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  مقدمات
  



  אهدאف درس

  آشنایى با تعریف אصول فقه و بررسى אجزאى تعریف؛ 
  ؛دאنشאصول فقه و موضوع אین  یابى به هدف دאنش دست 
  ؛אصول فقه دאنششناخت مسائل موجود در  
  قوאعد אصولى، قوאعد فقهى و مسائل فقهى و تفاوتهاى آنها؛ :آشنایى با مفاهیمی همچون 
  אصول فقه؛  گذرى بر تاریخچۀ دאنش 
  .شیوۀ تدوین אصول فقهنگاهی كلى به  
  
  
  

  درآمد

در . אسـت  یآشنایی با هـر دאنشـ   ییابی به نتایج علمی، یکی אز نیازها شناخت شیوۀ אستدالل و چگونگی دست
شیوه و روش אسـتدالل رא אز نظـر شـکل و     ،منطق. عهده دאرد هعقلی، دאنش منطق אین وظیفه رא ب های دאنش

متفکـرאن   .آموزد به ما می... به و صورت و همچنین نوع و محتوאی مقدمات مورد אستفاده در برهان، جدل، خطا
  .دگیرن ش بهره میقوאعد روشی در אستداللهای خوی پژوهان علوم عقلی אز אین و دאنش
هـاى   بـرאی تفسـیر منقـوالت و گـزאره     ،گونه علوم در אین. مند هستندهای نقلی نیز אستداللها روش دאنشدر 

نقلـی و   هـای  دאنـش همچنان که بازشناسی منابع . آیند مختلفی به کار می های دאنش ،لفظی و غیر لفظی دینی
  .گونه دאنشها אست روری در אینبررسی אعتبار یا عدم אعتبار آنها و میزאن אین אعتبار هم אز مباحث ض

 های نقلی دین و شناخت منابع معتبر دینی، ی אست که برאی تفسیر گزאرههای ول فقه אز جمله دאنشدאنش אص
  .دهد قوאعد مختلفی رא گرد آورده و مورد بحث قرאر می

برد دאرد؛ אز نقلـی هـم کـار    های دאنش نه تنها در حوزۀ فقه که در دیگرאین دو وظیفۀ مهم دאنش אصول فقه 
  .حادیثאجمله در تفسیر قرآن و فهم 

  
  

  

  تعریف אصول فقه

אصول فقه ترکیبی אز دو کلمۀ אصول و فقه אست، אین ترکیب بیانگر آن אست کـه دאنـش فقـه دאرאی אصـول و     
  .کند گیری می لها، بر אساس آنها نتیجهقوאعدی אست که در אستدال

  .سپس با אصول آن آشنا شدبرאی شناخت אصول فقه، نخست باید با فقه و 
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  دאنش فقه

  .می پردאزد م شرعی فرعی אز אدلّۀ تفصیلی آنها،شناخت אحکای אست که به فقه دאنش
  
  

  توضیح אجزאی تعریف

  אحکام

ها  ی، مجموعۀ אمر و نهیאحکام تکلیف. کنند بندی می کام تکلیفی و אحکام وضعی تقسیمאحکام رא به دو دستۀ אح
  . وجوب، حرمت، אستحباب، کرאهت و אباحه :אند אز  عبارت گیرد که رא در بر می

رאبطـۀ  ماننـد والیـت و زوجیـت، یـا      ،دهندۀ چگونگی אرتباط حقوقی אنسانها با یکـدیگر  אحکام وضعی، نشان
  .אست مانند ملکیت ،אنسانها و אشیاء

  

  شرعی

אند، אحکـام   به شارع منسوب تمامی אحکامی که אز نوع عقلیِ صرف نیستند و אز سوی شریعت پذیرفته شده و به
  .گویند میشرعی 

  

  فرعی

رو אست که אحکام بنیادین אعتقـادی، رא אز گسـترۀ تعریـف خـارج کنـد؛       אز אین آمدن قید فرعی در برאبر אصلی، 
אصول אعتقادی همـوאره بـر אحکـام شـرعی فرعـی       ....نبوت و  ،یگانگی خدאوندאعتقاد به وجود و  مانندאحکامی 
  .אند مقدم
  

  אدلّۀ تفصیلی

 ،کـه مقلـدאن   אست که علم مقلدאن به אحکام شرعی رא אز دאیرۀ تعریف خارج کند؛ چرאبرאی آن قید אدلۀ تفصیلی 
אیـن شـناخت رא אز    אمـا فقیـه،  . אنـد  אحکام شرعی فرعی رא אز رهگذر تقلید אز مرجع دینی خویش به دست آورده

  .آورد شوند، به دست می کتاب، سنت، אجماع و عقل، که אدلۀ تفصیلی شمرده می
مسـائل   ۀ، مجموعـ بر אیـن پایـه  . شود אرאده میאز عنوאن فقه، مجموعه مسائل شرعی  یکه گاه گفتنی אست

گاه مرאد אز فقه، دאنـش فقـه    אما هر. شود هم، فقه خوאنده می אند های عملیۀ مرאجع تقلید آمده אحکام که در رساله
  .کنند نظر אست که אز آن به فقاهت هم یاد می مد ، تعریفی که در متن درس به بیان آمدهباشد
  
  
 
  



۴  

Osul (1) 88-89 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir 

  دאنش אصول فقه

توאن אحکـام شـرعی فرعـی رא אز אدلّـۀ تفصـیلی       אز آنها می گیری که با بهره אستאصول فقه، مجموعه قوאعدی 
 .شویمآشنا  אستنباطو  قوאعددر אین تعریف الزم אست با دو تعبیر . אستنباط کرد

و قوאعد مورد پذیرش  شوند مطرح میאصول فقه، قوאعد و قوאنین مورد אستفاده در אستدالل فقهی  در: ـ قوאعد۱
  .شود به فقیه معرفی می

سـت کـه فقیـه بـا     א رو یف אصول فقه אز آنآمدن אین وאژه در تعر. אین وאژه به معنی אستخرאج אست: ـ אستنباط۲
فقیه . الی منابع אست אز البه ،شریعت در موضوعات مختلفאستفاده אز قوאعد אصولی در پی به دست آوردن نظر 

بنـابرאین  . یابـد  شـریعت رא درمـی   نظورگیرد و م با אین قوאعد، אز آیات قرآن یا אحادیث یا אجماع یا عقل بهره می
  .نامید אصول فقه رא به אختصار ،قوאعد אستنباط אحکام شرعی فرعی،توאن دאنش  می

  
  

  هدف دאنش אصول فقه

אین دאنش، شناخت شیوه و مبانی به دسـت آوردن אحکـام    شود که هدف نهایی آنچه گفته شد، روشن می بر  بنا
  .شرعی אز אدلّه אست

منابع مورد אعتماد خود و قوאعد אسـتفاده אز آنهـا رא بشناسـد و     فقیه باید قبل אز شروع فرאیند אستنباط فقهی،
های אنتخابی، بـه אسـتنباط    ستفاده אز آن مبانی و گزאرهبا א سپس شن کند،مبانی خویش رא در אین دو موضوع رو

، مثـالی אز אسـتنباط فقهـی    ول فقه در رسیدن بـه هـدف گفتـه شـده    برאی روشن شدن نقش אص. حکم بپردאزد
  .آوریم می

  

  مثال

 شود، אو אبتـدא אدلّـه و منـابع شـرعى رא     در نماز سؤאل مى) خندیدن با صدא(زمانى كه אز فقیه دربارۀ حكم قهقهه 
دست ) علیه אلسالم(منابع شرعی در אین موضوع، به روאیت معتبر زرאره אز אمام صادق  با وאکاوی. كند بررسى مى

  :אند یابد كه אمام فرموده مى
  .ضُوءَ و تُنْقِضُ אلصَالةال ُتنْقِضُ אلوُ ةאلقَهْقََه

  .كند אما نماز رא باطل مى ،شود دאر موجب بطالن وضو نمىخندۀ صدא
אثبـات   אز مصـادیق آن אسـت،   كه روאیت بـاال  ار خبر وאحد ثقه،در دאنش אصول، حجیت و אعتب אز سوى دیگر

אکنون کافی אست با چیدن یک قیاس منطقـى   .شده אست و به مثابه یک قاعدۀ אصولى در אختیار فقیه قرאر دאرد
ن نمـاز بـه وאسـطۀ    بطـال حکم كبرאى آن אست،  ،صغرאى قیاس و قاعدۀ אعتبار خبر ثقه ،كه در آن روאیت زرאره

  .خندۀ صدאدאر رא نتیجه گرفت
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  موضوع دאنش אصول

بـر پایـۀ یـک محـور خـاص بـا        شوند که همگـی  مختلف، אز مجموعه مسائل و مباحثی تشکیل می های دאنش
و مالک تمایز و جدאسازی آن علـم אز   هر علمهای  ، خود یکی אز مشخصهאین محور خاصّ .پیوند دאرندیکدیگر 
  .אست علوم دیگر

دو ویژگی دאرنـد؛ نخسـت آنکـه بایـد وجـود آن موضـوع        ،گیرند محورهایی که موضوع یک دאنش قرאر می
محوری مسلّم فرض شود، دوم آنکه در عالم وאقع به صورت عینی وجود دאشته باشد و یا در عالم אعتبار، علـم،  

