اسمگرایی ،کارکردگرایی و هویتگرایی
در فقه هنر
ابوالقاسم علیدوست
هادی جهانگشای اباجلو
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[[چکیده
فقهی موضوعات و مسائل ،آیا باید بر محور اسم باشد یا
فقیه در فقه برای پیدا کردن حکم ِ

کارکرد و یا هویت؟ بدیهی است که نتایج حاصل از این سه رویکرد با هم متفاوت است .برای
آ گاهی از رویکرد فقه و منابع آن در این باره باید ابتدا این سه رویکرد را دوباره بازخوانی کرده
و درنهایت به این برسیم که نصوص دینی و فقه شیعی دراینباره چه رفتاری داشته است؟
تا با تفقه در این نصوص با رعایت هنجارهای فقهی ،روش استنباط صحیح و کامل را اتخاذ
کنیم.
با تتبع در تراث اسالمی به دو عنوان برمیخوریم که در نگاه اول ناهمسو مینمایند .گروه
اول« ،االحکام تدور مدار المسمیات» و گروه دوم «االحکام تدور مدار االسماء» است .در

نصوص دینی آثاری داریم که حکایت از کارکردگرایی میکند مانند این روایت « :نا� اهلل ت� ب�ارک
ق
لعا� ب� ت�ها ،ف�ما ف�عل ف�عل ا خل�مر ،ف�هو ا خل�مر ».از طرف دیگر روایاتی
و ت�عالی لم ی�حرم ا خل�مر لاسمها ب�ل حرمها
ن
ق ف
داریم نوعی از اسم گرایی را حکایت میکنند ،مانند « :نا�ا ج��د شا� ی�اء �د و� ق� اهلل ب� ی� ن� احکامها و نا�
م� ف� قر� ة� و ن��د شا��اء ق�د ف� قر� اهلل �� ن� احکامها و نا� کا�ن ت� م� ت� ة
کا�ن ت� ت
مع� ».در این وضعیت شناخت
ج
بی
ی
ج

مصداق صحیح ،یکی از مهمترین وظایف فقیه است.
 .1استاد خارج فقه و اصول ،استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .2دانشآموخته حوزه علمیه قم؛ hadijahangsha@gmail.com
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در فقه شیعی ،بیشتر فقها اصل را بر اسمگرایی قرار دادهاند مگر اینکه فقیهی با دلیل
خاص از اسمگرایی دست برداشته و با توجه به فضای حاکم بر فقه و اصول و رویههای فقهی
به سمت کارکردگرایی رفت ه است .در این تغییر روش ،نهاد مناسبات حکم و موضوع در
فقه مطرح میشود .در ادامه کارکردگرایی و اسمگرایی درباره غنا و موسیقی به عنوان یکی از
تعینات هنری بررسی میشود .به باور ما بابیان معنای هویتگرایی ،تفاوت آن با کارکردگرایی
و توضیح برخی از مصادیق فقهی آن ،رویکردی جدید برای پژوهشهای فقهی باز میشود .با
استفاده از این روش به دلیل تغییر هویت برخی از تعینات ،حکم آن نیز عوض میشود.
درنهایت با تأ کید بر اصل اسم گرایی در فقه شیعی ،مال ک استفاده از کارکردگرایی یا
هویت گرایی را منوط بهتصریح شارع ،فهم عرف و یا ادراک عقل کرده است .البته نباید به
اصل پر استثناخوردۀ اسمگرایی از کارکردگرایی و هویتگرایی غافل شد و
بهانه یا با اعتماد بر ِ
ظرفیت وسیعی را از فقه بدون توجیه ّ
موجه از آن گرفت.
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[[مقدمه
هر گزاره شرعی حداقل از یک موضوع و محمول تشکیل شده است که موضوع ،در خارج
نیز مصداق دارد .البته بسیاری از پژوهشگران به اشتباه و از روی عادت ،به مصداق ،موضوع
نیز میگویند و از پژوهشی که کامال مصداق شناسانه است ،به موضوع شناسی تعبیر میکنند.
از سوی دیگر ،هم تعیین نهاد و هم تعیین گزاره با شارع است؛ به عبارتی شارع تعیین میکند
که آب چه حکمی دارد! چه چیزی طاهر یا نجس است؛ لذا تعیین موضوع و تعیین حکم با
شارع است .بر این اساس فقیه موضوع را در دلیل میگیرد و به دنبال حکم آن میرود.
حال سؤال این است ،عنوانی که توسط شارع با نام ّ
خاصی در دلیلی موضوع حکم میشود
تا چه اندازه اصالت دارد و فقیه تا کجا باید روی این نام تأ کید کند؟ آیا فقیه باید حکم را دائر
مدار نام بداند؟ که از این مسئله به «اسم گرایی» 1تعبیر میشود و میتوان آن را «ظاهرگرایی»
هم خواند .یا فقیه باید از اسمگرایی تجاوز نموده و به دنبال «واقع» یا «هویت» برود؟
[[واقعگرایی و کارکردگرایی 2در فقه
عناوین زیادی در متون فقهی رایج است .این عناوین در دو گروه قرار میگیرند-1 :
1. Nominalism.
2. Functionalism.
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عناوینی مثل «االحکام تدور مدار المصلحة» (ر.ک :نجفى ،1424 ،ج « ،)12 ،2االحکام تدور
مدار الحکمة» (ر.ک :نجفى ،1423 ،ج « ،)105 ،2االحکام تدور مدار المسمیات» (ر.ک:
ً
ً
یزدى ،1416 ،ج  )308 ،4و «تدور االحکام فی اکثرها وجوبا مدار المصلحة و حرمة مدار
المفسدة» (مامقانی ،1416 ،ج  ،1ص  .)80وقتی گفته میشود «االحکام تدور مدار المصلحة»
یا «االحکام تدور مدار المسمیات» یعنی این احکام دائرمدار عنوان و اسمی که در دلیل آمده
نیست بلکه دائر مدار واقع و دائر مدار مصلحت (بحرانی ،1429 ،ج  ،2ص  )350است .لذا
ً
اگر اسم عوض شود الزاما حکم عوض نمیشود .برای مثال شارع برای گندم حکمی داده
است اما اگر این گندم آرد و خمیر شود آیا حکم آن عوض میشود؟
در پاسخ میگوییم که حکم تابع واقع گندم است و اگر گندم آرد و پس از پختن به نان
ِ ِ
تبدیل شود حکم عوض نمیشود ،پس دائ ر مدار مصلحت و واقع گندم است.
ِ
شکل و مثال دیگر کارکردگرایی این است که وقتی در شریعت مطهر خمر حرام میشود ،با
اتکا به سندی معتبر کارکرد خمر در نظر گرفته شود و حکم حرمت به هر آنچه غیر خمر است
ولی کارکرد خمر را دارد ،سرایت داده شود .البته فقیه باید مواظب باشد تا در چالۀ قیاس منهی
واقع نشود و البته بیجهت و ناموجه جمود بر نص هم نکند.
[[اسمگرایی در فقه
گروه دوم «االحکام تدور مدار االسماء»« 1،االحکام تدور مدار الظاهر ال الواقع» 2و «االحکام
تدور مدار اسماء موضوعاتها» است .منظور از «تدور مدار االسماء» این است که اگر شارع
مقدس از عنوانی در ترتب حکم استفاده کرد تا وقتی این اسم در جایی صادق است ،حکم
هست اگر آن موضوع عوض شود و نام دیگری پیدا کند حکم هم عوض میشود (بحرانی ،ج
 ،5ص « .)472تدور مدار االسماء» یعنی اسم با معنا و مسمای آن .این گروه میگویند اگر

