تحلیل جایگاه عرف در موضوعشناسی و مصداقشناسی فقه هنر

تحلیل جایگاه عرف در موضوعشناسی و مصداقشناسی فقه هنر
محمد عشایری منفرد



چکیده
عرف یکی از نهادهای پیرافقهی استتک ا اباطاو یقیقی ا فقا فریقید دابدد دب ستتا های اخیر فیلستتافاف فقاهک زازف فقهی

امامیا دب ابف جایگاف اید نهاد دب مرازل مختلف فقاهک ،حثهایی ردفاندد از اید میاف میاااف از تابهایی مانند دبآمدی
ر عرف ی تاب فقا ی عرف یاد ردد پژیهندگاف اید عرصا دب پژیهشهایی ا پیشار ا انجام بساندفاند ،اا زدیدی ماهیک
عرف ی محدیدیکهای اب سک آَف با دب فقاهک امامیا م شخص ردفاند اما ا گ س سک جدی فقا مطلق از فقا م ضاف ااجا
افی نکردفاندد اید امر ماجب ریز ا هامهایی دب اطیید م سئلا ی اقطات اید دیدگافها شدف ا سکد از دیگر سای ما ضاعات
فقاهک هنری ییژگی متمایزی دابند ا اهمیک نگافهای عرفی دب فقاهک هنر با یشتتتر می ندد اید ناشتتتاب دبصتتدد استتک
جایگاف نهاد عرف با دب فرایند فقاهک هنر ا مثا ا یک فقا مضتتتاف اطیید ندد رای اطیید اید جایگاف ا ناچاب اید ا تدا ا
گ س سک ید فقا مطلق ی فقا م ضاف ااجا افی شادد فر ضیا اید احقیق اید ا سک ا دب فقا م ضافی مانند فقا هنر ،ا فقیا
رخالف فقا مطلق ا جای زکم اید ا نظریا ر سد ،عرف اب شناس دب از شنا سی ما ضاع ی م سائل آف جایگاف خا صی
دابدد همچنید عرف ع صر صدیب ادلا نیز دب فهم م ا ضاعات م ستنطط جایگاف خا صی دابد ی م صادیق نیز ا خاطر بیش
خاصی ا دب فقا مضاف یجاد دابد ،گاف ا مسئلا فقیا اطدیل می شاندد اید ناشتاب ا بیش تا خاناای ی ا جستاب دب منا ع
فقهی ی دبصدد اقطات اید فرضیا اسکد
کلید واژه :عرف ،فقاهک ،فقا هنر ،فقا مضاف ،فقا مطلق

مقدمه
طرح مسئله

عرف از نهادهایی اسک ا دب فرایند فقهی استنطاو ،اب ردهای پیدا ی پنهانی دابدد ماضاعات هنری نیز از ماضاعات هد ی
گاف ناپیدایی هستند ا فقیهاف فریقید ازکام آفها با از دیر از اا ناف ربسی می ردفاندد دب میاف سیابی از فقاآشنایاف اید
انگابف بیاج دابد ا فقیا انها اید زکم با یا د ی ا عنااف فقیا ،زق مداخلا دب ربستتی ماضتتاعات با ندابد ی دب نتیجا دب
اید زیطا نظرش اخصصی نیسک اا از منظر ادلا اجتهاد ی اقلید معتطر اشد! دب ابف مصایق اید ماضاعات ناانها فقاآشنایاف
لکا زتی فقهیاف نیز گاف ی یگاف ا صابت مطلق گفتااند ا زیطای مصادیق با زیطای یبید فقیهاف نمیدانندد اید انگابفها
ر اید نکتا اکیا دابند ا ربسی ماضاعات ازکام ی ربسی مصادیق آف ،ا صابت مطلق اب عرف اسک ی از اید بی نا ا
فقیا اباطاطی دابد ی نا ا فقاهکد
 دانشآماختا سطح چهاب زازف ،مدبس سطاح عالی زازف علمیا قم ،عضا هیئک علمی جامعةالمصطفید
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از آفجا ا از یک سا انگابفهایی از اید دسک دب میاف فقیهاف ی فقاآشنایاف یجاد دابد ی دب آقاب ی نگاشتاهای فقهی ی
پیرافقهی اکراب ی اا ید میشاد ی از سای دیگر استنطاو ازکام شرعی مر او ا ماضاعات هنری دب گذشتا دانش فقا بیاج
داشتتتا استتک ،اید پرستتش رای فیلستتافاف فقاهک پدید میآید ا قلمری دخالک فقیهانا فقیا دب استتتنطاو ازکام مر او ا
ما ضاعات هنری چی سک؟ رب سی اید م سئلا دیف ااجا افی ا مطادی ه ستی شناختی عرف ی ازاعریف دقیق فقا هنر ا
مثا ا یکی از زیر شاخا های فقا م ضاف می سّر نی سکد از اید بی اید مقالا دب دی خش ا رب سی اید م سئلا اقدام می ند؛ دب
خش نخستتک می اشتتد اا ا چیستتتی عرف پرداختا ی اعریفی دقیق از فقا هنر ا دستتک دهد ی دب خش دیم ا امر ز ر
ماضاعشناسی ی مصداقشناسی ،می اشد اا زیطای دخالک فقیا ی جایگاف عرف دب اید زیطا با مشخص ندد

هستیشناسی عرف
معنای لغوی

جستابهای لغای نشاف میدهد ا اب اب لغک نزدیک ا دف معنا رای یاژف عرف رشمردفاندد ا د فابس ت اما ت انها سا معنا
رای اید یاژف ذ ر ردف اسک :یکی اتا ع ی ااصا  ،دیگری سکاف ی طمأنینا ی سام معرفک ی شناخکد iربسی معانی متعددی
ا رای اید یاژف شمردف شدف دب زا صلا اید مقا نمیگنجد اما م سلّم ا سک ا لمای عرف دب معنای «خوی و عادت ،فعل
پسندیده و امر متداول میان مردم» ا اب میبیدد
معنای اصطالحی

مصطلحات دانش فقا ی اصا نیز مانند مصطلحات دیگر دانشها ا دی دستا قا ل اقسیم اسک :یکی مصطلحاای ا ر اساس
ا صمیمی م شخص ی ا قراب م شخص قطلی یابد دانش شدفاند ی دیگری م صطلحاای ا ا ادبیج اطدیل ا ا صطالح شدفاندد
رای شناخک ناع نخسک ،افی اسک ا آقاب نخستید سانی ا اید مصطلح با ادیید ی یابد دانش ردفاند ،مراجعا ردف ی
معنای اصطالح با دب آقاب ایشاف یافکد اما شناخک ناع دیم از مصطلحات ا ا فرایندی ادبیجی ا مصطلح دانش فقا اطدیل
شدفاند ،ا اید سهالک محقق نمی شادد اید ا اب ردهای اید لما دب دانش فقا دقک رد ی از طریق یا ایی آف اب ردها،
مؤلفاهای معنایی ا اید لما دب نهافخانای ذهد اب راف آف دا شتا با ا زدس ی گماف از سازی ردف ی معنای امل آف با
ا دسک آیبدد
نخ ستید مؤلفا عرف ا نزد اب راف فقهی اید لما اهمیک دابد ،شیوع و اطراد ا سک ،نا راید فقیهاف عادتهای شخ صی
با عرف نمیدانستتتااندد مؤلفای دیگری ا اید از آف یاد رد اختیاری و ارادی بودن ی نطادف جطر ی قهر دب احقق آف استتک؛
اید مؤلفا رخالف مالفای پی شید ،از سای همای سانی ا دب صدد اعریف عرف ادفاند ،ا صریح ن شدف اما ا نظر میب سد
سانی ا ا اید مالفا اشابف نکردفاند ،دب اباکازات خاد مخالفتی هم ا آف نداشتااند (عمید زنجانی ،1421 ،ج ،2ص)214د
از دیگر مؤل فا هایی ا رای احقق مع نای عرف از آف ها یاد شتتتدف ،میاااف ا «ازستتتاس انزجاب ی نفرت نداشتتتتد
پدیدآیبندگاف عرف از آف»« ،داشتد منشأ عقالنی»« ،ناشی شدف عرف از اشخیص زُسد ی قطح یا ساد ی زیاف» ی «نداشتد
منشأ غریزی ی فطری» اشابف رد (علیدیسک ،1384 ،صص)47-44د
آخرید مؤلفاای ا اید ا آف اشابف رد ،اید اسک ا عرف نطاید شکل قاناف ماضاع با (قانانی ا دب نزد پدیدآیبندگاف
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آف عرف م شریعیک دا شتا ا شد) ا خاد گرفتا ا شد از اید بی یقتی عرفی ا شکل قاناف دب یاید ،دیگر نمیاااف آف با
عرف دانسکد
آف چا ا نظر م سلم میآید ،اید ا سک ا چهاب عن صر یاد شدف (اطراد ،ا ستمراب ،ابادی ادف ی صابت قاناف ا خاد
نگرفتد) مؤلفاهایی ه ستند ا دب احقق عرف ی قای آف مؤقر ه ستند چناف ا ندا شتد من شأ ضداخالقی ی عقلی ،عن صرهایی
هستند ا دب اعتطاب شرعی آف دخیل هستندد
تقسیم عرف