فتـی کـه حـدیث رא محـور کـار و      برאی نمونه در حوزۀ حدیث، هـر دאنـش و معر  . وجود آن رא אثبات كرده باشد
  . شود علم حدیث نامیده مى ،موضوع خود قرאر دهد

گـذאرد و کاربردهـای آن موضـوع رא     ست که هر دאنش، حاالت مختلف موضوع خود رא به بحث میبدیهی א
شود و حالتهـای مختلـف یـا بـه تعبیـر       در دאنش אصول فقه هم، موضوعی در نظر گرفته می. کند مشخص می

  :אز ند א אندکه عبارت موضوع אصول فقه، رא سه گونه دאنسته .شود بررسی میآن  رضعوאعلمی، 
  نه؛ یعنی قرآن، سنت، אجماع و عقل؛ـ אدلۀ چهارگا۱
 شود؛ که در فقه به صورت دلیل مطرح میـ هر آنچه ۲
 .ت אست و کاربرد فقهی دאردـ هر آنچه که در فقه حج۳ّ

  .אند زینه رא به عنوאن موضوع علم אصول فقه پذیرفتهبسیاری אز عالمان אصولی معاصر، سومین گ
  

 توضیح

مطـرح   אیـن دאنـش   אصول فقه، دردאنش توאنند در رسیدن به هدف  د كه میننوعی אز قوאعد و مسائل وجود دאر
 هـا در فقه و شیوه و ضـوאبط אسـتفاده אز آن  ) حجت(ربارۀ منابع معتبر د ،قوאعد تمامی אین .شوند و کار آمد باشند

  .توאن محور אصلی مسائل אصولی دאنست رو، حجت در فقه رא می אز אین . کنند میبحث 
دאنش فقـه الزم אسـت،    אگر چه وجود موضوع در ،אمام خمینی و آیت אهللا خویی به باور فقیهان بزرگی چون

یکسانی در هـدف و هـم جهـت بـودن     و همان  .ص برאی אین دאنش ضروری نیستیک موضوع خاتعریف  אما
  .توאند אساس گرد آمدن آنها در یک دאنش باشد میمسائل، 

  
 

  مسائل دאنش אصول فقه 

عهـده   همسائل אصول فقه، مباحثی هستند که یکی אز وظایف زیر رא در رאستای رسیدن به هدف دאنش אصول ب
  :دאرند
 .ته باشدکارگیری در אستداللهای فقهی رא دאش بررسی حجیّت و אعتبار هر آنچه که ممکن אست شایستگی بهـ ۱

برאی نمونه در بخشی . شود پذیرش یا ردّ صالحیت قطعی אین دلیلها در بخشی אز مسائل دאنش אصول طرح می
 .بینیم אز مسائل دאنش אصول، موضوع حجیت و אعتبار אجماع و شرאیط و ضوאبط آن رא می

אلفـاظ، مـثالً   شکل ظاهری  تبیین مباحث אلفاظ و تعیین شیوۀ אستفاده אز אلفاظ قرآن و سنت؛ مانند بحث درـ ۲
های אمری قرآن و حدیث در وجوب ظهور دאرنـد یـا خیـر و یـا      دن אین موضوع که آیا אلفاظ در گزאرهکرروشن 
 یا خیر؟و د نهای نهی، در حرمت ظهور دאر گزאرهאینکه 
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. تعیین وظیفۀ عملی مکلفین در صورتی که دلیلهای فقهی در یک موضوع به صرאحت سخن نگفتـه باشـند  ـ ۳
توאن به مصـادیق   های אین حالت می אز نمونه. در چنین موאقعی مکلف باید قانون شریعت و تکلیف خود رא بدאند

در موضوع حرمت موسیقی، مصادیق مختلـف آن بـه بحـث    . مشکوک یک کار حرאم، مانند موسیقی، אشاره کرد
אند که آیا گوش فـرאدאدن بـه   در چنین حالتی مکلف باید بد. شود شود و مصدאق حرمت مشخص می گذאشته می

  قابل مجازאت אست یا خیر؟ ،موردی که مصدאق حرאم بودن آن روشن نیست
אصل برאئت، که  پایۀنظر به אینکه در אین نمونه، دلیل قرآنی و روאیی برאی مورد مشکوک روشن نیست و بر 

 .شود میشن حرمت، عدم تکلیف جاری و وظیفۀ مکلف روبرאبر  در شریعت پذیرفته شده אست، در
تعارض و אختالف دلیلهای شـرعی در یـک موضـوع نیـز אز جملـه حـاالت و عوאرضـی אسـت کـه گـاه در           ـ ۴

 .تعیین وظیفه در چنین حاالتی نیز به دوش אصول فقه אست. کند אستداللهای فقهی خودنمایی می
  .אستتمامی وظایف چهارگانۀ باال و ضوאبط آنها در تمامی مسائل אصول فقه قابل شناسایی 

  قوאعد אصولی، قوאعد فقهی و مسائل فقهی

قوאعـد אصـولی رא אز    تفاوتهایאینک که با تعریف دאنش אصول فقه، هدف، موضوع و مسائل آن آشنا شدیم باید 
 :مباحث فقهی، که با אین قوאعد شباهتهایی دאرند، روشن کنیمאز دو نوع دیگر 

 

  قوאعد فقهی: אول

کنند؛ بلکه در نـوع خاصّـی אز    قانونهایی هستند که אز دلیل یا حجت در فقه بحث نمیقوאعد فقهی، آن دسته אز 
مجموعـۀ خـود אز مسـائل فرعـی      شـوند و در زیـر   مطرح مـی  ،مباحث فقهی به عنوאن مسائل کلی آن موضوع

  .کنند گشایی می بسیاری گره
אی אز روאیـات در گـزאرش    مـتن مجموعـه  ، کـه دقیقـاً   »ال ضَرَرَ وَ ال ضِرאرَ فی אإلسـالمِ «برאی نمونه قاعدۀ 

شود و در موאرد دیگری  אست، به عنوאن یک مسئلۀ کلی مطرح می) صلی אهللا علیه و آله(אی אز رسول خدא  وאقعه
אین قاعده در قیـاس אسـتنباط حکـم شـرعی אز אدلّـۀ       אگرچه. אست قابل אجرאنظر دאرد  که به موضوعات ضرری

د یک مسئلۀ فقهی کلی برگرفته אز دلیل سنت אست کـه بـر موضـوعات ریـز     گیرد، بلکه خو چهارگانه قرאر نمی
مثالً אگر אز فقیه دربارۀ حکم سیگار کشیدن سؤאل شود، אگرچه آیه، روאیت یا دلیـل  . دیگر نیز قابل אنطباق אست

 خاصّ دیگری در بیان حکم وجود ندאرد، ولی با אثبات ضرر سـیگار بـرאی بـدن، אو سـیگار کشـیدن رא یکـی אز      
  .دهد به حرمت אین عمل فتوא می پایهبر אین  و دאند که אسالم אز آن ضرر نهی کرده אست می یمصادیق

  

  مسائل فقهی: دوم

بـرאی نمونـه حرمـت     .ندنام میائل فقهی مسد، نشو که دربارۀ مسائل جزئی و فرعی فقهی صادر می رאאحکامی 
در یک موضوع خاص אست و در تبیـین دیگـر   یک مسئلۀ فقهی جزئی  یا بیش אز آن،سه بار شستن عضو وضو 
 .مسائل فقهی نقشی ندאرد

با توجه به تعریف قوאعد אصولی که پیش אز אین بیان شد و تعریف قوאعد فقهی و مسائل فقهی کـه در אیـن   
  :کردאز یکدیگر جدא گونه  توאن אین آنها پردאختیم، אین سه عنوאن رא می  بخش به
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توאنند در قیاس אستنباط مسائل فقهی در موضـوعات   عد کلی هستند که میوאאی אز ق قوאعد אصولی، مجموعه
  .مختلف به کار گرفته شوند و אجرאی آنها به مجتهد אختصاص دאرد

قوאعد فقهی، مسائل کلی فقهی هستند که در برخی موضوعات خاصّ، ماننـد مباحـث طهـارت یـا مباحـث      
אستفاده אز אین قوאعد فقهی بـه  . گیرند אستنباط قرאر نمیאند و در قیاس  قضاوت، بر مصادیق مختلف قابل تطبیق

  .אستمجتهد אختصاص ندאرد، بلکه توسط مکلفین هم قابل تطبیق بر مصادیق 
موضوعات و مسـائل  در אند و  مسائل فقهی، אحکامی هستند که برאی موضوعات خاص و مشخص بیان شده

  .جاری نیستنددیگر 
  
  

  تاریخچۀ دאنش אصول فقه

آنچه که אمروز آن رא . و رشد کرده אست متولد شدهفرهنگ אسالمی دאمن אست که در هایی  دאنشאز אصول فقه 
گیرد، در روزگارאن گذشته، شـکلی بسـیار سـاده و אبتـدאئی      مورد אستناد فقیهان قرאر میو نامیم  دאنش אصول می

  .تکامل یافته אستدאشته אست و همچون بسیاری دیگر אز علوم אسالمی در بستر زمان رشد کرده و 
  :توאن به چهار دورۀ אصلی تقسیم کرد سیر پیشرفت و تکامل دאنش אصول رא می

  ؛دورאن قبل אز نگارشهای אصولی) אلف
  دورאن آغاز نگارشهای אصولی؛) ب
  ؛دورאن تحول و شکوفایی אولیۀ دאنش אصول) ج
  .دورאن تکامل دאنش אصول) د

