مقیـد نیسـت؛ و آنچـه در فقـه بـه -تعمیق فھم پیشین است 

مسلم گرفته شده است که ظھور زمان شارع معتبر است، به دایرۀ احکام مربـوط اسـت، زیـرا 

ھای آنان، مانند تأخیر بیان از وقت حاجـت و اغـرای بـه جھـل و تداللاس

  . آید پیش نمی

تواند مؤید یا دلیل مدعای باال باشد ادلۀ زیر می

ھای فراوانی که در زمینۀ فھم روزآمد از قرآن وجـود دارد؛ ماننـد سـخن امـام  روایت. ۱

  : فرماید که می 7علی

رد وولُوج السمعثرة الکال تخلقه «

۱۵۶، خطبه نه� البالغه(کھنه نکند  را

  :اند که فرموده 7خن امام باقرو س

آخره ما دامت السماوات واألرض یأوله عل یالقرآن یجر... 

برپاست، آغاز قرآن بر پایانش جریان دارد 

  :که 7این حدیث از امام صادقنیز 

بال القرآن ال یزداد عل لما سئل ما

لم یجعله لزمـان دون زمـان، وال لنـاس دون نـاس، فھـو فـی  یوتعال

یل قوم غض إلکجدید، وعند 

چرا با نشر و مطالعه بر تازگی آن اضافه می
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پس در ھر زمانی جدیـد اسـت و . را برای زمان خاص و مردم خاصی قرار نداد

  .)۵۸۱: ۱۴۱۴طوسی، (تا روز قیامت برای ھر ملتی تازگی دارد 

  :که فرمود 7نی از امام رضایا این بیان نورا

األلسـنة، ألنـه لـم یجعـل لزمـان دون  یاألزمنة، و ال یغـث علـ ییخلق عل ال...   ھو

ھا جاری شـود  شود و ھرچه بر زبان ھا بگذرد کھنه نمی ھرچه زمان...   قرآن: زمان

  .)۱۲۷: ۱۴۰۴صدوق، (شود، زیرا برای زمان خاصی قرار داده نشده است  کم نمی

 - که فھم جدید تعمیق فھم پیشـین اسـت  در جایی - فھم روزآمد از قرآن را  ھا، این روایت

توانـد دالیـل متعـددی داشـته  بودن قـرآن مـی داشتن و جدید نشدن، تازگی کھنه. شود شامل می

ھای زمان صـدور نیسـت و در  ھا و تطبیق مضامین قرآن خاص مصداق) ۱(ه کباشد؛ از جمله این

کـه صـدر و ذیـل ھای جدیدی داشته باشد؛ چنان تطبیق ھا و تواند مصداق ھر زمان می
1
روایـت  

ای اسـت کـه ھرچـه بیشـتر در آن تفکـر  گونـه ھای قرآن به مضمون) ۲(گونه است؛  دوم نیز این

سـبب دوم، مسـتند بنـد حاضـر . یابـد شود و ھرچه دانش بشر پیشرفت کند، ارتقا و تعمیـق مـی

  . است

خواند نیز مؤید جواز اعتقـاد  و در آفرینش فرا می آیاتی که انسان را به تفکر در قرآن. ۲

ھای علمی از قرآن و از آفرینش است، زیرا ترغیب بـه تفکـر بـا منـع از نتـایج آن  به برداشت

برخـی نتـایج عقـل و . البته، در جواز انتساب نتایج علم به شارع بحث است. قابل جمع نیست

داننـد، زیـرا عقـل و  اشد، عین دیـن مـیعلم را در جایی که موجب قطع یا اطمینان عقالیی ب

در کنـار  -شرطی که موجب قطـع یـا اطمینـان عقالیـی باشـد  به -را  )۱۶: ۱۳۸۶جوادی آملی، (علم 

بنابراین، انتساب به شـارع را نیـز بـا اسـتناد بـه علـم صـحیح و روا . دانند نقل، از منابع دین می

