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چکیده

از نظر عالمان اصول فقه ،احکام الهی نزد خداوند اموری ثابت و واقعیاند و احکام استنباط شده توسط

فقیهان ،ظاهریاند و در فرض ناسازگاری با آن احکام واقعی ،تغییری در آن ها ایجاد نمیکنند .با این وجود،
این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب میشود تا فقها در موضوع های یکسان و با مراجعه به منابع مشابه،
احکام متفاوتی استنباط کنند؟ هرچند بیشتر پاسخ ها به این پرسش ناظر به تأثیر زمان و مکان و تغ ییر
موضوع های احکام است ،اما به نظر میرسد یکی از اسباب اثرگذار در تغییر احکام شرعی ،اختالف در
دستگاه «استعاره-نظر یه» است .بر اساس دستاوردهای زبان شناسان شناخت گرای معاصر ،فرآیند تفکر انسان،
ماهیتی استعاری داشته ،بیشتر استعاره های زبانی ،معلول وجود استعاره ها در ساختار مفهومی ذهن انسان
است .بر این اساس ،تمامی مفاهیم انتزاعی به واسطه فرآیند تجسم سازی از یک امر شناخته شده و عینی،
مفهومی میشوند .یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام
شده است ،نشان میدهد اختالف در احکام ،ناشی از اختالف در نظر یه های اصولی است و اختالف در
نظر یه های اصولی ،برآمده از دگردیسی در استعاره های پشتیبان و درونی این نظر یات است .برای نمونه ،دو
استعاره «عبد و موال» و «قانون گذار و قانون پذیر» که در طول زمان و بر اساس مفهوم انتزاعی «تکلیف»  -به
عنوان مهم تر ین و تأثیرگذارتر ین مفهوم انتزاعی موجود در اصول فقه  -شکل گرفته اند ،سبب ایجاد نظر یه های
مختلفی در این علم شده و به دنبال آن بر استنباط فقیه از منابع فقهی (کتاب و سنت) نیز اثرگذار بوده است.
کلیدواژه ها :استعاره ،استعاره مفهومی ،اصول فقه.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول3131/60/13 :؛ تاریخ تصویب نهایی.3131/31/31 :
 . 3نویسنده مسئول
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The Feasibility of Applying the Conceptual Metaphor Theory in the
Analysis of Usul al-Fiqh Issues
Saied Nazari Tvakoli, Ph.D. Associate Professor, University of Tehran
Masoud Jahandoust Dalenjan Ph.D. Student of Islamic Jurisprudence and
Foundations of Islamic Law, University of Tehran (corresponding author)
Abstract
From the viewpoint of Uslu al-Fiqh scholars, divine precepts are fixed and actual in
the sight of Allah and the verdicts inferred by jurists are apparent and in case of their
inconsistence with the actual rules, make no change to them. However, the question
arises what causes jurists to infer different verdicts as to the same subjects and by
referring to similar sources? Although most of the answers to this question concern
the influence of time and place and the change in subject matters of the verdicts, it
seems that one of the factors affecting the change in the religious verdicts is the
difference in the “metaphor-theory” system. According to the achievements of
contemporary cognitive linguists, the process of human thought is of a metaphorical
nature and most of the linguistic metaphors are due to the existence of metaphors in
the conceptual structure of human mind. Accordingly, all abstract concepts become
conceptual through the process of visualizing a known and objective matter. The
findings of the present study which has been done by analytical-descriptive method
and based on library resources show that the difference in the verdicts is due to the
difference in the Usuli theories and the difference in the Usuli theories stems from
metamorphosis of the supporting and internal metaphors of these theories. For
example, the two metaphors “slave and master” and “legislator and law-abiding”
which have evolved over time and based on the abstract concept of duty- as the most
important and influential abstract concept in Usul al-Fiqh- have led to different
theories in this science and subsequently, have also affected the jurists' inference from
jurisprudential sources (the Holy Book and Sunna).
Keywords: metaphor, conceptual metaphor, Usul al-Fiqh.
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مقدمه
مطالعات تاریخی نشان از آن دارد که با وجود دگرگونی پیوسته احکام اسالمی ،منابع استتنباط احکتام،
کم و بیش اعتبار گذشته خود را حفظ کرده و تغییرات عمدهای در آنها مشاهده نمیشتود .از ایتن رو ،ایتن
پرسش به ذهن میرسد که تغییترات احکتام شترعی متتأثر از دخالتت چته امتوری استت؟ هرچنتد تغییتر
موضوعات یا دخالت عنصر زمان و مکان در استنباط احکام سبب تغییر در احکام میشوند ،اما بدون تردید
تنها عامل آن نیستند؛ زیرا گاه با ثابت بودن زمان و مکان ،فهم فقهای یک دوره از گزارههتای دینتی متفتاوت
است .بررسیهای پژوهشگران نشان میدهد که یکی از عوامل اثرگذار در تغییر احکام شرعی ،اختتالف در
دستگاه «استعاره -نظریه» است.
هرچند بر اساس نظریه کالسیک ،استعاره یک آرایه ادبی بوده ،جنبته زیباییشتناختی دارد (ختادمزاده و
سعیدی مهر)8 ،؛ اما زبان شناسان شناختگرای معاصر با نقد پیشفرضهای نظریه کالستیک ،استتعاره را
از حوزه ادبیات خارج کرده و با طرح نظریه «استتعارههای مفهتومی» ،مستیری نتو در روششناستی علتوم
گشوده اند .بر اساس این نظریه ،تفکر انسان ماهیتی استعاری دارد و تمام مفاهیم انتزاعی بته واستطه فرآینتد
تجسم سازی از یک امر شناختهشده و عینی ،مفهومی میشوند (.)Lakoff & Johnson, 3-6
بر این استاس ،می تتوان اختتالف احکتام را ناشتی از اختتالف در نظریتههای اصتولی و اختتالف در
نظریههای اصولی را ناشی از اختالف در دستگاه «استعاره-نظریه» دانست؛ چراکه استتعارههای مکنتون در
نظریتتههای اصتتولی ،موجتتب سویهستتازی در نظریتتهها میشتتوند و تحتتوالت در حتتوزه احکتتام ،ناشتتی از
دگردیسیها در استعارههای پشتیبان این نظریهها هستند.
در پژوهش حاضر ابتدا به بیان نظریه معاصر استعاره و چیستی استعارههای مفهتومی میپتردازیم و در
ادامه از تأثیرپذیری علم اصول از این نظریه سخن به میان میآوریم و سرانجام یکی از استعارههای مفهومی
موجود در علم اصول را به عنوان شاهد بیتان کترده ،آثتار آن بتر استتدالل در مستامل را متورد بررستی قترار
میدهیم.
مفهوم شناسی استعاره
استعاره ،اسم مصدر از ریشه «ع.و.ر» ،در لغت به معنای «عاریت خواستن» است (عمید .)011 ،این
واژه از جمله اصطالحات رایج در علم ب یان بوده ،دانشمندانی همچون جتاحظ ،ابتن قتیبته ،مبترد ،ثعلتب،
عبدالله بن معتز و ابراهیم بن وهب به تفصیل درباره آن گفتگو کترده ،گتاه آن را نقتد کردهانتد (فرزانته/01 ،
242؛ طبانه .)84 ،هرچند در قرن چهارم هجری ،استعاره به یکی از مهمترین مسامل علم بیان تبدیل شتد؛
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اما سک اکی در قرن هفتم هجری صورتی کامل از علم بیان را در کتاب مفتاح العلوم ارامته کترد .بتر استاس
تقسیم سکاکی ،عمدهترین مباحث علم بیان عبارتاند از :تشبیه ،مجاز ،استعاره و کنایته« .تشتبیه» ادعتای
همسانی میان دو یا چند پدیده است ،اگر ویژگی یا صفات مشترکی داشته باشتند .تشتبیه دارای چهتار رکتن
است :مشبه ،مشبهبه ،ادات تشبیه و وجه شبه (فرزانه« .)242 /01 ،مجاز» بر دو گونه است :لغوی و عقلی.
مجاز لغوی عبارت است از کاربست لفظ در غیر از معنایی که برای آن وضع شده است بته واستطه وجتود
یک قرینه لفظی (قرینه صارفه) و یک مناسبت و پیوستگی (ع القه) میان دو معنای حقیقی و مجازی .منظور
از «مجاز عقلی» هم اسناد فعل به فاعل غیرحقیقی است (سکاکی 122 ،و  162و « .)191کنایه» لفظتی
است که معنای غیر اصلی آن مورد نظر است؛ اما چون قرینهای برای عدم کاربستت معنتای اصتلی وجتود
ندارد ،میتوان همان معنای اصلی را نیز اراده کرد (سکاکی 129 ،و  .)412سترانجام« ،استتعاره» مجتازی
است که مناسبت و پیوستگی میان معنای اصلی و غیتر اصتلی ،تنهتا مشتابهت میتان آنهاستت؛ بنتابراین،
استعاره نوعی مجاز لغوی بر مبنای تشبیه است که یکی از دو طرف تشتبیه ،ابتزار تشتبیه و وجته شتبه در آن
حذف میشود (فرزانه.)242 /01 ،
گونه شناسی استعاره
استعاره به عنوان یک صنعت بالغی ،دارای گونه های متفاوتی استت .استتعاره بتر مبنتای ستاختار ،بته
مصرح ،مکنی و تمثیلی تقسیم میشود .همچنین بر اساس لفتظ مستتعار ،استتعاره را میتتوان بته دو گونته
اصلی و تبعی طبقهبندی کرد .افزون بر این ،استعاره به قریب و بعید (بر مبنای جامع) ،وفاقی و عنتادی (بتر
مبنای دوسویه استعاره) ،تحقیقی و تخییلی ،مفرد و جمع تقستیم میشتود (ر ::.پارستا و حستین پنتاهی،
 .)29گونههای پیش گفته همگی استعاره زبانی هستند؛ اما از نظر زبان شناسان شناختی ،استعاره تنها امری
زبانی و محدود به واژگان ها نبوده ،بلکه در فهم و تفکر انسان نیز جاری استت (استتعاره در نظتام تصتوری
انسان) (گلفام و یوسفی راد .)61 ،بر این اساس ،استعاره به دو گونه کالسیک و مفهومی قابل تقسیم است.
 .1استعاره کالسیک
هنگامیکه با واژه «استعاره» مواجه میشویم ،ناخودآگاه آن را یک آرایه ادبی فهم میکنیم؛ چراکه از دو
هزار سال پیش ،ارسطو به عنوان بنیانگذار نظریه کالسیک ،استعاره را در نظام بالغتت 1متورد بررستی قترار
میداد .مطابق تعریف وی ،استعاره عبارت است از« :کاربرد نام یک چیز بترای چیتز دیگتر» ( Aristotle,
 .)52از نظر ارسطو ،استعاره بر پایه اصول تشبیه پیریزی شده و به همین علت بته بررستی شتباهت دو یتا
3. Rhetoric
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چند چیز میپردازد؛ همچنین بیشتر از آنکه نقش ارامه معنا داشته باشد ،ارامهکننتده ستبک بیتان و نتاظر بته
جنبههای زیباییشناختی آن است ( .)Ortony, Reynolds & Arter, 921در نتیجه ،ارستطو استتعاره را
مربوط به حوزه زبان قلمداد می کند و از آنجا که هدف اصلی زبان را شفافیت و بیان عریان حقتایق میدانتد
(هاوکس ،)21 ،کاربرد استعاره را تنها در زبان مجتازی روا متیدارد .ایتن دیتدگاه متورد پتذیرش حکمتای
مسلمان نیز قرار گرفته است و افرادی همچون فارابی ،بین زبان تحتاللفظی و زبان مجتازی تفکیتک قامتل
شده ،استعاره را تنها در زبان مجازی و صناعت خطابه و شعر جایز شمردهاند نه در ادبیات فلسفی (فتارابی،
 .)064از نظر ابنسینا ،استعاره تنها برای ایجاد یک امر شگفتانگیز مناسب است و نه برای تفهیم و تفتاهم
(ابنسینا )62 ،و به همین دلیل ،زبان علمی ،زبانی خالی از استعارهها بوده ،الفاظ با معانی مطابقت دارنتد
و از مفهوم روشنی برخوردارند (ابنسینا.)211-099 ،
اما با این حال ،جرج لیکاف 1و مار :جانسون 2دو تن از زبانشناستان شتناختگرای معاصتر ،دیتدگاه
کالسیک موجود از استعاره را به چالش کشانده ،استعارهها را از انحصار حوزه ادبیات خارج کردند (نظریته
معاصر استعاره)؛ هرچند پیش از این دو ،اشارههایی در دستاوردهای علمی رومن یاکوبستون 1نیتز بته ایتن
مطلب وجود دارد .بر اساس نظریه لیکاف و جانسون ،استعاره یک امر زبانی صترف نیستت ،بلکته فرآینتد
تفکر انسان ماهیتی استعاری دارد؛ به این معنا که ساختار مفهومی ذهن انسان به شکل استعاری بنا شتده و
در بیشتر موارد ،بروز استعارهها در زبان ،معلول وجود استعارهها در ستاختار مفهتومی ذهتن انستان استت
(.)Lakoff & Johnson, 3-6
لیکاف در مقاله خود بیان میدارد که وجود پنج فرضتیه در دیتدگاه کالستیک موجتب شتده استت کته
ماهیت استعاره به درستی فهم نشود :این پنج فرضیه عبارتاند از )0( :زبان روزمره ،زبانی حقیقتی استت و
نه استعاری؛ ( )2تمام اموری که میتوانند متعلق علم آدمی قرار گیرند ،با زبان حقیقتی و بتدون استتفاده از
استعاره قابل در :هستند؛ ( )1زبان استعاری قابل صدق و کذب نیست ،اما زبان حقیقی چنتین قتابلیتی را
دارا است؛ ( )4تعاریف موجود در فرهنگهای لغت ،همگی تعریفهای حقیقی هستند؛ ( )2مفاهیم بکار
رفته در دستور و قواعد زبان ،استعاری نیستند (.)Lakoff, 187
لیکاف و جانسون بر پایه دیدگاه زبانشناسی شناختی ،چهار فرضیه پایهای دیتدگاه کالستیک را کته بته
اعتقاد آن ها مانع از در :اندیشه استعاری و عمق آن است ،به چالش کشیدند .بر اساس دیتدگاه کالستیک،
جایگاه اصلی استعاره ،نظام واژه هاست ،استعاره بر پایه تشابه بنتا شتده استت ،همته مفتاهیم حقیقیانتد و
3. George Lakoff
1. Mark Johnson
1. Roman Jakobson
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استعاره به بخش غیرحقیقی زبان اختصاص دارد و سرانجام ،استعاره یک تفکر عقالنی خودآگاه است؛ امتا
بر پایه نظریه معاصر )0( ،کانون اصلی کاربرد استعاره ،مفاهیم 1استت نته واژههتا؛ ( )2استتعاره مبتنتی بتر
شباهت نبوده ،بر پایه روابط میتان دو حتوزه مشتتر :در تجتارب متا استتوار استت؛ یعنتی انستان بتا در:
شباهتهای موجود بین دو حوزه مبتنی بر تجارب خویش ،ناخودآگاه بر پایه قلمروهای متقاطع ،2بین ایتن
دو حوزه ارتباط برقرار میکند؛ ( )1عمیقترین مفاهیم همچون :زمان ،رخدادها ،علیت ،ذهن ،اخالق و ...
به واسطه استعارههای موجود در ذهن فهم میشوند (بخش عمتده نظتام مفهتومی ،استتعاری استت)؛ ()4
ساختار مفهومی استعارهها اختیاری نیستند ،هرچند صورت توسعهیافته و پیچیده آنها ،به واستطه طبیعتت
مشتتتر :بتتدن انستتان و تجتتارب مشتتتر :زنتتدگی روزمتتره او شتتکل گرفتهانتتد ( Lakoff & Johnson,
.)244&245
 .2استعاره مفهومی
لیکاف و جانسون پس از به چالش کشیدن فرضیههای اصلی دیدگاه کالسیک ،مدعی شدند که استعاره
منحصر در نظام زبانی نبوده ،تمام زندگی روزمره انسان و حوزه اندیشه و عمل آن او را شامل میشود .ما بتر
اساس استعارههایی که از موضوعات بسیار پیش پا افتاده شکل گرفتهاند و به واسطه تعامل با تجربتههایمان
(اطرافیان ،اجسام و  )...واقعیت یافتهاند ،فکر و عمل میکنیم؛ بنابراین ،نظام مفهتومی متا متاهیتی سراستر
استعاری دارد .این دو همچنین مدعی شدند که نظام مفهومی حاکم بر ذهن ما به گونهای نیست که بتتوانیم
ً
به صورت معمول نسبت به آن آگاهی و علم داشته باشیم ،بلکه در بیشتر موارد ،به صورت کامال ناخودآگاه،
در امتداد مسیر خاصی ،میاندیشیم ( .)Lakoff & Johnson, 3&6لیکاف و جانسون بترای اثبتات ایتن
ادعای خود به شواهدی استناد کردهاند که مهمترین آنها ،چندمعنا بودن نظاممند بعضی از کلمات و تعمیم
طرحوارهها در حوزه استدالل و استنتاج است (خادمزاده و سعیدی مهر.)02-00 ،
بنا بر آنچه لیکاف و جانسون بدان رسیده و نیز آن را در خود مییابیم ،ما به شیوهای که اجسام را تجسم
میکنیم درباره آنها سخن می گوییم .این فرآیند تجسم سازی بته شتکل کامتل بتر امتر شناستایی مفتاهیم
انتزاعی ،همچون :باال و پایین نیز قابل انطباق است با این تفاوت کته متا بترای شناستایی ایتن مفتاهیم ،از
مفتتاهیم عینتتی پتتیش شناختهشتتده (همچتتون :بتتاال رفتتتن قیمتتت ختتودرو) بهتتره میگیتتریم و بتتا تعمتتیم و
همانندسازی ،نسبت به آن امر انتزاعی شناخت پیدا میکنیم .به عبتارت دیگتر ،مفتاهیم انتزاعتی در حتوزه
مفهومی انسان با کمک مفاهیم عینی پیش شناختهشده ،سازمانبندی میشوند و زبان به ما نشان میدهد که

