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  چکیده
های فکری های اخیر مورد توجه جریانبحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهه
ی مسئله اند.های متباین به آن پرداختهمختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزه

و تحلیل سازکارهای وقوعِ آن » تغییر حکم«اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای 
گذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و آیا این نامای که روشن شود است؛ به گونه

ی م، به ویژه شبهههای نادرست از معنا و عوامل تغییر احکاآثار نامطلوب برداشت مجازی؟
طبق نتایج به سازد. موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن می

آمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان مأخوذ در دست
ام توانند ـ اصطالحاً ـ منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تم موضوع، تغییر علت حکم و... می

اساس، اصطالح تغییر احکام  این بر. دارند قرار »موضوع تغییر« جامع عنوان تحتاین عوامل 
ی احکام ثابت شرع در پی دهد این است که همهدارای تسامح است و آنچه در واقع رخ می

قبل از فعلیت افتاده  یابند و با خلل یافتن موضوع، حکمِتحقق کامل موضوع خود فعلیت می
گویی ی یاد شده افزون بر کاربرد کالمی در پاسخ. نتیجهیابدت دیگری فعلیت میو حکم ثاب

پوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی تری را از همبه برخی شبهات، درک روشن
 دهد.پژوهشگران قرار می

  
 .تغییر حکم، تغییر موضوع، موضوعِ حکم، فعلیت حکم: واژگان کلیدی

                                                                                                                                                                        
ی تغییر احکام در رویکرد ضوابط و گستره«ی کارشناسی ارشد با عنوان نامهمستخرج از پایان. 1
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  مقدمه و بیان مسأله
ی معاصر، در آثار و اقوال فقهی و اصولی و از تعابیری است که در دوره» غییر احکامت«

ی قابل توجهی شده است. اموری چون ی فقه از آن استفادهمباحث مرتبط با فلسفه
ی ی ادارهگویی فقه به نیازهای زندگی جدید و ورود جدی فقه به حوزهضرورت پاسخ

ای از ح چنین مباحثی مساعد کرده و طیف گستردهامور اجتماعی، زمینه را برای طر
های مشابه افراد ـ که بعضاً اختالفات مبنایی جدی دارند ـ به طرح این بحث و بحث

فکرانی که شناخت عمیقی از مباحث فقهی ـ اصولی ندارند سو روشناند. از یکپرداخته
 ،مدن مدرن هستندتر از تعهد به میراث سنتی شیعه، مجذوب مبانی و مظاهر تو بیش

بند به ن و فقهای پایسو برخی متفکرازنند و از یکدم از تغییر احکام و احکام متغیر می
داری در عالم جدید با آن مواجه سنت اصیل حوزوی که متوجه شرایط جدیدی که دین

. در چنین شرایطی، به ویژه با 1اندشده هستند، به ضرورت طرح این بحث پی برده
های جدی بدون دقت الزم و ها تعابیر و بحثحث به سطوحی که در آنکشیده شدن ب

شوند، زمینه برای خلط مباحث و به اشتباه افتادن مخاطبین به صورت شعاری مطرح می
  2ها مهیا است.وگوو شنوندگان گفت

های اصلی این مقاله آن است که اوالً در فضای فقهی ـ پرسشها و فرضیه: پرسش
ییر احکام به چه معنا و با چه سازکاری امکان وقوع دارد و ثانیاً آیا تعبیر اصولی شیعه، تغ

تغییر احکام برای وصف آن، تعبیری حقیقی و دقیق است یا مجازی و دارای تسامح؟ 
ی تحقیق با توجه به اصل همیشگی بودن احکام شرعی، مجازی بودن تعبیر فرضیه

                                                                                                                                                                        
چه در این شود و هم آناز جمله فقهایی که در آثارشان هم توجه به احکام ثابت و متغیر دیده می. 1

های ایشان در این ی بارز دیدگاهشود، شهید صدر است. نمونهنوشتار با عنوان تغییر احکام از آن یاد می
]. عالمه طباطبایی (در کتاب 800و  454، 13 نکـ :مشاهده کرد [ دنااقتصاتوان در کتاب زمینه را می

) از خاتمیتو اسالم و نیازهای زمان ) و استاد شهید مطهری نیز (در کتبی چون های اسالمیبررسی
تر نیز استاد سیدمحمدمهدی میرباقری در ی نزدیکاند. در دورهزوایایی به مباحثی از این دست پرداخته

اند. از  ) به این مبحث توجه داشته11/11/91و  4/11/91های بانی فقه حکومتی (در تاریخدروس خارج م
توان به دکتر عبدالکریم سروش در کتاب اند میافراد و آثاری که با رویکردی دیگر به این مبحث پرداخته

 نمود. اشاره شاهد قدسی تا شاهد بازاری ازو سعید حجاریان در کتاب  قبض و بسط تئوریک شریعت
شناسی دخالت دادن زمان و مکان در استنباط به نقد مواردی ها، در مقام آسیبدر برخی از پژوهش. 2

انگاری در تلقی تغییر موضوع و بالتبع، هایی از سهلها را نمونهتوان آنپرداخته شده است که می
شناسی آن در استنباط یبزمان و مکان و آس«ی تغییر حکم دانست. در این زمینه رجوع شود به مقاله

 .1389، بهار 54ی ی کتاب نقد، شمارهاز آقای ابوالقاسم رحیمی بالویی، نشریه» احکام
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ای و رجوع به منابع فرضیه با روش کتابخانه بوده و درستی یا نادرستی این» تغییر احکام«
های یادشده، نخست به گویی به پرسشبرای پاسخ مکتوب مورد بررسی قرار گرفته است.

ـ حکمی تغییر یافته پرداخته خواهد شد و سپس  کم به ظاهرها ـدستمواردی که در آن
حقیقتاً حکمی تغییر شود با دقت در این موارد، به این سؤال پاسخ داد که آیا تالش می

گرفته، گرچه عوامل مختلفی برای تغییر یافتن یافته است یا خیر. طبق بررسی صورت
ها ـ جز نسخ که اکنون موضوعاً منتفی است ـ به یک احکام شرعی بیان شده اما تمام آن

برگشت دارند. تغییر موضوع نیز در حقیقت عامل تغییر حکم » تغییر موضوع«عامل یعنی 
   بلکه سبب از فعلیت افتادن حکمی و فعلیت یافتن حکم دیگری است.نیست؛ 

وجو، تاکنون پژوهشی به صورت مستقل و جامع به حسب جستپیشینه و نوآوری: 
موضوع این نوشتار نپرداخته است. در برخی کتب و مقاالت، به مناسبت موضوع مباحثی 

ی شود. از جملها پرداخته میهمرتبط با تغییر موضوع پرداخته شده که در ادامه به آن
  توان به مقاالت زیر اشاره کرد:این آثار می

). در 49ا... جعفر سبحانی (فقه اهل بیت، شاز آیت» ثبات و تغییر در احکام شرعی«
گو بودن به نیازهای فطری و ثابت بشر یا نیازهای این مقاله احکام شرعی بسته به پاسخ

اند که نوع دوم، به قواعد عام و ثابتی بازگشت م شدهمتغیر او، به ثابت و متغیر تقسی
ی نامهاز آقای دکتر مرتضی رحیمی (فصل» ثبات و تغییر در احکام«ی دارند. در مقاله

) نیز احکام به دو 86، پاییز و زمستان 7و  6ی ی ادبیات و علوم انسانی، شمارهدانشکده
لیل پویایی و جاودانگی اسالم است و اند. امری که هم دقسمِ ثابت و متغیر تقسیم شده

هم تنافی روایات دال بر ثبات احکام با روایات روایات مدعی تغییر احکام را از بین 
ی نوشتار حاضر با این مقاالت در تأکید بر ثبات و ماندگاری تمام برد. تفاوت عمده می