  :گوید داند و می می

دھد تا محتـوای آن را بـه شـارع  اجازه را می متن نقلی که حجت است به بشر این

استناد دھد؛ خـواه ایـن محتـوا حکمـی از احکـام فقھـی و ) به طور علم یا علمی(

افتد یـا وعـد و  حقوقی باشد یا اِخباری از عالَم و یا وقایعی که در قیامت اتفاق می

در محل بحث کنونی عقل حّسـی و (بودن عقل  به ھمین قیاس حجت. وعید الھی

                                                              
ان قبلنا وثلث سنة ومثـل، ولـو أن کأحبائنا، وثلث فی أعدائنا وعدو من  یالقرآن نزل أثالثا ثلث فینا وف ةقال أبوجعفر یا خیثم«. 1

آخره ما دامت  یأوله عل ین القرآن یجرکلقرآن شئ، ولالقوم ماتت اآلیة لما بقی من ا کاآلیة إذا نزلت فی قوم ثم مات أولئ

 .»ھم منھا من خیر أو شر] و[ل قوم آیة یتلونھا کالسماوات واألرض، ول



طور کـه  به این معناست که مدلول آن صحت انتساب به شرع دارد؛ ھمان

صحت انتساب محتوای ) حکمت عملی(در یک دلیل نقلی مربوط به حوزۀ عمل 

شـود آن دلیـل حجیـِت اصـولی داشـته باشـد و صـحت 

نیـز  آور مربـوط بـه حـوزه عمـل احتجاج به آن ثابت باشـد، یافتـه علمـی اطمیـان

توانـد در مـواردی آن دلیـل نقلـی را  حجیت اصولی داشته و بـه ھمـین دلیـل مـی

تخصیص یا تقیید بزند و اگر در حوزه حکمت نظری، ظاھر دلیل نقلـی مطلبـی را 

ارائه کرد که با معرفت علمی حجت و معتبر ناسازگار بود، در صورتی که مطلـب 

نقلی را به ظاھر خود به شـارع توان محتوای آن دلیل 

این بـه . نسبت داد، بلکه به اتکای دلیل علمی باید از آن دلیل نقلی دست برداشت

آور نیز صحت انتساب بـه شـارع را در پـی  سبب آن است که دلیل علمی اطمینان

ا نیـز کـه بـا ھـایی ر ای که به بطن قـرآن مربـوط اسـت، بتوانـد تعمیـق

 .م در حد یک احتماِل قابـل طـرح شـامل گـردد

   :ھایی مطرح شده است توضیح اینکه دربارۀ چیستِی بطن قرآن احتمال

آخونـد (بطن قرآن معنایی است که در ظرف ارادۀ معنای مستعمٌل فیـه اراده شـده اسـت 

: تـا رشـتی، بـی: نـک(بطن قرآن مدلول التزامی ظاھر قرآن است، گرچه ما مالزمه را نفھمیم 

 ؛)۳۲۵: ۱۴۲۳میالنی، : برای انکار این رأی نک. ۲۴۰: ۱، ج۱۴۱۹

 ؛)۱۷۱:تا رشتی، بی

 ؛ )ھمان(ویل قرآن است و ظاھر قرآن از باب تنزیل آن 

؛ فیـاض، ۱۰۱: ۱، ج۱۴۱۹ھاشـمی شـاھرودی، (باطن قرآن از باب تطبیق ظاھر آن بر مصـداق اسـت 

: ۱، ج۱۴۱۹ھاشـمی شـاھرودی، (شـود  ھای قـرآن گرفتـه مـی

ھای بطن قرآن سازگار نیست، زیرا بطنـی کـه در آن وجـود 

دارد انتساب به قرآن ندارد؛ یعنی معنایی که خداوند در ظرف ارادۀ معانی از قرآن قصـد کـرده 

. )۲۳۹: ۱، ج۱۴۱۹؛ فیـاض، ۱۰۱: ۱، ج۱۴۱۹ھاشـمی شـاھرودی، (است بطن قرآن نیست، بلکه معنایی مستقل اسـت 
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به این معناست که مدلول آن صحت انتساب به شرع دارد؛ ھمان) تجربی