3. Concept
1. Cross-domain
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چگونه در ذهن خود ،مفاهیم عینی را بیان و در :کنیم .لیکاف و جانسون این نتوع استتعاره را کته در زبتان
متعارف ما ریشه دارد و بر شناسایی امور انتزاعی بر اساس امتور عینتی و تصتویری کتردن 1مفتاهیم ذهنتی
است« ،استعاره مفهومی» نامیدند.
 .1-2اجزاء استعاره مفهومی
استعاره مفهومی در حقیقت فهم و شناسایی چیزی به واسطه فهتم چیتز دیگتری استت و ایتن فهتم از
روابطی که بین اجزاء دو مجموعه (اجزاء امری که آن را از پیش فهتم کتردهایم و اجتزاء امتری کته ستعی در
شناسایی آن داریم) برقرار شده ،به وجود می آید .لیکاف و جانسون این رابطه را که به شکل تناظرهایی میتان
اجزاء این دو مجموعه شکل میگیرد« ،نگاشت» 2مینامند .بر این اساس ،مجموعهای کته اجتزاء آن دارای
مفهومی شناختهشده و عینیتر است ،قلمرو مبدأ یا منبع 1و مجموعهای که دارای اجزاء با مفاهیم ناشتناخته
و انتزاعیتر است ،قلمرو مقصد یا هدف 1نامگذاری میشوند.
نگاشتهای استعاره

شکل -1
قلمرو مبدأ

قلمرو مقصد

شکل -1اجزاء تشکیلدهنده یک استعاره مفهومی

3. Conceptualization
1. Mapping
1. Source domain
4. Target domain
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بنابراین ،استعاره «نگاشت میان قلمروهای متناظر در نظام مفهومی» است (هاشمی .)022 ،در نتیجه،
برخالف دیدگاه کالسیک ،استعارهها به واسطه کلمات و عبارات ساخته نمیشوند ،بلکه روابط و تناظرهای
یکبهیک بین دو حوزه مفهومی ،استعارهها را شکل میدهند .در این فرض ،کتار کلمتات و عبارتهتا تنهتا
برانگیختگی ذهن ماست تا بتوانیم بین آن دو حوزه ،ارتباط برقرار کنیم (.)Lakoff, 186
به عنوان مثال ،ما انسان ها یک مناظره را به صورت معمول با تجربته جنتگ ،مفهتومی و تصویرستازی
کرده ،در مورد آن ،از جمالت زیر استفاده میکنیم:
 استدالل تو غیر قابل دفاع است. من به نقاط ضعف استدالل او حمله کردم. ادعاهای او در مناظره را در هم شکستم. من از راه جدیدی به او حمله کردم.ً
 او دقیقا نقاط ضعف استدالل مرا هدفگیری کرده بود.این عبارات همگی متناظرهایی هستند که بر پایه نگاشتهای استعاره «منتاظره ،جنتگ استت» شتکل
یافتهاند .بر این اساس میتوان نگاشتهای استعاره مزبور را به شکل زیر نشان داد:
جدول  -1نگاشتهای استعاره «مناظره ،جنگ است»
مبدأ :جنگ

مقصد :مناظره

دشمن

طرف مناظره

پیروزی (شکست)

