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  چکیده

های فقها ممکن است با ارتکازات عقالیی سازگار نباشد، و یا احکام با بعضی از استنباط
ول جلوه دهد. موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعق

دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام می که بررسی اجمالی فقه نشانحالیدر
» قرینه لبّی«، آن را به عنوان  را پذیرفته» تناسب عقالیی مسائل شرعی«خمینی، لزوم 

دانسته و در تعارض قرینه عقالیی با » ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع«موجب 
، که جایگاه این »ظهور سازی«اند. عالوه بر نقش عقال را مقدم داشته قرائن لفظی، فهم

دهد، برای لزوم وجود تناسب بین موضوع و حکم نشان می» اصول فقه«تناسب را در 
توان تمسک کرد. امام خمینی در بسیاری از شرعی به چهار دلیل نقلی نیز می

توسعه حکم، اطالق و ی موضوع و حکم، ها یژگیوشناخت «اجتهادهای خود برای 
. کثرت این  استکردهاستناد » تناسب حکم و موضوع«به  » انصراف بعضی از ادله لفظی

  .کند یمرا تضعیف » عدم تناسب حکم و موضوع مسائل فقهی«استنادها شبهه 
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  . مقدمه1
  ف پژوهش. طرح مسأله و هد1. 1

 باهمسخن حکیمانه سخنی معقول و متناسب است، سخنی است که صدر و ذیلش 
سازگار و حکم و موضوعش متناسب است. سخن شارع حکیم نیز معقول است و 
شریعتی که برآمده از سخن شارع است باید احکامش با موضوعاتش متناسب باشد؛ اما 

ینی و فتواهای فقها از این ویژگی آید که بعضی از متون د یمگاهی این شبهه به ذهن 
که بسیاری از فقها حالی . درآورد ینم حساب بهرا متناسب  ها آنبرخوردار نیست و عرف 

و با استناد به   داشتهبه این معیار تناسب عقالییِ حکم و موضوع توجه  شان استنباطدر 
گاهی حکم یک و  اند دهیکشآن، گاهی از قلمرو عموم و اطالق آیه قرآن و حدیث دست 

. روشن است بعضی از نصوصی که اند دادهواقعه قرآنی یا حدیثی را به موارد دیگر تسرّی 
تنها با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانیِ  ،ستا شده انیبدوازده قرن قبل  کم دست
 تواند باها نیز می، احکام برآمده از آنروز بهست؛ و با اجتهادِ ا معقولمتونی  ها آنبیان 

موضوعاتشان متناسب باشد. این پژوهش با استقرای نظرهای فقهی و اصولی امام 
عمود » تناسب عقالیی حکم و موضوع«دهد کثرت استناد وی، به خمینی نشان می

که متون دینی و  کند یم؛ و این نظر را تقویت کند یمی این شبهه را متزلزل خیمه
و احکام شرعی با موضوعاتشان تناسب  ستا معقولی متناسب و زمان هرمسائل فقهی در 
  نگیرد. که فهم عقالی زمانه مورد غفلت قراردارد، به شرط این

  
  . سؤال پژوهش2. 1

چرا حکم شرعی باید با موضوعش متناسب باشد و این تناسب در نظرهای امام خمینی 
  است؟چقدر رعایت شده

  
  . پیشینه پژوهش و نوآوری آن2
  است: در فقه و اصول چهار مقاله منتشر شده» م و موضوعتناسب حک«کنون پیرامون تا

جتماعی از نصوص در فقه امام فهم ا« بیت فقه اهل 1375. در زمستان یکم
را در شش صفحه منتشر کرده که ترجمه مطالبی از سید محمد باقر صدر » (ع)صادق

نقش فهم «یت مغنیه اشاره شده که به اهم فقه االمام الصادق (ع)است. در این مقاله به 
و عبادات را از این قلمرو خارج  توجه و دو فتوا را به آن مستند» اجتماعی در فهم متن
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» نقش فهم اجتماعی در نصوصِ مربوط به معامالت«است. به نظر صدر، پی بردن به کرده
  کند.مشکل بزرگی را در فقه برطرف می

سبت حکم و موضوع: منا« مطالعات اسالمی: فقه و اصول 1391. در زمستان دوم
را به قلم علیشاهی و ارژنگ در نوزده » کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان

است: الف. صفحه منتشر و حجیت مناسبت حکم و موضوع را به سه شرط مقید کرده
نبود نص بر خالف آن ب. ناسازگار نبودن با اصول قطعی ج. رسیدن به حد ظهور. 

توا از فقها، چهار مبحث اصولی و یک فتوای امام خمینی در مورد نویسندگان، شانزده ف
 اند.تیمم را نیز مطرح کرده

 قرینه مناسبت حکم و موضوع و کارایی آن« فقه کاوشی نو در  1396. در بهار سوم
را به قلم اسفندیاری در نوزده صفحه منتشر و مناسبت حکم و » در استنباط احکام

  ی کرده و آن را به عرف عام یا عرف متشرعه متکی دانستهموضوع را قرینه عرفی معرف
بر تتبع نویسنده، عالمان اصول فقه برای اثبات مفهوم وصف، مشتق، رفع اجمال بنااست. 

دلیل و واجب کفایی به این قرینه استناد کرده و گاهی برای اثبات تعدد مطلوب، 
اند. در این مقاله کارگرفتهبه استصحاب و ترجیح یکی از متزاحمین نیز قرینه مناسبت را

است: قصاص، فروش خون، مطهریت آب باران، سهم به هفت مورد در فقه نیز اشاره شده
  معروف.بهسادات، نفی سبیل، تبعید زانی و امر

تناسب میان حکم و موضوع « جستارهای فقهی و اصولی 1396. در تابستان چهارم
ه قلم علیشاهی، دهقان و بهمن پوری در بیست را ب» با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف

راه «به عنوان » مناسبت حکم و موضوع یا مناسبات حُکمیّه«و شش صفحه منتشر و از 
است. نویسندگان، وجود کردهیاد» حلی برای کشف حکم در رابطه با مسائل مستحدثه

استنباط حکم  تأثیر زمان و مکان بر«رابطه کلی یا جزیی بین حکم و موضوع را ناشی از 
اند. آنان به پنج مساله اصولی اشاره دانسته» شرعی و تابعیت احکام از مصالح و مفاسد

کرده و پنج مساله فقهی (ابزار ذبح، احتکار، پرداخت دیه از بیت المال، نفی سبیل و 
حرمت مجسمه «است ذکر و در مساله خیار تأخیر) را که به این تناسب مستند شده

  اند. مام خمینی را مطرح کردهفتوای ا» سازی
پژوهش حاضر دست کم در سه جهت با این مقاالت متفاوت است و نوآوری دارد: 
الف. در این مقاالت به جز چند مورد به فتواهای امام خمینی اشاره نشده؛ اما مقاله 

مناسبت «خمینی پرداخته و حدود صد نظر از وی را که به  حاضر به بررسی فتواهای امام
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است. ب. در مقاله دوم سه شرط برای اعتبار کردهمستند شده ارائه» و موضوع حکم
ها محل تأمل است؛ اما در مقاله حاضر تناسب حکم و موضوع ذکر شده که بعضی از آن