 .1در بیشـتر کتابهـای فقهـی ایـن بحـث تحـت عنـوان فقهـی «األحـکام تابعــۀ لألســماء» آمـده اسـت .ر.ک :مشـارق االحـکام ،ص 257؛
مسـتند الشـیعه فـی احـکام الشـر یعة ،ج  ،14ص 344؛ مشـارق الشـموس فـی شـرح الـدروس ج  ،3ص .448
 . .2این بحث نیز در بیشتر کتابهای فقهی با این عنوان آمده است «ان االحکام تتبع عناو ینها» .ر.ک :العناو ینالفقهیه ،ج  ،1ص .182
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کاری کنیم که اسم از بین برود حتی اگر واقع باشد دیگر حکم جاری نمیشود.
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این دو گروه از عناوین ،بیشتر در فقه ،اصول و فلسفه فقه مطرح میشوند .ممکن است
کارکرد نهادی در گذر زمان عوض شود یعنی اسم ،مفهوم و معنای آن عوض نشود ولی کارکردش
تغییر کند .برای نمونه ،در گذشته کتک زدن همسر اثر تربیتی داشت اما در حال حاضر کارکرد
تربیتی ندارد و حتی جسارت ،اهانت ،ننگ و نقص برای زن است پس کارکرد آن عوض شده
است .این مسائل فقط در اصول ،فقه و فلسفه فقه مطرح نمیشود اینها مباحث جهانی است
و در حقوق و فلسفۀ حقوق هم بیان میشود.
[[ناسازگاری اسمگرایی و کارکردگرایی
این دو گروه عناوین در نگاه اول با هم ناسازگاری دارند چون در گروه اول «االحکام تدور
مدار المصلحة» آمده و لذا مصلحت و مناط در حکم مطرح میشود یا در مورد حرمت «تدور
مدار المفسدة» ذکر شده اگر عنوان عوض شود راه برای قیاس ،الغای خصوصیت ،تنقیح
مناط هم باز میشود در حالی که در فرض دوم اسمگرایی مطرح میشود.
با توجه به این مباحث بین این دو گروه ناهمسویی رخ میدهد؛ اما علما هر دو گروه را قبول
دارند .اگر کتب فقهی و اصولی را نگاه کنیم متوجه میشویم از نظر فقهی ،هر دو معنا را داریم
یعنی در بعضی موارد عنوان عوض شده اما حکم عوض نشده است ولی بعضی از امور دائر
مدار اسم است یعنی اگر اسم عوض شود دیگر نمیتوانیم حکم را در آنجا مطرح کنیم.
[[بررسی عملکرد فقها در مسئله
با بررسی و تحقیق در کالم فقها به این نتیجه میرسیم که هر دو روش در کالم فقها وجود
دارد .این عبارت در کالم فقها زیاد استفاده شده است که «االحکام تدور مدار االسماء»،
«االحکام تدور مدار الظاهر» یا «االحکام تدور مدار اسماء موضوعاتها» که بیان دیگری از
ّ
اسمگرایی است .در عین حال تعابیر دال بر واقع گرایی در احکام هم کم استفاده نشده است
 . .1ر.ک :جامـع المقاصـد فـی شـرح القواعـد ،ج  ،1ص 181؛ لوامـع األحـكام فـی فقـه شـر یعة اإلسلام 207-206 ،و القواعـد الفقهیـة (جامعـة
األصـول) ،ص .276
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ّ
المسمیات» یا «االحکام تدور مدار الواقع» یا «االحکام تدور
و میگویند« :االحکام تدور مدار
مدار المصلحة»؛ بنابراین کسی نمیتواند ّادعا کند که ما در فقه نام گرا هستیم یا واقع گرا .بلکه
از هر دو رفتار موجود است .در روایات اهلبیت هم گاهی میبینیم که ائمه ما (علیهمالسالم)