صحت و مقبول افتادن استدالل

حمله

ارامه استداللی جدید و ناگهانی

ابزارآالت جنگی

استدالل

هدفگیری

نقد دقیق استدالل فرد مقابل

این مثال به خوبی نشان میدهد که چگونه ذهن میتواند بر پایه یک سلسله امور عینتی و شناختهشتده
به امور ناشناخته و بیشتر انتزاعی پی ببرد و آن را بر اساس یک استعاره ،مفهومسازی و در :کند.
 .2-2انواع استعارههای مفهومی
لیکاف و جانسون بر پایه شواهد زبانی ،استعارههای مفهومی را به سه دسته طبقهبندی نمودهاند:1
 .3البته لیکاف پس از کار مشترک خود با جانسون در سال  ،3316توانست به همرراه ترنرر در سرال  3313دسرته ههرارمی را ت رت انروان
«استعارههای تصویری» به این سه دسته اضافه کند (افراشی و حسامی.)341 ،
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استعارههای جهتی :1اگر برای سازماندهی مفاهیم در ذهن ختود از جهتگیریهتای فضتایی هماننتد
باال ،پایین ،دور ،نزدیک و  ...استفاده کنیم ،چنین استعارهای« ،استعاره جهتی» نامیتده میشتود (هاشتمی،
)022؛ مانند باال دانستن شادی و روحیه در جمله «روحیه ورزشکاران ما بسیار باالست» .باید توجه داشت
که هرچند استتعارههای جهتتی همگتی از مکتان منتد بتودن بتدن انستان نشت ت میگیرنتد ( & Lakoff
 )Johnson, 14اما با این حال بته علتت اناطته آنهتا بته تجتارب فتردی مختلتف ،ممکتن استت شتاهد
تفاوتهایی در این خصوص بین فرهنگهای گوناگون باشیم.
استعارههای هستی شناختی :2همانگونه که تجارب ما از جهتگیریهای فضایی میتواند استعارههای
جهتی را برای ما پدید آورد ،همانگونه تجارب ما از پدیدهها و مقولهسازی آنها به عنوان یک شتیء و یتک
ماده نیز میتواند دسته دیگری از استعارهها را به ما نشان دهد؛ چنتین استتعارههایی« ،استتعارههای هستتی
شناختی» نامیده میشوند ()Lakoff & Johnson, 25؛ مانند موجود زنده دانستن تورم در جمله «تتورم،
معیشت اقتصادی همه ما را به آتش کشیده است» .شاید بتوان ادعا کترد کته استتعارههای هستتی شتناختی
حجم وسیعی از نظام مفهومی ما را به خود اختصاص داده است چراکه انسانها برای در :امور نامحسوس
ً
غالبا از عملیات تشخیص و جانبخشی 1استفاده میکنند.
استعارههای ساختی :1اگر برای در :و شناخت یک مفهوم از ساختار یک مفهوم دیگر استفاده کنیم؛ به
عبارت دیگر ،اگر یک مفهوم را بر حسب مفهوم دیگر سازماندهی و قالببندی نماییم ،چنتین استتعارهای،
«استعاره ساختی» نامیده میشود؛ مانند ستازماندهی مفهتوم منتاظره بتر استاس مفهتوم جنتگ در جملته
«مباحثه ،جنگ است» ( .)Lakoff & Johnson, 4لیکاف و جانسون معتقدند اکثر استعارههای گتزارهای
از نوع استعارههای ساختی هستند (هاشمی.)029 ،
 .3-2پیامد جر یان استعارههای مفهومی در آموزههای دینی
ماهیت استعاری تفکر ما از یک سو و تأثیر فرهنگ ،باور و تجربتههای شخصتی و اجتمتاعی افتراد در
شکلگیری این استعارهها و نقش این استعارهها در پیدایش نظریهها از سوی دیگر ،متا را بتا نستبیتی روبترو
میکند که آثار آن در دانشهای مرتبط با دین ،از جمله دانش اصول فقه ،بسیار بزرگ بوده ،میتواند نستبیت
ََ ُ
آموزه های دینی و نسبیت حقیقت دین را نتیجه دهد .بر اساس برداشت رایج از روایت نبوی« :حالل ُم َح َّم ٍد
َ
َ َ ََ ً َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ ً َ ْ ْ َ َ
َ
ُ َ
یامة ال یکون غ ُیرُه َو ال یجی ُء غ ُیرُه» (کلینی،)28 /0 ،
حالل أبدا إلی یوم القیامة و حرامه حرام أبدا إلی یوم الق
3. Orientational metaphors
1. Ontological metaphors
1. Personification
4. Structural metaphors
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آموزه های دینی تغییرپذیر نبوده ،امری ثابت هستند؛ اما با توجه به تفتاوت تجربته و فرهنتگ افتراد و امکتان
شکلگیری استعارههای اصولی مختلف ،میتوان ادعا کرد که حقیقت آموزههای دینی دست نایافتنی بتوده،
استخراج تعالیم دینی از تحلیل آیات قرآنی و روایات معصومین (ع) ممکن نیست.
در پاسخ به این چالش میتوان گفت پیامد جریان استعارههای مفهتومی در آموزههتای دینتی ،نستبیت
حقیقت دین نیست بلکه در نهایت امر ،نسبیت در معرفت را نتیجه میدهد؛ مضاف بر اینکه چنین برداشتی
از ماهیت استعاره و نتایج حاصل از آن صتحی بته نظتر نمیرستد؛ زیترا گزارههتای دینتی همچتون دیگتر
گزاره های نوشتاری از آن جهت که از جنس زبتان هستتند ،معناپذیرنتد؛ هرچنتد ممکتن استت نتتوانیم بته
حقیقت این گزاره ها ،یعنی به همان چیزی که گوینده گزاره سعی داشته آن را بته مخاطبتان ختود القتا کنتد،
دست پیدا کنیم؛ زیرا نمیشود از عوامل مهمی همچون :بافت 1تولید آن گزاره و پیشفرضهای ذهنتی فهتم
کننده گزاره ،چشمپوشی کرد (ر ::.واعظی ،سراسر اثر) .افزون بر این ،گرچته متا ختود مقهتور استتعارهها
هستیم ،اما میتوانیم با در نظر گرفتن گزارهها و کشف نگاشتهای استتعاری از میتان آنهتا ،استتعارههای
پشتیبان نظریات را کشف کنیم .آیات و روایات دربردارنده تکلیف شرعی ،خود این امکان را برای ما فتراهم
میکنند که به روح و استعاره حاکم بر آن ها دست یافته و مطابق همان استعاره ،اقتدام بته تولیتد نظریتههای
جدید جهت استنباط احکام شترعی کنتیم؛ هرچنتد بنتا بتر اصتل تخط ته در نظتام فکتری امامیته ،چنتین
استنباطهایی همیشه مطابق با واقع نیستند.
استعارههای مفهومی در دانش اصول فقه
آنگونه که گذشت ،بر اساس نظریه لیکا ف و جانسون ،استتعاره از حتوزه ادبیتات ختارج شتده ،نشتان
می دهد که فرآیند تفکر ما ماهیتی استعاری دارد .این تحقیقات دریچته جدیتدی را بترای دانشتمندان علتوم
مختلف گشود و پای عنصر استعاره را به سایر حوزههای مطالعاتی باز کرد .نگارنتدگان بتر ایتن باورنتد کته
دانش اصول فقه نیز از این امر مستثنا نبوده ،کشف استعارههای مفهومی موجود در نظریهها و استتداللهای
اصولی و نسبت سنجی میان آنها ،میتواند افقهای جدیدی را نسبت به مطالعات اصولی بگشاید؛ زیترا از
یک سو ،این امکان را برای متا فتراهم متیآورد در متواردی کته اختتالف اصتولیون ،ناشتی از اختتالف در
استعارههای پشتیبان نظریههاست و نه در خود آن نظریهها به داوری بنشینیم و از سوی دیگتر ،بتا شناستایی
استعارهها و در :لوازم آنها ،میتوان بته محتدودیتها و ظرفیتهتای آنهتا پتی بترد و بستتر بترای تولیتد
نظریههای سازگار با غرض علم فقه (فلسفه فقه) و کنار گذاشتن آنچه با آن ناسازگار است را فراهم میکند.
3. Context
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 .1امکانپذیری جر یان استعارههای مفهومی در اصول فقه
یکی از مهمترین حوزه های ناشناخته بشری ،حوزه دین و گفتمان دینتی استت کته بته واستطه فراوانتی
مفاهیم متافیزیکی (همچتون :ختدا ،روح ،وحتی ،مترگ و  )...و غیرمتعتارف بودنشتان ،تنهتا از برقتراری
نگاشتهای استعاری بین این حوزه با حوزههای ملموستر قابل فهم و در :هستتند .از ایتن رو ،در دانتش
اصول فقه که یکی از علوم کاربردی ناظر به فهم گزارههای دینتی و استتنباط احکتام شترعی از آنهتا بترای
دینداران است (صدر ،دروس فی علم األصول ،)022 /0 ،نظریه استعاره مفهومی ،کاربردی اساسی داشتته،
دستکم نسبت میان دو مفهوم بنیادی ناشناخته و انتزاعی ،یعنی مفهوم «حکم شرعی» و مفهوم «خداوند» را
مورد بررسی قرار میدهد.
 .2جایگاه استعاره مفهومی در اصول فقه
دستگاه فقه در هندسه دانایی اسالمی ،عهدهدار برقراری نسبت بین دیتن و زنتدگی (زنتدگی بته غایتت
