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وش شناسي تاصيل اصول حاكم بر خانواده با تكيه بر روش ر
  اكتشاف شهيد صدر
  1صديقه مهدوي كني

  2هافاطمه محمدقلي
  11/01/1394: پذيرش 03/09/1393: دريافت

  چكيده
هايي كه تاكنون در خصوص اصول حاكم بر خانواده صورت گرفته اغلب بررسي 

حكومت و روش استنباط اين ، كه مفهوم اصلپيرامون تبيين مصاديق بوده بدون اين
تبيين روش  كه هر استنباطي نيازمند آنجا«از . اصول از آيات و روايات تبيين گردد

شهيد صدر در » اكتشاف«لذا در اين پژوهش با استفاده از قواعد و مباني روش ، است
شود به تبيين ي مكتب اقتصادي محسوب مينويني در ارائه كه نظريه» اقتصادنا«كتاب 
. دازيماستنباط اصول حاكم بر خانواده از آيات و روايات بپر يسازوكارهاها و روش
: از اند عبارتشوند سازوكارهاي روش اكتشاف كه در اين تحقيق بررسي مي ترين مهم

كشف مالكات احكام و ، خطابات جمعي در استعمال الفاظ عام، تكرار و تأكيد شارع
 يده اعتبارموجب ، خانواده اعتبار سنجي ابزارهاي اين استنباط در حوزه. روش استقرا

، هاگذاريگردد كه اين اصول امروزه در سياستيتر به اصول مكتشف مبيش
  . اندموردتوجهحقوق خانواده بسيار  - و اجرا در مسائل فقهي گذاري قانون

، نظام جامع معرفتي اسالم، اصول حاكم بر خانواده، حكومت، اصل :واژگان كليدي
  شهيد صدر، روش اكتشاف

   
                                                         

 ) ع(عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق  1
  ) ع(دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق  2
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  مقدمه
هاي كالن نظام گيريكه جهتهايي عام هستند اصول حاكم بر خانواده گزاره

 نظام خردههاي فرعي دهند و بر تمام گزارهخانواده را نشان مي معرفتي اسالم در حوزه
پايدار و مبنايي دارند و با هيچ فرعي قابل تقييد يا ، اخالقي و حقوقي نظارتي بنيادين

 اصل، اصل عدالت و مساوات، اصل معروف، اصل مودت و رحمت. باشندتخصيص نمي
اصل خصوصى بودن حريم ، اصل مصلحت، اصل تحكيم خانواده، تقدم اخالق بر حقوق

اصل ثبات و امنيت و ، اصل اطاعت و احترام، اصل تعليم و تربيت، اصل كرامت، خانواده
  . اين اصول هستند ترين مهمي ازجمله، عفاف

علم بايد بر اساس روش تحقيق مناسب با آن ، تحقيق در هر علمي، از سوي ديگر
نيز » اصول حاكم بر خانواده«. آيد به دستي قبول قابلصورت پذيرد تا نتايج علمي 

-آيند و خود نيازمند روشمي حساب بهبخشي از فهم ديني ما از نظام معرفتي اسالم 

-هاي اجتهاد سنتي حداكثر متكفل شناخت گزارهتاكنون روش؛ شناسي اجتهادي است

در  االصول يعللذا ؛ بوده است -تكاليف و حقوق فرديي در حوزه هم آن -يجزئهاي 
هاي مناسب طبعاً بايد روش، مند مثل استنباط اصول حاكم بر خانوادههاي نظاماستنباط

، ادشدهيفرآيند شناسايي اصول ، در پژوهش حاضر. را بر روش اجتهادي كنوني افزود
نويني است  كه منطبق با نظريهنام دارد » ربنايزبه  روبناحركت از «يا » اكتشاف«فرآيند 

شهيد صدر اين فرآيند را . شودصدر معرفي مي اهللا آيتاقتصاد توسط شهيد  نهيدرزمكه 
- سير حركتي در تحقيق اقتصاد اسالمي و كشف مذهب اقتصادي مي ترين مهمعنوان به

هاي فعاليت در عرصه شده وضعمحقق اقتصاد اسالمي با احكام و قوانين مدني . داند
روبنايي مذهب  چهره، اقتصاد ٔ◌ درزمينهاحكام و قانون مدني . اقتصادي مواجه است

اقتصادي هاي اقتصادي مبتني بر مذهب فعاليت اقتصادي است و قانون مدني در عرصه
نفس «در ، هاي معرفتي اسالمگزاره اگرچه مجموعه، با توجه به نظر شهيد صدر. است
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- هايي كه جهتاما مباني و بنيان؛ و منسجم هستندمند داراي ساختاري نظام» االمر

كدام از متون ديني در هيچ، دهندها را نشان ميگيريهاي كلي اين نظام و موضعگيري
 -هاي علمي مرسوم استگونه كه در كتابهمان -و منظم شده يبند طبقهصورت به

اي كه در چارچوب اما چون احكام الهي اعم از احكام فقهي و اخالقي. اندتبيين نشده
ها و گيريها و جهتاين بنيان» تجسم«، گيرندارزشي و حقوقي قرار مي هاي خرده نظام
ها به اصولي منسجم در توان از طريق اين گزارهمي، باشندمي» اصول«ما  به عبارت

دليل هم شهيد صدر اين  به همين. حوزه خانواده دست يافت ازجمله، هاي حوزههمه
مسير حركت و كلي استنباط ، ي مابه عقيده؛ كند ميگذاري نام» اكتشاف« فرآيند را 

يعني . است» زيربناروبنا به «يا حركت از » اكتشاف «نيز فرآيند ، اصول حاكم بر خانواده
نظام كالن » روبناي«با استفاده از آيات و روايات فقهي و اخالقي و فتواي فقها كه 

يعني اصول حاكم بر » زيربنا«به ، دهندخانواده تشكيل مي معرفتي اسالم را در حوزه
، هاي كلي استنباط مثل استفاده از نصها عالوه بر روشاين روش. خانواده دست يافت

، اجماع، استناد به دليل عقلي، تنقيح مناط، مفهوم و ظهور آيات و روايات، عموم، اطالق
، خانواده تكرار و تأكيد شارع زهدر حو، صورت خاصمتشرعه به عقال و سيره سيره

باشند كشف مالكات احكام و روش استقرا هم مي، خطابات جمعي در استعمال الفاظ عام
 از اينكه در اين مقاله درصدد استنباط برخي از اصول حاكم بر خانواده با استفاده 

  . باشيممي جزئيهاي شرو 
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  مفاهيم پژوهش -1
  1شناسيروش -1-1

در «به معناي » متا«يوناني   است كه از واژه» method«از لغت » روش«ي  واژه
راهي براي  پيش گرفتنو مفهوم آن در  شده گرفته، »راه«يعني » اودوس«و » طول

در ) . 29-28: 1374، كاظمي( و توالي خاص است بانظمرسيدن به هدف و مقصودي 
  :تشناسي تعاريف مختلفي صورت گرفته اساصطالح نيز از روش

فنون و طرق تحصيل معرفت در يك ، به معناي شناخت ابزار شناسي روش. الف
مثل روش ؛ معين معرفتي نسبت داد هتوان روش را به حوزدر اينجا مي. معين حوزه
  . ) 113: 1369، گالبي( كه اشاره به همين معنا دارد، تاريخ

ها زيرساخت، ها فرض پيشبررسي ؛ هاي نظري مكتب معين فلسفيبررسي پايه. ب
  ) . 12: 1387، وزيري( و مفاهيم اساسي آن مكتب

در تاريخ . شودعلمي است كه در آن روش دستيابي به معرفت بررسي مي. ج
توجه دانشمندان ، هاي عاديكشف خطاهاي فراوان و گوناگون در شناخت، معرفت بشر

و دستيابي به معارفي پايدارتر  را به اين نكته جلب كرد كه براي جلوگيري از اين خطاها
-آن و شيوه هاي لغزشگاههاي نيل به معرفت و كنند و راه انديشي چاره، و مطابق با واقع

توجه آگاهانه به ، انديشي چارهاين  نتيجه. ها را بشناسندگيري از آن لغزشهاي پيش
ها شناختروش . هاي شناخت و پديد آمدن اصول و قواعد و روش كسب دانش بودروش

شناخت عاميانه داراي . كنندمند تقسيم ميرا به معرفت عاميانه و معرفت عميق و نظام
آگاه ممكن است ناخود اگرچه؛ كندروش نيست و ضوابط و مراحل مشخص را طي نمي

روش داراي قواعد و مراحل مشخصي است كه ، منداما در معرفت نظام. مراحل حل شود
   تر بايد به آن توجه كردتر و دقيقچه صحيح براي دستيابي به دانش هر

 )http://www. markazfeqhi. com . (  

                                                         
1 Methodology 
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هاي شناسي به معناي شناخت فنون و راهاست روش مدنظردر اين پژوهش  آنچه
شناسي است و نه روش» اصل تحكيم خانواده«معين يعني  تحصيل معرفت در يك حوزه

معين فلسفي و نه به معناي علمي كه در آن هاي نظري مكتب به معناي بررسي پايه
در اين معنا باعث فهم  شناسي روشلذا . شودروش دستيابي به معرفت بررسي مي

منطق  درواقعو . شودمعيارهاي صحيح كشف معرفت از منابع مربوطه در هر علمي مي
منابع مربوطه ، هاي مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوععلمي تحقيق است كه روش

تبيين منطق اكتشاف ، شناسي در پژوهش حاضرمنظور از روش رو ازاين؛ دهدمان ميسا
  . اصول حاكم بر خانواده است

  اصل  -2-1
  :باشداصطالحي مي يچندمعنااصل يك لفظ مترادف است كه داراي 

استنباطي كه در  يها بست بناصل به معناي يك راهكار عملي در مواضع . الف
كه به آن دليل ( اصول عمليه. شودتعبير مي» اصول عمليه«اصطالح خاص فقهي به 

را براي رهايي مكلف از  ها آن، اصولي است كه شارع مقدس، ) شودفقهي هم گفته مي
مكارم ؛ 384: ق1410، آخوند خراساني( شك در حكم واقعي شرعي مقرر نموده است

، احتياط، اصل برائت: از اند عبارتاين اصول  ترين مهم. )18: 3 ج، ق1416، شيرازي
  . تخيير و استصحاب

اما شموليت ، شوداصل به معناي قاعده كه خود از فروع فقهيه محسوب مي. ب
، رجحان( شودفروعات متعددي را شامل مي، كبراي قياسات منطقي همچونداشته و 

1391 :28 . (  
استنباط و اجتهاد فقهي كه در علم  شيوه اي منطقي دراصل به معناي قاعده. ج

  ) . همان( گيردقرار مي مورداستفادهاصول فقه 
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دهد و از هاي اصلي نظام را توضيح ميگيريهايي كه جهتاصل به معناي گزاره. د
به بياني ديگر به فلسفه يا ؛ گويد ميها سخن گيريچيستي و چرايي احكام آن يا موضع

هر امر ) . 251: 1388، يكن يمهدو( پردازدنظام معرفتي ميهاي هر حكمت آموزه
هاي داخلي يك شناخت گزاره يآسان بهمندي داراي اصولي است كه شناخت آن نظام

در صورت تصريح و تأكيد يا تكرار مصاديق و گاه  ها آنولي امكان شناسايي ؛ نظام نيست
عبارتي به. باشدپذير ميكانهاي موجود در آن اماي از گزارهاز طريق تبيين مجموعه

از مفاهيم موجود در آن نظام قابل استخراج هستند و  صراحت به، بعضي از اصول، ديگر
باشند كه با پذيرفتن ها و البه الي مفاهيم قابل فهم ميبعضي ديگر از مجموعه گزاره

: 1382، سبحاني( مند كردهاي آن نظام را قاعدهاي از گزارهتوان مجموعهمي ها آن
مد نظر ، »اصل تحكيم خانواده«در » اصل« در اين پژوهش از آنچه) . 106-108