در یک دلیل نقلی مربوط به حوزۀ عمل 

شـود آن دلیـل حجیـِت اصـولی داشـته باشـد و صـحت  آن به شارع موجـب مـی

احتجاج به آن ثابت باشـد، یافتـه علمـی اطمیـان

حجیت اصولی داشته و بـه ھمـین دلیـل مـی

تخصیص یا تقیید بزند و اگر در حوزه حکمت نظری، ظاھر دلیل نقلـی مطلبـی را 

ارائه کرد که با معرفت علمی حجت و معتبر ناسازگار بود، در صورتی که مطلـب 

توان محتوای آن دلیل  علمی اقوی باشد، دیگر نمی

نسبت داد، بلکه به اتکای دلیل علمی باید از آن دلیل نقلی دست برداشت

سبب آن است که دلیل علمی اطمینان

  .)۷۱- ۷۰: ھمان(دارد 

ای که به بطن قـرآن مربـوط اسـت، بتوانـد تعمیـق بعید نیست ادله. ۳

م در حد یک احتماِل قابـل طـرح شـامل گـرددک شود، دست ھای علمی حاصل می پیشرفت

توضیح اینکه دربارۀ چیستِی بطن قرآن احتمال

بطن قرآن معنایی است که در ظرف ارادۀ معنای مستعمٌل فیـه اراده شـده اسـت . ۱

  ؛)۳۸: ۱۴۰۹خراسانی، 

بطن قرآن مدلول التزامی ظاھر قرآن است، گرچه ما مالزمه را نفھمیم . ۲

۱۴۱۹فیاض،  ؛۱۰۱: ۱، ج۱۴۱۹؛ ھاشمی شاھرودی، ۱۷۱

رشتی، بی(بطن قرآن مدلول ایماء و تنبیه است . ۳

ویل قرآن است و ظاھر قرآن از باب تنزیل آن بطن قرآن از باب تأ. ۴

باطن قرآن از باب تطبیق ظاھر آن بر مصـداق اسـت . ۵

 ؛ )۲۴۰: ۱، ج۱۴۱۹

ھای قـرآن گرفتـه مـی باطن قرآن پندی است که از قصه. ۶

۱۰۱(. 

ھای بطن قرآن سازگار نیست، زیرا بطنـی کـه در آن وجـود  روایت احتمال نخست با ظاھر

دارد انتساب به قرآن ندارد؛ یعنی معنایی که خداوند در ظرف ارادۀ معانی از قرآن قصـد کـرده 

است بطن قرآن نیست، بلکه معنایی مستقل اسـت 
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: ۱۴۲۳میالنـی، (ھـای بطـن قـرآن سـازگاری دارد  ی دیگر با بخشی از روایـتھا دام از احتمالکھر 

تـر از قـرآن مسـتند بـه  ھا این قابلیت را دارند که شامل فھـم عمیـق و تمامی این احتمال )۳۲۹- ۳۲۸

کـردن یـک مالزمـۀ غیـر بـیّن، و حتـی  تواند در بـیّن ھای معتبر علمی بشود؛ یعنی علوم می داده

). احتمـال دوم(تا به حال مالزمۀ ذھنی در آن وجود نداشته است مؤثر باشد ای که  ایجاد مالزمه

و ) احتمال پـنجم(و امکان تطبیق جدید ) احتمال سوم(ھمچنین در شناخت مدلول ایماء و تنبیه 

 . مفید باشد) احتمال ششم(ھای قرآن  یا کشف حقایقی کلی از درون داستان

ه فھم بطن قـرآن را بـرای غیـر معصـوم انکـار البته اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد ک

را منحصر در خدا و ) احتمال چھارم(که خود قرآن آگاھی تأویل قرآن  گونه کرده باشد، آن

تفسـیر  :، و راسخون در علم نیز در روایـت بـه معصـومان)۷: عمـران آل(راسخون کرده است 

  .وجود نخواھد داشت ، امکان تأثیر علم در تحقق آن)۲۱۳: ۱، ج۱۳۶۷کلینی، (شده است 

  ھـای عالمـان چنـین نیـز از برخـی عبـارت) یعنـی تأویـل(اما حتـی در ایـن معنـا از بطـن 

تواند برداشت عمیق خود را در حد احتمال در تأویل قرآن مطرح کنـد  آید که عالِم می برمی

اتـب گذشته از اینکه برخی فھـم معـانِی طـولی از قـرآن را بـه حسـب مر. )۴۵۳: ۳تـا، ج مجلسی، بی(

اّهللاٰ بروجردی نقل  از آیت. اند صحیح دانسته :نه منحصر به معصومان(ھا  کمال نفس انسان