  احکام شرعی و نقش موضوع در فعلیت یا عدم فعلیت حکم است.
از دکتر احمد دهقانی فیروزآبادی (فقه » وعات احکام و تأثیر آن بر اجتهادتغییر موض«

). در این مقاله با تأکید بر بازگشت تغییر حکم 1384، سال 3ی و مبانی حقوق، شماره
های تغییر در چنین گونهبندی برای موضوع و همبه تغییر موضوع، به بیان یک دسته
از » قلمرو نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد« یموضوع پرداخته شده است. در مقاله

نامه فقهی، سال سوم، پاییز و ا... احمدوند و خانم زهرا سپهوند (پژوهشآقای خلیل
) نیز تغییر موضوع به عنوان مرجع تغییر حکم مورد تأکید قرار گرفته و به 93زمستان 

های موجود در از دیدگاهانواع اثرگذاری زمان و مکان در تغییر موضوع و تقسیمی کالن 



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ دومپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     336

بندی در دسته» موضوع حکم«این باره پرداخته شده است. بیان تأثیر تفاوت تلقی از 
از » تغییر احکام«عوامل تغییر حکم اصطالحی، و تبیین مجازی و تسامحی بودن اصطالح 

  های نوشتار حاضر با این دو مقاله است.تفاوت
  

  ثبات و تغییر در احکام
ای سو ادله تواند ناشی از این امر باشد که از یکودن موضوع تغییر احکام میبرانگیز ب  بحث

مبنی بر تغییرناپذیری احکام اسالم وجود دارد؛ و از سوی دیگر این نکته نیز آشکار است که 
کنند. برای اثبات دائمی و ثابت شده در مورد برخی امور تغییر میدر اثر عواملی حکم بیان

ای ذکر کرد؛ به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق (ع) آمده است وان ادلهتبودن احکام می
، 15که حالل نبی اکرم (ص) تا قیامت حالل، و حرام ایشان تا قیامت حرام خواهد بود [

سألتُ اباعبدا... عن «تری بر این امر آمده است ]. در روایت دیگری با تأکید بیش148ص
حاللُ مُحمّدٍ حاللٌ ابداً الی یَومِ القیامةِ و حرامُهُ حرامٌ ابداً الی یَومِ الحالل و الحرام؛ فقال (ع) 
(ع) ما احدٌ ابتدعَ بدعةً الّا تَرک بها جیءُ غَیرُهُ؛ و قالَ: قالَ علیٌالقیامةِ، ال یَکونُ غَیرُهُ و ال ی

دانسته ]. برخی داللت این روایت بر جاودانگی احکام اسالم را روشن 59، ص1، ج26» [سنةً.
ی اند دو عنوان حالل و حرام که در حدیث آمده، کنایه هستند از مجموعهو بیان نموده

  ].70و 69، ص41اند [احکامی که نبی اکرم آورده
ی برخی فقهای معاصر نیز معنای دین خاتم بودن اسالم را باقی ماندن احکام خمسه

م واقعی یا ظاهری. در این نگاه، اند؛ خواه حکم اولی یا ثانوی، و خواه حکتکلیفی دانسته
]. 6و 5، ص14خاتمیت عالوه بر احکام تکلیفی بر بقای احکام وضعی نیز داللت دارد [

البته ممکن است گفته شود میان خاتمیت و بقای دین (و به طریق اولی بقای احکام 
دین)، تالزمی وجود ندارد. این سخن در صورتی صحیح است که خاتمیت، به معنای 

گیری دین تفسیر شود. با این توضیح که بشر در دوران قدیم، نابالغ و نیازمند دستختم 
کردند؛ اما به مرور، رشد و بلوغ و راهنمایی از بیرون بود و ادیان این نیاز را برآورده می

نمایی آسمانی نداشت و توان این را بشر به جایی رسید که او دیگر نیازی به وحی و راه
اش را سامان داده و اداره کند. در این نگاه، خاتمیت به معنای ندگییافت که خود، ز

ی خاتمیت و ی نقش دین است. اما دانشمندان امامیه به هر دو مقولهیافتن دورهپایان
  ].187، ص2، ج35چنین ؛ هم45، ص29نکـ : بقای دین باور دارند [

مری کمابیش آشکار از سوی دیگر تغییر یافتن احکام به موجب برخی عوامل نیز ا
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کنندگان اختالف نظر وجود دارد. عالوه است. البته در مورد تعداد این عوامل، میان بحث
نظران از عامل آن متفاوت بر این گاه در یک مصداق مشخص تغییر حکم، تحلیل صاحب

چنین طبق برخی نظرات، شاید بتوان تمام عوامل تغییر حکم را در یک عامل است. هم
نمود که توضیح آن ارائه خواهد شد. در ادامه به صورت گذرا به عمده  کلی خالصه

  شود.عواملی که برای تغییر حکم بیان شده است اشاره می
  

  1عوامل تغییر حکم
  نسخ

چه واقعاً و حقیقتاً در شرع ثابت است و شامل احکام و غیر نسخ یعنی رفع و برداشتن آن
واضح است که نسخ یکی از عوامل تغییر حکم ]. با این بیان 71، ص2، ج36شود [آن می

است. برخی فقها ضمن مطرح نمودن نسخ در بحث موجبات تغییر حکم، آن را به معنی 
ی موضوع آن تمام شدن مدت حکم به علت تغییر در مصلحت یا مفسده در ناحیه

تواند شود اصل حکم است؛ و این میچه در نسخ رفع می]. آن100، ص40اند [دانسته
که بیان خواهد شد ـ اصل ها ـ چنانی نسخ با دیگر عوامل باشد که در آنفاوت عمدهت

. اشاره به نسخ به 3دهدو تغییر و تحول در امر یا امور دیگری رخ می 2حکم باقی است
 نکـ :شود [عنوان یکی از عوامل تغییر حکم در بیان برخی دیگر از محققین نیز دیده می

اند که تغییر حکم به نظران تصریح نمودهبرخی صاحب]. 835، ص17؛ 343، ص21
، 39 نکـ :چنین ؛ هم53، ص2، ج34صورت نسخ، بعد از ارتحال نبی اکرم محال است [

گونه که ]. در مورد چرایی این نظر گفته شده است از دیدگاه کالمی همان317، ص2ج
رع است و این لغو و ابطال حکم شرعی نیز مختص شا ،تشریع اختصاص به شارع دارد

صادق است؛ بنابراین پس از انقطاع وحی و  (ص)صفت، تنها بر خداوند و پیامبر اکرم

                                                                                                                                                                        
شوند؛ گرچه ذیل این عنوان، موارد گوناگونی که در نگاه محققین عامل تغییر دانسته شده بیان می  .1

 گیرد.ها مورد نقد قرار میعامل بودن برخی از آن
ی حقیقیه ـ و اهد آمد، با تحقق یافتن سایر عوامل تغییر حکم، اصل حکم به نحو قضیهکه خوچنان. 2

ماند و برای فعلیت یافتن دوباره، نیاز به جعل ی شرطیه ـ باقی میبه عبارت دیگر، به نحو قضیه
جدیدی از جانب شارع ندارد و تنها وابسته به تحقق موضوعش است؛ اما در نسخ، حکم از اساس 

ی آن ـ بر اساس مبنای توقیفی بودن احکام ـ بدون جعل جدید از شود و فعلیت دوبارهه میبرداشت
  طرف شارع ممکن نیست.

  ی آن، پایگاه فقه حکومتی.موسوی: نقش زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار ادله . نکـ :3
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 372، ص18گیرد [ختم نبوت، تشریع جدید و نسـخی در احکام شریعت صورت نمی
]. البته ممکن است برخی قائل به حق تشریع و نسخ برای ائمه (علیهم السالم) نیز 373و

ی غیبت کبرای امام عصر (علیه السالم) ین سخن نیز، در دورهباشند. بر فرض اثبات ا
ی حاضر، در این چنین تغییری متصور نیست. با توجه به مطرح نبودن نسخ در دوره

  تحقیق به آن پرداخته نخواهد شد.
  