  . باشدنويسنده است اصل به معناي چهارم مي
  حكومت -3-1

منظور تفسير آن حكومت در علم اصول به معناي نظارت يك دليل بر دليل ديگر به
آن را تفسير  چه متعلق آن و چه حكم، موضوع دليل محكوم، چه دليل حاكم، است
: 1390، اكبري( توسعه يا تضييق باشد صورت بهتواند اين نظارت و تفسير مي. نمايد
هر مسكري خمر : خمر حرام است و دليل ديگر بگويد: كه دليلي بگويدمانند اين؛ ) 433
، واردشدهدليل دوم كه ناظر به دليل اول است و براي بيان و تفسير آن  اينجادر ؛ است
  ) . 502: 3 ج، ق1416، مكارم شيرازي( موضوع دليل اول را توسعه داده است دايره

حكومت ، وجهدر پژوهش حاضر است به هيچ، مقصود نويسنده از حكومت آنچهاما 
اصول حاكم بر «در عبارت » حكومت« بلكه مقصود از واژه، به مفهوم اصولي آن نيست

هاي فرعي گزاره اين اصول نسبت به كليه» مبنايي و پايدار، نظارت بنيادين«، »خانواده
تخصيص يا تقييد  غيرقابللذا حاكم بودن اين اصول بر روابط خانوادگي به معناي ؛ است
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جايگاه مبنايي اصول كه با ، به اين ترتيب. باشدمي بودن اين اصول توسط فروع
احل مستلزم اين است كه چنين جايگاهي در مر، از آن ياد شد» اصول حاكم«عنوان

  . قرار گيرد موردتوجهحقوق خانواده  در حوزه، اجرا و دادرسي، گذاريسياست، استنباط
  نظام جامع معرفتي اسالم -4-1

است كه متشكل از » سيستم معرفتي«يك ، منظور از نظام، در اين اصطالح خاص
متقابل و باشد كه در تعامل با يكديگر و در پيوندي ها مياي متناسب از گزارهمجموعه
گيري پردازند و آدمي را به موضعها مياي از پديدهبه تفسير هماهنگ مجموعه، متوازن

هايي است كه كوچك و محدود نظامهر نظامي متشكل از خرده. كنندهدفمند دعوت مي
و بين ، ها با يكديگرنظامبين اين خرده. رادارندهاي يك نظام كالن ولي ويژگي، هستند

ها در نظام گيريم با نظام كالن پيوستگي الزم وجود دارد و همه جهتنظاهر خرده 
- 64: 1382، سبحاني( باشدهاي كالن نظام اصلي ميگيريتر و در خدمت جهتكوچك

تواند بر يك ايدئولوژي مادي يا نظام معرفتي در اين تعريف مي، با اين وصف) . 99
ويژه دين كه اديان و مكاتب الهي بهرسد لذا به نظر مي. مكتب فلسفي نيز اطالق شود

در اين پژوهش  موردبررسينظام معرفتي . اسالم از يك نظام جامع معرفتي برخوردارند
» اخالقي و حقوقي، توصيفي«نظام معرفتي اسالم است كه متشكل از سه خرده نظام 

  ) . 33: 1388، كنيمهدوي( است
  اصول حاكم بر خانواده -1- 5

-خانواده عموماً تعريفي كلي از اصول حاكم برخانواده ارائه نكردهنويسندگان حقوق 

اصل عدالت و ، اصل معروف، اصل مودت و رحمت: اندبسنده نموده، اند و به ذكر مصاديق
اصل خصوصى ، اصل مصلحت، اصل تحكيم خانواده، اصل تقدم اخالق بر حقوق، مساوات

اصل ثبات ، اصل اطاعت و احترام، يتاصل تعليم و ترب، اصل كرامت، بودن حريم خانواده
منظور از اصول حاكم ، در پژوهش حاضر) . 255: 1388، مهدوي كني( و امنيت و عفاف
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هاي كالن نظام معرفتي اسالم را در گيريهايي عام هستند كه جهتبر خانواده گزاره
قوقي نظام اخالقي و حهاي فرعي خردهدهند و بر تمام گزارهخانواده نشان مي حوزه

  . باشندپايدار و مبنايي دارند و با هيچ فرعي قابل تقييد يا تخصيص نمي، نظارتي بنيادين
  هاي كلي استنباط روش -2

تر در كالم الهي و سعي در تعمق بيش، ها تالش خودعلماي اسالم در طي قرن
براي شناسي ويژه و نويني اند تا به روشداشته و كوشش نموده) ع( ارشادات معصومين

امكان ، ادراك آن دست يابند تا از طرفي ضريب خطا را كاهش دهند و از طرف ديگر
حاصل اين . تر حقايق عالم هستي را از قرآن كريم و سنت فراهم آورندكشف عميق

به بشريت » علم اصول فقه«قضاياي اعتباري با نام منطقي نوين در عرصه عرضه، كوشش
الزم است بر اساس روش تحقيق ، قيق در هر علميتح، گونه كه بيان شدهمان. است

تحقيق در كالم . آيد به دستي قبول قابلمناسب با آن علم صورت پذيرد تا نتايج علمي 
لذا انديشمندان مسلمان از همان ابتدا با استفاده از تعليمات ؛ الهي نيز همين گونه است

همت گماشتند و قواعدي را  تحقيق در قرآنبراي تدوين روش، ) ع( و ائمه) ص( پيامبر
ويژه در مسائل تنظيم نمودند كه با استفاده از آن بتوانند نظر صحيح را از ناصحيح به

ها به تفصيل در كتب اصوليين بحث شده كه در اين اين روش. حقوقي اسالم باز شناسند
ال حتي مج ها آنخانواده و به دليل تعدد و تكثر  -پرداختن به حوزه به دليلمقاله 

-اكتفا مي ها آنلذا با ارجاع به كتب اصولي تنها به بردن نام ، توضيح مختصر هم نبوده

استناد ، تنقيح مناط، مفهوم و ظهور آيات و روايات، عموم، اطالق، استفاده از نص: شود
 . متشرعه عقال و سيره -سيره، اجماع، عقلي به دليل
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   شناسي استنباط اصول حاكم بر خانوادهروش -3
توان يك اصل را از متون ديني استخراج كرد؟ سؤال اساسي آن است كه چگونه مي

شناسي استنباط اصول حاكم بر خانواده چيست؟ در اين مبحث به روش، ديگر عبارت به
  . پردازيمروش كلي و سازوكارهاي جزئي اين روش مي

  هاي كلي اين فرآيندشناسي استنباط اصول و روشضرورت روش -1-3
  شناسي استنباط اصولضرورت روش - 1-1-3

مند است و علي االصول با روش اجتهادي فهم دين قاعده، منددر يك نگرش نظام
نيز بخشي از فهم ديني ما از نظام معرفتي » اصول حاكم بر خانواده«. پذيردصورت مي
مفهوم اجتهاد در . شناسي اجتهادي استآيند و خود نيازمند روشحساب مياسالم به

اما روشن ، همان روشي است كه در سنت فقهي شيعه و اصوليين مرسوم بوده است، آن
براي كشف اصول حاكم بر ، هاي ياد شدهاست كه اجتهاد در مفهوم سنتي خود با روش

هستند و در ارتباطي معنادار و » مبنايي«و » كليت«ي خانواده كه داراي دو جنبه
؛ كافي نيست، و حقوقي نظام معرفتي اسالم قرار دارندنظام ارزشي تنگاتنگ درون خرده

آن هم  -جزئيهاي هاي اجتهاد سنتي حداكثر متكفل شناخت گزارهتاكنون روش چراكه
مند هاي نظاملذا علي االصول در استنباط؛ بوده است -تكاليف و حقوق فردي در حوزه

سب را بر روش اجتهادي هاي منامثل استنباط اصول حاكم بر خانواده طبعاً بايد روش
و » هانسبت«هايي دست يافت كه توان شناخت چنين بايد به روشهم. كنوني افزود

براي كشف يك اصل كالن با ويژگي كليت و  چراكه، را داشته باشد» هاگيريجهت«
گيري و شناخت جهت ها آننسبت ميان ، هابايد گذشته از شناخت گزاره، بنيادين بودن

  . قراردادنظر را نيز مد
، كارهايي كه بيان شدتوان نتيجه گرفت روش اجتهاد اصوليين با سازومي رو ازاين

از : با حفظ مباني و چارچوب سنتي خود بايد حداقل از دو جهت توسعه و تكامل يابد
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هاي ارزشي و توصيفي را شناسايي نمود و بر هاي استنباط گزارهبايد روش، يك سو
» مندشناخت نظام«اجتهاد سنتي بايد به روش ، از سوي ديگر؛ دهاي موجود افزوروش

، حقوق و تكاليف فردي است وحي بسي فراتر از حوزه اگر بپذيريم كه دامنه. مجهز گردد
 اي توسعه دهد كه همهاين روش بايد بتواند منطق استناد و حجيت خويش را به گونه

  . نواده و جامعه را شامل گرددنگري نسبت به خاهاي وحي را در بعد كالنعرصه
در كشف و استنباط ، هاي كلي استنباطعالوه بر روش، بنابراين به نظر نگارنده

هاي هاي ديگري است كه با توجه به ويژگينياز به تبيين روش، اصول حاكم بر خانواده
هاي كلي نظام گيريجهت«، اصول حاكم بر خانواده، چراكه؛ كارآمد باشند، ياد شده

ها گيريخانواده هستند و از چيستي و چرايي احكام يا موضع معرفتي اسالم در حوزه
رسد علي االصول با نظر ميلذا به) . 252: 1388، مهدوي كني( »گويندسخن مي

اي گزاره عنوان بهاطالق يا عموم يك گروه آيه يا روايت ، مفهوم، ظاهر، استفاده از نص
توان به كشف يك اصل حاكم كه نمايانگر نمي، عرفتياز درون يك نظام كالن م جزئي
گونه كه در مفهوم اصل همان چراكه. نائل شد، گيري كلي آن نظام معرفتي استجهت

، هااي منسجم و هماهنگ از گزارهحاصل كشف ارتباط ميان مجموعه» اصل«، بيان شد
بايد اعتراف كرد كه البته ؛ ارزشي و يا حقوقي نظام معرفتي است هاي خرده نظامدرون 

هاي هاي داخلي يك نظام مثل گزارهشناخت اصول هرگز به سادگي شناخت گزاره
 عنوان بههاي عام استنباط احكام احكام فقهي نيست ولي عالوه بر حاكم بودن روش

هايي را ويژه استنباط توان روشمي -كه در مبحث اول بيان شد –قوانين كلي استنباط 
توانند در چارچوب ها خود ميشرو ازاين هركدامواده معرفي نمود كه اصول حاكم بر خان

هر اصل از اصول حاكم بر خانواده . علم اصول داراي سازوكارهايي جهت اعمال باشند
گيرد شرعي ديگري كه در چارچوب نظام كالن معرفتي اسالم قرار مي مثل هر گزاره

كون و پيدايش خود داراي مراحل اخالقي يا قواعد فقهي در ت، همانند احكام شرعي
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بر ، نظر نگارندهبه؛ هايي وجود داردباشد اما از برخي جهات تفاوتثبوت و اثبات مي
تاكنون در خصوص نظام كالن معرفتي دين و به هم پيوستگي و ارتباطات  آنچهاساس 

يك مصلحت ، مالكات احكام برخالفمالكات اصول ، فرعي آن بيان شد هاي خرده نظام
بلكه مصلحتي كالن در قالب نگرشي ، نيست» فرداً واحداً« صورت بهمستتر در يك گزاره 

اي نبوده جز اين كه اين چاره، اعالم منتهي در مرحله؛ مند استگرايانه و نظامكل
بعضاً ، هايي مستقلصورت تك گزارههايي خرد بهدر قالب) اصول( محتواهاي كالن

كه برخي در توجيه اين چنان؛ صورت تدريجي بيان شوندو به 1ليانپراكنده و در طي سا
كه حيات عادي و جريان طبيعي زندگي را مد آن به دليلاديان الهي «: اندگفته مسئله

هاي تر به بيان خود معارف و مقررات الهي در قالب گزارهبيش، دهندنظر قرار مي
 جزئيالي معارف اصول حاكم بر خانواده يا در البه رو ازاين. »اندجداگانه پرداخته

