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 جستارگشایی

 کدسدت یای واحدد و   در نگاه رایج، گاه مجموعه فقه از کتاب طهارت تا دیات همچون مجموعده 

های رایج در دیگر  بندی های صورت گرفته در فقه اغلب همچون دسته بندی شود  دسته لقی میت

هدای موددود یدا پیشدنهاد      بندی شود  تودیه دسته علوم، نهایتاً دارای فواید آموزشی قلمداد می

بنددی   های نوین نیز بیشتر در راستای تالش بدرای دسدتیابی بده یدک تقسدیم      بندی برای دسته

  (261 :1383زاده،  حسن و 241 :1373ت )بردی، تر اس منظم

فقیهان شیعی و سدنی   موردتودهبندی ساختار ابواب فقه بیشتر  های اخیر طرح تقسیم در دهه 

 دیسد ( و شدهید  89 :)مطهدری  مطهدری است  در میان اندیشدمندان شدیعی، شدهید     قرارگرفته

اما کدانون تودده ایدن     ؛اند تهله بیشتر پرداخئ( بدین مس142 :1، 1430)الصدر،  صدر محمدباقر

تر و به دور از تداخل و یا تفکیک  بندی استوارتر و دقیق م احث همچنان دستیابی به یک دسته

بندی ابواب  شناسانه ادتهادی  این در حالی است که بنیاد دسته نامناسب است، نه م احث روش

د ع دادات و معدامالت را بایدد    تر مانن های کلی بندی خود ابواب زیر عنوان فقه و پس از آن دسته

بررسی اینکده آیدا    ژهیو بهقرار داد   موردتودهبندی صرفاً آموزشی و یا منطقی  فراتر از یک دسته

کنندده اسدت؛ امدری کده ددز       بسدیار تعیدین   نده ها یکسان است یا  روش استن اط در این حوزه

 پراکنده و کوتاه تاکنون بدان پرداخته نشده است  صورت به

شرعی بدان تعلدق دارد در فهدم نهدایی مضدمون      مسئلهای که نص یا  قیق حوزهشناسایی د

 ژهیو بهاست بسیار بااهمیت است؛  شده مطرحشرعی که در متون فقهی  مسئلهنص یا مقصود از 

 دقدت  بده بایدد   مسئلهقلمداد شود، این  یگذار قانونیکی از منابع  عنوان بهزمانی که بناست فقه 

هایی که از منابع فقهدی صدورت    دون این توده، گاه استن اط و استخراجقرار گیرد  ب موردتوده

تواند روزآمد و کارآمد باشد  تنها برای نمونه دیدیم کده پدس از پیدروزی انقدالب      گیرد، نمی می

دادن به آنهدا و   تیموضوعو تع ّدی قلمداد کردن و  گانه دیه در قوانین اسالمی، ذکر موارد ش 

عقالنی و عرفدی ایدن موضدو  و غفلدت از خاسدتگاه و دایگداه متدون و        های  تودهی به دن ه بی

 تفسیر و تع یرهای نظری گوناگونی را برانگیخت  ،های عملی چه دشواری مسئلهنصوص این 

عمده بده پاسدخ بده     طور بهبندی م احث در فقه شیعی  این مقاله با مروری بر پیشینۀ دسته

 ها پرداخته است که: این پرس 

 بندی چیست؟ آیا ادتهاد در حدوزه امدور ع دادی بدا      شناختی این دسته شت روئااقتضا

 ادتهاد در حوزه امور معاملی متفاوت است؟

   با توده به تغییر و تحوالت مقوالت عرفی و اعت اری در حوزۀ معامالت به معندای اعدم ،

 شناسی ادتهادی دارد؟ این پویایی چه تأثیری بر روش

 شناسدی   تعیین حوزه و قلمرو نص چه کمکی به گونه، های شار  با توده به تنو  خطاب
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تمییز احکام تأسیسی از احکام امضدایی و حدل   ، تشخیص احکام ثابت از متغیر، خطاب

 کند؟ تعارت نصوص می

 بندی ابواب فقه . تاریخچۀ تقسیم1
هدای متدون    بنددی  های حدیثی بدر متدون فقهدی، دسدته     با توده به تقدّم تدوین برخی از کتاب

بنددی   های فقهی به لحاظ تاریخی مقدّم است  احتماالً نو  دسدته  بندی بر دسته ینوع هبحدیثی 

هدای فقهدی اثدر گذاشدته اسدت  سداختار        بنددی  بدر روش دسدته   الکافیهای روایی مانند  کتاب

شدود   ای که گفته مدی  خود از نظم و ترتیب اصول چهارصدگانه نوبه بههایی مانند کافی نیز  کتاب

بدرای مطالعدۀ   بنابراین، ؛ های حدیثی بوده است، اثر پذیرفته است صنیف کتابم نای تدوین و ت

هدای حددیثی    های رایج در فقه باید از اصولی شرو  کرد که مصدر تدوین کتاب بندی سیر دسته

 شیعی بوده است 

 های اصول اولیه بندی . دسته1-1

هایی که از همان  در مجموعه فتندگر یفراماحادیثی را که از امامان  -السالم همیعل -یاران امامان

 الفقیده در مقدمدۀ   صددوق   شدیخ آوردند  برای نمونده   زمان با عنوان اصل شهرت داشت گرد می

که  یمصنّفانهای مشهور دوامع و دیگر اصول و  کند که روایات این کتاب را از کتاب تصریح می

دور نیسدت کده     (3-4 :1، 1404اسناد او به آنها معروف بوده اقت دا  کدرده اسدت )الصددوق،     

شود حدود چهارصد  بندی مصادر آنها که گفته می های حدیثی از نو  تقسیم بندی کتاب تقسیم

، دربدارۀ ترتیدب   حدال  نیا باشوند تأثیر پذیرفته باشد   شناخته می« اصول»عنوان  اصل بوده و به

شدود کده آنهدا     میدر اصول اطالعات کمی در دست است  گاه گفته  کاررفته بههای  بندی تقسیم

های  شود تفاوت کتاب حتی گاه گفته می  (133 :2اند )الطهرانی،  فاقد نظم و ترتیب خاصی بوده

 بدرخالف با اصول، در این بدوده اسدت کده در اصدول،      -السالم همیعل -محدثان و اصحاب امامان

در کدار  اصدی  هدی  ترتیدب خ  اندد   های یاران امامان که دارای ترتیب و ت ویب خاصی بوده کتاب

 بسدا  چده های شیخ طوسی  از ظاهر برخی ع ارت، حال نیباا، (32 :1404، ن وده است )ال ه هانی

 ۀها داشته است  شیخ طوسی در الفهرست در تردمد  که اصول هم ترتی ی مانند کتاب دیآ یبرم

احمد بن محمد بن نوح گفته است: او در فقه کتابی نگاشته است که ترتیدب آن مانندد ترتیدب    

، در تمدایز میدان اصدل   ، یرو هدر  بده   (169 :1378، ایزدی م ارکده  و 37 ،)الطوسی است اصول

هدا و شدمارگان    هایی ودود دارد  اختالف و ابهام در کاربرد ایدن واهه  ابهام، نوادر و مصنف، کتاب

دهدد؛ هرچندد برخدی در ادعدایی      بل بر ودود آنها گواهی مدی ، کند آنها ودود اصول را نفی نمی

اندد   ای برای انکار اصول قدرار داده  این اختالف تعابیر را بهانه، متعص انه واقع به، اما میعل ظاهر به

  (376 :2010، )علی بواعنه

شود در اصدل، نویسدنده بددون کوششدی      همچنین در تفاوت میان اصل و مصنَّف گفته می
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مندوچهری،  کرده است )حداج   سازی، احادیثِ مسمو  خود را تنها با کتابت ض ط می برای مدون

هم فقدان ترتیب را از اوصاف اصول برشمرده اسدت )الطهراندی،    آقابزرگ تهرانی  (218 :1385

هدای   بنددی  شود که دوامع حدیثی پی  از کلیندی از دسدته   ، گاه گفته میحال نیا با  (133 :2

ابوسلیمان داوود توسط  مشیخه ابن مح وبشود  گفته می ازدملهمنظمی برخوردار بوده است  
مدرور    (24 :1388ی و رضداداد،  یبندی شده است )ط اط ا از مشایخ کلینی دسته کوره قمی ناب

بنددی و نظدم    دهد که آنها فاقد دسته مواردی از اصول که باقی مانده و به ط ع رسیده نشان می

ای از روایدات   خاصی هستند  حتی روایات ذکرشده در آنها لزومداً فقهدی نیسدتند؛ بلکده آمیدزه     

عتقادی، تفسیری و فقهی هستند  نگارنده با مرور تمام شدانزده اصدل موددود کده در     اخالقی، ا

ای گردآوری شده و به چاپ رسیده نتوانست کمترین نظم و ترتی ی در آنها بیابد )عده  مجموعه

شده  (  گویی این اصول، گردآوری مطال ی است که در مجالس گوناگون القا می1405محدثین، 

از آغاز تا فردام  دیات ظریف ابن ناصرمعروف به  ع داهلل بن الج رند اصل است  برخی اصول مان

  (134-138 :1405به بیان احکام دیات پرداخته است )عده محدثین، 

 های حدیثی . ساختار کتاب1-2

 . ساختار کافی1-2-1

 پدردازد، فدرو    کلینی در کتاب کافی پس از آنکه در دو دلد به مسائل اخالقدی و اعتقدادی مدی   

های طهدارت،   کافی را که متضمن روایات فقهی است، حول پنج باب: ع ادات )مشتمل بر کتاب

صاله، زکات، صدقه، خمس، صیام، حج و دهاد(؛ ابواب معیشت )شامل م احدث دییدن، کفالدت،    

حواله، مکاسب، تجارت و بیع، لقطه، رهن، عاریه، ودیعه، مضاربه، اداره، صدلح، مزارعده، احیدای    

(؛ ابواب نکاح )دربردارندۀ ازدواج، طالق و لعان(؛ ابواب وصایا و مواریث؛ و احکدام و  موات و شفعه

کند  او احکام عتق، تدبیر، مکات ه، صدید و   دهی می ابواب حدود و دیات و قضا و شهادات سامان

ذبائح، اطعمه و اشربه و زیّ و تجمل را ذیل م احث نکاح و م احث ایمان، نذر و کفّدارات را نیدز   

 ( 2-8ج  :1387کند )الکلینی،  ل حدود و دیات و قضا و شهادات بیان میذی

طُرفه اینکه او بسیاری از م احث معامالتی مانند بیع، دیدن، کفالدت، رهدن، عاریده، ودیعده،      

تواندد   بندی کرده است  عنوان معیشت مدی  دسته المعیشه و اداره را زیر عنوان کلی کتاب  صلح

کنندد  او م احدث نکداح و     که این م احث از اموری دنیوی بحث می بخ  این اندیشه باشد الهام

بنددی او بده شدمار     توان از امتیازات تقسیم طالق را زیر این عنوان نیاورده است  این نکته را می

آورد  همۀ م احث نکاح و طالق به مسائل عرفی و عادی ناظر نیستند  همزمان او م احثی مانند 

های ایدن اعمدال را در    را در ذیل بحث نکاح آورده است، اما مجازاتحرمت زنا، لواط و مساحقه 

برشمرده است  به همین ترتیب او روایات تحریم خمر و مسائل آن را ذیدل کتداب    الحدود کتاب

 :1387رده است )الکلیندی،  در کددود ذکدر را در م حث حدازات شرب خمداطعمه آورده، اما مج

  (2-8ج 
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 بخ  فقیهان بوده است  های الهام بندی ی در کافی از تقسیمبندی کلین گمان تقسیم بی

 . ساختار تهذیب، استبصار و الفقیه1-2-2

پیدروی کدرده    المقنعده در  شیخ مفیدبندی  بندی تهذیب از دسته در تنظیم و باب شیخ طوسی

آورده است که این کتاب را بر اسا  ترتیدب کتداب المقنعده     االحکام تهذیب  است  او در مقدمه

گونه کده شدیخ    اما همان؛ (2 :1، 1386تألیف استادش شیخ مفید تنظیم کرده است )الطوسی، 

است، به روشی کده در مقدمده بندا را بدر آن گذاشدته پای ندد        کرده اشارهخود در پایان تهذیب 