َّ َّ
«نامگرایی» را زخمی میکنند؛ مثال در روایات معتبری از چند امام؟مهع؟ میخوانیمِ« :إ� ن� الل َه
تَ َ َ َ ْ ُ َ ّ ْ خَ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ق َ ت َ فَ َ َ نَ َ ق َ تُ ُ َ ق َ ةَ ْ خَ َ ُ َ
ال� ْم ِر ف�ه َو خ� ْم ٌر» (کلینی ،ج ،6
�عالى لم ی�ح ِر ِم ال�مر ِلاس ِمها و ل ِك ن� حرمها ِلع ِا� ب� ِ�ها �ما كا� ع ِا� ب��ه ع ِا� ب��

ص  412و طوسی ،1407 ،ج  ،9ص  1)112در اینجا در موضوع به انگیزه بسط حکمّ ،
تصرف
صورت گرفته است و در واقع حضرت میخواهند بگویند که هر چیزی که مست کننده

است ،حکم خمر را دارد؛ نه اینکه بخواهند بگویند فالن قرص مسکر هم عنوان «خمر» را دارد.
[[هویتگرایی موضوعی جدید

چندین روایت معتبر و گویا برای گروه اول داریم .برای مثال« ،لم ی�حرم ا خل�مر إل�سمها ب�ل ّ
حرمها
ف
ق
ق
لعا�� ت�ها ف�ما ف�عل ف
لعا� ب� ت�ها» « ،أ� ن� اهلل ت� ب�ارک و ت�عالی لم ی�حرم ا خل�مر إل�سمها ،ب�ل ّ
ال�عل ا خل�مر� ،هو
حرمها
ب

خ�مر» (کلینی ،ج  ،6ص  412و طوسی ،1407 ،ج  ،9ص  .)112عبارت «فما فعل الفعل الخمر

فهو خمر» به این معنی نیست که حضرت اسم این را خمر گذاشتند بلکه در واقع تصرف در
حکم خمر است .سند این روایت محکم است و گروهی از اصحاب مورد اعتماد آن را نقل
کردهاند« :عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد ،عن حسن بن علی بن یقطین ،عن یعقوب بن
یقطین ،عن اخی علی بن یقطین ،عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر» یا «عن محمد بن یحیی
عطار ،عن احمد بن محمد عیسی اشعری ،عن حسن بن علی بن یقطین ،عن حسین بن علی
بن یقطین ،عن علی بن یقطین ،عن ابیالحسن الماضی» .در همین مورد دو روایت دیگر ذکر
شده که از نظر سند ضعیف است؛ بنابراین روایاتی داریم که مؤید گروه اول است اما برخی
روایات یا رفتار شارع مؤید گروه دوم است .برای نمونه ،حضرت امیر (ع) میفرمایند« :أنا نجد
اشیاء ،قد وفق اهلل بین أحکامها و إن کانت متفرقه» (عاملی ،1409 ،ج  ،27ص  )55در این
َ ْ َُْ َ ْ َْ
َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ین
«عـدة ِمـن أصح ِابنـا عـن سـه ِل ب ِـن ِز ی ٍ
 . .1در کافـی بـا ایـن عبـارت نیـز آمـده اسـتِ :
یـن عن یعقوب ب ِـن یق ِط ٍ
ـاد ع ِن الحس ِـن ب ِـن ع ِل ِ ّی ب ِن یق ِط ٍ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َ ْ َ
ْ َ
یـم ع َق َـال :إ َّن َ
اهَّلل َت َب َ
یـه َع ِل ّـی ْبـن َی ْق ِطیـن َع ْـن أبـی إ ْب َر ِاه َ
ْ
ـار َك َو َت َعالـى ل ْـم ُی َح ّ ِر ِم الخ ْم َر ِل ْس ِـم َها َو ل ِك ْـن َح َّر َم َها ِل َع ِاق َب ِت َها ف َما ف َعـل ِف ْعل الخ ْم ِر
ِ
ِ ِ
ٍ
عـن أ ِخ ِ ِ ِ
َُ َ َ
ْ
ٌ
فهـو خمـر» (الکافی ،ج  ،6ص .)412
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حدیث نوعی نامگرایی است .مصادیقی را میبینیم که احکامشان یکی است در حالی که به
حسب ظاهر به هم ربطی ندارند.
برای مثال ،در وسائل ،جلد  ،27صفحۀ  ،55باب صفات قاضی ،باب  ،6حدیث 38

أ
ن
ت ةً ف ّ
غ
ق ف
ن
مع� �د نل�ا ذ�لک إ�لی � ن� ذ�لک ش�یء � ی�ر
م��
آمده است« :و ج��د شا� ی�اء �د � ّر ق� اهلل ب� ی� ن� احکامها و إ� ن� کا� ت� ج
مو�ج ب� إل� ش� ت� ب�اه حکمه» .چنانکه مستحلین قیاس و رأی ادعا میکنند شباهت دو چیز موجب