كه بنا باشد دين در اما طبيعي است هنگامي؛ اندشده بيانمصداقي  صورت بهيا  شده مطرح
مناسبات در  اش اين است كه حتي االمكان همهالزمه، هاي كالن ايفاي نقش كندعرصه

محقق در كشف اصول حاكم بر لذا ؛ قالب يك نظام كالن مورد شناسايي قرار گيرند
به لحاظ روش بايد حركتي معكوس نسبت به حركت اجتهادي اصطالحي در «خانواده 

اصول حاكم بر روابط ، جاي تفريعتا به) 23: 1390، رجحان( »داشته باشد، فقه موجود
هاي اعتباري است كه گزاره، ماهيت اين اصول، بر اين اساس. خانواده را كشف نمايد

خانواده  در حوزه» قانون اساسي الهي«به  ها آنتوان از باشد و ميمي» اهللا«واضع آن 
از  هركدامباشند و مي ها آن اعالم كننده) ع( تعبير نمود و قرآن كريم و سنت معصومين

اجرا و ، تقنين، گذارياين اصول بايد مبناي اجتهاد و تفريع فروع توسط فقها و سياست
  . قرار گيرد قضاوت توسط حكومت اسالمي

  

                                                         
  . ي اطهار عليهم السالم در قالب روايات استاشاره به مدت زمان صدور كالم مستقيم از ائمه 1 
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  هاي كلي استنباط اصول حاكم بر خانوادهروش -2-1-3 
مستلزم پيمودن ، اي اعم از شرعي يا غير شرعي از منابع مربوطهشناسايي هر گزاره

گيري از نيازمند بهره، ست كه اين فرآيند جهت تحقق و اجرايي شدنفرآيند يا عملياتي
استنباط اصول حاكم بر خانواده نيز نيازمند . باشدعنوان ابزار شناسايي ميهايي بهروش

در . باشدهاي تحقق اين فرآيند ميچنين روش ابزارتبيين يك فرآيند شناسايي و هم
حركت از رو بنا «يا » اكتشاف«فرآيند ، فرآيند شناسايي اصول ياد شده، پژوهش حاضر

اقتصاد توسط  ٔ◌ درزمينهه نويني است ك نام دارد كه دقيقاً منطبق با نظريه» زيربنابه 
شهيد صدر در بحث ) . 365-361: ق1417، صدر( شودصدر معرفي مي اهللا آيتشهيد 

كه پس از معرفي هر يك از اين  كند ميدو فرآيند يا عمليات را بيان  »مذهب اقتصادي«
ميان فرآيند كشف مكتب اقتصادي اسالم و ساير مكاتب بشري تفاوت قائل ، فرآيندها

 »تكوين و ابداع«ايشان فرآيند كشف مذهب اقتصادي مكاتب بشري را فرآيند . شودمي
و فرآيند كشف مذهب اقتصادي اسالم را فرآيند » به رو بنا زيربناحركت از «يا 

  ) . همان( گذاري كرده استنام» زيربناحركت از رو بنا به «يا » اكتشاف«
  ) به رو بنا زيربناحركت از ( فرآيند تكوين و ابداع -1-2-1-3

-طبيعي نوع نگاه محقق اقتصادي به عالم هستي و مقوله مذهب اقتصادي نتيجه

عالم هستي  يعني هر محقق اقتصادي بر اساس ديدگاهش درباره. هاي اساسي آن است
مذهب  ها آن دهد و بر پايهسامان مي ها آنتلقي خود را از ، هاي اساسي آنو مقوله

احكام و قوانين اقتصادي ، و مترتب بر مذهب اقتصادي كند مياقتصادي خود را استنباط 
بنابراين در روش تكوين و . نمايدهاي اقتصادي خرد و كالن وضع ميرا براي فعاليت

حركت از ؛ ها و زيربناها به فروع و روبناها ستحركت علمي و تحقيقي از بنيان، ابداع
 به مذهب اقتصادي است...  علمي و، فلسفي، نظريات و مفاهيم اساسي اخالقي مرحله

مذهب اقتصادي ماركسيسم بر اساس ديدگاه ، عنوان نمونهبه) . 372-369:همان(
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به ، ماترياليسم تاريخي شكل گرفت و ماركسيسم بر اساس اين ديدگاه ماركسيسم درباره
هاي اقتصادي معتقد شد و اعالم كرد كه هركس بايد الغاي مالكيت خصوصي در فعاليت

در نظام ، بر عكس ماركسيسم. قدرت خودكار خود و به قدر نياز خود بهره ببرد حسببر
مالكيت خصوصي و آزادي اقتصادي دو ركن اساسي مكتب اقتصادي است ، داريسرمايه

محقق در ، بنابراين. كه بر اساس تفسيري كه از انسان يا جامعه دارد شكل گرفته است
بايد از فرآيند تكوين و ابداع براي ، ري ليبرالدانظام اقتصادي ماركسيسم و سرمايه
  ) . 266-246: همان( كشف مذهب اقتصادي خود بهره ببرد

  ) حركت از روبنا به زيربنا( فرآيند اكتشاف - 3- 2-2-1
سير حركتي در تحقيق اقتصاد  ترين مهمعنوان اين فرآيند را به، شهيد صدر

محقق اقتصاد اسالمي با احكام و قوانين مدني . دانداسالمي و كشف مذهب اقتصادي مي
 ٔ◌ درزمينهاحكام و قانون مدني . هاي اقتصادي مواجه استفعاليت در عرصه شده وضع

هاي فعاليت ي روبنايي مذهب اقتصادي است و قانون مدني در عرصهچهره، اقتصاد
اقتصاد  بنابراين محقق) . 372-369: همان( اقتصادي استاقتصادي مبتني بر مذهب 

هاي اقتصادي و تنظيم و فعاليت آوري احكام و قوانين مدني در عرصهاسالمي با جمع
توان مشكالت اقتصادي را مطابق تواند به قواعد اساسي و طرقي كه ميمي ها آنتنسيق 

تواند بخش اعظم البته محقق از اين طريق مي. دست يابد، عدالت حل كرد با انديشه
فرآيند اكتشاف و تكوين را چنين مقايسه ، شهيد صدر. آورد به دستمذهب اقتصادي را 

  :كند مي
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به  زيربناحركت طبيعي از پايه به فروع و از ، حركت در فرآيند ساختن ساختمان«
ي حركت بر عكس و نقطه، اما در فرآيند اكتشاف مذهب اقتصاد اسالمي...  رو بنا ست

  ) . 369: همان( 1»فرآيند تكوين است برخالفشروع 
كه شهيد صدر مسير طبيعي كشف مذهب اقتصادي را فرآيند تكوين با توجه به اين

چرا فرآيند اكتشاف را براي دستيابي به مذهب اقتصادي ، دانديا حركت از زيربنا مي
  :هاي شهيد صدر چنين است؟ پاسخ اين پرسش از نوشتهكند مياسالم پيشنهاد 

لي استنباط و استخراج مذهب اقتصادي نصوص موجود در كتب روايي منبع اص 
مذهب  هاي اساسي دربارهمستقيم به نصوص براي يافتن پاسخ هنگام مراجعه. انداسالم

براي پاسخ اين  مثالً. ها را در نصوص يافتپاسخ مستقيماًتوان بينيم كه نمياقتصادي مي
منشأ مالكيت  يا، پرسش كه اسالم مالكيت خصوصي را پذيرفته يا مالكيت عمومي را

. توان از نصوص موجود پاسخ روشني يافتنمي، خصوصي نياز است يا كار و يا آزادي
اي مستقيم از نصوص گونهبه، برخي ابعاد مذهب اقتصادي اسالم«: نويسدشهيد صدر مي

 ها آنهاي اساسي كه مذهب اقتصادي از يات و انديشهازنظراما در بسياري ، ممكن است
، از طريق غير مستقيم است ها آناي مستقيم امكان دستيابي به به گونه، يابدسامان مي

ي اسالمي و با توجه به احكامي كه اسالم عقود سنگ بناي فوقاني در عرصه يعني بر پايه
با توجه به نظر شهيد ) . 372-371: همان( »2نظم داده است ها آني و حقوق را بر پايه

-داراي ساختاري نظام» نفس االمر«در ، رفتي اسالمهاي معگزاره اگرچه مجموعه، صدر

هاي كلي اين نظام و گيريهايي كه جهتاما مباني و بنيان؛ مند و منسجم هستند

                                                         
و اما في ...  التفريعات، و من القاعده إلي بناء العلوي تدرج في عمليه تكوين البناء، تدرج الطبيعي من االساس إلي 1

  »عمليه االكتشاف المذهب االقتصادي، فقد ينعكس السير و يختلف المنطلق 
ألن بعض جوانب المذهب االقتصادي في اإلسالم، و إن كان باإلمكان استنباطها مباشرة من النصـوص، و لكـن   «  2

التي يتكون منها المذهب االقتصادي، ليس من الميسور الحصول عليها في  هناك من النظريات و األفكار األساسية،
علـى أسـاس اللبنـات الفوقيـة فـي الصـرح       : النصوص مباشرة، و إنما يتعين الحصول عليها بطريق غيـر مباشـر، أي  
  »اإلسالمي، و على هدى األحكام التي نظّم بها اإلسالم العقود و الحقوق
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بندي شده و صورت طبقهكدام از متون ديني بهدر هيچ، دهندها را نشان ميگيريموضع
اما چون احكام . اندتبيين نشده -هاي علمي مرسوم استگونه كه در كتابهمان -منظم

ارزشي و حقوقي  هاي خرده نظاماي كه در چارچوب الهي اعم از احكام فقهي و اخالقي
، باشندمي» اصول«ما  به عبارتها و گيريها و جهتاين بنيان» تجسم«، گيرندقرار مي

 خانواده حوزه ازجمله، هاحوزه ها به اصولي منسجم در همهتوان از طريق اين گزارهمي
؛ كند ميگذاري نام» اكتشاف«به همين دليل هم شهيد صدر اين فرآيند را . دست يافت

زيرا از طريق احكام كه به تعبير ايشان روبنا هستند به كشف قواعد و اصول منسجم 
چنين شهيد صدر بر اساس مقدماتي به اين نتيجه هم. رسداقتصاد مي ٔ◌ درزمينهديني 

توان در داراي تفكري منسجم است كه تبلور آن را مي، رسد كه اسالم در عالم واقعمي
اي دارند اما احكام اجتهادي كه از روش احكام واقعي چنين ويژگي. احكام مشاهده كرد

-شهيد صدر برخي از داليل بي. از انسجام برخوردار نيستند، آيندمي به دستاجتهاد 

فاوت روش در برخورد با ت، انسجامي در احكام اجتهادي را در تفاوت روش فهم نصوص
 عالوهها بهاين همه. شمردهاي كلي تفكر مجتهد برميمعارض و قواعد و روش ادله

رسد اما خاص آن به وي خطاي مجتهد و يا اين كه عام به مجتهد مي، خطاي راوي امين
درجه خطا پذيري اجتهاد را ، امور ياد شده) . 396-394: همان( باشدمي...  رسد ونمي

اشكالي كه به ذهن  درنتيجه 1. كند ميبرد و انسجام نداشتن احكام را نيز تعيين باال مي

                                                         
هـا را  هاي مختلـف اجتمـاعي معتقـد اسـت و راه كشـف آن     سجم ديني در عرصهشهيد صدر به ضرورت تفكر من 1

عنوان بـديل و  سپس ايشان به دليل دسترسي نداشتن به احكام واقعي، احكام اجتهادي را به. دانداحكام واقعي مي
بنـا بـر   . مهم اين است كه احكام واقعي و احكام اجتهادي باهم تفـاوت اساسـي دارنـد    نكته. كندجايگزين طرح مي

ملزمـه دارد و  لذا اگر فعلي حرام باشد به اين دليل است كه مفسده. هاي واقعي دارندتفكر شيعه، احكام الهي مالك
ساس عمل به ايـن احكـام،   بر اين ا. اگر فعلي واجب شد، به اين دليل است كه اين فعل داراي مصلحت ملزمه است