بندی مقنعه تودیه و بیان خاصی ذکر نکرده است  شیخ طوسی  نمانده است  شیخ مفید در باب

ها انجام داده است  انتقال م احدث   بندی باب هایی را در تقسیم دایی یرات و دابهدر مواردی تغی

کفاالت، حواالت، ضمانات و وکاالت از پایان کتاب به اواسط و نزدیک به م احث مکاسب و نیدز  

تغییراتی است که شیخ داده است )الطوسی،  ازدملهتأخیر م احث نکاح و طالق از م احث بیع 

از  یندوع  بده هدای حددیثی مانندد تهدذیب هدم       بینیم که کتداب  سان می بدین  (1-10، ج 1386

 اند  های متقدم فقهی اثر پذیرفته نگاشته

تلخدیص کتداب    یندوع  بده االست صار که شیخ طوسی آن را پس از تهذیب تددوین نمدوده و   

 :1387بندی تهذیب پیروی کرده است )الطوسی،  تهذیب است نیر تقری اً از همان تنظیم و باب

دهی کرده  شیخ طوسی در مقدمۀ کتاب گفته است که کتاب را به ترتیب نهایه سامان  (1-4ج 

است؛ در سطور پایانی کتاب برای پیشگیری از تغییر و تحریف در کتاب  توضیح داده است که 

و بخ  مشتمل بر معاملده و غیرمعاملده    احادیث را در دو بخ  دای داده است: بخ  ع ادات

بندی احادیث مربوط به حددود، تعزیدرات، قصداص و     در این تقسیم  (426 :4، 1387)الطوسی، 

« معامله و غیرمعامله»اند  با این حال، مقصود شیخ طوسی از  دیات در بخ  ع ادی قرار نگرفته

شوند که نه در حوزۀ  چندان روشن نیست  آیا مقصود، بخشی است که در آن، م احثی یافت می

معامله؛ یا مقصود این است که بخ  سوم کتاب که مشتمل بدر احکدام    و نه در حوزۀ اند ع ادت

و هم غیرع ادی  بده هدر    حدود، تعزیرات، قصاص و دیات است، هم متضمن احکام ع ادی است

 روی، او مقررات دزایی را همتای احکام ع ادی مانند طهارت، نماز، حج و روزه قرار نداده است 

های کتاب تودیه خاصی ذکر نکرده اسدت، امدا    دی باببن برای دسته المقنعدر  شیخ صدوق

های طهارت، صاله، زکات، خمس، صدقه، صوم، اعتکاف، فطدره،   او ادماالً کتاب را بر م نای باب

های ربا، دیدن، کفداالت، لقطده، رهدن، ودیعده،       حج، نکاح، طالق، مکاسب و تجارات )شامل باب

ا و احکام )شامل ابواب شدفعه، ایمدان، ندذور و    عاریه، مضاربه، اداره، خرید اراضی اهل ذمه( قض

المواریدث،    الوصدایا، بداب   العتق و التدبیر، المکات ه و التددبیر( بداب    الحدود، باب  کفّارات(، ابواب 

بنددی کدرده اسدت )الصددوق،      الندوادر تقسدیم   السطان و باب  الدخول فی اعمال  الدیات، باب باب

 های فقهی بوده است  بخ  بسیاری از کتاب ان الهامگم بندی بی این تقسیم  (1-4، ج 1404

ها و نیز تفکیک م احث نکداح و طدالق از معدامالت     ددا کردن قضاوت و احکام از دیگر باب
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ها مراعات شده است  هر چند برخی، م احدث نکداح و طدالق را     بندی تقری اً در تمام این تقسیم

دهندد  ایدن    م احدث معدامالت قدرار مدی     بالفاصله پس از م احث ع ادات و برخی آن را پس از

اگر فقیه پس از فراغت از مسائل معامالتی م احث حقدوق خدانواده را    ژهیو بهتفکیک مهم است؛ 

با همان رویکرد معامالتی ت یدین و تفسدیر کندد، تدأثیر شدگرفی بدر آرای وی خواهدد داشدت          

و معاملی قلمداد کدردن آن  های ع ادی، توقیفی یا قدسی برای خانواده، یا عرفی  شناسایی دن ه

از « احکدام »های فقهی زیدر عندوان    ای باب بندی پاره بسی متفاوت است  به همین ترتیب دسته

زمان شیخ مفید رایج بوده است  شیخ مفید آخرین باب اصلی المقنعه را زیر عنوان باب القضدایا  

ینه در کدافی هدم آمدده    ع هاین عنوان ب  (720 :1430بندی کرده است )المفید،  و األحکام ط قه

امری کده بده شدرحی کده خدواهیم دیدد بعددها همچندان در           (406 :7، 1387است )الکلینی، 

 گر شده است  دلوه احکام و سیاساتیا  احکامبسیاری از متون فقهی در قالب 

 بندی مباحث در متون فقهی . دسته1-3

 بندی پیشینیان . گزارش دسته1-3-1

 ابوالصدالح حل دی   (1)هدای فقیهدان بدوده اسدت      مشغولی باز از دلبندی م احث فقه از دیر دسته

شود  ق( تکالیف را به سه دستۀ ع ادات؛ محرمات؛ و احکام تقسیم نموده است  گفته می 447م)

 ,Modarresi). 13 :1984) (2)بندی در فقه شیعی اسدت  ترین دسته بندی ابوالصالح قدیمی دسته

ه است: در این دست احکام، مکلف باید دهتی که سد ب  او در توضیح تکلیف از نو  احکام گفت

را از  ق ول قابلشود را از دهت غیرصحیح تشخیص دهد تا بتواند تصرف شرعاً  تصرف صحیح می

تصرف ناروا تشخیص دهد  مثالً در عقد ازدواج باید عقدی را که س ب حلیت آمیزش میدان زن  

د بیع باید عقدد صدحیح و فاسدد از نظدر     شود از عقد فاسد تشخیص دهد؛ نیز در عق و شوهر می

از فقیهان متقددمی اسدت کده در کتداب      (ق448م) سالر  (111 :1403شر  را بداند )الحل ی، 

بنددی خدود را    ده است  او در پایان کتاب، تقسیمکربندی فقه ارائه  طرحی برای تقسیم المراسم

با این حال، ع دارت او در    (262 :1404ر، السابقه برشمرده است )الس ستوده و آن را بدیع و بی

رسدد    بندی دارای افتادگی و نقص به نظدر مدی   های چاپی کنونی برای تودیه تقسیم آغاز کتاب

گویی او به طرح پرسشی دربارۀ دایگاه ایقاعات پرداخته ولی بدان پاسخ نداده است  او ال ته در 

ایقدا   -بندی عقدد  و کالً به تقسیم ایقاعات و ددا از عقود ذکر نکرده است عنوان بهعمل، بابی را 

ده کدر فقه را به دو بخ  عمده ع دادات و معدامالت تقسدیم     المراسمبها نداده است  او در آغاز 

  (28 :1404ر، الاست  آنگاه معامالت را شامل عقود و احکام دانسته است )الس

نایات تقسدیم  که خود به دنایات و غیرد گرفته نام« احکام»ر البندی س غیر عقود در تقسیم

دنایات ع ارتند از: حدود و دیات  غیردنایات دربردارندۀ صید و   (143 :1404ر، الشود )الس می

ر، نکداح در زمدرۀ عقدود    البندی س ها، ارث و قضاوت است  در دسته ها و نوشیدنی ذبائح، خوردنی
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 )قسم غیرع ادیات یعنی معامالت( واقع شده است 

بنددی فقده، احکدام     گرایانه بده تقسدیم   ( با رویکردی عملق481م) قاضی ابن براج طرابلسی

و احکامی  شرعی را به دو بخ  عمده تقسیم کرده است: احکامی که مورد ابتالی همگان است

ال لدوایی کده مکلدف،     ال لوی را هم به دو دسته عام که مورد ابتالی همگان نیست  او مسائل عام

بنددی کدرده اسدت     گونده نیسدت تقسدیم    کده ایدن  ال لدوایی   همیشه با آن سدروکار دارد؛ و عدام  

هدای فقده را شدامل حدالل و حدرام و       بداب  زمان همبا این حال، او   (18 :1، 1406)الطرابلسی، 

در همدۀ ابدواب فقهدی از حکدم     هرگاه   (18 :1، 1406قضایا و احکام دانسته است )الطرابلسی، 

نامندد، روشدن    م خاصی را حکم میها، احکا بندی در نو  تقسیم حال نیا باشود،  سخن گفته می

قوی حکم در این زمینده بده معندای     احتمال بهشود که مقصود از حکم معنای خاصی است   می

حکم کردن و قضاوت نمودن است؛ شاهد اینکه در بسیاری از مسدائل بداب حددود و قصداص و     

ایدن  دیات و قضا و شهادت تأکید بر حکم کردن است  همچندین بخشدی از احکدام موددود در     

 ابواب از دنس احکام والیی و انتظامی است 

تقسدیم  « أحکدام »و « ایقاعات»، «عقود»، «ع ادات»ابواب فقه را به چهار قسم:  محقق حلّی

 فدرائ   ،احیدا  مدوات   ،شدفعه  ،غصب ،اطعمه و اشربه ،ذباحه؛ صیدنموده است  او دوازده کتاب 

در شمار احکام آورده اسدت )الحلّدی،    را دیاتو  قصاص ،حدود و تعزیرات ،شهادات ،قضا ،)ارث(

  (153 :3 و 2 :1، 1408

ق( اسدت    786-734) شهید اولهای فقه پرداخته،  بندی باب از دیگر فقیهانی که به تقسیم

بندی خود را بر رویکردی مقصدگرایانه بنا نهاده اسدت  او   ویژگی شهید اول آن است که تقسیم

 در تعریف معامله گفته است:

شدود؛ خدواه آن غدرت،     نامیده مدی « معامله»عی که غرت اهم آن دنیا باشد، هر حکم شر»

دلب نفع باشد یا دفع زیان؛ خواه دلب نفع یا دفع زیان مقصود اصلی حکدم باشدد یدا مقصدود     

گیدرد  ع دادت حکدم     قدرار مدی  « ع دادت »( معامله به این معنا در برابر 35 :1)العاملی،   «ت عی

یدا دفدع ضدرر    ت باشد؛ خواه برای دلب نفدع اخدروی باشدد    شرعی است که غرت اهمّ آن آخر

 ؛های چهارگانده ع دادات   بندی فقه بر قطب هم به تقسیم الذکری در  او  (34 :1، )العاملی اخروی

  (63 :1، 1377، )العداملی  کندد  و سیاسات یا احکام به معنای اخص تأکیدد مدی   ؛ایقاعات ؛عقود

  (168 :1428، کرده است )السیوری از شهید پیروی باره نیدراهم  فاضل مقداد

بنددی فقده اشداره کدرده و بدا پدذیرش        ق( هم بده راز تقسدیم   901) دمهور احسایی ابن ابی

گانده   بندی چهارگانه ع ادات؛ عقود؛ ایقاعات؛ و احکدام آنهدا را بدرای حفدا مقاصدد پدنج       تقسیم

رات را حدافا  دانسته است  او همسو با شهید اول، قضداوت؛ شدهادت؛ قصداص؛ حددود؛ و تعزید     

مقاصد شر  دانسته است  به نظر احسائی گاه ممکن است دو یا سه غرت از این اغرات در یک 

حکم دمع شوند  او معتقد است که هر یک از اینها یا مقصود بالذات است یا مقصود بالت ع  بده  
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  (35 :1410شود و به دسته دوم، وسائل )االحسایی،  دسته اول، مقاصد گفته می

الشدرایع   مفداتیح و  الشیعه  معتصمهای فقهی خود مانند  ق( در کتاب1091م) انیفی  کاش
بندی خود را ستوده و نیکو شدمرده اسدت )الکاشدانی،     ترتیب نوینی پی  گرفته است  او ترتیب

ددا   ای ابواب در برخی دیگر و دابده  فی  با ادغام پاره  (7 :1، 1401الکاشانی،  و 33 :1، 1429

اری ابداعی پیشنهاد داده است  احتمداالً او در ایدن بداره از شدیوۀ غزالدی در      کردن ابواب، ساخت

بندی کرده اسدت، یکدی    الدین هم الهام گرفته است  کاشانی فقه را در دو بخ  قالب احیا  علوم

