
چك�ده
تأث�رگـذارى فلسفه بر عـلم فقه در دو بخش بررسى مى�شـود: تأث�رات كلّى فلسـفه بر نظام
علم فقه؛ و تأث�رات فلسـفه بر مسائل علم فقه. مهم�تر*ن موارد تأث�ـرگذارى كلّى فلسفه بر
نظام علم فقـه، از ا*ن قرار است: اول، تأث�ر فلسفـه بر شكل�گ�رى فلسفىِ اند*شـه/ فقهى؛
دوّم، تأث�ـر فلسفـه بر تقو*ت نقـد اخبار*ان؛ سـوّم، تأث�ر فـلسفه بر حـوزه/ زبانى علم فـقه؛
چهارم، تأث�ـر فلسفه بر حوزه/ تفـس�ر الفاظ در علم فـقه؛ پنجم، تأث�ر فلسـفه بر روش علم
فقه؛ شـشم، تأث�ر فلسفه بر تب�ـ�ن ساختار و اهداف كلّى فقـه؛ هفتم، تأث�ر فلسفـه بر تب��ن
مكان�ـزم كـاركـرد فقـه در سـعـادت انسان؛ هـشتم، تأثـ�ر فلسـفـه بر نظام كلّى عـبـود*ّت و
مـولو*ّت در علم فقـه؛ و نهم، تأث�ـر فلسفـه بر برخى پ�ش�فـرض�هاى عمـده در علم فقـه.
برخى از موارد تأث�ـرگذارى قواعـد فلسفى بر مـسائل علم فقـه ن�ز ا*ن موارد است: قـاعده/
اسـتحـاله/ تأث�ر مـعدوم بر مـوجود؛ قـاعده/ اسـتحـاله/ تحقّق عـرض بدون موضـوع؛ قاعـده/
الواحد؛ قاعده/ استحاله/ انقالب. قواعد فراوان د*گرى ن�ز در مسائل فقهى كاربرد دارند.

كل�دواژه	ها
فلسفه/ اسالمى، علم فقه، قواعد فلسفى.

*
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كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب$ست"و!كم، شماره دوم، تابستان ١٣٩٣

صفحات ١٤٠- ١٦٤

.�* تار*خ در*افت ٩٤/١١/٣؛ تار*خ پذ*رش ٩٥/١/٢٥
** سطح ٤ فـقه و اصول جـامعـة المصطفى العـالم�ـه و دكتراى كـالم اسالمى مـركز تخـصصى كـالم حوزه/

علم�ه/ قم.
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فلسـفه/ اسـالمى و علم فقـه، داد و ستـد مـتقـابل دارند و ارتباط آن�ها را مى�توان در دو حـوزه/
كلّى بررسى كـرد: *كى در حوزه/ تأث�ـر فلسفـه/ اسالمى بر علم فـقه؛ و د*گرى در حوزه/ تـأث�ر

علم فقه بر فلسفه/ اسالمى. حوزه/ اوّل ن�ز در دو محور قابل پ�گ�رى است.
مـحـور اوّل، كـاوش در تحل�ل ارتبـاط منطـقى مـ�ـان فلسـفـه و علم فـقـه است. در ا*ن
محور، بررسى صحت و سقم ارتباط منطقى م�ان فلسفه و علم فقه ارز*ابى مى�شود. مسائل
مـحور اوّل، پا*ه/ منطقى مـسائل مـحور دوّم را تشـك�ل داده، ز*ربناى معـرفتى آن�ها را فـراهم
مى�سازد. ا*ن محور جزو مسائل فلسفـه/ علم فقه است. درباره/ صحت *ا سقم كاربرد قواعد
فلسـفى در علم فـقـه، دو د*دگـاه عـمـده وجـود دارد: مطابق *ك د*دگـاه، كـاربرد ادراكـات
حقـ�قى و قواعـد فلسفى در علم فقـه، صح�ح است و ارتبـاط منطقى م�ـان علم فقه و فلسـفه
برقرار است. امّا مطابق د*دگـاه دوّم، كاربرد قواعد فلسفى در علم فقه صـح�ح ن�ست؛ ز*را
قواعد فلسفى، از سنخ ادراكات واقعى و حق�ـقى�اند، در حالى كه علم فقه، ب�انگر ادراكات
اعتبارى است و كاربرد قـواعد حق�قى و واقعى در حوزه/ ادراكات اعتـبارى، صح�ح ن�ست.
د*دگــاه دوّم در مـ�ــان مــتـأخــران، پ�ــروان ز*ادى دارد كـه از جــمله/ آن�ها مـى�توان عـالمــه
طباطبا*ى، امام خم�نى و شهـ�د مطهرى و برخى از مراجع معاصر را نام برد (مطهرى، ١٣٧٥:
١٧٣/٢ـ١٧٤؛ سـروش، ١٣٦٦: ٣٩٨؛ خـم�ـنى، ١٤١٠: ١١٥/١ـ١١٨؛ س�ـسـتـانى، ١٤١٤: ٦٣/١؛

مكارم، ١٤٢٨: ٣٤/١).
بررسى تفص�لى ا*ن محور، خارج از هدف ا*ن نوشتـار است؛ امّا به�صورت مختصر،
*ادآور مى�شـو*م كـه د*ـدگـاه اوّل قـابل دفـاع بوده، نقـدهاى د*دگــاه دوّم بر آن وارد ن�ـست؛
توضـ�ح ا*ن�كه مـهم�تر*ن اسـتدالل د*دگـاه دوّم بر نفى ارتبـاط منطقى، خلط مـ�ان ادراكـات
حـق�ـقى و ادراكات اعـتبـارى است: فلسفـه، جزو ادراكـات حقـ�قى و علم فـقه از ادراكـات
اعتـبارى است؛ و م�ـان ادراكات حقـ�قى و ادراكـات اعتبـارى، رابطه/ استنتاج مـنطقى برقرار
ن�ست و نمى�توان ادراكـات حق�قى را در حـوزه/ ادراكات اعتبـارى به�كار برد. نت�جـه ا*ن�كه،
كابرد قواعد فلسفى در علم فـقه، صح�ح نبوده، گرفتار آس�ب خلط م�ـان ادراكات حق�قى و
ادراكات اعـتبـارى است (س�ـستـانى، ١٤١٤: ٦٣/١؛ مكارم، ١٤٢٨: ٣٤/١). امّـا ا*ن استـدالل
قـابل پذ*رش ن�ـست؛ ز*را اعـتـبارات به�طـور كلّى بر دو قـسم�ند: الr) اعـتبـاراتى كـه منشـأ
واقـعى دارند و از پشـتوانه/ حـقـ�قـى و واقعى برخـوردارند؛ ب) اعـتـباراتى كـه فـاقد پـشتـوانه/
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حـق�ـقى و واقـعى هسـتند. (مطهـرى، ١٣٧٥: ٢٠٠/٢ـ٢٠١). خلط غـ�ـرموجّـه مـ�ان ادراكـات
حقـ�قى و ادراكات اعـتبـارى، تنها در اعتـبار*ّات متـغ�ّر، قـابل دفاع است و شـامل قسم دوّم
نمى�شود. اعتبار*ّات ثابت، اعتبار*ّاتى�اند كه تحقّق آن�ها ناگز*ر بوده، ر*شه در امور حق�قى
:rشــوند: ال�و نفس�االمــرى دارند. ا*ن اعــتـبــار*ّات، شــامل دو حـوزه از ادراكــات مى
حوزه�اى از ادراكات انسانى كـه انسان از ساختن آن�ها ناگز*ر است و ر*شه در امـور حق�قى و
نفس�االمرى دارند؛ و ب: اعتبار*ّاتى كه از سوى شارع اعتبار شده اند؛ ز*را تغ��ر و تبدل در
اعتبار*ّات جعل�شده از سوى شارع، قـابل تصور ن�ست. بى�گمان، اگر احكام شرعى مانند
وجوب و حرمت، اعتبارى باشند، چون از سوى خداوند اعتبار شده�اند؛ و اعتبارات االهى
مانند اعتبارات انسانى ن�ست كه ناشى از احساسات زودگذر باشد، بلكه منبعث از مصالح و
مـفـاسد نفـس�االمرى است كـه تغـ�ـ�ـرناپذ*رى، صـفت ذاتى آن�هاست. نگارنده در نوشـتـار
مـبـسـوط د*گرى به تحل�ل و بررسى ا*ن مـسـأله پرداخـتـه است و پرداخـتن به آن�ها خـارج از

هدف ا*ن نوشتار است.
محـور دوّم، كاوش در تحل�ل ارتباط تار*خى و مـوجود م�ـان فلسفه و علم فـقه است.
در ا*ن محـور، با چشم�پوشى از صحت و سـقم ارتباط منطقى، به تبـ��ن رابطه/ تار*خى مـ�ان
فلسـفه و علم فـقه پرداختـه مى�شود. در ا*ن مـحور، مـسائل ز*ادى مطرح است؛ از جـمله:
بررسى تار*خـچـه/ تأث�رگـذارى فلسـفـه بر علم فـقه و تأث�ـرپذ*رى فلسـفـه از علم فـقه؛ مـوارد
تأث�رگـذارى فلسفـه بر نظام كلّى علم فقـه؛ موارد تأث�ـرگذارى علم فـقه بر نظام كلّى فلسـفه؛
موارد تأث�ـرگذارى فلسـفه بر مسـائل علم فقه *ـا تب��ن مـوارد كاربرد قواعـد فلسفى در مـسائل
علم فـقه؛ موارد تأثـ�رگذارى علم فـقه بر مـسائل فلسـفه؛ نوآورى�هاى فلـسفى در علم فـقه؛
نوآورى�هاى فقـه در مباحث فلسـفه؛ علل تأث�رگـذارى فلسفـه بر علم فقه و علل تأث�ـرگذارى

علم فقه بر فلسفه. مسائل د*گرى ن�ز در ا*ن محور، قابل بررسى است.
نوشتـار حاضر با روش توص�ـفى تحل�لى، به كاوش در محور دوّم پرداخـته، به بررسى
تأث�رگذارى فلسفـه/ اسالمى بر علم فقه مى�پردازد. منظور از فلسفه در ا*ن نوشـتار، فلسفه به
معناى اخص *ا همان االه�ّـات است كه از اقسام حكمت نظرى مى�باشـد. بنابرا*ن فلسفه در
ا*ن نوشـتار، شـامل االه�ّـات بالمعنى االعم *ا امـور عـامه و عـوارض كلّى وجود، االه�ّـات
بالمعنى االخص *ا مبـاحث خداشناسى فلسفى و مباحث نفـس مى�گردد. همچن�ن منظور از
فلسفـه در ا*ن�جا، فلسفـه/ اسالمى است. منظور از علم فـقه، علم به احكام شـرعى فرعى با
.(٢٨٧/١ :rالد*ن، بى تا: ٢٦؛ خو*ى، ١٤٢٢ـال�استفاده از ادله/ تفص�لى آن�هاست (حسن بن ز*ن
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نكته/ قـابل توجه ا*ن�كه چون نوشتـار حاضر به تحل�ل ارتباط تار*خـى و موجود م�ان فلـسفه و
علم فقه مى�پردازد؛ بررسى صحّـت و سقم كاربرد قواعد فلسفى در مسـائل فقهى، خارج از
هدف ا*ن نوشـتار است. در ا*ن�جـا تنهـا به كاربرد قـواعـد فلسفى در مـسـائل فقـهى پرداختـه
مى�شود؛ اعم از ا*ن�كه ا*ن كـاربرد، مورد پذ*رش همه/ فقهـا قرار گرفته باشد *ا خـ�ر. استناد
به منابع فقهى ن�ز ب�انگر د*دگاه مثبتِ صاحبان آن منابع نسبت به كاربرد قواعد فلسفى در علم
فـقه ن�ـست، بلكه آنچـه در ا*ن نوشـتـار اهم�ّت دارد، اصل ا*ن كـاربرد و حـضـور فلسفـه در
مـسائل فـقهى در طول تار*خ اسـت؛ اعم از ا*ن�كه فـقهـا آن�را پذ*رفـته باشند *ا كـاربرد برخى
قواعد فلسفى در برخى مـسائل فقهى، مورد انكار آن�ها قرار گرفتـه باشد؛ حتى ممكن است
برخى اند*شمندان، اصل كاربرد قواعد فلسفى در مسائل فقهى را بپذ*رند، امّا در ع�ن حال،

كاربرد برخى قواعد فلسفى را به علّت نبودن شرا*ط آن�ها نپذ*رند.