دنیوی و زندگی به غایت اخروی) و فهم ثابتات و متغیرات آن است .مطالعات تتاریخی در منتابع مختلتف
دانش فقه نشان میدهد که احکام اسالمی پیوسته دچتار دگرگتونی شتدهاند ،در حتالی کته منتابع استتنباط
احکام ،به ویژه در فقه امامیه ،همچنان اعتبار گذشته خود را حفظ کرده و کمتر دچار تغییتر شتدهاند؛ ماننتد
شکلگیری بیش از ده نظریه فقهی درباره حکومت و گونههای مشتروع آن در طتول سته قترن اخیتر (ر::.
کدیور ،سراسر اثر) .اگر بپذیریم تغییر در احکام ناشی از تغییر در منابع استنباط نیست ،این پرستش مطترح
است که از کجا ناشی میشوند؟ در پاسخ به این پرسش ،سه ت وری وجود دارد -0 :تغییر حکتم بته اعتبتار
تغییر موضوع -2 ،تغییر حکم به اعتبار تأثیر زمان و مکان -1 ،تغییر حکم به واسطه وجود قدرت استتنباط
متفاوت در فقیهان مسلمان (فاضل لنکرانی ،صفحه اینترنتی) .اما این سه ت وری ،از منطق درونی محکمتی
برخوردار نبوده ،نمیتوانند تبیین درستی درباره وقوع دگرگونیها ارامه کنند ،زیرا مراد از تغییر احکتام ،تغییتر
احکام در عین ثابت بودن موضتوعهای آنهاستت درحتالی کته ت توری اول ،از تغییتر موضتوعات احکتام
صحبت به میان میآورد .ت وری دوم نیز به گونهای دیگر ،از تغییر موضوعات سخن رانده است .ت وری سوم
نیز هرچند این مزیت را دارد که به جنبه معرفتشناسی تغییر احکام توجه داشته و از جنبه هستیشناستی آن
فاصله گرفته است؛ اما مبتنی بر یک حدس و گمان بوده ،نمیتوان دلیلی برای روایی و پایایی آن ارامته کترد.
پژوهشگران بر این باورند که تحوالت و دگرگونیهای احکام ناشی از نظریههای مختلتف در اصتول فقته و
تولید نظریههای مختلف اصولی برآمده از دستگاه «استعاره – نظریه» است .به بیان دیگر ،استعارههای نهفته
در نظریههای اصولی موجب سویه سازی در نظریهها شده و تحوالت در حوزه احکام ،ناشی از دگردیسیها
در استعارههای پشتیبان این نظریههاست؛ هرچند نباید از وجود استتعارهها در ختود نظریتههای فقهتی نیتز
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چشمپوشی کرد (ر ::.فیرحی.)096 /0 ،
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که تولید نظریههای مختلف در علم اصتول فقته تنهتا متتأثر از
اختالف در استعارهها نبوده ،ممکن است در یک موضوع اصولی با وجود وحدت استعاره ،گاه دو نظریه بته
واسطه دخالت رویکردهای متفاوت در استنباط مسامل اصولی ،شکل بگیرد.
برای مثال در مس له اجتماع امر و نهی ،نتیجه رویکرد عرف محور ،امتناع اجتماع امتر و نهتی خواهتد
بود ،چراکه از نظر عرف ،صدور دو خطاب «صل» و «ال تغصب» ،حکایت دارد که قانونگذار (شتارع) بته
هیچ وجه راضی به تصرف در ملک غصبی نیست ،چه برای خواندن نماز واجب باشد ،چته بترای راه رفتتن
(عالمه حلی .) 22 /2 ،این در حالی استت کته در رویکترد فلستفی و بتا طترح مست له ترکیتب اتحتادی و
انضمامی ،چون ترکیب رکوع با غصب یک ترکیب انضمامی است ،بجا آوردن رکوع در مکان غصتبی ،هتم
مصداق امر (صل) است و هم مصداق نهی (التغصب)؛ پس اجتماع امر و نهی جایز بوده ،میشود فترد را
هم مطیع و هم عاصی قلمداد کرد؛ ولی ترکیب سجده با غصتب یتک ترکیتب اتحتادی استت ،زیترا عمتل
انجامشده ،یکی بیشتر نیست (اعتماد الجبهة علی األرض)؛ پس بایستی قامل به امتناع اجتماع شد (واعتظ
الحسینی.)099-082 /2 ،
وجود استعاره های مفهومی در علم اصول فقه پیشتر مورد توجه برخی از محققان قرار گرفتته و از آن بته
«فضاهای اصولی» تعبیتر شتده استت (متددی)11-26 ،؛ امتا عتدم تمتایز بتین دو مست له «رویکترد» و
«استعاره» ،سبب شده است تا نگرش فلسفی یا عرفی به مسامل ،استعاره قلمداد شود؛ حتال آنکته متاهیتی
متفاوت دارند؛ همچنان که از «نگاشت» به عنوان پایه تشتکیل استتعاره مفهتومی ،بحثتی بته میتان نیامتده
است.1
 . 3به تناسب ب ث از رویکرد و تفاوت آن با نظریه استعاره مفهومی ،شایسته است نسبت این نظریه با اصالحاتی مانند «پرارادای » و «ت لیر
گفتمان» مورد دقت قرار بگیرد هراکه در وهله نخست هنین تصور میشود که این سه با یکدیگر تطابق نسبی دارند.
پارادای ( )paradigmاز واژه یونانی  παράδειγμαگرفته شده (خالقی و پورازت )1 ،و در لغت به «الگوواره و نمونه» ترجمه شده است؛
اما در اصطالح ،تعریف ساده و یکسانی از آن ارائه نشده است تا جایی که خود توماس کروهن (-)Thomas Kuhnبرهانوان شخصری کره
اصطالح پارادای با نام او شناخته میشود -از این پیچیدگی آگاه بوده و به جای تعریف ،آن را با بازی ویتگنشتاین مورد مقایسه قرار داده است
(خالقی و پورازت .)1 ،بعضی نیز با بررسی کتاب «ساختارهای انقالب المی» اثر کوهن ،بیش از  13معنا برای این اصطالح شناسایی کردهاند
( .)Masterman, 1970با قطع نظر از این اختالفات میتوان گفت پارادای مجمواهای اسرت متشرک از مفراهی  ،باورهرا ،پیشفرضهرا،
تئوریها ،قوانین و قوااد روششناختی و همچنین حلقهای از باورهای متافیزیکی و هنجارهای شبه اخالقی یر جامعره المری کره جهرت
شناسایی دو امر ،گرد ه آمدهاند )3( :اینکه هه هیزی جزء مسائ ی ال قرار میگیرد؛ ( )1اینکه پاسخ به این مسائ بایرد در هره قرالبی
صورتبندی شود و با هه اصول و تئوریهایی سازگار باشد (خالقی و پورازت .)1 ،به ابارت ساده ،پارادای ابارت است از مفروضات کلی
نظری که برای مدتی به وسیله کارورزان ی رشته المی به انوان مدلی برای ح مسائ آن رشته به کار گرفته میشرود (معینری المرداری،
 .)41بر این اساس باید پذیرفت که نظریهها بخشی از ی پارادای م سوب میشوند که با بررسی آنها میتوان آن پارادای را مرورد ت لیر
قرار داد .با توجه به این مطالب میتوان گفت از این حیث نظریه استعاره مفهومی و پارادای نمیتوانند با یکدیگر نسبتی برقرار کننرد هراکره
استعاره مفهومی ی نظریه است و خود تابع پارادای کنونی حاک بر مطالعات زبانشناسی شناختی است بنابراین باید تمام تفاوتهای موجود
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 .3جایگاه «تکلیف» در شکلگیری استعارههای اصولی
هرچند اصلیترین مفه وم انتزاعی در اصول فقه که امکان تشکیل استعاره مفهومی برای آن وجتود دارد،
«حکم شرعی» است؛ اما از آنجا کته نخستتین تتأمالت یکپارچته و نگارههتای اصتولی منستجم ،توستط
متکلمانی همچون شیخ مفید و سید مرتضی انجام شده است ،این افراد با توجته بته جایگتاه متتکلم بتودن
خود ،مس له «تکلیف» را بجای «حکم شرعی» مورد بررسی قرار دادهاند ،زیرا از طرفی موضوع علم کتالم،
افعال خداوند متعال است و یکی از این افعال ،تکلیف کردن بندگان میباشد و از طرف دیگر ،دانش اصول
فقه نیز به دلیل ماهیت ابزاری آن نسبت به دانش فقه ،با واسطه ،افعال بندگان را از نظر حکتم شترعی متورد
بررسی قرار میدهد.
تکلیف در لغت به معنای دستوری است که انجام آن بر شخص دشوار باشد (جوهری0424 /4 ،؛ ابن
منظور112 /9 ،؛ طریحی .)002 /2 ،برخی نیز بر این نکته که اصل این واژه در زبان عربی «التزام» استت،
تصری کرده و هماهنگ با دیگر لغویان ،آن را «الزام ما یشق إرادة اإلنسانیة علیه» تعریف کردهانتد .بتر ایتن
اساس ،دشواری و مشقت از الزامی که محدود کننده اراده آزاد انسان است ،ناشی شده و تالزمی با سنگینی
انجام عمل خواسته شده ندارد (عسکری .)019 ،در نوشتههای شیخ مفید هرچند بحثی با عنتوان «تعریتف
تکلیف» دیده نمیشود؛ اما وی در ضمن بحث از تکلیف اهل آخرت ،به تعریف تکلیف اشاره کرده و آن را
به «الزام ما یثقل علی الطباع و یلحق بفعله المشاق» معنا کرده است (أوامل المقاالت .)90 ،ایتن در حتالی