ع ادات و سیاسات؛ و دیگری عدادات و معدامالت  او در فدن سیاسدت م داحثی مانندد حسد ه و        

بندی او، قضا و شهادات زیر عندوان   لقطه را آورده است  در تقسیم حدود، دفا ، قصاص، دیات و

کداربردن   رسدد  بده   بندی او از دهاتی بدیع به نظر مدی  است  تقسیم قرارگرفتهعادات و معامالت 

بخ  این ایده باشد که مسائل عدادات و معدامالت بدا م احدث      تواند الهام عنوان عادات خود می

خود معیار دقیقی برای این تفکیک و تمایز ذکدر نکدرده اسدت     او هرچندع ادات متفاوت است  

ای بده   شاید او نخستین فقیهی است که م احدث دزایدی را تدا انددازه      (7 :1، 1401)الکاشانی، 

 قلمرو ع ادات نزدیک کرده است 

ق( هم با رویکدردی مقصددگرایانه و بدا تودده بده      1228 -1154) الغطا   شیخ دعفر کاشف

های چهارگانه  بندی فقه به باب اند از تقسیم که احکام بر پایه آنها تشریع شدهمصالح و مفاسدی 

 :1، 1422و احکام سخن گفته است )کاشف الغطدا ،   ع ادات، معامالت )شامل عقود و ایقاعات(

بندی او این است که مصالح و مفاسد گاه صدرفاً دنیدوی اسدت، گداه صدرفاً       م نای تقسیم  (145

اسدت؛ در ایدن حالدت یدا مصدالح       مدوردنظر ای از مصالح دنیوی و اخروی  زهاخروی؛ گاه نیز آمی

اسدت  گداه نیدز مصدالح یدا       بدرعکس دنیوی اصالت دارد و مصالح اخروی دن ه ت عی دارد؛ گداه  

او دربارۀ   (145 :1، 1422است )کاشف الغطا ،  موردنظرمساوی  طور بهمفاسد دنیوی و اخروی 

ه است: فرق میان این دو آن است کده معدامالت متوقدف بدر     تفاوت میان احکام و معامالت گفت

معدامالت دعلدی و    عدالوه  بده اند که بیانگر مراد از آنهاست؛  لفا مقام قائم عنوان بهلفا یا چیزی 

کاشدف  اند؛ حال آنکه احکام چنین نیسدتند )  اند؛ آنها با یک الزام آسمانی تأسیس نشده اعت اری

  (145 :1، 1422الغطا ، 

و تودیده آن   بندی محقق حلّی ق( نیز پس از ذکر تقسیم 1226 -1160) عاملی سید دواد

و  دیگری مطرح کرد: ع دادات، عدادات، معدامالت    صورت بهتوان اقسام چهارگانه را  افزاید: می می

زیرا مقصود از احکام فقهی یا نظم و انتظام دنیوی است یا نظم اخروی و یا هر دو  اگر ؛ سیاسات

اخروی باشد، ع ادت است  اگر مقصود نظدم دنیدوی باشدد خدواه هددف از آن       مقصود تنها نظم

شود؛ و اگر مصالح مالی مورد  بقای شخص انسانی یا نو  انسانی باشد به قلمرو عادات مربوط می

 موردنظر؛ اما اگر ترکی ی از انتظام امور دنیوی و اخروی گردد یبازمنظر باشد به حوزه معامالت 

عداملی نیدز همچدون شدهید اول       (8 :12، 1419شدود )العداملی،    بوط مدی باشد به سیاسات مر
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های فقهی در نظر داشته است  او میدان مقاصدد    بندی باب ، رویکرد مقاصدی را در دستهینوع به

اندد تفداوت    گانه و سیاسات مانند حدود و تعزیرات و قضایا و شهادات که حافا مقاصد شر  پنج

  ( 8 :12، 1419گذاشته است )العاملی، 

آیدد کده او ابدواب را بده      ( هم برمدی 1231 -1151) میرزای قمیهای  از ظاهر برخی ع ارت

او ال تده بدا تفسدیری      (588 :4، 1375کند )القمی،  عقود؛ ایقاعات؛ ع ادات؛ و احکام تقسیم می

عهد دهد  به نظر او مقصود از  آوری تعمیم می خاص از عقد و عهد آن را به هر امر و فرمان الزام

آیات قرآن مجید انسان باید بدان پای ند باشد، هدر فرمدانی اسدت؛ حتدی      مودب بهو عقدی که 

 (   588 :4، 1375هایی که در قالب احکام حدود و قصاص تشریع شده است )القمی،  فرمان

بندی ابواب فقده بده ع دادات؛ معدامالت )بده       نیز به تقسیم ( ق1355م)محمدحسین نائینی 

  (81 :1، 1413کام اذعان نموده است )النائینی، معنای اعم(؛ و اح

گرایدی   بندی فقه بوده است  او به شکل بندی و باب مشغوالن تقسیم شهید مطهری نیز از دل

بندی محقق که نکاح و طالق را صرفاً از آن روی که یکی عقد و دیگدری ایقدا     حاکم بر تقسیم

گیدری نهداد    ی است که یکی س ب شدکل است از هم ددا نموده، خرده گرفته است  این در حال

او همچنین تفکیک اداره و دُعالده از    (129 : )مطهری خانواده و دیگری س ب انحالل آن است

یکدیگر را با همه قرابت ذاتی میان آنها صرفاً به دلیل اینکه یکدی عقدد و دیگدری ایقدا  اسدت      

درست نیست کده اقدرار   به نظر استاد مطهری همچنین   (129 : )مطهری درست ندانسته است

به همچنین   (129)مطهری، القضا  قرار گیرد  القضا  است در بخشی دز کتاب که از توابع کتاب

بددون هدی     االرث کتداب  واالطعمده و االشدربه    القضدا ، کتداب   کتابنظر وی مناسب نیست که 

 نددی شدوند  ب اند و نه عقدد و نده ایقدا ، در یدک گدروه دسدته       مشابهتی به دلیل اینکه نه ع ادت

بندی رایج بیشتر از نوعی  ای اشکاالت بر تقسیم استاد مطهری ضمن ایراد پاره  (129)مطهری، 

بندی محتوایی که ناظر به ماهیت و ط ع مسائل باشد، مانند م احث اقتصدادی، قضدایی،    تقسیم

توان گفدت: او در عمدل از یدک     می  (130دزایی، سیاسی و اخالقی دفا  کرده است )مطهری، 

 گرا دفا  کرده است  بندی شکل بنیاد در برابر تقسیم -بندی محتوا قسیمت

بندی فقه و توسعه آن از  مشغول تقسیم های گوناگون دل شهید سیدمحمدباقر صدر از دن ه

و  داید نوپهدای   بر توسعه کمّی به معندای ورود بده حدوزه    ژهیو بههای مختلف بوده است  او  دن ه

را توسعه افقی در برابر توسدعه عمدودی نامیدده تأکیدد کدرده اسدت       ای از توسعه که او آن  گونه

شهید صدر همچنین با طرح انتقادهای ددی نس ت به ساختار، زبدان و    (379 :1408)الصدر، 

هدای   بحدث تر  تر و دامع ( با ارائه طرحی نوین107 :1، 1430های عملیه )الصدر،  محتوای رساله

 ادات؛ اموال شامل امدوال خصوصدی و عمدومی؛    است؛ عه بندی کرد فقهی را در چهار گروه، رده

سلوک و آداب و رفتار شخصی در دو حوزه روابط خانوادگی و روابط ادتماعی و سدرانجام آداب  

الملل، والیت عامه، قضا و  عمومی شامل م احثی مانند قضا و حکومت، صلح و دنگ، روابط بین
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  (142 :1، 1430الصدر، شهادات، حدود و دهاد )

و امدور   سدو  کید ین طرح با شناسایی تفکیک امور خصوصی و فدردی از امدور ادتمداعی از    ا

 شدده  شدناخته مقوالت و تأسیسدات بشدری    درواقععمومی از سوی دیگر یک گام به دلو است  

بنددی   کند  این تقسدیم  واره معنا پیدا می مانند امور عمومی و خصوصی و ادتماعی در این طرح

اسدت )هاشدمی،    شدده  هیتوصد ب توسط شاگردان شهید صددر تودیده و   به دلیل امتیازات  اغل

1431: 15)  

 بندی پویا و روزآمد تقسیم وجوی یک . در جست1-3-2

قرارداد و برای توسعه  موردنقدهای گوناگون  توان از دن ه های رایج را می بندی تقسیم یهررو به

ی فقده، مفداهیم، مقدوالت و    هدا  بنددی  و تکامل آن پیشنهاد داد  مهم این اسدت کده در تقسدیم   

ای داشدته باشدند     شدده  بشری در فقه دایگاه مشدخص و شدناخته   شده شناختهنهادهای رایج و 

یکسدان و یکنواخدت بدرای مردمدانی کده در یدک قلمدرو         یگدذار  قدانون برای نمونه امروزه که 

ت به رسدمی « احوال شخصیه»کنند، مهم است همچنان تمایز و تفاوت در  سرزمینی زندگی می

شود  اختصاص بابی به ت یین مفهومی و مصداقی ایدن قلمدرو ضدروری اسدت؛ زیدرا       شناخته می

شدود و بدر آن آثدار گونداگون      اهمیدت داده مدی   مسئلهها به این  امروزه در روابط حقوقی انسان

شود  به همین ترتیب با توده به اینکه ودهی از ودوه حیات انسان پیوند با محیطی  مترتب می

کند، اختصاص فصلی به مسائل مربوط بده رابطده انسدان بدا ط یعدت       آن زیست می است که در

بسیاری از م احدث پزشدکی را ممکدن اسدت       (177 :1393)محقق داماد،  بسیار ضروری است

بندی کرد؛ اما اختصاص بابی با عنوان فقده   های متناسب دیگر دسته بتوان در باب ضمان یا باب

های گوناگون است، ضروری به  ان مربوط است و دارای دن هپزشکی که به حیات و سالمت انس

الی مسائل دیگر و در قالب تکالیف  تر در عمل در البه رسد  م احث حقوق بشر که پی  نظر می

  (1383شد باید در فقه دایگاه و بخ  مستقلی داشدته باشدد )منتظدری،     بیان می مسئولیتو 

تدوان از انددراج ایدن     نمدی  مختلفها و قلمروهای  های گوناگون انسان در حوزه طرح حق باودود

 دربداره های فقهی  و وظیفه سخن گفت  اهمیت تعیین تکلیف دیدگاه مسئولیتحقوق در قالب 

را « الدولده   فقده »هدای گونداگون آن وددود مقولده      ها و شیوه مقوله مهمی به نام دولت در شکل

ای از متدون   اهل ذمده فصدل گسدترده   به دلیل ودود نهاد ذمه، احکام  تر  یپسازد   ضروری می

داد، امروزه با رواج نهاد شهروندی و نسخ نهاد ذمه، ت یدین فقهدی    فقهی را به خود اختصاص می

 بداره  نید دراها  مسئولیتدهانگردی، مهادرت، پناهندگی و ت یین حقوق و  مانندمقوالت مشابه 

شد؛ امروزه  فردی دیده میشخصی و  -ای میان در قالب مقوله تر  یپبسیار ضروری است  صلح 

طل د  با تودده بده    ای را می های ویژه ها طرح بخ  صلح ملل و صلح دامعه بشری و صلح دولت

تفکیک امر عمومی و خصوصی و اهمیت یافتن قلمرو خصوصی رندگی اشدخاص و ارت داط ایدن    

طدرح مسدائل   و نهی از منکر گشودن بابی زیر این عندوان و   معروف امربهمقوله با م احثی مانند 
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آن بسیار ضروری است  به همین ترتیب باید از ودود فقه رسانه و قلمروی کده بدا دیدد بداز بده      

ها  گیری ده پردازد، سخن گفت  به دلیل اهمیت یافتن مقوله ورزش و شکل مسائل این حوزه می

ای و رقدابتی پدرداختن بده ایدن امدر یدک        ورزش حرفده  ژهیو بهمقوله حقوقی در حوزه ورزش و 

گیری این همه مقوالت گنجانیدن م احدث و مسدائل، زیدر عندوان      رورت است  امروزه با شکلض

اندد و هدر یدک از     مسائل متفرقه مناسب نیست  بسیاری از مقوالت زنددگی بشدری مهدم شدده    