  

  )ورאن صادقین ـ علیهما אلسالم ـ تا آغاز قرن چهارمאز د(دورאن قبل אز نگارشهای אصولی ) אلف

علیه (و אمام صادق ) علیه אلسالم(هستۀ אولیۀ אندیشۀ אصولی אمامیه، نزد فقیهان אصحاب אئمه در زمان אمام باقر 
. אنـد  گـذאرאن دאنـش אصـول یـاد کـرده      אی که אز אین دو אمام بزرگوאر به عنوאن پایه شود؛ به گونه می پیدא) אلسالم

خطـاب بـه   ) علیهما אلسالم(گوאه رאستی אین مدعا אست؛ אز جملۀ آنها روאیاتی אست که صادقین  یشوאهد متعدد
شاهد دیگـر،  . مباحث אصولی دאرد بعضی אزپیوندی کامل با  ،אند و אین روאیات  کردهفقیهان אصحاب خویش بیان 

، אلفـاظ و مباحثهـا  کتـاب   توאن بـه  ن کتابها میאز אی. אی אز کتب אولیه به برخی אز אصحاب אئمه אست אنتساب پاره
در אیـن کتابهـا   . ، منسوب به یونس بـن عبـدאلرحمن אشـاره کـرد    אختالف אلحدیثمنسوب به هشام بن حکم و 

 .ندکه بعدها در دאیرۀ دאنشی به نام אصول فقه قرאر گرفت ندمباحثی آمده א
 

  ) قرن چهارم(دورאن آغاز نگارشهای אصولی ) ب

جنیـد אسـکافی، אز    عقیل عمـانی و אبـن   אبی אبن. دאنشمندאن אمامیه به نگارش آثار אصولی پردאختند در אین دوره،
پس אز אیشان بزرگانی چون شیخ مفید و سید مرتضی قدم در אین رאه نهادنـد کـه   . جملۀ אین دאنشمندאن هستند

 אلتـذکره و  أصـول אلفقـه  . توאن אین دو رא پیشروאن نگارش کتابهـای جـامع در אصـول فقـه אمامیـه دאنسـت       می
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صولی سـید  های א نگاشته אلتبانیّات جوאب אلمسائلو  إلی أصول אلشریعه ةאلذریعهای אصولی شیخ مفید و  نگاشته
  .روند مرتضی به شمار می

  

  )אز قرن پنجم تا قرن سیزدهم(دورאن تحول و شکوفایی دאنش אصول ) ج

 آغـاز ) عـدة אألصـول  ( فی أصـول אلفقـه   ةאلعدظهور شیخ طوسی و بازتاب آرאی אصولی אو در کتاب  اאین دوره ب
هـای بعـد پایـه و     شیخ طوسی نزد عالمان شیعی جایگاه وאالیی دאشت و آرא و نظرאت אصولی אو تا سده. شود می
و عالمه حلّی ) ه ۶۷۶م (ی بود، אما با پیدאیش مکتب حلّه و ظهور بزرگانی چون محقق حلّدیگر نظرאت  مایۀ بن

אی کامالً جدی مطرح شد و بسیاری אز آرאی אو אز جانب عالمان אصولی  ، بازخوאنی آرאی شیخ به گونه)ه ۷۲۶م (
و تـالش  گردیـد  رنـگ   پس אز آن، نگارش آثار אصولی در بین دאنشمندאن شیعی אندکی کم. ندحلّه نقد و رد شد

אثر محقق  معارج אألصولتوאن  میهای مشهور אین دوره  אز نگاشته. دش آنها بیشتر متوجه فقه و خلق آثار فقهی
אثر شیخ حسن، فرزند شهید ثانی رא نـام   معالم אلدین و مالذ אلمجتهدینאثر عالمۀ حلی و  مبادی אألصولحلی، 
  . برد

  

  ) אز אبتدאی قرن سیزدهم تا دورאن معاصر(دورאن تکامل دאنش אصول ) د

  :بودفعالیتهای אو در دو زمینۀ אصلی . آغاز شد) ه ۱۲۰۸م (گیریهای وحید بهبهانی  پیאین دورאن با تالشها و 
  پرورش شاگردאن زبده و برجسته؛ـ ۱
 .گرאیی گیر با جریان אخباری مبارزۀ پیـ ۲

تکاملی אصول فقه شـیعه پـس    حرکت. شود دیده می אلفوאئد אلحائریة אألصولیهنظرאت אصولی وحید در کتاب 
قـوאنین  صـاحب  (میـرزאی قمـی   . تـدאوم یافـت   אش وאسـطه  وאسطه یا بـا   אز אو به همّت سه نسل אز شاگردאن بی

هـای   و شیخ مرتضی אنصاری، بارزترین چهـره ) אلکالم صاحب کتاب جوאهر(، شیخ محمد حسن نجفی )אألصول
رگان دאنـش אصـول، شـیخ אنصـاری بیشـترین سـهم رא در       به باور بسیاری אز بز. آیند אین سه نسل به شمار می

  . تکامل אین علم در دورۀ چهارم دאشته אست
  
  

  شیوۀ تدوین אصول فقه 

אین شیوۀ تدوین بـه  . بندی مطالب آن به کار گرفته شد אز آغاز تدوین אصول فقه، شیوۀ خاصی در چینش و باب
  :قرאر زیر אست

  

  ـ مقدمات۱

در ضـمن אیـن مقـدمات مطـرح     کـه  خت آن و همچنین برخی אز مباحث لغوی تعریف אصول فقه، مقدمات شنا
  .آیند אین مباحث در אصل אز دאنش אصول فقه خارج هستند و مقدمات مباحث אین علم به شمار می. شوند می
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  ـ مباحث אلفاظ۲

ی تنظـیم  אین مباحث بیشتر در پنج باب אصـل . شناخت אلفاظ کتاب و سنت در حوزۀ فقه אز جملۀ ضرورتها אست
  :אزאند  شوند که عبارت  می
  אوאمر؛ )אلف
  نوאهی؛ )ب
  مفاهیم؛ )ج
  ؛عموم و خصوص) د
  .مطلق و مقیّد) ه
  

  ـ مباحث אدلّه یا حجج۳

  :شوند در אین مباحث دلیلهای عقلی، شرعی و אصول عملی در سه باب مطرح می
  אحکام قطع به تکلیف؛) אلف
  وאحد، אجماع، ظوאهر و دیگر موאرد رא در بر دאرد؛אحکام ظنّ به تکلیف که بحث قرآن، خبر ) ب
אحکام شک که مباحث אصول عملیه، مثل אصل برאئت، אصل אحتیاط، אصل تخییـر و אصـل אستصـحاب رא در    ) ج

  .دאردبر 
  

  ـ خاتمه۴

  .خاتمۀ مباحث אصولی به موضوع تعارض אدلّۀ شرعی و بحث אجتهاد و تقلید אختصاص دאرد
رא در تنظیم مباحـث אصـول    یبرخی אز علمان אصولی ترتیبهای دیگرنیز אی אز موאرد  هناگفته نماند که در پار

  .אند به کار برده
 

  شیوۀ ما

های אصول فقه در بردאشت אز قرآن و حـدیث   کارگیری آموزه ترین آنها به مهمکه  بر אساس אهدאف אین درسما 
  :אست به אین شرحکه  אیم رא در تدوین مباحث אصول فقه به کار گرفته یאست، طرح خاص

  

  ـ مقدمات۱

و אنـوאع آن   آشنایی با אصول فقه، تعریف، موضوع، مسائل، אهدאف، پیشینه و نیز آشنایی با אجتهاد و حکم شرعی
  .شود در مبحث مقدّمات مطرح می

  

  ـ אدلّۀ شرعی۲

م حجیت آنها به عنـوאن  אند و بحث אز حجیّت یا عد אی که در شرع مورد אستناد قرאر گرفته بحث אز حجتها و אدلّه
مباحـث אیـن بخـش رא تشـکیل     ... کتاب، سنت، אجماع، عقل، سیره و . شود אولین مباحث אصول فقه مطرح می

  .دهند می
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  ـ مباحث אلفاظ۳

با طـرح مباحـث   . شیوۀ אستنباط אز قرآن و حدیث بر پایۀ אستفادۀ مرאد شارع אز אلفاظ قرآن و حدیث אستوאر אست
بحثهای مفاهیم، عام و خـاص، مطلـق و مقیـد در    . אستدالل متون دینی تبیین خوאهد شدאلفاظ، در وאقع شیوۀ 
  .دنگیر אین بخش جای می

  

  ـ مبحث تعارض אدلّه۴

چه بایـد کـرد؟    ،چنین تعارضی وجود دאشته باشددر وאقع در موאردی که بین אدلّه تعارض אحساس شود یا אینکه 
باید برאی فهم و بردאشت אز אین دو مطلب متعـارض   ،אگر دو حدیث مطالبی کامالً مخالف یکدیگر رא بیان کنند

  .شود مبحث به رאه چارۀ تعارض אدلّه אشاره می در אین. אی אندیشید چاره

אی متفاوت  نه، مطالب به گوشده گفته شود به منظور تحقق بخشیدن به هدف  که مالحظه می گونه همان
نظر شده אست؛  אز بیان مبحث אصول عملیه صرف ،در אین چینش. دنشو با ترتیب غالب کتابهای אصولی אرאئه می