تأث�رات فلسفه" اسالمى بر علم فقه

تأث�رگذارى *ك علم بر علم د*گر، بر دو قسم است:
١. تأث�رگذارى مستق�م *ك علم بر علم د*گر؛

٢. تأث�رگذارى غ�رمستق�م *ك علم بر علم د*گر.
تأث�رگذارى مستق�م ن�ز گونه�هاى مختلفى دارد:

اول: گـاهى مـسـأله/ *ك علم، بـه عنوان ز*ربناى كلّى مـسـأله/ علـم د*گر مطرح است و
پذ*رش *ا طرح آن مـسـأله/ د*گر، مـتـفـرّع بر پذ*رش ا*ن مـسألـه مى�باشـد؛ مثـالً اصل وجـود
روح، امكان تهذ*ب و تكامل روحانى و پذ*رش اراده و اختـ�ار انسان، سه ز*ربناى كلّى علم
اخـالق را تشك�ل مى�دهند؛ *ا د*دگاه اصـالت وجـود، ز*ربناى د*دگاه امـتناع اجتـماع امـر و

نهى را تشك�ل مى�دهد (صدر، ١٤٢٦: ٥٨/٣).
دوّم: گـاهى مسـأله/ *ك علم، تأثـ�ر مـسـتقـ�ـمى بر روش علم د*گر دارد؛ مـثـًال مسـأله/
ادراكـات اعـتـبـارى، تأث�ـر مـسـتـقـ�ـمى بر روش علم اصـول، فـقـه و علم كـالم دارد (ر.ك:
اسماعـ�لى، ١٣٩٣ ـ الr ادراكات اعتبـارى در علم كالم: ٧٠). توض�ح ا*ن�كـه در م�ان برخى فقـها،
در علم فقه، در كنار استظهارات عرفى، از روش عقلى و قواعد فلسفى ن�ز استفاده مى�شد؛
امّا با طرح تفص�لى اند*شه/ ادراكات اعتبارى و تفك�ك آن�ها از ادراكات حق�قى توسط محقّق
اصـفـهـانى و عـالمـه طبـاطبـا*ى، تـحـولى در ا*ن روش مطرح شـد (ر.ك: طبـاطبـا*ى، ١٣٨٥:
١٠٠٨/٤؛ و ١٤٢٨: ٣٤٦). مطابق ا*ن د*دگاه، نمى�توان در علم اصول، فقه و علم كالم، از
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قـواعـد فلسـفى كـه ناظر به ادراكـات حـقـ�ـقى�اند، سـود برد؛ و كـاربرد اسـتـدالل و برهان و
تحد*دات مـنطقى در مسائل ا*ـن علوم ن�ز صحـ�ح ن�ست؛ ز*را حـدپذ*رى و برهان�پذ*رى از
و*ژگى�هاى ادراكات حقـ�قى است. ا*ن تأث�رگذارى را مى�توان مهم�تر*ن تأث�ـر فلسفه بر ا*ن

علوم قلمداد كرد.
سوّم: گاهى مسأله/ *ك علم، *كى از مقدّمات اثبات مسأله/ علم د*گر قلمداد مى�شود؛
مثالً گـاهى قاعده/ الواحد به عنوان مـقدمه�اى براى اثبات لزوم وجود مـوضوع براى هر علمى

مطرح است (خو*ى، ـ١٤٢٢الr: ١٣/١؛ س�ستانى، ١٤١٤: ١٠١/١).
چهارم: گـاهى مسأله/ *ك علم، به نحـوى در جهت�*ابى علم د*گر، تأث�ـرگذار است؛
مثـالً براى ف�ـلسوف مـتد*ن، بررسى مـباحث خـداشناسى فلسفى، اهمـ�ّت و*ژه�اى دارد؛ *ا
پذ*رش عـصـمت اهل ب�ت(ع) در علم كـالم، در جـهت�*ابى مـسـائل فـقـهىِ برگـرفـتـه از ا*ن

م�راث نبوى، تأث�ر مستق�مى دارد.
پنجم: گـاهى مسـأله/ *ك علم، به نحوى در طـرح برخى مسـائل علم د*گر، تأث�رگـذار
بوده، براى علم د*گر، نقش مسـأله�سازى دارد؛ مثالً مشـروط بودن روزه/ روز قبلى به غسل
شب بعــدى، مـسـألـه/ شـرط مـتــأخـر را در علم اصــول پد*د آورد (آخـوند خــراسـانى، ١٤٢٧:

.(١٧٩/١
شـشم: گـاهى مـسـأله/ *ك علم، به نحـوى در ابداع بـرخى اسـتـدالل�ها در علم د*گر،
تأث�رگـذار بوده، راه جد*دى را براى تحل�ل و بررسى مـسائل علم د*گر نشان مى�دهد؛ مـثالً
برهان صـد*قـ�ن در فلسفـه/ اسـالمى، به همـ�ن طر*ق ابداع شده است. مـدعـاى ا*ن برهان،
اثبـات وجود خـداست كـه مـسأله�اى تازه ن�ـست، ولى نحـوه/ اسـتدالل بـر وجود خـدا، نو و
ابداعى است و منشـأ آن، برخى آمـوزه�هاى اسـالمى است. *ا مـثالً نظر*ه/ «بـى�ن�ازى خـدا از
برهان» كـه عالمـه طبـاطبا*ى بـا استـفاده از مـسـأله/ «بداهت اصل واقـع�ّت» آن را مطرح كـرده

است (مالصدرا، ١٩٨١: ١٤/٦، تعل�قه٣).
هفـتم: تأث�ـرگذارى *ك علـم بر شكل�گ�ـرى روش خـاص فكرى در علم د*گر، مـانند
تأث�ر فلسفـه بر شكل�گ�رى فلسفى�ّ اند*شـه/ فقهى است. توض�ح ب�ش�تر ا*ن مـسأله، در مورد

پنجم «تأث�رات كلّى فلسفه بر نظام علم فقه» مى�آ*د.
هشتم: تأث�ـر *ك علم بر حوزه/ زبانى علم د*گر؛ مـانند تأث�ر فلسفـه بر حوزه/ زبانى علم
فـقه. توضـ�ح ب�ش�تر ا*ن مـسـأله، در مورد سـوّم از «تأث�ـرات كلّى فلسـفه بر نظـام علم فقـه»

مى�آ*د.
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نهم: تأث�ـر *ك علم بر نحـوه/ تفـس�ـر الفـاظ در علم د*گر؛ مـانند تأث�ـر فلسـفه بر حـوزه/
تفس�ر الفاظ در علم فقه.

دهم: تأث�ر *ك عـلم بر تب��ن سـاختار علم د*ـگر؛ مانند تأث�ر فلسـفه بر تبـ��ن ساخـتار و
اهداف كلّى فقه.

تب�ـ�ن مورد هفـتم تا دهم و ن�ز مـوارد د*گرى از تأث�رگـذارى مستـق�م، در ادامـه خواهد
آمد.

تأث�رگذارى غ�رمستق�م ن�ز گونه�هاى مختلفى دارد:
اول: گـاهى فـضـاى حاكم بـر نظام فكرى برخى اند*شـمندان، بر كـ�ـفـ�ّت طرح برخى
مسائل در علم د*گر ن�ز تأث�ر مى�گذارد؛ مثالً ك�ف�ّت طرح مباحث اصولى و فقهى توسط *ك

ف�لسوف، با ك�ف�ّت طرح ا*ن مباحث توسط غ�رف�لسوف، تفاوت مشهودى دارد.
دوّم: گـاهى برخى عكس�العـمـل�ها در برخى مـسـائل علمى مـؤثر است؛ مـثـالً گـاهى
اند*شمندى، نظر*ه�اى عرضه مى�كند و ا*ن نظر*ه در علم د*گرى، عكس�العمل نامطلوبى به

باور مى�آورد؛ ا*ن عكس�العمل نامطلوب، سبب تغ��ر و *ا تعد*ل آن نظر*ه مى�شود.
سـوّم: گـاهى در توضـ�ح برخى مـسائل *ـك علم، از مـسائل علـم د*گر كـمك گرفـتـه
شـده، باعث تأث�رگـذارى غ�ـرمسـتقـ�م علم دوّم در علم اوّل مى�شـود و به مرور زمـان، علم

دوّم، تأث�ر مستق�مى بر علم اوّل مى�گذارد.
چهـارم: گــاهى *ك علم بر عـلم د*گرى تأث�ــر مـسـتــقـ�م دارد و علم دوّم ن�ــز در علم
سوّمى، تأث�ر مستق�م دارد؛ در ا*ن�جا علم اوّل ن�ز در علم سوّم، تأث�ر غ�رمستق�م دارد؛ مثالً
برخى قواعد فلسـفى بر برخى مسائل اصولى، تأث�ـر دارند و ا*ن مسائل اصولى ن�ـز بر مسائل
فقـهى، تأث�رگـذارند؛ در ا*ن صورت، قواعـد فلسفى ن�ـز تأث�ر غـ�رمسـتق�م بر مـسائل فـقهى

دارند.
مـوارد د*گرى را ن�ـز براى تأث�ـرگـذارى غـ�ـرمـسـتـق�ـم مى�توان نام برد؛ مـانند تأث�ـرات
انگ�زشى كـه طرح برخى مسائل در *ك علم، انگ�ـزه�ساز طرح مسـأله/ خاصى در علمى د*گر
*ا انگ�زه�سـاز طرح روش خاصى در علم د*گر مـى�شود؛ *ا طرح برخى مسـائل در *ك علم،
باعث مى�شـود راه حل جد*دى براى *ك مسـأله در علم د*گرى مطرح شود بـدون ا*ن�كه ا*ن

دو مسأله، در دو علم با *كد*گر تالزم *ا ارتباط مستق�مى داشته باشند.
ا*ن نوشـتـار به تبـ�ـ�ن تأثـ�رگـذارى مـسـتـقـ�م فـلسـفـه/ اسالمـى بر علم فـقـه مى�پردازد.

تأث�رگذارى فلسفه بر علم فقه در دو بخش مطرح است:
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الr: تأث�رات كلّى فلسفه بر نظام علم فقه؛
ب: تأث�رات فلسفه بر مسائل علم فقه.

برخى مسائل فلسـفى، بر نظام كلّى علم فقه اعم از روش علم فقه، موضـوع علم فقه،
كل�ّت مسائل علم فقه و مانند ا*ن�ها تأث�رگـذارند. برخى مسائل فلسفى ن�ز بر تك تك مسائل

علم فقه تأث�ر دارند. نوشتار حاضر به تب��ن ا*ن دو بخش مى�پردازد.

تأث�رات كلّى فلسفه بر نظام علم فقه

برخى مـسائل فلسـفى، تأث�رات كلّى بر عـلم فقـه داشتـه، بر نظام كلّى علم فقـه تأث�رگـذارند و
پذ*رش *ا نقد آن�ها، تأث�ر مستق�ـمى بر نظام كلّى علم فقه دارد. ا*ن�گونه مسائل را مى�توان به
«مبـانى عام علم فـقه» و «مبـانى خاص تأث�ـرگذار بر علم فـقه» تقسـ�م كرد. مـسائلى همـچون
اثبـات وجود خـدا، اثبـات مـراتب مخـتلr توحـ�ـد، اثبـات نظام تشـر*عى و تكو*نى االهى،
اثبـات نبوّت، اعـجاز، عـصمت، اخـتـ�ار انسـان، و مانند ا*ن�هـا، جزو مـبانى عـام علم فقـه
هستند كه طرح مباحث فقهى، متفرّع بر پذ*رش آن�هاست. امّا با صرف نظر از مبانى عام علم

فقه، به تب��ن مهم�تر*ن مبانى خاص و مسائل فلسفى تأث�رگذار بر علم فقه پرداخته مى�شود.