قرآن به حسب مراتب نفس انسـانی دارای مراتـب اسـت؛ ایـن مراتـب، معـانِی « :اند که کرده

کننـد؛ پـس  ای ھستند که اشخاص، آنھا را به حسـب مراتـب نفسـانی خـود درک مـی طولی

 »تر را خواھد یافـت کند، قابلیت درک و فھم معانِی باالتر و دقیق ھرچه نفس در کمال ترقی

  .)۳۲۷، ۱ج: ۱۴۲۳میالنی، (

  

  گیری نتیجه

  :یابیم که گفته درمی از مطالب پیش

عنـوان یـک تفسـیر معتبـر  اگر تفسیر علمی با ظھور نوعِی زمان صدور مطابق باشد، به. ۱

» تـداعی معـانی«رسـد و در زمـرۀ  وعی نمیاین نوع تفسیر، معموالً به حد ظھور ن. خواھد بود

  .شود است و فقط برای عرف خاص حاصل می

اگر علوم تجربی آگاھی جدیدی به دست دھند کـه باعـث تطبیـق جدیـدی در یـک . ۲

عنـوان  شود یا اینکـه آن شـود، بـه دلیل لفظی شود، چه این تطبیق جدید به تطبیق قبلی اضافه 

این مسئله نباید با نزاع . یک تفسیر معتبر خواھد بود، زیرا با ظھور زمان صدور مخالف نیست



ھـای موضـوعات احکـام خلـط  ھای زمـان شـارع در عنـوان

شود، زیرا این نزاع در واقع نزاع بر تعیین موضوع حکم است و بـه اسـتظھار از دلیـل مربـوط 

  . صورت موردی استظھار کرد

اثبـات ) از سنخ یقین موضوعی نه یقـین ذاتـی(اگر دادۀ علمی برای فقیه به طور یقینی 

کند که مضمون یک دلیل لفظی ممتنـع اسـت و ایـن دادۀ علمـی بـرای مـردم زمـان صـدور 

اند و آن دلیـل  آن آگاھی نداشته وجود نداشته است، و به ھمین دلیل، آنان از امتناع مضمون

تواند برخالف یقین خود عمل کنـد  اند، در چنین صورتی فقیه نمی

  .و به مضمون آن دلیل فتوا دھد و ارجح آن است که اصل صدور آن را انکار کند

نـع اگر دادۀ علمی برای فقیه به طور ظنّی اثبات کند که مضمون یک دلیـل لفظـی ممت

یعنـی (است و این دادۀ علمی، امروز به حد ارتکاز نوعی و قرینۀ لبِی متصـل نرسـیده باشـد، 

ظھور نـوعی زمـان صـدور حجـت ) فقیه ظّن شخصی به امتناع ظھور نوعی زمان صدور دارد

  .خواھد بود، مگر بنا بر مبنای اعتبار ظّن شخصی در ظھور

به حدی از روشـنی رسـیده باشـد کـه اگر در فرض پیشین، امتناع مضمون دلیل لفظی 

ظھور نوعی جدیدی برای لفظ حاصل شود، فقیـه بـا دو ظھـور نـوعی زمـان صـدور و زمـان 

در این حالت، ظھور زمان صدور معتبر خواھد بود، مگر بنا بر مبنـای 

تبع، حکمـی کـه  شود و به لم میگاه باعث تحول در ارتکاز عدل و ظ

اگـر اطـالق . زمانی عادالنه بوده است، امروز عادالنه تلقی نشود و یا حتی ظالمانه تلقی شـود

حکمی در زمان صدور، عادالنه بـوده اسـت، ایـن اطـالق معتبـر اسـت و تلقـی جدیـد ظلـم 

در چنـین . عتنداشـتن احکـام شـری تواند آن اطالق را مقید کند، مگر بنا بر مبنای ثبـات

ارتکـاز . از ظلـم جلـوگیری کنـد) حکـم والیـی

تواند کاشف از حکمتـی در حکـم  جدید ظلم در حکمی که ثبوت آن احراز شده است، می

باشد که امروز به دلیل نقصان در فرھنگ مردم منتفی شده است؛ مانند حکمت پاسـداری از 

  .سترده در حکم ضمان عاقله

اگر یافتۀ علمی باعث تعمیق ظھور پیشین شود، آنچه به واسطۀ تعمیـق جدیـد فھمیـده 

شود، برای شناخت فلسفۀ احکام معتبر خواھد بود و در جواز انتساب نتایج علم بـه شـارع 
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ھای زمـان شـارع در عنـوان بر انحصار یا عدم انحصار تطبیق