  1تغییر ماهوی موضوع
معناست و حکم نیازمند چیزی است که بر آن بار  تحقق حکم بدون وجود موضوع بی

مفهوم است؛ مثالً حکم حرمت بدون وجود موضوعی که حرمت بر آن بار شود بیشود. 
اما با وجود موردی چون شرب خمر، حرمت به آن نسبت داده شده و وجودش موجه 

]. تغییر یافتن موضوع در این معنا، یکی از عوامل تغییر حکم به 108، ص20شود [می
ی اشیای نجس است؛ مانند تبدیل بدن گونه تغییر، استحالهرود. مثالِ اینشمار می

ی فرض از ]. برخی محققین این عامل را دربرگیرنده99، ص40حیوان مرده به نمک [
دانند؛ برای ی اجرای یک حکم در اثر انعدام اصل موضوع آن نیز میبین رفتن زمینه

نمونه آزاد کردن برده به عنوان کفاره، امروزه با منتفی شدن موضوعش منتفی است 
» تغییر عنوان موضوع«توان این عامل را ]. در نگاه برخی محققین، می47و 46، ص12[

نامید. زیرا در این گونه تغییر، موضوع از ذیل یک عنوان دارای حکم شرعی خارج شده و 
، 18 نکـ :شود [ذیل عنوانی دیگر قرار گرفته و طبیعتاً حکم عنوان جدید بر آن بار می

تحت عنوان شراب خارج شده و عنوان سرکه یافته باشد؛ و در  ]. مثالً مایعی از373ص
شود. البته در صورتی که این نتیجه حکم نوشیدن آن نیز از حرمت به حلیت تبدیل می

عنوان ثانوی یافتن «خوانده شود، باید متوجه تفاوت آن با » تغییر عنوان موضوع«عامل 
  بود.» موضوع

  
                                                                                                                                                                        

ه کدام معنا از موضوع برند. این کحکم را در معانی گوناگونی به کار می» موضوع«فقها و اصولیین . 1
مورد نظر باشد، در بحث حاضر اثر گذار است. اگر برخی معانی بیان شده برای موضوع در نظر گرفته 

شوند، به تغییر موضوع بازگشت خواهند شوند، همه یا اکثر عواملی که برای تغییر حکم بیان می
جا چنین برداشتی از ما در اینی تحقیق این مسأله مورد بحث قرار خواهد گرفت. اداشت. در ادامه

توان گفت موضوع در این عنوان، نزدیک به اصطالح موضوع در منطق موضوع مورد نظر نیست. می
  گیرد.است که در مقابل محمول قرار می
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  تغییر اوصاف موضوع
رای تغییر حکم بیان شده تغییر یافتن برخی اوصاف ظاهری موضوع عامل دیگری که ب

، 37شود [است؛ گرچه در اثر این عامل، موضوع عرفاً تبدیل به موضوع دیگری نمی
توان در جایی دانست که آب رسد مثال این عامل را می]. به نظر می70، ص11؛ 250ص

آب کر برسد. در چنین صورتی  قلیل با افزوده شدن مقدار کمی آب، به مقدار معتبر در
  .1شودکند، اما شرعاً احکامی متفاوت بر این دو آب بار میگرچه عرف تفاوتی احساس نمی

  
  تغییر عنوان مأخوذ در موضوع
محکوم به حکمی  ،ی تحت عنوانی خاص قرار داشتناگر موضوعی خارجی به واسطه

کند. به شده نیز تغییر می حکم یاد ،شود، در صورتی که از ذیل آن عنوان بیرون آید
اگر فقیهی قائل باشد شطرنج به عنوان آلت قمار مورد نهی قرار گرفته  ،عنوان مثال

دیگر آن را مشمول  ،است، در فرضی که این بازی عنوان آلت قمار را از دست دهد
، 12دهد [ها فتوا به حرمت شطرنج نمیداند و به موجب آنهای وارد شده نمی نهی
شان در حالت سالمتی ی بیمار از داروهایی که خوردنجواز استفاده ،خی فقها]. بر47ص
خاطر تبدل عنوان مضر به خاطر مضر بودن حرام است را نه ناشی از ضرورت، بلکه بهبه

]. امام خمینی که در برخی موارد صراحتاً فتوا به 20و 19، ص1، ج4اند [نافع دانسته
] در پاسخ به پرسشی که در آن بیرون آمدن 10ص، 2، ج9حرمت شطرنج داده بودند [

فتوا به  ،شطرنج از عنوان آلت قمار مفروض بوده، طبق فرض و به شرط نبود برد و باخت
]. اما اگر فقیهی نهی از شطرنج را نه به عنوان آلت 10، ص2، ج9حلیت آن داده اند [

ن آلت قمار در فتوای خارج شدن این بازی از عنوا ،قمار، بلکه متوجه خود شطرنج بداند
 نکـ :اند [گذارد. شاید برخی فقها که در این خصوص قائل به احتیاط شدهاو تأثیری نمی

  اند.] چنین نگاهی به مسأله داشته552، ص4، ج5
ایجاد تغییر در قرار گرفتن موضوعی تحت «توان نقش عرف در رسد میبه نظر می

های این عامل با را از تفاوت» این تغییرقضاوت در مورد به وجود آمدن «و » یک عنوان
  عامل پیشین دانست.

                                                                                                                                                                        
، 37مثالی که در بیان آیت ا... مکارم شیرازی در این مورد مطرح شده است تبدیل شراب به سرکه است [  .1

  داند.تواند محل تأمل باشد؛ زیرا عرف تبدیل شراب به سرکه را تغییر ماهیت میثال می]. این م250ص
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  توسعه و تضییق در مفهوم موضوع 
گذاری این عامل در جایی است که حکمی شرعی بر اساس موضوعات عرفی صادر اثر

شود و در نتیجه این که حکم چه مواردی را در بر بگیرد، به عرف بستگی دارد. مثالً 
که مقدار و ی شوهرش گذاشته است؛ اما اینزوجه را بر عهدههای تأمین هزینه ،شارع

های شود ممکن است در نظر عرفکیفیت آن چگونه باشد و نفقه شامل چه اموری می
ی خوراک و پوشاک و مسکن را گوناگون متفاوت باشد. ممکن است عرفی تنها تهیه

ی تحصیل و تفریح ینهبرای تحقق تأمین نفقه کامل بداند؛ اما در عرف دیگری تأمین هز
ی تحصیل زن زن نیز مصداق نفقه دانسته شود. در نتیجه در محیط اول پرداخت هزینه

، 8 نکـ :بر شوهر واجب نیست اما در محیط دوم، مرد ملزم به تأمین این هزینه است [
تغییر مصداق «توان با عنوان رسد از این عامل می]. به نظر می47، ص12؛ 110ص

  اد کرد.نیز ی» موضوع
  

  تغییر در علت
جا، امر ظاهر منضبطی است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است مراد از علت در این

]. گاه در نصوص شرعی به علت حکم تصریح شده است؛ در این 353، ص3، ج7 نکـ :[
صورت مشکلی در تشخیص علت وجود ندارد. اما گاه در نصوص به علت حکم اشاره 

هایی چون تخریج مناط، اجتهاد مناط و تحقیق مناط برای صورت راه نشده است؛ در این
ها میان فقهای شیعه و اهل یافتن علت حکم مطرح شده است. در مورد اعتبار این روش

نظر است؛ بحث تفصیلی در این خصوص از هدف این تحقیق دور است، اما سنت اختالف
معتبر بودن کشف علت، ضروری است  رسد اجماالً در نظر علمای امامیه برایبه نظر می

  که به آن قطع یا اطمینان پیدا شود و استناد به تنقیح مناط ظنی معتبر نیست.
تغییر در علت از عوامل تغییر حکم است. اگر علت حکم منتفی شود آن حکم نیز 
منتفی خواهد شد و اگر علت حکم در شئ جدیدی تحقق یابد آن شئ نیز محکوم به 