شود كه مـا از مفاسـد دور شـويم و بـه     زيرا عمل به اين احكام باعث مي. سعادت دنيوي و اخروي را به همراه دارد
قلمـرو ديـن،    گسـتره  از اين جهت با فرض صحت مباني معرفت شناختي شـهيد صـدر دربـاره   . مصالح دست يابيم

ما چون خود را مكلف به احكـامي  . ديگري است م اجتهادي، به گونهاما ماهيت احكا. گيرداجتماعي سالم شكل مي
. كنيم كه به آن احكام دست يـابيم شود، لذا از طريق اجتهاد تالش ميها پرسيده ميدانيم كه در روز جزا از آنمي
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امكان انسجام احكام اجتهادي كه از سوي مجتهد معين  ازآنجاكهرسد اين است كه مي
همين .  شودپس امكان بناي مكتب اقتصادي نيز منتفي مي، آمده وجود ندارد به دست

با اين ؛ شف اصول حاكم بر خانواده نيز وجود داشته باشدتواند در خصوص كاشكال مي
، تعبير كه به فرض اثبات شود كه دين در احكام فقهي و اخالقي خود در عالم واقع

اي كه مواد اما آيات و روايات فقهي و اخالقي و احكام شرعي، مند استمنسجم و نظام
در عالم واقع است  آنچه مهه، دهندخام استنباط اصول حاكم بر خانواده را تشكيل مي

خرده يك سنگ بنا از ساختار ، هركدامبرخي از روايات كه  مثال عنوان بهنباشد و 
توان نمي رو ازاين؛ گر نرسيده باشدبه دست پژوهش، نظام كالن معرفتي هستند هاي نظام

 خردهها و از گزاره، اصول حاكم بر خانواده عنوان به آنچهبه حجيت و اعتبار شرعي 
شهيد صدر براي . اطمينان داشت، شونداكتشاف مي، نظام كالن معرفتي اسالم هاي نظام

به تبيين و تفكيك دو ، حل اشكال فوق در خصوص امكان بناي مكتب اقتصادي اسالمي
 به دليل، اجتهاد است جنبه، اولين حيثيت :پردازدگر ميجنبه و حيثيت در پژوهش

لذا در اين جنبه بايد موازين معين و ؛ اجتهاد نياز است، كه در دستيابي به احكاماين
هايي استنباط گزاره، از اين طريق. مشخصي را رعايت كرد و از روشي ويژه پيروي نمود

از اعتبار شرعي  ها آن اما همه، خواني الزم را ندارندبا همديگر هم اگرچهشوند كه مي
در اين مرحله بايد به ، مكتب استي اكتشاف و كشف جنبه، ي دومجنبه؛ برخوردارند

                                                                                                                                     
← 

امـا  . دارندمي رسيم كه حتي در صورت عدم تطابق با واقع، ما را در پيشگاه الهي معذورما با اجتهاد به احكامي مي
عنوان واجب قلمـداد شـود   لذا ممكن است عملي در احكام اجتهادي، به. الزاماً اين احكام مصلحت و مفسده ندارند

چنين ممكـن اسـت بـه حرمـت     هم: ستكه نه نتها مصلحت ملزمه نداشته باشد، بلكه حتي فاقد هرگونه مصلحتي
دنبـال حجيـت   طور خالصه ما در احكام اجتهادي بـه به. اشداي نداشت بفعلي معتقد شويم كه اين نيز هيچ مفسده

توان گفت كه احكام اجتهادي وصف منجزيت و معذريت دارند؛ لذا حتي اگر احكام اجتهادي به تعبيري مي. هستيم
مـورد تأكيـد ديـن    هـاي منسـجم الهـي بـا وزن     ها الزاماً همان ارزشهاي منسجم برسانند اين ارزشما را به ارزش

آور است عمل به مكتـب  چه سعادتزيرا آن. كنندها تضمين نميد و سعادت دنيوي را در صورت عمل به آننيستن
 بـراي مطالعـه  . ولي مكتب اجتهادي اقتصادي صرفاً وصـف منجزيـت و معـذريت دارد   . واقعي اقتصادي اسالم است

  . 24-28، صص 1 صدر، دروس في العلم االصول، ج: ك به . بيشتر ر
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گر هرگاه پژوهش، بر اين اساس؛ يابي به مكتب انديشيدانسجام احكام براي دست
 عامل مالكيت بررسي كند و مالحظه نمايد كه همه مجموعه اجتهادات خويش را درباره

 اما در اين ميان حكمي، عامل مالكيت است، انجامد كه كاراجتهادات به اين نكته مي
تواند از ديگر فتواهايي كه ساير عنوان مكتشف ميبه اين صورتدر ؛ استثنايي يافته است

گام را از ، زيرا در اين مرحله؛ فتوايي مناسب با سايرفتواهاي خويش برگزيند، فقها دارند
نظري رسيده است در اين مرحله كه عمليات  عملي احكام فراتر نهاده و به جنبه جنبه

اي به هم الزم است كه احكام مجموعه، صادي اسالم آغاز شده استكشف مكتب اقت
اين در ، منسجمي يافت نشد اگر از طريق اجتهاد شخصي چنين مجموعه. پيوسته باشند

، اين صورتدر . هاي ديني دست برداشتنبايد از ايمان و اعتقاد به انسجام ارزش صورت
استعانت از فتواهاي ديگر مجتهدان ، اهمنسجمي از ارزش تنها راه دستيابي به مجموعه

تواند با واقعيت ديدگاه اسالمي نيز مطابقت داشته ست كه ميحداقل اين طرحي ا. است
تر از امكان مطابقت ديگر مجموعه احكام كم، اين امكان تطبيق با واقعيت احكام. باشد

 انداز اجتهادات معتبر ديني به دست آمده ها آنزيرا همه ؛ اجتهادي با واقعيت نيست
  ) . 401-400: همان(

مواد خام ما فقط احكام فقهي ، اما در خصوص اكتشاف اصول حاكم بر خانواده
اي از آيات و روايات فقهي و اخالقي گر در اين استنباط با مجموعهبلكه پژوهش، نيستند

شهيد صدر در اكتشاف مذهب  تر از مواد خامرسد گستردهنظر ميمواجه است كه به
-مواد خام در استنباط اصول حاكم بر خانواده شامل گزاره دايره چراكه؛ اقتصادي است

 آنچه، خانواده در خصوص احكام فقهي حوزه. باشدهاي اخالقي قرآن و روايات نيز مي
شهيد صدر در خصوص جايگزيني فتواهاي ديگر فقها براي تكميل طرحي منسجم 

در خصوص آيات هم با مقدماتي كه در علم كالم ؛ قابل پذيرش است، دهدپيشنهاد مي
، لذا اشكال طرح شده؛ بي شك تمام آيات قرآن در دسترس ما قرار دارند، وجود دارد
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 به دستخانواده  كه يقيناً تمامي روايات حوزهماند و آن اينتنها در مورد روايات باقي مي
 برخالفرواياتي  بسا چهزيرا ؛ كشف او لزوماً معتبر نخواهد بود رو ازاين، گر نرسيدهپژوهش

اين كشف را ناصحيح و غير ، درنتيجهروايات موجود از معصومين صادر شده باشد كه 
در پاسخ . كشف مذكور را معتبر بدانيم، اندما نرسيده به دستولي چون  كند ميمعتبر 

معنوي و ، در مواردي داراي تواتر لفظيرسد همين تعداد از روايات بايد گفت به نظر مي
هايي كه مند و با وجود گزارهبا داشتن نگرشي كالن و نظام. باشندمي 1حتي اجمالي

ها گزاره تك تكلزومي به در دست داشتن ، دهندگيري را نشان ميمجموعاً يك موضع
 مجموعهقصد نيل به ، ما در اكتشاف خود چراكه؛ شوددر فرآيند اكتشاف ديده نمي

خانواده هستند  هاي كلي نظام كالن معرفتي اسالم در حوزهگيرياصولي كه جهت
ي مثابه به، »ي خانوادهحوزه«شناسايي ، هااين گزاره مند به مجموعهنگرش نظام. راداريم

هاي نفس االمري در دست داشتن يكايك گزاره، اين نگرش است و الزمه» كل«يك 
روش متداول ، بايد به اين نكته توجه نمود كه تاكنون. ستنظام معرفتي اسالم ني

بوده كه با » وتحليل تجزيه«ي شيوه، در مقام حل مسائل و تحقيق و تتبع، انديشمندان
مسير استنباط و يا حل مسائل را ، و آغاز نمودن از يك جزء» كل«نمودن يك » خُرد«

اما ؛ برابر است با مجموع اجزاء» كل«اين است كه ، مبناي پذيرش اين روش. پيمودندمي
قابل پذيرش ، باشدمند مياز نوع مركب غير نظام» كل«اين مبنا تنها در مواردي كه 

                                                         
انـد، آن را چنـد گونـه    ي اصل وجود تواتر اجمالي اختالف وجود دارد؛ كساني كه تواتر اجمالي را پذيرفتـه درباره 1

شهيد صدر معتقد است در تواتر لفظي، خبرهاي مخبـران متعـدد در مـدلول مطـابقي، و در تـواتر      : اندتعريف كرده
د، ولي در تواتر اجمالي، هيچ نقطه مشتركي اشتراك دارن) تضمني يا التزامي(معنوي، اين خبرها در مدلول تحليلي 

ها به طور نامعين، علم اجمـالي حاصـل   اي است كه به صدق يكي از آنميان خبرها وجود ندارد، اما خبرها به گونه
شود؛ براي مثال اگر در ميان اخبار كتاب وسائل الشيعه نسبت به صد خبـر دروغ، علـم اجمـالي وجـود داشـته      مي

ي ايـن  كه همهور اتفاقي و بدون طرح قبلي، صد خبر از ابواب مختلف آن جدا گردد، احتمال اينگاه به طباشد، آن
اي كـه  ها، قـوي اسـت، بـه گونـه    از سوي ديگر، احتمال صدق يكي از آن. صد خبر كذب باشد، خيلي ضعيف است

مـالي و احتيـاط در   شود و همين امر موجب تـواتر اج نسبت به آن بر اساس حساب احتماالت اطمينان حاصل مي
صدر، دروس فـي علـم   : ك به. تر در خصوص تواتر و اقسام آن ري بيش؛ براي مطالعه.شودعمل به ساير خبرها مي

  . 347و  339؛ آخوند خراساني، محمدكاظم بن حسي، صص 135-138، صص 2 االصول، ج
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مندي مثل اصول حاكم بر خانواده را ولي در مواردي كه ما قصد داريم كل نظام، است
مجموع با ، گرا با نگرش جزء نگرمند و كلتفاوت نگرش نظام به دليل، استنباط نماييم

- اجزا به داشتن همه، مندنگرش نظام زيرا الزمه؛ اجزاء به كل اوليه دست نخواهيم يافت

بلكه وجود تعدادي از اين اجزاء كه در كنار يكديگر نشانگر ، صورت صد در صد نيست
براي اكتشاف و استنباط اصول حاكم بر خانواده كافي ، باشد» زيربناها«ها و گيريجهت

، در خصوص روش اكتشاف اصول حاكم بر فقه، حتي برخي معتقدند .رسدنظر ميبه
. شودروايت كنار گذاشته مي، خواني داشته باشدهرگاه روايتي با اهداف عالي دين ناهم

از اين ، تواند كارگشا باشد اما فقه امروزبحث از اهداف دين مي، در هنگام تعارض اخبار
 داندرسد و آن را حجت مينگري به حكمي مينگرد و با نگاه جزييزاويه به مسائل نمي

نظر اشكال ياد شده مرتفع به، گفته شد آنچهبا توجه به  رو ازاين) . 124: 1348، يوسفي(
فرآيند ، بنابراين مسير حركت و كلي استنباط اصول حاكم بر خانواده. رسدمي

ات و روايات فقهي و يعني با استفاده از آي. است» زيربناروبنا به «يا حركت از» اكتشاف«
نظام كالن معرفتي اسالم را در حوزه خانواده » روبناي«اخالقي و فتواهاي فقها كه 