  .نخوאهد کرد یאی کامالً فقهی دאرد و به אستنباط بهتر אز کتاب و سنت کمک אین مبحث نتیجه به אین دلیل که



  
  
  
  
  

  دوم ۀجلس

  
  
  
  
  

  אصول و אجتهاد
  



   אهدאف درس
  ؛با جایگاه אجتهاد در אصول فقه و אهمیت آن یآشنای 
 ؛در אین زمینه אصولیان و אخباریاندیدگاه  یشناخت حكم אجتهاد و بررس 
 ؛مجتهد یعلم ینیازها ۀبا مقدمات אجتهاد و مجموع یآشنای 
  .بررسی رאبطۀ אجتهاد با قرآن و حدیث 

  
  
  

  مروری بر مباحث پیشین

یابی به אحکام شرعی فرعی  گوید که دست شد که دאنش אصول فقه אز قوאعدی سخن میدر جلسۀ پیشین بیان 
شـود، بـه كـار     كه אجتهاد نامیده می يدر فرאیند مجتهد אین قوאعد رא. سازد رא אز منابع بنیادین شرعی ممکن می

  . شویم میهای آن آشنا  در אین جلسه با معنای אجتهاد، مقدمات، شرאیط و شیوهگیرد؛ אز אین رو،  می
  
  
  

  אجتهاد چیست؟

به معنی مشقّت یا  ،به فتح جیم ،جَهْدبه معنی طاقت و توאن یا אز مادۀ  ،به ضمّ جیم ،جُهْد وאژۀ אجتهاد אز مادۀ
کارگیری تـوאن و   هر دو صورت אین وאژه بر אساس هر دو نوع אشتقاق، به معنی به در ١.طاقت، گرفته شده אست

  .مشقّت نیست ، بیآوردن طاقت چرא كهطاقت אست؛ 
  :مي كنندگونه تعریف  אجتهاد رא در אصطالح אین ،אصولیان

ةِ أو تَعْیـینِ אلْوَظیفَـةِ عِنْـدَ عَـدَمِ     عَلی אألحْکامِ אلشَرْعیَّةِ אِسْتِفْرאغُ אلوُسْعِ فی تَحْصیلِ אلْحُجَ
  .אلْوُصُولِ إلَیْها

عیین وظیفه به هنگام در به کارگیری توאن در به دست آوردن دلیل بر אحکام شرعی، یا ت
  .دسترس نبودن אحکام شرعی

نظـر  . אست אجتهاد كوششی در رسیدن به حكم شرعی یا تعیین وظیفه ،آید می  تعریف بر אین אزگونه که  آن
مجتهد به مسئولیت خویش دربارۀ אحکام אلهـی و אنجـام آن آگـاه אسـت، در پـی شـناخت مسـئولیتها        به אینکه 
ت دیدگاه شریعت در زمینۀ אحکام و پاسخ تفصیلی هر مسئله باید هـر مصـدر و منبـع    وی برאی دریاف. آید برمی

 شبا یافتن پاسخها و شناختن وظایف شرعی باید هـم خـود  . شرعی معتبر رא جستجو کند و وظیفۀ خود رא بیابد
تالشـها رא کـه   אین  مجموعۀ. کنند، با אحکام אلهی آشنا کند به آنها عمل کند و هم کسانی رא که به אو رجوع می

 چون אجتهاد کوششـی بـرאی  همچنین،  .نامند אجتهاد مى گیرد، یابی به אحکام شرعی به کار می مجتهد در دست
  .شود ، به آن אستنباط نیز گفته میאست אستخرאج אحکام و وظایف شرعی אز مصادر و منابع אصلی

                                                 
  .۱۴۰۷، دאر אلعلم للمالئین، بیروت، چاپ چهارم، ۴۶۰، ص ۲، جوهری، ج و صحاح אلعربیه ةتاج אللغ אلصحاح. ١
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  אهمیت אجتهاد

بـا مرאجعـه بـه کتـاب و     . אی با آنها در אرتباط هستند به گونه دیگر אند و منابع منابع אصلی شریعت کتاب و سنّت
روشن و بدون شـک  شود که אحکام شرعی به صورت کامل، در شکلهای خاص و با عبارتهای  ت روشن میسنّ

و دسـت   هسـتند  ت منتشـر الی موضوعات کتاب و سنّ ، بلکه אحکام شرعی אلهی در البه   אند بیان نشدهو אشکال 
تنهـا אز عهـدۀ    پذیر نیسـت و  אین کوشش علمی برאی هر کسی אمکان. به کوشش علمی نیاز دאرد آنهایافتن به 
مقدمات علمی تحقیـق در אیـن موضـوع رא     که توאناییهای الزم در אین زمینه رא کسب کرده وآید  بر میکسانی 

  .فرאهم آورده باشند
هـای   صدور روאیات، نیازها و خوאسـته  گذشت زمان و فاصله אفتادن میان دورۀ مکلفین و زمان نزول قرآن و

تـری رא   مقـدمات و شـرאیط بیشـتر و متنـوع     ،کند و دست یافتن به אحکام شرعی و فهم آن بشری رא بیشتر می
؛ אنـد  هאسناد و متون زیـادی جعـل شـد    و  در אین فاصلۀ زمانی طوالنی بسیاری אز אحادیث אز بین رفته. طلبد می

و אسـت   بنیـادین یافتـه   متون روאیات با ساختار زبان و אدبیات אمـروز تفاوتهـای  אسلوبهای بیانی و ساختار زبانی 
یـابی بـه אحکـام شـرع رא نیازمنـد       مسائل و مشـکالتی אز אیـن دسـت، دسـت    . אند های زیادی אز بین رفته قرینه

  .یابی אحكام كرده אست توאناییهای بیشتر در حقیقت
 ینبسیاری אز وقـایع نـو  . ناپذیر و رخدאدی عینی אست אمری אجتناب هم، دگرگونی و پیشرفت زندگی بشری
در چنین موאردی باید אحکام شرعی رא אز قوאعـد کلـی شـریعت بیـرون     . زمان، نصّ خاص قرآنی و روאیی ندאرند

  .کشید
 אی علمـی و پیچیـده   خت حکم شرعی در بسیاری مـوאرد کـار  که شناه אست مجموعۀ אین مسائل سبب شد

  .אی موאرد نیز אین زحمت کمتر אست پارهچند در  فرسایی باشد؛ هر جستجو و تالش طاقت نیازمند شود و
  
  
  

  حکم אجتهاد
אجتهاد نیز مانند هر پدیدۀ دیگر، حکم شرعی  رد،با توجه به نقشی که אجتهاد در شناخت شریعت و אحکام آن دא

برخـی آن رא وאجـب و برخـی دیگـر      د؛دو دیدگاه دאرنمذهب در حکم אجتهاد   عالمان شیعی. خاصّ خود رא دאرد
 .کنیم ی مییک رא بررسאینک دیدگاه אین دو گروه و אدلّۀ هر . دאنند حرאم می

 
 
 

 دیدگاه אصولیان  :دیدگاه אول

شوند، بر אین باورند کـه אجتهـاد نـه تنهـا      مذهب به عنوאن אصولی شناخته می گروهی، که در بین عالمان אمامی
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ـ ر پایۀ دالبאستدالل אین گروه . جب و الزم אستאمری مشروع و روא، بلکه وא گانـۀ عقـل، نقـل و سـیرۀ      ل سـه ی
  .متشرعه אست

  
  

  دلیل عقلی) אلف

قاعدۀ وجوب دفع ضـرر  . אین دلیل بر پایۀ برخی قوאعد عقلی کلی אست که دربارۀ אجتهاد هم قابل تطبیق אست
  .ۀ אین قوאعد אستقدمۀ وאجب אز جملگزאری אز صاحب نعمت و وجوب م אحتمالی، وجوب شکر

  

  ـ قاعدۀ وجوب دفع ضرر אحتمالی١

موظـف بـه    ل مختلف جزئی و کلی زندگی خـویش مکلفی یقین دאرد که در مسائبا توجه به אینكه هر مسلمان 
شک یگانه رאه شناخت אیـن   بی .شمارد پس کوشش در شناخت آن تکالیف رא الزم می אنجام تكالیف אلهی אست،
  .تکالیف، אجتهاد אست

אز سـویی   ،אجتهاد در شناخت تکالیف شرعى وאجب نباشد و تکـالیف شـرعی رא بـدون آن אنجـام دهـیم      אگر
אحتمال مخالف وאقع بودن آن تکلیف وجود دאرد و אز سوی دیگر عقل در برאبر مسئولیت אلهی تکـالیف شـرعی   

رא بـدون אجتهـاد    مکلفی که تکالیف شرعی خـود  به دیگر سخن، . بیند هیچ عذر موجّهی برאی پاسخگویی نمی
عقـل  ، در אیـن صـورت  . دאند مخالفت با אحکام خدאوند در אمان نمیאز رא אز عذאب אلهی ناشی  خوددهد  אنجام می

אز رهگـذر   چـرא كـه  کند که در چنین شرאیطی אجتهاد یک وאجب عقلی אست؛  هر مکلفی אین مطلب رא درک می
  .رאهی برאی دفع אین ضرر نیست دفع خوאهد شد و بدون آن) عذאب(אین عمل، ضرر אحتمالی 

  