اسکار باشد،  ،شود. مثالً اگر علت قطعی حرمت نوشیدن شرابعلت می حکم وابسته به
علت حرمت  ،کنندگی داشته باشنداگر مایعات جدیدی تولید شوند که خاصیت مست

شان حرام خواهد بود. برخی فقها در ها نیز محقق است و بنابراین نوشیدنشراب در آن
اند و زوال علت وص العلة اشاره کردهبیان عوامل تغییر حکم، به زوال علت در موارد منص

رسد اگر ]. به نظر می101و 100، ص40اند [را مساوی تغییر مصلحت یا مفسده دانسته
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توان به هایی جز تصریح به آن در نصوص نیز میقائل به این باشیم که علت را از راه
وال علت توان تعمیم داد و در مورد ز]، این سخن را می147، ص25 نکـ :دست آورد [

  قطعی حکم ـ از هر راهی که ثابت شود ـ آن را مطرح کرد.
ی علت حکم هستند و با تغییر به منزله ،طبق مبنای امامیه، مصلحت و مفسده

]. در بیان علمای بزرگ شیعه 375، ص18کند [مصلحت و مفسده، حکم نیز تغییر می
شرعیات بر مصالح، در نظر نیز اشاره به این امر آمده است که با توجه به مبتنی بودن 

ها الزم است و این امر ممکن است به اختالف فتوا میان مجتهدین داشتن رعایت آن
]. ممکن است مراد محقق حلی اشاره به همین امر باشد 304و 255، ص28منجر شود [

که در فروضی که در مصالح و مفاسد (به عنوان علت و مبنای حکم) تغییری حاصل 
  جتهد نیز در صدور فتوا، به تغییر یافتن حکم توجه داشته باشد.شود، نیاز است م

  
  عروض عنوان ثانوی بر موضوع

یکی از تقسیمات حکم، تقسیم آن به واقعی اولی، واقعی ثانوی، و ظاهری است. حکم 
شان (و بدون عارض شدن عنوان اولی حکمی است که برای افعال و ذوات به عنوان اولی

جعل شده است؛ مثل حرمت شرب خمر و » ک در حکم واقعیش«ثانوی) و بدون قید 
طهارت آب. حکم ثانوی حکمی است که بر موضوع متصف به یکی از عنواین ثانوی چون 

ی ضرری ماه مبارک رمضان. حکم ظاهری نیز شود؛ مثل روزهاضطرار و اکراه، مترتب می
ثل حکم به حکمی است که برای حالت شک و جهل به حکم واقعی جعل شده است؛ م

  ].124، ص30وجوب نماز جمعه در حالت شک در حکم آن؛ با استصحاب حکم سابق [
دهد با عارض شدن عنوان ثانوی، موضوع خارجی عنوان پیشین خود را از دست نمی

مطرح شد)؛ بلکه با حفظ عنوان » تغییر ماهوی موضوع«چه ذیل عنوان (برخالف آن
، 18شود [د و احکام و آثار این عنوان بر آن بار میکنپیشین، عنوانی ثانوی نیز پیدا می

های تأثیر این عامل در تغییر حکم موضوعات خارجی، در ابواب ]. مثال374و 373ص
؛ 181، 3، ج27؛ 228و 176، 2، ج27 نکـ :گوناگون فقه فراوان است [به عنوان نمونه 

حاضر الزم است  ]. روشن بودن این مسأله ـ در حدی که برای هدف بحث148، 4، ج27
  کند.تر را غیر ضروری میـ توضیح بیش

  
  تزاحم دو حکم در مقام امتثال

ها بر دیگری رجحان اگر دو حکم در مقام امتثال با یکدیگر تزاحم پیدا کنند و یکی از آن
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شود. در واقع در تر مقدم میداشته باشد، حکم راجح بر حکم دارای اهمیت ـ به نسبت ـ کم
تر است. مثال تر مقید به تزاحم نداشتن با حکم مهمدارای اهمیت کم این فرض، حکم

ی این عامل در جایی است که خواندن نماز ـ در وسعت وقت ـ با تطهیر مسجد از  ساده
  ]. 99، ص40شود [نجاست تزاحم پیدا کند؛ که در این صورت تطهیر مسجد مقدم می

  
  تغییر ناشی از حکم حکومتی و حکم موسمی

شود، صدور حکم حکومتی است. با صدور حکم یگری که منجر به تغییر حکم میعامل د
]. 160، ص32شود [حکومتی، موضوعی که دارای حکم خاصی بوده است، واجب یا حرام می

تواند از کنند که حکومت می(ره) در خصوص حدود اختیارات حکومت، بیان میخمینی امام
جریان آن مخالف مصالح اسالم است، جلوگیری کند و هر امر عبادی یا غیر عبادی، مادام که 

حتی حج را که از واجبات مهم است، در صورتی که مخالف با صالح کشور اسالمی تشخیص 
  ].452، ص20، ج10داده شود، موقتاً تعطیل نماید [

رسد در خصوص احکام حکومتی، باید به تفاوت چند نکته توجه البته به نظر می
اصل جواز صدور حکم حکومتی برای حاکم  ؛ا پرهیز نمود. یکهداشت و از خلط آن

نماید حکمی که او صادر می ؛]؛ دو165، ص1، ج19 نکـ :مشروع، که حکمی ثابت است [
]؛ 136، ص3کند [که از جمله احکام موقت است و با تغییر شرایط و مصالح، تغییر می

گذشت باعث تغییر حکم  چهکه طبق آن تأثیر حکم حکومتی بر موضوعات خارجی؛ ؛سه
  ی اخیر مورد نظر است.]. در بحث حاضر، نکته160، ص32شود [ها میآن

توان این قسم را از مصادیق عامل اند میبرخی فقها در مورد این عامل نوشته
]. تفاوت تزاحم ناشی از صدور 100، ص40[ 1دانست» مزاحمت دو حکم در مقام امتثال«

ه برای تزاحم بیان شد این است که در آن موارد، هایی کحکم حکومتی با مثال
کردند؛ اما اند با هم تزاحم پیدا میهایی که بر دو موضوع خارجی متفاوت بار شده حکم

در بحث حاضر، یک موضوع خارجی واحد محکوم به دو حکم (حکم حکومتی و حکم 
  شود.غیر حکومتی) شده است و حکم حکومتی مقدم می

                                                                                                                                                                        
دانست: ضرر فاحش و ضرر افحش؛ که باید در چنین » تعارض دو ضرر«البته شاید بتوان این موارد را   .1

نجام که در باب تزاحم، دو حکم وجود دارند و امکان اتعارضی جانب ضرر فاحش را گرفت. توضیح آن
که در مورد محل بحث، اساساً پیش از صدور حکم حکومتی، هر دو (متزاحمین) وجود ندارد؛ حال آن

حکمی مزاحم حکم اول وجود ندارد؛ بلکه دو ضرر وجود دارد: یکی ناشی از عمل نکردن به حکم 
تر شود و چون ضرر اخیر بزرگشرعی و دیگری ضرری که اگر حکم حکومتی صادر نشود محقق می

 شود.تر محقق میشود و ضرر کماست، حکم شرعی با حکم حکومتی رفع می
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  تغییر فتوای مجتهد
اند. در برخی محققین به تأثیر عوض شدن نظر مجتهد در تغییر یافتن حکم اشاره نموده

یافتن فقیه به دلیلی که قبالً بر اساس آن فتوا نداده بوده و این نگاه ممکن است با دست
یا پدید آمدن تغییر در نظریات و مبانی اصولی، فقهی، حدیثی، رجالی و... فقیه، فتوای او 

مثالی که برای این امر بیان شده تغییر نظر در مورد جواز تعزیر با چیزی  تغییر نماید.
]. مشابه 106ـ108، ص20جز تازیانه، بر اثر تغییر مبانی استنباطی فتوا دهنده است [