است. ج. از میان این چهار مقاله شدهتناسب حکم و موضوع به طور مطلق معتبر دانسته
است. در مقاله  د رابطه بین حکم و موضوع اشاره کردهتنها مقاله چهارم به دو عامل ایجا

حاضر، عالوه بر تبیین جایگاه اصولی تناسب، برای لزوم تناسب بین موضوع و حکم 
  است. شرعی به چهار دلیل استناد شده

  
  . تبیین تناسب حکم و موضوع 3

ی، به و در علم معان وجود رابطه و همانندی بین دو چیز،تناسب در لغت، به معنای 
]؛ و در 619، ص1، ج41است [» مثل دست و پا«کاربردن کلمات نظیر هم معنای به

تناسب «و » تناسب (یعنی توازن و هماهنگی) جرم با مجازات«حقوق جزا در مورد 
مناسبت حکم و موضوع، به رود. کارمیبه» مجازات با مجرم (یعنی فردی بودن مجارات)

میان یک حکم و موضوع  ،ایی است که در دید عرفه ها، روابط و مناسبتمعنای مناط
تناسب حکم و موضوع در مسائل ]. 75[ استف رسوخ کردهو در ذهن عر وجود دارد

شود ذهن انسان از ای است بین حکم و موضوعِ مناسبِ آن، که باعث میشرعی رابطه
ه ] و از لفظ حکم ب6، ص14شماره ، پیش6لفظ موضوع به موضوع متناسب با حکم [

  حکم متناسب با موضوع متبادر شود.
 

  . جایگاه تناسب حکم و موضوع در استنباط احکام4
ب با سبب است و فعلیت حکم متوقف  ارتباط حکم با موضوع از جهتی مثل ارتباط مسبَّ

]. بنابراین هر حکمی باید با موضوعش 191، ص1، ج30بر فعلیت موضوع است [
ی موضوع ها مناسبتتناسب با خودش باشد. متناسب، و هر موضوعی سبب برای حکم م

ش ، 29و حکم شرعی ارتکازهای همگانی و ذوق مشترک مردم در مسائل شرعی است [
: ]106، ص50ش ، 25[است  نیز تعبیر شده» فهم اجتماعی از نص«] که به 99، ص8

این  معنای لغوی لفظ نزد متکلم را دریابند؛ ولی به نیتر کینزد کنند یمفقها ابتدا تالش 
]. آنان برای فهم 174، ص1، ج30[ ندیآ یبرمفهم مراد شارع  درصددکنند و اکتفا نمی

نیازدارند. » ها موضوعفهم اجتماعی از نصوص و تناسب عقالیی احکام و «مراد شارع به 
ممکن است یک دلیل، بدون توجه به مرتکزات عرفی و تناسب حکم و موضوع، در یک 

؛ ولی با توجه به ارتکازات عرفی در معنای دیگری ظهور معنا ظهور بدوی داشته باشد
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کالم  شود یم]. ارتکازات عقالیی و فهم اجتماعی موجب 218، ص10مستقر پیدا کند [
]. 101، ص8ش ، 29شارع در معنای متناسب ظهور پیدا کند نه در معنای نامتناسب [

ز عقالیی) است که تناسب حکم و موضوع دلیل لفظی نیست، قرینه لبی و مقامی (ارتکا
کارکردش مثل قرینه متصل لفظی است و موجب ظهور الفاظ دلیل در معنای مناسب 

]. وقتی فقیه برای دستیابی به مراد شارع به قرائن غیر لفظیِ 55، ص1، ج27[ شود یم
کند یعنی فهم عقالیی متن قرآن و سنت (از جمله تناسب حکم و موضوع) نیز توجه می

داند. درست است که مجموعه ارتکازات عقال را در فهم متن مؤثر میو  م استبرایش مه
تناسب «قرائن لفظی و لبّی ظهور سازند و ظهور حجت است؛ ولی این ظهور بدون 

آید. فقیه هر چه بیشتر بتواند در مقام تشخیص تناسب بین حکم و پدید نمی» عقالیی
کند و به خصوصیات جدا اش یشخصموضوع، استنباطش را از سالیق، شرایط و موقعیت 

ی شرعی را بفهمد. ها موضوعتناسب عقالیی احکام و  تواند یمتکیه کند بهتر  اش یانسان
یک قضیه شرعی « اش جهینتاستنباط فقها از متون شرعی در صورتی معقول است که 

صورت، دراین». نباشد رمتناسبیغیک قضیه شرعی « کم دستیا » متناسب عقالیی باشد
نش به شارع نیز معقول است؛ اما اگر نتیجه استنباطشان یک معنای نامعقول و دادنسبت

توان جرأت کرد و آن را به شارع حکیم نسبت داد؟ تردیدی غیر عقالیی باشد چگونه می
، 19[نیست راه استفاده از ادله لفظی و مناسبات حکم و موضوع، منحصر به عرف است 

توان شریعت را فهمید. تناسب حکم عقال نمی] و بدون توجه به فهم عرف و 75، ص4ج
معقولیت «و موضوع یک رکن استنباط فقها از متون شرعی است و فتوایشان را در صراط 

  دهد. قرارمی» و مقبولیت
تبیین این تناسب در فتواها (به طور نمونه در نظرهای فقهی و اصولی امام خمینی) 

کند از این قرینه میه متون شرعی یادآوریو بیان مبانی آن، اوال به پژوهشگران در حوز
لبّی و نقش مؤثر آن در فهم مراد شارع غافل نباشند؛ ثانیا به آنان که فتواها را با معیار 

کند به بسیاری از فتواهای معقول و کنند کمک میمنطقی و عقالیی ارزیابی می
  پیدا کنند.  متناسب توجه

  
 شرعی . ادله لزوم تناسب بین موضوع و حکم5

های بین احکام و موضوعات در تناسب بین حکم و موضوع شرعی، مثل همه تناسب
حقوق و علوم دیگر، یک تناسب عقالیی است؛ و همین عقالیی بودن برای اعتبار و لزوم 
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وارد کم، در بسیاری از مجا که شارع، دستکاربرد آن در فقه کافی است؛ ولی از آن
و خود نیز در شمار عقالست، برای  مشی عقال عمل کردهو بر  بناهای عقالیی را تأیید

  توان استناد کرد: به ادله نقلی نیز می» لزوم تناسب«
  

  نظام جزا و پاداش الهی .1. 5
ای خیر یا که هر کس به مقدار ذره ای بنا کردهگونهخدا نظام جزا و پاداش اخروی را به

]؛ و خدا گناهکاری را که در دنیا مجازات 8- 7 ، زلزال:1است آن را ببیند [شر انجام داده
]؛ و مجازات (جهنم برای) 443، ص2، ج47کند [است دوباره در آخرت مجازات نمیشده

، 23چیزی جز مطابقت [» وفق«] و 26، نبأ:1[ است داده طاغیان را وفق طغیان آنان قرار
بعضی از فقها  ]، هماهنگی و تناسب بین دو چیز نیست (و به دلیل همین آیه،877ص