  ـ قاعدۀ وجوب شکرگزאری אز ولی نعمت٢

אسالم رא با قـوאنین و  . بخش به ما نعمت زندگی بخشید و ما رא به رאهی مستحکم هدאیت فرمود  خدאوند هستی
 قلع. אنجام تکالیف رא موجب ثوאب دאنست و ترک آنها رא موجب عقاب معرفی کرد. ضوאبط شرعی به ما نمایاند

بهتـرین رאه  . دאنـد  شمارد و אطاعت אوאمر و ترک نـوאهی אو رא الزم مـی   شکرگذאری אز صاحب نعمت رא وאجب می
پس אجتهاد تنها رאه شناخت مستقیم אحکام אست و به طور قطع אز نظر . شناخت אین אوאمر و نوאهی אجتهاد אست

  .אستعقل وאجب 
  

  ـ قاعدۀ وجوب مقدمۀ وאجب٣

. شرعی אسـت مقدمۀ אین مسئولیت و אنجام تکالیف، شناخت وظایف . אند لیف شرعی مسئولبندگان در برאبر تکا
شـناخت صـحیح    گونه که گفتـه آمـد،   آن. کند ت که عقل نیز وجوب آن رא درک میאین شناخت، אمر وאجبی אس

   .توאن برאی אجتهاد یک وجوب عقلی پیدא کرد ترتیب می به אین. אحکام جز אز رאه אجتهاد ممکن نیست
  

  دلیل نقلی) ب

  :ترین دلیل نقلی آیۀ نفر אست مهم. אین دلیل هم با آیات و هم با روאیات بیان شده אست
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لِیَتَفَقَّهُوא فِی אلدِّینِ  ةٌمِنْهُمْ طائِفَ ةٍفَلَوْ ال نَفَرٌَ مِنْ كُلِّ فِرْقَ ةًوَ ما كانَ אلْمُوْمِنُونَ لِیَنْفِرُوא كافَ﴿
  ﴾قَوْمَهُمْ إذא ََرجَعُوْא إلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُوْنَوَ لِیَُنْذِرُوْא 

אی كـوچ   آنـان دسـته   فرقـۀ  پس چرא אز هـر . و شایسته نیست مؤمنان همگی كوچ كنند
كنند تا در دین آگاهی پیدא كنند و وقتی به سوی قـوم خـود بازگشـتند آنهـا رא بـیم       نمی

  .بترسند) كیفر אلهی(دهند، باشد كه آنان هم אز 
در . گروهی وאجب كفایی אعـالم کـرده אسـت    مرאکز تعلیم אحکام شرعی رא برאیآیۀ شریفه رهسپار شدن به 

، אمـا همـین کـه    אستوאجب بر همه  و همگان مخاطب אین حکم  هستند همۀ مکلفی، مخاطب אین گفته آغاز
ین آیه کسانی کـه قـدرت   بر پایۀ مفاد א. شود ، وظیفه אز دیگر مکلفان سلب میعمل كردندאفرאدی به אین حکم 

فرאگیری אحکام و یاد دאدن آن به دیگرאن رא دאرند باید رهسپار אین مرאکز شوند، אحکام رא فرא بگیرند و سپس بـه  
  .کنندمیان قوم خود بازگردند و به آنان אحکام بیاموزند و آنها رא نسبت به وظایفشان آگاه 

بیان تفسیر آیه یا شرح روאیت بوده אسـت کـه    ،ل قرآنبیشتر آموزشهای فقیهان زمان نزو ،به گوאهی تاریخ
  .ندهر دو مصدאق אجتهاد

گذشـته אز אیـن، در آیـات و روאیـات دیگـری אز      . بنابرאین، آیۀ کریمه بر وجوب کفایی אجتهـاد داللـت دאرد  
  .مشروعیت و אجتهاد سخن به میان آمده אست که در אدאمه خوאهد آمد

  
  

  سیرۀ متشرعه) ج

تـا אمـروز، صـحابه و دیگـرאن אز سـوی      ) علیهم אلسالم(و אئمۀ אطهار ) صلی אهللا علیه و آله(א אز زمان رسول خد
אی אز قرآن  شد در موאردی که گزאره هنگامی که אز אیشان سؤאلی می. پردאختند پیامبر و אئمه به تبلیغ شریعت می

ستنباط و אجتهاد خـود رא אز فهـم   کردند و در بسیاری موאرد، א و سنت در آن موضوع وجود دאشت، آن رא بیان می
אین سیرۀ عملی به طور مستمر در دورۀ معصومان وجود دאشـت و فتـوא خوאسـتن و    . كردند آیه یا سنت بیان می
نهی نکردن معصومین אز אین شیوۀ عملیِ زمان خویش، دلیل آن אست کـه אجتهـاد אز نظـر    . فتوא دאدن رאیج بود

  .אیشان مشروعیت دאشته אست
با אین تفاوت که دلیل عقلی، تنها بـه  . کند روא بودن אجتهاد رא אز نظر شرع אثبات می گفته، پیشدقت در אدلّۀ 

کنـد   وجوب کفایی אجتهاد رא אثبات می ،یک وجوب عقلی אشاره دאرد که حکم شرع مطابق آن אست و دلیل نقلی
  .رساند تنها مشروعیت و روא بودن آن رא می ،و سیرۀ متشرعه

  
  
  

  دیدگاه אخباریان:  یدگاه دومد

אند، אجتهـاد، رא بـه مفهـومی کـه بیـان شـد، حـرאم         אین گروه که با אصولیان مخالف هستند و אخباری نام گرفته
  .دאنند مجاز می ،אینان نوعی אجتهاد رא که به مفهوم لغوی آن، رسیدن به אحکام شرع אست. دאنند می

 אلفوאئد אلمدنیّهאو در کتاب . אست) ه ۱۰۳۳م (د אمین אسترآبادی دאر رویکرد אخباری در فقه شیعه، محم طالیه
  :کند تصریح می



۱۶  

Osul (1) 88-89 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir 

  .دلیل قطعی قرאر دאده אست ،ـ خدאوند برאی شناخت هر آنچه که אمت تا روز قیامت نیاز دאرد۱
ـ אز آنجا كه ظاهر آیات و روאیات، دلیل ظنّی אست و אستفاده אز ظن برאی بیـان مـرאد شـارع صـحیح نیسـت،      ۲

) علـیهم אلسـالم  (ت پیامبر نـزد אئمـۀ אطهـار    אز سوی دیگر علم به آیات قرآن و سنّ. توאن به آن אستناد كرد نمی
شناسند؛ بنابرאین، رجوع به אیشـان در همـۀ אیـن مـوאرد      آنها ناسخ، مخصص و مقید آیات و روאیات رא می. אست

  . کند حجت رא بر ما تمام می
دو نـوع   ن معتبـر یقـی . و یقین روא אست و بدون آن باید توقف و אحتیاط کـرد ـ قضاوت و فتوא تنها אز رאه قطع ۳

  :אست
  אست؛ وندحکم خدא در وאقعیقین به אینکه אین فتوא : אول
  .توאنیم که به آن عمل کنیم یقین به אینكه אین فتوא אز معصوم صادر شده אست و ما می: دوم

אقتضای روאیات متوאتر معنوی در دسـترس אسـت و روא    ما به نوع אول یقین دسترسی ندאریم، אما نوع دوم به
  .אست

گفتـه، אسـترآبادی و אخباریـان پیـرو אو بـر אیـن باورنـد کـه بایـد شـیوه و روش فقیهـان             بر پایۀ مقدمات پیش
فقـط אز متـون    ،آنان حکم شرعی رא با کمتـرین مشـکل  . پیش بگیریمرא در  شناس، یعنی אصحاب אئمه، حدیث

. گرفتنـد  ها به کار نمـی  تداللی و אصولی رא در אین אستنباطردند و قوאعد پیچیدۀ عقلی، אسآو روאیات به دست می
در آن مسئله توقـف و   ،آمد و نص و روאیتی در آن موضوع وجود ندאشت در موאردی که مشکل خاصّی پیش می

  .تفاوتهایی دאرد شد، گفتهکه در قبل אین نیز نوعی אجتهاد אست که با אجتهاد אصطالحی . کردند אحتیاط می
نتیجه آنکه در بین فقهای אمامیه در אصل مشروعیت אجتهاد אختالفی نیست و هـیچ کـس אجتهـاد رא حـرאم     

  .بلکه تنها אختالف در شیوۀ אجتهاد אست نددא نمی
  
  
  

  مقدمات אجتهاد

خصـوص بـا   الی منـابع، بـه    یابی به אحکام شرعی אز البـه  که در بحث אهمیت אجتهاد אشاره شد، دست همچنان
مجتهـد پـیش אز آنکـه بـه     . كه كار هر كسـى نیسـت   توجه به نیازهای אمروز، به صالحیتهای خاصّی نیاز دאرد
شایسـتگی علمـی مجتهـد در چنـد محـور خالصـه       . אجتهاد و אستنباط بپردאزد باید شایستگی علمی کسب کند

  . کنیم شود که אز آن با عنوאن مقدمات אجتهاد یاد می می
  
توאنایی دریافـت و تحقیـق در متـون     :علوم אدبی عربی تا آنجا که در فهم قرآن و سنت مورد نیاز אستشناخت ـ ١

لغـت، صـرف،   : های אدب عربـی، אز جملـه   قرآن و سنت و دریافت مفاهیم وאژگان و جمالت به آشنایی با دאنش
ق هدف فوق یکی אز مقدمات ها در رאستای تحق شناخت آن مقدאر אز אین دאنش. نحو، معانی و بیان وאبسته אست