دب یک اقسیم میاااف عرف با ا عرف دقیق ی عرف مسامحاگر اقسیم ردد امام خمینی(بف) معتقد اسک اگر دلیلی یافک شاد
ا نشاف دهد شابع ،خاد دب ماضاع یکی از ازکام مسامحا با پذیرفتا ،دب آنجا اید ا عرف مسامحاگر مراجعا ردف یگرنا
اید ا عرف دقیق مراجعا ردد ا نظر میب سد دب نگاف امام خمینی ،عرف دقیق ی عرف م سامحاگر نیازی ا اعریف ندا شتا
استتکد از اید بی ،عرف مستتامحاگر با چاناف عرفی ا دب خرید ی فریش اف ی علف یدقتی می ند ی عرف دقیق با ،عرفی
ا دب خرید ی فریش طال ،ما با از ما سک می شد ،دان ستا ا سک (خمینى ،1421 ،ج ،4صص220ی)564د اق سیم دیگری ا
رای عرف قا ل ذ ر اسک اقسیم آف ا عرف اخصصی (عرف ابشناس) ی عرف عام اسکد

فقاهت موضوعات هنری
پیش از دستیا ی ا رداشتی دقیق از فرایند فقاهک ماضاعات هنری ،خاب اسک ا اقسیمی ا رای دانش افسیر ذ ر شدف،
اشابفای شادد دب دانش افسیر دی بیش افسیر ماضاعی (اازیدی) ی افسیر ارایطی (اجزیاای) یجاد دابدد مفسر دب افسیر
ارایطی ،بستتالک خاد با ،ربستتی آیات تاب ریم ا ارایب مصتتحف میداندد یعنی مراد دقیق خدایند متعا با از هر آیا ا
دسک یایبدد نا راید ،اگر از آیات ی بیایات دیگر نیز هرف میگیرد ،رای فهم معنای همید آیا اسکد اما دب افسیر ماضاعی،
مفسر ا جای پرداختد ا آیاای مشخص ،ماضاع مشخصی با رمیگزیند ی سعی می ند شطکاای از پرسشهای مترا ط با
ا دب زا آف ما ضاع یجاد دابد ،یافتا ی پا سخ آفها با از آیات قرآف ریم ،ا د سک آیبدد ایج ااانمندی یک مف سر دب
شناخک دقیق ما ضاع ،ا طرح عالمانا همید پر سشها یا ستا ا سکد الطتا پرداختد اف صیلی ا ما ضاعی م شخص ،گاف دب
خال افسیر ارایطی نیز انجام میگیرد یلی غرض مفسر بسیدف ا اید هدف نطادف اسک (فک :صدب ،یاا ،صص)38-5د

فقه مضاف و فقه مطلق
دب دانش فقا نیز اید ا اقسیمی شطیا ا اقسیم فاق اندیشیدد فقیا نیز مانند مف سّر ،گاف ا ربسی ازکام عطادات میپردازد یا
ر اساس ارایب الفطایی ا ربسی معامالت زرام میپردازد اما گاهی هم ا جای اید ا ا ارایب الفطایی ا ربسی پدیدفهای
زرام (یا محتمل الحرمة) ا از پیش اعیید شدفاند ،پردازد ،ما ضاع م شخ صی با مطرح ردف ی می ا شد اا م سئلاهای فقهی
مراطط ا آف با یا دد رای اید اب ،منظاماای از پر سشهای مراطط ی متنا سق با (د ستگافیاب) طرازی ردف ی ا نکاش دب
ادلا ی م ستندات فقهی ا رب سی آف میپردازد ی از پیاند دادف پا سخها ا یکدیگر ،نظریا خاد با دب اب آف ما ضاع ابائا
می ندد دیهی ا سک پیش از اید رب سی ،اید رای م سئلای خاد فر ضیا سازی نیز ردف ا شدد ططیعی ا سک ا خریجی اید
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ناع از فقا دیگر مانند خریجی فقا مطلق یک زکم فقهی نطادف ی لکا یک نظریا فقهی اسکد
نگابندف خاد یاقف ا سک ا دانش فقا ،یش از آف ا ا اف سیر ارایطی شطیا ا شد ا اف سیر ما ضاعی شطیا ا سک (فک:
صدب ،یاا ،صص )16-15اما ا ااجا ا پیچیدگیهای خاصی ا دب ماضاعات هنری یجاد دابد ،از هم فقاهک مطلقی ا
دب جااهر ،مکاسب یددد یافک میشاد ،یقتی ا فقا مضافی مانند «فقا هنر» سنجیدف میشاد ،یش از آف ا ا افسیر ماضاعی
شطیا اشد ،ا افسیر ارایطی شطیا میشادد
رای مثا یقتی شیخ اعظم ان صابی تاب مکا سب محرما با مینای سد ،ا اال شی از ناع نخ سک م شغا می شادد دب
ایدجا فقیا ،عنااف ا شطیب با اعریف می ند ی می ا شد اا زرام یا غیرزرام ادف آف با از میاف ادلا دبیا َدد اما همید فقیا اگر
میخاا سک ا فقاهکِ هنرِ شعر پردازد ،از بی شی ا دب تاب مکا سب دیدف می شاد ،فا صلا میگرفکد چاف دب ایدجا فقیا
اید ا چناف دب ی از چیستی ماضاع (مثال شعر) بسیدف اشد ا شطکاای از مسئلاهای مراطط ا آف با ا صابت جامع ی
مانع طرح ردف ی سعی ند هما منا ع چهابگانا فقاهک با از نظر هرگانا داللتی ر پرسشهای طرح شدف ،ربسی ندد
پر سشهایی از اید د سک ا دا ستافهایی مانند دزد ی ع سس ا دب ا شعاب ماالنا ی پریید اعت صامی آمدف یا صنعک ایهام
(اابیا) ی مطالغاهای شاعراناای مانند «چناف م شتاقم ای دلطر ا دیدبات ا گر بیزی /رآبم از دلم آهی سازد هفک دبیا
با» چا ن سطتی ا ذب دابد؟ هجایات شاعرانا ا دب ابف ا شخاص خاصی سریدف می شاد ،چا ن سطتی ا عنایینی مانند ایذاء
المؤمد دابند؟ هجایات عام صنفی ا مثال دب ابف خ را سانیاف ،م صریاف یددد سریدف شدف چا ن سطتی ا ایذاء الناس ،غیطک یددد
دابد؟ ا صریح ا لمات م ستقطح الذ ر دب شعر چا زکمی دابد؟ شعرهایی ا ماجب احریک هیجانات جن سی می شاد ،چا
زکمی دابد؟ یددد
چنید دبک هماجانطاای از ا عاد ی زیایای پیدا ی پنهاف ماضاع دب ناب ازاطا افی ر ادلا عنایینی مانند ذب ی غیطک ی
ددد ا دب فقا ناع ای زرمک آف اقطات شدف ،از یک سا ی داشتد مطنای مشخص ی از پیش اعریف شدفای رای افسیر ادلا از
سای دیگر ،اصلیارید شرایط علمی مابد نیاز فقیا رای یبید ا ناع دیم از فقاهک اسکد
دب اید ناع از فقاهک فقیا پس ازاعریف دقیق ماضاع ی طرح شطکا منسجمی از مسائل مراطط ،ا تدا دب مقام فرضیاسازی
اید ا شطکاای از فر ضیاها ا ان سجام ی همط ستگی دبینی دابند یندی شد عد فر ضیاهای ا شکیلدهندفی نظریای خادبا
ربسی ندد