شباهت حکم نمیشود .برای نمونه ،بحث جواز حیل در ربا است .این مبحث مستند به
روایات است و گفته شده است اگر طرف چیزی را ضمیمه کند ،اشکال ندارد و اگر ضمیمه
نکند ،اشکال دارد در حالی که ضمیمه واقع را عوض نمیکند.
مثالی دیگر اینکه بعضی از علما توریه را جایز میدانند ،ولی دروغ را حرام میدانند در
حالی که هیچ تفاوتی بین کارکرد توریه و دروغ نیست .توریه و دروغ طرف مقابل را به جهل
میاندازد ولی فتوا داریم که توریه جایز است و دروغ جایز نیست .این مثالها مبحث
اسمگرایی را واضحتر میکند .در روایات و رفتارهای فقهی این مسائل وجود دارد ،ولی باید
مدیریت شود یعنی کسی نمیتواند بگوید گروه اول را قبول ندارم .اگر فردی چنین سخنی
بگوید معلوم میشود که از فقه و روایات اطالع کافی ندارد .بعضی از روشنفکران و نواندیشان
دینی نمیتوانند بگویند که حیل و تدبیر در ربا را قبول ندارند و قائل به حرمت توریههستند و
حکم را دائر مدار مناطات میدانند شاید در بعضی از موارد بتوانند این کار را انجام دهند اما
نمیتوانند همۀ موارد را انکار کنند .برای مثال ،همۀ توریههایی که شبیه دروغ هستند و در
کتابهای فقهی به معنای آن اشاره شده ،حرام است .فقها و اصولیین مثل شیخ انصاری،
میرزای نائینی و بزرگان دیگر تالش کردند این موارد را با هم جمع کنند.
آیتاهلل نائینی و شیخ انصاری برای اینکه این موارد را توجیه کنند هر دو گروه را پذیرفتند.
به نظر این دو بزرگوار باید به دنبال عناوینی باشیم که شارع در زبان خود اخذ میکند و
نمیتوانیم این اصالت موضوعیه را در اسامی و عناوین بکار رفته نادیده بگیریم به عبارت
دیگر چون شارع گفته خمر حرام است ما هم قرص اکتسازی را حرام کنیم اما گاهی عرف
از این واژه خصوصیت را نمیفهمد .برای مثال ،طبیب به مریضی که دچار سرماخوردگی
شده میگوید نباید انار ترش بخورید ،بیمار از این سخن میفهمد که همۀ چیزهای ترش را
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نباید بخورد .پس این را شارع به زبان میآورد یا عرف میفهمد بنابراین در اینجا دائر مدار اسم
نیستیم .گاهی احکام بر اساس اسامی است یعنی اگر اسم عوض شود دیگر حکم در آنجا
صدق نمیکند ،اصل همین است ولی اگر عرف یا قرائن بیرونی به اثبات آن موضوع کمک
کند «تدور مدار المصلحة» در آن صدق میکند .برای مثال ،اگر شارع بگوید کسانی که در
ازدحام کشته میشوند باید دیۀ آنها از بیتالمال پرداخت شود این را به هر عرفی القاء کنیم
اگر بفهمد ازدحام خصوصیت ندارد ،قرینهای بر توسعه پیدا کردهایم اصل همان «االحکام
تدور مدار االسماء» است .لذا گفتند کارکرد «التدور مدار االسماء بل مدار المسمی» در
مواردی و کاربست «تدور مدار االسماء» در امور دیگری مطرح میشود البته اصل اولی هم بر
«تدور مدار االسماء» است و لذا باب قیاس را میبندد.
البته مسئله پیچیدهتر از اینها است .باید با دقت بیشتری در آن تأمل شود ،به عبارت
دیگر بحث در کلیت خوب است اما پیچیدگی در مصداق است .برای مثال ،برآیند مجموع
روایات و فتاوا این است که دیۀ کامل انسان  6نوع است .1 :صد شتر؛  .2دویست گاو؛  .3هزار
گوسفند؛  .4هزار دینار؛  .5ده هزار درهم؛  .6دویست حله یمانی .البته مطابق برخی روایات
و فتاوا اصل در این انواع ،یکصد شتر است( 1کلینی ،ج  ،7ص 281-280؛ طوسی ،1407 ،ج
۲۲۶ ،۵؛ عاملی 1409 ،ج  ،29ص 200؛ محقق حلی ،۱۴۰۸ ،ج  ،۴ص ۲۲۸؛ نجفی صاحب
جواهر ،1404 ،ج  ،۴۳ص ۴؛ شهید ثانی ،ج  ،۴ص ۴۸۸-۴۷۷؛ امام خمینی ،1409 ،ج ،۲
ص ۵۵۴؛ کاسانی ،ج  2 .)253 ،2در جمهوری اسالمی دیۀ انسان مطابق با صد شتر در نظر
ُ ْ َ َ َ
َ َ
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گرفته میشود (قانون مجازات اسالمی ماده  ،297مصوب  ،1370همچنین ر.ک :ماده ،549
قانون مجازات اسالمی مصوب  .)1392حال اگر فرض کنیم شتر تغییر کاربری داده است و
موقعیت اقتصادی آن کامال متفاوت شده است (به اصطالح در سبد کاالها جابجا شده
است) آیا بازهم باید اصل در دیه را یکصد شتر یا قیمت کنونی آن دانست؟! در گذشته شتر
وسیلۀ نقلیه بوده اگر مراد از شتر وسیلۀ نقلیه باشد پس گفته شود ،امروزه باید قیمت صد
وسیلۀ نقلیه مثل سمند یا پیکان را برای محاسبۀ دیه در نظر بگیریم چنانچه چند سال قبل
یکی از علما همینگونه فتوا داد .این حرف یک نوع کارکردگرایی است یعنی چون شتر در
گذشته وسیلۀ نقلیه بوده االن هم باید وسایل نقلیه را برای تعیین قیمت دیه در نظر بگیریم و
این را «االحکام تدور مدار المصلحة» بنامیم.
فتوا به تبدیل شدن شتر به سمند و پیکان!! از نظر فقهی ساقط است؛ ولی یک نکته را
نباید نادیده بگیریم و آن اینکه شارع مقدس در زمانی دیۀ انسان را بر مبنای قیمت صد شتر
محاسبه کرده که شتر برای باربری مرکب راهواری بود و مردم از گوشت و شیر آن استفاده
میکردند 1.در حال حاضر مردم برای باربری از شتر استفاده نمیکنند و گوشت و شیر آن را
کمتر میخورند .آیا باز هم میتوانیم بگوییم نرخ دیۀ انسان مطابق با قیمت صد شتر است؟
ل آن را در حال حاضر
پس باید بدانیم که شتر در گذشته چه استفادهای داشته و بعد معاد 
پیدا کنیم .برای مثال ،به این نتیجه میرسیم که اکنون دیۀ انسان معادل دویست گاو
است .در چندین روایت به جای صد شتر ،دویست گاو برای محاسبۀ نرخ دیه آمده است
در حقیقت شتر اصل است و به جای آن میتوانیم قیمت دویست گاو را هم در نظر بگیریم
(فیض کاشانی ،ج  ،16ص  2.)597اگر این برابری را شارع تعبد کرده است در حال حاضر
قیمت هزار گوسفند با صد شتر تناسبی ندارد چون گاو یا گوسفند در برخی از زمانها خیلی
 .1جهت اهمیت شتر و کارکرد آن در عرب بادیه نشین ،ر.ک:
Berque, Jacques, (1997). Les Arabes, paris, Actes Sud, p 22.
 .2عـن علـی عـن أبـی بصیـر قـال أبـو عبـد اهّٰلل ع دیـة الخطـإ إذا لـم یـرد الرجـل القتـل مائـة مـن اإلبـل أو عشـرة آالف مـن الـورق أو ألـف من الشـاة
و قـال دیـة المغلظـة التـی تشـبه العمـد و لیـس بعمـد أفضـل مـن دیـة الخطـإ بأسـنان اإلبـل ثالث و ثالثون حقـة و ثالث و ثالثـون جذعة و أربع
و ثالثـون ثنیـة كلهـا طروقـة الفحـل قـال و سـألته عـن الدیـة فقـال دیـة المسـلم عشـرة آالف مـن الفضـة أو ألـف مثقـال مـن الذهـب أو ألـف مـن
الشـاة علـى أسـنانها أثالثـا و مـن اإلبـل مائـة علـى أسـنانها و مـن البقـر مائتـان (الوافـی ،ج  ،16ص .)597
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گرانتر از شتر است و در برخی از زمانها ارزانتر هست .البته در روایاتی هم داریم که با توجه
به محیط ،افراد و وابستگیهایشان مصداق دیات هم تغییر یافته است (کلینی ،ج  ،7ص
.)281