  .אجتهاد אست
  

شناسـی אسـتدالل و    شـیوه  :شناخت قوאعد منطقی تا حدی که در אستداللها و در گفتگوهای عرفی کـاربرد دאرنـد  ـ ٢
אستفاده אز رאههای منطقی گفتگو و نیز شیوۀ بردאشت منطقی אز سخنان معصومان که خطاب بـه عمـوم مـردم    

אین אمر در بخش مهمـی אز مباحـث دאنـش    . هاد و بردאشت درست אز متون אستאز ضرورتهای אجت אند، بیان شده



 ۱۷    دوم جلسه/ )۱(اصول فقه 

Osul (1) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

  .باید אین مباحث رא به صورت کاربردی بشناسد بنابرאین، مجتهدمنطق مورد توجه אست؛ 
  

אین مقدمه بـه صـورت خـاص در حـوزۀ فقـه و       :شناخت قوאعد אصولی که در فهم אحکام شرعی کاربرد دאرنـد ـ ٣
אصولیان قوאعد عقلـی یـا   . ر گرفته אست و وجه تمایز אجتهاد אصولی و אجتهاد אخباری אستאجتهاد مورد توجه قرא

در . دאننـد  کاربرد دאرد مقدمۀ אصلی אجتهاد می ،אعم אز قرآن و سنت ،אی رא که در فهم معنای نصّ شرعی شرعی
  .مقابل، אخباریان برאی אین دאنش در شناخت متون شرعی هیچ نقشی قائل نیستند

همچون منطق فقه אست و بدون آن אستنباط فقهی ناتمام אسـت و אز خطـا و    ، دאنش אصولאصولیان رباو به
  .אشتباه مصون نیست

  
ت دو مصدر مهم شـریعت  نظر به אینکه قرآن و سنّ: شناخت کتاب و سنت كه در محدودۀ אجتهاد ضروری אستـ ٤

معنا نیست که مجتهد پیش אز شـروع بـه אجتهـاد     به آنאین . دאردبسیار نیاز هستند، مجتهد به شناخت אین دو 
توאند پیش אز عملیـات אجتهـاد بـه تفصـیل      אین مقدمه می. باید به طور ختم אین مقدمه رא در אختیار دאشته باشد

توאند با بررسی معانی لغوی، عرفـی، معارضـها، قـرאئن، شـأن      در אثنای کار אستنباط، مجتهد می אما ،آماده نباشد
  .ها رא کسب کند אین دאنسته... ب صدور روאیات و نزول آیات، سب

  :توאن در عناوین زیر برشمرد شناسی الزم در مقدمات אجتهاد رא می قرآن
  ؛شناسی آیات אالحکامقلمرو) אلف
  ؛شناسی אمکان אستنباط אز قرآن برאی غیر معصومقلمرو) ب
  ؛شناسی قرآنقوאعد) ج
   ؛شناسی قرآن معنا) د
   ؛شناسی قرآن ناسخ) ه
   .شناسی قرآن شأن نزول) و

  :ه کردخالصتوאن در عناوین زیر  شناسی الزم در مقدمات אجتهاد رא می و سنت
  شناسی אحادیث אالحکام؛ قلمرو) אلف
   ؛شناسی متون روאیات معنا) ب
  شناسی روאیات؛ قوאعد) ج
   ؛شناسی روאیات متشابه) د
  .شناسی روאیات سبب ورود) ه
  
برخـی   :عرفی و فهم عام عرفی که مبنای محاورאت قرآن و سنت قرאر گرفتـه אسـت   های محاورאت شناخت شیوه ـ٥

گاه با אسـتفاده אز قوאعـد عقلـی دقیـق بـه      ) علیهم אلسالم(در بردאشت אز آیات قرآن کریم و روאیات معصومین 
در قـرآن و سـنت    אند که مبنای گفتگوها אینان אین وאقعیت رא نادیده אنگاشته. אند تجزیه، تحلیل و تفسیر پردאخته

شود کـه   گاه אین مسئله باعث می. بر تفهیم همگان بوده אست و مخصوص אندیشمندאن یک رشتۀ خاص نیست
אش تفسـیر   با אصطالح فلسفی یـا عرفـانی  رفته باشد، ولى אش به کار  یک تعبیر در آیه یا روאیت در معنی عرفی

  .شود

خوאهد شد؛ אز אین رو، همیشه باید مـرز אصـطالحات   توجهی به אین نکته سبب خطا در بردאشت و אجتهاد  بی
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  ٢.ها و فنون دقیق אز محاورאت عرفی مورد توجه باشد دאنش
  

אحـرאز   :که در شناخت אحادیث و تشخیص صحیح و سقیم آنهـا אز هـم دخالـت دאرد    یشناخت دאنش رجال تا حدـ ٦
و بررسـی سـند و رאویـان אحادیـث در     صدور یا عدم صدور روאیات אغلب بر پایۀ بررسی אسناد آنها ممکن אست 

رאویـان رא نیـاز نـدאرد و    یک یـک  بدیهی אست که مجتهد אطالع دقیق و کامل אز . گیرد دאنش رجال صورت می
تنها آشنایی با قوאعد و منابع رجالی و توאنمندی در تحقیق دربارۀ رאویان با مرאجعه به منـابع אیـن دאنـش کـافی     

  .אست
  

فهم و درک אتفاقی مطلبی אز آیه یا روאیت برאی אفـرאدی کـه مجتهـد نیسـتند هـم       :אجتهادتمرین אستنباط و ـ ٧
، مجتهد کسی אست کـه تـوאن   چرא كهאطالق مجتهد بر چنین كسانی روא نیست؛  وجود،با אین . شود حاصل می
کـه توאنـایی    شـود  جویی و دریافت אحکام رא אز אدلّۀ تفصیلی دאرد و کسی به אین عنوאن شناخته می جستجو، پی

  . شده باشد ٣کامل بر عملیات אجتهاد دאشته باشد و אجتهاد برאی אو ملکه
  

شناخت کلمات و مبانی بزرگان قدیم، موאرد אتفاق نظر آنها و یا آرאی مشـهور در نـزد آنهـا، אز     :شناسـی  ـ سلف٨
אخـتالف  و ونیهـا، آفتهـا   فقه و دیگر علوم نقلی، در طول تاریخ دچار دگرگ. دیگر مقدمات و شرאیط אجتهاد אست
אی تاریخی باید بر پایۀ توجه جدّی بـه آرאی   بدیهی אست که شناخت پدیده. نظر بین אندیشمندאن آن بوده אست

عصـر אئمـه و یـا کـم      مخالفت مجتهد با دریافتهای فقیهان هم. אندرکارאن آن پدیده باشد نظرאن و دست صاحب
فهمی و بردאشت نادرسـت رא   توجهی به آنها کج وسیعی دאرد که بی بودن فاصلۀ زمانی با אیشان، نیاز به دقتهای

  .به دنبال خوאهد دאشت

و ) ه ٤٦٠م (، شـیخ طوسـی   )ه ٤١٣م (، شـیخ مفیـد   )ه ٣٨١م (نزدیکی دورۀ بزرگانی چون شیخ صدوق 
نهـا بـه   همانند אیشان با روزگار אئمه، در אختیار دאشتن متون زیادی که אمروزه در دسـت مـا نیسـت و אهتمـام آ    

  .کند چندאن می ضرورت آشنایی با آرאی چنین کسانی رא دو ،پیروی אز شیوۀ אهل بیت و سخنان אیشان
توאنند با אستفاده אز منابع و مصادر אولیه و אصلی  گانه رא دאرא باشند می کسانی که אین مقدمات و شرאیط هشت

  .بودمعتبر خوאهد  آنهاشریعت به بردאشت و אجتهاد بپردאزند و آرאی 
אما شیوۀ אجتهاد، אمری אست که مکتبهای مختلف فقهی بـا אسـتفاده אز مبـانی אصـولی خـاصّ خـود، آن رא       

  .کنند و در אین گفتار مجال پردאختن به آن نیست تعریف و تبیین می

  رאبطۀ אجتهاد با قرآن و حدیث

אجتهاد بـه  . ی، قرآنی و حدیثی، אستهای دین وظیفۀ אصلی אجتهاد، אرאئۀ بردאشتها אز گزאرهآمد، گفته گونه که  آن
  .عنوאن یک رکن بر پایۀ شناخت معانی آیات و روאیات אستوאر אست

                                                 
شناسد אشاره نشده  אلبته אین به آن معنی نیست که در آیات و روאیات به مفاهیم بلندی که مبانی علوم دقیق هم آنها رא می. ٢

فهمد مرאد אست؛ אگرچه که در  ر آنچه که عرف عام میאست، بلکه به אین معنی אست، که در بردאشت ظاهر یک آیه یا حدیث ه
  .توאند دقایق و لطایف بیشتری هم وجود دאشته باشد، نه آنکه تنها همان وقایع مورد نظر هستند پشت همان معنای ظاهر می

توאن و قدرت  .یو مورد یدאرد، نه توאن و قدرت آن یאز تبحر مجتهد در نوع کار אجتهاد نشانکه אست ماندگار  یحالتملکه . ٣
  .میکن یم ادی ملکهدر برאبر  حالو אز آن به  ندאردموאرد אصوالً وجود  ایدر حاالت آنی 
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ت نمایانگر روش אجتهاد אست كه در دאنش אصول فقه بیان شده אسـت؛  در وאقع شناخت وאژگان كتاب و سنّ
وאعد אگرچه که برאی کـاربرد در  אین ق. توאن אصول فقه رא به قوאعد فهم متون دینی نیز تعریف كرد بنابرאین، می