  ]). 235، ص3، ج52کند [اند که به مال دیگری وارد میغاصب را ضامن خسارتی دانسته
آورد  وجوداست، اجزای عالم را بهکه در آیه دوم سوره اعلی فرمودهخدا، چنان

ها را متناسب (ترجمه المیزان)، بینشان هماهنگی بخشید (ترجمه فوالدوند) و آن
  رجمه مشکینی).دیگر قرارداد (ت  یک

ویژه مقدار پاداش و جزای اخروی با این ادله بر اهمیت تناسب بین همه چیز و به
کند و متناسب با ای غفلت نمیمقدار خیر و شر انسان داللت دارد. خدا که از حساب ذره

دهد، در دنیا نیز جز شریعت متناسب و احکام هر عمل انسانی عکس العمل نشان می
عبارت دیگر، امور تکوینی، مقررات کند. بهات به مردم ابالغ نمیمتناسب با موضوع

های ناهمگون نیست که نظامگیرد و اخروی و تشریع دنیوی از یک منشأ سرچشمه می
یکی متناسب و دیگری نامتناسب باشد. تشریع کامل و صحیح تشریعی است که با نظام 

، 2، ج55[مظاهر تکوین است  تکوین و طبیعت هماهنگ باشد، بلکه تشریع خود یکی از
عقالیی توجه داشته  های خود باید به این هماهنگی و تناسب]. فقها در استنباط569ص

باشند تا در هر زمان بتوانند به حکم متناسب شریعت دست یابند و حکمی نامتناسب با 
  نظام هماهنگ خلقت و نظام متناسب آخرت به شارع نسبت ندهند. 

  
  از بعضی از ادله نقلی الغای خصوصیت .2. 5

شان (از تخلف از فرمان پیامبر و نرفتن به در برابر شادی خدا به منافقان دستور داده
، 45است [تبوک) زیاد بگریند و این گریه را جزای متناسب با آن شادی دانسته
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است باید مجازات گفته ،خواهند با بدیِ دیگران مقابله کنند]؛ و به کسانی که می200ص
خواهد قصاص کند نباید از ] و کسی که می40، شوری:1بدی به همان اندازه باشد [ هر

]؛ تعدّی به متعدّیان نیز باید مثل تعدّیشان (نه 178، بقره:1مقدار جنایت تجاوز کند [
بعضی نسبت به بعضی دیگر نباید موجب عدم  ] و کینه194، بقره:1بیشتر) باشد [

به حسب روایت، انکار منکر نیز باید با رعایت مراتب  ].8، مائده:1رعایت عدالت شود [
] و به نظر فقها دفاع از نفس، حریم و مال در صورتی مشروع 542، ص24[صورت گیرد 

  ].349، ص9، ج38است که در آن، مراتبِ االسهل فاالسهل رعایت شود [
کر خدا دستور داده کسی بدون علت به دیگری تعدی نکند؛ و برای دفاع و انکار من

است که احکامش با ای قراردادهاست. بنابراین، شریعتش را نیز به گونهمراتب قرارداده
جرم و «موضوعاتش سازگار باشد و ناهماهنگی و عدم تناسب نداشته نباشد. تناسب بین 

، با دیگر مسائل حقوقی فرقی ندارد و همه مسائلی که به »خسارت و ضمان«و » مجازات
د باید متناسب باشد. لزوم تناسب در جرم و مجازات، و وجود شومیشارع نسبت داده

 موجب خصوصیتی نیست که در این موارد وجودمراتب در دفاع مشروع و انکار منکر، به
توان از این موارد الغای دارد ولی در بقیه مسائل شرعی موجود نیست. بنابراین می

 عی تسرّی داد. خصوصیت کرد و لزوم تناسب عقالیی را به همه مسائل شر
  
  عدالت عقالیی .3. 5

یکی از مصادیق عدالت در قلمرو شریعت، وجود تناسب عرفی عقالیی بین احکام 
ای دهند باید به گونههاست. فقها مسائلی را که به شارع نسبت میشرعی و موضوعات آن

ن باشد که عرف عقال احکام آن مسائل را برای موضوعاتش عادالنه بداند؛ در غیر ای
ان هللا «داند. آیات بین این دو تناسب نیست و آن را عادالنه نمی دیگو یمصورت عرف 
العدل حیاة «و روایت ]» 15، شوری:1اُمرت ألعدل بینکم [«و ]» 90، نحل:1یأمر بالعدل [

مقدم  ها آنقابل تخصیص نیست و در تعارض با ادله احکام بر ]» 31، ص2االحکام [
ع که در دلیل نقلی آمده، در عصر شارع، به نظر عرف است. اگر یک حکم و موضو

آید یا از متناسب بوده ولی اکنون متناسب نیست و از مصادیق عدالت به حساب نمی
توان وسیله آن نمیتوان تمسک کرد و بهشود به اطالق آن نمیمصادیق ظلم شمرده می

شود خدا امر به بناهای عقالیی مستحدث و امر شارع به عدالت را تخصیص زد. نمی
] 25 ، حدید:1عدالت کند و پیامبرانش را برای هدایت مردم به اقامه عدالت بفرستد [

 باشد.  ولی شریعتش عادالنه نباشد و احکام و حقوق را بر عدالت عقالیی مبتنی نکرده
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تأیید عدالت عرفی  ها آنو مفاد  اند مردمقابل توجه است که، مخاطب این ادله 
ی باشد که در هر زمان بتوانیم ا گونه بهبنابراین، فهم ما از شریعت باید عقالیی است. 

عقال را به عادالنه بودن آن (ازجمله، تناسب حکم و موضوع) متقاعد کنیم؛ و در غیر این 
انتظار داشته باشیم عقال مخاطب متون شرعی باشند و شریعت را  میتوان ینمصورت 

ی انسانی و همگانی قرآن و هدف شارع ها امیپ خالفبرکه این نتیجه، بپذیرند؛ در حالی
  از ابالغ و گسترش دین است. 

هایش در ذهن عرف موضوع و حکم شرعی در صورتی با هم تناسب دارد که مالک
ها را عرف بفهمد و هماهنگ ها و مناط]؛ آن مالک257، ص1ج ،28باشد [رسوخ داشته

ابق با بنای عقال بود، از همان ابتدا که لفظ با بنای عقال باشد. اگر متعارفِ یک چیزی مط
شود؛ زیرا بنای عقال منشأ تناسبات شود، چیزی بیش از متعارف فهمیده نمیالقا می

]. حقوق کیفری بین المللی نیز در 13-12، ص14شماره پیش ،6[حکم و موضوع است 
، 48د [صورتی متناسب است که با احساس عدالت در جامعه بین المللی هماهنگ باش

  ]332، ص7ش
  
  اثر عقالیی .4. 5
کارِ حکومت بگمارد  به سفارش امام علی (ع) به مالک اشتر، حاکم باید کسانی را بهبنا

] و بنا به سخن امام 435، ص24[کنند که بیش از دیگران عواقب امور را بررسی می
]. 1، ص34کار نیست [صادق (ع)، کسی که تبعات کارش را نیک ننگرد کاردان و محکم