گسست فقاهت مطلق از فقاهت مضاف
ا) موضوعشناسی

از مهمارید افایتهای اید دی ناع فقاهک دب میزاف نیاز فقیا ا ماضاع شناسی اسکد رای بیشدار شدف مقصاد خاب اسک
ا سخنی ا شیخ اعظم ان صابی دب حث از زرمک سِحر ایراد ردف ا شابف شادد یی دب رب سی زرمک سحر پس از آف ا
دب ابف چی ستی سحر نقلهای مختلفی با از لغایاف ی فقیهاف جمعآیبی ردف ی دب جمع ید اید ردا شکهای متناقض ،اافیق
چندانی ا د سک نمیآیبد ،سعی می ند دب قالب قاعدفای فراگیر یاف ند ا پرداختد ا ما ضاع رای فقیا مهم نی سک لکا
رای ای مهم اید ا سک ا زکم شرعی با شف ندد عطابت جناب ای شاف چنید ا سک« :قم ال یخفی أف الجمع ید ما ذ ر فی
معنی السحر ،فی غایة اإلشکا لکد المهم یاف زکما ال ماضاعا»! (انصابی ،1422 ،ج ،2ص)265
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آفچا ا یش از سخد خاد شیخ جلب ااجا می ند ،اید ا سک ا زا شیاپردازاف اید تاب نیز سخد ای با ظاهراً قطا
ردف ،هیچ اشکالی ا سخد ایشاف نگرفتا ی گاف دب ااجیا آف نیز گفتااند همید ا لما سحر ،مجها ِ مطلق نطاشد ی رداشک
مطهمی از معنای آف یجاد دا شتا ا شد ،افی ا سک اا فقیا ا رب سی زکم آف پردازد (فک :النتر ،1410 ،ج ،3ص)93د اید
سخد جناب شیخ ی سکات معناداب فقیهاف پس از ای اگر دبسک اشد ،فقط دب فقاهک ناع نخسک دبسک اسک ی دب ناع دیم
از فقاهک هیچ جایگاهی ندابدد چرا ا اافیق فقیا دب استنطاو نظریا فقهی خاد یش از هرچیز یا ستا ا طرح شطکا املار
ی من سجم اری از سؤاالت مراطط ا ماضاع ا سک ی اا فقیا ا ردا شک عمیقی از ماضاع نر سیدف ا شد ،اافیق افی دب طرح
ساا ا دسک نخااهد آیبدد
 )2تفکیک عناوین اولی از عناوین ثانوی

دیمید افایت مهمی ا ید اید دی ناع از فقاهک یجاد دابد ،اید ا سک ا دب ناع نخ سک از فقاهک ،فقیا هر م سئلا با غالطاً
فقط ا عنااف ایلی خادش ربسی می ند ی اید ا غالطاً (یا ا ندبت) ممکد اسک عنایید دیگری نیز ر همید ماضاع عابض
شاند ،رایش اهمیتی ندابدد
 )3لزوم توجه به گوناگونی موضوعات

عد ستتتامی ا اییژف دب ماضتتتا عات هنری بخ مینماید ،امکاف ناآیبی ی خالقیک استتتکد ناآیبی ی خالقیک از لاازم
جداییناپذیر هنر ا سک ی یکی از ا عاد زیطا شناختی پدیدفهای هنری ،اکرابی نطادف ی آ شناییزدایی از زیطاییهای آف ا سکد
دبهمانیدگی خالقیک ی ا تکاب ا پدیدفهای هنری ماجب می شاد پدیدفهای هنری بیز ا بیز اناع یشتری یا ندد هریک از
اید گانا های هنری ممکد اسک خصاصیاای داشتا اشد ا اعث شاد مشما رخی ادلا زرام نندف دیگر شدف یا از رخی
ادلا زرام نندف ماجاد ،خابج شادد
ساختا شدف مج سماهای فاقد زجم ا انها ر بیی یک صفحا م سطح طرازی می شاند ،یا مج سماهای ناق صی ا انها
خ شی از صابت جانداب با نمایش می دهند ،ا صایرهای مکتب ا سپر سیانی سم ،مج سماهای انیمی شنی ی مینیااابی یددد ا
صتتابت اغییریافتا ماجادی جانداب با ا نمایش میگذابند ،نماناهای بیشتتنی از اید قطیل خالقیکهاستتک ا ا عنااف یک
متغیر ،ممکد اسک دب اغییر فتاای فقهی اقر خش اشدد ااصاف مجسما ا هریک از اید خصاصیات ،ممکد اسک مجسما با
مشما ادلا زرمک ند چناف ا ممکد اسک آف با از احک ادلا زرمک ادف ،اخصصاً یا اخصیصاً خابج ندد
 )4لزوم توجه به پیامدها و کارکردهای موضوع

چهابمید ییژگی فقاهک ناع دیم اید اسک ا فقیا میاااند ت لکا اید ت اب ردهای یک اقر هنری ی پیامدهای آف با نیز ا
عنااف ساا  ،مطرح ی ادلا با رای پاسخ ا آف نیز ندی ای ندد

کاریکاتور ،نمونه ای از تفاوت رویکرد فقاهی نوع اول و دوم
دب فقاهک ناع نخسک فقیا یقتی ا حث از زرمک اصایر میبسد ،پس از ربسی اصل زرمک اصایر ممکد اسک استطراداً
اید ما ضاع با نیز ا حث گذابد ا آیا ا صایری ا دب ادلای زرمک ا صایر ا اب بفتا از نظر عرفی شامل ابیکاااب نیز
میشاد یا نمیشاد ی سرانجام اگر ا اید نتیجا بسید ا شامل ابیکاااب نمیشاد ،فتاا ا عدم زرمک ابیکاااب میدهدد
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دیهی استتک ا دب اید ناع از فقاهک چاف حث زرمک ابیکاااب دب ذیل زرمک اصتتایر مطرح شتتدف ،دیگر انگیزفای
رای حث از جهات دیگری ا ازتماالً ماجب زرمک ابیکاااب می شاد ،اقی نمیماند اما دب فقاهک ناع دیم ،م سئلا فقیا
دیگر زکم شرعی اصایر نیسک لکا یافتد نظریای فقهی رای خاد ابیکاااب اسک ا آف با از همای جهات محتمل الحرمة
اید َندی ای ند ی را ساس هریک از اید جهات ،یک م سئلا ،یک فر ضیا ی یک بییآیبد منا سب ا م سئلا ،انتخاب ردف ی
دب نهایک ا زل هما مسائل ،نظریا نهایی خاد با مطرح ندد
ططعاً یکی از اید جهات محتمل الحرمة ،اید استتک ا آیا ابیکاااب مصتتداق اصتتایر استتک یا نیستتک ی جهات ازتمالی
دیگری مانند ستب المؤمد ،ایذاء المؤمد ،غیطک یددد نیز دب ایدجا محتمل استک یا نا ی اید راستاس هریک از آفها نیز یک
م سئلا ،فر ضیا ی بییکرد ااخاذ شدف ی ا زل م سئلا اقدام شادد فقیا هرچند ا اید از قطل ا ادلای هریک از اید عنایید
محتمل ،انس ذهنی دا شتا ی ا آنها آ شنا ا شد ،اما دب مقام زل هریک از اید م سئلاها اید ادلای مر او ا زرمک هر دام از
اید عنایید محتمل با دی ابف ی از اید جهک ا شامل ابیکاااب میشاند یا نمیشاند ،از ینی ندد