بین نظریه و پارادای را در این خصوص ل اظ نمود .اما از زاویه ای دیگر شاید بتوان رابطه و نسبتی را بین این دو تصور نمرود .از آنجرا کره
مطابق نظریه استعاره مفهومی ،تمامی مفاهی انتزاای طی فرآیند تجس سازی از ی امر شناخته شرده ،مفهرومی میشروند و امکران تشرکی
استعاره های متفاوت پیرامون مفاهی انتزاای وجود دارد ،لذا با توجه به کلیدی بودن ی یا هند مفهوم در ی حیطه المی ،استعارههای شک
گرفته پیرامون این مفاهی می تواند منجر به تغییر ی پارادای در آن حیطه المی گردد؛ همانگونه که در ال اصول فقه هنرین امرری اتفرا
افتاده است.
ت لی گفتمان ( )discourse analysisی گرایش مطالعاتی میانرشتهای است که از اواسط دهره  3306ترا اواسرط دهره  3316بره دنبرال
تغییرات امده المی -معرفتی در رشتههای الوم اجتماای و انسانی مرتبط به مطالعات نظاممند ساختار ،کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار
به وجود آمده و به دلی ماهیت میانرشتهای ،به مثابه ی روش کیفی در مطالعات گوناگون مورد استقبال قرار گرفته اسرت (ی یرایی ایلرهای،
 .) 13باید اشاره کرد که این اصطالح به مانند اصطالح پارادای دارای تعریف یکسانی نیست هراکه تعریف واحدی از گفتمان وجود ندارد ترا
جایی که بعضی آن را به مانند مفاهیمی همچون زبان ،فرهنگ ،جامعه و  ...مفهومی اساساً مبه قلمداد میکننرد (ون دایر  .)13-31 ،امرا برا
جمعبندی این تعاریف و با برداشتی آزاد از آنها شاید بتوان گفت ت لی گفتمان به مجمواه مطالعاتی اطال میشود کره پدیردههای نشرانه
شناختی همچون زبان نوشتاری و گفتاری را مورد ت لی قرار میدهد؛ حال هه این ت لی تنها اختصاص به شک و صورت داشرته باشرد و
واحدهای بزرگ تر از جمله را مورد مطالعه قرار دهد (ت لی گفتمان ساختارگرا) و هه این ت لی بر هرایی و هگونگی استفاده از زبان تمرکز
نماید (ت لی گفتمان کارکردگرا) .با توجه به این تعریف میتوان نتیجه گرفت نظریه استعاره مفهومی و ت لی گفتمران الریرغ اختالفرات
امده ای که با ه دارند در ی امر با یکدیگر مشترک هستند و آن توجه به تأثیر فرهنگ و جامعه است؛ هراکه از طرفی مطابق نظریه استعاره
مفهومی فرهنگ ،جامعه و تجارب در شک گیری استعارههای مختلف حول مفاهی انتزاای نقش اساسی را بازی میکنند و از طرف دیگر برر
طبق ت لی گفتمان کارکردگرا ،متن حاص فرآیند تولید متن است و این فرآیند خود در درون شرایط اجتماای تولید میشود ( Fairclough,
.)24-25
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است که سید مرتضی بحثی مستقل درباره تعریف تکلیف داشته و در ذیل عنوان «فی حقیقة التکلیتف» ،آن
را به «إرادة المرید من غیره ما فیه کلفة و مشقة» تعریف کرده است (علم الهدی .)012 ،برخی از متکلمتان
نیتتز بتته جتتای استتتفاده از واژه «اراده» از واژه «امتتر» در تعریتتف تکلیتتف استتتفاده کردهانتتد (ر ::.قاضتتی
عبدالجبار.)00 ،
َّ
ِّ
متکلمان برای تکلیف حقیقتی سه وجهی قامل بودند :مکلف (تکلیف کننده) ،مکلف (تکلیف شده) و
افعالی که متعلق تکلیف هستند .این وجوه سهگانه ،همگی مورد توجه متکلمان عدلیه و اشاعره قرار گرفته و
بررسی صفات و شرایط هریک و نیز رابطه بتین آنهتا مهمتترین بحثهتایی بتوده استت کته در ستدههای
َّ
نخستین مطرح گردید .مهمترین صفات مکلف (تکلیف کننده) ،حکمت ،علم ،قدرت ،انعام و غرضمنتد
بودن است .از طرف دیگر وجود صفاتی مانند :طاقت ،اشتهاء و عدم الجاء مهمتترین صتفات ضتروری در
َّ
َّ
مکلف (تکلیف شده) به حساب میآید .فعل متعلق تکلیف نیز باید مقتدور مکلتف باشتد ،ستبب افتزایش
انگیزه در انجام آن شود و واجد صفت «استحقاق مذح و ذم» باشد (ر ::.بیرشک.)012-81 ،
بدین ترتیب ،تأثیرگذارترین استعارههای شناختهشده در دانش اصول فقه ،درباره این سه مؤلفته و رابطته
میان آنها به وجود آمده است؛ به گونهای که حوزه مقصد در تمام استعارهها ،شناسایی ایتن سته استت .بته
عبارت دیگر ،تمام نگاشتهای استعاری به این سه عضو در قملرو مقصد بازگشت کرده ،میتوان ادعا کترد
که عنصر «تکلیف» ،نقطه کانونی تشکیل استعارههای اصولی است .شاید به همین سبب باشد کته برختی
ً
استعارههای شکل گرفته در مورد «تکلیف» را عینا بیانکننتده پارادایمهتای حتاکم بتر مستامل علتم اصتول
دانستهاند (ر ::.الهی خراسانی.1)10 ،
در این قسمت از پژوهش بر آنیم یکتی از استتعارههای پرکتاربرد در اصتول فقته را شناستایی و پتس از
تشکیل نگاشتهای استعاری ،آثار بار شده بر آن را بررسی کنیم.
 .4استعاره مفهومی «عبد و موال» در اصول فقه
اصولیون متأخر در جای جای مسامل علم اصول ،به رابطه بین عبد و موالی عرفی استتناد میکننتد .بته
عنوان مثال ،محقق خراسانی در کتاب «کفایة األصول» در هشت مس له به صتورت مستتقیم رابطته عبتد و
موالی عرفی را مطرح و به آن استناد کرده است :حقیقت بودن صیغه امر در وجوب ،اجزاء اتیان به مأموربته