گذارانی را تحسین تأکید شارع بر تأمل در آثار کار، تأیید این بنای عقالست که قانون
باشد کنند که به آثار قانونشان توجه دارند. عقال حکمی را که تبعات ناگوار داشتهمی

دانند. کنند و با توجه به شرایط جامعه، آن را متناسب با موضوعش نمیتصویب نمی
که اثر عقالیی داشته باشد. حکم غیر مؤثر یا  دانند یمتناسب با موضوع عقال حکمی را م

حکمی که به علت شرایط موجود اثر مطلوب ندارد، عقالیی و متناسب با موضوع به 
توان از عقال خواست به آن تن دهند. فقها گاهی این مبنای عقالیی و نمی دیآ ینمشمار 

: الف. فتوای فقها به اند کردهبه آن تصریح را دلیل فهم خود از متون شرعی دانسته و 
] و عدم جواز تعدی به مراتب 439، ص53لزوم رعایت ترتیب در مراتب نهی از منکر [

] نشانه توجه آنان به اثر عقالییِ حکم نیز است؛ زیرا عدم 372، ص2و  1، ج14[باالتر 
وط به حدود و تعزیرات رعایت آن، آثار نامطلوبی به دنبال دارد. ب. از دقت در روایات مرب
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ها برای اصالح فرد و جامعه و بازداشتن افراد خاطی و آید تشریع آندست میبسا به
جا که هر گناهکاری وقتی مقدمات ].  ج. از آن514، ص2، ج55تأدیب آنان است [

» مصالح مجتمع«پذیرفته شود  اش توبهو اگر  کند یماجرای حد بر خودش را ببیند توبه 
ی قبل از اثبات سقوط مجازات سرقت، به سبب توبه، به توبه شود یمفته نادیده گر

در مسیر » مصالح مجتمع«]. توجه به 307، ص2، ج58سرقت نزد حاکم انصراف دارد [
  است. » اثر عقالیی حکم«استنباط، از آثار توجه فقها به 

 
  »تناسب حکم و موضوع«های امام خمینی به استناد . استنباط6

و  ی، در بسیاری از اجتهادهای خود، با اتکا به تناسب عقالیی بین حکمامام خمین
تناسب حکم «موضوع، به استنباط از متون قرآن و حدیث پرداخته و استنباط خود را به 

جمع بین «و » ها آنقلمرو «و » حکم«، »موضوع«مستند کرده و به شناخت » و موضوع
  ست:ا افتهی دست» ادله

  
  ای موضوعهشناخت ویژگی .1. 6

فتیمموا صعیدا «در » طیّب«: بعید نیست به مناسبت حکم و موضوع یکم. معنای موضوع
]. شاید عرفا 178، ص2، ج20باشد [عرفاً در معنای غیر نجس ظهور داشته]» 6طیّبا [المائدة:

، 38الغیبة ان تقول فی اخیک ما قد ستره هللا علیه [«در روایت » ستره هللا علیه«منظور از 
به مناسبت حکم و موضوع جهل شنونده غیبت باشد (یعنی شنونده، غیبت ]» 358ص ،2ج

المسلمون عند «در حدیث » کتاب هللا«]. احتمال دارد 398، ص1، ج21شونده را نشناسد) [
به مناسبت حکم و موضوع به ]» 202، ص3، ج38شروطهم اال کل شرط خالف کتاب هللا [

]. به مناسبت حکم و موضوع منظور 246، ص5، ج19د [باش» ما کتب هللا علی عباده«معنای 
]. به 201، ص10، عدم یقین است []»8، ص1، ج38ال ینقض الیقین بالشک [«در » الشک«از 

حجت «در این روایت، » یقین و شک«ارتکاز عرف و عقال و مناسبت حکم و موضوع، منظور از 
  ].239، ص10؛ 241، ص4، ج7است [» و ال حجت

العنب اذا غلی «: موضوع حکم در دلیل عنوان یک امر حقیقی دوم. موضوع به
دارد ولی اگر فهم عرفی با توجه به مناسبت حکم و » عنب«ظهور بدوی در اسم » یحرم

موضوع موجب شود کالم در حقیقت عنب (که در کشمش نیز وجود دارد) ظهور مستقر 
 منزله بهسبت حکم و موضوع ؛ زیرا مناکند یمپیدا کند، دلیل از ظهور بدوی انصراف پیدا 
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]. به طور کلی، با استناد به مناسبت حکم و 218و  217، ص10[قرینه متصل است 
توان فهمید موضوع حکم، خودِ موضوع مثل انگور جوشیده (برای حکم موضوع می

  ].554، ص4، ج19[حرمت) یا وصف موضوع مثل فقر (برای استحقاق زکات) است 
، 1السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما [«: از مبدء سوم. زمان تلبّس موضوع به

ما «در مورد » السارق والسارقة« شود یمبه تناسب حکم و موضوع فهمیده ]» 38المائدة:
  ].81، ص2، ج42است [کاررفته به» انقضی عنه المبدء

به اقتضای ]» 91التوبة:، 1ما علی المحسنین من سبیل [: «چهارم. اوصاف موضوع
 دهد یماحسان انجام  قصد بهموضوع به کسی اختصاص دارد که کاری را تناسب حکم و 

فیه  ء یکلّ ش«]. به مناسبت حکم و موضوع از 392، ص2، ج21و حُسن فاعلی دارد [
 شود یمفهمیده ]» 313، ص5، ج38[ تعرف الحرام یالحالل و الحرام فهو لک حالل حت

 ].273، ص3، ج7است [ وک الحرمة موضوع برای حلیتشیء مجهول الحرمة و مشک
به ]» 194، ص1، ج43رفع القلم عن ثالثة [«: احتمال دارد با پنجم. آثار موضوع

  ].32، ص2، ج19مناسبت حکم و موضوع تکلیف به اعتبار آثار عمدی آن رفع شده باشد [
  
  های حکم و حقشناخت ویژگی .2. 6

د، به مناسبت باش» حرمت«و » حلیت«: در هر نصی که یکم. حکم تکلیفی و وضعی
است؛ کاررفته بهدر مورد حکم تکلیفی یا وضعی  شود یمحکم و موضوع فهمیده 

]. در مراجعه به هر دلیل (برای شناخت 93، ص1، ج19[ی نه و امرصیغه  نیچن هم
بین  باید رو نیازااحکام) باید به مناسبات عرفی بین احکام و موضوعات توجه کرد؛ و 

]» 58، ص2، ج46]، ال تبع ما لیس عندک [312، ص2، ج49نهی النبی عن بیع الغرر [«
  ].399، 2، ج19گذاشت [فرق ]» 172، ص3، ج32ثمن الخمر سحت [«و 

، 31انجس منه [ تیالب اهلان هللا لم یخلق خلقا انجس من الکلب وان الناصب لنا «
، 3، ج20ضوع ظهور در نجاست ظاهری دارد [به مناسبت حکم و مو]» 292، ص1ج

به مناسبت ]» 197، ص5، ج47[ یکره أن یشتری الثوب بدینار غیر درهم«]. 456ص
ما کان من طعام ]. «346، ص3، ج19ع ظهور در بطالن این بیع دارد [حکم و موضو