فقهای این سخن پیش از این نیز مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. یکی از 
ر یکی از مجالت کویت چاپ شده بود به این ای که دها قبل در نقد مقاله، سالمعاصر

ی اند. در نگاه ایشان تغییر حکم و تغییر فتوا دو مقولهنظر اشاره و به نقد آن پرداخته
جدا از یکدیگر هستند. ایشان ـ با بیانی که به نظر قابل دفاع است و توضیح آن به زودی 

ی کنند اما فتوا را که نتیجهخواهد آمد ـ احکام شرع را ثابت و تغییرناپذیر معرفی می
دانند. ممکن اجتهاد و بررسی ادله و... است قابل تغییر دانسته و ثبات را از لوازم آن نمی

است فقیه پس از فتوا، به نظری مخالف نظر اول خود برسد و فتوایی مخالف فتوای 
داده است پیشین صادر نماید؛ اما این تغییر به معنی تغییر حکمی که فقیه با آن فتوا 

نیست، بلکه به خاطر این است که به نظر او حکم شرع چیزی نبوده که قبالً به آن فتوا 
]. طبق این تحلیل، حکم شرع امری مشخص است که فقیه 8ـ10، ص14داده است [
یابی به این مقصد گاهی موفق است و گاهی نه. کند آن را بیابد؛ او در دستتالش می

نظر فقیه پیش آید، تأثیری در حکم واقعی شرع ـ که نزد تغییراتی که ممکن است در 
رسد این نقد، صحیح و شود. به نظر میخدا مشخص است ـ ندارد و باعث تغییر آن نمی

توان قابل دفاع، و منطبق با مبنای امامیه در بحث تخطئه و تصویب است. بنابراین نمی
حکم، فتوا را اراده کنیم، تغییر فتوا تغییر فتوا را از عوامل تغییر حکم شمرد. حتی اگر از 

  عین تغییر حکم خواهد بود ـ و نه عامل آن.
  

  دیگر عوامل بیان شده
اند. محققین موارد دیگری را نیز در ارتباط با موجبات تغییر حکم بیان نمودهاز برخی 

که برخی برخی از موارد بیان شده را شاید نتوان عامل تغییر حکم دانست؛ چنان
اند که مثالً شرع با دهکربه این امر اشاره » کلی بودن قواعد«ان ذیل عنوان پژوهشگر

عمومات و اطالقاتی، عقود و معامالت عرفی را مورد تأیید قرار داده است و این ادله 
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شود؛ بنابراین معامالت شوند نیز میهای جدید متداول میشامل معامالتی که در زمان
حیح و دارای منفعت عقالیی بوده و مشمول نهی شارع جدیدی که از نظر عرف و عقال ص
این است  است]. نقدی که به این بیان وارد 112، ص8نشده باشد، صحیح خواهند بود [

جا، مصداق جدیدی برای موضوع حکمی شرعی (طبق فرض مثال) به وجود که در این
د نداشته و به سابقه است و بنابراین حکمی در مورد آن وجوآمده است. این مصداق، بی

بیان دقیق، حکم نسبت به این مصداق، سالبه به انتفای موضوع بوده است. بنابراین قرار 
  توان تغییر حکم دانست.گرفتن این مصداق تحت حکم را نمی

توان تحت عواملی که در باال بیان شدند قرار برخی دیگر از عوامل مطرح شده را می
 نکـ :اند [مطرح نموده» احکام موسمی پایان موسم در« داد. مثالً برخی عاملی را با عنوان

گفته برگرداند توان این مورد را به برخی از عوامل پیشرسد می]. به نظر می100، ص40
ای محسوب نکرد. چون حکم موقت یا از جانب شارع صادر شده، که و عامل جداگانه

نب فردی که شرعاً مجاز به شود؛ و یا از جانامیده می 1تغییرش با پایان مدت آن نسخ
هایی که وی رسد مثالاین کار است که به نظر، غیر از حاکم مشروع نیست. به نظر می

  برای این عامل بیان نموده نیز ذیل بحث حکم حکومتی قابل بررسی هستند.
  

  بررسی اثر تفاوت تلقی از موضوع در بحث تغییر احکام
موضوع ـ در بحث از موضوع احکام ـ  تر اشاره شد، در مورد تعریفکه پیشچنان

ی موضوع، در بیش از تر این باشد که گفته شود واژهنظر وجود دارد. شاید دقیقاختالف
رود. این که کدام معنی از موضوع مورد نظر باشد، در بررسی یک معنی به کار رفته و می

ان باعث خلط توتوجهی به این اختالف کاربرد، می عوامل تغییر حکم مؤثر است و بی
مباحث و تلقی ناسازگاری میان برخی اقوال شود که در واقع، با هم سازگار هستند. به 

تواند در فراهم آمدن زمینه برای اظهار نظر در مورد رسد تبیین این بحث مینظر می
  نیز کارا باشد.» تغییر احکام«حقیقی یا مجازی بودن عبارت 

تغییر احکام مطرح شدند، بارها از لفظ  تر به عنوان عواملدر مواردی که پیش
موضوع استفاده شد. در نگاهی که بر آن مطالب حاکم بود، تغییر موضوع (که از آن به 

                                                                                                                                                                        
به نسخ در صورتی موجه است که در دلیل حکم موسمی، » پایان موسم در حکم موسمی«بازگشت . 1

غایت آن بیان نشده باشد؛ در غیر این صورت، یعنی در مواردی که از ابتدا موسمی بودن حکم 
 توان مصداق نسخ دانست.د آن حکم را نمیمشخص باشد، رسیدن غایت و أم
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شود و در کنار عنوان تغییر ماهوی موضوع یاد شد) یکی از عوامل تغییر حکم تلقی می
کند و در شود. در این نگاه، گاهی موضوع تغییر میآن، عوامل دیگری نیز مطرح می

ی عواملی دیگر یابد؛ و گاه موضوع تغییری نکرده اما به واسطهنتیجه حکم نیز تغییر می
جا اند. در اینکند. مثالً با تبدیل شراب به سرکه، موضوع و حکم تغییر کردهحکم تغییر می

نوشیدن «و » نوشیدن شراب حرام است«رو هستیم: با دو قضیه (در معنای منطقی آن) روبه
طبق اصطالحات علم منطق، در این دو قضیه هم موضوع و هم حکم ». سرکه حالل است

اند ای که در مثال مطرح شده در بحث شطرنج مطرحاند. اما دو قضیه(محمول) تغییر کرده
ا اصطالحات ب». بازی شطرنج حالل است«و » بازی شطرنج حرام است«چنین هستند: 

منطقی، در این دو قضیه موضوع ثابت است و حکم (محمول) متفاوت و دچار تغییر. 
بنابراین اگر در بحث تغییر احکام، موضوع به معنای منطقی آن مورد نظر باشد، تغییر 

که در مطالب موضوع در کنار عوامل دیگر، عاملی برای تغییر حکم خواهد بود؛ چنان
  .1مبنای این نگاه به برشماری عوامل تغییر حکم پرداخته شد ی این تحقیق برگذشته

توان دیدگاهی را مطرح نمود که در آن، موضوع در مقابل این معنا از موضوع، می
ها وابسته است. در این شود که فعلیت حکم به آنی چیزهایی دانسته میحکم مجموعه

غیر مسافر و غیر مریض،  ی ماه رمضان، وجود مکلفِتلقی، مثالً موضوع وجوب روزه
ی این عناصر در کنار هم، موضوع حکم یاد شده ی حلول ماه رمضان است. همهعالوه به

]. شاید تعریف مرحوم نائینی از موضوع را نیز بتوان در 387، ص23دهند [را تشکیل می
دانند که از عبد را چیزی می» متعلق حکم«همین دیدگاه قرار داد؛ ایشان مراد از 