 .3مراد از پارادای های نام برده شده در این پژوهش ،پارادای های شخصیت گرایی و ااتبار قانونی است که از استعارههای مفهومی مبتنری برر
تجربه و فرهنگ نشئت گرفتهاند و از آن جهت که پیرامون مفهوم «تکلیف» شک یافته اند ،دارای اثرگذاری فراوان در ال اصول فقه هستند و
همین امر سبب شده است تا «پارادای » نامیده شوند .از این رو ،امکان تشکی استعارههای مفهومی درباره سایر مفاهی انتزاای در ال اصرول
فقه نیز وجود دارد ،هرهند منجر به تشکی ی پارادای نشود؛ نظیر امکان تشکی استعارههای مفهومی درباره مفهوم «الیت» (ر.ک :خادمزاده
و سعیدی مهر.)13-31 ،
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از تکرار عمل ،کفایت مجرد رجحان و محبوبیت برای صحت تقترب بته آن ،تمستک بته عتام در شتبهات
مصداقیه ،عدم تغیر واقع در صورت قطع به خالف ،اقتضاء تنجز تکلیف به قطع بر موافقت عملتی و عتدم
اقتضاء آن بر موافقت التزامی ،عد م اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین باإلفهام و شرط بتودن ابتتالء بته
تمام اطراف در تنجز علم اجمالی (ر ::.آخوند خراسانی 020 /0 ،و  061و 246؛  026 /2و  218و 222
و 290؛ .)012 /1
فروانی این استنادها نشانگر آن است که یکی از استعارههای مطرح در دانش اصول فقه ،استعاره رابطته
عبد و موال است که بر مبنای تکلیف و نش تگرفته از فرهنگ و تجربیات مختلف اصولیون به وجتود آمتده
است .حال اگر از واژه «تکلیف» ،تکلیف الهی را اراده کنتیم و کلمته «امتر» (فرمتان) را بیانکننتده مفهتوم
فرمان موالی عرفی بدانیم ،میتوانیم این استعاره را با عبارت «تکلیف ،فرمان است» معرفی کنیم.
َّ
ِّ
از آنجا که تکلیف از نظر متکلمان حقیقتی سه وجهی ،شامل :مکلف ،مکلف و افعال متعلتق تکلیتف
دارد و تمام نگاشتهای استعاری به این سه مؤلفه در حوزه مقصد بازگشت میکنند ،استعاره «عبد و متوال»
نیز از همین الگو پیروی میکند.
استعاره« :تکلیف ،فرمان است»
موالی عرفی

مقصد :تکلیف
ِّ
مکلف
َّ
مکلف

مبدأ :فرمان

دستورات

افعال متعلق تکلیف

تنبیه

عقوبت

سود و زیان

مصلحت و مفسده

عبد عرفی

جدول  -2نگاشتهای استعاره «تکلیف ،فرمان است»
استعاره «عبد و موال» با وجود فراوانی کاربرد آن در کتابهای اصتول فقهتی ،بتا ایتن اشتکال اساستی
َّ
ِّ
َّ
روبرو است که آیا رابطه مکلف و مکلف ،همان رابطه عبد و موال استت و مکلفتان در واقتع بترده خداونتد
متعال محسوب میشوند؟ از این رو ،ضروری است این استعاره را با یک استعاره مشابه مقایسه کنیم.
یکی از استعارههای ناظر به وجوه سهگانه تکلیف ،استعاره «قانونگذار و قانونپتذیر» استت کته در آن،
َّ
تکالیف بهمنزله قوانینی در نظر گرفته شدهاند که خداوند متعال در نقش قانونگتذار آنهتا را بترای مکلفتان
وضع کرده استت .بتر استاس ایتن استتعاره ،هرچنتد خداونتد متعتال در مقتام اعتقتاد ،متوال و سرپرستت
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انسانهاست ،اما در مقام تکلیف ،نقش قانونگذار را دارد و مکلفان نیتز بهمنزلته پذیرنتده قتانون محستوب
میشوند .شاید بتوان نظریه «خطابات قانونیه» (ر ::.خمینی )202 /2 ،را ناظر بته ایتن استتعاره دانستت.
طرفداران این نظریه بر این باورند که بررسی روش عقتال در قانونگتذاری نشتان میدهتد کته آنتان در ایتن
فرآیند ،قوانین را به صورت کلی صادر کرده و به تک تتک کستانی کته مخاطتب ایتن قتانون هستتند ،توجته
مستقلی ندارند؛ قانون در همان کلیت خود باقی بوده و نسبت به هر شخصی ،خطاب مستتقلی هرچنتد در
ضمن خطاب عمومی ،وجود ندارد (تقوی اشتهاردی404 /1 ،؛ مرتضوی لنگرودی108 /1 ،؛ مؤمن قمتی،
.)112 /0
 .1-4تأثیر استعاره «عبد و موال» بر استدالل در مسائل
با توجه به کاربستهای فراوان استعاره «عبد و موال» در شکلگیری آرای مختلف اصولی ،اینک در یک
مقایسه تطبیقی ،تأثیر این استعاره را در مقایسه با استعاره «قانونگذار و قانونپتذیر» در چنتد مست له اصتول
فقهی بررسی میکنیم.
یک :انحالل و عدم انحالل خطاب شرعی
موضوع خطاب های موجود در کتاب و سنت ،گاه کلی و قابل صدق بر افراد متعدد است و گاه جزمی و
غیر قابل صدق بر مصادیق متعدد .اصولیون متقدم همگی بر این باور بودند که خطابهای کلی در کتاب و
سنت به تعداد مکلفان موجود در زمان حاضتر و در زمانهتای بعتد ،منحتل میشتوند؛ امتا بنتا بتر نظریته
«خطابات قانونیه»  ،خطابات شرعی همچون خطابات عرفی بوده ،تشریع شارع اسالم ماننتد قانونگتذاری
دیگر عقال و بدون توجه به حالتهای مختلف مکلفان است (ر ::.ستبحانی .)412 /0 ،بتر ایتن استاس،
نظریه انحالل خطابات کلی از استعاره «عبد و موال» سرچشتمه میگیترد ،در حتالی کته نظریته خطابتات
قانونی یکی از لوازم استعاره «قانونگذار و قانون پذیر» است .بر اساس استعاره «عبد و متوال» ،چتون عبتد
پرتوی از وجود موال است ،خداوند یکایک بندگان ختود را متورد خطتاب قترار داده و بته هریتک جداگانته
تکلیف کرده است؛ در نتیجه ،اطاعت نکردن از فرامین او بهمنزله اهانت کردن به مولویت موالست .امتا در
استعاره «قانونگذار و قانون پذیر» ،مخاطبان قانون ،جزمی از شخصیت قانونگذار نبوده ،قانونگتذار بترای
دستیابی جامعه به مصال و دوری از مفاسد ،قانونگذاری کرده است ،بتدون آنکته شترایط ختاص قتانون
پذیران را در نظر گرفته باشد.1