0كم: تأث�ر فلسفه بر شكل	گ�رى فلسفىِ اند0شه" فقهى

علم فــقـه، دوره�هاى مـخــتلفى دارد. ا*ن دوره�ها را مى�توان از *ـك نگاه، به دو دوره/
كلّى تقس�م كرد:

الr: دوره�اى كه نگرش عرفى بر حل�ّ مسائل علم فقه حاكم بود؛
ب: دوره�اى كه نگرش عقلى و فلسفى بر علم فقه حاكم گرد*د.

تب��ن پذ*رش ارتبـاط منطقى م�ان علم فقه و فلسفـه، خارج از هدف ا*ن نوشتار است.
در ا*ن�جا به نـگرش تار*خى درباب ارتباط مـ�ان علم فقـه و فلسفـه نظر دار*م؛ با ا*ن رو*كرد
مى�توان گـفت كه نگرش عـقلى و فلسـفى به مبـاحث فـقهى در اند*شـه/ برخى فـقهـا همچـون
محـقّق ثانى و محقّـق خوانسارى مـشهود است. به باور شـه�د صـدر، جر*ان اخـبار*گرى با
ابزار معرفت�شناختى و حس�گرا*ى فلسفى خـود، موجب ركود و ا*ستا*ى و تزلزل بن�ان�هاى
علم اصول شد، به گونه�اى كه مى�رفت تفكر اصولى و اجتـهاد فقهى، از جامعه/ تش�ّع رخت
بر بندد. امـا ا*ن چراغ فـروزان را برخى از علمـا هرچند به طور مـحدود ادامـه دادند. به باور
شهـ�د صدر، در دوره/ ركـود علم اصول، شـعله/ ا*ن علم خاموش نشـد و كسـانى بودند كه به
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استحكام و اتقان مبانى آن پرداختند. ا*ن حركت مهـجور اما بس�ار مهم را مالعبداللّه تونى و
س�ـدحسـ�ن خوانسـارى پى گرفـتند. ا*ن جر*ان با مـحمّـد بن حسن شـ�روانى و جمـال�الد*ن
خوانسـارى و س�دصـدرالد*ن قمى ادامه *افـت تا به وح�د بهـبهانى، شـاگرد س�ـد صدرالد*ن

قمى رس�د (صدر، ١٤٢١: ١٠٦)
علم فقـه به مدد اند*شه و شـخص�ت فلسـفى محقق خوانسـارى كه سرشـار از نبوغ و دقت
فلسفى بود، حفظ شد. ا*شان در كتاب فقهى�اش به�نام «مشارق الشموس فى شرح الدروس»،
رنگ فلســفى را بر نگرش و تفكر فــقـهى و اصـولى تابان�ــد، به گـونه�اى كـه پ�ـش از او سـابقـه
نداشت. به عبارت د*گر، تا پ�ش از محقق خـوانسارى، تفكر فلسفى نقش چندانى در علم فقه
و اصـول نداشت؛ و ا*ن، مـحقق بود كـه با روحـ�ـه�اى آزاد و جهت�گـ�ـرى فلسـفى، به بررسى

مباحث فقهى و اصولى پرداخت و ا*ن نوع از تفكر را به فقه و اصول سرا*ت داد (همان).
ا*ن رو*كرد مـحـقـق خـوانسـارى به علم فـقـه و اصـول، اثر بزرگى را در آ*ـنده/ ا*ن علم
گذاشت. پ�دا*ـش مكتب جد*د در فقه و اصـول در كربال به دست محقق بزرگ و احـ�اگر آن
مـحمّـدباقر بهـبـهانى تولد *افـت. جهت�گـ�رى فلسـفى مـحقق خـوانسـارى در تفكر فقـهى و
اصولى و ادامـه/ آن با آقاجـمال و ش�ـروانى و قمى، دو تأث�ـر عمده بر علم فـقه و اصـول ا*جاد
كرد: اول ا*ن�كه موجب دم�ده شدن روح تفكر فلسفى در علم فقه و اصول و استحكام مبانى
در برابر جـر*ان اخـبـارى شـد؛ و دوم، مـ�ـدان جـد*دى را براى ابتكار در علم فـقـه و اصـول

فراروى متفكران گشود (صدر، ١٤٢١: ١٠٦).

دوم: تأث�رگذارى فلسفه بر تقو0ت نقد اند0شه" اخبار0ان

علم اصول فقه در دامان علم فقه پرورش *افته، همان�طور كه علم فقه ن�ز در دامان علم
حد*ث رشد و نمو داشته است. (همان: ٦٣). جر*ان اخبارى�گرى با ابزار معرفت�شناختى و
حس�گرا*ى فلسفى خود، موجب ركود و ا*ستا*ى و تزلزل بن�ان�هاى علم اصول و به تبع آن،
علم فقه شد؛ امّا كسانى در مقابل ا*ن جر*ان قـوى، قد برافراشته، به استحكام و اتقان مبانى

آن پرداختند.
استـفاده از مبـاحث فلسفى در مـسائل فقـهى، بر تقو*ت نقـد اصول�ان و فـقهـا بر اند*شه/
اخبار*ان تأث�ر ز*ادى داشت. ا*ن كاربرد، موجب دمـ�ده شدن روح تفكر فلسفى در علم فقه
و استحكام مبانى ا*ن علم در برابر جر*ان اخبارى شد. به باور برخى اند*مشندان، از عوامل
پ�ـروزى علم اصول و فـقه بر اخـبارى�گـرى و پ�دا*ش مـكتب جد*د توسط وحـ�د بهـبهـانى،
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جـهت�گــ�ـرى فلســفى است. جـهـت�گـ�ـرى فلســفى�اى كـه خــوانسـارى در تفكـر اصـولى
پا*ه�گـذارى كـرد، *كى از بذرهاى اصلى بـود كه انـد*شـه/ علمى را با ن�ـروهاى جـد*د، براى
رشـد آمـاده كــرد و مـ�ـدان جـد*ـدى را براى ابتكار گـشــود؛ و مكتب بهـبــهـانى، وارث ا*ن
جهت�گ�رى بود (همان: ٦١). بنابرا*ن اصول�ان و فقها با استـفاده از مسائل فلسفى، توانستند

در نقد اند*شه/ اخبار*ان با قوّت و قدرت ب�ش�ترى وارد بحث شوند.

سوّم: تأث�ر فلسفه بر حوزه" زبانى علم فقه

*كى از مـوارد مهم تأثـ�رگـذارى فلسفـه بر علم فـقه، حـوزه/ زبانى است. زبان عـربى،
فاقـد واژه�ها و مـفردات قانـونى و رسمى است؛ ز*را زبان عـربى در عصـر جاهل�ّت، با نـهاد
تمدنى فرهنگى، معاصر نبوده است. زبان عربى در ع�ن كثرت لغات و تعدّد اسال�ب تعب�ر و
مجازها*ش، داراى زبان حـقوقى دق�قى نبوده است. از ا*ن جهت، شـارع مقدّس براى افاده/
مـقاصـد خـود، ب�ش�تر از زبان مـولو*ّت و حـاكمـ�ّت اسـتفـاده كـرده است؛ مـثالً براى افـاده/
مفاه�م فقهى و حقوقى همچون وجـوب، حرمت، استحباب، كراهت، طهارت، نجاست
و مانـند ا*ن�ها از زبان مولو*ّت و حـاكمـ�ّت همچـون امر و نهى اسـتفـاده كرده است. گـاهى
براى افـاده/ دو مطلـب مـخـتلr، از زبان واحـدى اسـتـفـاده كـرده اسـت؛ و براى افـاده/ حكم
مولوى و حكم وضعى، از زبان واحد امر، استفاده شده است؛ مثالً براى افاده/ حكم مولوىِ
(نسا/١٩)؛ براى افاده/ حكـم وضعِى  « ·ËÔdÚF?ÓLÚ�U� ]sÔ�ËÔd?�U� ÓË» :لزوم برخورد ن�كـو م�فـرما*د
شرط�ّت عدّه در طالق، ن�ز مى�فرما*د: «�sN�]bF� ]sÔ�uÔI=KÓDÓ[» (طالق/١). منشأ همه/ ا*ن�ها فقر

زبانى در عربى بوده است.
در مـقـابل، زبان فلسـفـه كـه برگـرفتـه از تمّـدن *ونانى اسـت، غناى زبانى دارد؛ از ا*ن
جهـت، علماى علم اصـول و فقـه ن�ز براى ب�ـان مقـاصد اصولـى و فقهى خـود، از واژه�ها و
اصطالحات فلسفى�اى استفاده كردند كـه از زبان *ونانى به عربى ترجمه شده بود؛ مثالً براى
افاده/ ارتباط م�ان حكم تكلـ�فى و موضوعش، از تعب�ر «شرط» استـفاده كردند و مثالً زوال را
شـرط وجـوب نامـ�ـدند. *ا براى افـاده/ ارتبـاط م�ـان حكـم وضعى و مـوضـوعش، از تعـبـ�ـر
«سـبب» بهره بردنـد و مثـالً غسـل را سبب طهـارت دانسـتند. با ا*ن�كـه در ا*ن�جا شـرط�ّت و
سبب�ّت واقعى و تكو*نى وجود ندارد؛ امّا تعب�ر شرط�ّت و سبب�ّت از دا*ره/ تكو*ن، وام گرفته
شده و بر شـرط�ّت و سببـ�ّت جعلى و قراردادى ن�ز اطـالق شده است. ا*ن مطلب هم درباره/

علم اصول و هم درباره/ علم فقه صادق است (س�ستانى، ١٤١٤: ٥٩/١ـ٦٠).
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چهارم: تأث�ر فلسفه بر حوزه" تفس�ر الفاظ در علم فقه
*كى د*گر از موارد تأث�ـرگذارى فلسفـه بر علم فقه، تأث�ـر بر حوزه/ تفس�ـر الفاظ در علم

فقه است كه در نت�جه/ تأث�ر قبلى (تأث�ر فلسفه بر حوزه/ زبانى علم فقه) به�وجود مى�آ*د.
در جر*ان ترجمـه/ فلسفه به زبان عربى، اند*ـشمندان عرب، ن�ازمند به�كـارگ�رى برخى
الفاظ عربى بـا بار معنا*ى جد*د براى ترجمـه/ مطالب فلسفى شدند؛ و برخى الفاظ عـربى ن�ز
بار مـعنا*ى جــد*دى كـسب كـردند؛ مـثـالً هر كـدام از الفـاظ علم، ظـن و شك در فلسـفـه و
منطق، ب�ـانگر درجـه/ خـاصى از كشr و وضـوح مى�باشنـد؛ در حالى كـه ا*ن الفـاظ در زبان
فلسـفى، معناى د*گرى دارند و دقـ�قـاً به همان مـعناى مـصطلح در عرف عـربى ن�سـتند. ا*ن
اكتـساب بـار معنا*ى جـد*د، باعث شد در عـرف اصول�ـان و فقـها ن�ـز ا*ن الفاظ با همـ�ن بار
معنا*ى خاص، راه *افـته، استعمال شـود؛ حتى در تفس�ر آ*ات و روا*ات ن�ـز گاهى به هم�ن
مـعـانى خاص تفـسـ�ـر مى�شـوند كـه ا*ن خلط، دقّت ز*ادى در مـقام تـفسـ�ـر آ*ات و روا*ات

مى�طلبد (س�ستانى، همان: ٦٠/١ـ٦١).