جایگاه عرف در فقاهت هنر
پس از اید ا مق صاد از عرف ی فقاهک هنر م شخص شد ،جای آف ا سک ا از جایگاف عن صر عرف دب فقاهک هنر سخد ا
میاف یایدد
یکم) جایگاه عرف در موضوعات فقه هنر

نخستید نکتاای ا اید دب ابف چیستی شناسی ماضاع مابد ااجا قراب گیرد ،یادآیبی اید نکتا اسک ا ماضاع ا مصداق
یکی نیسکد ماضاعات ازکام شرعی ی جایگاف آف ها دب فرایند فقاهک ا چند دستا اقسیم شدف ی دب ابف اقسام مختلف گاف
اعریف های ناهمسایی ابائا شدف اسکد یکی از اید اقسیمات اقسیم ماضاع ا ماضاع مستنطط ی غیرمستنطط اسکد
م سئلا رای ید فقیهاف ما اید اندازف م شخص ادف ا سک ا رای فهم هر ما ضاعی ا شرع مقدس ،اعریفی ابائا نکردف
اید ا عرف ی عادت مراجعا رد (فک :شتتهید قانی ،یاا ،ج ،3ص )240-239اما اید ا اید مراجعا ،مراجعاای اجتهاد نیاف
اسک اا لزیماً ا دسک خاد فقیا انجام گیرد یا اید ا مراجعاای سادف اسک اا ا خاد عرف سپردف شاد ،مسئلا دیگری اسک
ا گاف دب لمات پیشتتینیاف نیز ا آف اشتتابف شتتدف استتکد رای مثا مالازمد نراقی ،فقیا با از انها بها ردف مقلداف دب فهم
پابفای از ماضاعات ی سپردف امر ا دسک خادشاف رزذب میداشک (فک :نراقی ،1422 ،ص)545د پس ا ادبیج دب میاف
فقیهاف مصطلح ماضاع مستنطط ی غیرمستنطط بایج شدد
موضوع مستنبَط و جایگاه عرف در شناخت آن
پیش ار دب فقا ،ماضاعات با ا ماضاعات مستنططا ی ماضاعات صرفا اقسیم می ردندد اما دب اعریف ماضاع مستنططا ی
ماضتتاع صتترفا دب ید آناف اختالف یجاد داشتتک؛ رخی فقیهاف زازف فقهی اصتتفهاف (مانند میرزای اایستتر انی (فک:
اایسر انی ،1418 ،صص )6-4ی مرزام انجدانی (فک :انجدانی ،1418 ،صص ))7-6دب بسالاهایی ا دب ابف غنا ناشتااند
ا اعریف غیرمقطالی از ما ضاعات م ستنططا نیز ا شابف ردفاند ا پیش از آفها بیاج دا شتا ی خاد شاف آف اعریف با ا طا
ردفاندد
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اعریف مصطلحِ «ماضاع مستنطط» پس از محققاف زازف اصفهاف ،دیگر دستخاش احا نشدف ی قا ک اقی ماندف ی مابد
مخالفک قراب نگرفتا ا سکد منظاب فقیهاف از «ما ضاع م ستنططا» هرما ضاع دیرفهمی ا سک ا دبک دقیق آف ا اجتهاد نیاز
داشتا اشدد
تقسیمات موضوع مستنبَط
رخی محققاف ماضاع مستنطط با ا سا قسم اقسیم ردفاند:
الف) ماضاع مستنطط شرعی ا خاد از مخترعات شریعک ادف مانند صالة ،صیام ی ز اتد
ب) ما ضاع م ستنطط عرفی ا شریعک دب آف ما ضاعات ا صرفاای ردف ی آفها با اغییر دادف ا سک مانند سفر ،اقامک ی
یطد یددد د
ج) ما ضاعات عرفی ا شابع دب آف هیچ ا صرفی نکردف ی ماابد آف دب شریعک سیاب زیاد ا سکد مفاهیمی مانند مفهام
غنا دب همید گانا سام مندبج می شادد شناخک اید ما ضاعات هرچند را ساس بیشهای عرفی صابت میگیرد اما چاف
اشخیص معنای ماضاع دشااب اسک ،ازهم فقیا اید یابد عرصا شاد ی ا ربسی آف ماضاع پردازد (صنقاب ،1428 ،ج،2
ص)540د
از ظاهر عطابتهایی ا سید یزدی دب مسائل اقلید ناشتا ،چنید رداشک میشاد ا ماضاعات مستنططای عرفی ی لغای
مانند غنا ،اقلید رداب نیسک ی انها ماضاعات مستنططا شرعی مانند صالة ی صام اقلید رداب هستند (فک :ططاططایی،1409 ،
ج ،1ص)25د فقیهاف پس از ای دب نقد ی رب سی دیدگافهایش اید سخد ای با زتی ا چابچابهای فقهی خاد ای نیز ماافق
نیافتااندد از همید بی دبصدد ااییل سخد ای ر آمدف ی اید سخد با ا معنایی دیگر زمل ردفاند (فک :زائری ،1426 ،ج،1
ص)174د رای مثا سید مح سد زکیم دب شرح سخد سید یزدی نا شتا ا سک «زتی خاد سید هم عید ا سک ا لاازم اید
سخد خاد پایطند اشد ی اصالً خاد یی ا دب بسالاهای عملیااش ا هستی شناسی ماضاعاای مانند صعید پرداختا ،چطاب
ممکد اسک مرجعیک فقیا دب ماضاعات مستنطط با انکاب ردف اشد؟!» (زکیم ،1416 ،ج ،1ص)105
ا هر زا نحاف عطابتپردازی جناب سید دب مسئلا اقلید دب ماضاعات مستنططا عرفی ی شرعی ،فقیهاف پس از ای با ا
چالش جدی ا دیدگاف یی شاندد منتقداف سید یزدی رآنند ا ما ضاعات با ا جای اید ا ا شرعی ی عرفی اق سیم نیم،
اید ا مستَنطَط ی غیرمستن طط اقسیم نیمد منظاب از ماضاع مستنطَط ماضاعی اسک ا هستی شناسی آف نیاز ا احلیلهای
اجتهادی دب زمینا لغک یا فقا دابدد رای همید هم ماضاعات مستنططا با ا ماضاعات مستنططا عرفی ی ماضاعات مستنططا
شرعی اقسیم ردفاندد
استدال منتقداف سید یزدی اید اسک ا هرگانا ا هام دب ماضاعات مستنطط ،ا ا هام دب زکم شرعی منجر می شاد ی از
اید بی مستتئالیک اطیید آف رعهدف فقیا استتک ی غیرفقیا نیز دب فهم آف اید ا فقیا مراجعا ندد اید فقیهاف رای ماضتتاع
مستنطط مثا هایی مانند غنا ،اصایر یددد مثا زدفاند (فک :ماسای خلخالی ،1411 ،ص )296ی رخی نیز اصریح ردفاند ا
غنا از دشاابارید ماضاعات مستنطط اسک (فک :اصفهانی ،1415 ،ص)223د
سید مصطفی خمینی سنجا ی بیشنی دب اختیاب قراب دادف ی ناشتا اسک هرماضاعی ا امکاف دخالک شابع دب آف یجاد
داشتا اشد ،اید مابد ربسی اجتهادی فقیا قراب گیرد ی از اید بی غیرفقیا نیز اید ا فقیا مراجعا ندد نکتاای ا نگاف سید
م صطفی با از نگافهای دیگر متمایز ردف اید ا سک ا یی از غیرفقیهاف میخااهد ا دب هما ما ضاعات ا فقیا مراجعا نند
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اا مطمئد شاند ا آیا شابع دب زدید ی قیدهای آف ما ضاع دخالتی ردف یا نکردف ا سکد پس از آف ا مطمئد شدند شابع
دخالتی دب ما ضاعات نکردف ،دیگر ا شخیص ما ضاع ا خاد شاف ا سک (ططاططایی ،1418 ،ص)41د جناب سید م صطفی
هرچند دب اعلیقااش ر عریف ،مرجعیک فقیا دب ماضتاعات با گستتردف دانستتا اما دب حث از ماهیک عیب ی اعریف شترو،
دب ابف ما ضاعات م ستنططا سخد دیگری دابد ا خالی از اأمل نی سک (فک :خمینی ،1418 ،ج ،1صص 274-273ی ج،2
ص)3د
ااضیحاای ا فقیهاف دب شرح ی نقد سخد سید یزدی آیبدفاند از نظر بیش شناسی فقاهک مشتمل ر مطالب ابزشمندی
اسک ی هما اید ااضیحات ر اید نکتا اا ید ردفاند ا ماضاع مستنطط ماضاعی اسک ا دابای ا هام ی دشاابفهمی اشدد
دب اید اا ضیحات ،ا من شأ ریز اید ا هام یا اق سام آف هیچ ا شابفای ن شدف ا سک اما دب تاب فقا ی عرف ا ما ضاعات
مستنطط نگاف متفایای شدف اسکد نکتاای ا رای نخستید اب مابد ااجا نایسندف تاب فقا ی عرف قراب گرفتا ،دشاابفهمی
خاصی اسک ا ر ماقعیک جملاایِ رخی ماضاعاتِ فقهی عابض میشاد ی ماجب میشاد ناع خاصی از ماضاع مستنطط
بخ نماید (علیدیسک ،1384 ،ص)376د
دوسویگی موضوع مستنبَط
گاهی ما ضاع از نظر ذات خادش ا هامهایی دابد ا ماجب می شاد دیف احلیل اجتهادی ،قا ل دبک نطا شد اما گاهی خاد
ما ضاع ا هام ندابد لکا دب ماقعیک گزابفایاش ا هامهایی ریز می ند ا دیف احلیل اجتهادی قا ل زل نی سکد اید ناع از
ا هامها ماجب میشاد ا ناع دیمی از ماضاعات مستنطَط با نیز ا بسمیک شناسیمد
یکی از مثا های اید ناع از ما ضاع م ستنطَط ،خاف ا سکد خاف ،خاد اخاد ما ضاع م شخص ی معلامی ا سک ی ا هامی
ندابد ا اید زا دب دی زکم جداگانا دی ی ضعیک متفایت پیدا ردف ا ماجب عابض شدف ا هام گزابفای ر آف شدف ا سکد
خاف افزیف ر آف ا نجس ا سک ،خابدنش نیز زرام ا سکد ا عطابت دیگر خاف از سایی ما ضاع زکم نجا سک ا سک ی از