 .3باید اشاره کرد که مسئله ان الل و ادم ان الل خطاب شرای خود دارای اثرات فراوانی در ال اصول میباشد و همین امر نشان دهنده آن
است که ب ث تأثیر استعاره های مفهومی در تولید نظریات اصول فقهی ،به موارد انگشت شمار م دود نمیشود (برای آشنایی با تأثیر نظریره
خطابات قانونیه ر.ک :آهنگری.)363-31 ،
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دو :جریان و عدم جریان أصالة الحظر
یکی از مسامل مورد اختالف میان اصولیون ،مس له مقتضای قاعده اولی در اشیاء با قطتع نظتر از بیتان
شارع است .بنا به نظر شیخ انصاری ،یکی از دالیل اخباریون برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه
تحریمه ،تمسک به أصالة الحظر است (انصاری ،فرامتد األصتول .)91 /2 ،در برابتر ،شتیخ مفیتد و شتیخ
طوسی قامل به توقف در این باره شده (مفید ،مختصتر التتذکرة41 ،؛ طوستی ،العتدة )242 /2 ،و مشتهور
اصولیون هم اصل را بر اباحه قرار دادهاند (آخونتد خراستانی22 - 26 /1 ،؛ کتاظمی خراستانی121 /1 ،؛
اصفهانی .)010 /4 ،بنا بر استعاره «عبد و متوال» همته چیتز مملتو :خداونتد استت و عبتد بتدون اذن او
نمیتواند در آنها تصرف کند .این در حالی است که بر اساس استعاره «قانونگذار و قانون پتذیر» ،فلستفه
وجودی قانون ،تعیین حدود است و مادام که قانونی وضع نشده باشد ،مکلف میتواننتد هتر تصترفی را در
اشیای مختلف انجام دهد.
سه :ناسازگاری و عدم ناسازگاری میان احکام
یکی از لوازم استعاره «عبد و موال» ،امکان بروز ناسازگاری میان احکام است؛ زیرا بنا بر نگرش برختی
از متکلمان مسلمان ،موال میت واند بدون هرگونه محدودیتی ،بندگان ختود را ملتزم بته انجتام کتاری کنتد؛
همچنان که وجود اوامر و نتواهی بته انگیتزه امتحتان و ماننتد آن نیتز وجتود دارد .امتا بتر استاس استتعاره
«قانونگذار و قانونپذیر» ،از آنجا که قوانین تنها بر اساس وجود مصلحت و مفسده تشریع شدهاند؛ امکان
ب روز ناسازگاری میان احکام وجود ندارد .بنابراین ،وجود ناسازگاری میان احکام ،میتواند حاکی از بطتالن
استعاره ،بطالن روش ،بطالن صورت استدالل یا کاذب بودن مواد آن باشتد .روشتن بته نظتر میرستد کته
هرچند بنا بر نظر امامیه ،احکام تابع مصال و مفاسد واقعی هستند؛ اما بسیاری از عالمان اصول فقه بر این
باورند که امکان دسترسی مکلفان به این مصال و مفاسد واقعی وجود نداشته ،تنها از طریق دالیل نقلتی و
گزارههای شرعی که محکوم استعاره «عبد و موال» هستند ،میتوان به این مصال و مفاسد دست یافتت .از
این رو ،تالشهای شهید صدر برای نظاممند کردن احکام ناسازگار (ر ::.صتدر ،اقتصتادنا)412-122 ،
در صورت باور به استعاره «عبد و موال» ،بیفایده است.
چهار :قبح و عدم قبح تجری
بنا بر آموزههای کالمی – اصول فقهی« ،متجری» کسی است که از روی بیپروایی ،با امر یا نهی شتارع
مخالفت کرده ،مأمور به را تر :و منهیعنه را مرتکب میشود؛ امتا پتس از مخالفتت ،معلتوم میشتود کته
تکلیفی وجود نداشته است .بر اساس دیدگاه اصتولیان ،تجتری دارای قتب فتاعلی استت؛ هرچنتد دربتاره
مستحق عقاب بودن متجری با یکدیگر اختالف نظر دارند (ر ::.اصفهانی ،نهایة الدرایة29 /1 ،؛ حکتیم،
حقامق األصول01 /2 ،؛ انصاری ،فرامد األصول .)42 /0 ،به نظر میرستد یکتی از لتوازم استتعاره «عبتد و
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موال»  ،استحقاق عقاب متجری است ،زیرا مطابق این استعاره ،مخالفتت متجتری مستتلزم هتتک ستاحت
مولویت موالست؛ اما بر اساس استعاره «قانونگذار و قانون پذیر» ،متجری مستتحق عقتاب نیستت ،زیترا
عنوان «هتک» موضوعیت نداشته ،تنها مخالفت با قانون مهم است.
پنج :وجود و عدم وجود مفهوم برای وصف
یکی از مهمترین مباحث علم اصول ،مس له مفهوم وصف است .بتر استاس استتعاره «عبتد و متوال»،
وصف میتواند مفهوم نداشته باشد ،زیرا بیان کننده علیت انحصاری نبتوده ،بنتا بته نگترش اشتعری ،متوال
همچنان که میتواند به بزرگداشت دانایان پارسا فرمان دهتد؛ میتوانتد در خطتابی دیگتر ،بته بزرگداشتت
دانایان بدکردار نیز حکم کند .این در حالی است که بر اساس استعاره «قانونگذار و قتانون پتذیر» ،وصتف
موجود در قوانین ،بیانکننده انحصار و وابستگی حکم به وجود آن است؛ پس باید به مفهوم داشتتن وصتف
باور داشت .شاید به همین جهت باشد که بسیاری از شارحان قوانین مدنی و کیفری ایران برای بستیاری از
اوصاف موجود در قوانین ،قامل به مفهوم بوده ،هرچند در بیشتر ایتن قتوانین قرینتهای وجتود نتدارد (ر::.
جعفری لنگرودی148 ،؛ امامی.)122 /4 ،
شش :داللت و عدم داللت نهی بر فساد معامله1

اگر انجام یک معامله مورد نهی ارشادی شارع قرار بگیرد (ارشاد به مانعیت یا شترطیت)؛ بنتا بتر نظتر
اصولیون این نهی داللت بر فساد معامله نخواهد کرد .اما در صورتی که این نهی ،مولتوی باشتد و بته ذات
سبب تعلق گرفته باشد ،چون سبب یکی از افعال اختیاری انستان استت (ال تبتع وقتت النتداء) ،ایتن نهتی
مقتضی فساد معامله نبوده ،تنها بیان کننده حکم تکلیفی حرمت است؛ زیرا نه عقل و نه عرف و نه شرع میان
مبغوضیت و فساد ،رابطهای نمی بینند .اما اگر نهی مولوی به ذات مسبب تعلق گرفتته باشتد (ال تبتع العبتد
اآلبق) ،از نظر گروهی از اصولیون مقتضی فساد است (کاظمی خراسانی .)420 /2 ،چنین تحلیلی تنها بتر
اساس استعاره «عبد و موال» درست است؛ اما بر اساس استعاره «قانونگذار و قانون پذیر» ،تمتامی نتواهی
متعلق به معامالت ،مقتضی فساد معامله هستند ،زیرا شأن قانونگذاری در این حوزه ،تنظیم روابط انستانی
و درنتیجه ،عدم نفوذ معامله است و نه حرمت تکلیفی آن .باور به حکم تکلیفی حرمت ،برآمده از ذهنیتت
حق مولویت خداوند در دخالت در امور بندگان خود است.
نتیجهگیری
از مجموع آنچه در این مقاله پیشتر توضی داده شد ،نتایج زیر به دست میآید:
 . 3برای آشنایی با مثالهای دیگر (ر.ک :الهی خراسانی.)30-34 ،
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 -1در استعاره مفهومی که توسط دو تن از زبان شناسان شناخت گرای معاصر ارامه شده است ،تنهتا بته
ً
جنبههای زیباییشناسی گزارهها توجه نشده ،فرآیند تفکر انسان ،دارای ماهیتی کامال استعاری در نظر گرفته
میشود؛ یعنی انسانها به شیوهای که اجسام یا مفاهیم را تصور میکنند ،نسبت به آنها شناخت بته دستت
میآورند.
 -2نظریه استعاره مفهومی افزون بر اینکه علت دگرگونی احکام را تبیین کرده است ،با شناسایی لتوازم
استعارههای ایجاد شده درباره مهمترین مفاهیم انتزاعی علم اصول فقه ،زمینه تولیتد نظریتههای ستازگار بتا
هدف علم فقه (فلسفه فقه) را نیز فراهم میکند.
 -1هرچند بر اساس نظریه استعاره مفهومی ،امکان تشکیل استعارههای مختلفی نسبت به تمام مفاهیم
انتزاعی علم اصول فقه وجود دارد؛ اما از آنجا که نخستین نگاشتتههای یکپارچته اصتولی توستط متکلمتان
صورت گرفته و ایشان نیز مست له «تکلیتف» را نقطته محتوری مستامل ختود قترار دادهانتد؛ تأثیرگتذارترین
استعارههای مفهومی در این علم ،پیرامون مفهوم انتزاعی «تکلیف» شکل گرفته است تا جایی کته میتتوان
ادعا کرد این استعارهها ،پارادایمهای علم اصول فقه را صورتبندی میکنند.
 -4نظریههای مطرحشده درباره تغییر احکام از دیرباز تاکنون ،بیشتر مبتنی بر تغییر موضوعات احکتام
است؛ اما بر اساس نظریه استعاره مفهومی ،احکام بتر فترض ثابتت مانتدن موضتوعهای ختود ،همچنتان
ظرفیت تغییرپذیری دارند؛ زیرا اختالف در احکام ،معلول اختالف در نظریههای اصولی استت و اختتالف
در نظریههای اصولی از اختالف در استعارههای پشتیبان آن نظریهها ناشی میشود.
 -2پذیرش ماهیت استعاری تفکر و وجود فرهنگ و تجربتههای شخصتی مختلتف ،موجتب نستبیت
گزارههای دینی نمیشود؛ زیرا گرچه همیشه نمیتوان به حقیقت گزارهها دست پیدا کرد؛ اما با کنار هم قترار
دادن آیات و روایات دربردارنده احکام شرعی ،امکان کشف استعارههای حاکم بر آنها و در نتیجته ،تولیتد
یک نظریه وجود دارد.
 -6استعارههای «عبد و موال» و «قانونگذار و قانونپذیر» ،دو نمونته از استتعارههای مفهتومی دربتاره
مفهوم انتزاعی تکلیف هستند که هریک در مقایسه بتا دیگتری ،منجتر بته ایجتاد نظریتههای اصتول فقهتی
متفاوت و در نتیجه ،احکام فقهی مختلف میشوند.
منابع
http://fazellankarani.com/persian/articles/3481
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،چاپ سوم 0404 ،ق.
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ابنسینا ،حسین بن عبدالله ،الشفاء المنطق ،تحقیق و مقدمه عبدالرحمن بتدوی ،قتم ،منشتورات مکتبتة آیتت اللته
العظمی المرعشی النجفی ،بیچا 0412 ،ق.
اصفهانی ،محمدحسین ،نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ،بیروت ،مؤسستة آل البیتت علیهمالستالم إلحیتاء التترا ،
چاپ دوم 0429 ،ق.
افراشی ،آزیتا و حسامی ،تورج« ،تحلیل استعارههای مفهومی در یتک طبقهبنتدی جدیتد بتا تکیته بتر نمونتههایی از
زبانهای فارسی و اسپانیایی» ،پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی ،شماره  ،2بهار و تابستان  ،0192ص .062-040
امامی ،حسن ،حقوق مدنی ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه ،چاپ دهم.0121 ،
انصاری ،مرتضی بن محمدامین ،فرائد األصول ،قم ،مجمع الفکر اإلسالمی ،چاپ نهم 0428 ،ق.
آخوند خراسانی ،محمدکاظم بن حسین ،کفایة األصول ،تحقیق و تعلیق علی زارعی سبزواری ،قتم ،مؤسستة النشتر
اإلسالمی ،چاپ ششم 0411 ،ق.
آهنگری ،احسان ،خطابات قانونیه و بررسی آثار آن در فقهه و اصهول ،پایاننامته دوره کارشناستی ارشتد ،تهتران،
دانشگاه امام صادق علیهالسالم.0194 ،
بیرشک ،حسین ،مبانی کالمی اصول فقه امامیه؛ مکتب شیخ مفید ،تهران ،دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،چاپ
اول.0196 ،
پارسا ،احمد و حسین پنتاهی ،فتردین« ،استتعارههای ترکیبتی ،گونتهای نویافتته از استتعاره در سترودههای خاقتانی
شروانی» ،بوستان ادب ،شماره  ،8تابستان  ،0191ص .21-22
تقوی اشتهاردی ،حسین ،تنقیح األصول ،تقریرات اصول امام خمینی ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینتی
(ره) ،چاپ اول 0408 ،ق.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ،کتابخانه گنج دانش ،چاپ اول.0128 ،
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح – تاج اللغة و صهحاح العربیهة ،بیتروت ،دار العلتم للمالیتین ،چتاپ اول،
 0401ق.
حکیم ،محسن ،حقائق األصول ،قم ،کتابفروشی بصیرتی ،چاپ پنجم 0418 ،ق.