پنجم: تأث�ر فلسفه بر روش علم فقه

روش بحث در علم فقه، در دوره�اى كه نگرش عقلى و فلسـفى بر علم فقه حاكم شد،
استفاده از روش عقلى در كنار روش نقلى و استظهارات عرفى بود. مطابق هم�ن روش، در
كلمات بس�ارى از فقها، از قواعد فلسفى در مسائل فقهى استفاده شده است؛ و در ادامه/ ا*ن
نوشتار ن�ز به برخى از آن�ها اشاره مى�شود. امّا با طرح د*دگاه ادراكات اعتبارى، تحولى در
ا*ن روش مطرح شد؛ به ا*ن صورت كه ادراكات به ادراكات اعتبارى و حق�قى تقس�م شده،

حوزه/ كاربرد آن�ها، تفك�ك گرد*د.
ادراكات حـق�قى، انكـشافات و انعكاسـات ذهنى واقع و نفس�االمر است امـا ادراكات
اعـتبـارى، فـرض�ها*ى�اند كـه ذهن به منظور رفع ن�ـازهاى حـ�ـاتى، آن�ها را سـاختـه و جنبـه/
وضـعى و قـراردادى و فـرضـى و اعـتـبـارى دارند (طبـاطبــا*ى، ١٤١١: ٢٨٥/٥ـ٢٨٦؛ مطهـرى،
١٣٧٥: ٢ـ١٧٣ـ١٧٤). مطابق د*دگاه برخى فالسفه/ معاصر از جمله عالمه طباطبا*ى و پ�روان
ا*شان، ادراكات حقـ�قى و ادراكات اعتبارى، دو حوزه/ جداگـانه/ معرفتى را تشك�ل مى�دهند

و ارتباط استنتاج منطقى م�ان آن�ها برقرار ن�ست.
عالمه طباطبا*ى و برخى پ�روان ا*شان، در پرتو طرح مسأله/ ادراكات اعتبارى، به طرح
مسـأله/ خلط حقـ�قت و اعتـبار در استـدالل�هاى علم اصول و ن�ـز علم كالم پرداخـته و برخى
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اند*شـمندان معـاصر همـچون شهـ�د مطهـرى، امام خـم�نى، اسـتاد جـوادى آملى، آ*ت�الله
سـ�سـتـانى، آ*ت�الله مكارم شـ�رازى و د*ـگران ن�ز ا*ن ادعـا را در حـوزه/ مسـائل علم اصـول
پذ*رفـــتــه�اند (ر.ك: مطهــرى، ١٣٧٥: ١٧٣/٢ـ١٧٤؛ ســروش، ١٣٦٦: ٣٩٨؛ خـــمــ�نى، ١٤١٠:
١١٥/١ـ١١٨؛ جـوادى، ١٣٨٦: ٢٢٢/١؛ و ١٣٨٧: ١٤٧/١ـ١٤٨؛ سـ�ــسـتـانى، ١٤١٤: ٦١/١ـ٦٣؛
مكارم، ١٤٢٨: ٣٤/١). مطابق ا*ن د*دگـاه، نمى�توان در علم فقه، از قـواعد فلسـفى كه ناظر
به ادراكـات حقـ�ـقى�اند، سـود برد؛ و ن�ـز كاربرد اسـتـدالل و برهان و تحـد*دات منطقى در
مسائل فقهى، صح�ح ن�ست؛ ز*را حدپذ*رى و برهان�پذ*رى از و*ژگى�هاى ادراكات حق�قى

است. ا*ن تأث�رگذارى را مى�توان مهم�تر*ن تأث�ر فلسفه بر علم فقه قلمداد كرد.

ششم: تأث�ر فلسفه بر تب��ن ساختار و اهداف كلّى فقه

در فلسـفـه/ اسـالمى به تبـ��ن سـاخـتـار و اهداف كلّى فـقـه پرداخـته شـده است. فلسـفـه/
اسالمى با طرح مبـاحثى درباره/ عبادات و حكمت آن�ها، به تبـ��ن ساختـار و اهداف كلّى فقه
پرداخــتـه است. رو*كرد فـلسـفــه/ اسـالمى به مــبـاحث عــبـادات و تـحل�ل شـر*ـعت، نقش
تع�ـ�ن�كننده�اى در تب��ن سـاختار و اهداف كلّـى فقه دارد و ترسـ�م�كننده/ تأث�رات فقـه بر حوزه/

تكو*نى وجود انسان است.
تعـ��ن مـ�ـزان اهمـ�ّت هر مسـأله�اى از مـسائل *ك عـلم، تنها در پرتـو تب�ـ�ن سـاختـار و
اهداف كلّى آن علم، مـ�سـر است. در مـباحث فلسـفى، در ابواب مـختلـr به تب�ـ�ن نگرش
فلسفى به تكال�r االهى و تحل�ل سـاختار و اهداف كلّى فقه پرداخته شـده است و با فصولى
با عناو*ن «فصل فـ�ه إشارة جمـ�لة إلى أسرار الشر*عـة و حكمة التكال�r»، «فصل ف�ـه إشارة
تفص�ل�ـة إلى منافع بعض األعمال المقربـة إلى الله»، «فصل فى ب�ان أن مقصـود الشرائع كلها
تعر*ـr عمارة منازل الـطر*ق إلى الله» به نگرش فلسفى به عـبادات *ا عـبادت�شناسى فلـسفى
پرداختـه مى�شود. ا*ن مسـأله در تع��ن دقـ�ق ارزش و كاركرد هر *ك از تـكال�r االهى و ن�ز
هر جـزء از اجــزاى تكال�r االهى، در تأمــ�ن سـعـادت انـسـان، نقش بسـزا*ـى دارد؛ و ن�ـز
مى�توان آن�را در تشد*د ضمانت اجرا*ى فقه مؤثر دانست. با ا*ن نگرش، اصول تأث�رگذار از

فروع تأث�رگذار، تفك�ك مى�شود.
مـسأله/ نگـرش فلسفى به عـبـادات *ا عبـادت�شناسى فلسـفى، با پ�ش�گـامى ابن�سـ�نا به
مـباحث فلسـفى راه *افت و صـدرالمتـأله�ن آن را ادامـه داد (ابن س�نا، ١٤٠٤: ٤٤٣؛ مـالصدرا،

١٣٨٦: ٤٢٨ـ٤٣٢).
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صدرالمتأله�ن حق�قت انسان را حق�قت جمعى مى�داند و به باور او كمال انسانى در ا*ن
است كه در نتـ�جه/ سعى و كـوشش، از مرتبه و حد طبـع، به مرتبه و حد عـقل ارتقا *ابد، تا از
سـاكنان حر*م حـضـرت االهى شـود؛ و ا*ن، هنگامى است كـه باطن وى به نور علم و دانش
حق�ـقى روشن شود و در نت�جه/ عمل و سـعى و كوشش، از عالم دن�ا و عال*ق و خصـوص�ات
آن، تجرد حاصل كند. بنابرا*ن تكامل انسان تنها در سا*ه/ علم و عمل م�سر مى�شود. عبادت
اختـ�ارى انسان، همـسو با عبـادت تكو*نى همه/ موجـودات امكانى است. صدرالمتـأله�ن در
باب چرا*ى وضع عـبـادات، بر ا*ن بـاور است كـه غـرض از وضع قـوان�ن و نوامـ�س االهى و
ا*جـاب و الزام طاعات و عـبـادات، ا*ن است كـه عالم غـ�ب، عـالم شهـادت را به اسـتخـدام
خو*ش درآورد؛ و شهـوات و ام�ال نفسـانى، خادم عقل و مط�ع فرمـان او باشند؛ جزء به كل
بازگـردد؛ دن�ا به آخـرت ارتحال *ابد و به سـوى آن كوچ كند؛ و مـحسـوس، معـقول گـردد و
واضع قانون و ناموس، مردم را به آنچه گفت�م، ترغ�ب و تحر*ص نما*د. سپس ا*شان به ب�ان
تفص�لى فلسفه و راز عبادت�هاى پنج�گانه، *عنى نماز، روزه، حج، زكات و جهاد پرداخته،
همگام با مـبـانى هستـى�شناسى و انسان�شـناسى خو*ش، به تـوج�ـه فلسـفى آن�ها مى�پردازد.
فلسـفـه/ مشـتـرك تمـام ا*ن عـبادت�ها در مـرتبـه/ نخـست، حـركت روح به سوى عـالم قـدس،
وجـود، خـ�ر و سـعـادت است؛ و در مـرتبـه/ دوم، انق�ـاد و به بند كـشـ�ـدن شهـوت و غـضب

مى�باشد (مالصدرا، ١٣٨٦: ٤٢٨ـ٤٣٢؛ و ١٣٨٧: ٦٢١).

هفتم: تأث�ر فلسفه بر تب��ن مكان�زم كاركرد فقه در سعادت انسان

در مـباحث فـلسفى، به تـب�ـ�ن جـا*گاه دانش، گـرا*ش و افعـال پرداخـتـه شده و ضـمن
تفك�ك قواى مـختلr وجودى انسان، به اندازه و كـ�ف�ّت تأث�ر هر كـدام از ا*ن�ها در سعادت
انسان پرداخـته شده است. تفك�ك مـ�ان دو حوزه/ دانش�هـا و گرا*ش�ها، تفك�ك م�ـان عقل
نظرى و عـقل عملى، رابطه/ مـتقابل مـ�ان عـمل و عقـ�ده، رابطه/ تكو*نى مـ�ان عـمل و جزا،
اتّحـاد عـالم با علم و ن�ـز اتحـاد عـامل و عـمل و مـسـائلى از ا*ن دست، جـزو مـبـاحث مـهم
فلسـفى�اند كه در تبـ��ن سـازوكار و كاركـرد فقـه در سعـادت انسان، تأث�ـر مسـتق�ـمى دارند.

بنابرا*ن مدعاى فقه كه تأم�ن سعادت انسان است، در فلسفه، مبرهن و تب��ن مى�شود.
در پرتو مـبانى فلسـفى *ادشده، به�و*ژه مـبانى حكمـت متعـال�ه، كـاركرد فـقه در تأمـ�ن
سعـادت انسان به�و*ژه سعـادت فردى انسان، قـابل تب��ن است؛ و تـوجّه به آن�ها مى�تواند در
عمل دق�ق به دسـتورات فقهى نقشى برجسـته داشته باشد. مطابق ا*ن مـبانى، طرح «مكان�زم
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كاركرد فقه در سعـادت انسان» بر اساس مبانى فلسفه/ اسالمى به�و*ژه مبـانى حكمت متعال�ه،
قابل پ�گ�رى و ساماندهى است.

هشتم: تأث�ر فلسفه بر نظام كلّى عبود0ّت و مولو0ّت در علم فقه

علم فـقه بر اساس بـرقرارى رابطه/ عـبود*ّت و مولـو*ّت م�ان انـسان و خدا طّراحـى شده
است. گـاهى در مسـائل فـقهى، مـ�ان عـبود*ّـت و مولو*ّت اعـتبـارى با عـبود*ّت و مـولو*ّت
حق�قى، خلط شده، ا*ن دو *كسان پنداشته مى�شوند؛ چنان�كه در مباحث اصولى ن�ز گاهى
چن�ن خلطى رخ مى�دهد. به باور شه�ـد صدر قاعده/ قبح عقاب بالبـ�ان، ناشى از خلط م�ان
عـبود*ّت و مـولو*ّت اعـتبـارى با عـبود*ّت و مـولوّ*ت حـق�ـقى است (صدر، ١٤٢٦: ٢٨/٤).
شهـ�د صـدر جزو فالسـفه/ صـاحب�نظر در فلسفـه ن�ست، امّـا آنچه در ا*ن�جـا اهم�ّت دارد،
تأث�رپذ*رى ا*شان در طرح ا*ن اند*شه، از مـبانى فلسفه/ اسالمى به�و*ژه مبانى حكمت مـتعال�ه

است و ن�ز تب��ن ا*ن اند*شه بر اساس ا*ن مبانى است.
فلسفه، با تب��ن دق�ق رابطه/ معلول با علّت و ع�ن ربط بودنِ وجود معلول نسبت به علت،
به تبـ��ن عـبودّ*ـت و مولو*ّت حـق�ـقى پرداخـته، آن�را از عـبود*ّت و مـولو*ّت اعـتبـارى تفك�ك
مى�كند و تصـو*ر روشنى از نظام كلّى مولو*ّت در علم فـقه ارائه مى�نمـا*د. ا*ن روشنگرى�هاى

فلسفى مى�تواند پشتوانه/ قدرتمندى براى رفع برخى خلطها در مباحث فقهى باشد.