به مناسبت حکم و موضوع ]» 223، ص3، ج32یه کیال فال تصلح بیعه مجازفة [سمّیتَ ف
   ].358، ص3ج، 19فلّه ای طعام مکیل داللت دارد [بر بطالن بیع 

به تناسب حکم و موضوع بر نهی تحریمی ]» 2، المائدة:1التعاونوا علی االثم والعدوان [«
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به ]» 172، ص6، ج35فاذا بلغت التقیة الدم فال تقیة []. «197، ص1، ج21داللت دارد [
ال «]. بعید نیست 229، ص2، ج21مناسبت حکم و موضوع بر حرمت تقیه داللت دارد [

به مناسبت حکم و موضوع بر ]» 480، ص2، ج33یتصرف فی مال غیره [ یحلّ الحد ان
  ].453، ص1، ج19عدم جواز حبس و امساک مال غیر نیز داللت داشته باشد [

به ]» 228، ص3، ج36علی الید ما اخذت حتی تؤدی [«: از دوم. وجوب فوری
 ].457، ص1، ج19[ شود یممناسبت حکم و موضوع حکم وجوب فوری ردّ فهمیده 

تناسبات حکم و موضوع بر وجود حق برای کسی داللت : گاهی سوم. حق خیار
]: مناسبت حکم و موضوع مؤید این نظر است که 11، ص14شماره ، پیش6[ دارد

خیار مجلس و دو  که نیامشتریِ حیوان در مجلس عقد، یک خیار با دو غایت دارد، نه 
مناسبت حکم و موضوع از حین  خیار غبن به]. 269، ص4، ج19حیوان داشته باشد [

 ].456، ص4، ج19غبن در حدوث آن تأثیری ندارد [ و علم به شود یمعقد شروع 
و  مناسبت حکم و موضوع مقتضی این است که ظهور عیب در مبیع کاشف از خیار عیب

  ].33، ص5، ج19طریق فهم آن است نه سبب آن [
 

  توسعه حکم .3. 6
به مناسبت حکم و موضوع و به کمک » ال حرج«و  »ال ضرر«: از یکم. الغای خصوصیت

در شرع هر حکم ضرری و حرجی و هر چه که ضرر یا حرج  شود یمفهم عرفی فهمیده 
]. بعید نیست بگوییم عرف به مناسبت 369، ص1، ج12است [از آن ناشی شود رفع شده

 کند یمالغای خصوصیت ]» 371، ص7، ج35[المؤمنون عند شروطهم «حکم و موضوع از 
و بلکه مؤمن را به  دهد یمو حکم لزوم وفا را به همه شروط ابتدایی و ضمنی تسری 

ال یحلّ دم امرء مسلم «]. اگر در 207و  141، ص1، ج19[ کند یمهمه قرارهایش ملزم 
مقدّر باشد و تصرف به معنای تصرف حسی » تصرف«کلمه ]» 273، ص7، ج47وال ماله [

؛ و در نتیجه شود یمموضوع از آن الغای خصوصیت خارجی باشد، به مناسبت حکم و 
]. به مناسبت حکم و 168، ص1، ج19[ شود یماین حدیث تصرفات حقوقی را هم شامل 

به ]» 371، ص7، ج35[المومنون عند شروطهم «و ]» 1، المائدة:1اوفوا بالعقود [«موضوع 
از ادله خیار عیب ]. 58، 2، ج19[شود میعقودی که طرفینش معین نیستند تسری داده

به مناسبت حکم و موضوع ]» 207، ص5، ج47یشتری الثوب او المتاع فیجد فیه عیبا [«
را به موردی که مشتریان متعدد یکی اعتبار  ها آنالغای خصوصیت کرد و  توان یم
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است و که بر معیوب واقع شده داند یمتعمیم داد. عرف خیار عیب را برای بیعی  اند شده
]. مناسبت حکم و موضوع موجب 99، ص5، ج19[آن کاری ندارد به خصوصیات 

الرجل یشتری الدابة... فقال: علی البائع حتی ینقضی الشرط ثالثة ایام «از روایت  شود یم
» مشتری«و » حیوانمبیع غیر«صیت کنیم و ضمان را به الغای خصو]» 169، ص5، ج47[

سبت حکم و موضوع ]. ممکن است گفته شود منا463، ص5، ج19[تسری دهیم 
اختصاصی به ]» 231، ص7، ج35[فأنهاهم عن بیع ما لم یُقبض «مقتضی این است که 

]. حتی اگر ادله نهی از 609، ص5، ج19[گیرد برمی بیع ندارد و هر گونه انتقالی را در
منکر بر وجوب رفع منکر داللت داشته باشد بدون تردید عرف به مناسبت حکم و 

 دهد یمو وجوب را به دفع منکر تعمیم  کند یممنکر را ملغا موضوع خصوصیت تحقق 
من تحاکم إلیهم فی « شود یم]. به مناسبت حکم و موضوع فهمیده 206، ص1، ج21[

اختصاص به قاضیان ندارد و ]» 67، ص1، ج47[ حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت
(هر چند به مناسبت حکم و  متفاهم عرفی]. 641، ص2، ج19شود [والیان را نیز شامل می

این است که بعثت رسول ]» 15، إسراء:1ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال [«موضوع) از 
]؛ یا 15، ص3، ج26؛ 21، ص2، ج12طریق وصول احکام به مردم است و موضوعیت ندارد [

، 2، ج12[ کند یماین که عرف به دلیل مناسبت حکم و موضوع از رسول الغای خصوصیت 
به مناسبت حکم و موضوع ]» 8، ص1، ج35ال ینقض الیقین بالشک [«با توجه به  ].23ص
، 4، ج7؛ 29و  24، ص10از وضو (که در صدر روایت آمده) الغای خصوصیت کرد [ توان یم

در » الیقین«و » الشک«]. عرف بنا به مناسبت حکم و موضوع از 607، ص2، ج19؛ 360ص
و ظن غیر معتبر را به  کند یمالغای خصوصیت » ]8، ص1، ج35ال ینقض الیقین بالشک [«
]. مناسبات حکم 83و  82، ص10[ کند یمملحق » یقین«؛ و أمارات ظنی معتبر را به »شک«

، 4، ج3یأتی عنکم الحدیثان المتعارضان [«و موضوع مقتضی این است که ادله تعارض 
ا که احکام متعارض به دو روایت متعارض انصراف نداشته باشد و روایت واحدی ر]» 133ص

  ].15، ص1، ج21گیرد [دارد نیز دربرمی
که یکی از راههای کشف مالک، تناسبات حکم : با توجه به ایندوم. استنباط علت

]، امام خمینی در موارد ذیل با اتکا به فهم 10، ص14شماره ، پیش6[و موضوع است 
کرده و حکم را به موارد عقال و تناسب حکم و موضوع، علت بعضی از احکام را استنباط 

بگوییم علت ذکر  کند یمچه بسا مناسبت حکم و موضوع حکم ست: ا  دادهدیگر تسرّی 
، 1، ج35زیک من االستنجاء ثالثة احجار [یج«سه مرتبه برای استنجا در حدیث 