خادمزاده ،وحید و سعیدی مهر ،محمد« ،استعارههای مفهتومی علیتت در دیتدگاه لیکتاف» ،دو فصهلنامه فلسهفی
شناخت ،شماره  ،20/0پاییز و زمستان  ،0191ص .11-2
خالقی ،امیرحسین و پتورعزت ،علیاصتغر« ،بررستی امکتان رویکترد چنتدپارادایمی و فراپتارادایمی در مطالعتات
میانرشتهای» ،مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،شماره  ،4پاییز  ،0191ص .21-0
خمینی ،روحالله ،أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینتی (ره) ،چتاپ
دوم 0402 ،ق.
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سبحانی ،جعفر ،تهذیب األصول ،تقریرات اصول امام خمینی ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امتام خمینتی (ره)،
چاپ اول 0421 ،ق.
سکاکی ،یوسف ،مفتاح العلوم ،به کوشش نعیم زرزور ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،چاپ اول 0411 ،ق.
صدر ،محمدباقر ،اقتصادنا ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول 0402 ،ق.
__________ ،دروس فی علم األصول ،قم ،مرکز األبحا و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر ،چاپ ششم،
 0410ق.
طبانه ،بدوی ،البیان العربی ،بیروت ،بینا ،بیچا 0416 ،ق.
طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی ،چاپ سوم 0406 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،العدة فی أصول الفقه ،قم ،محمدتقی عالقبندیان ،چاپ اول 0402 ،ق.
عسکری ،حسن بن عبدالله ،الفروق اللغویة ،قاهره ،بینا ،بیچا 0121 ،ق.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،نهایة الوصول إلی علم األصول ،قم ،مؤسستة اإلمتام الصتادق علیهالستالم ،چتاپ
اول 0422 ،ق.
علم الهدی ،علی بن حسین ،الذخیرة ،به کوشش احمد حستینی ،قتم ،جامعته مدرستین حتوزه علمیته قتم ،بیچتا،
0400ق.
عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،انتشارات پارمیس ،چاپ اول.0189 ،
فارابی ،ابونصر ،الحروف ،تحقیق محسن مهدی ،بیروت ،دار المشرق 0986 ،م.
فاضل لنکرانی ،محمد جواد ،زمان و مکان و علم فقه0191 ،
فرزانه ،بابک« ،بیان» در دایره المعارف بزرگ اسالمی ،تهران ،دایره المعارف بزرگ اسالمی.0162 ،
فیرحی ،داود ،فقه و سیاست در ایران معاصر-فقه سیاسی و فقه مشروطه ،تهران ،نشر نی ،چاپ اول.0190 ،
قاضی عبدالجبار ،ابن احمد ،المحیط بالتکلیف ،قاهره ،الدار المصریة ،بیچا 0966 ،م.
کاظمی خراسانی ،محمدعلی ،فوائد األصول ،تقریرات اصول میترزای نتامینی ،قتم ،جامعته مدرستین ،چتاپ اول،
.0126
کدیور ،محسن ،نظریههای دولت در فقه شیعه ،تهران ،نشر نی ،چاپ هفتم.0182 ،
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحی علیاکبر غفاری ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم 0412 ،ق.
گلفام ،ارسالن و یوسفی راد ،فاطمه« ،زبانشناسی شناختی و استعاره» ،تازههای علوم شناختی ،سال چهارم ،شماره
 ،1پاییز  ،0180ص .220-222
مددی ،احمد ،نظام قانونی والئی در فقه و اصول ،بیجا ،بینا ،بیتا (نسخه الکترونیکی).
مرتضوی لنگرودی ،محمدحسن ،جواهر األصول ،تقریرات اصول امام خمینی ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی (ره).0126 ،
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مظفر ،محمدرضا ،أصول الفقه ،تحقیق عباس علی زارعی سبزواری ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ پنجم.0182 ،
معینی علمداری ،جهانگیر ،روششناسی نظریات جدید در سیاست (اثبات گرایی و فرا اثبات گرایهی  ،تهتران،
دانشگاه تهران.0182 ،
مفید ،محمد بن محمد ،أوائل المقاالت ،به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی ،تبریز ،بینا 0412 ،ق.
_____________ ،مختصر التذکرة بأصول الفقه ،قم ،کنگره شیخ مفید ،چاپ اول 0401 ،ق.
مؤمن قمی ،محمد ،تسدید األصول ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،چاپ اول 0409 ،ق.
واعظ الحسینی ،محمدسرور ،مصباح األصول ،تقریرات اصول سید ابوالقاسم خویی ،قم ،مکتبتة التداوری ،چتاپ
اول 0422 ،ق.
واعظی ،احمد ،درآمدی بر هرمنوتیک ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ پتنجم،
.0186
ون دایک ،ت ون آدریتانوس ،مطالعاتی در تحلیل گفتمان :از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقهادی ،ترجمته پیتروز
ایزدی و همکاران ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.0182 ،
هاشمی ،زهره« ،نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون» ،ادب پژوهی ،شماره  ،02تابستتان  ،0189ص
.041-009
هاوکس ،ترنس ،استعاره ،ترجمه فرزانه طاهری ،تهران ،نشر مرکز ،چاپ سوم.0181 ،
الهی خراسانی ،علی ،نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی ،قم ،پژوهشکده علتوم و فرهنتگ استالمی،
چاپ اول.0192 ،
یحیایی ایلهای ،احمد« ،تحلیل گفتمان چیست» ،تحقیقات روابهط عمهومی ،شتماره  ،61اردیبهشتت  ،0191ص
.64-28
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