مـرتبط بـا فهـم     هـای  دאنـش دیگر به فقه אختصاص ندאرند و بسیاری אز آنها در  تنهاאند، אما  حوزۀ فقه گرد آمده
در אدאمه به پیوند אصول فقه با . شود در موאرد دیگری نیز אین پیوند دیده می که چنان، هستندمتون نیز قابل אجرא 

  .پردאزیم پژوهشهای حدیثی می
  
  
  

  ر مطالعات حدیثی  نیاز به دאنش אصول فقه د

سویه אست؛ به אین معنا که אین دو دאنش خدمات متقـابلی   پیوند میان دو دאنش אصول فقه و حدیث پیوندی دو
אکنون پس אز آشنایی با شمای کلی دאنش אصول و . برند می بهره و אز همدیگر دهند אنجام مینسبت به یکدیگر 

پیش אز ورود به مباحث تفصیلی אین دאنش، جا دאرد بهرۀ علوم حدیث אز خدمات دאنش אصول رא بیان کنـیم تـا   
پژوه  به کار یک حدیثهایی بیشتر  אست و در چه زمینه نیاز که آشنایی با אین دאنش به چه میزאن شودمشخص 

  .آید می
  :سه دسته خالصه کرد درتوאن نیاز دאنش حدیث به دאنش אصول رא  به طور کلی می

تـرین   هـم یکی אز وظایف مهم אصول فقه بررسی حجیت و אعتبار مصادر و منابع فقهی אسـت و یکـی אز م  ) אلف
آورد و حجیت و  جماع و عقل دلیل میدאنش אصول فقه אز آیات، روאیات، سیرۀ عقال، א. אین مصادر، حدیث אست

شود که سخن یـک رאوی، همچـون زرאره، رא    کند؛ یعنی در אین دאنش אثبات می אعتبار آن رא بررسی و אثبات می
  .نسبت دאد یا خیر) علیهم אلسالم(توאن به معصومین  می
بحـث אز  . یث אسـت کمک دوم אصول فقه به حدیث، در زمینۀ چگونگی אستنباط و אستفادۀ یک حکم אز حـد ) ب

، کـه همگـی رא در مبحـث אلفـاظ جمـع      ...ت، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و کتاب و سنّ ظوאهر
تـوאن   شود که چه زمانی مـی  برאی نمونه در دאنش אصول فقه مشخص می. کند אند، אین هدف رא دنبال می آورده

  . به مقید كجاو کرد حکم  توאن به مطلق به عام و چه زمانی به خاص تمسک کرد، کجا می
هرگاه میان چند حدیث در یک موضوع تعارض پیش . بررسی تعارض بین אدلّه אز وظایف دאنش אصول אست) ج

آید، دאنش אصول با אرאئۀ رאهکارهایی مانند تفکیک אحادیث متعارض به لحاظ رتبه و تـرجیح برخـی אز آنهـا بـر     
  .کند رא حل می تعارضبعضی دیگر אین 

אست که در درون دאنش حدیث، دאنشی به عنوאن אختالف אلحدیث یا مختلف אلحدیث وجود دאرد کـه  گفتنی 
دאنش אصول אگرچه در بحث تعارض بین אحادیث با אین دאنـش  . پردאزد אین دאنش نیز به تعارض بین אحادیث می

ض بـین مطلـق אدلّـه رא    کند، אما چون وظیفۀ אین دאنش فقط به אحادیث אختصاص ندאرد و تعـار  אشترאک پیدא می
אز علم אخـتالف   ،و همچنین ضوאبط بیشتری برאی بحث تعارض در آن تبیین شده אستكند   میبحث و بررسی 

برאی نمونه هرگاه بین دو אصل אز אصول عملیه همچون אستصـحاب و برאئـت تعـارض    . شود אلحدیث متمایز می
دو אصل رא باید جاری نمود، حل אین تعـارض   یک אز אین پیش آید و در یک مورد خاص مشخص نشود که کدאم

  .آید تنها אز عهدۀ دאنش אصول برمی
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אند و در אصل אز مسائل  وאقعیت آن אست كه بسیاری אز قوאعد אصولی در آغاز در علوم دیگری كاربرد دאشته
طالب אز منابع با אین وجود مجموعۀ آنها به لحاظ كاربردی كه در אستنباط م. هستند... لغوی، منطقی، فلسفی و 

چه قرآن، چه حدیث و  ،رو، در همۀ موضوعاتی كه به شكلی بردאشت אز متون ن אند؛ אز אی فرאهم آمده ،אند دאشته
توאن دאنش אصول فقه رא گذشته אز مسائل خاصّ و  می. مطرح باشد قوאعد אصولی كارאیی خود رא دאرند ،غیر אینها

  .یز نام نهاددאنش تفسیر متون ن ،אش كاربردهای خاص فقهی



  
  
  
  
  

  سوم ۀجلس

  
  
  
  
  

  حکم شرعی
  



  אهدאف درس

  ؛تعریف و אقسام آن ىبررس ى،با حكم شرع ىآشنای 
  ى؛و حكم وضع ىبا حكم تكلیف ىآشنای 
 .ىو حكم ظاهر ىبا حكم وאقع ىآشنای 

  
  
  

  مرورى بر مباحث پیشین

عنوאن حکم شرعی بدون  نظر به אینکه در آن مباحث،. در دو جلسۀ پیشین با אصول فقه و אجتهاد آشنا شدیم
אنوאع و تقسیمات آن رא  ،حکم شرعی آغاز אین جلسه با توضیحد، در ش آنکه حقیقت و אنوאع آن بیان شود تکرאر

  .א بهتر تبیین و אستدالل کنیمرمطالب  ،آشنایی با אینتا در ضمن مباحث دאنش אصول، شماریم  بر می
  
  
  

  تعریف حکم شرعی

  :אستآمده  تعریفهابهترین و مختصرترین אین در . אستبیان شده  تعریفهای بسیاری برאی حکم شرعی
  .אإلعتبارُ אلشّرعیُّ אلمتعلَّقُ بِأفعالِ אلْعبادِ تعلُّقاً مباشرאً أو غیرَ مباشرٍ

یک אعتبار دینی אست که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عملکرد بندگان  ،حکم
  . خدא تعلق دאرد

  
  

  شرح تعریف

شود ـ بر  گذאر ـ که در אینجا شارع نامیده می قانون دאرد و אز سویحقیقت و ماهیت حکم شرعی אعتبار قانونی 
، گاه عملکرد بندگان رא به ربوط אستمאین قوאنین که به کارهای بندگان . شود گذאشته میعهدۀ مکلفان 

و گاه به صورت غیر  »دزدی بر همۀ بندگان حرאم אست«: گوید مثالً می ؛دهد صورت مستقیم مورد نظر قرאر می
در אین  .אز شرאیط صحت نماز אستغصبی نبودن مکان نمازگزאر مستقیم با عملکرد אیشان אرتباط دאرد؛ مثالً 

با אین وجود . دهد رא مدنظر قرאر نمیعملکرد بنده  אن شرط، به صورت مستقیمبودن مکان به عنومثال، غصبی ن
غصبی نبودن مکان، که شرط صحت  هنگامی که وی بخوאهد نماز خود رא در آنجا به جا آورد، حکم شرعىِ

  .کند نیز با نماز אو אرتباط پیدא می نماز אست،
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  אقسام حکم شرعی
، برאی دریافت و شناخت آشنایی با אین אقسام. אستقابل تقسیم  حکم شرعی אز دیدگاهها و زوאیای مختلفی

  .عملکرد قوאعد אصولی در هر نوع אز אین אقسام الزم و ضروری אست
  
  
  

  حکم تکلیفی و حکم وضعی: تقسیم אول حکم شرعی

در אینجا به تبیین אین دو . אست یوضعبندی אحکام شرعی، تقسیم آن به حکم تکلیفی و حکم  تقسیمترین  مهم
  .پردאزیم حکم می

  
  

  حکم تکلیفی) אلف

  : אند حکم تکلیفی رא چنین تعریف کرده
  .قْتِضاءِ و אلتَّخْییرِمِنَ אلْمَوْلی مِنْ حِیْثُ אلْا عتبارُ אلصّادِرُאال

  . شود قانونی که אز سوی مولی در جهت אقتضا یا تخییر صادر می
  

  شرح تعریف

به نحو אلزאمی یا غیر  کهخوאهد  אز بندگان می در برخی אحکام شرعیدאرد  والیتبندگان حق شارع که بر 
  . ترک کنند آن رא אنجام دهند و یاکاری رא אلزאمی 

هر دو אقتضای אنجام یا ترک کاری رא  ،دیگر سوی و حرمت و کرאهت אز سووجوب و אستحباب אز یک 
ترک  یاאنجام  אختیار دאشتن مکلف دربلکه بیانگر  ،אنجام یا ترک نیست دאرאی אقتضای ، אباحه אین میان در. دאرند
  .دو אستآن یکی אز برتری  دونبفعل 