گدون ورزش را   باید دارای عنوان و شناسنامه نمود  م احدث گوندا   جیتدر بهمقوالت و قلمروها را 

گونده کده    همدان  یهدررو  بده قرار داد   یموردبررسیر عنوان کتاب س ق و رمایه توان صرفاً ز نمی

هدای مناسد ی را بدرای طدرح      تدوان بداب   توان و باید از شناسایی قواعد نو سدخن گفدت مدی    می

 ریزی کرد  تخصصی، یکجا و منظم این مسائل پی

گرفت  تفکیک  تر در هر باب را باید ددی تر و دقیق های منظم بندی به همین ترتیب، دسته

مسائل عمومی و اساسی و مقدم نمودن آنها )برای نمونه اختصداص بدابی بده احکدام و مقدررات      

هدا(، تفکیدک مسدائلی کده صدرفاً دن ده        عمومی ع ادات و معامالت در آغاز هر یک از این بداب 

قضایی دارند از مسائل فقهی و فتوایی، تفکیک مسائل شکلی از م احث ماهوی، مانندد تفکیدک   

ای کده امدروزه آیدین دادرسدی مددنی و       احث مدنی و دزایی ماهوی از م احث شکلی و رویهم 

 قرار بگیرد  موردتودهشود تنها بخشی از کارهایی است که باید  کیفری نامیده می

شدناختی ایدن    ت روشئاهدا تودده بده فوایدد آثدار و اقتضدا       بنددی  تر از این تقسیم باری مهم

 هاست  بندی تقسیم

 بندی ابواب و مباحث فقه سیم. فواید تق2

 . فواید آموزشی و منطقی2-1

بندی مسائل هر دان ، فایده آموزشی است  ذهن انسان مطالب یکپارچده   کمترین فایده تقسیم

شود تدا ذهدن از مسدائل     بندی س ب می گیرد  تقسیم و دسته فرامی یدشوار بهرا  وستهیپ هم بهو 

تری داشدته باشدد     هایی دارند، تصور روشن و همگرایی ها گوناگون یک دان  که معموالً واگرایی

 :1، 1388بندی علم و رشته علمی معنا نددارد )المظفدر،    شود بدون تقسیم و باب بلکه گفته می

قسمت باید نتیجه سودمندی در پی داشته باشد؛ بددین منظدور، اقسدام بایدد بده لحداظ         (124

اقسام   (125 :1، 1388تفاوت باشند )المظفر، رود م ها و احکامی که از قسمت انتظار می ویژگی

باید با یکدیگر ت این داشته و تداخل نداشته باشند  همچنین اقسام باید به اعت ار دهت واحدی 

باشدد و همده    ومدانع  دامعبه همین ترتیب قسمت باید   (127 :1، 1388تقسیم شوند )المظفر، 

ایده مهم قسمت اشیا  این است که انسدان را  ف  (127 :1، 1388اقسام را در بر بگیرد )المظفر، 

  (134 :1، 1388کند )المظفر،  درک و فهم حد و رسم آنها کمک می درواقعدر تعریف اشیا و 

 دهد  تری از مجموعه فقه به دست می تقسیم م احث فقهی هم از این نظر درک روشن
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 . تمایز مباحث عبادی و غیرعبادی2-2

موارد زیادی برای فقیه یدک ضدرورت اسدت  پیکدره، شداکله و      تفکیک ع ادت از غیرع ادت در 

 عندوان  بده شرعی است  حتی انجام عمل  یامرونهبودن تابع  ع ادت به دلیل توقیفی وسقم صحت

د کده حدرام   گدرد  مدی « بدعت»ع ادت بدون دریافت امر و فرمان شر  گاه مودب تحقق عنوان 

ظر ودود دارد که آیا برای مشدروعیت ع دادت   ن درباره ع ادات ال ته این اختالفشود   قلمداد می

لزومًا به امر نیاز است یا آنکه احدراز مدالک مح وبیدت و مطلوبیدت بدرای صدحت و مشدروعیت        

ع ادت کافی است  برخی برآنند که مالک مح وبیت کافی است، اما این مدالک تنهدا از راه امدر    

در دانندد    دز امر نیدز ممکدن مدی    شود  گروهی دیگر احراز این مالک را از راه دیگری احراز می

شدار  و مشدروعیت    یامرونهمعامالت و امور عرفی و عقالیی چنین پیوستگی و وابستگی میان 

 ودود ندارد 

ویژگی دیگر ع ادت قصد قربدت اسدت  ع دادت بددون قصدد قربدت صدحیح نیسدت؛ بلکده          

ایدن بحدث نیدز مطدرح      عالوه بهسازد   هایی از عدم قصد قربت مانند ریا ع ادت را فاسد می گونه

نهی از اصل آن یا بنا بدر رأیدی دیگدر حتدی نهدی از       باودودامری ع ادی باشد،  هرگاهاست که 

ای قصدد قربدت    چنین نهی باودود درواقعتوان آن را با قصد قربت بجای آورد؛  کیفیات آن، نمی

غیرع ادی باعدث  اعتقاد عمومی بر آن است که نهی از معامله و امر  آنکه حالپذیر نیست؛  امکان

در امور غیرع ادی حسداب حرمدت تکلیفدی را از حسداب صدحت و       درواقعشود؛  بطالن آن نمی

 توان و باید ددا کرد  بطالن وضعی می

معیدار ع دادی یدا     خدود  یخدود  بده ممکن است گفته شود: وقو  تغییر در مسائل یک حوزه 

اسدت؛ مدثالً در    داده رخ ریید تغ مهد ای از احکام و مقررات ع ادی  بودن آن نیست  در پاره معامله

، اما این بده معندای آن نیسدت کده تعیدین ق لده امدری معداملی و         داده رخ رییتغ  همحکم ق له 

توان پاسخ داد که تغییر ق له یک استثناست  تغییر در احکدام   غیرع ادی است  به این گفته می

اصدل   بدرخالف  یندوع  بده ی ع ادی اندک و استثنائی است؛ اما ث ات در احکام معاملی و غیرعداد 

کنندد کده آن موضدوعات     عالوه گاه موضوعات خاصی به احکام ع ادی ارت اط پیددا مدی   است  به

امدری ع دادی    عندوان  بده نمداز   چنددوچون خود ممکن است عرفی و عقالیی باشند  برای نمونه 

ت دار  ممکن است تابع عناوین سفر و حضر یا اقامت و وطن باشد؛ این مفاهیم ممکن است بده اع 

نماز )قصر یا اتمام آن( اثرگذار باشدند  ولدی ایدن بده      چندوچوناند تغییر کنند و بر  اینکه عرفی

 در ینوع بهمعنای تغییر در خود ع ادت و امر ع ادی نیست؛ بلکه تغییر در امری عرفی است که 

امر ع ادی دخالت داشته است؛ همچنان که تغییدر در مفهدوم و تلقدی ادتمداعی از اسدتطاعت      

 است، اما در خود اعمال حج چنین تغییری متصور نیست  تصور قابلهمچون شرط حج 

های باب ع ادات و معامالت آن است که م احث در بیشتر مسدائل بداب معدامالت     از تفاوت

هم از این روی در اکثر مسائل این حوزه دلیل   (7 :1، 1413النائینی، ارتکازی و عقالیی است )
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م احث این حدوزه اغلدب بدر پایده همدان       درواقع  (355 :2، 1413ئینی، خاص ودود ندارد )النا

 شوند تا نصوص خاص  وفصل می قواعد ارتکازی و عقالیی حل

که  ترند  حتی در مورد آن دسته از افعال و رفتارهای پیام ر)ص( ع ادات عمومی یطورکل به

اختصاص، چنانچده   احتمال اختصاص به آن حضرت داشته باشد بنا بر رأیی در صورت شک در

رفتار بده   که یدرصورترفتار به حوزه ع ادات مربوط باشد اصل بر تعمیم آن به همگان است؛ اما 

توان آن را از احکام مختص بده   حوزه عادیات، یا به تع یری دیگر معامالت تعلق داشته باشد می

 ،(282 :ق 1296ی المجاهدد،  ی؛ الط اط دا 215 :2ق،  1364)ص( قلمداد کدرد )الغزالدی،    پیام ر

 اند  زیرا احتمال اختصاص در این قلمرو ودود دارد، اما ع ادات اغلب همگانی

 . شناخت احکام ثابت و متغیر2-3

شدود    در حوزه امور ع ادی، متعلقات و موضوعات احکام شر  اغلب توسط خود شار  تعیین می

حتی در موارد ابهام و ادمال  شود  ادزا، شرایط و ارکان واد ات مانند نماز توسط شار  بیان می

رود که وظیفه شار  بیان آن بوده اسدت    فرت به سراغ اصول و قواعد دیگر می فقیه با این پی 

شود؛ حال آنکه در  هم از این روی گاه برای نفی دز ، شرط یا قید مشکوک به برائت استناد می

هدای عقالیدی    عدرف و رویده  حوزه امور غیرع ادی در فهم متعلقات و موضوعات احکام اغلدب از  

شود؛ مگر اینکه شار  خود در مواردی مداخله نمدوده و موضدو  را تحدیدد و ت یدین      پیروی می

نموده باشد  حتی در این موارد هم در حمل تحدید و ت یین شار  بر تع د باید احتیداط پیشده   

صار موضدو  و  کرد؛ چه، گاه مقصود شار  بیان مصداق رایج موضو  یا متعلق حکم است، نه انح

 یا متعلق در موارد ذکر شده در متن 

های عرفی و عقالیی از  هایی از این دست آن است که تلقی نکته مهم در موضو  و یا متعلق

بده دیگدری بایدد د دران     « ضرر»آنها ثابت و یکنواخت نیست  مثالً با بیان این حکم شرعی که 

قدال بده ضدرر معندوی چنددان تودده       شدود  روزگداری عُ   شود، مفهوم ضرر، ثابدت و ایسدتا نمدی   

دانستند، اما زمانی دیگر هم ضرر معندوی و   کردند، یا آن را مودب ضمان مالی و مدنی نمی نمی

 آید  می حساب بهشود؛ و هم از طریق مادی قابل د ران  حیثیتی مهم قلمداد می

ای کده   گونه های عقالیی از بسیاری از مقوالت اعت اری در حال تغییر و تحول است  به تلقی

اصل تغییر و تحول خود یکی از اصول ثابت و اعت ارت عمومی در زندگی ادتماعی بشر بدوده و  

زمانی عُقال در فرت اشتراک دو نفر در ایراد ضرر به دیگدری    (208 :2تا،  ی، بییهست )ط اط ا

کنندد؛ امدا زمدانی دیگدر بده دلیدل افدزای  دقدت در          ضررهای وارد آمده حکدم مدی   تنصیفبه 

محاس ات و امکان کاربست چنین محاس اتی میزان دخالت هر یدک از دو عامدل در تقصدیر یدا     

ای بدا   دهندد  بلدوغ در دامعده    ولیت آنان تأثیر میئآفرین  درده و میزان خطر را در میزان مس

ای دیگر بده   دهد؛ اما در دامعه ساده برای هر یک از دختر و پسر در سن کمتر رخ می  ساختاری

تواند به وظدایف   های گوناگون فرهنگی و ادتماعی یک دختر نُه ساله اصوالً نمی دگیدلیل پیچی
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چنین امور عرفی و عقالیدی صدرفاً بده     ۀدربارمادری عمل کند  پذیرفتن نظریه ث وت و ایستایی 

اسدت؛ بده    دشدده ییتأدلیل اینکه یک تلقی خاص عقالیی مربوط به زمان خاصی توسدط شدار    

هدا و   مقدد  اسدالم یدک تلقدی خداص را پذیرفتده و دیگدر برداشدت         معنای آن است که شار 

های عقالیی را برای همیشه نفی کرده است  اث ات این مطلدب، دشدوار اسدت  بده همدین       تلقی

دهد بعید است که  ترتیب در م احث د ران خسارت که بسیاری از م احث دیات را تشکیل می

 د ران خسارت بدا پرداخدت شدتر یدا     نظر شار  مقد  به شکل خاصی از د ران خسارت مثالً

های د ران آن نیز اصوالً  باشد  حتی خود مفهوم خسارت و زیان و راه گرفته تعلقدرهم و دینار 

 امری عقالیی است 

شدود را   یکی از قرائنی که موددب اعت دار خ در واحدد مدی      است صارشیخ طوسی در مقدمه 