]. علت 330، ص43است و سه مرتبه خصوصیتی ندارد [پاک شدن محل ]» 50ص



  449  خمینی تناسب حکم و موضوع در نظرهای فقهی و اصولی امام

 ، حج:1نفی حرج []» 6 :ۀ، مائد1او علی سفر... فتیمموا [وان کنتم مرضی «تشریع تیمم 
بنابراین از آیه تیمم با مناسبات حکم و موضوع و الغای عرفی خصوصیات ؛ ] است78

ی است که با هر عذر شرعی یا عقلی مشروع ا یاضطرارتیمم طهور  شود یمفهمیده 
که اعتزال و عدم مناسبت حکم و موضوع قرینه است بر این ]. 27، ص2، ج20[ شود یم

]» 222، بقرة:1فاعتزلوا النساء في المحیض والتقربوهن [«قرب به زنان در دوران حیض 
حیض استمتاعات دیگر جایز  ] و در دوران225، ص1، ج20[کنایه از عدم نزدیکی است 

به مناسبت حکم و ]» 21، النساء:1وکیف تأخذونه... []. «46، ص2و  1، ج14است [
بر این که علت عدم جواز اخذ مهریه از زوجه، عقد نکاح و افضاء  موضوع داللت دارد

، 1، ج19[(نزدیکی) است؛ و هر یک از این دو به طور مستقل علت حکم نیست 
] به مناسبت حکم و موضوع فهمیده 12، حجرات:1از ادله حرمت غیبت []. 121ص
لت نهی از ]؛ و ع404، ص1، ج21رای بیان نقص و عیب دیگری است [غیبت ب شود یم

به مناسبت حکم و موضوع ]. 444غیبت مراعات حال و حفظ آبروی اوست [همان، ص
تصبح به تحت یس«شود علت نهی از استفاده از روغن نجس در زیر سقف فهمیده می

] و حمل 151، ص1، ج21نجاست آن است []» 283، ص6، ج37السماء دون السقف [
و مناسبات حکم و موضوع نیست [همان، آن بر تعبد محض مساعد با فهم عرف و عقال 

قطع او خیط او «و ]» 207، ص5، ج47فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا [«]. روایت 152ص
سقوط به مناسبت حکم و موضوع داللت دارد بر این که تغیّر مبیع موجب » صبغ [همان]

 ].51، ص5، ج19حق ردّ در خیار عیب است، حتی اگر توسط مشتری حادث نشده باشد [
، 3کل مبیع تلف قبل قبضه [«ادعا کرد عرف به مناسبات حکم و موضوع از روایت  توان یم
علت انفساخ بیع، عدم امکان وصول مبیع به مشتری است؛ بنابراین  فهمد یم]» 212، ص3ج

فمن اضطر غیر باغ وال عاد... لیس لهما «]. از 585، ص5، ج19[ شود یماتالف را هم شامل 
به مناسبت حکم و موضوع فهمیده ]» 438، ص3، ج47[ هایالذا اضطرا ان یاکال المیتة ا

، 21علت نهی از خوردن اضطراریِ مردار ارتکاب حرام (بغی صید و سرقت) است [ شود یم
ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون «]. به مناسبت حکم و موضوع از 357، ص1ج

؛ باطل به سبب شود یمو باطل فهیمده  فرق بین حق]» 29، نساء:1تجارة عن تراض [
، 1، ج19سبب مالکیت باشد [ تواند یمسبب ملکیت شود، اما حق  تواند ینمبطالنش 

 »]218، ص1، ج3[ فمن تلقّاها فصاحبها بالخیار إذا دخل السوق«خیار تلقّی رُکبان ]. 178ص
  ].415، ص4، ج19به مناسبت حکم و موضوع به علت غبن است [
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  مفهوم کالمسوم. شناخت 
به مناسبت حکم و موضوع به اولویت قطعیِ امر به » اکرم خدّام العلماء«از مفهوم موافق: 
  ]. 238، 2، ج26[ میبر یماکرام علما پی 

 شود یممفهوم شرط: از هیأت جمله شرطی به مناسبت حکم و موضوع فهمیده 
؛ 108، ص2ج، 26[شرط، علت منحصر برای جزاست و جمله شرطی مفهوم مخالف دارد 

احد  رهلم ی نإ«]. مناسبت حکم و موضوع مقتضی این است که حدیث 232، ص4، ج50
نمازش را  تواند یمشخص عریان در صورتی  که نیاداللت دارد بر ]» 365، 2، ج34[

به مناسبت حکم و  ].289، ص16او را نبیند [ کس چیهایستاده بخواند که در طول نماز 
، 38[ إذا کان األکابر من ولده معه فی البیع فال بأس به«ر د» معه«موضوع بازگشت ضمیر 

بنابراین اگر فرزندان بالغ موافق با بیع باشند و ؛ سازگارتر است» مشتری«به  »]66، ص7ج
  ]. 678، ص2، ج19قیّم انجام شود اشکالی ندارد [ بیعِ سهم فرزندان صغیر با رضایت

عتزال پاک شدن از حیض غایت ا کند یممناسبت حکم و موضوع حکم مفهوم غایت: 
وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح «از ]. 251، ص1، ج20زوجه و عدم نزدیکی باشد [

این غایت مفهوم مخالف ندارد  شود یمبه مناسبت حکم و موضوع فهمیده ]» 6، نساء:1[
  ]. 15، ص2، ج19[ شود ینمو با بلوغ، لزوم ابتال قطع 

به تناسب حکم و ]» 7، الطالق:1اال ما آتاها [ نفساًهللا ال یکلف «مفهوم حصر: از 
، 3، ج31ست که تکلیف به او رسیده باشد [: فقط کسی مکلف اشود یمموضوع فهمیده 

(هر چند با مناسبت حکم ]» 15، إسراء:1ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال [«]. از 70ص
بیان با مقام شامخ خدا  تعذیب قبل از شود یمو موضوع و کیفیت تعبیرِ آن) فهمیده 

  ].18، ص3، ج26؛ 25، ص2، ج12منافات دارد [
  
  اطالق و عموم ادله .4. 6

به سبب مناسبت حکم و موضوع و ]» 6 :ه، مائد1فلم تجدوا ماء فتیمموا [«فهم عرفی از 
ارتکاز ذهنی این است که عدم وجدان آبِ مناسبِ وضو یا غسل موجب مشروعیت تیمم 

ادعا  ]. ممکن است42، ص2، ج20ب اعم از بود و نبود آن است [آ است و عدم وجدان
به مناسبت حکم و موضوع شامل چیزهایی ]» 58، ص1، ج32ال صالة اال بطهور [«شود 

]. عرف 55، ص4، ج20هم باید پاک باشند [ ها آنو  شود یمکه همراه نمازگزار است نیز 
، 35فقد نقض صالته [ متعمداًفعل  فی رجل جهر ما ال ینبغی االجهار فیه... ایّ ذلک«از 
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تعمد به ترک، تمام الموضوع برای  فهمد یمبه مناسبت حکم و موضوع ]» 162، ص2ج
]. 358و  35، ص16گیرد [از امام نیست دربرمی سؤالاعاده است و مواردی را هم که در 