اما روش تحقق و . يعني اصول حاكم بر خانواده دست يافت» زيربنا«به ، دهندتشكيل مي
در خصوص اصول حاكم بر خانواده چيست؟ به اين ، اجرايي شدن فرآيند اكتشاف

  . د پاسخ خواهيم دادپرسش در قسمت بع
كارهاي روش سازو( هاي جزئي استنباط اصول حاكم بر خانوادهروش -2-3

  ) اكتشاف
اما با توجه به ، در اين قسمت سعي شده است به چند روش تأصيل اشاره گردد

قرار نگرفته و بحث  موردبررسيصورت كه مباحث ذيل تاكنون در كتب اصولي بديناين
پژوهش  از حوصله، اصولي اسالم -هاي تĤصيل در نظام فقهيتفصيلي در خصوص شيوه

  :صورت مختصر تبيين گرديده استمطالب به، باشدحاضر خارج مي
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  تكرار و تأكيد شارع -1-2-3
- و نتيجه اين دو تلقين مي، تأكيد، عنوان يكي از فنون فصاحتغرض از تكرار به

، در كالم شارع مقدس نيز. است انكار رقابليغاثر تلقين بر روان آدمي آن . باشد
كه در چنان؛ شودتكرار و تأكيد در بسياري از موضوعات ديده مي، حكمت يمقتضا به

معتقدند  باره دراينمفسران . است مشاهده قابلخصوص بعضي از آيات قرآن همين شيوه 
 كتاب هدايت است و در مقام هدايت الزم، كه قرآن روست ازآنكه تكرار در قرآن كريم 

، تا ويژگي موعظه داشته باشد، در هر مناسبت با زباني خاص ادا شود، است مطلب واحد
شود و تكرار آن سودمند بيان مي يكجاتنها در ، كتب علمي كه هر مطلب برخالف
پيوسته به ، امارهآن است كه شيطان و نفس ، سر لزوم تكرار در كتاب هدايت. نيست

جوادي ( »تكرار ارشاد و هدايت نيز ضروري است رو ازاين، اندگمراه كردن آدمي مشغول
تكرار و تأكيد ، با توجه به ويژگي نسيان در انسان رو ازاين) . 52-51: 1 ج، 1391، آملي

چنين هم. باشدمي گذاري قانونهاي رايج عقاليي در يكي از روش، بر موضوعات مهم
است كه يكي از اهداف بعثت پيامبران در طول تاريخ  يا اندازه به مسئلهاهميت اين 

يكي از ، عالوهبه. 1است شده معرفيالهي به انسان  شده فراموشتذكر حقايق ، بشري
باشد كه مي 2»مذكر« قرارگرفتهبا آن در قرآن مورد خطاب ) ص( اسامي كه رسول اكرم

خانواده  در حوزه. كالم استگيري شارع از روش تأكيد در اين موارد حاكي از بهره همه
اي از اصول اساسي در زندگي درصدد اثبات وجود پاره، نيز شارع با همين روش

                                                         
ذكروهم منسـي نعمتـه و يحتجـوا علـيهم     فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبياءه ليستادوهم ميثاق فطرته و ي. . « 1

خداوند پيامبران خود را مبعوث فرموده و هرچند گاه متناسب بـا نيازهـاي   » . . باالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول
هاي فراموش ها رسوالن خود را پي در پي اعزام كرد تا وفاداري به پيمان فطرت را از آنان باز جويند و نعمتانسان

هاي فراموش شده را به ياد آورند و با ابالغ احكام الهي حجت را بر آنـان تمـام نماينـد و    جويند و نعمت شده را باز
  ) . 1 خطبه/نهج البالغه(ها را آشكار نمايند عقل هاي پنهان شدهتوانايي

  ) . 21/الغاشيه(اي يادآوري نما همانا كه تو تنها ياد آورنده» فذكّر انّما انت مذّكر« 2
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اصلي است كه از مرحله ، »معروف«عمل بر اساس ، مثال عنوان به. خانوادگي است
  :همواره مورد تأكيد خداوند متعال است مشتركخواستگاري پايان زندگي 

  :در خواستگاري -1-1-2-3
» اللَّه ملع كُمي أَنْفُسف أَكْنَنْتُم أَو اءةِ النِّسطْبنْ خم بِه رَّضْتُما عيمف كُملَيع نَاحالَ ج و

آنچه به  و درباره» معرُوفاًأَنَّكُم ستَذْكُرُونَهنَّ و لكنْ الَ تُواعدوهنَّ سرّاً إِالَّ أَنْ تَقُولُوا قَوالً 
، يا در دل پوشيده داشتيد، از زنان در عده وفات خواستگاري كرده، طور سربستهشما به

ولي با آنان ، خواهيد افتاد ها آندانست كه شما زود به ياد خدا مي. بر شما گناهي نيست
  ) . 235/ البقرة ( كه سخني پسنديده بگوييدمگر آن، قول و قرار پنهاني نگذاريد

  :در زندگي مشترك -2-1-2-3

  ) 19/النساء ( و با آنان به شايستگي رفتار كنيد»  بِالْمعرُوفو عاشرُوهنَّ «

-به، و خوراك و پوشاك آنان»  بِالْمعرُوفو علَى الْمولُود لَه رِزقُهنَّ و كسوتُهنَّ ...  «

  ) . 233/بقره ( پدر است بر عهده، طور شايسته
  :در جدايي و طالق -3-1-2-3

»و تَاعم طَلَّقَاتلْمعروف لينَ  بالمتَّقلَى الْمقّاً عو فرض است بر مردان پرهيزگار » ح
  ) . 241/البقرة ( را به شايستگي چيزي دهند شده دادهكه زنان طالق 

» اكسرَّتَانِ فَإِمالطَّالَقُ مرُوفعانٍ بِمسبِإِح رِيحتَس طالق رجعي دو بار است» أَو ،
  . )229/البقرة ( داشتن يا به شايستگي رها كردناز آن يا به خوبي نگه پس

  :پس از مرگ همسر -4-1-2-3

نحو  آنان به آنچهدر »  بِالْمعرُوففَالَ جنَاح علَيكُم فيما فَعلْنَ في أَنْفُسهِنَّ « 
  ) . 234/البقرة ( گناهي بر شما نيست، پسنديده درباره خود انجام دهند
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   :در رابطه با والدين -5-1-2-3

 با آنان معاشرت كن يخوب بهدر دنيا » ...   معرُوفاًو صاحبهما في الدنْيا ...  «
  ) . 15/لقمان(

بعضي از نويسندگان ضمن اشاره به فتواي شيخ طوسي در موردي خاص و 
مرَّتَانِ فَإِمساك بِمعرُوف أَو  الطَّالَقُ«يمباركه به آيه، استدالل ايشان در مورد فتواي خود

- اين آيه را به، فقها، شود كه از قديممعلوم مي اينجااز «: گويندمي» تَسرِيح بِإِحسانٍ

عنوان يك اصل استناد كرده و فتوا به، فقهاي ما به معروف. »اندصورت يك اصل پذيرفته
خادم بر  نفقه«: اندخادم گفته خادم و نفقهدر مورد نياز زوجه به ، مثال عنوان به؛ اندداده
  ) . 4: 6 ج، 1387، طوسي( »ي معروف استزيرا الزمه؛ زوج است عهده

نام توان اصلي بهمي، بنابراين از تكرار و تأكيد شارع بر عمل بر اساس معروف
معروف را اكتشاف نمود كه اساس و زيربناي عمل زوجين در تمام مراحل زندگي 

  . حتي هنگام جدايي است زناشويي و
  خطاب جمعي در استعمال الفاظ عام -2-2-3

، در مسائل اعتقادي ها آناي دارند و فهم متون جايگاه ويژه، فقه اسالمي در حوزه
به درك متون بستگي دارد و اختالف در فهم مراد شارع و محدود كردن ...  احكام و

جهت علماي علم اصول  به همين. ناشي از چنين امري است، واژگان در قرآن و حديث
عام و خاص و حقيقت و مجاز  توجه بسيار نموده و درباره ها آنبه مسائل الفاظ و داللت 

خداوند متعال تمام احكام و مضامين ديني  ازآنجاكه. نمايندو اشتراك و ترادف تأمل مي
عاليم خود را با ت نيز عمده) ع( و ائمه) ص( را در قالب الفاظ نازل كرده است و پيامبر

بنابراين يكي از شروط اساسي كشف ، انداستفاده از زبان محاوره يا كتابت بيان فرموده
جهت مباحث  به همين. باشدبرداشت صحيح از الفاظ مورد استعمال او مي، مراد شارع

يكي از موضوعات مباحث . رودمي شمار بههاي مهم علم اصول يكي از سرفصل، الفاظ
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كه بتوانيم آيه يا روايتي را تعميم براي اين. است» مطلق و مقيد«و » و خاصعام «الفاظ 
الزم است ثابت كنيم كه خطاب ، بدهيم و از آن استنباط يك اصل كلي را بنماييم

باشد كه بر از الفاظ عام يا مطلق مي، يا الفاظ آن، در آن خطاب جمعي كاررفته به
 گذاري قانونهاي تأصيل در نظام از روش بنابراين يكي. كند ميمصاديق متعدد صدق 

توجه به خطابات جمعي شارع در آيات و رواياتي است ، خانواده در حوزه ازجملهاسالم 
توان به يك اصل ثبوتي مي ها آنگيري از كه روبناي نظام معرفتي اسالم است و با بهره

كه داللت بر  شكي نيست كه براي افاده معناي عموم الفاظ خاصي وجود دارد. رسيد
يعني واضع برخي از الفاظ را براي ، است» وضع«و اين داللت يا از طريق  كند ميعموم 

مقدمات  يمقتضا بهو » اطالق«يا از طريق ، داللت كردن بر عموميت وضع كرده است
-از داللت سياقي كالم فهميده مي، چنين گاهي عام بودن كالم شارعهم. حكمت است

نگرفته باشد اما سياق كالم  به كاربدين معني كه ممكن است شارع الفاظ عموم را ، شود
اطالق كالم به ، يساز نهيقركه از طريق فحواي خطاب و يا اين؛ ي عموم را بنمايدافاده

شوند و خود شمرديم جزء منطوق صريح كالم محسوب ميالفاظ عامي كه بر. 1دست آيد
كه  غيرصريحاما گاهي عام بودن خطاب از منطوق ؛ كند ميبر آن داللت  مستقيماًلفظ 

براي اطالق كالم نيز به  يساز نهيقر. شودفهميده مي، باشدمدلول آن از لوازم كالم مي

                                                         
طور مسـتقيم  لت سياقي، از اقسام داللت منطوقي و مقابل داللت صريحي بوده و عبارت است از داللتي كه بهدال 1

كند، چـه معنـاي مـدلول مقصـود     شود، بلكه عقل آن داللت را استنباط و براي كالم اثبات مياز كالم استفاده نمي
كه از اين كـالم، لفـظ   كند بر اينمالزمه داللت مي گوينده باشد و چه نباشد؛ به اين بيان كه گاهي كالم متكلم، به

كه كالم، به مالزمه اي كه بدون آن، مقصود گوينده ناقص است، يا اينمفردي حذف شده و در تقدير است، به گونه
و به عبارت . كند، ولي لزومش، لزوم بين به معناي اخص نيست تا در مفهوم داخل باشداي داللت ميبر مفاد جمله

شـهابي،  : ك بـه . ر. ، داللت سياقي آن است كه سياق كالم بر لفظ يا معناي مقدر مفرد يا جمله داللـت كنـد  ديگر
  80 ، ص2 تا، تقريرات اصول، تهران، بروكه، چاپ هفتم، جمحمود، بي



   فصلنامه علمي تخصصي فرصت"■ 112
  

 باوجودخاص بوده و  يا مسئلهگيرد كه شارع مقدس در مقام بيان انجام مي اين صورت
   .1باشدهيچ كالمي مبني بر تقييد وجود نداشته ، امكان تقييد