نهم: تأث�ر فلسفه بر برخى پ�ش	فرض	هاى عمده در علم فقه

فلسفـه بر برخى پ�ش�فـرض�هاى عمده در علم اصـول و فقـه ن�ز تأث�ـرگذار است؛ مـثالً
*كى از پ�ش�فـرض�هاى عمـده در علم اصول و علم فـقه، تبـع�ّت نظام تشـر*عى از مصـالح و
مفـاسد واقـعى است و مسـائل اصولى و فـقهى بر همـ�ن محـور تب�ـ�ن مى�شوند. امّـا با طرح
د*دگـاه وحدت علّت فـاعلى و علّت غـائى در واجب بالذات و انكار تبـعـ�ّت افعـال االهى از
مصالح و مفاسد و نفى غا*ت زائد بر ذات االهى براى افعال االهى، ا*ن پ�ش�فرض ن�ز دچار

تحوّل شده و دست�كم به تب��ن جد*دى ن�از خواهد بود.
برخى مـحـقّـقـان معـاصـر بر ا*ن باورنـد كه افـعـال خـداوند، تابع مـصلحت و مـفـسـده
ن�ـستند، ولى مـا چون خداونـد را حك�م مى�دان�م، از افعـال او مـصلحت و مفـسده را انتـزاع
مى�كن�م. ما از نظامى كه خداوند متعال آفر*ده، انتزاع كرده�ا*م كه چه چ�زى مصلحت است
و چه چ�ـزى مفـسـده؛ و به آن «نظام احـسن» مى�گو*�م. امّـا با توجـه به نفى غـا*ت از افعـال
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االهى، جا*ى بـراى تبع�ّت افـعال االهى از مـصالح و مـفاسد باقى نـمى�ماند (عابدى، (بى�تا):
١٧٢). ا*ن مـسـأله به عنـوان *ك پ�ش�فـرض فـقـهى، ناشى از آن مـبنـاى فلسـفى است كـه در
فلسـفــه بررسى مى�شـود. صـحّت *ا ســقم ا*ن اسـتنتـاج ن�ــز ن�ـازمند بحث مـســتـقلى است

(اسماع�لى، ١٣٩٣ـ ب: ١١٠).
موارد د*ـگرى ن�ز از تأث�ـرات كلّى فلسفـه بر علم فقـه وجود دارد كـه مى�توان آن�ها را به
مـوارد *ادشـده افـزود. ا*ن مسـأله و مـسـائلى از ا*ن دست، ب�ـانگر تأثـ�ر فلـسفـه بر مـبـانى و
پ�ش�فرض�هاى علم فقـه است؛ و با تحوّل ا*ن مسائل، ا*ن پ�ش�فرض ن�ـز دچار تحوّل شده

و حداقل تأث�ر آن لزوم تب��نى جد*د است.

تأث�رگذارى فلسفه بر مسائل علم فقه

مسائل فلـسفى بر برخى مسائل علم فـقه تأث�رگذارند. بد*هى است كـه استقصـاى تمام موارد
كاربرد قواعد فلسـفى در مسائل فقهى، ن�ازمند نگارش چند جلد كـتاب قطور است. نوشتار
حاضـر ن�ز در صـدد استقـصاى ا*ن مـوارد ن�ست و تنها در صـدد ارائه/ چند نمونه/ مـختـصر از
كـاربرد قواعـد فلسـفى در علم فـقـه است. از ا*ن جهت، بـه اختـصـار به كاربرد چـند قاعـده/

فلسفى در مسائل فقهى و تب��ن نحوه/ كاربرد آن�ها پرداخته مى�شود.

١. قاعده" استحاله" تأث�ر معدوم بر موجود

تأث�رگذارى و تأثّرپـذ*رى بر مبناى وجود است؛ ز*را نه�تنها عـدم از دا*ره/ تأث�رگذارى و
تأثّرپذ*رى ب�ـرون است، بلكـه ماه�ّـت ن�ز از ا*ـن دا*ره خارج اسـت. ا*ن قاعـده در مـبـاحث
فقهى، گاهى با عنوان «استحاله/ تأث�ر مؤخر بر مقدّم» ن�ز مطرح مى�شود كه با توجّه به معدوم
بودن موخّر در زمان تأث�رگذارى بر مقدّم، ب�ـانگر «تأث�ر معدوم بر موجود» است. ا*ن قاعده

در مسائل متعدّد فقهى كاربرد دارد كه به برخى از آن�ها اشاره مى�كن�م:
�ÒË« œd�—U‰∫ مشروط بودن روزه/ روز قبلى زن مستحاضه به غسل شب بعدى؛ روزه/ چند
گروه صح�ح ن�سـت كه از جمله/ آن�ها زن حائض و نفساء است؛ امّا در مورد زن مـستحاضه،
برخى فقها بر ا*ن باورند كه صحت روزه/ زن مسـتحاضه، مشروط به غسل شب بعدى است.
مـحـقّق حلّى صـاحـب شـرائع، ا*ن د*دگـاه را برگـز*ده، مى�نو*ســد: «و *صح (الصـوم) من
المسـتحاضـة إذا فعلت ما *جب عل�ـها من األغسـال أو الغسل» (حلى، ١٤٠٨: ١٧٨/١؛ نجفى،
١٤٢١: ٣٣٢/١٦). امّا در مقابل ا*ن د*دگاه، ا*ن مسألـه مطرح شده كه مشروط نمودن صحت
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روزه/ زن مسـتحـاضه بـه غسل شب بعـدى، با قاعـده/ فلسفى *ادشـده ناسازگـار است؛ لذا راه
حل�ّها*ى براى حل ا*ن مشكل ب�ـان شده است كه همه/ ا*ـن�ها ب�انگر تأث�ر ا*ن قاعـده/ فلسفى بر
مـبـاحث فـقـهى است (آخـوند خـراسـانى، ١٤٢٧: ١٧٩/١؛ اصـفـهـانى، ١٤٢٩: ٣٢/٢؛ طبـاطبـا*ى،
(بى�تا): ١٠٦/١). ا*ن مسأله/ فقـهى و مسائل د*گرى با هم�ن محتوا، باعث شكل�گـ�رى مسأله/

«شرط متأخر» در علم اصول شده است (آخوند خراسانى، ١٤٢٧: ١٧٩/١).
�ÂÒËœ œd�—U∫ كاشف�ّت اجـازه در ب�ع فضولى؛ اثرگذارى عقدى كه بـه شكل فضولى انجام
گرفـته، بر اجازه/ كـسى متـوقr است كه حق اجازه دادن دارد؛ مـثًال مالك *ـا ولى كه در حكم
مالك است. امّا در ا*ن اختالف است كه آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتب مى�شود كه از آن
به «اجازه/ ناقله» تعب�ر مى�شود، *ا ا*ن�كه اجازه، كاشr صحت عقد از زمان وقوع آن است كه
به آن «اجـازه/ كـاشفـه» گـفـته مـى�شود. نظر مـشـهـور، قـول دوم است. برخى فـقهـا بر اثبـات
كاشفـ�ّت اجازه، استدالل كـرده، به ا*ن�كه اگر اجازه، كاشr نبـاشد، تأث�ر معـدوم بر موجود
الزم مى�آ*د. فـخرالمـحقّـقـ�ن مى�نو*سد: «احـتج القـائلون بكونها كـاشـفة بأنه لواله لزم تأث�ـر
المـعـدوم فى الموجـود، الن العـقـد حالـها عـدم» (عـالمه حلى، ١٣٨٧: ٤١٩/١؛ كـركى، ١٤١٤:

٧٥/٤؛ عاملى، ١٤١٩: ٦٠٧/١٢؛ ش�خ انصارى، ١٤١٥: ٤٠٠/٣؛ خو*ى، ؟؟؟؟: ٧٦٨/١).
�ÂÒu� œd�—U∫ كاشف�ّت *ا ناقل�ّت فك رهن؛ فك رهن عـبارت است از خروج مال مورد
رهن از حـالت وث�قـه. فك رهن به طرق ز*ر اعـمال مى�شـود: پرداخت د*ن از طرف راهن؛
صرف نظر كـردن مرتهن از مال مـرهونه؛ و ابراء د*ن از طرف مرتهن. تصـرّف شخص راهن
در مـال مـرهـونه، جـا*ز و نافـذ نـ�ـست. امّـا اگـر راهن، بـ�ـعى انجـام داد و مــال مـرهونه را
فروخت، سپس فك�ّ رهن نـمود، آ*ا فك رهن، كاشr از صحت معـامله/ قبلى است *ا ناقل
است؟ در ا*ن مسأله ن�ز همچون مسأله/ قـبل اختالف نظر وجود دارد و استدالل بر كاشف�ّت،

به قاعده/ «استحاله/ معدوم بر موجود» صورت گرفته است (نائ�نى، ١٣٧٣: ٣٧٥/١).
�Â—UN?Ç œd�—U∫ سـقوط خـ�ار در ب�ع الخـ�ار با اسـقـاط بعد از عـقد؛ *كى از افـراد خ�ـار
شرط، ب�ع الخـ�ار است. خ�ار در ب�ع الخـ�ار با اسقـاط بعد از عقد، سـاقط مى�شود. برخى
فقـها بر ا*ن مطلب، اشكال ثـبوتى مطرح كرده�انـد مبنى بر ا*ن�كه اگـر اسقـاط، سبـب�ّت براى
سـقوط داشـته باشـد و مقـصود از سـبـب�ّت همـان سبـب�ّت در امـور تكو*نى باشـد، ا*ن اشكال
مطرح مى�شود كه سقوط، با*د علّتى داشته باشد كه در حال سقوط، آن علّت موجود باشد؛
امّا در سقـوط خ�ار در ب�ع الخ�ـار با اسقاط بعد از عـقد، ا*ن علّت موجود ن�ست. نـكته/ قابل
توجـه ا*ن�كـه امـام خـمـ�نـى ا*ن مـسـأله را بنا بر مـسلك قـوم مطـرح كـرده، آن�را نقـد مى�كند
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(خم�نى، ١٤٢١: ٣٤٨/٤. ) امّا آنچه در ا*ن�جا اهم�ّت دارد، اصل كاربرد ا*ن قاعده/ فلسفى در
مسائل فقهى است؛ اعم از ا*ن�كه ا*ن كاربرد، اثباتى *ا نف�ى باشد.

٢. قاعده" استحاله" تحقّق عرض بدون موضوع

وجـود *ا فى�نفسـه است *ا فى�غـ�ـره. وجود فى�نفـسـه، وجودى است كـه اوالً مـفهـوم
وجود محـمولى از آن انتزاع مى�شـود؛ بنابرا*ن مفهوم انتـزاع�شده از او، جزو مفـاه�م اسمى
قلمـداد مى�شود. ثان�ـاً اگر وجـود فى�نفـسه، مـحدود و مـتناهى باشـد، مفـهوم مـاهوى از او
انتزاع مـى�شود. ثالثـاً فى�نفسه بـودن وجود، مالك اثنـ�ن�ّت و مسـتلزم تعدّد و تكثّـر واقعـ�ّات
عالم هستى است (عبود*ّت، ١٣٨٥: ٢٠٥/١). وجود فى�نفسـه *ا لنفسه است *ا لغـ�ره. وجود
فى�نفسه لغ�ره، وجود رابطى است كه قائم به غ�ر و تحقّق آن بدون تحقّق موضوعش، محال
است. ح�ـث�ّت فى�نفسـه و ح�ثـ�ّت لغ�ره در جهـان ذهن، دو ح�ثـ�ّت جدا از هم اما در جـهان

خارج، ع�ن هم هستند.
قاعده/ استحاله/ تحقّق عرض بدون موضوع ن�ـز در مسائل متعدّد فقهى كاربرد دارد كه به

برخى از آن�ها اشاره مى�كن�م:
�ÒË« œd�—U‰∫ شرا*ط تطه�ر با آب. *كى از شرا*ط تطه�ر با آب، زوال ع�ن نجاست و اثر
نجاست است. در تفـس�ر اثر نجاست، اختـالف نظر وجود دارد: برخى فقهـا، اثر نجاست
را به «رنگ» تفـسـ�ر كـرده و بر لزوم زوال رنگ نجـاست اسـتدالل كـرده�اند به ا*ن�كـه رنگ،
عرض است و عرض ن�ـازمند موضوع است؛ بنابرا*ن بقاى رنگ نجاست، ب�ـانگر بقاى ع�ن
نجــاست است؛ ز*ـرا عـرض بدون مــوضــوع، مــحــقّق نمى�شــود (آملى، ١٣٨٠: ١٧٢/٢؛