شود، زیرا این نزاع در واقع نزاع بر تعیین موضوع حکم است و بـه اسـتظھار از دلیـل مربـوط 

صورت موردی استظھار کرد نه تطبیق و باید در آن، بهشود،  می

اگر دادۀ علمی برای فقیه به طور یقینی . ۳

کند که مضمون یک دلیل لفظی ممتنـع اسـت و ایـن دادۀ علمـی بـرای مـردم زمـان صـدور 

وجود نداشته است، و به ھمین دلیل، آنان از امتناع مضمون

اند، در چنین صورتی فقیه نمی دانسته لفظی را حجت می

و به مضمون آن دلیل فتوا دھد و ارجح آن است که اصل صدور آن را انکار کند

اگر دادۀ علمی برای فقیه به طور ظنّی اثبات کند که مضمون یک دلیـل لفظـی ممت. ۴

است و این دادۀ علمی، امروز به حد ارتکاز نوعی و قرینۀ لبِی متصـل نرسـیده باشـد، 

فقیه ظّن شخصی به امتناع ظھور نوعی زمان صدور دارد

خواھد بود، مگر بنا بر مبنای اعتبار ظّن شخصی در ظھور

اگر در فرض پیشین، امتناع مضمون دلیل لفظی . ۵

ظھور نوعی جدیدی برای لفظ حاصل شود، فقیـه بـا دو ظھـور نـوعی زمـان صـدور و زمـان 

در این حالت، ظھور زمان صدور معتبر خواھد بود، مگر بنا بر مبنـای . شود خودش مواجه می

  .نداشتن احکام شریعت ثبات

گاه باعث تحول در ارتکاز عدل و ظ آوری تحول فن. ۶

زمانی عادالنه بوده است، امروز عادالنه تلقی نشود و یا حتی ظالمانه تلقی شـود

حکمی در زمان صدور، عادالنه بـوده اسـت، ایـن اطـالق معتبـر اسـت و تلقـی جدیـد ظلـم 

تواند آن اطالق را مقید کند، مگر بنا بر مبنای ثبـات نمی

حکـم والیـی(فرضی حاکم اسالمی باید با اِعمال قـانون 

جدید ظلم در حکمی که ثبوت آن احراز شده است، می

باشد که امروز به دلیل نقصان در فرھنگ مردم منتفی شده است؛ مانند حکمت پاسـداری از 

سترده در حکم ضمان عاقلهفرھنگ خانوادۀ گ

اگر یافتۀ علمی باعث تعمیق ظھور پیشین شود، آنچه به واسطۀ تعمیـق جدیـد فھمیـده . ۷

شود، برای شناخت فلسفۀ احکام معتبر خواھد بود و در جواز انتساب نتایج علم بـه شـارع  می

  .بحث است
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  قرآن* 

  نھج البالغه* 

عـادل أحمـد عبـدالموجود : ، تحقیق۱، جالبحر المحیطتفسیر ، .)ق۱۴۲۲(أبوحیان أندلسی  .۱

ریا عبد المجیـد النـوقی وأحمـد النجـولی الجمـل، کز: تحقیق کوعلی محمد معوض، مشار

 .دارالکتب العلمیه: ، بیروت۱ط

، تصـحیح ۸، جمجم� الفائدة والبرهان ف� شرح ارشاد االذهـان، .)ق۱۴۱۱(احمد  ،یاردبیل .۲

مؤسسـه النشـر : ، قـمیاصـفھان یحسـین یـزد و یپنـاه اشـتھارد ی، علـیعراق یمجتب: و تعلیق

 . االسالمی التابعة لجماعة المدرسین

لجنة تحقیق تراث الشیخ االعظم، : ، تحقیق۲، جتاب الطهـارةک، .)ق۱۴۲۶(انصاری، مرتضی  .۳

 .اإلسالمی رکمجمع الف: قم

اّهللاٰ  ھای آیـت تقریر بحث( �تاب الصالة مستند العروة الـوثقک، )۱۳۶۷( یبروجردی، مرتض .۴