1

بنابراین نباید به دنبال اسم این پدیده باشیم و باید کارکرد را بیابیم اما نه آن نوع کارکردی
که به جای شتر ،پیکان یا سمند بگذاریم .در کشوری که دچار تورم است و قیمت اجناس
کم و زیاد میشود ،این امری طبیعی است اما گاهی جای اجناس عوض میشود .برای مثال،
مهریۀ خانمی در سال  58چهل هزار تومان بوده است ،اگر بخواهیم این مبلغ را به قیمت
امروز محاسبه کنیم ،بیش از چهل میلیون تومان میشود .آیا شوهر این نرخ جدید مهریه را
قبول میکند؟ این یک نوع کارکردگرایی است .اگر قیمت شتر در آینده به قیمت یک بوقلمون
برسد ،آیا باز هم میتوانیم صد بوقلمون را با صد شتر برابر بگیریم.
در آن زمان به سبب کارکرد شتر یا گاو اینگونه محاسبه میکردند پس منشأ همان کارکرد
است ،ما الغای خصوصیت نمیکنیم بلکه عنوان را حفظ میکنیم و به همین علت پیکان و
سمند را جایگزین شتر و گاو نمیکنیم .ما باید حقیقت را در آن زمان پیدا کنیم بویژه وقتی که
شارع برای شتر قرینه میگذارد و دویست گاو ،هزار گوسفند یا هزار مثقال طال را به جای آن قرار
میدهد 2.این سخن درست است که شارع ،اصلی را در نظر گرفته اما عنوان را شتر قرار داده
است (منتظری 43 ،و مرعشی شوشتری ،ج .)202 ،1
اگر فقط به اسم توجه کنیم و بر مبنای «تدور مدار االسماء» عمل نماییم در حال حاضر
که شتر ارزشی همانند گذشته را ندارد باید چه کنیم؟ بنابراین باید این نکته را در نظر بگیریم
که شتر در آن زمان چه جایگاه ،کارکرد و ارزشی داشته است و در حال حاضر بر همین اساس
َ
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ـاب ال َبق ِـر ال َبق ُـر (الکافـی ،ج  ،7ص .)281
ـاب الغن ِـم الغنـم و ِمـن أصح ِ
ـاب ِال ِب ِـل ِال ِبـل و ِمـن أصح ِ
الحل ِـل الحلـل و یؤخـذ ِمـن أصح ِ