سبزوارى، ١٤١٣: ٩/٢).
�ÂÒËœ œd�—U∫ تفك�ك م�ـان شستن با آب و مسح با احجـار در تطه�ر. م�ـان شستن با آب و
مسح با احجار، ا*ن تفاوت وجود دارد كه در شستن با آب، زوال ع�ن نجاست و اثر نجاست
الزم است امّـا در مسح با احـجـار، زوال اثر نجاست الزم ن�ـست. برخى فـقهـا اثر را به رنگ
نجاست تـفس�ـر كرده و در اثبـات لزوم زوال اثر نجاست، به ا*ن اسـتدالل كـرده�اند كه رنگ،
عرض است و عـرض ن�ازمند موضوع است؛ بنابرا*ن بـقاى رنگ نجاست، ب�انگر بقـاى ع�ن

نجاست است؛ ز*را عرض بدون موضوع، محقّق نمى�شود (آملى، ١٣٨٠: ٥١/٣).
كـاربرد سـوّم: انكار ب�ع كـلّى فى�الذمـه. ب�ع كلّى در مـقـابل بـ�ع شـخـصى، به دادوسـتـد
كاالى كلّى گـفته مى�شود؛ به ا*ن مـعنا كه كاال*ى خـر*د و فروش بشود كه در وصr، مـع�ن
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است ولى در خارج، كلى و قابـل صدق بر افراد متعـدد مى�باشد. عنوان كلّ�ت در ب�ع كلّى،
گـاه صفـت ب�ع واقع مى�شـود و گاه صـفت مـبـ�ع است و هر دو، به *ك مـعنا است. كلّى در
ب�ع، *ا كلّى در ذمّـه است، مـانند آن�كـه كسى صـد كـ�لو گندمى را كـه از د*گرى طلب دارد،
مى�فروشـد؛ و *ا كلّى در خارج. ا*ن ن�ـز *ا كلّى در معـ�ّن است، مانند فـروختن صـد ك�لو از
برنج�هاى مـوجـود و مشـخّص در انبـار؛ و *ا كلّى مـشـاع، ماننـد فروخـتن *ك سـوم از برنج
مـوجود در خـارج (نجـفى، ١٤٢١: ٢٠٨/٢٢). برخى فـقـها همـچـون مـحقّـق نراقى، ب�ع كلّى
فى�الذمـه را انكار كـرده�اند؛ ز*را ملكـ�ّت، عرض و نـ�ازمـند است. ولى در كلّى فى�الذمـه،

موضوع آن، امر معدوم است كه عبارت است از كلّى فى�الذمه (س�ستانى، ١٤١٤: ٦٢/١).
�شده در خ�ار غبن. *كى از مسقطات خ�ار غبن، تصرّفrحكم ع�ن تل ∫Â—UNÇ œd�—U�
مشـترى مغـبون قبل از علـم به غبن است. در ذ*ل ا*ن مسـأله، مسأله/ د*ـگرى مطرح مى�شود
مـبنى بـرا*ن�كـه اگـر با وجـود غــبن، عـوضـ�ن هر دو تلـr شـوند، حكمش چ�ــست؟ شـ�خ
انصـارى م�ـان تلr مال غـابن و تلr مال مـغبـون، تفصـ�ل داده است (ش�خ انـصارى، ١٤١٥:
٢٠٠/٥). برخى فـقـهـا اظهـار كـرده�اند كـه اگـر خـ�ـار، حـق رد و اسـتـرداد باشـد، با تلr و
اتالف، اسـتـرداد ممـتنع اسـت؛ ز*را ع�ن مـزبور قـابل�ّت ندارد تـا ملك�ّت د*گرى بپـذ*رد؛ و
ع�نى وجـود ندارد و تحقّق ملك�ّـت از قب�ل عـرض بدون موضـوع مى�شود (اصفـهانى، ١٤١٨:

.(٣١٣/٤

٣. قاعده" الواحد

ا*ن قاعـده از قواعـد بس�ـار مهم و پركاربرد در مـسائل فلسـفى و ن�ز در مـسائل علم فـقه
است. م�رداماد آن�را جزو امّهات اصول عقلى دانسته است و ابن�رشد آن�را مورد اتّفاق قدما
مى�داند و تنها اشاعره با آن مخالفت كرده�اند (م�رداماد، ١٣٦٧: ٣٥١). قاعده/ الواحد، دو فرع
دارد: گـاهى از جانب علّـت به آن نگر*ستـه مى�شـود: «الواحد ال*ـصدر عنه اال الواحـد»؛ و
گاهى از جـانب معلول: «الواحـد ال*صدر اال عن الواحـد». ا*ن قاعـده ن�ز در مسـائل متـعدّد

فقهى كاربرد دارد كه به برخى از آن�ها اشاره مى�كن�م:
�ÒË« œd�—U‰∫ حكم فقهى كـث�رالشك. *كى از موارد شك�ها*ى كـه به آن�ها توّجه نشده و
فـاقـد اعـتـبـار است، شـك كـثـ�ـرالشك است. در ا*ن حكم، اخـتــالفى وجـود ندارند؛ امّـا
تعبـ�رات روا*ات، مـتفاوت است: در برخى روا*ات، از تعـب�ر «كـثرت سـهو»، در برخى از
تعبـ�ر «كثرت شك»، و در برخـى از تعب�ر «كـثرت وهم» استـفاده شده است. برخى فقـها در



فقه
لم 

ر ع
ى ب

الم
 اس

سفه1
ت فل

$را
تأث

١٥٧
"

صدد حل ا*ن اختالف، اظهار كرده�اند كه حكم نسبت به موضوع، همچون معلول نسبت به
علّت است؛ حكم در هـمه/ ا*ن مـوارد، *كـى است كه وجـوب مـضى است. بنـابرا*ن مطابق
قاعده/ الواحد در جانب معلول، موضوع ن�ز *كى بوده، تعاب�ر مختلr، ناظر به *ك حق�قتند
(اشـتهـاردى، ١٤١٧: ٨٦/١٨). نكتـه/ قابل توجـه ا*ن�كـه ممكن اسـت ا*ن كاربرد مـورد پذ*رش
(همان: برخى قـرار نگ�رد؛ و قـاعده/ الـواحد، مـختص امـور حقـ�قـى و تكو*نى قلمداد شـود 
٨٦/١٨). امّا آنچـه در ا*ن�جا اهمـ�ّت دارد، اصل كاربـرد ا*ن قاعده/ فـلسفى در مـسائل فقـهى

است اعم از ا*ن�كه ا*ن كاربرد، اثباتى *ا نف�ى باشد.
�ÂÒËœ œd�—U∫ حكم فقـهى بذل نفقه در حـج. استطاعت، شرط وجـوب حج است. اگر
كسى قسـمتى از نفقه را دارا باشـد و د*گرى بق�ه/ نفقـه را به او بذل نما*د، آ*ا حج بر او واجب
مى�شـود؟ برخى فــقـهـا همـچـون صــاحب مـدارك و صـاحب جـواهر قـائـل به وجـوب حج
شـده�اند. برخى فـقـها بر اثبـات وجـوب، به ا*ن اسـتـدالل كـرده�اند كه شـرط وجـوب حج،
تحقّق جامع اسـتطاعت است اعم از ا*ن�كه ا*ن جامع، در ضمن هر فردى به�صـورت مستقل
محـقّق گردد *ا ا*ن�كـه با ضمـ�مـه شدن *ك فرد به فـرد د*گر محـقّق شود. بنابرا*ن با تكـ�ه بر
قـاعده/ الواحـد در جانـب علّت، هرگاه ا*ن جـامع اسـتطاعت محـقّق شـود، وجوب حج ن�ـز
محقّق مى�شود. (سبحانى، ١٤٢٤: ٢٠٦/١ـ٢٠٧). ممكن است ا*ن كاربرد را برخى نپذ*رند و
قاعده/ الواحد، مختص امـور حق�قى و تكو*نى قلمداد شود؛ (همان: ٢٠٦/١ـ٢٠٧)؛ امّا آنچه
در ا*ن�جا اهمـ�ّت دارد، اصل كاربرد ا*ن قاعـده/ فلسفى در مـسائل فقـهى است اعم از ا*ن�كه

ا*ن كاربرد، اثباتى *ا نف�ى باشد.
�ÂÒu� œd�—U∫ الزم *ا جا*ز بودن عقـد معاطات. در ا*ن�كه آ*ا اصل در مطلق مـعامالت،
لزوم است *ا جـواز، و ن�ز در خـصوص الزم *ا جـا*ز بودن عقـد معـاطات، اختـالف است.
مـحقّق خـوانسارى بـر ا*ن باور است كه حكم به لـزوم، مبـتنى بر ثبـوت وحدت در حـق�ـقت
ملك�ّت اسـت. امّـا ا*ن مـدّعـا قــابل پذ*رش ن�ـست؛ ز*ـرا ملك الزم و جـا*ز، دو حـقــ�ـقت
مـختلفند. عـالوه بر ا*ن�كـه حقـ�ـقت سبب مـملِّك، در مـعامـالت با *كد*گر تفـاوت دارد و
مطابق قاعده/ الواحد در جـانب علّت، حق�قت مسبَّب ن�ـز مختلr مى�شود (امامى خوانسارى،

بى�تا: ٨٦).
�Â—UN?Ç œd�—U∫ شرط�ّت ملك طلق بودن در عـوض�ن. *كى از شرا*ط عـوض�ن در ب�ع،
ملك طلق بودن عـوضـ�ن است؛ امّـا آ*ا ا*ن شـرط، *ك شـرط مـستـقل در عـوضـ�ن است *ا
ب�انـگر *ك عنوان انتزاعى از مـوانع ب�ع است؟ ش�خ انصـارى د*دگاه دوّم و مـحقّق خـراسانى
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د*دگـاه اوّل را برگـز*ده�اند. بر اثـبـات د*دگـاه اوّل، چن�ن اسـتـدالل شـده كـه مطابق قـاعـده/
rالواحد، معلول واحـد جز از علّت واحد صادر نمى شود؛ بنابرا*ن وحـدت معلول، كاش
از وحدت علّت است و اگر در ظاهر، علّت، متعـدّد باشد، كشr مى�كن�م كه علّت، جامع
ب�ن افراد مـتعدّد است. بر اثبـات د*دگاه دوّم به قاعده/ الواحـد به ا*ن صورت تمسك شـده كه
هر كـدام از ا*ن موانـع و اعدام، مـؤثّرند؛ لذا مطابق قـاعـده/ الواحد در جـانب مـعلول، علّت

مؤثّر، جامع م�ان ا*ن موانع است (روحانى، ١٤١٢: ٢١٣/١٦).