 .خانه علمیه ، مدرسه دار العلم، چاپ۸، ج)ابوالقاسم خویی

احمـد : ، تنظیم و تحقیقمنزلت عقل در هندسه معرفت دین�، )۱۳۸۶(جوادی آملی، عبداّهللاٰ  .۵

 .مرکز نشر اسراء: واعظی، قم

دانش�ده  ، نشریه»نظریۀ داللت مستقیم و کلمات مفرد تھی«، )الف۱۳۸۳(علی  حجتی، محمد .۶

 .۳۹، شات و علوم انسان� دانش�اه اصفهانادبی

 .۴۷، شنامه مفید، »سمانتیک اسامی خاصم«، )ب۱۳۸۴(ـــــــــــــــــ  .۷

، ۳، جتحصـیل مسـائل الشـریعة �وسائل الشـیعة إلـ، .)ق۱۴۰۳(بن حسن  حر عاملی، محمد .۸

 .العربیدار احیاء التراث : الرحیم ربانی شیرازی، بیروت عبد: ، تصحیح و تحقیق و تذییل۵چ

ــد .۹ ــاملی، محم ــینی ع ــواد  حس ــاح ال، .)ق۱۴۲۲(ج ــة�مفت ــد العالم ــرح قواع ــ� ش ــة ف   ،رام

لجماعـة  ةمؤسسـة النشـر االسـالمی التابعـ: ، قم۱باقر خالصی، چ محمد: ، تحقیق و تعلیق۱۰ج

  .المدرسین

ضــوء أبحــاث شــیخنا الفقیــه  �تحقیــق األصــول علــ، .)ق۱۴۲۳( یحســینی میالنــی، علــ .۱۰

ــه : ، قــم۱، جالوحیــد الخراســان� �اللــه العظمــ دقق آیــتالمحقــق واألصــول� المــ چاپخان

  . صداقت



، تحقیـق احمـد عبیـد و ۹، ج)تفسـیر روح البیـان(

  . دار احیاء التراث العربی

مؤسسـه : ، تحقیـق و نشـر، قـمفایـة االصـولک، .)

چـاپ : إلحیـاء التـراث، قـم :، مؤسسه آل البیت

 .فرھنگ گستر: ، تھران۱، جتفسیر علم� قرآن

الشـریعة  اّهللاٰ شـیخ ھـای آیـت تقریـر بحـث( ام الصـالة

.  

مؤسسـه فرھنگـی : ، تھـرانقبض و بسط تئوریـ� شـریعت

وگو بـا جمعـی از اسـاتید  گفت( قاعده عدالت در فقه امامیه

 . پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی

مرکـز : ، مؤسسه بوستان کتاب، قـمپاکیزگ� و بهداشت در اسـالم

 .چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم

 . دار التعارف للمطبوعات: ، بیروت۱۶، ط

ین حسـ: ، تصـحیح و تعلیـق۲، جعیـون أخبـار الرضـا

 . منشورات مؤسسة االعلمی للمطبوعات

المدرسین  ةجماع: ، قم۱۷و ۱، جالمیزان ف� تفسیر القرآن

لجنـه مـن : ، تحقیق و تعلیـق۸، جمجم� البیان ف� تفسیر القرآن

االعلمـی  ةمؤسسـ: ، بیـروت۱محسن امین عـاملی، ط

مؤسسة النشر : ، تحقیق و نشر، قم۱، چ۳، جتفسیر جوام� الجام�

 . االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

أحمد : وتصحیح ، تحقیق۸، جالتبیان ف� تفسیر القرآن

  . تب اإلعالم اإلسالمی
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( تفسیر حقـ� ، ).ق۱۴۲۱(حقی، اسماعیل  .۱۱