رسد به كمك خطابات جمعيِ مي نظر به، خانواده در حوزه، مثال عنوان به 
توان به مي، در بسياري از آيات و روايات مربوط به ازدواج و تشكيل خانواده كاررفته به

  :هايي از اين آيات و رواياتنمونه. افتي دست» تقدس بنيان خانواده«اصل كلي 
» اجوي خَلَقَ الْأَزانَ الَّذحباسها را خلق كردمنزه است كسي كه همگي زوج» كُلَّه 

  ) . 36/يس(
از هر چيزي زوج خلق كرديم » ء خَلَقْنَا زوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ شَي كُلِّو منْ «

  ) . 49/الذاريات( شايد شما متذكر شويد
هرگاه ايمان » ازداد العبد ايماناً ازداد حباً للنساء ماكل«: ) ص( قال رسول اهللا- 

  . شودمحبتش نسبت به زنش زياد مي، اي زياد شودبنده
إمراة سألت زوجها الطالق من غير بأي لم ترح  أيما«: أنّه قال) ص( روي عن النبي

- بوي بهشت به او نمي، هر زني كه بدون دليل از همسرش طالق بخواهد» رائحة الجنة

  ) . 306: 15 ج، ق1408، نوري؛ 238: 22 ج، ق1409، حرعاملي( رسد
زن » النائم افضل عند اهللا من الصائم القائم العزب المتزوج«: ) ص( اهللا رسولقال 

دار و در حال عبادت نزد خداوند از دختر و پسر مجردي كه روزه، يا مرد متأهل خوابيده
  ) . 155: 14 ج، 1408، نوري؛ 221: 103 ج، ق1404، مجلسي( بهتر است، باشند

                                                         
كـه ايمـان    و براي كساني» . . ضرب اهللا مثالً للذين آمنوا إمرأة فرعون«:فرمايدعنوان مثال خداوند در قرآن ميبه 1

جا در مقام بيـان اسـت و فرمـايش    ؛ خداوند در اين) 11/تحريم(اند خداوند همسر فرعون را مثال آورده است آورده
كندكه قرينه است بر اين كه منظور او الگو بودن همسر فرعون براي مطلق مومنان است اي بيان ميخود را به گونه

  . نه فقط زنان مومن
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كسي » علي عياله من حالل كالمجاهد في سبيل اهللالكاد «: ) ص( قال رسول اهللا
ست كه در راه خدا جهاد كرده اش تالش كند مانند كسيكه براي روزي حالل خانواده

  ) . 103: 13 ج، ق1404، مجلسي( است
ليأنسوا و يسكنوا اليهنّ و يكنّ  للرّجال النّساءو خلق «: ) ع( ابوعبداهللاقال  -

براي مردان آن است كه مردان ، خلقت زنان ثمره» «موضع شهواتهم و امهات اوالدهم
 برآوردهيابند و نياز جنسي خود را گيرند و با آنان آرامش ميي زنان انس ميواسطهبه
: 20 ج، ق1409، يعامل حر( »شوندسازند و آن همسران مادران فرزندانشان ميمي

  ) . 181: 10 ج، ق1404، مجلسي؛ 350
هركس » أحب أن يلقي اهللا طاهراً مطهراً فيلقه بزوجة من«: ) ص( قال رسول اهللا -

: 14 ج، ق1408، نوري( بايد ازدواج كند، دوست داشته باشد خدا را پاك مالقات كند
  ) . 43و  18: 20 ج، ق1409، حر عاملي؛ 220: 103 ج، ق1404، مجلسي؛ 149

، استفاده شده) مقدمات حكمت باوجود( بنابراين هرجايي كه از الفاظ عام يا مطلق
توان يك حكم كلي يا يك اصل كلي را استنباط نمود كه قابليت انطباق بر تمام مي

  . دارند، شوندافرادي كه شامل آن مي
  كشف مالكات احكام -3-2-3

مصالح و . مفاسد واقعي استتبعيت احكام از مصالح و ، يكي از مباني فقه شيعه
شوند روابط انساني و امور متفاوت هستند كه باعث مي، افعال، واقعياتي در اشياء، مفاسد

اين مصالح و مفاسد عللي ، گريد انيب به. متصل گردند ها آناحكام با پيوندي منطقي به 
زاف و احكام را جعل كرده و حكم خود را از حالت گ، شارع ها آنهستند كه بر اساس 

ي علّي و معلولي رابطه، مصالح و مفاسد با احكام بنابراين رابطه. باطل خارج ساخته است
الزاماً مصالح و مفاسد از جهت علت  درنتيجه؛ ) 168-154: 1390، عليدوست( ستا

عقل بشري ، از ديدگاه بسياري از فقهاي شيعه. غايي در رتبه مقدم بر احكام قرار دارند
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جزمي و يقيني به  طور بهتواند مصالح و مفاسد واقعي را ندارد و نميتوانايي درك 
هايي براي كشف مالك حكم وجود دارد كه راه، وجود نيباا. 1مالكات احكام دست يابد

قادر به درك ، و حجيت ظواهر و قطع ها آنعقل با استفاده از احكام و كشف روابط ميان 
قياس اولويت و تنقيح مناط ، اس منصوص العلهاند از قيها عبارتاين راه. است ها آن

  :قطعي
  قياس منصوص العله -1-3-2-3

آن از طريق » اصل حكم«شود كه علت به قياسي گفته مي، قياس منصوص العله
هرگاه حكمي از راه نص معتبر در اختيار مجتهد ، گريد انيب به. است شده بياننص معتبر 

باشد و مجتهد با  شده بيانيا به اشاره  صراحت بهعلت حكم نيز ، قرار گيرد و در آن نص
قياس ، به چنين قياسي، ديبرآتشكيل قياس درصدد تسري حكم اصل به فرع ديگر 

يعني ، »التشرب الخمر النه مسكر«: اگر شارع بگويد، براي مثال؛ گويندمنصوص العله مي
راه قياس نبيذ به  و مجتهدي از، معرفي نمايد» اسكار«صريح  طور بهعلت تحريم خمر را 

يك قياس منصوص العله تشكيل داده ، حكم حرمت را به نبيذ نيز سرايت دهد، خمر
قياس منصوص ، جز سيد مرتضيتر فقهاي اماميه بهبيش، در خصوص حجيت نيز است

: 2 ج: 1380، مظفر؛ 519: 2 ج، ق1416، مكارم شيرازي( اندالعله را حجت دانسته
182( .  

   

                                                         

تواند احكام و مالكات  اي مستقل و ابتدايي نمي گونهعقل به«: نويسد باره ميمظفر در اينبه عنوان مثال مرحوم  1
مالكـات  . ها دسـت يابـد  عقليه، به آن يعني براي آن ممكن نيست بدون استماع از شارع يا مالزمه. ان را درك كند

هـا از راه عقلـي   ا است كه دانستن آنهها و عالمت ها اشاره احكام از اين حيث، به مثابه امور مجعول از قبيل لغت
-اگر خرد آدمي برخوردار از اين توان بود، ديگـر نيـازي بـه بـر    . ست بي معناا محض چه بديهي و چه نظري امري

صورت هر انسان عاقلي خود مي توانست احكام خدا را بشناسد و انگيختن پيامبران و نصب امامان نبود، زيرا در اين
، اصـول فقـه، قـم،    1380مظفر، محمدرضـا،  : ك. طالعه بيشتر ربراي م. با اين فرض هر مجتهدي پيامبر يا امام بود

  . 205 ، ص2 مكتب االعالم االسالمي، ج
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  ولويتقياس ا -2-3-2-3
مناط حكم ( ست كه در آن از راه اقوي بودن وجود علتقياسي ا، قياس اولويت

. گرددشود و حكم آن استنباط ميحكم اصل به فرع سرايت داده مي، در فرع) اصل
، تر از اصل موجود باشدقوي يصورت بهدر مواردي كه علت حكم اصل در فرع ، بنابراين

ي براي مثال در آيه. كند ميبر فرع بار شده و به آن سرايت  اولي طريق بهحكم اصل نيز 
»مالك و علت اين نهي ازآنجاكهو ، از اف گفتن پدر و مادر نهي شده، »ال تقل لهما اف ،
زيرا ، تر استقوي ها آنداللت آن بر زدن ، است كه در اف گفتن وجود دارد ياحترام يب

زيرا علت حكم كه همان ، تر استقوي ها آنيعني زدن ؛ تري استايذاي بيش، در زدن
تر فقها آن را حجت دانسته و از اما بيش، تر وجود داردقوي صورت بهايذا باشد در زدن 

: 2 ج، 1380، مظفر؛ 519: 2 ج، ق14016، مكارم شيرازي( اندقياس باطل استثنا كرده
فق نيز ناميده قياس اولويت كه مفهوم موا) . 702: 1 ج، ق1418، زحيلي؛ 185و 184
براي ؛ حكم در اصل و فرع از يك سنخ باشد - الف :شود داراي دو شرط زير استمي

ايجاب و سلب نيز  ازنظردر فرع نيز وجوب باشد و ، وجوب است، مثال اگر حكم در اصل
مكارم ( تر باشدمالك حكم در فرع از مالك حكم در اصل قوي -ب؛ يكسان باشند

  ) . 519: 2 ج، ق14016، شيرازي
  تنقيح مناط قطعي - 3-3-2-3

منظور يكي از قواعد اصول فقه است كه در فرآيند استنباط به، تنقيح مناط
اي از تعميم احكامي است كه براي گونه، طوركلي بهرود و مي كار بهدستيابي به مناط 

خصوصياتي از آن واقعه يا فرد خاص ، است و با اين روش صادرشدهوقايع و موارد خاص 
شود و اين خصوصيات كنار زده مي آنگاه؛ نيست رگذاريتأثشود كه در حكم شناسايي مي

صورت قطعي باشد حجت و به چنانچهو  كند ميحكم به همه موارد مشابه تسري پيدا 
شبيه استناد به عام يا مطلق است و از ، اماميه استناد به تنقيح مناط ازنظر. معتبر است
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ترين جايگاه براي مناسب اين صورتست و در مدلول لفظي ا هاي بارز استناد بهنمونه
، است و حجيت و اعتبار آن هم ظاهر بهمبحث الفاظ است و عمل به آن مانند عمل ، آن

، عظيمي گركاني( اندنام استظهار بر آن نهاده، گونه است و شايد به همين دليلبه همين
1391 :127 . (  
 تعريف تنقيح مناط -1-3-3-2-3

و در اصطالح ) 253: 14 ج، ق1414، ابن منظور( تنقيح در لغت به معني پيراستن
، به معناي تراشيدن اوصافي است كه در وجود حكم دخالتي ندارند و فقيه در استنباط

شهيد ثاني نيز . دهدحكم را به موضوع غير منصوص نيز تسري مي، با يافتن وصف مؤثر
يابي به متعلق حقيقي تنقيح مناط عبارت است از راه«: كند مي تأييدچنين تعريفي را 

براي مثال نماز . »حكم و استخراج آن از درون نصوص و تعابير ظاهري به كمك قرائن
توان حكم كراهت را تعميم داد تا مي، با تنقيح مناط. مكروه است، در مقابل در گشوده

  ) . 224: 1 ج، 1387، د ثانيشهي( اي به هنگام نماز باشدهر مشغول كننده رندهيدربرگ
  حجيت تنقيح مناط -2-3-3-2-3

كه تنقيح مناط ظني باشد يا قطعي متفاوت اين برحسب، حجيت تنقيح مناط
نوعي تنقيح مناط بوده كه در ، باشدتنقيح مناط ظني كه نزد اماميه حجت نمي. است
مجتهد از راه الغاي بعضي خصوصيات و اوصاف موجود در مناط حكم شارع كه او ، آن

حكم وي را منقح و از اوصاف زائد ، در حكم شارع ظن دارد ها آن تأثيرنسبت به عدم 
، جناتي( آوردظني به دست مي صورت بهو به اين وسيله مناط حكم را  كند ميتهذيب 
از راه الغاي برخي ، ت كه در آن مجتهداين اس، تنقيح مناط قطعي) . 300: 1370