سته شده، اعم از فعل و ترک؛ مثل حج و روزه. موضوع نیز چیزی است که وجودش خوا
در متعلق حکم مفروض گرفته شده است. به بیان دیگر موضوع مکلفی است که فعل یا 

  ].145، ص1، ج42ترک از او خواسته شده، با وجود تمام قیود و شرایط [
را در تشکیل موضوع  ی قیدهای حکمبرخی در تبیین مراد از موضوع حکم، همه

اند؛ چه این قیود به عنوان موضوع مطرح شده باشند و چه مواردی حکم دخیل دانسته
چون شرط، غایت، وصف و... . ضابطه در این خصوص این است که هرچه فعلیت حکم بر 
آن متوقف باشد [جزء] موضوع حکم است؛ و در صورتی که این امور محقق شوند مکلف 
                                                                                                                                                                        

البته شاید بتوان گفت موضوع منطقی در بحث حاضر، اشاره به شئ ای خارجی دارد؛ مثالً در تبدیل . 1
شراب به سرکه، موضوع خارجی (شراب موجود در عالم واقع) به موضوعی دیگر تبدیل شده و در مثال 

ها حاکی از این موضوع خارجی هستند. و موضوع قضیه شطرنج، شئ بیرونی همان است که قبالً بوده؛
  رسد طرح این مطلب نقضی بر بیان آمده نیست.به نظر می
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تکلیف خواهد شد. مثالً وجود مکلف و زوال خورشید موضوع وجوب مسئولِ اطاعت از 
نماز [ظهر] خواهند بود؛ زیرا فعلیت وجوب نماز بر این دو متوقف است. به بیان دیگر هر 

رود چیزی که در فعلیت یافتن حکم نقش سببیت داشته باشد موضوع حکم به شمار می
این مبنا تمام عواملی که منجر به  رسد طبق]. به نظر می539 و 538، ص2، ج16 نکـ :[

هستند. بنابراین مثالً با عروض » تغییر موضوع«شوند قابل بازگشت به تغییر حکم می
عنوان ثانوی یا تغییر در علت، در واقع موضوع حکم تغییر کرده است و طبیعتاً حکم نیز 

حکم شارع با  تغییر«است و نوشته کند. برخی فقها به این نکته اشاره کردهتغییر می
باشد؛ محفوظ بودن و بقای موضوع آن به هیچ وجه صحیح نیست، بلکه معقول نیز نمی

زیرا نسبت هر حکمی به موضوع خود همچون نسبت معلول به علت است و با بقای 
علت، انعدام زوال معلول عقالً ممکن نخواهد بود. بنابراین تغییر هر حکم نسبت به 

یر و تفاوت در موضوع و در نتیجه زوال موضوع اول همراه موضوع خود با نوعی از تغی
  ].99و 98، ص40» [های زیر ممکن است...باشد. و این تغییر به یکی از راهمی

موضوع در این عبارت در معنایی متفاوت از آن به کار رفته که در بحث از عوامل 
ی متن نقل شده، مهتغییر احکام، به آن اشاره شد. شاهد این ادعا این است که در ادا

به عنوان یکی از عوامل تغییر حکم مطرح شده و عواملی دیگر » تغییر ماهوی موضوع«
ی قابل توجه در عبارت نقل شده این ]. نکته99ـ101، 40اند [نیز مورد اشاره قرار گرفته

ی تغییر و تفاوت در موضوع، زوال آن دانسته شده است؛ که به نظر است که نتیجه
ی اموری که فعلیت حکم متوقف بر مجموعه«ا دیدگاهی است که موضوع را به متناسب ب
  کند.تفسیر می» آن است

کند که تغییر احکام در پی [تغییر] ظروف و یکی از فقهای معاصر به روشنی بیان می
ای که در چنین مصلحت مردم بر طبق امر شارع، مثل خوردن میتههای آن و همعلت

شود یا ارتکاب گناهی وقتی امر دایر بین محذورین است و رعایت یزمان اضطرار حالل م
چنین ترک واجبی برای دفع ضرر و امور مشابه اهم و مهم و در نتیجه ترک مهم، هم

]. در 17، ص14گردد [ها، همه به انتفای موضوعی و وجود موضوعی جدید باز میاین
... به تغییر موضوع تعبیر شده این سخن نیز از تغییر شرایط یا عروض عنوان ثانوی و

رسد موضوع در این نگاه هم مجموع اموری است که فعلیت است. بنابراین به نظر می
  ها بستگی دارد.یافتن حکم به آن
رسد افرادی نیز که موضوع را علت واقعی حکم معرفی نموده و حکم را به نظر می
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به همین برداشت از . ]185و 183، ص22 نکـ :اند [به عنوان نمونه دائر مدار آن قرار داده
اند. بنابر توضیحات آمده، بین اقوالی که تنها عامل تغییر حکم را موضوع نظر داشته
] و نظراتی که به 98، ص1؛ 216، ص38؛ 98، ص40 نکـ :دانند [تغییر موضوع می

وماً ها تغییر موضوع است، لزکنند که یکی از آنچندین عامل برای تغییر حکم اشاره می
ناسازگاری وجود ندارد و ممکن است این اختالف ظاهری، ناشی از اختالف معنایی باشد 

  که از موضوع مورد نظر بوده است.
  

  »تغییر حکم«بررسی حقیقی یا مجازی بودن تعبیر 
 ،که در ابتدای بحث از تغییر احکام بیان شد این پرسش که آیا تغییر احکامچنان

که تعبیر یاد شده  قع ممکن است حکمی تغییر کند یا اینتعبیری حقیقی است و در وا
ی بررسی کاربردی مجازی دارد و احکام شرع ثابت هستند، پرسشی مهم و شایسته

استفاده شد و اکنون به » تغییر احکام«با مسامحه از  است. در صفحات گذشته
  شود.های یاد شده پرداخته می پرسش

دند که حالل و حرام اسالم را همیشگی معرفی روایاتی نقل ش گفته پیشدر مطالب 
نموده بودند. به عالوه به اجمال، به استدالل بر بقای احکام با توجه به خاتمیت اسالم 

توانند منجر به اشاره شد. از طرفی نیز عواملی مطرح شدند که ـ دست کم در ظاهر ـ می
با هم ناسازگارند یا  آیا این دو امر«تغییر احکام شوند. اکنون پرسش این است که 

ها باید به این نکته گونه پرسشبرای پاسخ به این». توان هر دو را صحیح دانست؟ می
شوند. قضایای حقیقیه در توجه داشت که احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه صادر می

واقع به قضایای شرطیه بازگشت دارند و شرطیت و تالزمی که در این گونه قضایا وجود 
(اگر چنین باشد چنان است) پیوسته ثابت است. در قضایای حقیقیه ممکن است  دارد

موضوع تغییر کند و حکم نیز به تبع آن تغییر پیدا کند اما تغییر موضوع یا حتی تغییر 
 نکـ :محمول به تبع موضوع، منافاتی با ثبات حکم مشروط موجود در این قضایا ندارد [

همواره ثابت و تغییرناپذیر است؛ » ین باشد چنان استاگر چن«]. یعنی تالزم 292، ص38
ی تغییر مقدم، جزا (حکم) تغییر پیدا کند به ثبات قضیه ایرادی وارد و اگر به واسطه

ی تغییر موضوع (به معنی مجموع اموری که با . بنابراین تغییر حکم به واسطه1شودنمی

                                                                                                                                                                        
ی بیان است که استاد شهید مطهری در یکی از آثار خود، حقیقیه بودن احکام شرعی را مورد شایسته  .1

  !حکم روی ،ضایای حقیقیهرسد مبنای سخن ایشان این است که در قاند. به نظر مینقد قرار داده
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ات احکام نیست. از سخن عالمه کند)، در حقیقت نقضی بر ثبها حکم فعلیت پیدا میآن
توان استفاده نمود که در چنین مواردی، منتفی شدن حکم  به معنی از جعفری نیز می