٤. قاعده" استحاله" انقالب (انقالب الشىء عمّا هو عل�ه محالُ)

انقالب دو گـونه است: انقالب محـال و انقالب ممـكن. انقالب محـال، انقالب *ك
صورت به صورت د*گر و تحول *ك نوع محصّل به نوعى د*گر و *ا دگرگونى *ك فعل�ت به
فعل�ت د*گر است؛ ز*را هر فعل�ت و صورت محصّله، طارد د*گر صور و فعل�ت�ها است و
تحـقق هر *ك با زوال د*گرى همـراه است؛ *عنـى هرگاه صـورت و فـعل�ت جـد*دى حـادث
شود، صـورت و فعل�ت گذشتـه زا*ل مى�شود. انقالب غـ�رمستـح�ل، نظ�ر انقـالب ماده به
صـورت و جنس به فـصل و *ا نـاقص به تمـام است؛ ز*را مـاده بر خـالف صـورت، از ابهـام
خارجى و جنس بـر خالف فصل و نوع مـحصَّل، از ابهام ذهنـى برخوردار است؛ و هر دو،
نسبت به صـورت و فصل، ناقص و ناتمام مى�باشند و هر شىء ناقص در تحـول و دگرگونى
خـود، به فـعل�ت تبـد*ـل شـده، با آن قـابل جـمع است (جـوادى، ١٣٨٦: ٣٥٩/٢؛ اصـفـهـانى،

.(١٤١٨: ١٤٥/٢
ا*ن قاعده در مسائل متعدّد فقهى كاربرد دارد كه به برخى از آن�ها اشاره مى�كن�م:

�ÒË« œd�—U‰∫ شرط�ّت اجـازه براى تأث�ر عـقد. در كـاشفـه *ا ناقله بودن اجازه، اخـتالف
نظر وجود دارد. د*دگـاه كشr حقـ�قى، *كى از د*دگاه�هاى مطرح است. شـ�خ انصارى بر
ا*ن د*دگـاه اشكاالتى مطرح كـرده كه *كى از آن�ها لزوم انقـالب است (ش�خ انـصارى، ١٤١٥:

٤٠٧/٣؛ اصفهانى، ١٤١٨: ١٤٥/٢).
�ÂÒËœ œd�—U∫ عدول از ن�ّت *ك روزه به روزه/ د*گر. مقتـضاى قاعده/ اوّلى در باب عدول
از ن�ّت *ك روزه به روزه/ د*گر، عـدم جواز عدول است؛ ز*ـرا عدول در اثناى عمل، بـ�انگر
انقالب افـعال گـذشته از مـعدول�عنه به مـعدول�ال�ه است و انقـالب در ماه�ّت، مـحال است

(آملى، ١٣٨٠: ٤٧٩/٧).
�ÂÒu� œd?�—U∫ عدول در ن�ّت اعـتكاف. مقتـضاى قاعـده/ اوّلى در باب عدول از ن�ّت *ك
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اعـتكاف بـه اعـتكاف د*گر، عـدم جـواز عــدول است؛ ز*را عـدول در اثناى عـمل، بـ�ـانگر
انقالب افـعال گـذشته از مـعدول�عنه به مـعدول�ال�ه است و انقـالب در ماه�ّت، مـحال است

(همان: ١٥٠/٩).
�Â—UNÇ œd�—U∫ استناد عقد فضولى به مالك. برخى فقـها بر استناد عقد فضولى به مالك
اشكال كـرده�اند كـه الزمه/ آن، لزوم انقـالب است. برخى فـقـها ا*ـن اشكال را نپذ*ـرفتـه، به

تحل�ل و بررسى آن پرداخته�اند. (كوه�كمرى، ١٤٠٩: ٢٨١).
ا*ن قاعـده كاربردهاى فراوان د*گرى ن�ـز دارد كه از جمله/ آن�ها ا*ن مـوارد است: صور
ب�ع وقr (اصفـهانى، ١٤١٨: ١٣٦/٣)؛ حكم تور*ه (خو*ى، بى�تا: ٤٠١/١)؛ حكم غسل با آب

مضاف (اشتهاردى، ١٤١٧: ٤١٦/٣)؛ و وجوب ت�مّم در صورت فقدان آب (همان: ٢٤٨/٩).
قواعد فلسفى فراوان د*گرى ن�ز در مباحث مختلr علم فقه كاربرد دارند كه تب��ن آن�ها

ن�ازمند نوشتار مبسوطى است و تنها به فهرست برخى از آن�ها اشاره مى�كن�م:
قاعده/ «اسـتحاله/ اجتـماع مثل�ن» در مبـاحث مختلr علم فقه كـاربرد دارد؛ از جمله در
ا*ن موارد: آداب تخلّى (خوانسـارى، بى�تا: ٤٤٤/١)؛ تعـ��ـن مبـدأ خـ�ار شـرط (حلى، ١٤١٣:
٦٨/٥؛ شه�د اول، ١٤١٧: ٢٦٩/٣؛ س�ورى حلى، ١٤٠٤: ٤٥/٢؛ م�مرى، ١٤٢٠: ٤٦/٢)؛ *ق�ن در
اصل طهـارت و حـدث و شك در تعـ��ن مـتـأخـر (لوامع األحكام: ٣٧٦)؛ جـر*ان خـ�ار شـرط در همـه/
مـعــاوضـات (شـ�خ انـصـارى، ١٤١٥: ٩٥/١٥)؛ تنجس آب جـارى (همـدانى، ١٤١٦: ٥٤/١)؛

ك�ف�ّت وضو (همان: ٢٨٦/٢)؛ و تع��ن مبدأ خ�ار ح�وان (*زدى، ١٤٢١: ٢٦/١).
قـاعده/ «اصـالت وجود و اعـتـبار*ّت مـاه�ّت» ن�ـز در مبـاحث مخـتلr علم فـقه كـاربرد
(خم�نى، دارد؛ از جمله در ا*ن موارد: حـق�قت ملك�ّت (كوه�كمرى، ١٤٠٩: ٣٣)؛ خ�ار ع�ب 

١٤١٨: ٢٠/١)؛ و حكم فقهى معاطات (اراكى، ١٤١٥: ٥٢/١).
قـاعده/ «كلّـى طب�ـعى» ن�ـز در مـباحث مـخـتلr علم فـقه كـاربرد دارد؛ از جـمله در ا*ن
موارد: احكام ازالـه/ نجاست (كـاشr الغطاء، بى�تا: ٣٣٠)؛ وجـوب تع�ـ�ن سوره بعـد از حمـد
(همـدانى، ١٤١٦: ٣٨٣/١٢)؛ شـروط عوضـ�ن (حلى، ١٣٨٧: ٤٣٠/١)؛ اشـتراط عـ�ن بودن *ا
شـبــه�عـ�ن بودنِ مــبـ�ع (شـ�خ انصـارى، ١٤١٥: ٢٢٦/٥)؛ حكم ب�ع صــاعى از صـبـره (همـان:
٢٩٥/١١)؛ وقوع غـرر در ب�ع كلّى (نراقى، ١٤٢٢: ٣٠٥)؛ و حقـ�قت هـبه (شهـ�د ثانى، ١٤١٣:

١٣/٦؛ نجفى، ١٤٢١: ١٦٣/٢٨).
قاعـده/ «االمتـناع باالختـ�ار ال*نافى االخـت�ـار» ن�ز در مـباحث مـختلr علم فـقه كـاربرد
دارد؛ از جـمله در ا*ن موارد: حكم فـقهـى سفـر معـص�ت اكـراهى (نراقى، ١٤١٥: ٢٧٢/٨)؛
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اشتـراط اباحه/ مكان مـصلى (نجفى، ١٤٢١: ٥٣٨/٤؛ همـدانى، ١٤١٦: ٣٩/١١؛ نائ�نى، ١٤١١:
٦/٢)؛ لزوم تعلّم قرائت بر عاجز از تلفظ و عدم صحت نمازش در آخر وقت (نجفى، ١٤٢١:
١٥٥/٥)؛ حكم ضــ�ق وقت براى تعلّم قــرائت (همـان: ٢٢٨/٥)؛ مـطهـرات، اسـالم (انـصـارى،
١٤١٥: ٣٢٦/٥؛ همدانى، ١٤١٦: ٣٠٩/٨)؛ اشـتراط شناخت علـم كالم در اجـتهـاد (: ٢٨١)؛
حكم فقهى سـاختن صور مجـسمه (قزو*نى، ١٤٢٤: ٢٠٣/٢)؛ غسل جنابت (همدانى، ١٤١٦:
٢٧٨/٣)؛ حكم جـب�ـره (كاشـانى، ١٤٢٨: ٥١١/٢)؛ و نمـاز در لباس مـشكوك (نائ�نى، ١٤١٨:

.(٢١٤
قاعده/ «اسـتحاله/ ترج�ح بدون مرجّح» ن�ـز در مباحث مختلr علم فـقه كاربرد دارد؛ از
جمله در ا*ن مـوارد: كتاب د*ن (حلى، ١٣٨٧: ٤٤/٢)؛ احكام لقطه (همان: ١٣٧/٢)؛ احكام
وصـــ�ّت (همـــان: ٤٩٢/٢)؛ احكام حـــ�ض (حلى، ١٤٠٧: ١٦٤/١)؛ مـــوانع ارث (همـــان:
٣٦١/٤)؛ كـراهت اسـتـدانه در حـال اخـتـ�ـار (كـركى، ١٤١٤: ١٤/٥)؛ ماه�ّت روزه (اردب�لى،
١٤٠٣: ٧٧/٥)؛ نمــاز (شــهــ�ـــد ثانى، ١٤١٣: ١٨٠/١)؛ تعــدّد ولـى مــ�ّت (بحــرانى، ١٤٠٥:

٣٢٧/١٣)؛ و مدّت مساقات (همان: ٣٦١/٢١).
قـواعد فلسـفى فـراوان د*گرى ن�ـز در مبـاحث مـختلr علـم فقـه كـاربرد دارند كه همـه/

ا*ن�ها ب�انگر ارتباط تنگاتنگ م�ان فلسفه و علم فقه است.

نت�جه	گ�رى

برخى مـسائل فلسـفى، تأث�ـرات كلّى بر علم فـقه داشـته، بر نظـام كلّى علم فقـه اعم از روش
علم فقـه، موضوع آن، كل�ّت مسـائل ا*ن علم و مانند ا*ن�ها، تأث�رگـذارند؛ و پذ*رش *ا نقد
آن�ها، تأث�ر مستق�مى بر نظام كلّى علم فقـه دارد. برخى مسائل فلسفى ن�ز بر تك تك مسائل
علم فقه تأث�ر دارند. مهم�تر*ن موارد تأث�ـرگذارى كلّى فلسفه بر علم فقه، از ا*ن قرار است:
*كم: تأث�ـر فلسـفه بر شكل�گـ�ـرى فلسفىِ اند*ـشه/ فـقهى؛ دوّم: تـأث�ر فلسـفـه بر تقو*ت نقـد
اخبار*ان؛ سـوّم: تأث�ر فلسفه بر حـوزه/ زبانى علم فقه؛ چهارم: تأث�ـر فلسفه بر حوزه/ تفـس�ر
الفاظ در علم فقه؛ پنجم: تأث�ر فلسفه بر روش علم فقه؛ ششم: تأث�ر فلسفه بر تب��ن ساختار
و اهداف كلّى فـقه؛ هفـتم: تأث�ـر فلسـفه بر تبـ�ـ�ن مكان�ـزم كاركـرد فقـه در سـعادت انسـان؛
هشتم: تأث�ر فلسفـه بر نظام كلّى عبود*ّت و مولو*ّت در علم فقه؛ نهم: تـأث�ر فلسفه بر برخى

پ�ش�فرض�هاى عمده در علم فقه. برخى قواعد فلسفى ن�ز بر مسائل علم فقه تأث�رگذارند.
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»��U�M◊، مجتمع آموزش عالى فقه، قم، شماره/ چهارم و پنجم، ص٢٣ـ٥١.
٧. اشتهاردى، على�پناه (١٤١٧)، �ËdF�« „—«b…، دار األسوة للطباعة و النشر، تهران، اول.