سای دیگر ماضاع زکم «زرمک ا ل» اسکد
فقیا خانی با ا دب گزابف «خاف ،نجس استتتک» ا اب بفتا دابای اطالق نمیداند یلی خانی با ا دب گزابف «خاف،
خابدنش زرام اسک» ا اب بفتا ،دابای اطالق میداندد اطالق نداشتدِ خاف دب گزابف نخسک ،ماجب می شاد ا فقیا نتااند
هر خانی (زتی خاف داخل اخم مرغ) با نجس داند اما یجاد اطالق دب خانی ا ماضاعِ زرمک ا ل اسک ،ماجب میشاد
ا فقیا خابدف هرخانی (زتی خاف داخل اخم مرغ) با زرام داندد اید ا چنید اطالقی دب دامیک از اید دی ماضاع یجاد
دابد ی دب دامیک یجاد ندابد ،مطلطی عرفی ی سادف نی سک لکا م سئلای اجتهادی اقریطاً پیچیدفای ا سک ا ماجب مطهم
شدف جایگاف گزابفای لما خاف میشادد
آفچا دب مابد ماضاعی مانند خاف گفتا شد ،دب فقا هنر نیز رای مثا دب حث از «اخصیص غنای زرام» دیدف میشادد
دب رخی بیایات ( ا سند شاف دب ید فقها مابد مناق شا ا سک) زکم زرمک غنا ،اخ صیص خابدف ی رخی از گاناهای غنا
(مانند غنای زناف دب هنگام عریس ردف ا شرو عدم ز ضاب مرداف) از آف خابج شدف ا سکد مرزام صازب جااهر نقل
ردف ا رخی فقها مخالف اید اخصیص ادف ی زتی غنای عریسی با هم زرام میدانندد اید فقیهاف مدعی شدفاند ا زرمک
غنا چاف زکمی عقلی اسک ،قا ل اخصیص نیسک (أ ی (مقایم) از اخصیص اسک) (فک :نجفی ،1398 ،ج ،22ص)50د اید ا
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زرمک غنا یک زکم عقلی استتک یا اعطدی ،ادعای ااقیرگذابی استتک ا دیف اأمّل اجتهادی دب جایگاف گزابفای لما غنا
نمیاااف آف با بد یا قطا ردد
امام خمینی دب نقد دیدگاف ستتانی ا زکم زرمک غنا با زکم عقلی ی دب نتیجا غیرقا ل اخصتتیص میدانستتتند ،نحاف
ماضتاعیک غنا رای زکم زرمک با ربستی ردف ی بیشتد ردف استک ا زکم زرمک غنا ،قا ل اخصتیص استک زیرا نا
میاااف دب ز اف ادلاای ا زرمک غنا با یاف ردفاند ،نشاناای از اخصیصناپذیری اید زکم یافک ی نا اید ا میاااف ادعای
عقلی ادف زرمک غنا با ایب ردد یی رای ایبپذیر شتتدف ادعایش ا بیشتتنی ااضتتیح میدهد ا ز اف ادلای زرمک غنا
هرچا اصال ک اشد از ز اف ادلای زرمک ب ا ا اصال کار نیسکد نا راید یقتی ادلای زرمک ب ا اخصیص میخابند ،اید
اقراب رد ا ادلای زرمک غنا نیز میااانند اخصیص خابند (خمینی ،1415 ،ج ،1ص)351د
ادعای صازب جااهر ی اعتراض امام خمینی ر ادعای ای شاف ،ن شاف میدهد ا دب ادلای زرمک غنا ،ماقعیک گزابفای
لما غنا ا گانا ای ا سک ا ماجب عابض شدف ا هام خا صی ر اید ما ضاع شدف ی آف با یابد ناع دیم از ما ضاعات
مستنططا ردف اسکد
نا راید لما غنا افزیف ر آف ا خاد اخاد از ماضتتتاعات مستتتتنططا اد ،ا خاطر ماقعیک گزابفایاش نیز جهک دیم
م ستطنطا ادف رآف صدق می ندد آف چا رای عنااف اید مقالا اهمیک دابد ،اید ا سک ا هرچند رب سی لما غنا از هر دی
جهک اب فقیا اسک ،یلی فقیا دب اید ربسی اا ع معیابهای عرف عامی اسک ا مرجعیک آف با دب فهم دلیل با پذیرفتاایمد
جایگاه موضوعات مستنبط در تاریخ فقه امامیه
ااجا ا هستتتتیشتتتناستتتی ماضتتتاعات مستتتتنططا یکی از دغدغاهای فقیهاف ادف استتتک ،چنداف ا دب اابیخ فقا امامیا
اکنگا شک های م ستقلی دب ابف رخی ما ضاعات هنری ی غیرهنری نا شتا شدف ا سکد رای ایبپذیرار شدف اید ادعا ا
فقیهاف امامیا دب طا اابیخ فقا ،پرداختد ا ما ضاعات با ب سالک خاد میدان ستااند ،خاب ا سک گزابش سیاب اااهی از
اکنگاشکهای مستقلی ا دب ابف رخی ماضاعات گزابفهای شرعی از فقیهاف امامیا رجای ماندف ابائا شادد
ا د ادبیس زلّی (متافای  598ق) ب سالاای دب ابف معنای نا صب ا عنااف «ب سالة فی معنی النا صب» ادیید ردف ا سک
(افندی ،1410 ،ص)245د ناصتتب ماضتتاع رخی ازکام فقهی ادف از جملا اید ا نکاح ا ای جایز استتک یا نا (فک :زلی،
 ،1408ج ،2ص ،) 243ازکام مستتلماف با دابد یا ازکام افر با؟ فقها دب شتتا ش ازکام فقهی مر اطا ،مفهام ناصتتطی با
ربسی ردفاند اما ا د ادبیس اید ربسیها با نا افی یافتا ی ناچاب شدف دب بسالا مستقلی از مفهام ناصب ا هامزدایی ندد
دب ابف مفهام شنا سی لغای ی ا صطالزی نا صطی ب سالا دیگری نیز از محمد ا سماعیل خااجایی (متافای  1171ق) از
فقیهاف زازف فقهی اصفهاف ر جای ماندف ا «بسالة فی احقیق ی افسیر الناصطی» نام دابد (فک :خااجائی ،1413 ،ص)17د
از فقیهاف ا صفهاف زیدالدید خاان سابی نیز ب سالاای دب ابف مفهام شنا سی نا صطی دا شتا ا ا ب سالا «العجالة فی بد مؤلف
الرسالة» نام یافتا اسک (فک :سطحانی ،1418 ،ج ،12ص)226د
شیخ الشریعة اصفهانی (متافای  1339ق) بسالا مستقلی ا عنااف «بسالة فی الکعب» ناشتا اسکد عب از متعلقات یکی
از ازکام ی ضا ا سک ا دب قرآف ریم زکم م سح ا آف اباطاو یافتا ا سک (فَاغْسِللووا وجُجوَكُوْ وك ََی دلیكُوْ ِلََ اََْكرافلِل وك
ام س ِكوجوا بلروسوك ِلُوْ وك ََر ُجلَُوْ ِلََ اََُْع نكی  .دب ید فقیهاف امامیا دب معنای آف اختالف یجاد دابدد مرزام شتتیخ الشتتریعة
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رای رب سی اید اختالفات ا االیف اید ب سالا همک گما شتا ا سک (فک :سطحانی ،1418 ،ج ،14ص458د)د چنید ب سالاای
با مرزام محمد شریف اایسر انی (متافای  1332ق) نیز ا صابت مستقل ا همید نام (بسالة فی الکعب) نگاشتا اسک (ف
ک :سطحانی ،1418 ،ج ،14ص)1010د
شیخ یاسف حرانی (متافای  1186ق) بسالا مستقلی ا نام «دبّة نجفیة فی احقیق معنی العدالة» دب ربسی مفهام عدالک
ادیید ردف ا دب ضتتمد تاب «الدبب النجفیة مد الملتقطات الیاستتفیة» منتشتتر شتتدف استتک (فک :حرانی ،1423 ،ج،4
صص) 64-13د عدالک از ماضاعات مهم دانش فقا اسک ا دب شرایط امام جماعک ،یّنا ،قاضی ،مرجع اقلید یددد از آف حث
می شادد ا خاطر ا هاماای ا دب رخی جهات مفهامی آف یجاد دابد ،اید فقیا آف با دب ب سالا م ستقلی رب سی ردف ا سکد
دب همید زمینا بسالا مستقل دیگری نیز از شیخ علی میسی (متافای  940ق) ا شاگرد محقق ر ی ی استاد شهید قانی اد،
ا نام «بسالة فی احقیق العدالة» ا دسک آمدف اسک ا ازتماالً ا «بسالة فی احقیق الکطیرة» ا ا یی نسطک دادف شدف ،یکی
اشد (افندی ،1410 ،ص)59د
دب اب فقا هنر ،ب سالاهای متعددی دب ابفی ما ضاع غنا نا شتا شدف ا یکی از آفها ب سالای میرزای اای سر انی ی
دیگری ب سالا میرزای قمی ا عنااف «ب سالة فی احقیق الغناء» ا سک (فک :ا صفهانی ،1415 ،صص)226-217دiiاز مرزام
محمدب ضا ا صفهانی صازب یقایة االذهاف (متافای  1362ق) ،ا ا ستاد امام خمینی بف ادف ،نیز ب سالاای ا نام «الرّی ضة
الغَنّاء فی زقیقة الغِنَاء» یجاد دابد ا امام خمینی (بف) دب حث از مکاسب محرما ،دب آغاز مطحث غنا از اید بسالا یاد ردف
ی آف با ا نیکی ی دقک ستادف ،هرچند دب اداما ا نقد آف نیز پرداختا اسک (فک :خمینی ،1415 ،ج ،1ص)300د
اید ج ستاب اایید می ند ا ادعای مرجعیک فقیا دب ما ضاعات م ستنططا ،ادعایی ا سک ا پابادایم فقاهک امامیا آف با
اایید می ند ی دب طا اابیخ فقا امامیا نیز اید مرجعیک ا بسمیک شناختا شدف ادد نکتا مهماری ا از اید جستاب ا دسک