بین رفتن احکام ـ به صورتی که گویا اصالً چنین حکمی جعل نشده ـ و معدوم شدن 
کند. مثالً اگر در ها نیست؛ بلکه حکم با از بین رفتن موضوعش فعلیت پیدا نمیآن
ای مسکری وجود نداشته باشد، این به معنی از بین رفتن حکم اولی مسکرات عهجام

، 6(حرمت) نیست؛ بلکه با توجه به تحقق نیافتن موضوع، حکم نیز فعلیت ندارد [
]. از سوی دیگر، این نکته که تنها راه تغییر حکم، تغییر موضوع آن است به 18ص

است؛ گرچه شاید در این که چه اموری  دفعات مورد تأکید فقها و محققین قرار گرفته
شود، اختالف نظر وجود داشته باشد. به عنوان نمونه برخی منجر به تغییر موضوع می

پس از ذکر عواملی برای تغییر احکام ـ که در این تحقیق نیز مورد بحث قرار گرفتند ـ 
ت. البته در این اند که در این موارد، موضوع احکام تغییر یافته اسبه صراحت بیان کرده

، 40سخن، موضوع حقیقی احکام به مصالح و مفاسد واقعی تفسیر شده است [ن.ک 
تر مورد اشاره چه پیش]. فارغ از این که نسبت این تلقی از موضوع با آن102و  101ص

قرار گرفت چیست، این بیان صراحت دارد در این که تغییر حکم، تنها از طریق تغییر 
ا... مکارم شیرازی نیز به اصل ابدیت احکام ـ که متخذ از  یتموضوع ممکن است. آ

نویسند طبق این اصل، هیچ کلمات معصومین علیهم السالم است ـ اشاره کرده و می
]. برخی محققین نیز در این 274، ص38کند [حکمی با حفظ موضوعش تغییر نمی

یه بر این باورند که تغییر غالب دانشوران کالم، فقه و اصول امام«اند زمینه چنین نوشته
ی به شکل نسخ در احکام شرعی متصور نیست، چرا که احکام شرعی به صورت قضیه

ها جعل شده است و تنها تغییر مجاز در حکم از ها و مکانحقیقیه برای مردم همه زمان
                                                                                                                                                                                              

رود ـ و نه واقعیات ـ ، در حالی که در احکام شرعی، حکم روی واقعیات رفته حقیقت و ماهیت می "
رسد پذیرش کنند. به نظر میاست. ایشان با این توضیح، احکام شرعی را قضایای خارجی معرفی می

ح است نداشته باشد؛ زیرا سخن جا مطریا عدم پذیرش سخن شهید مطهری، تأثیری در بحثی که این
گردند (اگر چنین باشد، مهم در بحث حاضر این است که احکام شرعی به قضایای شرطیه باز می

اند؛ با این تفاوت که ایشان قضایای خارجی چنان است)؛ و شهید مطهری نیز این مطلب را پذیرفته
نند و معتقدند قضایای حقیقیه به دا(مثل احکام شرعی؛ در نگاه خودشان) را دارای این ویژگی می

طور که در  ]. برخی دیگر ـ همان289ـ294، 1ج ،33 نکـ :گردد [در این زمینه قضایای شرطیه باز نمی
ی دانند و احکام را هم قضیهمتن تحقیق آمد ـ قضایای حقیقیه را قابل بازگشت به قضایای شرطی می

دانند و عمده در ی شرطیه میقابل بازگشت به قضیهدانند. پس هر دو گروه احکام شرع را حقیقیه می
  بحث حاضر همین است.
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]. وابسته بودن تغییر حکم به تغییر موضوع، مورد 839، ص17» [ی موضوع است.ناحیه
، 1، قسم1، ج24 نکـ :ی علما و محققین دیگر نیز قرار گرفته است [به عنوان نمونه اشاره
  ].183، ص22؛ 23، ص2؛ 17، ص14؛ 34ص

این سخن، عالوه بر احکام اولی، در مورد احکام ثانوی نیز صادق است و فعلیت یافتن این 
وجود اضطرار یا شان است که در آن، برای مثال،  دسته احکام نیز، متوقف بر تحقق موضوع

توان احکام ثانوی را نیز حکم ثابت شرع عسر و حرج نیز الزم است. پس با این تحلیل می
  ].278، ص38دانست. یعنی حکم اولی و ثانوی هر یک در ظرف خود ثابت هستند [

تواند در نظران معاصر نیز در این مسأله توضیحی دارند که مییکی از صاحب
سخن » موضوعات مقید«شد. ایشان از جعل حکم برای تر شدن بحث مفید با روشن
شوند، اما گویند. با این بیان که گرچه با تسامح معموالً قیدهای موضوعات بیان نمی می

اند و اگر این قیدها بیان شوند، احکام احکام برای موضوعات مقید به قیودی جعل شده
ضرری در حقیقت موضوعی ی ]. مثالً روزه160ـ162، ص31همواره ثابت خواهند بود [

ی غیر ضرری است و حکمی خاص خود را دارد. اما ممکن است با تسامح جدا از روزه
یابد کند و گاه حکم حرمت میگفته شود روزه موضوعی است که حکم آن تغییر می

  (ضرری) و گاه حکم وجوب (غیر ضرری).
شود، تنها از طریق میچه از آن به عنوان تغییر حکم یاد بنا بر مطالب ذکر شده، آن

تغییر موضوع حکم ممکن خواهد بود و در این صورت نیز در حقیقت حکمی تغییر 
نکرده است. بلکه حکمی از فعلیت افتاده و حکم دیگری فعلیت یافته است. بنابراین 

چه در واقع رخ تعبیری دارای تسامح است و آن» تغییر احکام«توان گفت تعبیر  می
یابند. احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت می دهد این است که می
؛ خصوصاً خواهدتوجهی به تغییر یافتن موضوع ـ که گاه آگاهی به آن دقت زیادی می بی

ـ ممکن است فرد را دچار این خطا کند که حکمی تغییر کرده  در امور مرتبط با اجتماع
تعبیر تغییر احکام تعبیری مجازی است که  و مثالً حرامی حالل شده است. نتیجه این

ی آن، حکم پیشین از فعلیت که در واقع اشاره به تغییر موضوع حکم دارد که در نتیجه
  یابد.افتاده و حکمی جدید فعلیت می

  
  گیری نتیجه

تواند در اثر عوامل گوناگونی رخ شود، مییاد می» تغییر احکام«چیزی که از آن با نام 
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(چون ها ی ما امکان تحقق ندارد (نسخ)؛ ولی اکثر آنعوامل در دوره دهد. برخی از این
ممکن است در این دوره تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان و...) 

گونه نیز واقع شوند. در این نوشتار به این دسته از عوامل پرداخته شد. دقت در این
ـ طبق یکی از  تغییر یافتن موضوع حکم ها،دهد که مرجع تمام آنعوامل نشان می

چیزی که  »حکم«است و روشن است که با تغییر موضوع،  معانی اصطاحی موضوع ـ
تر آن است که افتد. دقیقشرعاً بتواند بر آن بار شود را نخواهد داشت و از فعلیت می

یابد میرود و موضوعی دیگر تحقق بگوییم با تغییر موضوع، در واقع موضوعی از بین می
عنوانی است » تغییر احکام«و این موضوع دوم، حکم خاص خود را دارد. پس باید بگوییم 

برای اشاره به این قضیه که شرایط فعلیت داشتن حکمی ثابت از بین رفته و شرایط 
، فعلیت یافتن حکم ثابت دیگری به وجود آمده است. به بیان دیگر، با نادیده گرفتن نسخ

اند ی احکام ـ که به نحو حقیقیه جعل شدهکند و همهی تغییر نمیباید گفت هیچ حکم
» تغییر حکم«؛ بنابراین اصطالح ـ در ظرف تحقق موضوع خود ثابت و پابرجا هستند