٨. اصفهانى، محمدحس�ن (١٤١٨)، �V�UJL�« »U�� W}�U، أنوار الهدى، قم، اول.
٩. ــــــــــــ (١٤٢٩)، �W|«—b�« W|U?N، مـؤسـسة آل الـب�ت (ع) إلحـ�ـاء التـراث، ب�ـروت،

چاپ دوم.
١٠. آملى، م�ـرزا محـمدتقى (١٣٨٠)، �vI�u�« …Ëd?F�« Õd� v� Èb?N�« ÕU�?B، ١٢ جلدى،

مؤلr، تهران، اول.
١١. ش�خ انصـارى، مرتضى (١٤١٥)، ��?V�UJL�« »U، كنگره/ جـهانى بزرگداشـت ش�خ

اعظم انصارى، قم، اول.
ÂUJ�√ v� …d{UM�« oz«b�١٢. بحرانى، آل عصفور، *وسr بن احمد بن ابراه�م (١٤٠٥)، »�
»�d�UD�« …d?�F…، دفتـر انتشـارات اسالمى وابستـه به جامـعه/ مدرسـ�ن حوزه/ علمـ�ه، قم، ـ

ا*ران، اول.
��Âu، مركز نشر اسراء، چاپ سوم.� o}�— ،١٣. جوادى آملى، عبدالله (١٣٨٦)

١٤. ــــــــــــ (١٣٨٧) ع�ن نضاخ، مركز نشر اسراء، قم، چاپ اول.
��?s|bN، دفتـر انتشـارات اسالمى،?L�« –ö� Ë s|b�« r�U?F� ،(تا�١٥. حسن بن ز*ن�الد*ن (بى

قم، چاپ نهم.
Õd� v?� Ÿ—U��« »cN?L�« ،(١٤٠٧) الد*ن احـمد بن مـحمـد اسدى�١٦. اسدى حلّـى، جمال

��l�UM�« dB، دفتر انتشارات اسالمى، قم، اول.L�«
ÂUJ�√ v� W?F?}?A�« nK�?�١٧. عـالمـه حلّى، حـسن بن *وسr بن مطهـر اسـدى (١٤١٣)، �?
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»�WF|dA، دفتر انتشارات اسالمى، قم، دوم.
Õd?� v� bz«uH�« ÕU?C|≈ ،(١٣٨٧) r١٨. فـخر المـحقـق�ن حلّـى، محـمد بن حـسن بن *وس

�b�«uI�«  öJA، مؤسسه/ اسماع�ل�ان، قم، اول.
Ë ‰ö?��« qzU�?� v� Âö�ù« lz«d?� ،(١٤٠٨) الد*ن جـعفر بـن حسن�١٩. محـقق حلّى، نجم

�Â«d، مؤسسه/ اسماع�ل�ان، قم ـ ا*ران، دوم.�«
��?lz«d?A�« dB، ٤ جلد،?L� lz«d�« `}?IM��« ،٢٠. س�ـورى حلّى، مقـداد بن عبـدالله (١٤٠٤)

انتشارات كتابخانه/ آ*ت�الله مرعشى نجفى، قم، اول.
٢١. خراسانى، محمّدكاظم (١٤٢٧)، �u�_« W|UH‰، مؤسسة النشر اإلسالمى، قم، چاپ

اوّل.
٢٢. خمـ�نى، س�دروح اللّه مـوسوى (١٤٢١)، ��?l}��« »U، مؤسسـه/ تنظ�م و نشر آثار امام

خم�نى، تهران، اول.
٢٣. ــــــــــــ (١٤١٠)، »�qzU�d، مؤسسه/ مطبوعاتى اسماع�ل�ان، قم، چاپ اول.

٢٤. خمـ�نى، س�ـدمصطفى مـوسوى (١٤١٨)، »��?{U—» ، مؤسـسه/ تنظ�م و نشـر آثار امام
خم�نى، تهران، اول.

٢٥. خوانسارى، آقا حس�ن بن محمد (بى�تا)، �Ë—b�« Õd� v� ”uLA�« ‚—UA”، بى�جا.
٢٦. امامى خوانسارى، محمد (بى�تا)، »��V�UJL�« vK� W}�U��« W}�U، قم.

٢٧. خو*ى، ابوالقاسم (١٤٢٢ـ الr)، �u�_« ÕU�B‰، مؤسسه/ اح�اء آثار االمام الخوئى،
قم، چاپ اول.

٢٨. ــــــــــــ (بى�تا)، �W�UIH�« ÕU�B، انتشارات داورى، قم.
٢٩. ــــــــــــ (١٤٢٢ ـ ب)، �?�?t?I?H�« ‰u??�√ v� Ô «d?{U، مـؤسـسـة إحـ�ـاء آثار اإلمـام

الخوئى، قم. چاپ اول.
٣٠. ــــــــــــ (١٤١٦)، �vI�u�« …ËdF�« bL�F، منشورات مدرسة دار العلم، قم، دوم.

٣١. روحانى، س�دصادق (١٤١٢)، �Ÿ®‚œUB�« tI©، دارالكتاب، قم، اول.
٣٢. سبحانى، جعفر (١٤٢٤)، »��dG�« W}�ö�ù« WF|dA�« v� Z»¡، مؤسسه/ امام صادق(ع)،

قم، اول.
٣٣. سبزوارى، س�دعبداألعلى (١٤١٣)، �ÂUJ�_« »ÒcN، مؤسسه/ المنار، قم، چهارم.

٣٤. سروش، عبدالكر*م (١٣٦٦)، �lM� ÃÒdH، نشر سروش، تهران، چاپ اوّل.
٣٥. سـ�ـسـتـانـى، سـ�ـدعلى (١٤١٤)، »�u?�_« rK?� v� b?�«d‰، تقـر*ر من�ـر قـط�ـفى، نشـر

ل�توگرافى حم�د، قم، چاپ اول.
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٣٦. شـه�ـد ثانى، ز*ن الد*ن (١٤١٣)، �?�?Âö?�ù« lz«d?� `}?IM� v�≈ ÂU?N�_« p�U، مـؤسسـة
المعارف اإلسالم�ة، قم، اول.

�u?�ú� …b|b‰، مركـز االبحاث و الـدراسات?�« r�UF?L�« ،٣٧. صدر، مـحمّـدباقر (١٤٢١)
التخصّص�ّة للشه�د الصدر، قم، الطبعة االولى.

٣٨. ــــــــــــ (١٤٢٦)، ��u�ô« rK� v� Àu‰، تقر*ر س�دمحـمود هاشمى شاهرودى،
مؤسسه/ دا*رةالمعارف فقه اسالمى.

٣٩. مـالصدرا، مـحمـد بن ابراه�م (١٩٨١)، »_�?W?F�—_« —UH، دار اح�ـاء التراث العـربى،
ب�روت، چاپ سوّم.

٤٠. ــــــــــــ (١٣٨٧)، »�œUF?L�« Ë √b�?L، تقـد*م و تصحـ�ح س�ّـد جالل�الد*ن آشـت�ـانى،
بوستان كتاب، چهارم.

٤١. ــــــــــــ (١٣٨٦)، »�W}�u�d�« b�«uA، بوستان كتاب، چهارم.
٤٢. ــــــــــــ (١٤٢٢)، �W|d}�ô« W|«bN�« Õd، مؤسسة التار*خ العربى، ب�روت، اول.

٤٣. ص�ـمرى، مفـلح بن حسن (١٤٢٠)، �?Âö?�ù« lz«d� Õd?� v� Â«dL�« W|U، دارالهادى،
ب�روت، اول.

٤٤. طباطبا*ى، س�دمحمّدحس�ن (١٤١١)، »�Ê«e}L، مؤسسة االعلمى، ب�روت، الطبعة االولى.
�WLJ، با تصـح�ح و تعل�ـقات اسـتاد فـ�اضى، مـؤسسـه/?�« W|UN� ،٤٥. ــــــــــــ (١٣٨٥)

آموزشى امام خم�نى، قم، سوّم.
٤٦. ــــــــــــ (بى�تا)، �W|UHJ�« W}�U، بن�اد علمى و فكرى عالمه طباطبا*ى، قم، چاپ اول.

٤٧. ــــــــــــ (١٤٢٨)، ��U�D�« W�öF�« qzU�— W�uL��vzU، مكتبة فدك، قم، چاپ اول.
٤٨. عـابدى، احمـد (بى�تا)، مـصلحت در فقـه، �?dE� Ë b?I� ÏÁÅt�UMKB، سال سـوّم، شمـاره/

چهارم، قم، ص ١٦٦ـ١٧٧.
٤٩. شه�د اول عاملى، محمد بن مكى (١٤١٧)، »�W}�U�ù« tI� v� W}�dA�« ”Ë—b، ٣ جلد،

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه/ مدرس�ن حوزه/ علم�ه، قم، دوم.
٥٠. عاملى، س�د جواد (١٤١٩)، �W�«dJ�« ÕU�H، جامعه مدرس�ن حوزه/ علم�ه، قم، چاپ

اوّل.
٥١. عبود*ت، عبدالرسول (١٣٨٥)، v|«—b� XLJ� ÂUE� t� Èb�¬—œ، سمت، تهران، اول.

٥٢. قزو*نى، س�دعلى موسوى (١٤٢٧)، »b}KI��« Ë œUN��ô (التعل�قة على معالم األصول)،
در *ك جلد، دفـتر انتـشارات اسـالمى وابسـته به جـامعـه/ مـدرس�ن حـوزه/ علم�ـه، قم،

اول.
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�Â«d، دو جلد، دفتر انتشارات�« Ë ‰ö��« W�dF� v� ÂUJ�_« l}�UM| ،(١٤٢٤) ٥٣. ــــــــــــ
اسالمى وابسته به جامعه/ مدرس�ن حوزه/ علم�ه، قم، اول.

»U�� ‡ l�UM�« d?B��L�« Õd� v� l?�UML�« bI�M� ،(١٤٢٨) r*الله شر�٥٤. كاشانى، مال حـب�ب
»�UND—…، ٢ جلد، انتشارات دفتر تبل�غات اسالمى حوزه/ علم�ه، قم، اول.

٥٥. كاظمى، فاضل، جواد بن سعد اسدى (بى�تا)، ��ÂUJ�_«  U|¬ v�≈ ÂUN�_« p�U، بى�جا.
٥٦. كركى، محقق ثانى (١٤١٤)، جامع »�b�«uI�« Õd� v?� b�UIL، مؤسسه/ آل�الب�ت(ع)،

قم، دوم.
٥٧. كـوه�كـمـرى، سـ�ـدمـحـمـد بن على حـجت (١٤٠٩)، �?�?l}?��« »U، دفـتـر انتـشـارات

اسالمى، قم، دوم.
٥٨. مطهّرى، مرتضى (١٣٧٥)، »�K� ‰u�}�Uz— ‘Ë— Ë tH�r، صدرا، قم، چاپ نهم.

٥٩. مكارم ش�رازى (١٤٢٨)، »�u�_« —«u‰، تقر*ر احمد قدسى، نشر مدرسه/ امام على�بن
ابى�طالب(ع)، قم، دوّم.

٦٠. م�رداماد، محمّدباقر (١٣٦٧)، »��I�U ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
٦١. نائ�نى، مـ�ـرزامـحـمدحـسـ�ن غـروى (١٤١٨)، —�?uJA?L�« v� …ö?B�« W�U„، مـؤسسـه/

آل�الب�ت(ع)، قم، اول.
٦٢. ــــــــــــ (١٤١١)، ��öB�« »U… (للنائ�نى)، ٢ جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته

به جامعه/ مدرس�ن حوزه/ علم�ه، قم، اول.
٦٣. ــــــــــــ (١٣٧٣)، �V�UJL�« W}�U� v� V�UD�« W}M، المكتبة المحمد*ة، تهران، اول.

lz«d?� Õd?� v?� ÂöJ�« d�«u?� ،(١٤٠٤) ٦٤. نجـفى، صــاحب الجـواهر، مـحــمـد حـسن
»Âö�ù، دار إح�اء التراث العربى، ب�روت، هفتم.

�b|b، مؤسسه/ دا*رةالمعارف فقه اسالمى�« t�u� v� ÂöJ�« d�«u� ،٦٥. ــــــــــــ (١٤٢١)
بر مذهب اهل ب�ت(ع)، قم، اول.

٦٦. نراقى، مولى احمد (١٤١٥)، ���WF|dA�« ÂUJ�√ v� WF?}A�« bM، مؤسسه/ آل�الب�ت�(ع)،
قم، اول.

٦٧. نراقى، مولى محمدمهدى (بى�تا)، �Âö�ù« WF|d� tI� v� ÂUJ�_« l�«u، قم، اول.
٦٨. ــــــــــــ (١٤٢٢)، �ÂUJ�_« ‚—UA، كنگره/ نراق��ن مالمهدى و مالاحمد، قم، دوم.

٦٩. همدانى، آقارضا (١٤١٦)، �t}IH�« ÕU�B، مؤسسة الجعفر*ـة إلح�اء التراث و مؤسسة
النشر اإلسالمى، قم، اول.

٧٠. *زدى، محمدكاظم (١٤٢١)، �V�UJL�« W}�U، مؤسسه اسماع�ل�ان، قم، دوم.