میآید اید ا سک ا معیابی ا فقیهاف دب رب سی اید ما ضاعات از آف هرف میجایند« ،عرف عام ع صر صدیب بیایک یا
عرف عام عصر نزی آیا» اسکد دب زقیقک لماای ا دب متد تاب ی سنک ا اب بفتااند ،ا هماف معنای عرفی عصر صدیب
بیایک یا عصتتر نزی آیا ا اب بفتااندد اید امر اقتضتتا می ند ا فقیا دب معنا ردف ماضتتاعاای ا دب ادلا ا اب بفتااند،
معنای هد آفها با یا د ی ر اساس آف معنا ادلا با مابد فهم قراب دهدد
دب ایدجا دستتتیا ی ا ابا کاز لغای آف عرف هد ،عملیات اجتهادی دشتتاابی استتک ا فقیا دب آف مهابت ی دانش افی
دابد یلی غیرفقیا از چنید مهابت ی دانشی رخابداب نیسکد نا راید یاسپابی آف ا غیرفقیهاف ،رخالف سیرف عقال ی ا دیب
از قاناف مراجعا جاهل ا عالم اسکد
موضوعات فقه هنر و عرف کارشناس
چناف ا گذ شک فقا هنر یکی از گاناهای فقا م ضاف ا سک ا دب ید گاناهای فقا م ضاف ،ا خاطر پیچیدگی ی چندالیگی
ما ضاعااش ،اهمیک ی شتری نیز پیدا می ندد پیچیدگی ما ضاعات هنری ا پیچیدگیهای لی ا دب خاد یک عنااف هنری
یجاد دابد ،منحصتر نمیشتادد زیرا افزیف ر پیچیدگیهای ذاای خاد عناافهای هنری ،پیچیدگیهای دیگری نیز دب عنایید
دیم ی سامی ا ازتما صدق شاف ر ما ضاع هنری مابد حث یجاد دابد ،یافک می شاد ا اید مرزلا از مرازل فقاهک
ماضاعات هنری ،اب دشاابی اسکد
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پیشار گذ شک ا فقیا یقتی ا فقا م ضافی مانند فقا هنر د می سپابد ،ا تدا اید رای فهم ی احلیل دقیق ما ضاع مابد
ربسی ،شطکاای از پرسشهای مترا ط با طرح ی رای پاسخ دادف ا آفها ادلا با ،از جهک نظابت ر همید پرسشها ،دقیقاً
مابد ایش دی ابف قراب دهدد طرح همید شطکا سؤاالت ،ا مرزلا مؤقری ا سک ی ر جامعیک ی غنای یک حث فقهی نیز
ااقیر سزایی دابد ،از مرازلی اسک ا امکاف بسیدگی شایستا ا آف دیف استفادف از عرف ابشناس ی مشایبف اخصصی ا
ای ،یجاد ندابدد
دوم) جایگاه عرف در تطبیق بر مصادیق