گمان باب حکدم عقدل    بی  (2 :1، 1387، شمارد )الطوسی مطابقت مضمون آن با ادله عقل برمی

های عقلی در حوزه معامالت به معنای اعم است کده کاربسدت دارد  ع دادات معمدوالً      و قضاوت

 کند  رمزآلودند و این محاس ات در آنها راه پیدا نمی

بودن یا عرفی و عقالیی بودن حکم در تعیین دامنه حکم در فرت شک هم  شناخت توقیفی

ت  اگر امری اعت ار خود را از رهگذر امضای شر  از آن روی کده عقالیدی بدوده    بسی اثرگذار اس

های عقالیی مرادعده   است به دست آورده باشد، برای فهم دامنه اعت ار حکم باید به همان تلقی

اند بده داوری و   ن دسته از قواعد فقهی که عرفی و عقالییکرد  از همین روی در تعیین دامنه آ

شود؛ حال آنکه در فهم دامنه امور تع دی باید تابع میزان داللدت ندص    قضاوت عقال مرادعه می

 بود 

 . تفکیک وسیله از هدف2-4

های فقهی و ارائۀ طرحدی بدرای سداختار     بندی باب دیدیم که شماری از فقیهان در مقام تقسیم

بنددی در مقدام    فکیک دوگانه وسیله و هدف سخن به میان آوردند  ددا از ایدن تقسدیم  فقه از ت

بندی سدخن بده میدان آمدده اسدت       نیز از این تقسیم یطورکل بههای خطاب شرعی  ت یین گونه

در مواردی که امری از دنس وسیله باشد هرگداه هددف منتفدی      (174، قاعده 81 :2)العاملی، 

  (83 :2شود )العاملی،  شود وسیله نیز منتفی می

کنند، هم ع دادات   اعتزالی که احکام از مصالح و مفاسد ت عیت می-بر پایه این م نای امامی

گیرد  افدزون بدر شدهید اول، شدمار      و هم معامالت سرانجام برای دستیابی به هدفی صورت می

ف بالدذات  وسیله و اینکه احکام شدریعت یدا هدد    -بندی هدف زیادی از فقیهان شیعی به تقسیم

بدا ایدن حدال      (67 :1410االحسدایی،   و 57 ،1428اند )السیوری،  است یا مقصد، تصریح کرده

های خاصی باید به هددف   تفاوت میان این دو حوزه از آن روست که در ع ادات با ابزارها و روش

اند  فلسفه و هدف تشدریع روزه، رسدیدن    ها توسط خود شار  مقد  بیان شده رسید  این روش

ه گوهر تقوا و قوت و عفت نفس و روح است، اما این هدف با امساک از همان اموری که شدار   ب
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 یافتنی است  تعیین فرموده دست

آیند   گونه وسایل به دست نمی ، اهدافِ احکام و مقررات حوزه غیرع ادی تنها با یکبرعکس

های رسیدن به فصدل   ها و شیوه وفصل خصومت و ادرای عدالت است؛ اما راه دوهر قضاوت، حل

ای کده در گذشدته عدین عددالت      خصومت و عدالت یکسان نیست  حتی کاربست روش و شیوه

هدای بددنی در دوران    بوده است ممکن است امروزه خالف عدالت قلمداد شود  د ران خسدارت 

 عربستان با شتر که کاالیی رایج بود شدنی بود، اما امروزه در بسیاری از رهیدز ش هگذشته و در 

دوامع و شاید حتی خود عربستان امروز این وسیله د ران خسارت نه بهترین روش است و نده  

 مسدئولیت پذیر است  روزگاری ضمان عاقلده در دامعده ق یلگدی کده مفهدوم       حتی کامالً امکان

بود، راهکار مناس ی بدود تدا ضدرر بددون د دران بداقی نماندد  امدروزه کده           شده رفتهیپذدمعی 

است به نام حکم شر ، افراد را به ادای خسارت از طدرف خویشدان    باخته رنگدمعی  مسئولیت

که این احتمال قوی است که ضمان عاقله قراردادی نانوشته در  ژهیو بهتوان کرد   خود الزام نمی

تواند همه یدا بخشدی    دامعه ق یلگی بوده و نه حتی حکم امضایی شر   در عوت، نهاد بیمه می

 شد د ران کند  سط عاقله پرداخت میهایی را که تو از خسارت

سدودمند   بسدا  چده روزگاری پس از ت عید مجرم به شهری برای ترغیب وی به توبه و ندامت 

با او معاشرت نداشته باشد؛ کسی به او پناه ندهد و بدا   کس  یهبود که از اهالی شهر بخواهند تا 

 :18، 1386سدت )الحدر العداملی،    ای که در روایت بر آن بسیار تأکید شدده ا  او غذا نخورد؛ نکته

امروزه در سایه سامان خاص ادتماعی شاید بتوان با ترغیب و تشویق خوبدان و صدالحان     (539

علمی و ادتماعی وی را بهتدر  -دامعه به ارت اط با بزهکار و مدد رسانیدن به وی به لحاظ روحی

هایی کده از   ان که مراق تبه ندامت از بزهکاری و بازگشت به دامان ادتما  ترغیب نمود  همچن

آمده است مانندد در روغدن داغ گذاشدتن دسدت پدس از اددرای        محکومان به کیفر به عمل می

، 1413مجازات قطع که در روایت ن وی و بسیاری متون فقهی آمدده اسدت )الج عدی العداملی،     

ه راهکاری صرفاً مراق تی برای حفدا ددان محکدوم بدود      (542 :41، 1981النجفی،   526 :14

رود امروز فقیهی پیدا شود که برای این امر صرفاً از آن روی که در متون دینی  است  گمان نمی

اینکده   ژهید و بده خصوصیت قائل شود و عدول از آن به روشی دیگدر را تجدویز ننمایدد      ذکرشده

هایی از این  پیداست این اقدام برای رعایت حال محکوم بوده است  ضمن اینکه بسیاری از شیوه

 اند، نه حکم شر  اقد   ت، رسم و عرف غالب زمانهدس

 تفسیر متن  درروش. تفاوت 2-5

کند تا نصوص ایدن دو قلمدرو یکسدان     های ذاتی قلمرو ع ادت با دیگر قلمروها ایجاب می تفاوت

معدین فهدم    و دمحددّ امدور  تفسیر و تع یر نشوند  در تفسیر متون ع دادی، مفداهیم در فضدای    

وص ناظر به قلمرو امور عرفی و عقالیی در پرتو تحدوالت مفهدومی فهدم    شوند، حال آنکه نص می

در معامله به دلیل تغییر ساختارهای « غرر»و « خطر»شوند  برای نمونه تلقی عقال از مفهوم  می
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تعلدق   عندوان  بده ادتماعی ممکن است تغییر کند  در احکام این حوزه در بسیاری مدوارد حکدم   

) (  ای عنوان در گذر زمان و مکان متفاوت است  بیان معصومانه گرفته است و مصداق و نمونه

 های رایج یک موضو  و تط یق مفهوم کلی بر مصادیق است، نه تفسیر حصری  گاه بیان مصداق

احراز مقددمات و م دانی تمسدک بده اطالقدات       باره نیدراهای تفسیر متن  یکی از حساسیت

قید اطالق دلیل است؛ مدثالً انحصدار مدوارد     عدرواقظاهری ادله است  گاه شرایط بیرونی خاص 

ای  تسعیر در احتکار به لحاظ این واقعیت بیرونی است که کاالهای اساسی و ضروری در دامعده 

که تشریع در آن صورت گرفته، ش  مورد بوده است؛ حصر اس اب فسخ نکاح از سدوی زن یدا   

العدالج یدا العدالج     هدای صدعب   از آن روی بوده که بیمداری  بسا چهمرد به عیوب خاص و معین 

 بسدا  چده یکی از اسد اب مملّدک    عنوان بهامروزی اصوالً ودود نداشته است؛ قلمداد کردن احیا  

های متعارف همان دامعه بوده است  امروزه که با گسترش فناوری کسدی   ناظر به امکانات و راه

ه بده عمدوم را در مددت    تواند مقدار زیادی از منابع وابست شخص حقیقی یا حقوقی می عنوان به

توان صرفاً با استناد به اطالق آن ادله چنین احیایی را تجویز نمدود   زمان کوتاهی احیا کند نمی

گونده احکدام گداه قیدد      های بیرونی در ایدن  ، وضعیت و واقعیتدرواقعو یا آن را مملّک دانست  

توان به فهم درست  نمیحکم بوده است  بدون توده به این قیود و تأکید صِرف بر تفسیر لفظی 

 متن نائل آمد 

رسداند   در حوزۀ مسائل عرفی، متعارف بودن یا نامتعارف بودن امری در معنایی که متن مدی 

)الموسوی،  های مختلف در منابع اصولی مطرح بوده است مؤثر است  این نکته از دیرباز به گونه

  (307 :1، 1376سیدمرتضی، 

 ای فقهی در چه حوزه و قلمدرو فقهدی   مسئلهاختی اینکه شن ت روشئابه اقتضا امام خمینی 

شود، گاه تع ّددی   احکامی که از شار  صادر می»گیرد توده داشته است  به نظر ایشان:  قرار می

اما گاه احکدام  ؛ مح  است که عُقال راهی به فهم سرّ و راز آن ندارند، مانند بسیاری از ع ادیات

« یدد »یدا اعت دار   « خ در ثقده  »ای کده بدر اعت دار     انند ادلهشر  ارشاد به راه و روش عقالست؛ م

کند  گاه نیز احکام، چیزی است در میانۀ این دو؛ یعنی نده از   ]همچون امارۀ ملکیت[ داللت می

تع دیات مح  است که عقال به هی  رو سرّ آن را ندانند و نه صرفاً ارشاد به چیدزی اسدت کده    

آن حکم دزمی ندارند؛ ولدی حکدم از تع ددیاتی     ۀدربارهم کنند؛ زیرا عُقال  عُقال آن را درک می

شدود کده بدا آن احکدام      برند و در ذهنیت آنان چیزهدایی یافدت مدی    است که عقال بدان راه می

گونه موارد، ذهنیت عقال و مناس اتی که نزد آنان معلوم است گداه موددب    مناسب است  در این

 :1، ج 1385الموسدوی الخمیندی،   )  «شدود شود تا دلیل شرعی به ارتکاز عقالیدی منصدرف    می

به این تفاوت روشی تودده داشدته اسدت  او در     دواهر صاحبگرایی مانند  حتی فقیه نص (313

اند خرده گرفته گفتده اسدت:    داشته باره نیدرابحث کفالت به تفسیری که برخی فقها از حدیثی 

د تع ددی تفسدیر و تع یدر    چرا فقها این حدیث را که از دنس امور ادتمداعی اسدت، بدا رویکدر    
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در م حث مزارعه دربارۀ اینکده آیدا    تذکرهعالمه حلی در   (193 :26، 1981کنند )النجفی،  می

توان نمای حاصل از مزارعه را تنها برای یک طرف عقدد قدرار داد، گفتده اسدت: ایدن شدرط        می

و طدرف بایدد از   این است که د شده نقل) ( او تیب اهلصحیح نیست؛ زیرا آنچه از پیام ر)ص( و 

شدود و تعددی از آنهدا ددایز      نما حصه و بهره داشته باشند؛ و امور شرعی از پیام ر)ص( اخذ می

مه خرده گرفته است که این امور البر ع یدرست به محقق قمی  (588 :4، 1375نیست )القمی، 

ز چندین  را ن اید توقیفی قلمداد کرد؛ شاید توصیه به شرکت در نما مربدوط بده افدراد معیندی ا    

  او همچنین به فتوایی از شهید ثانی در کتاب مغارسه و فتوایی یطورکل بهعقودی بوده، نه عقد 

و آن را  کدرده  اشداره اند  از فخرالمحققین در م حث نکاح که امور معاملی را توقیفی قلمداد کرده

مدی فدرا   شناسی از محقق ق ای که به لحاظ روش نکته  (588 :4، 1375ده است )القمی، کرنقد 

تواند دن ه شخصی و مدوردی   گیریم این است که در قلمرو معامالت، اوامر و نواهی شر  می می

داشته باشد و دارای وصف قانونگذاری عام ن اشد؛ امری که امکان آن در حوزه ع دادات منتفدی   