د تعمیم (سهو، نسیان و جهل) در حدیث   اذا استیقن انه«مناسبت حکم و موضوع مؤکِّ
ثمن المغنّیة «]. 60، ص16است []» 354، ص3، ج47د زاد فی الصالة لم یعتدّ بها [ق

انصراف به مورد غالب (فروش مغنّیه برای غنا) ندارد و ]» 470، ص2، ج33حرام [
مناسبت حکم و موضوع و فهم عرف از این روایت موجب تعمیم و الغای خصوصیت 

]. بنا به مناسبت حکم و 190، ص1، ج21[حرام است  مطلقاًبنابراین بیع مغنیه ؛ است
مطلقِ از بین بردن مال ]» 9، ص2، ج56من اتلف مال الغیر [«ف مال غیر موضوع، اتال

]. 466، ص1، ج19و اعم از تضییع است [ شود یمدیگران (هر چند با خوردن) را شامل 
ت حکم و به سبب مقدمات حکمت یا مناسب]» 1، مائدة:1اوفوا بالعقود [«گفت:  توان یم

، 1ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل []. «194، ص10بر استمرار زمانی داللت دارد [ موضوع
به مناسبت حکم و موضوع داللت دارد بر این که مالی که به سبب باطل ]» 29نساء:

، هر چند سبب باطل جزء العله برای شود ینمموجب مالکیت  مطلقاًکسب شده باشد 
، 1، ج19اختصاص ندارد [» مقتضی«یا » تامسبب «باطل به تحصیل مال باشد. سبب 

]» 275، بقرة:1احل هللا البیع [«اطالق  شود یم]. مناسبت حکم و موضوع موجب 173ص
هر بیع و تجارتی را شامل شود  توسعه داشته باشد و]» 29، نساء:1تجارة عن تراض [«و 
حرمة ماله «روایت ه ]. مناسبت حکم و موضوع مقتضی این است ک320، ص1، ج19[

د، تعمیم داشته باشد و اعمال حرّ کاسب را شامل بشو]» 360، ص2، ج47کحرمة دمه [
]. مناسبت حکم و موضوع مقتضی این است که 419، 1، ج19حتی اگر اجیر نباشد [

ضایت با عقد انصراف به تقارن ر]» 283، ص5، ج47[ اهلهاال تشترها االّ برضا «روایت 
نسبت به ]» 292، ص5، ج47ال ضرر [«اطالق ]. 180، ص2، ج19[ندارد و مطلق است 

، 4، ج19[ شود یمخیار غبن و تراخی در خیار غبن از مناسبت حکم و موضوع استفاده 
به مناسبت حکم و موضوع ]» 170، ص5، ج38البیّعان بالخیار [«روایت  ].562ص

است نیز کرده مشتری یا بایعی را که پیشنهاد طرف مقابل در مورد اقاله را رد
با ]» 6، نساء:1وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح [«].  از 74، ص4، ج19گیرد [ دربرمی

غیر بالغ و بالغ غیر رشید صالحیت تصرف  شود یممناسبات حکم و موضوع فهمیده 
]؛ و مراد از این آیه به 21، ص2، ج19شان (حتی با اذن ولیّ) ندارند [استقاللی در مال

]. به 25، ص2، ج19وع حصول رشد از جمیع جهات است [حکم و موض مناسبت
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حجب  شود یمفهمیده ]» 164، ص1، ج47[ حجب«مناسبت حکم و موضوع از حدیث 
] و 249، ص3، ج7؛ 70، ص2، ج12غیر تقصیری تمام الموضوع برای رفع حکم است [

رای ر چند باست، ههر کس حکمی برای او محجوب است آن حکم از او رفع شده
 ].63، 3، ج26دیگران معلوم باشد [

  
  انصراف .5. 6

شود حمل که حتی در برخی موارد، تناسبات حکم و موضوع باعث میبا توجه به این
]، امام خمینی در موارد ذیل 9، ص14شماره ، پیش6[مطلق بر فرد نادر قبیح نباشد 

ع را موجب انصراف اطالق أفرادیِ نصوص را غیر عقالیی دانسته و تناسب حکم و موضو
، 3، ج47ل شیء یراه ماء المطر فقد طهر [ک«ست: ا دانستهنص به بعضی از افرادش 

به مناسبت حکم و موضوع داللت دارد بر این که طهارت مخصوصِ موضع ]» 13ص
ی «]. 340، ص4، ج20با باران است، نه جاهای دیگر [ مالقات شیء رضَ ان کنتم... مَ

تناسب حکم و موضوع و این که مریض بودن بعد از طهارت با  به» ]6، مائدة:1[فتیمموا 
رضَی« شود یماست موجب آب آمده به مریضانی که آب برایشان ضرر دارد انصراف » مَ
ممکن است ادعا شود در تیمم به مناسبت حکم و موضوع، ]. 64، ص2، ج20[پیدا کند 

و صورت منتقل شود خاک به دست  مسح صورت و دست انصراف دارد به این که اثری از
]» 354، ص3، ج47اذا استیقن انه قد زاد فی الصالة لم یعتدّ بها [« 1].267، ص2، ج20[

، 16[به مناسبت حکم و موضوع به زیادی در غیر رکعات (مثل سجده) انصراف دارد 
ن فیه الفساد... فکل امر یکو«]. مناسبت حکم و موضوع و فهم عرف و عقال از روایت 364

مقتضی این است که تصرفات حرام در این امور حرام ]» 83، ص17، ج8حرام [فهذا کله 
ان «]. بعید نیست بتوانیم ادعا کنیم 39، ص1، ج21ت و تصرفات دیگر اشکالی ندارد [اس

به مناسبت حکم و موضوع حرمت ثمن ]» 185، ص3، ج36هللا اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه [
، 1، ج21ز منفعت حرام فروخته شده باشد [اانصراف دارد به جایی که برای استفاده 

به مناسبت حکم و ]» 333، ص2، ج47العامل بالظلم والمعین له [«یت ]. روا44ص
اعانه به غیر ظلم اطالق ظهور دارد و نسبت به » معین به ظلم ظالم«موضوع عرفاً در 

النار وم القیامة فی سرادق من ان اعوان الظلمة ی«] و روایت 144، ص2، ج21ندارد [

                                                                                                                                                                        
آن چه ارتکاز ذهنی است این است که خاک  دیگو یمو  ردیپذ ینمخمینی این ادعا را  اما امام  .1

 ].267، ص2، ج20ایگزین آب است، نه بیش از این [ج
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معین به ظلم ظالمان ظهور دارد نیز به مناسبت حکم و موضوع در ]» 107، ص5، ج47[
علق سوطا بین یدی سلطان جائر  من«]؛ و بعید نیست مراد از روایت 149، ص2، ج21[
باشد که شغلش زدن داری به مناسبت حکم و موضوع تازیانه]» 17، ص4، ج32[

ی که در مورد کمک به ظالمان است به ]. روایات153، ص2، ج21مظلومان است [
روایاتی که ]. 157مناسبت حکم و موضوع در کمک به ظلمشان ظهور دارد (همان، ص