در حكم شارع  ها آن تأثيرخصوصياتي كه همراه مناط حكم شارع وجود دارد و او به عدم 
مي به دستطور قطعي مناط حكم را از اوصاف زائد منقّح نموده و آن را به، يقين دارد

 برخالفتنقيح مناط قطعي ، حجيت ذاتي قطع ليدل بهلذا ) . 301: 1370، جناتي( آورد
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اسالم براي ، براي مثال) . 322: 2 ج، 1386، حكمت نيا( تنقيح مناط ظني حجت است
كيش بودن زوجين هم ها آنشرايطي گذاشته است كه يكي از  ييزناشو رابطهبرقراري 

اولئك يدعون إلي النّار و اهللا يدعوا إلي ...  و ال تنكحوا المشركات حتي يومن «: است
را دليل تحريم ازواج با غير » اولئك يدعون إلي النار«جمله ، صاحب جواهر. »1...  نة الج

مشرك و مشركه آمده است ولي تحريم  در آيه اگرچهداند و معتقد است كه مسلمان مي
زيرا علت حكم ، رديگ يبرمرا در  رمسلمانانيغ بلكه همه، اختصاصي به آن دو ندارد

يابي براي دست) . 28: 30 ج، ق1414، نجفي( جاري استتحريمي در همه اقسام كفر 
  :شودبيني ميهاي زير پيشروش، به مناط
  شم الفقاهه. الف
او در  او به مباني فقهي و نيز پيشينه فكري فقيه و احاطه رسد گسترهمي نظر به
. آورد به دستتواند مناط حكم را دارد كه ميقدرتي علمي به او ارزاني مي، استنباط

توان از بيع به ساير عقود نمي: دارداين مطلب مقرر مي تأييدضمن ، ميرزاي نائيني
، كه مناط حكم معاوضه استزيرا الغاي خصوصيت و استظهار اين؛ تعدي نمود، معاوضي

  ) . 358: 3 ج، ق1418، نائيني( به شم فقيه وابسته است
  تناسب حكم و موضوع. ب

حكم و موضوع به مناط حكم  تناسب به با توجه ، اي مواردممكن است فقيه در پاره
 حرفه: فرمايدمي، مرحوم بروجردي در مورد نماز كسي كه شغلش سفر است. پي ببرد

توان مي، بلكه از راه مناسبت حكم و موضوع، خصوصيتي ندارد كه نماز تمام باشد
يت شغلي كه حيثتكرار سفر است بدون اين، استظهار نمود كه علت تمام بودن نماز

  ) . 166: تا يب، بروجردي( داللتي در حكم داشته باشد

                                                         
آتـش دوزخ خواننـد و خـدا از راه لطـف و     مشركان شما را از جهل و ضـاللت بـه   ...  با زنان مشرك ازدواج نكنيد 1

  ) . 221/بقره(...  كندمرحمت به بهشت و مغفرت دعوت مي
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  فهم عرفي. ج
هرچند مالحظات عقلي در ؛ عرف دقيق و بدون مسامحه است، منظور از اين عرف

توان مي. توانايي درك مناط احكام را ندارد وجه چيه بهزيرا عرف عادي ؛ آن الزم نيست
، در اين روش) . 144: 1380، عظيمي گرگاني( براي فهم عرفي به تبادر اشاره كرد

است به همين دليل ميرزاي نائيني عدم استناد  برخورداراي عنصر عرف از اهميت ويژه
نسبت به : گويد ميداند و فقدان فهم عرفي مي، به تنقيح مناط را در يكي از مباحث نماز

برخي از اصول براي اكتشاف . مساعد نيست، فهم عرفي بر الغاي خصوصيت، اين حكم
از نصوص موجود به ، هاي معتبر ياد شدهگيري از راهتوان با بهرهحاكم بر خانواده نيز مي

ي سوره 128آيه ، مثال عنوان به) . 419: ق1418، نائيني( برخي اصول دست يافت
، كه پايداري خانوادهاما با توجه به اين، صلح را در صورت نشوز زوج توصيه نموده، 1نساء

توان با استفاده از تنقيح مي، ايجاد انس و الفت و جلوگيري از طالق مطلوب شارع است
توصيه نص قرآن به صلح و سازش را به مواردي كه نشوز و اعراض از جانب زن ، مناط

وصف ، طورقطع به، وصف جنسيت در اين آيه چراكه؛ گيرد هم گسترش دادصورت مي
در حريم خانواده » صلح و سازش«به اصل كلي توانغير مؤثر است و بدين ترتيب مي

  . دست يافت
  استقرا. 4-2-3

جويي فقيه از موارد فراواني از ادله و احكام شرعي است تا از پي، مقصود از استقرا
دست ، طريق آن به مالكي واحد و مشترك از مصلحتي عام و معيار يا قانوني فراگير

تفاوت اين ) . 408: 1390، عليدوست( كند تا بر اساس آن در موارد جزئي داوري، يابد
                                                         

رَت    و إِنِ امرَأَةٌ خَافَت منْ بعلها نُشُوزاً أَو إِعرَاضاً فَالَ جنَاح علَيهِما أَنْ يصلحا بينَهما صلْحاً«  1 ضـأُح رٌ و خَيـ لْح الصـ و 
و اگر زني از شوهر خويش بـيم ناسـازگاري يـا    » نْفُس الشُّح و إِنْ تُحسنُوا و تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تَعملُونَ خَبِيراً الْأَ

رويگرداني داشته باشد، بر آن دو گناهي نيست كه از راه صلح با يكديگر، به آشتي بگرايند كه سازش بهتر اسـت و  
دهيـد آگـاه   چه انجام مـي حضور دارد و اگر نيكي كنيد و پرهيزگاري پيشه كنيد، قطعاً خدا به آنبخل، در نفوس، 

  ) . 128/النسا(است 
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اكتشاف ، روش با روش كشف مالكات قطعي در اين است كه در روش كشف مالك
بدون -شارع از طريق تأمل در يك يا چند نص و سند نقلي ملحوظ موردنظرمالك 
اكتشاف مصلحت يا قانون عام ، در روش استقرا كه درحالي؛ و با هدايت عقل بود -استقرا

اهميت استقرا در كشف اصول و قوانين . جويي از موارد خُرد استبنيان استقرا و پيبر 
اكثر قواعد شرعي را حاصل ، چون صاحب حدائق گرا اخبارتا حدي است كه فقيهي ، عام

و شهيد صدر آن را يكي از دو راه عقلي ) 32: 12 ج، ق1376، بحراني( دانداز استقرا مي
در اصول فقه ) . 305و  304:ق1418، صدر( شمرد يرمباحكام  مناطتبراي اكتشاف 

به طرح منظم و مدون  الجديدة عالم المبراي نخستين بار شهيد صدر در كتاب ، شيعه
، صدر( قرارداداستقرا پرداخت و براي آن مدخلي ويژه در اعداد ساير عناوين اصولي 

عنوان يكي از دو را از استقرا به، وي سپس در جلد دوم از حلقات) . 161-165: ق1412
 ج، ق1419، صدر( قراردادو آن را مورد ارزيابي  ادكرديعقلي براي اكتشاف مناط احكام 

ايشان پس از تعريف دليل استقرايي به دليلي كه بر مبناي قرائن ناقص بوده ) . 544، 3
. اند برشمردهتواتر را نيز از اقسام آن ، آورد به دستو قوت خود را از اجتماع اين قرائن 

موجب افزايش اطمينان فرد به  -اندقرينه ي منزله بهكه -در آن افزايش مخبرين  چراكه
ايشان سپس مبناي استقرا در احكام را در . ي علم برسدشود تا به درجهمي ها آنخبر 

استقراي . ميرمستقيغكه يكي استقراي مستقيم است و ديگري  كند مي برآورددو زمينه 
موارد  كه نياكه به بحث ما مربوط است عبارت است از ، ) تقراي در احكاماس( مستقيم

گيري و مالك واحدي را در جهت ها آنفراواني از احكام شرعي را بررسي كرده و 
-اي كلي در شريعت اسالمي را از اين طريق كشف مييابيم و بنابراين قاعدهمشترك مي

، انداستقرا ذكر كرده گونه اينمثالي كه ايشان براي ) . 162: ق1412، صدر( كنيم
در » قاعده معذوريت جاهل«استفاده صاحب حدائق در احكام مختلف براي استنتاج 

، صورت كه ايشان از حاالت جزئي مختلفي كه در ابوابي نظير صالةبدين. شرع است
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هر حالتي از  اينكهباپس . جزئي رسيده است يافته به آن قاعده...  حدود و، نكاح، صوم
احتمال ، در ضمير فقيه ها آناما با تجمع ، اي ناقص استقرينه ييتنها بهحاالت جزئي 

شود كه استقرا از اين امر دانسته مي.  گرددقاعده عام افزايش يافته و مورد وثوق او مي
، صدر( و في حد نفسه حجت نيست، مانند شهرت و اجماع؛ حجت بالعرض است

مفيد ظن اطميناني شد نيز حجيت دارد؟ شهيد صدر  اما آيا اگر استقرا) . 163: ق1412
از بين وسايل  كه انيببدين ، ظن اطميناني را نيز مانند قطع حجت دانسته، طي بحثي

به سه درجه ، ي وثوق دليل عقلي را بررسي كنيماحراز وجداني اگر بخواهيم درجه
ظن كه مطلق آن حجيتي . 2. ذات استقطع كه حجيت آن بال. 1: برخورد خواهيم كرد

داراي حجيت ذاتي عقلي ( قطع بدانيم ي منزله بهظن اطميناني كه اگر آن را . 3. ندارد
وگرنه براي حجيت آن محتاج دليل ، مشكلي در ميان نخواهد بود، ) تنجيزي و تعذيري
دليل ما سيره عقاليي است كه با تقرير معصوم امضا شده  اين صورتخواهيم بود و در 

 اندكردهعقال چنين بوده است كه با ظن اطميناني معامله قطع مي سيره چراكه؛ است
عالوه بر داشتن خبريت و احاطه به ابواب ، اعمال اين روش) . 464: 3 ج، ق1419، صدر(

  . نگر به فقه استمحتاج ديد كل، مختلف فقهي
 برروش اكتشاف برخي از اصول حاكم ، رسدخانواده نيز به نظر مي در حوزه

تحكيم «چنين اصل و هم» تقدم مصالح خانواده بر منافع فردي«نظير اصل ، خانواده
در خصوص اصل تقدم مصالح خانواده بر  مثال عنوان به. روش استقرا است، »خانواده

اصل ورود خيرات را به اين ، شارع مقدس، بايد گفت در نظام خانواده، منافع فردي
تأمل در راهكارهاي اصولي در . شماردرعايت مصالح عام نسبت به مصالح فرد مي، كانون

موجب سرازير شدن خيرات و عنايات پروردگار ، برخي ناماليمات در زندگي مشترك
اصل مذكور را . پوشي زن و مرد از منافع و مصالح شخصي استآن چشم است كه الزمه
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هايي از خانواده كه تنها به نمونه ان با استقرا در بسياري از آيات و روايات حوزهتومي
  :اكتشاف نمود، شوداشاره مي ها آن

 ها آنو اگر  »فان كرهتُموهنّ فعسي ان تَكرهوا شيئاً و يجعلُ اهللا فيه خيراً كثيراً« -
آن خير بسيار مقدر و خداوند در ، داريدچيزي را كه خوش نمي بسا چه، را خوش نداريد

  ) . 19/النساء( كرده باشد
-اي دارم كه به آنان نيكي ميمن خانواده«: آمد و گفت) ص( مردي نزد پيامبر - 

از من دوري  ها آنكنم ولي با آنان ارتباط برقرار مي. كنندبه من بدي مي ها آنكنم و 
تا دشمني بين تو و ، هبه بهترين وجه رفتار آنان را پاسخ د: رسول خدا فرمود. كنندمي

پذيرند مگر صابران و كساني كه آنان به دوستي تبديل گردد و اين دفع به احسن را نمي
  ) . 415: 71 ج، ق1414، مجلسي( »ارزش عظيم دارند