 نیست؛ اما بسیار نادر است 

 های خطاب شرعی . شناسایی گونه2-6

ی از یک نو  نیستند  از دیرباز دانشمندان اصول و فقه بدا تودده   ها و بیانات شرعی همگ خطاب

هدای شدرعی را    هدای مختلفدی از خطداب    و مناصب پیام ر)ص( و یدا امامدان) ( گونده    شئونبه 

هدای   های مشدهور خطداب   والیی و سلطانی نمونه ،های قانونی، قضایی اند  خطاب شناسایی کرده

هدای   (  خطداب 67 :1410؛ االحسدایی،  214 :1ملی، العدا  و 346 :1، 1421اند )القرافدی،   شرعی

هدای قضدایی مربدوط بده یدک مدورد        قانونی و شرعی بیانگر حکم شرعی هستند  ماهیت خطاب

روایات قضایی در بستر و زمینه یا مدورد  خاص یا بیانگر امری قضایی و مربوط به دادرسی است  

 واحدوال  اوضدا  و شدرایط و   ٔ  نده یمدرزتغییر مورد و یا دگرگونی  مح  بهاند   خاصی صادر شده

ای که پرداخدت تمدام    توان آنها را همانند شرایط ق ل تفسیر و تع یر کرد  در دامعه نمی، صدور

مهر پی  از زناشویی رایج است، ط یعی است که روایات حکم نمایند هرگاه میان زن و شدوهر  

می اسدت یدا بخشدی از آن؛    مهرالمس درواقعتمام مهر و  شده پرداختهاختالف شود که آیا آنچه 

تدوان مدالک داوری    تمام مهر است  این روایات را اما نمی شده پرداختباید حکم نمود که آنچه 

ای قرار داد که در آن پرداخت بخشی از مهر پی  از رابطه زناشدویی رایدج و غالدب     برای دامعه

عدرف اسدت، وقتدی     چون مضمون و محتوای روایت متناظر به درواقع  (152 :1باشد )العاملی، 

کند  چنین تغییر و تحدولی معمدوالً در    کند، کاربرد و تفسیر روایت هم تغییر می عرف تغییر می

دهد  سکوت دختر باکره در برابر پیشدنهاد ازدواج در یدک    ع ادت و متعلقات ع ادی آن رخ نمی

دیگر این حمل ای دیگر با عرف و فرهنگی  توان حمل بر رضایت کرد؛ اما در دامعه دامعه را می

 آید  و تفسیر و تع یر راست نمی

مدیریتی معصدوم) (   درواقعهای والیی و حکومتی بیانگر تصمیم حکومتی، والیی و  خطاب
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است و ویژگی بیان حکم کلی را ندارد  آنها چون دن ۀ مدیریتی دارند ممکن است از زمانی بده  

 زمان دیگر کامالً متفاوت باشند 

هدایی را کده صدرفاً بیدانگر خواسدت و تمایدل معصدوم) (         ید خطداب های پیشین با به نمونه

شخص انسانی است و اصوالً در موقعیت تشریع نیست نیز افدزود  گداه معصدوم) ( بده      عنوان به

امری، از آن روی که او نیز همچون هر انسانی تمایالت و تردیحاتی شخصی دارد، ابدراز تمایدل   

گویند )الط اط ائی  گونه افعال، افعال د لّی و ط یعی می ایندهد  به  نماید، یا آن را انجام می می

ندارند و ت عیت از آنهدا واددب    یگذار قانوناین افعال وده تشریع و   (279  :ق 1296المجاهد، 

با آنکه پیام ر)ص( در وضو صدورت   یرو نیازاهم   (282 :ق 1296نیست )الط اط ائی المجاهد، 

شسته است، این پرس  مطرح شده اسدت کده آیدا ایدن      یین میو دستان م ارک را از باال به پا

ق،  1296بوده یا به وصف تشریع؟ )الط اط ائی المجاهد،  ید لامری ط یعی و  عنوان بهکیفیت 

282)  

ها بیانی یا ادبی هستند  آنها بیانگر نکته خاصی هستند و بدر امدری ویدژه     نو  پنجم خطاب

گداه ایدن    ،(270 :1414نیست )السیسدتانی،   یگذار ونقانکنند که از دنس تشریع و  تأکید می

ها صرفاً برای تحذیر و هشدار و بیان اهمیت امری است  مثالً گفتار پیام ر)ص( که بنا بر  خطاب

 :12، 1386نقل، بازار را بدترین نقطه زمین و میددان ابلدیس برشدمرده اسدت )الحدر العداملی،       

اقتصادی و بازار، شوم و شدیطانی و در نتیجده،   وکار  به معنای آن نیست که عرصه کسب ،(334

مکروه یا حرام است؛ بلکه هشداری است بده بازاریدان و فعداالن اقتصدادی کده مراقدب        ،تجارت

گروهدی کده    دربارهپاکی خود باشند  به همین ترتیب، برابر نقل، پیام ر)ص(  درستکاری و دست

دیک اسدت کده فرمدان دهدیم تدا      نز»شدند، فرموده است:  در مسجد و نماز دماعت حاضر نمی

( این حدیث بر فرت صحت هرگدز  478 :3 ،1386)الحر العاملی،   «های آنان را آت  بزنند خانه

هدای چندین    به معنای آن نیست که حکم شرعی ترک مسجد و نماز دماعت، آتد  زدن خانده  

ک حضور کسانی است  این بیان تهدیدآمیز صرفاً برای بیان اهمیت حضور در مسجد و زشتی تر

توان آت  زدن  از این سخن و همانندهای آن هرگز نمی پسدر مسجد بدون عذر و علت است  

خانه افراد عادی یا امیرالمؤمنین) ( برای ترک حضور در نمداز دماعدت را تودیده کدرد  برابدر      

، امام صادق) ( درباره فرد رباخواری فرموده است: اگر به وی دسدت پیددا کدنم    ابن بکیرموثقه 

(؛ ایدن بده معندای آن نیسدت کده کیفدر       429 :12 ،1386ن  را خواهم زد )الحر العداملی،  گرد

 رباخوار شرعاً اعدام است؛ بلکه مقصود امام) ( بیان ق احت ربا و رباخواری است 

های بیانی حتی ممکن است در قرآن مجید هم ودود داشته باشند  تشد یه کدافران    خطاب

 ،والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکدل االنعدام  رپایان )معاند و مغرت در قرآن مجید به چا

شدأن یدک    ،( هرگز به معنای آن نیست که شأن آندان در روابدط حقدوقی و انسدانی    12محمد: 

« اددر »اند  به همین ترتیب تع یر از مهریه و صدداق بده    حیوان است و آنها فاقد کرامت انسانی
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( هرگز به معنای آن نیست کده ماهیدت عقدد    24سا : ؛ ن50دربارۀ ازدواج دائم و موقت )احزاب: 

 ای به نام ادرت ودود دارد  نکاح همانند اداره است و در آن مقوله

های خطاب در مقام استن اط و ادتهاد بسیار ضروری است  شدماری از   باری شناسایی گونه

ندوعی  گردد که خطاب مستند حکدم از چده ددنس و     نظرهای فقهی به این نکته بازمی اختالف

ها  ای است که این خطاب ها شناسایی قلمرو و حوزه گونه خطاب های تعیین این است  یکی از راه

های ناظر به بیان احکام ع ادی و توقیفی احتماالً بیشتر از دنس بیدان   بدان تعلق دارند  خطاب

ها  والیی و قضایی در این نو  خطاب ،اند  امکان تصور خطاب حکومتی احکام شرعی و همیشگی

های والیی، حکومتی و قضدایی   در قلمروهای ادتماعی احتمال خطاب برعکسبسیار بعید است  

فراوان است  در روایات مربوط به قضاوت، شهادت، حدود، دیات و تعزیرات احتمال اینکده بیدان   

فدراوان اسدت  بدرای نمونده سدخن معدروف        ،معصوم) ( مصداق حکدم قضدایی و والیدی باشدد    

 :17، 1386)الحدر العداملی،    « زمینی را احیا  کند، از آنِ وی خواهد بدود  هر کس» پیام ر)ص(

( احتمااًل فرمانی تجویزی و حکومتی است؛ پدس ایدن حددیث بده معندای آن نیسدت کده        328

حتی اگر بددون اذن   -یک قانون ابدی شر  هر کس زمینی را به هر کیفیتی احیا  کند عنوان به

های بیانی به انگیدزۀ تأکیدد بدر     د بود  حتی احتمال خطابلزوماً مالک آن خواه -حکومت باشد

 های ناظر به امور ادتماعی منتفی نیست  امری خاص، یا تهدید یا تشویق در خطاب

بیانی بنا بر نقل، امام صادق) ( در پاسخ به پرسشی م نی بر اینکده آیدا     در ارت اط با خطاب

آری، او را به »واج کند، نگاه کند، فرموده است: خواهد با او ازد تواند به چهرۀ زنی که می مرد می

گمان این سخن به معنای آن نیست  ( بی59 :14، 1386)الحر العاملی،   «خرد ترین بها می گران

در « یشتری»که مهر و صداق عوت است و نکاح از عقود معاملی و معاوضی است  در واقع واهۀ 

انونی آن نیست  این تع یر، بیانی است برای سخن امام) ( به معنای خرید در معنای شرعی و ق

خواهد با او ازدواج کند؛ نه خطدابی قدانونی تدا نتیجده آن      تصریح به دواز دیدن زنی که مرد می

فروکاستن ازدواج به بردگی یا چیزی نزدیک به آن باشد  همۀ روایاتی که در حوزۀ نکاح چندین  

 د کرتع یر و تفسیر  گونه همین( را باید 112 :14، 1386لحن و آهنگی دارند )الحر العاملی، 

بنا بر نقلی، پیام ر)ص( در دریان یک دعوای قصداص پدس از حکدم بده قصداص مکدرراً از       

اولیای دم خواست تا قاتل را عفو کنند و آنان خودداری کردند  پیام ر)ص( در پایان دربارۀ ولی 

( اگدر ایدن   96 :8، 1424ال یهقدی،  )  «اگر قصاص کند، او هم مانند قاتل خواهد بود»دم فرمود: 

کنندده هدم قاتدل     بیان پیام ر)ص( خطابی قانونی و شرعی باشد معنای آن این است که قصاص

است؛ ولی این خطاب بیانی است و در مقام تش یه و تنظیدر قدانونی و یکدی را قانونداً در حکدم      

ددویی   روحیده انتقدام   دیگری قرار دادن نیست، بلکه در مقام تأکید بر اهمیت عفدو و پرهیدز از  

 است 

شخص انسدان و   عنوان بهافعال ط یعی و د لّی که معصوم) ( آن را به همین ترتیب دربارۀ 
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دهد، اینکه رفتار معصدوم) ( بده کددام حدوزه و قلمدرو       انجام می گذار قانونمشرّ  و  عنوان بهنه 

تر  هت تشریع نزدیکمربوط باشد در تفسیر و تع یر آن مؤثر است  در حوزۀ ع ادیات حمل بر د

است  ال ته شهید اول با  برعکسمطلب  بسا چهبه صواب است؛ ولی در حوزۀ امور عادی و عرفی 

هدایی از مدوارد مشدکوک مانندد دلسدۀ اسدتراحت پدس از         طرح بحثی در این باره و ذکر مثال

 و 211، 1سربرداشتن از سجده حمل این افعال را بر وده تشریع تردیح داده اسدت )العداملی،   

 های مختلف تفاوت نهاد  رسد در این باره باید میان حوزه به نظر می  (156 :1428السیوری، 

تدوان تعمدیم داد    اصوالً مضامین قضایی و داوری و حکم پیام ر)ص( در موارد خاص را نمدی 

تن یه بسدتاند یدا کسدی را     عنوان بهحتی اگر پیام ر)ص( مال کسی را   (68 :2، 1364)الغزالی، 

ه نماید تا زمانی که بیانی کلی م نی بر اینکه این حکم شامل هر کسدی کده چندین کندد،     تن ی

از همدین روی    (224 :2، ج 1364)الغزالدی،  (3) توان آن را به همگان تعمیم داد خواهد شد نمی

در   (224 :2، 1364شدود )الغزالدی،    شود تعمدیم داده نمدی   نقل می« قضی»روایاتی که به لفا 