 . .2عـن علـی عـن أبـی بصیـر قـال أبـو عبـد اهّٰلل ع دیـة الخطـإ إذا لـم یـرد الرجـل القتـل مائـة مـن اإلبل أو عشـرة آالف مـن الورق أو ألف من الشـاة

و قـال دیـة المغلظـة التـی تشـبه العمـد و لیـس بعمـد أفضـل مـن دیـة الخطـإ بأسـنان اإلبـل ثالث و ثالثون حقـة و ثالث و ثالثـون جذعة و أربع
و ثالثـون ثنیـة كلهـا طروقـة الفحـل قـال و سـألته عـن الدیـة فقـال دیـة المسـلم عشـرة آالف مـن الفضـة أو ألـف مثقـال مـن الذهـب أو ألـف مـن
الشـاة علـى أسـنانها أثالثـا و مـن اإلبـل مائـة علـى أسـنانها و مـن البقـر مائتـان (الوافـی ،ج  ،16ص .)597
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عمل کنیم .این روایات قرینۀ همدیگر هستند یعنی شتر در کنار دویست گاو یا هزار گوسفند
قرار گرفته است .هنر ما باید این باشد که مصادیق را جدا کنیم ،با در نظر گرفتن کارکرد
میتوانیم این امر را بیابیم .بعضی از فقها گفتند خون در گذشته ما ال ینتفع به بود (طوسی،
ج  )7 ،3اما امروزه ینتفع به شده است (حسینی روحانی ،ج  )135 ،5این سخن در همین
مورد مصداق دارد .در پدیدههای جهانی گاهی یک حقیقت عوض میشود .در این مباحث
کارکردگرایی ،واقع گرایی یا «االحکام یدور مدار االسماء» مطرح است اما در این پژوهش عنوان
سومی در بحث ادبیات علمی مطرح میشود که از آن به «هویتگرایی» تعبیر میشود.
[[مراد از هویتگرایی
منظور از هویتگرایی این است که نام و کارکرد بعضی از پدیدهها عوض نشده است
ولی هویت آن هویت قبلی نیست .در این مورد خط تلفن ثابت را مثال میزنم .آیا معنای
تلفن از پنجاه سال پیش تا کنون عوض شده است؟ نام و کارکرد تلفن از پنجاه سال پیش تا
کنون تغییر نکرده است ولی خط تلفن مانند سابق نیست .خط تلفن ثابت قبل از انقالب در
تهران یک میلیون و پانصد هزار تومان بود که این معادل قیمت یک هتل در این شهر بود .در
حال حاضر خط تلفن چند است؟ آن زمان محدودیت تکنولوژی داشتیم یک خط مستقیم
از مخابرات تا خانهها کشیده میشد چون فیبر نوری نداشتیم به همین سبب به همۀ مردم
خط تلفن نمیدادند .حال سوال این است که اگر کسی قبل از انقالب یک خط تلفن از فردی
غصب کرده باشد باید به قیمت روز چه مقدار پول به فرد مقابل بدهد؟ منظور از این سؤال کم
و زیاد شدن قیمتها نیست بلکه مقصود آن است که هویت تغییر کرده است.
در برخی منابع آمده که دیۀ انسان مطابق با دویست حلۀ یمانی است (عاملی،1418 ،
ج  .)533 ،2در حال حاضر اگر قاتلی دویست حله از یمن بیاورد و به خانوادۀ مقتول بپردازد
آیا آنها این را از قاتل میپذیرند؟ کارکرد پارچه مثل کارکرد شتر عوض نشده حتی گستردهتر
شده است .معنای حله هم تغییر نکرده است ولی در گذشته برای بافتن پارچه زحمت
زیادی کشیده میشد و به همین سبب کاالی ارزشمندی بود .در آن زمان پارچه این قدر
ارزش داشت که دزدان نیمه شب به قبرستان میرفتند ،نبش قبر میکردند و کفن مرده را
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میدزدیدند پس هویت و چیستی پارچه در واقع آن هویت سابق نیست و به تعبیر دیگر در
مانند حله فرآیند تولید آن کال تغییر کرده است.
بنابراین باید نگاه ما متفاوت باشد .به نظر میرسد در باب دیات دینار اصالت داشته و در
حال حاضر هم کاربرد دارد .ممکن است کسی همه اینها را تفاوت در کارکرد بداند و بعد آن را
به دو بخش تقسیم کند -1 :استفاده از کاال  -2تفاوت در فرآیند کاال .در این صورت او کارکرد
و هویت را یکی گرفته و بعد هویت را تعریف کرده است اما من ترجیح میدهم این مسئله را
تفاوت در هویت نامگذاری کنم.
کارکردگرایی یعنی کارکردگرایی پدیدۀ موضوع حکم را در نظر بگیریم .نباید تفاوت فرآیند
را با کارکردگرایی پدیده مد نظر قرار بدهیم .امروزه کارکرد شتر کم شده اما کارکرد تلفن بیشتر
شده است .در هویت فرآیند را مد نظر قرار میدهیم یعنی بافتن پارچه با دست ،برآیند دهها
ساعت کار است اما همین پارچه با دستگاه در حدود پنج دقیقه بافته میشود و کارکرد آن هم
تغییر نکرده است؛ بنابراین پارچه هویت سابق را ندارد .به نظر میرسد ترجیح دارد که کارکرد و
هویت را از هم باید جدا کنیم تا الفاظ هر کدام در جایگاه خود استفاده شود.
وقتی از هویت حرف میزنیم گویی از ماهیت شیء سخن میگوییم .هویت یعنی هستی
یک پدیده .ماهیت با کارکردهای خروجی تفاوت دارد .برای مثال ،در گذشته تلفن کارکرد
انحصاری در ارتباطات مردم داشته اما امروزه کارکرد انحصاری ندارد به همین سبب ارزش
آن کمتر شده است .در سالهای گذشته افراد زیادی ساعتها کار میکردند تا ارتباط تلفنی
برقرار شود اما اکنون با یک سوئیچ ارتباط برقرار میشود .اگر یک موردی انحصاری بود اما بعد
رقیب پیدا کرد این تفاوت در کارکرد نیست .در مثالی که برای شتر گفته شد ،تغییر هویتی
ایجاد نشده و فقط کارکرد آن تغییر کرده است .کارکرد پارچه تفاوت نکرده است و امروزه همان
کارکرد سابق را دارد.
هویت یعنی مجموعه فرآیندی که پدیده را بهوجود آورده است .اگر تلفن را از فرآیندش تفکیک
کنیم در آن هیچ تفاوتی بوجود نمیآید .کارکرد همان کارکرد است ولی اگر پدیده را با فرآیند و
تکنیک در نظر بگیریم نباید جنس ،فصل ،عرض خاص و عرض عام را در آن دخیل بدانیم .وقتی
که مسئله را اینطور مد نظر قرار میدهیم قضیۀ شتر ،تلفن و حله با هم تفاوت پیدا میکند.
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[[کارکردگرایی در مصادیق هنری
بعضی از پدیدههای هنری اسم ،کارکرد و هویت خود را حفظ کردند مثل هنر معماری
و خطاطی .خط خوش یک پدیدۀ هنری است .خط در گذشته چه کارکردی داشته است؟
امروزه معنا و کارکرد خط عوض نشده است و حتی توسعه پیدا کرده است ولی برخی از هنرها
در کارآیی تفاوت پیدا کردند یا هویتشان عوض شده است مثل مجسمهسازی.
شعر