حث مهم دیگری ا نگاف فیلسافاف فقاهک با ا خاد معطاف می ند ،اید اسک ا پس از اطیید مفهامی ماضاعات ی هنگام
رب سی م صادیق یک ما ضاع فقهی ،عرف چا جایگاهی دابد؟ ا عنااف مثا اید ا گاف گفتا می شاد پس از بی شد شدف
ماضاع زکم شرعی ،اططیق ر مصداق دیگر رعهدف خاد عرف اسک ی هیچ ب طی ا مجتهد ندابد ،آیا ا صابت مطلق سخد
دب ستی ا سک؟ ج ستابهای فقهی ی نگاف های فیل سافانا ا فرایند فقا هنر ،اید سخد با ا صابت مطلق اایید نکردف لکا ا
صابت گزین شی اایید می ندد ا عنااف مقدماای رای یبید ا حث اید پذیرفک ا دب فقا ،مطلقِ اید عملیات پذیرفتا شدف
استتک ا فهم ماضتتاع ،ا ا زاب عرف ا ستتاماف میبستتد اما دب اید ا اططیق ر عهدف عرف استتک یا نهاد دیگری مانند عقل،
اختالف یجاد دابدد مشتتهاب فقیهاف ر اید ایبند ا عرف انها دب فهم مفاهیم مرجعیک دابد ی اططیق ر مصتتادیق اب عرف
نی سکد اما رخی زبگاف مانند شیخ عطدالکریم زائری ،محقق داماد (فک :شطیری ،1382 ،ج ،15ص ،)5033امام خمینی ی
رخی معاصراف ر اید ایبند ا عرف زتی دب اططیق ر مصادیق نیز مرجعیک دابدد
ا اید زا

سانی ا گاف از مرجعیک عرف دب اید یادی سخد ا میاف آیبدفاند ،خاد خاطرن شاف ردفاند ا منظاب شاف

از عرف ،عرف مسامحاگر نیسک لکا منظابشاف عرف دقیق اسک (فک :علیدیسک ،1384 ،صص)279-278د آفچا دب ید
اید دی دیدگاف م شترک ا سک ،اید ا سک ا هر دی گریف عملیات اططیق با عملیاای دقیق میدانند ا هیچگانا م سامحاای دب
آف بیا نیسکد از اید بیسک ا دب ماضاعات هنری ا پیچیدگیهای یشتری دابد اید پیشنهاد یکی از فقیهاف معاصر (فک:
علیدیستتک ،1384 ،ص )385با مطنی ر شتتکلگیری اشتتکلهای دقیق آمابی ،ا ا احلیل نماناها ی مصتتادیق پردازند ،از
ضریبتهای بیزگاب معاصر دانسکد
دبسک اسک ا معیاب عمل دب اططیق مفهام ر مصداق ر نگرف دقیق عرفی یا نگرف عقلی اسک ،اما اید ا انجام اید فرایند
ر عهدف فقیا ا سک یا غیرفقیا ،م سئلا دیگری ا سک ا دب فقا مطلق معماالً آف با رعهدف غیرفقیا نهادفاندد اما دب فقا م ضاف
انجام اید فرایند رعهدف خاد فقیا قراب میگیرد ا افصیل رخی از اید ماابد دب اداما میآیدد
الف) مصادیق اجتهادی در فقه مضاف
م صادیق ما ضاعات با نا انها دب دانش فقا لکا دب امام دانشها ،اید ا م صادیق پیچیدف ی اجتهاد نیاف ی م صادیق سادف ی
عرف نیاف اقسیم ردد
رای مثا یقتی میخااهیم رخی هنرهای بزمی یا یبزشهای قهرمانی زناف با از نظر فقهی ربسی نیم ،اید ااجا نیم
ا ممکد ا سک اید هنرها ،ا لاازمی از قطیل قرابگرفتد قرص صابت قهرماف دب را ر دیب یدها ی اطدیل شدنش ا ستابف
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یبزشتتی ی هنری ی بفتد بیی ستتکای قهرمانی دب را ر مرداف ،مصتتداقی از مصتتادیق اطرّج شتتمردف شتتادد دب ایدجا ا اید
پیشانگابف ا مفهام اطرّج مفهام بی شنی ا سک ،نمیاااف از اب راف گزابف شرعیِ «اطرّج زرام ا سک» انتظاب دا شک خاد شاف
دیف اخصص های فقهی تاانند اططیق یا عدم اططیق ماضاع اطرج با ر یبزش قهرمانی زناف ،ازراز نندد
افزیف ر اید نمیاااف از فقیا نیز انتظاب داشک ا دب فقا هنر ،ا گاناای فقا مضاف اسک ،صرفاً ا هماف دادفهایی ا فقا
مطلق دب ابف چی ستی اطرج ی زکم آف ابائا ردف سندف ند ی دیف رب سی دی ابف ادلای اطرج دب ابف شما یا عدم شما
ادلای اطرج نسطک ا بقص ،شتا زدف قضایت ندد لکا از ای انتظاب میبید ا ادلای اطرج با یک اب دیگر ،مخصاصاً از اید
جهک ا شامل بقص نیز میشاد یا نمیشاد ،ازنگری ندد دب اید ازنگری نیز معیابی ا فقیا ا اکیا ر آف معیاب ،شما یا
عدم شتتما ادلا با نستتطک ا مصتتداق مابد حث ربستتی می ند ،هماف عرف عام استتک ا مرجعیک آف با دب احلیل ادلا
پذیرفتاایمد
ب) مصادیق غیرجزئی در فقه مضاف
دبسک اسک ا ماضاع یک گزابف شرعی گاف مصداقی امالً جزئی دابد اما نطاید گماف رد ا مصادیق ،همیشا جزئی زقیقی
هستندد لکا اید دب نظر داشک ا مصداق رخی ماضاعات ممکد اسک دب عید مصداق ادف سهمی از لّیک تتت ی دب نتیجا
ا هام ت نیز داشتا اشدد
ریز چنید ا هامهایی ر م صادیق ،اییژف م صادیق ماضاعات هنری ،ماجب می شاد فقیا یابد رب سی مصادیق شادد اما
دب اید ربسی نیز آفچا معیاب اسک ،نگرف ی عرفی ا مفهام ی بعایک دقک دب اططیق اسکد لیک ی ا هام ر مصادیق ،انها دب
فقا هنر عابض نمی شادد چناف ا چنید م شکلی دب فقا مطلق هم مثالً دب اب م ستثنیات ب ا دیدف شدف ا سک چرا ا یکی از
مستثنیات ب ا ،ب ای ید یالد ی یلد اسکد دب اید حث هرچند معنای لما یلد امالً معلام اسک اما دب اید ا مصداق یلد انها
یلد مذ ر ا سک یا اید ا اعم از مذ ر ی مانث ا سک ،ید فقیهاف اختالف یجاد دابدد نا راید آفها سعی ردفاند اططیق یلد ر
فرزند دختر با ا معیابهای عرفی ربسی نندد
رای مثا «لها زرام اسک» یا « ذب زرام اسک» ،گزابفهایی فقهی هستند ا دب فقا مطلق ربسی شدفاندد ماضاع اید
گزابف ها لها ی ذب اسک اما اید مسئلا ا آیا سینما ی داستاف از مصادیق اید ماضاعها (لها ی ذب) شمردف می شاد یا نا،
پر سش سادفای نی سک ا اب راف گزابف ی فقهی ،خاد تاانند پا سخ آف با دبیا ندد لکا پر س شی اجتهادی ا سک ا دب اابیخ
فقاهک امامیا رب سی شدف ا سکد زبگانی مانند ا اال صالح زلطی (بک :زلطی ،1403 ،ص ،)280قا ضی ا د َرّاج طَرا ل سی
(بک :طرا لستتی ،1406 ،ج ،1صتتص ،)344-345ا د ادبیس زلّی (بک :زلی ،1410 ،ج ،2ص ،)215نافی فرزانااش ا د
ستتتعید زلّی (بک :زلی ،1405 ،ص ،)397ا از زبگترید استتتااید عالما زلّی اد ی خاد عالما زلی (بک :زلی،1421 ،
ص92؛ ی زلی ،1419 ،ج ،2ص )529همگی داستتتافپردازی با زرام دانستتتااندد مستتئلا اابیخی دانش فقا اید ادف ا آیا
دا ستافپردازی با میاااف از م صادیق ذب یا لها دان سک؟ رخی از اید فقیهاف ،دا ستافپردازی شطانا با از م صادیق ذب
میدانستاانددiii