تعزیرات، قضا و شهادات روایاتی که دن ۀ قضایی و حکمی دارندد، کدم نیسدتند     م احث حدود، 

 اند  نامیده« احکام»ها را  شاید به همین دلیل فقیهان عنوان کلی این باب

ها به احکام ابراز ناخرسندی کرده است )مطهدری،   استاد مطهری ال ته از نامگذاری این باب

تواندد مفهدومی داشدته باشدد؛ احکدام،       م در اینجدا نمدی  اساساً کلمۀ احکابه نظر ایشان،   (129

توان شمرد و نه از عقود و  اصطالحی است نه چندان مناسب برای ابوابی که نه از ع اداتشان می

احکدام بده معندای     که اگر گذشته از این  (129)مطهری، نه از ایقاعات و نه از عادات و سیاسات 

حکم شرعی بحدث  های فقهی به نوعی از  در همۀ بابحکم شرعی باشد، این ایراد بجاست؛ زیرا 

اما شاید فقیهان از احکام همان معنایی را که ابوالصالح حل ی توضیح داده اسدت؛ اراده  ؛ شود می

زیادی از قلمدرو ع دادات دددا     ۀاحکام تا انداز، برابر این تفسیر  (112 :1403، )الحل ی اند کرده

ط یعی و عرفی اسدت و  ، ت که اصوالً ناظر به امور عادیی اسیشوند؛ زیرا گویی احکام قلمرو می

های شار  در آن قلمرو را بداند تدا بده حدرام نیفتدد       در عین حال مکلف باید تحدیدها و ت یین

اندد، نده حکدم     کدار بدرده   را به معنای قضاوت و فرمدان بده  « حکم» شاید هم فقیهان در این باره

پای قضاوت  ینوع بهزیرات، دیات، قضاوت و شهادت زیرا در بسیاری از م احث حدود، تع؛ شرعی

و حکم معصوم) ( در میان است  حتی در مواردی که حکم شرعی بسیاری از افعال تعیین شده 

قضدیه  »سرانجام به حکم حاکم نیاز است  هم از این روی روایاتی که از سوی فقیهان با عندوان  

 برای مثدال،   (49 :1383تند )محقق داماد، ها، کم نیس اند در این حوزه شناخته شده« فی واقعه

همسدر ابوسدفیان کده گفتده اسدت:       هندد بنا بر روایتی نس تاً مشهور، پیام ر)ص( در پاسخ بده  

دهدد، فرمدوده    ابوسفیان مردی خسیس است و به من و فرزندم چیزی که ما را کفایت کند نمی

اگدر ایدن بیدان      «د، بدردار متعدارف تدو را کفایدت کند     طور بهبرای خودت و فرزند آنچه »است: 

پیام ر)ص( قضاوتی موردی باشد، به همان مورد اختصاص خواهد داشت؛ امدا اگدر بیدان حکدم     
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  (348 :1، 1421القرافدی،  )کلی باشد، تجویزی است برای هر زنی که شوهر وی چندین باشدد   

است و میان پس بنا بر یک تفسیر، این حدیث قانونی عام؛ و بنا به رأیی، دستوری صرفاً موردی 

گونده مسدائل    این دو بسی تفاوت است  بدین لحاظ، عنوان احکدام بدرای قلمدروی کده بده ایدن      

ماند که حتی بدا ایدن تفسدیر و     پردازد، عنوان نامناس ی نیست  هر چند این اشکال باقی می می

بددین  اند و نه شاید بیشتر آنها حکم  تع یر هم نه همۀ مسائلی که زیر این عنوان قرار داده شده

 معنا نیستند 

روایات قضایی ط عاً در احادیث منقول از معصومانی مانند پیام ر)ص( و امیرالمدؤمنین) ( کده   

گونده   گرفته در عمل این های صورت اند، بیشتر است  برابر تت ع دارای منصب حکومت و والیت بوده

 ر)ص( و وصی) ( بیشتر اسدت  است در روایات پیام یضَم یا قَکَر، حیأمی مانندروایات که با تعابیری 

این روایات را ن اید بر ت لیغ احکام حمل کرد  با این حدال حتدی در میدان      (53 :1408)س حانی، 

این روایات هم ممکن است مواردی یافت شود که بیانگر قاعدۀ کلی در زمینۀ امور حکومتی یا دز 

الضدرر آن را بیدانگر حکمدی     که امام خمینی بنا بر تفسیر خاص خدوی  از قاعددۀ   آن باشد  چنان

 :1414حکومتی و سلطانی و نه ناظر به بیان حکم شرعی صرف دانسته است )الموسوی الخمینی، 

از سوی شماری از شاگردان مرحوم امام مورد نقد قدرار   یدرست به(  هر چند این تفسیر و تع یر 86

  (53 :1408س حانی، ) گرفته است

استناد به اینکده روایتدی مربدوط بده کددام بداب اسدت،        به هر روی، درست است که تنها با 

توان تکلیف محتوای آن را کامالً روشن ساخت؛ اما تعیین اینکده حددیث بده کددام بداب و       نمی

 کند  تر محتوای آن کمک می تا اندازۀ زیادی به فهم دقیق قلمرو فقهی تعلق دارد

 . شناخت احکام تأسیسی از احکام امضایی2-7

ها بده احکدام تأسیسدی دسدت زده اسدت  حتدی در برخدی         در برخی حوزه شار  مقد  اسالم

هدای رایدج و سداختارهای غالدب ادتمداعی، فرهنگدی و        قلمروها وضع این احکام به دلیل تلقی

نیداز  « اصل تدریج در بیان و اددرای احکدام  »اقتصادی آسان ن وده است و به بردباری و رعایت 

فر و مجازات بدرای آن تنهدا یدک نمونده از ایدن      بوده است  تحریم شرب خمر و سپس وضع کی

ناپذیر همده ادیدان ابراهیمدی بدوده      دست احکام است  با آنکه انوا  ع ادت، گوهر و دز  ددایی

 اند  ها و دزئیات احکام ع ادی تقری اً همگی در شمار احکام ع ادی است، ویژگی

فته و هماهنگ بدا مقاصدد   های مودود را پذیر بر عکس، در برخی قلمروها نو  احکام و رویه

به گفتده  ها اعمال نموده است   کلی شریعت تنها اصالحات و تعدیالت اندکی نس ت به این رویه

معامالت به معنای اعم و اخص و همچنین بسیاری از سیاسات را شار  »یکی از فقیهان معاصر: 

در حدوزه غیدر   اما ع ادات را شار  وضع و تأسیس کرده است  حکم شدار   ؛ تأسیس نکرده است

ع ادات از دنس تهذیب، هدایت، اصالح، نفی احکام ضرری و تأیید موارد سودمند بدوده اسدت    

امضایی بودنِ موقف و موضع شار  در این قلمروها سنگ بنای این م احث و کلید حل بسیاری 
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( در حوزۀ معامالت، بنای مردم بدر عمدل بده    11 :ق 1415)مکارم شیرازی،   «از مشکالت است

های رایج در میان دامعه بود؛ مگر اینکه شار  آنان را منع نماید  ظداهراً بده همدین     ان رویههم

هدا   دلیل در م احث ع ادی با کثرت پرس  مؤمنان موادهیم؛ حال آنکه در غیر ع ادات پرس 

  (11 :1415از پیشوایان دین کم است )مکارم شیرازی، 

ی در حوزۀ ع ادیات غالب است، حال آنکده  توان گفت: شمار احکام تأسیس به بیانی کلی می

در حوزۀ معامالت به معنای اعم، غل ه با احکام امضایی است  در حدوزۀ معدامالت بده دشدواری     

در بناهدا و ارتکدازات عقالیدی     یندوع  بده توان احکام و یا حتی قواعدی تأسیسی پیدا کرد که  می

 ریشه نداشته باشند 

ی و تأسیسی تفاوتی ودود ندارد؛ آنها همگی مستقیم اندازی ال ته میان حکم امضای از چشم

اند؛ با این حال، در خصدوص احکدام امضدایی ایدن پرسد  دددّی        و غیرمستقیم احکام شریعت

قوی شار  مقد  آنها را از آن روی که مورد تأیید عقال بدوده اسدت،    احتمال بهمطرح است که 

ای که زمانی مدورد تأییدد عقدال     اه رویهده است  حال هر گکرتأیید نموده یا در برابر آن سکوت 

بوده است، تأیید و رواج عقالیی خود را از دست بدهد و مردود اعالم شدود، آیدا شدار  مقدد      

اندازی الزمۀ  زند؟ پاسخ مث ت به این پرس  آسان نیست  از چشم همچنان بر آن مهر تأیید می

بدا عقدالی زمدان تشدریع      این امر آن است که شار  مقد  اسالم دل ستگی و همددلی خاصدی  

های آنان سر ناسازگاری داشته باشد  این در حالی اسدت کده مدا     داشته و با عقالی آینده و رویه

اند، پایین بوده است   های شرعی بوده ای که مخاط ان اولیه خطاب دانیم سطح مدنیت دامعه می

قید موضو  حکم باشدد   از نگاهی فنی، این احتمال که در احکام امضایی، رواج و شیو  عقالیی،

خدود حکدم منتفدی شدود،      جهیدرنتدز  موضو ِ حکم و  درواقعو با متروک شدن رویه عقالیی 

در کددام حدوزه قدرار     مسدئله بندی م احث فقهدی و اینکده    بنابراین، توده به دسته؛ قوی است

رتیدب  انداز امضایی یا تأسیسی بودن حکدم و ت  از چشم مسئلهشود تا فقیه به  گیرد س ب می می

 آثار هر یک نیز توده نماید 

 تعارض نصوص حل راه. کمک به یافتن 2-8

گداه بده    ذکرشدهای که به پیروی از آن در متون دینی  مسئلهشناخت دایگاه و موقعیت نص و 

کند  تنها برای نمونه، با تودده بده    حل تعارت میان نصوص کمک هم می فهم درست یافتن راه

ر نصوص مربوط به معصدومان) ( گداه مقتضدای دمدع عرفدی و      ودود آرای حکومتی و والیی د

مق ول میان دو نص متعارت آن است که یکی بر تشریع ابدی و دیگری بر امر والیی و سلطانی 

حمل شود  با توده به ث وت منصب والیت برای معصومان) (، ط یعی است که آنان گاه مطل ی 

حکم کلی و تشریع  ،دلیل رعایت شرایط خاص والیت و حکومت اظهار نمایند که به عنوان بهرا 

ط یعی است که اوامدر والیدی بیشدتر بده حدوزه        (22-32 :1393)مددی موسوی،   اشدنابدی 

ای که در آنهدا مراعدات عقدل دمعدی، مشدورت و رددو  بده         بود؛ حوزهغیرع ادیات مربوط خواهد 
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ترتیب اتخداذ تصدمیمات    کارشنا  برای شناخت موضوعات بسیار بردسته و پررنگ است  به همین

حکومتی و سلطانی متفاوت در شرایط گوناگون اصوالً متضمن تعارضی نیسدت تدا بده حدل آن نیداز      

 باشد 

 فرجام
نظر از فواید منطقی و آموزشی آن ددی گرفت  فواید و آثدار   بندی ابواب فقه را باید قطع تقسیم

شدود  پویدایی و تحدول در     هدای آموزشدی و منطقدی آن محددود نمدی      بندی به دن ه این دسته

های غیرع ادی فقه به اعت ارات گوناگون گسترده است؛ از تحوالت نداظر بده موضدوعات و     بخ 

های عقالیی از مفاهیم مرت ط با احکام این حوزه  به همین  متعلقات احکام گرفته تا تغییر تلقی

خدور تودده اسدت      های ادتهادی در ابدواب گونداگون بسدیار در    ت و لوازم روشئاترتیب، اقتضا

نصوص حوزه غیر ع ادیات را باید در همان بسترهای فهم عقالیی تفسیر و تع یدر کدرد  تعیدین    

تواندد فقیده را    فقهی ناشی از آن به کدام حوزۀ شریعت تعلق دارد می مسئلهاینکه متن دینی و 

با نصوص تر برای رفع تعارت احتمالی نص  حل مناسب در شناخت نو  و گونه خطاب، یافتن راه

های عقالیی، تعیین دامنۀ حکم و مطلق یا  دیگر، تأثیرپذیری حکم مستفاد از نص از تغییر تلقی