در مورد مردي سؤال كردند كه در سفر است و كنيزش نيز با ) ع( از امام رضا -
آيا او از گرفته شدن كنيزش . بگيرندخواهند كنيزش را از او اوست و گروهي مي

راوي . بله: از كشته شدن خود هراس دارد؟ حضرت فرمود بااينكهجلوگيري كند 
چنين و هم: پرسيدم. بله: چنين اگر زني با او بود؟ حضرت فرمودو هم: پرسيدم گويد مي

حتي ، دمحافظت كن ها آنبايد از ، و نزديكانش با او بودند دخترعمواگر مادر و دختر و 
چنين اگر مالي با و هم: بار ديگر عرض كردم. بله: اگر از كشته شدن خود بترسد؟ فرمود

-از كشته شدن مي بااينكهآيا باز بايد جلوگيري كند ، او باشد كه بخواهند از او بگيرند

  ) . 122: 15 ج، ق1409، حر عاملي( بله: ترسد؟ فرمود
خداوند پاداشي ، زنش صبر كند يبدخلقبر  كه يكس«: فرمود) ص( پيامبر اكرم -
 ج، ق1414، مجلسي( »دهدهايش داد به او ميگرفتاري به خاطر) ع( به داود آنچهمانند 
103 :247 . (  
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پس هر مردي كه همسر صالح ...  زنان چند گروهند«: فرمودند) ع( امام رضا -
آزمايش شده و نصيبش شود سعادتمند گرديده و هر كس صاحب زن بدي شود همانا 

  ) . 234: 103 ج، ق1414، مجلسي؛ 161: 14 ج، ق1408، نوري( »نبايد انتقام بگيرد
، شوهرش صبر كند يبداخالقخداوند به زني كه بر «: فرمودند) ص( پيامبر اكرم -

  ) . 247: 103 ج، ق1414، مجلسي( »كند ميعطا ، مانند ثواب آسيه همسر فرعون
، رفتم و ايشان را مالقات كردم) ع( روزي نزد امام باقر«: گويد ميمالك بن اعين  -
حضرت . ام گرفتهنگام ورود خنده. پوششي به رنگ قرمز تند بر تن داشت كه درحالي
ات خندي؟ تو از اين لباسي كه بر تن دارم خندهدانم چرا ميكني نميگمان مي«: فرمود

آنكه همسرم را  ليدل بهشم و من همانا همسرم از من تقاضا كرده آن را بپو. گرفته است
  ) . 460: 4 ج، ق1409، حر عاملي( »امرغم ميل خود آن را پوشيدهدوست دارم علي

 -هاستهايي از آنكه نصوص فوق تنها نمونه-ي خانواده با استقرا در نصوص حوزه
 اين است كه در نگاه شارع، ها آن توان دريافت كه اصل عام و فراگير حاكم بر همهمي

هاي فردي مصلحت عام حفاظت از بنيان خانواده و بقاي آن بر منافع و خواسته، مقدس
گاه ، شارع براي تقدم مصالح خانواده بر منافع فردي رو ازاين؛ اعضاي خانواده مقدم است

گاه توصيه به صبر و پرهيز ؛ نمايدگاه دعوت به رفتار احسن مي؛ دهدخير بسيار مي وعده
تقدم مصالح خانواده بر . دهدپاداش الهي مي اين موارد وعده و در همه كند مياز انتقام 

خانواده داراي ، نقش خانواده در سعادت بشري ليدل بهفرد بدين سبب است كه 
شخصيتي مستقل و فراتر از اعضاي آن است كه بقا و حفاظت از بنيان آن از ديدگاه 

يك  اجزاي تركيب كننده«است و اعضاي خانواده مانند  يا العاده فوقشارع داراي اهميت 
 »اند آورده وجود بهشيميايي هستند كه روي خاصيت طبيعي خود وحدتي را  ماده

  ) . 36: 5 ج، 1380، مطهري(
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  1 تشخيص و تفكيك قضاياي حقيقي از قضاياي خارجي -2-3- 5
موارد از مصاديق به در بسياري ، خانواده در حوزه ازجملهدر بررسي برخي نصوص 

رسد مخاطب اين آيه يا به نظر مي، اي بحث شده كه در نگاه نخستظاهر فردي و جزئي
خارجيه در خصوص رويداد يا پرسش  هيقضصورت يك خاص بوده و نص به، روايت

نص ، موارد نبايد به اتكاي ظاهر جزئي و خاص آن گونه اينلكن در ؛ باشدخاصي مي
كنار گذاشت و تنها به ظاهر قضيه ، يك اصل كلي يا حكم عاممذكور را در اكتشاف 

يك قانون ، پرسش يا شأن نزول آن، ممكن است در عين جزئي بودن چراكه؛ توجه نمود
ها گذارياين نوع قانون. كلي بيان شود كه قابليت انطباق بر افراد متعددي را داشته باشد

الغا خصوصيت كند و فقط به روح آن  جزئيدهد كه شارع نسبت به مورد زماني رخ مي
صادر  -حقيقيه نام دارد كه قضيه- توجه نمايد و بر اساس اين روح كلي يك كبراي كلي 

نمايد كه از هر نوع هويت شخصي به دور بوده و تمام مصاديق جزئي را كه در آن روح 
عضي خوبي ببا كشف قضاياي حقيقيه در متون ديني به. شامل شود، كلي شريك باشند
قانون كلي بعد از نقل  بابيانزيرا ؛ شودالهي مشخص مي گذاري قانوناز اصول و مالكات 

خارجيه اساس صدور حكم كلي  شود كه كدام جنبه قضيهمعلوم مي، مورد جزئي
-خاص به ما نشان مي يعني شارع عالوه بر پاسخ به آن شخص يا واقعه؛ است قرارگرفته

قضاوت  گونه ايناست و چه عاملي باعث شده است كه  دهد كه مبناي حكم او چه بوده
روح و اصول ، سازد كه با استفاده از اين قضاياي كلينمايد و بدين ترتيب ما را قادر مي

. قوانين اسالمي را درك كنيم و بتوانيم اصول و قوانين كلي را اكتشاف نماييم

                                                         
. گويندخارجيه مي اي، افراد موجود در خارج، موضوع حكم قرار داده شوند، اصطالحاً به آن قضيههرگاه در قضيه 1

حكـم در ايـن قضـيه كـه عبـارت      . »كل من في العسكر قُتل«: ندكه گفته شود تمام افراد سپاه كشته شدمانند اين
طور عينـي در آن  اند و بهاست از همان كشته شدن، مترتب است بر افرادي از سربازان، كه در جنگ شركت داشته

، قواعـد كلـي فلسـفي در    1380ابراهيمي ديناني، محمد ابراهيم، : ك. ر. اندصحنه پيكار، حضور خود را حفظ كرده
  . 497 ، ص2 ه اسالمي، تهران، پزوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ سوم، جفلسف
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شود كه نخست مشكل زني مطرح مي 1ي مجادلهدر آيات اول و دوم سوره مثال عنوان به

 رو روبهخارجيه  لذا در ظاهر با يك قضيه؛ كند ميشكايت ) ص( از همسر خود نزد پيامبر
جمع  از صيغه، كند ميآيه نازل شده و رفتار همسر او را رد  كه يزماناما ؛ هستيم

ند و شوشود و بدين ترتيب تمام مردان ظهار كننده مورد خطاب واقع مياستفاده مي
دهد كه هر نوع سخن نشان مي» ...  إِنَّهم لَيقُولُونَ منْكَراً منَ الْقَولِ و زوراً...  «كلي  قضيه

فوق از  قضيه. خداوند مردود است ازنظر، چه ظهار باشد يا نباشد، زشت در مقابل همسر
ناسزاگويي باشد و شامل هر نوع نوع قضاياي حقيقيه است كه داراي مصاديق متعدد مي

هاي تر بتوان به برخي روشدر پايان شايان ذكر است كه شايد با تأمل بيش. شودمي
لكن در اين مختصر ، ديگر نيز در ارتباط با اكتشاف اصول كلي حاكم بر خانواده رسيد

  . نيست باره نيدرامجالي بيش از اين 
  
  

   

                                                         
ذينَ  قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها و تَشْتَكي إِلَى اللَّه و اللَّه يسمع تَحاوركُما إِ«  1 نَّ اللَّه سميع بصيرٌ الـَّ

مإِنَّه و منَهلَدي وإِالَّ الالَّئ ماتُههإِنْ أُم هِماتهنَّ أُما هم هِمائسنْ نم نْكُمرُونَ مظَاهإِنَّ ي وراً وز لِ ونَ الْقَونْكَراً مقُولُونَ ملَي 
غَفُور فُولَع كند، و از اندوه خود بـه  شوهرش جدال مي دربارهاي پيامبر، خداوند درخواست آن زني را كه با تو » اللَّه
كسـاني از  . شنود، زيرا خدا شنوا و بينا ستگوي شما دو نفر را ميوبرد شنيد و اجابت كرد و خدا گفتخدا پناه مي

مادرانشـان تنهـا كسـاني    . شمرند، آنان مادرانشـان نيسـتند  شما كه همسرانشان را با ظهار چون مادران خويش مي
شوند، و البته خداوند از گويند و مرتكب گناه مياند، و اينان با ظهار سخني زشت و باطل ميه آنان را زادههستند ك

  ) . 2و 1/مجادله(آمرزد گذرد و گناهانشان را ميلغزش آنان مي
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  :گيرينتيجه
مستلزم پيمودن ، از منابع مربوطه يرشرعيغاي اعم از شرعي يا شناسايي هر گزاره

گيري از نيازمند بهره، كه اين فرآيند جهت تحقق و اجرايي شدن است ياتيعملفرآيند يا 
استنباط اصول حاكم بر خانواده نيز نيازمند . باشدعنوان ابزار شناسايي ميهايي بهروش

در اين  باشدد ميهاي تحقق اين فرآينچنين روش ابزارتبيين يك فرآيند شناسايي و هم
در  زيربنابه  روبناحركت از  يا پژوهش با كمك مباني شهيد صدر در فرآيند اكتشاف

به بررسي سازوكارهاي اين روش در استنباط اصول ، استنباط مكتب اقتصادي اسالم
 موردتوجهتر مدون و منقح كم صورت بهامري كه تاكنون ، حاكم بر خانواده پرداختيم
تر در آيات اسالم سعي در تعمق بيش عالمان. است قرارگرفتهنويسندگان حوزه خانواده 

شناسي ويژه و نويني براي ادراك دين اند تا به روشو روايات داشته و كوشش نموده
خاص در  طور به شده آوري جمعها كه در قالب كتب اصول فقه اما اين روش، دست يابند

 اگرچه مجموعه، با توجه به نظر شهيد صدر. قرار نگرفته است موردبررسيخانواده  حوزه
؛ مند و منسجم هستندداراي ساختاري نظام »نفس االمر«در ، هاي معرفتي اسالمگزاره

- ها را نشان ميگيريهاي كلي اين نظام و موضعگيريهايي كه جهتاما مباني و بنيان

اما . اندو منظم تبيين نشده شده يبند طبقهصورت كدام از متون ديني بهدر هيچ، دهند
ارزشي  هاي خرده نظاماي كه در چارچوب چون احكام الهي اعم از احكام فقهي و اخالقي

توان از مي، باشندمي هاگيريها و جهتاين بنيان» تجسم«، گيرندو حقوقي قرار مي
  . خانواده دست يافت حوزه ازجمله، هاحوزه ها به اصولي منسجم در همهطريق اين گزاره

به ، براي نمونه به كمك ابزار خطاب جمعي در استعمال الفاظ عام، در اين مقال
با استفاده از تنقيح مناط به اصل مصلحت در حوزه ، استنباط اصل تقدس بنيان خانواده

. خانواده دست يافته و با عنايت به روش استقرا به استخراج اصل تحكيم خانواده پرداختيم
اشاره  ها آنتنها به بخشي از ، محدوديت ليدل بهحاكم بر خانواده كه در اين پژوهش  اصول

  . و قابل تقييد و تخصيص نيستند اند حاكمشد بر تمام روابط حق و تكليفي اعضاي خانواده 
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