دار احیاء التراث العربی: ، بیروت۱عنایه، ط

.)ق۱۴۰۹(اظم ک ، محمد)آخوند(خراسانی  .۱۲

 . الحیاء التراث :البیت آل

، مؤسسه آل البیتارکبدائ� األف، )تا بی(رشتی، حبیب اّهللاٰ  .۱۳

  ).چاپ سنگی(مھدیه 

تفسیر علم� قرآن ،)۱۳۷۹(رفیعی محمدی، ناصر  .۱۴

ام الصـالة�ـأح ،)تا بی(حسین  سبحانی، محمد .۱۵

.7المؤمنین تبة اإلمام أمیرک، م)اإلصفھانی

قبض و بسط تئوریـ� شـریعت ،)۱۳۷۰(سروش، عبد الکریم  .۱۶

 .صراط

قاعده عدالت در فقه امامیه، )۱۳۸۶(تقی  شھیدی، محمد .۱۷

پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی: ، قم)حوزه و دانشگاه

پاکیزگ� و بهداشت در اسـالم، )۱۳۸۵(نعی، مھدی صا .۱۸

چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم

، طاقتصادنا، .)ق۱۴۰۲(باقر  صدر، محمد .۱۹

عیـون أخبـار الرضـا، .)ق۱۴۰۴(بـن علـی  صدوق، محمـد .۲۰

منشورات مؤسسة االعلمی للمطبوعات: اعلمی، تھران

المیزان ف� تفسیر القرآن، )۱۳۷۴(حسین  طباطبایی، محمد .۲۱

 .فی الحوزة العلمیة

مجم� البیان ف� تفسیر القرآن، .)ق۱۴۱۵(طبرسی، فضل  .۲۲

محسن امین عـاملی، ط: مقدمه العلماء والمحققین االخصائیین،

 . للمطبوعات

تفسیر جوام� الجام�، .)ق۱۴۱۸(ـــــــــــــــــ  .۲۳

االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

التبیان ف� تفسیر القرآن، .)ق۱۴۰۹(بن حسن  طوسی، محمد .۲۴

تب اإلعالم اإلسالمیکم: حبیب قصیر عاملی، بیروت
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: مؤسسـه البعثـه قسـم الدراسـات اإلسـالمیه، قـم: ، تحقیقاألمال�، .)ق۱۴۱۴(ـــــــــــــــــ  .۲۵

 . والنشر والتوزیع ةللطباع ةالثقاف دار

در ھـای راسـل و مشـکل جانشـینی  نظریۀ توصـیف«، )۱۳۸۱(علی  عباسیان چالشتری، محمد .۲۶

 .۳۰، شنامه مفید، »ای ھای قضیه متون گرایش

: ، تصـحیح و تعلیـق۴، ط۵و ۲، جتفسیر نور الثقلـین، .)ق۱۴۱۲( یعل ، عبدیحویز یعروس .۲۷

 . مؤسسة اسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع: ھاشم رسولی محالتی، قم

از اساتید  وگو با جمعی گفت( قاعده عدالت در فقه امامیه، )۱۳۸۶(اکبریان، حسنعلی  علی .۲۸

 .پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی: ، قم۱، چ)حوزه و دانشگاه

، ۲، جهـا معیارهای بازشناسـ� اح�ـام ثابـت و متغیـر در روایـت، )۱۳۸۸(ـــــــــــــــــ  .۲۹

 .پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی: ، قم۲چ

پژوھشـگاه سازمان انتشـارات : ، تھران۱، چفقه و مصلحت، )۱۳۸۸(دوست، ابوالقاسم  علی .۳۰

 .فرھنگ و اندیشه اسالمی

، ۱، جتـاب التفسـیرک، ).ق۱۳۸۰(بـن عیـاش سـلمی سـمرقندی  بـن مسـعود عیاشی، محمـد .۳۱

 .تبة العلمیة االسالمیةکالم: ھاشم رسولی محالتی، تھران: تصحیح وتحقیق و تعلیق

 .تا ، بییدار إحیاء التراث العرب: ، بیروت۱۹و ۱۶و  ۱۵و  ۶، جعمدة القاری، )تا بی(عینی  .۳۲

اّهللاٰ  ھـای آیـت تقریـر بحـث( محاضرات ف� اصول الفقـه، .)ق۱۴۱۹(إسحاق  فیاض، محمد .۳۳

 .مؤسسه النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین: ، قم۱، چ۱، ج)أبوالقاسم خویی

، تصحیح ۳، چ۳و۱، جاف��الفروع من ال، )۱۳۶۷(بن یعقوب  جعفر محمد لینی رازی، أبیک .۳۴