 مقید بودن، امکان یا عدم امکان فهم فلسفه و علت حکم کمک نماید 

اسدت کده    پرواضحاز مسائل گوناگون است   یا زهیگوناگون فقه اغلب آم یها باب، حال نیباا

و  اتیاسد یس اید  اتید عاد اید مانند ع ادات و معامالت  یبه مسائل یفقه یها باب یبند میدر تقس

 سدت یآن ن یبه معندا  نیاند ادماالً توده شده است؛ اما ا ها و نصوص آنها متفاوت باب نیا نکهیا

متفداوت دارندد    تید که ط دع و ماه  ینصوص و مسائل کیو تفک میمسائل به تقس تک تک درکه 

مربوط بده   یا مسئله، یاند  ممکن است در م احث ع اد شده زیامتم گریکدیتوده شده و آنها از 

بده   تدوان  یم یدشوار به سان نیصادق است  بد زیعکس آن ن که چنانباشد؛  شده مطرحمعامالت 

 ژهید و بده صادر کرد   یمسائل باب خاص ۀهم یرا برا یحکم واحد، بودن ییالعق ای یلحاظ تع د

از  یا زهید آم، اندد  شدده   ادآورید  ربداز یاز د هدان یکده فق  گونه همان یفقه یها از باب یبرخ مسائل

 کده  یدرحدال هاست   باب دست نیازاروشن  یا است  م احث نکاح نمونه یو معامل یم احث ع اد

آن مانندد   مسدائل از  یا پداره ، است یتع د مسائلاصل م احث مربوط به نکاح و طالق در شمار 

 یدی در م احدث دزا  بیترت نیاست  به هم ییالو عق یخانواده و مهر عرف ۀادار چندوچون، نفقه

اسدت و   یتع دد  یاز رفتارهدا امدر   یا پداره  یانگار درم یمانند حرمت و حت یم احث بسا چه زین

اسدت کده    یدر حدال  نید نددارد  ا  یم احث اثدر خاصد   نیا چندوچوندر  یو تحوالت عرف رییتغ

و تحدوالت   ریید از تغ توانند یم ،اند ییکه نوعاً در شمار احکام امضا درائمبه  یفریک یها واکن 

د دران خسدارت و    یهدا  و راه اتید م احدث د ۀ گفته دربار نی  همرندیاثر بپذ ییعقال یها یتلق

، هدا  ابهام نیباودودا  دیآ یخسارت هم راست م ند را چندوچوندر  ییمحاس ه مالحظات عقال

اگر با گدذر زمدان و در    ژهیو بهبخ  باشد؛  الهام اریبس تواند یم مسئله تیو موقع گاهیتوده به دا



 شناختی آن های فقهی و پیامدهای روش بندی باب دستاری در تقسیم 102

 شود  تر قیمسائل آنها هرچه دق یبند ها و دسته باب یبند میتقس هانیتالش فق هیسا

 ها: پانوشت

 باره نیدراهم  اهل سنتها در فقه شیعی است  متون فقهی  بندی ید ما در این نوشتار بر مرور دستهتأک( 1)

گانه: ع ادات،  بندی سه عابدین فقیه حنفی با تقسیم های خاص خود را دارند  برای نمونه ابن بندی دسته

معامالت به معنای اعم و عقوبات همدلی نموده و هر یک از این سه حوزه را شامل پنج زیرمجموعه دانسته 

و تعامل احتمالی  اهل سنتبندی م احث در فقه  مطالعه دسته  (79 :1، ج 1412عابدین،  است )حاشیه ابن

 به مطالعه مستقلی نیاز دارد  باره نیدرافقه شیعی و سنی 

و ابوالصدالح   448بندی خاصی از م احث فقهی دارد، درگذشته  تقسیم المراسمدیلمی که او نیز در کتاب  سالر( 2)

اند؛ هر چند تحقیدق دربداره اینکده آیدا      سان این دو فقیه معاصر بوده قمری است  بدین 447درگذشته به سال 

بنددی دیگدری بداخ ر     ؛ و اینکه آیا این دو فقیه از کتاب و شدیوه تقسدیم  الکافی یاالمراسم زودتر نگارش یافته 

 مند پژوه  است زاند یا نه نیا بوده

ماالً ممن فعل فعالً أو إیقاعه ضرباً أو نو  عقوبه فإنه له خاصه ما لم ی ینه أن من فعدل ذلدک الفعدل      )ص(أخذه( 3)

  فعلیه مثل ذلک المال

 فارسی منابع

   قرآن کریم
شماره ، آفاق الحضاره االسالمیه، "مائه بحث فی االصول االربعهًْ"(، 1378)شهریور  ایزدی م ارکه، کامران

 ، سال دوم 4

، سدال  3شدماره   فقه اهل بیتت، ، "های فقه بندی باب نگاهی به دسته"(، 1374)پاییز  علی بردی، یعقوب

  241-262 :اول

المعدارف بدزرگ    تهدران: مرکدز دائدرهًْ    استالمی،   المعارف  رهًْدائ، "اصدل "(، 1385) حاج منوچهری، فرامرز

  218 -2،220ج اسالمی 

  261-293 :32شماره  قبسات، ،"بررسی ساختار فقه"(، 1383)تابستان  زاده، حسین حسن

 علوم قرآن و حدیث،، "پی  از کلینی نویسان  دامع"(، 1388)بهار  ی، سیدکاظم و علیه رضادادیط اط ا
  8-33 :51شماره 

  2قم: صدرا، ج  اصول فلسفه و روش رئالیسم،، (تا بی) نیمحمدحس دیسی، یط اط ا

  4تهران: کیهان، تصحیح: مرتضی رضوی، چاپ اول، ج  جامع الشتات،(، 1375) قمی، میرزا ابوالقاسم

تهران: مؤسسده پژوهشدی حکمدت و فلسدفه      ،ستیز طیمحالهیات (، 1393) یمصطف دیسمحقق داماد، 

 پ اول ایران، چا

مجله ، تقریر: رحیم نوبهار، "تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی"(، 1383) یمصطف دیسمحقق داماد، 

  49-74، 39شماره  تحقیقات حقوقی،

شهر ، "ددیدی برای رفع تعارت روایات حل راهفقه والیی؛ "، (1393زمستان ) مددی موسوی، سیداحمد

  12، سال سوم، شماره 22-32 :قانون

 دا: صدرا  ، بیآشنایی با علوم اسالمی )اصول فقه و فقه( تا(، )بی ی، مرتضیمطهر
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 قم: سرایی، چاپ اول  رساله حقوق،(، 1383) منتظری، حسینعلی

بیدروت: دارالفکدر،    رد المحتار علی الدر المختار )حاشیه ابن عابتدین(، (، 1412) ابن عابدین، محمدامین

  1چاپ دوم، ج 

اهلل مرعشدی،   قم: کتابخانه آیدت  االقطاب الفقهیه علی مذهب االمامیه، (،1410) وردمه أبی االحسایی، ابن

 چاپ اول 

قدم: مکتدب االعدالم     الفوائد الرجالیه، ملحت  بکتتاب رجتال الخاقتانی،    (، 1404) ال ه هانی، محمددباقر 

 االسالمی، چاپ دوم 

لمیه، تحقیق: محمدد ع ددالقادر   بیروت: دارالکتب الع ،السنن الکبری(، 1424) ال یهقی، احمدبن الحسین

  8عطا، چاپ سوم، ج 

 قدم: مؤسسدهًْ   ،الی تنقیح شترایع االستالم   مسالک االفهام(، 1413) الدین بن علدی  الج عی العاملی، زین

  14المعارف االسالمیه، چاپ اول، ج 

 17، 14 ،12، 3تهران: اسالمیه، چاپ هشدتم، ج   وسائل الشیعه،(، 1386) الحر العاملی، محمدبن الحسن

  18و 

اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین) (،  الکافی فی الفقه،(، 1403) الحل ی، تقی الدین ابوالصالح

 تحقیق: رضا استادی، چاپ اول 

قم، اسماعیلیان، تحقیق: محمدعلی ال قال، چداپ دوم،   شرایع االسالم،(، 1408) الحلی، دعفربن الحسن

  4-1ج 

 قم: مط عه الخیام، تقریر: حسن عاملی مکی، چاپ اول  ،قاعدتان فقهیتان(، 1408) س حانی، دعفر

قدم:   ، المراسم العلویه و األحکام النبویه فی الفقه اإلمتامی (، 1404) زیع دالعزالدیلمی، حمزه بن  الرالس

 ، تصحیح: محمود بستانی، چاپ اول  منشورات الحرمین

 قم: مکت ه السیستانی، تقریر: سیدمنیر القطیفی  االصول،الرافد فی علم (، 1414) السیستانی، سیدعلی

اهلل  قدم: مکت ده آیده    نضد القواعد الفقهیته علتی متذهب االمامیته،    (، 1428) السیوری، مقدادبن ع داهلل

 کمری، چاپ دوم  المرعشی النجفی، تحقیق: السیدع داللطیف الکوه

قم: دارالصدر، چداپ دوم، ج   البیت)ع(، ب أهلالفتاوی الواضحه وفقاً لمذه(، 1430) الصدر، سیدمحمدباقر

1  

مرکز االبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصددر، تحقیدق:    الومضات،(، 1425) الصدر، سیدمحمدباقر

 لجنه التحقیق التابعه للمؤتمر العالمی لالمام الشهید الصدر 

 لنشر االسالمی، ط ع دوم ، قم، مؤسسه ا4-1ج  من الیحضره الفقیه،(، 1404) الصدوق، محمدبن علی

 آل ال یت، قم، چاپ اول  مفاتیح االصول،(، 1396) الط اط ائی المجاهد، محمدبن علی

  1قم: مؤسسه النشر االسالمی، چاپ اول، ج  المهذب،(، 1406) الطرابلسی، ع دالعزیز بن براج

  2ج اسماعیلیان، قم،  الذریعه إلی تصانیف الشیعه،تا(،  الطهرانی، آقابزرگ )بی

اری، چداپ  دی اک ر غفد دم: دارالحدیث، تحقیق: علددق االستبصار،(، 1387) دبن الحسندوسی، محمددالط

  4-1سوم، ج 
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اک در   دار الکتدب االسدالمیه، تصدحیح: علدی     تهران:  االحکام، تهذیب (، 1386) الطوسی، محمدبن الحسن

  1-10غفاری، چاپ اول، ج 

آل  محمدصدادق  دیسد تهدران: المکت ده الرضدویه، تحقیدق:      ت،الفهرس تا(، )بی الطوسی، محمدبن الحسن

 ، چاپ اول  بحرالعلوم

قم: مؤسسه النشر االسالمی، تصحیح:  مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه،(، 1419العاملی، سیددواد )

  12محمدباقر خالصی، چاپ اول، ج 

قم: مکت ه المفید، تحقیق ع دالهادی  فوائد،القواعد و ال تا(، )شهید اول( )بی نیالد دمالالعاملی، محمدبن 

  2و  1حکیم، ج 

قم: مؤسسه آل ال یت إلحیدا    ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، ،(1377) نیالد دمالالعاملی، محمدبن 

  1التراث، ج 

دار الش ستری للمط وعدات، تحقیدق حسدن مصدطفوی،       قم: االصول السته عشر، (،1405) عده محدثین

 چاپ دوم 

 مجلته ، "االصول االربعمائده عندالشدیعه االمامیده: وهدم أم حقیقده     "(، 2010) بواعنه، سعید محمد علی

  376 :37 ،االردنیهالجامعۀ ، القانون الشریعۀ و علوم : دراسات

قم: منشورات الشدریف   ،(در )فقه االصول علم المستصفی من(، 1364) الغزالی، ابوحامد محمدبن محمد

  2ق مصر، امیریه(، ج 1322الرضی )افست از چاپ 

قاهره: دارالسالم، تحقیق: محمدد احمدد سدراج و علدی      کتاب الفروق،(، 1421القرافی، احمد بن ادریس )

  1دمعه محمد، چاپ اول، ج 

تهران: مدرسه عالی شهید مطهری،  معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه،(، 1429الکاشانی، محمدمحسن )

 تحقیق: مسیح توحیدی، چاپ اول 

قم: مجمدع الدذخائر االسدالمیه، تحقیدق: سدیدمهدی       مفاتیح الشرایع،(، 1401) لکاشانی، محمدمحسنا

  1ردایی، ج 
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