میدانستااند (بک :زلطی ،1403 ،ص )280ی رخی دیگر آف با از مصادیق لغا
اما یقتی نا ک ا محقق نراقی میب سد ا امر ز ر اید ا اید هنر م صداق ذب نی سک ی لغا هم ا هما انااعش زرمک
شرعی ندابد سعی می ند ا مسئلا اابیخی زرمک داستافپردازی پایاف دهد (نراقی ،1422 ،ج ،2ص)23د چناف ا گذشک از
خصاصیات فقا هنر ت ا مثا ا یک فقا مضاف ت اید اسک ا دب فرایندهای آف گاهی ماضاع ا مصداق اطدیل میشادد
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ج) ارتباط فرایند تطبیق با ادله در فقه مضاف
یکی از گزابفهای فقا مطلق ،اید ا سک ا «اصایر (صاباگری) زرام ا سک»د فقیا دب رب سی فقا مج سما سازی نمیاااند ا
ربسی زرمک صاباگری دب هماف زدی ا دب فقا مطلق حث میشاد ،سندف ندد لکا اید ا طرح شطکاای از پرسشهای
ابشناسانا ،کاشد اا ا هما جاانب مسئلا بسیدگی ندد رخی از پرسشها ا اافاقاً دب ابف مصادیقند ،ا گاناای هستند ا
صرفاً ا اکیا ر دادفهای فقا مطلق ی دیف از ینی ادلا نمیاااف ا آفها پاسخ شایستا دادد بیشد اسک ا اصل از ینی ادلا
رعهدف فقیا اسک یلی معیاب اب ردی ا فقیا ر اساس آف ادلا با از ینی می ند ،متفاهم عرفی از ادلا اسکد
رای مثا دب فقا مج سما سازی یکی از همید پر سشها دب ابف اندی سی ا سک ا فقط خشهای پی شید دف جاندابی
(پیشانی ،صابت ،سینا ،شکم ،زانا ی قدمها) با نشاف میدهد ی قسمکهای خلفی دف با نشاف نمیدهدد اید ا آیا اید چنید
اندی سی با میاااف م صداق ا صایر دان سک ،پر سش سادفای نی سک ا تااف رب سی آف با ا اب ر فتاا سپرد ی ای با دب اید
پرسش دشااب ،انها بها ردد
آفچا ماجب می شاد همید پرسش ا فضای اجتهاد اباطاو یافتا ی ا اااناییهای اختصاصی فقیا گرف خابد ،اید اسک
ا دب سیابی از بیایات مر او ا زرمک ا صایر ،لما امثا ا ا صاییر ماجاد ر بیی الش ی متکا اطالق شدف ا سک
(الْاَستتَائِدُ اَکنافن فِی الْطَیِکِ فِیهَا التَمَاقِیلددد) (طاستتی ،1407 ،ج ،2ص ،363اب ،17زدیث)36د یگماف اگر ستتی خااهد
م صداقْ ادفِ چنید اندیس هایی رای ا صایر ی امثا با بد ند ،اید ا مذاق بیایاای ا اعطیر ا صایر ی امثا دب آفها ا اب
بفتا ،آشتتنایی افی داشتتتا اشتتد ی داند ا دب آف بیایات ،لما اصتتایر رای نقشهایی مانند نقش آها ا ر بیی الش ی
متکا (یسائد) یجاد داشتا ی ا ازتما زیاد زجم امل دف با نشاف نمیدادف ،ا اب بفتا اسک ی مشخص ند ا ا اید ا دب
بیایات ،آف نقشهای غیر امل م صداق ا صایر شمردف شدفاند ،چرا ازهم میخااهد م صداقْ ادف مج سماهای ناقص الحجم
رای لما اصتتایر با انکاب ند؟ امام خمینی دب مکاستتب محرما دب مطحث اصتتایر ا ربستتی اجتهادی اید قطیل مصتتادیق
پرداختا ی ا ااجا ا همید بیایات ی ا معیاب قراب دادف متفاهم عرفی ،م صداقْ ادف یا نطادف چنید مج سماهایی رای مفهام
اصایر ی امثا با ربسی ردف اسک (فک :خمینی ،1415 ،ج ،1ص)255د

نتیجه
اید ید دیگانا از فقاهک تتتت ا دب اید مقالا فقاهک مطلق ی فقاهک م ضاف نامیدف شدف تتتت گ س سک افکند ی دب هر دام ا
اقت ضای بیشهای خادش بفتاب ردد فقاهک م ضاف ا فقا هنر نیز از شاخاهای آف قلمداد می شاد ،دابای اقت ضائاای ا سک
ا دب آف نحاف نگاف فقیا ا ستنطاو نندف ا ما ضاع ی م صداق ،ییژگیهایی دابدد اید ییژگیها ماجب می شاد ا فقیا دب فقا
هنر ،پیش از هرچیز ا طرح شتتطکاای از پرستتشهای مراطط ا ماضتتاع پردازد ا دب طرح آفها اید از عرف ابشتتناس
استفادف ندد مسئلا دیگر ماضاعات مستنطط اسک ا اید فقیا ا اخصصهای فقهی خاد ا احلیل ماضاعات همک گمابدف
ی ا ز عنصر عرف نیز دب احلیل ماضاع استفادف ندد عرفی ا دب احلیل ماضاعات مستنطط ا اب گرفتا می شاد ،عرف عام
عصر نزی اسکد مسئلا ای ا دب فقا مضافی مانند فقا هنر اهمیک یشتری دابد ،اید اسک ا فقیا دب فقا هنر دیف استفادف از
م شایبفهای عرف اب شناس دب د سک یافتد ا شطکة م سئلاهای ما ضاع ،اافقی اد سک نخااهد آیبدد دب امر اططیق ر
م صادیق نیز دب پابفای ماابد ا رب سیها رعهدف خاد فقیا ا ستنطاو نندف ا سک ،ازهم ا زاب اب ای عرف عام ا سکد اما دب
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رخی ماابد هم اب اططیق رعهدف خاد عرف قراب میگیرد ا اید ا دقک ا ربستتی آفها پردازدد ا ایدهما ،ستتا مؤلفا دب
فقا م ضاف یجاد دابد ا ماجب می شاد رب سی م صادیق نیز رعهدف فقیا ا شد ا عطاباند از م صادیق اجتهادی ،م صادیق
غیرجزئی ی اباطاو فرایند اططیق ا ادلا دب فقا مضافد
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