منظور از هنر مصدری ،خلق هنر است .برای مثال ،در گذشته معمار ساختمان زیبایی
را میساخت در حال حاضر هم معمارها خانههای زیبایی میسازند .به نظر من امروزه شعر
خیلی تغییر کرده است .برای نمونه ،در گذشته پدری که دختران دم بخت زیادی داشت
به شاعری میگفت دربارۀ قبیلۀ این دختر شعری بسراید .با این شعر تمام دختران شوهر
میکردند؛ پس کارکرد یا هویت شعر عوض شده است .در سالهای گذشته ملکالشعرای
بهار یا شاعر معروف دیگری در هجو ،رد یا تعریف از کسی شعر میگفت همۀ مردم شهر این
شعر را میخواندند اما امروزه شعر چنین کارکردی ندارد؛ بنابراین پدیدههای هنری مانند شعر
و مجسمهسازی تفاوت کارکرد پیدا کرده است؛ البته باید در این مسئله تأمل کنیم که هویت
مجسمهسازی با گذشته تفاوت پیدا کرده است یا خیر .تعینات هنری را باید از این جهات
بررسی کنیم.
مجسمهسازی

در مورد مجسمه سازی باید با احتیاط سخن گفته شود ،چراکه ممکن است اگر
مجسمهسازی یادآور بتپرستی باشد ،با یک حکم روبر باشیم و وقتی مجسمه سازی یادآور
ّ
ّ
یک فرهنگ و تمدن دارد و نشانی از تاریخ یک ملت است با حکم دیگر .اینجا جای این
پرسش هست که آیا مجسمهای که تحریم شده است کدام یک از این مجسمهها است؟
چون معنای مجسمه تغییر نکرده است و ممکن است بگوییم هویت یا کارکرد آن تغییر کرده
است .در آن زمان کارکرد مجسمه تقویت بتپرستی بود.
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در زمان امام صادق؟ع؟ حتی عجمها بتپرست بودند و رفتار شارع برای مبارزه با آن بود
اما امروزه که بتپرستی رواج ندارد آیا باید با ساخت مجسمه مخالفت و همان حکم سابق را
اجرا کنیم؟ به نظر میرسد باید محققان در همین مورد تحقیق کنند و این تعینات را مشخص
نمایند .در رفتار فقها در مورد این پدیدهها همان جریان اسمگرایی را شاهد هستیم .به عنوان
مثال ،در غنا و موسیقی علما لفظی را معنا میکنند و هر جا که این لفظ را بیابند حکم را اجرا
میکنند 1یعنی رفتار اسمگرایانه دارند .آنان چنان رفتار میکنند که گویی نام ،محتوا ،کارکرد
و هویت هنرهایی مثل غنا ،موسیقی و مجسمه عوض نشده است و لذا همان حکم سابق را
اجرا میکنند.
غنا و موسیقی