تغییر موضوع همیشه  باید توجه داشت که . البتهتعبیری مجازی و دارای تسامح است
تیاج دارد؛ خصوصاً در امور امری آشکار نیست و گاهی تشخیص آن به دقت فراوان اح

مرتبط با اجتماع. در این امور، نباید در ادعای تغییر موضوع مسامحه و عجله کرد و در 
نتیجه فقه را تابعی از امور بیرونی نمود؛ و نه این تصور را داشت که هر جا تغییر 

ر فهم انگاری دملموسی رخ نداده است، تغییری در موضوع نداریم. به عنوان نمونه ساده
های بانکی را که معموالً ذیل عناوین عقود فقهی مطرح موضوعاتی چون بانک و عملیات

و با این عناوین شرعی تطبیق داده شده و حکم متناسب با عناوین فقهی در موردشان 
های عینی این بحث دانست؛ این تطبیقات در حالی رخ توان از مثالشود میجاری می

های ا پیچیدگی و عدم بساطت خود، ثانیاً با تناسباتی که در نظامکه بانک اوالً بدهد می
کند و ثالثاً با تأثیر و اقتصادی جدید با سایر امور ـ چون بورس و سرمایه ـ برقرار می

دهی به زندگی اقتصادی و اجتماعی دارد، یک موضوع کالن است و نقشی که در شکل
هایش ادعای تطبیق یا عدم مغایرت آن با یتی آن به برخی فعالتوان صرفاً با تجزیهنمی

رسد بسیاری دیگر از مفاهیم رایج در عالم موضوعات و احکام فقهی را داشت. به نظر می
اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ نیز وقتی از نظر موضوع بودن برای حکم شرعی 

(در نسبت با شوند، از این حیث قابل توجه هستند؛ اموری مانند پول اعتباری لحاظ می
درهم و دینار رایج در گذشته)، پارلمان (در نسبت با شورای مطرح در قرآن و سنت)، و 
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مند کردن انتخابات و رأی (در نسبت با بیعت). بررسی این مسأله و تالش برای ضابطه
 های دیگر مورد تحقیق قرار گیرد.تواند در مقاالت و پژوهشکشف تغییر موضوع، می

  
  منابع

، »تحلیلی بر تغییر نظام حاکم بر موضوع احکام از دیدگاه امام خمینی). «1387مهدوی، اصغر (] آقا1[
  .118-93، صص39، شماره10ی متین، تهران، سالنامهپژوهش

، حکومت اسالمی، »ی نوآوری در فقه سیاسیامام خمینی و مقوله). «1387کاظمی، بهرام (] اخوان2[
  .34-5، صص49، شماره13قم، سال

، 6، حکومت اسالمی، قم، سال»نقش تحوالت اجتماعی در نظریات فقهی). «1380] اراکی، محسن (3[
  .136-125، صص19شماره

  ی جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.ق). کتاب المکاسب. قم: کنگره1415] انصاری، مرتضی ابن محمد امین (4[
  ت.ا... بهجق). استفتاءات. قم، دفتر آیت1428] بهجت، محمدتقی (5[
، کیهان »1ها با متغیرها ها و ارتباط آنهای اساسی ثابتریشه). «1371] جعفری، محمدتقی (6[

  .19-16، صص92، شماره9فرهنگی، تهران، سال
ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب 1426گران زیر نظر آیت ا... سیدمحمود شاهرودی (] جمعی از پژوهش7[

  معارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.اهل بیت علیهم السالم. قم، موسسه دائرة ال
، 7، فقه و حقوق خانواده، تهران، سال»ثوابت و متغیرات در احکام). «1381علی، فریبا (] حاج8[

  .128-96، صص28شماره
  ق). استفتاءات. قم، دفتر انتشارات اسالمى.1422ا... (، سید روحی] خمین9[
  ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.جا، مؤسسهی امام. بی. صحیفهتا)ا... (بی] خمینی، سید روح10[
ی ادبیات و علوم انسانی، ی دانشکدهنامه، فصل»ثبات و تغییر در احکام). «1386] رحیمی، مرتضی (11[

  .83-55، صص7و  6، شماره2شهرکرد، سال
  ). فقه و زمان. شیراز، انتشارات نوید.1379] رحیمیان، سعید (12[
  )، اقتصادنا. قم، مرکز األبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر.1424] شهید صدر، سیدمحمدباقر (13[
  ق). االحکام الشرعیة ثابتة ال تتغیر. قم، دارالقرآن الکریم.1412] صافی گلپایگانی، لطف ا... (14[
.. علیهم. مصحح: ق). بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی ا.1404] صفار، محمد ابن حسن (15[

  ا... المرعشی النجفی.باغی. قم، مکتبة آیتمحسن کوچه
  ق). المعجم األصولی. قم، منشورات الطیار.1428] صنقور، محمد (16[
  ی بوستان کتاب.). جایگاه مبانی کالمی در اجتهاد. قم، مؤسسه1382فر، سعید (] ضیائی17[
  م، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سمت.ی علم فقه. ق). فلسفه1392( ــــــــــــ] 18[
های اسالمی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی. ). بررسی1389] طباطبایی، سید محمدحسین (19[

  قم، بوستان کتاب.
، 4ی متین، تهران، سالنامه، پژوهش»عوامل مؤثر در تغییر حکم). «1381] عابدیان، میرحسین (20[

  .138-105، صص16و  15 شماره
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، 32و  31، شماره10، فقه، قم، سال»ها و متغیرها در دینجداسازی ثابت). «1381عابدینی، احمد ( ]21[
  .394-307صص

، فقه »نقش علت در ثبات و تغییر حکم). «1390وردی، محمدرضا (] عبدا... پور، اکرم؛ و کاظمی گل22[
  .202-181، صص30، شماره8و تاریخ تمدن ملل اسالمی، مشهد، سال

  ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.). مبادی فقه و اصول. تهران، مؤسسه1382رضا (ض، علی] فی23[
  المکتبة المرتضویة. ق). تحریر المجلة. نجف اشرف،1359الغطاء، محمدحسین (] کاشف24[
  .178-136، صص35، شماره11، فقه، قم، سال»تنقیح مناط). «1382اکبر (] کالنتری، علی25[
اکبر غفاری و محمد آخوندی. ق). الکافی، محقق/ مصحح: علی1407مد ابن یعقوب (] کلینی، مح26[

  تهران، دارالکتب اإلسالمیة.
ق). شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، محقق/ مصحح: 1408الدین (] محقق حلی، نجم27[

  ی اسماعیلیان.عبدالحسین محمدعلی بقال. قم، مؤسسه
  ی امام علی علیه السالم.ق). معارج األصول. لندن، مؤسسه1423ن (الدی] محقق حلی، نجم28[
، دانشگاه انقالب، »نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی). «1374] محقق داماد، مصطفی(29[

  .52-45، صص105، شماره15تهران، سال
  ). اصطالحات األصول و معظم ابحاثها. قم، الهادی.1374] مشکینی اردبیلی، علی (30[
های بنیادین اسالمی، ترجمه و تدوین: ای از اندیشه). چکیده1386یزدی، محمدتقی (] مصباح31[

  ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.علی عربی، محمدمهدی نادری قمی. قم، مؤسسهحسین
). نقش تقلید در زندگی انسان، تحقیق: کریم سبحانی. قم، 1388یزدی، محمدتقی (] مصباح32[

  زشی و پژوهشی امام خمینی.ی آمومؤسسه
  جا، حکمت.). شرح مبسوط منظومه. بی1369] مطهری، مرتضی (33[
  جا، صدرا.). اسالم و نیازهای زمان. بی1391( ـــــــــــــــ] 34[
  جا، صدرا.ی آثار. بیتا). مجموعه(بی ــــــــــــــ] 35[
  القربی.جا: منشورات ذویپور الجیالنی. بیی). اصول الفقه، تحقیق: مسلم قل1388] مظفر، محمدرضا (36[
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