روح بدمد به تناسب حکم و  اش ینقاشدر  دهند یمروز قیامت به نقاش دستور  دیگو یم
، 21[موضوع داللت دارد بر این که تشبّه نقاش به خدا (در مصوِّر بودن) مبغوض است 

یی که در ها ینقاشو  ها مجسمهمقصود از ]. به تناسب حکم و موضوع 286، ص1ج
ی ها وعده؛ و شده یماست تصویر تماثیلی است که مورد عبادت واقع نصوص نهی شده

قدر شدید است که با مجسمه سازی و نقاشی سازگار نیست؛ آمده آن ها آنعذابی که در 
ز کشتن انسان، زنا، لواط و شرابخواری نیست بدیهی است مجسمه سازی و نقاشی بدتر ا

]. بنا به مناسبت حکم و موضوع، دو منصب حکومت و قضاوت به فقیه 257، ص1، ج21[
، 1، ج47[وعرف احکامنا... جعلته علیکم حاکما «]. مقبوله 28، ص9[اختصاص دارد 

صوب به مناسبت حکم و موضوع داللت دارد بر این که کسی به عنوان حاکم من]» 67ص
]؛ قاضی 604، ص4، ج7[کم موازین قضاوت و رفع خصومت را بداند که دست شود یم

اللهم ]. «432، ص2، ج44نیز به مناسبت حکم و موضوع باید احکام قضاوت را بداند [
به مناسبت حکم و موضوع داللت دارد بر این که ]» 420، ص4ج ،32[ارحم خلفائی 

، 2، ج19که کارشان فقط نقل احادیث است [خلفای پیامبر مجتهدانند، نه راویانی 
عهود را هم دربرگیرد، به مناسبت حکم و موضوع ]» 1، مائدة:1اوفوا بالعقود [«]. اگر 630

]. به نظر شیخ انصاری 119، ص1، ج19از مستحبات (مثل عقود جایز) انصراف دارد [
ت انصراف دارد؛ و به به افتراق با رضای» ]170، ص5، ج47[البیعان بالخیار ما لم یفترقا «

، 4، ج19نظر امام خمینی منشأ این انصراف ممکن است مناسبت حکم و موضوع باشد [
مناسبت حکم و موضوع مقتضی این است که در خیار تأخیر اگر بایع مبیع را  1].237ص

به مشتری بذل کند ولی مشتری آن را اخذ نکند و در طول سه روز مبیع تلف شود بایع 
بنابراین ضمان بایع انصراف دارد به جایی که مبیع را در ؛ ]621، ص4، ج19ضامن نیست [

                                                                                                                                                                        
یار مجلس تعبدی است و موافق با سیره عقالیی نیست از آن جا که خبه نظر امام خمینی اما   .1

منشأ انصراف عرفی  تواند ینممناسبت عرفی عقالیی در آن نیست؛ بنابراین مناسبت ظنی حدسی 
 ].239، ص4، ج19باشد [
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بنا بر مناسبت ]» 8، ص1، ج35ال ینقض الیقین بالشک [«است. اختیار مشتری نگذاشته
 ].34، ص10حکم و موضوع بر یقین واقعی داللت دارد نه بر یقین تقدیری اعتباری [

  
  جمع بین احادیث و عدم تساقط .6. 6

اذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له وال «ه سبب مناسبات حکم و موضوع بین عرف ب
ثَّ«و ]» 644، ص3، ج4غیبة [ بُ این ]» 357، ص2، ج47علیه امرا قد ستره هللا علیه [ تَ

جایز است  کند یم: غیبت متجاهر در همان گناهی که به آن تجاهر کند یمگونه جمع 
، 51الحالل من البیوع... [«ر و ذیل بین صدمقتضای جمع عقالیی ]. 421، ص1، ج21[
تعمال در و مناسبت حکم و موضوع این است که حلیت و حرمت تابع اس]» 18، ص2ج

]. جمع عقالیی (ولو به مناسبت حکم و 39، ص1، ج21جهت صالح و فساد است [
بیّن له «موضوع) بین  عته أعلمهم اذا ب«و ]» 98، ص17، ج8[اما الزیت فال تبعه اال لمن تُ

به این صورت است که إعالم به مشتری الزم است، ولی الزم نیست ضمن بیع » ][همان
از ]. 135، ص1، ج21[شرط شود که مشتری از آن روغن برای روشنایی استفاده کند 

اذا تعارضا تساقطا «یت متعارض طرح دو روا شود یممناسبت حکم و موضوع فهمیده 
باید تخییرا ست، بلکه، در صورت عدم رجحان، به هیچ وجه جایز نی]» 166، ص3، ج42[

  ].37، ص2، ج17؛ 103و  102، ص15یکی را انتخاب کرد [
  
  عدم تحریف حدیث .7. 6

ثلم فی اإلسالم  ...إذا مات المؤمن«در روایت  شود یمبه مناسبت حکم و موضوع فهمیده 
تحریف به ]» 38ص، 1، ج47[ ؛ ألنّ المؤمنین الفقهاء حصون اإلسالمء یثلمة ال یسدّها ش

» حصون االسالم«و » ثلم فی االسالم«جزء حدیث است؛ زیرا تعبیر » الفقهاء«زیاده نشده و 
  ].632، ص2، ج19[انطباق ندارد  مؤمنجز بر فقیه 

 
  گیری نتیجه

به شارع حکیم  توان ینماست و  شده سقف شریعتِ اسالم بر ستون فهم عقالیی بنا نهاده
قول و احکامی نامتناسب با موضوعات بر جامعه معقول نسبت داد شریعتی غیر مع

است به آن ایمان بیاورند. تناسب احکام با کرده و از آنان خواسته هبشریت عرض
شود ادله نقلی در معانی معقول و مقبول موضوعات یک امر عقالیی است و موجب می
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تواند ی فقها میهاظهور مستقر پیدا کنند. توجه به این ظهور در بسیاری از استنباط
های خود به این مبانی توجه داشته و به مؤثر باشد. کم نیستند فقهایی که در استنباط
اند؛ در میان اینان، امام خمینی، که در تناسب عقالیی حکم و موضوع استناد کرده

های خود فهم عرفی و تناسب عقالیی بین حکم و موضوع را سرلوحه بسیاری از استنباط
ست، سرآمد است. وی بسیار بیش از دیگران نصوص شرعی را در معنای اقرارداده

است. با  نهاده کنار و ظهورهایی را که با آن منافات داشته متناسب عقالیی ظاهر دانسته
رسیم  یمبررسی اجمالی نوزده عنوان کتاب فقهی و اصولی و تقریرات وی به این نتیجه 

استناد » تناسب حکم و موضوع«مساله، به  100که ایشان در مسیر استنباطِ حدود 
است. کثرت استناد به این تناسب عقالیی نشانه توجه آن فقیه فقید به اعتبارات کرده

کند و شبهه فقه نامتناسب و غیر عقالیی را عقالیی است، که فقه را معقول و مقبول می
  ضروری است. نماید. البته بررسی اقوال دیگرِ ایشان و فقهای دیگر نیزتضعیف می
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