 . تب االسالمیة، چاپخانه حیدریکدار ال: غفاری، تھران برکعلی أ: و مقابله و تعلیق

 - ، وزارت فرھنـگ و ارشـاد اسـالمی۲ ، چشـناخت قـرآن، )۱۳۶۹(کمالی دزفولی، علـی  .۳۵

  .سازمان چاپ و نشر

تفسـیِر   ، بـه۱۴، جنـز العمـال فـ� سـنن االقـوال واالفعـالک، .)ق۱۴۰۹(متقی ھندی، علی  .۳۶

 . صفوه سقا، مؤسسة الرسالة: حیانی، تصحیح یرکب

، ۲۴، جبحار االنوار الجامعه لدرر أخبـار االئمـه االطهـار، .)ق۱۴۰۳(باقر  مجلسی، محمد .۳۷

 . دار إحیاء التراث العربی: ، بیروت۳الرحیم ربانی شیرازی، چ محمدباقر بھبودی، عبد: تحقیق

، تعلیـق و ۳، جال یحضـر الفقیـهروضة المتّقین ف� شرح مـن ، )تا بی(تقی  مجلسی، محمد .۳۸

  .پناه إشتھاردی، بنیاد فرھنگ اسالمی رمانی و شیخ علیکحسین موسوی : اشراف



: ، قـم۱، چ۳، جعلـوم القـرآن عنـد المفسـرین، .)

 .مرکز النشر التابع لمکاتب اإلعالم اإلسالمی

 . ةمروة العلمی: بیروت، ف� القرآن العلوم الطبیعیة

ز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ک، مر۴، چ۲و ۱، ج

: ، قـم۱، چ۱۴، جتـاب اللـه المنـزلکاألمثل فـ� تفسـیر 

تقریر ( البدر الز�اهر ف� صالة الجمعة والمسافر، .)

 یاّهللاٰ العظمـ تتـب آیـکم: قـم ،۳، چ)حسین طباطبایی بروجـردی

، )صـالة المسـافر( تاب الصـالةکمحاضرات ف� فقه اإلمامیه 

، تصـحیح و ۲۳، جالم فـ� شـرح شـرائ� االسـالم

 .تب االسالمیة

عبدالغفار سلیمان بنداری و : ، تحقیق۶، جیبر�السنن ال

  .تب العلمیه

، تحقیق ۲، چ۱، جالوسائل ومستنبط المسائل ک

 . الحیاء التراث

اّهللاٰ  تھـای آیـ تقریر بحث(دراسات ف� علم األصول 

 . ز الغدیر للدراسات اإلسالمیه
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.)ق۱۴۱۷(مرکز الثقافة والمعارف القرآنیـة  .۳۹

مرکز النشر التابع لمکاتب اإلعالم اإلسالمی

 العلوم الطبیعیة، .)ق۱۳۸۷(مروه، یوسف  .۴۰

، جاصول الفقه، )۱۳۷۰(رضا  مظفر، محمد .۴۱

 .حوزه علمیه، قم

األمثل فـ� تفسـیر ، ).ق۱۴۲۱(ارم شیرازی، ناصر کم .۴۲

 .المکتبة امیرالمومنینانتشارات 

.)ق۱۴۱۶(سینعلی ، حیآباد منتظری نجف .۴۳

حسین طباطبایی بروجـردی یاّهللاٰ العظم ھای آیت بحث

  . منتظری

محاضرات ف� فقه اإلمامیه ، )تا بی(ھادی  میالنی، محمد .۴۴

 .میالنیفاضل حسینی : جمع و تعلیق

الم فـ� شـرح شـرائ� االسـالم�ـجواهر ال، )۱۳۶۸(حسن  نجفی، محمد .۴۵

تب االسالمیةکدار ال: ، تھران۹علی آخوندی، چ: تعلیق

السنن ال، .)ق۱۴۱۱(بن شعیب  نسائی، أحمد .۴۶

تب العلمیهکدار ال: سروی حسن، بیروتکسید 

کمستدر، .)ق۱۴۰۸(طبرسی، حسین  نوری .۴۷

الحیاء التراث :و نشر، مؤسسه آل البیت

دراسات ف� علم األصول ، .)ق۱۴۱۹(ھاشمی شاھرودی، علی  .۴۸

ز الغدیر للدراسات اإلسالمیهکمر :قم، ۱، ج)خویی

  