اگر از عموم فقها سؤال کنیم که آیا در غنا و موسیقی غرض موسیقیدان و خواننده یا فساد
انگیز بودن محتوا اهمیت دارد در جواب گویند ما باید معنای غنا را از لغت بگیریم ،حکم را
از روایات و فتوا میدهیم .تعداد کمی از فقها در برخی از موارد این نوع رفتار را نقد میکنند.
برای مثال ،آیتاهلل ایروانی محتوا را در غنا و موسیقی مهم میداند .به نظر آیتاهلل ایروانی
غنا تابع مدلول و محتواست (ایروانی ،ج  )30 ،1و آیتاهلل خویی میگوید اگر یکی از این دو
یعنی صوت مبتذل یا محتوای باطل باشد حکم غنا دارد (خویی ،بیتا ،ج  ،1ص  .)311اگر
کسی این مباحث را کارکردگرایانه نگاه کند به این نکته پی میبرد که بسیاری از روایات ،ذیل
آیاتی آمده که بر محتوا ،غرض و فائدهای که بر آن مترتب میشود ،تأ کید دارد اما ممکن است
به گونۀ دیگری استنباط کند؛ یعنی وقتی حکم غنا را بررسی میکند اول ،معنای لغوی غنا را
در نظر بگیرد ،سپس روایاتی را که ذیل آیات آمده است ،با همین آیات تفسیر کند این اجتهاد
خیلی متفاوت میشود یعنی بسیاری از آوازهای حرام ،دیگر حرام نیست.
] . .1غنـاء[ انـه مـد الصـوت المشـتمل علـی الترجیـع المطـرب (انصـاری ،۱۴۱۶ ،ج  ،1ص  291و 29۰؛ اردبیلـی ،۱۴۰۳ ،ج  ،12ص )336
المحـرم عبـارة عـن الصـوت ّ
ّ
المرجـع فیـه علـی سـبیل اللهـو والباطـل واالضلال عن الحق ،سـواء تحقق فی کالم باطـل أم فی کالم حق
الغنـاء
(خو یـی ،بیتـا ،ج  ،1ص ] )311غنـاء[ هـو مـده وترجیعـه بکیفیـة خاصـة مطربـة تناسـب مجالـس ومحافـل الطـرب وآالت اللهـو والمالهـی
(امـام خمینـی ،۱۴۰۹ ،ج  ،1ص .)479
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منظور از این سخن آن نیست که غنا را از موضوعیت بیندازیم؛ اما وقتی امام غنا را ذیل آیه
میبرند و معنا میکنند ما هم باید با توجه به آیه روایت را معنا کنیم .مراد قرآن از لهو الحدیث
م� ن
م� ی� ش� ت�ری لهو الحد ی� ث� یل� ض�ل ن
ال�اس ن
در آیۀ <و ن
س� ی�ل اهلل ب��غ ی�ر علم و ی� ت� خ� ذ�ها ه�ز وا> (لقمان،
ع� ب

 )6امری است که آیات خدا را مسخره کند؛ اما آوازی که محتوای آن لهو الحدیث نیست،
قرآن را به سخره نمیگیرد و انسانها را از راه هدایت به گمراهی نمیکشاند چه حکمی دارد؟
گاهی دربارۀ این آواز حکم غنا میدهیم و میگوییم تعبد است (قمی ،۱۴۰۴ ،ج  ،2ص 161؛
عروسی ،۱۴۱۵ ،ج  ،4ص .)193
[[سخن آخر
ممکن است رویکرد صورت گرفته در گفتگو ،با بحث مقاصد الشریعه اشتباه گرفته
شود .از باب اشاره باید گفته شود که در بحث مقاصد ،فقیه مقاصد را کنار نصوص میآورد،
نص خاص را عام معنا کند یا به عکس ،یک ّ
به همین دلیل ممکن است یک ّ
نص عام را
ّ
ادله ،از مقاصد به عنوان یک ّ
مرجح استفاده کند .در بحث
خاص معنا کند .یا در تعارض
هویتگرایی کاری به مقاصد نداریم .به همین دلیل بحث بر اساس مقاصد شریعت مطرح
نشد و بحث دیه شتر به عنوان مسئله طرح شد .بحث در مانحن فیه این است که در خود
محدوده نصوص ّ
مبین شریعت باید چه تغییراتی را در نظر داشته باشیم .با توجه به مقاصد
ممکن است اسم گرایی را کنار بزنیم .ولی در فرآیند یا برآیند ،فقه مقاصدی و بحثی که مطرح
شد یکی نیست.
بـه نظـر میرسـد بـرای بهبـود عملکـرد بایـد سـه کار را انجـام بدهیـم -1 :نهـاد سـومی را بـه نـام
هویتگرایـی ایجـاد کنیـم -2 .بـه ایـن نکتـه دقـت کنیم کـه در پدیدههای هنری -فـارغ از حکم
شـرعی و رفتـار فقهـی -تغییـری صـورت گرفتـه اسـت یـا خیـر -3 .پدیدههـای هنـری را بررسـی
کنیـم تـا بـه ایـن نکتـه پـی ببریـم کـه آیـا همیـن رفتـار مشـهور درسـت اسـت یـا بایـد در آن تجدیـد
نظـر کنیم.

20

فصلنامه الهیات هنر | شماره دهم | پاییز 96

[[نتیجهگیری
 .1در نصوص و متون دینی تعابیری دال بر اسمگرایی و کارکردگرایی (شامل واقعگرایی و
هویتگرایی) در صحن شریعت وجود دارد.
 .2عدول از اسمگرایی به غیر آن نیازمند قرینهای چون فهم عرفی ،وجود نص معتبر و
ادراک عقل است.
 .3آنچه در شمارۀ دوم بیان گردید در حد کبرای آن قابل خدشه نیست .آنچه جای بحث
و گفتگو دارد مصداقشناسی این اصل و استثناء از آن است.
 .4در مثل دیه قرار دادن صد شتر یا دویست حله بهعنوان دیۀ کامل انسان ،بهنوعی
بیتوجهی ناموجه به کارکرد شتر و فرایند تولید حله دیده میشود؛ البته دامنهۀ این بحث
بهویژه در فقه سیاسی و فقه اجتماعی از آنچه در نگاه اول تصور میشود ،بسی وسیعتر است.
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