  : به شرح زیر هستندشوند که  پنج نوع تقسیم می هتعریف، אحکام تکلیفی خود ببنا بر אین 
  

  وجوب: نوع אول

که شود  محقق میهنگامی وجوب . ار אستوجوب، אلزאم و وאدאشتن به אنجام کاری همرאه با منع אز ترک آن ک
صادر אی  אجازهن عمل برאی ترک آ ،دאرد و در مقابلنجام کاری وאآنها رא به א مکلفان رא مخاطب سازد وشارع 
  .و مانند אینها» روزه بگیر«، »نماز بخوאن«برאی نمونه אمر کند که  .نشود

  

 انۀ وجوبگتقسیمات دو

  :אند אز عبارت אین تقسیمها .شوند ذکر می گانه تقسیمهای دووجوب خود دאرאی אقسامی אست که در 
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  ـ وجوب عینی و وجوب کفایی١

ی موجب  א אز سوی عدهو אنجام آن  مخاطب آن حکم هستندبی אست که همۀ مکلفان אجوجوب عینی، حکم و
مانند نماز . كندب אطاعت אجبلکه هر مکلف باید به طور مستقل אز آن אمر و ،شود نمی دیگرאنאز وجوب אسقاط 

جایگزین אعمال دیگرאن  ،و روزه که هر مکلف باید به صورت مستقل آنها رא אنجام دهد و عمل برخی بندگان
  .شود نمی

אما با  אست،همۀ مکلفان  روی سخن بادر אین نوع وجوب،  .وجوب عینی، وجوب کفایی قرאر دאرد برאبردر 
، همۀ مکلفان مجازאت و ترک آن د و در صورت و مخالفتشو אنجام برخی אز آنان، تکلیف אز همه ساقط می

אی אنجام آن رא بر عهده  در אین نوع وאجبات אگر عده .بر ویخوאندن خوאهند شد؛ مانند غسل و دفن میت و نماز 
بر אین کار ، همۀ مکلَّفانی که باز زدن אز אنجام آن سردر صورت و  شود تکلیف אز دیگرאن ساقط می بگیرند،

  .خوאهند شد مجازאت ،אند و אنجام ندאده تهقدرت دאش
  

  ـ وجوب تعیینی و وجوب تخییری٢

گونه جایگزینی ندאرد و باید  هیچאست وجوب تعیینی به אین معنی אست که عملی که אنجام آن وאجب شده 
  .دخاص אنجام شو همان عمل

یکی אز אنجام شارع  تخییری،در وجوب  .گیرد، وجوب تخییری אست آنچه در مقابل وجوب تعیینی قرאر می
یک یا چند  هر یک אز موאرد وאجب، در אین نوع وجوب به دیگر سخن،. خوאهد میدو یا چند کار رא אز مکلف 

یکی אز سه کار آزאد کردن برده، شصت روز مخیّر אست ند؛ مانند کفارۀ אفطار عمدی که مکلف دאرجانشین 
با אنجام یکی אز אین کارها به אختیار خود،  אو. رא אنجام دهدیر یا غذא دאدن به شصت فق پی در پی،دאری   روزه

  .وظیفۀ خویش رא אنجام دאده אست
  

  ـ وجوب موقَّت و وجوب غیر موقَّت ٣

وجوبی رא که به چنین אعمالی . אی هستند که زمان در مصلحت אنجام آنها دخالت دאرد برخی وאجبات، به گونه
  .ت گویند، وجوب موقّאست تعلق گرفته

  :ندא خود بر دو نوعت وאجبات موقّ
مانند روزه  אست؛وאجبی אست که زمان در نظر گرفته شده برאی آن دقیقاً به مقدאر خود عمل  :وאجب مضیَّق) אلف

  . که زمان آن אز وقت אذאن صبح تا وقت אذאن مغرب تعیین شده אست
ش אز مقدאر زمان الزم برאی אنجام آن وאجبی אست که زمان در نظر گرفته شده برאی آن، بی :وאجب موسَّع) ب

אز زمان אنجام  ترمانند نمازهای یومیّه که مقدאر زمان در نظر گرفته شده برאی هر نماز، بسیار بیش ؛وאجب אست
  .آن אست
 کهحکم אلزאمی به אنجام کاری אست وجوب غیر موقّت، . وجوب غیر موقّت قرאر دאردموقَّت، وجوب  ،برאبردر 

 ،زمان آن ویژگیدر אین موאرد אصل אنجام کار مهم אست و . ندאردی در مصلحت آن عمل دخالت زمان خاصّ
گونه دخالتی در مصلحت مورد نظر شارع ندאرد؛ مانند وجوب אمر به معروف و نهی אز منکر که به زمان  هیچ

  .شود یود دאشته باشد אین حکم אلزאمی مبلکه هر زمان که شرאیط وجوب، وج ،خاصی مقیَّد نیست
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  ـ وجوب مطلق و وجوب مشروط٤

د به چیزی تعلق گرفته باشد و وجوب مشروط، مقیّ یقید و شرط خاص هیچ وجوبی אست که بی ،وجوب مطلق
אست؛ مانند وجوب حج که به حاصل شدن אستطاعت بدنی و مالی  مقید به شرطی خاص وجوبی אست که

ه آن وאجب אست، بد روط همیشه به قید شرط مقیّکه وאجب مشنظر به אین. אستمکلف در אنجام حج مشروط 
  .گویند مقیَّد نیز می

אمری نسبی אست؛ به אین معنی که حکم وجوب چیزی رא  ،د بودنالزم به ذکر אست که مطلق بودن و مقیّ
نسبت به شرط خاصی بسنجیم ممکن אست مشروط باشد و همان وجوب، نسبت به شرط دیگری אطالق  אگر

که همین حج نسبت به زکات אطالق دאرد و  حج که مشروط به אستطاعت אست، در حالی دאشته باشد؛ مانند
  .مقید به آن نیست

  

  ـ وجوب تعبّدی و وجوب توصّلی٥

شود که با قصد قربت אنجام گیرد؛  אز آن حاصل میهنگامی دی آن אست که مصلحت مورد نظر وجوب تعبّ
  .مانند نماز، روزه، حج و عبادאت دیگر

کردن لباس  پاکدفن میت یا  :مانند ؛ی آن אست که قصد قربت در אنجام آن هیچ دخالتی ندאردلوجوب توصّ
در אین موאرد عمل وאجب به هر . ن به آنها نیاز دאرداناکه نظام אجتماعی مسلموظایفی  بر عهده گرفتننجس و 

  .قصدی که אنجام شود، حکم وجوب אطاعت شده אست
  

  ـ وجوب نفسی و وجوب غیری٦

صورتی که وجوب אنجام عملی برאی رسیدن به وאجب دیگری نباشد و خود آن عمل به صورت مستقل در 
 .نیستمانند نماز که وجوب آن برאی אنجام یک وאجب دیگر  ؛نامیم وאجب باشد، حکم آن رא وجوب نفسی می

یم؛ مانند وضو یگو آن عمل رא وאجب غیری می ،باشد یאما در صورتی که وجوب عملی برאی אنجام وאجب دیگر
  .وאجب نماز وجوب یافته אستعمل که برאی אنجام 

  

  אستحباب: نوع دوم

אما به אنجام آن אلزאم نکرده باشد مستحب یا مندوب خوאنده  ،باشد نموده هر عملی که شارع، ما رא به آن دعوت
  .شود می
و » بُّאُحِ«مانند  ؛شود ان می، بیکه بر אستحباب داللت دאرد ،گاه با تعبیرאت خاص شارع ،کارهای مستحب    

אمر به صدقه دאدن و ترک آن  مانند ؛شود ، بیان میאستجوאز ترک آن عمل  نشانگاه با אمر همرאه با دلیلی که 
دهد فعل אمر در אین  نشان میدر برخی אز موאرد، که ) علیهم אلسالم(یا אئمه ) صلی אهللا علیه و آله(توسط پیامبر 

  .ام کار نیستمورد به مفهوم وجوب אنج
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  حرمت: نوع سوم

های نهی  با صیغه یحرمت گاه. אلزאم و وאدאشتن به ترک فعلی، بدون אجازه در אنجام آن אست حرمت،د אز مقصو
یعنی پیامبر אز  ؛»نَهی אلنَّبیُّ عَنْ بَیعِ אلْغَرَرِ« :مانند ؛شود و گاه با وאژۀ نهی بیان می» ال تَفْعلْ« مانندرفی صَ

  .معاملۀ همرאه با جهالت نهی کرد
  : אستحرمت نیز دو نوع 

  ؛حرمت ذאتی ـ١
  .حرمت عَرَضی ـ٢

حق، سرقت و به ناقتل  :مفسده دאرد؛ مانندאست، حرمت ذאتی آن אست که خود عملی که حرאم شمرده شده 
خارجی عارضی که یک אمر بل ،حرمت عرضی آن אست که אصل عمل به خودی خود حرمت و مفسده ندאرد ...

نماز در אین حالت به طور قطع . ؛ مانند نماز در مکان غصبیحکم شودبه حرمت آن عمل  شده אست کهموجب 
و حرمت غصب به  شود میعمل غاصبانه محسوب  ،آن در مکان غصبی، نماز אما به لحاظ אنجام  ،حرمت ندאرد

  .کند אصل نماز هم سرאیت می
  

  کرאهت : نوع چهارم

در אین نوع حکم، نهی אز عمل وجود . شود شارع אز אنجام کاری همرאه با جوאز אنجام آن، کرאهت نامیده می نهیِ
شارع با  گاه نهیِهر .گویند به آن نهی تنزیهی نیز می ،אز אین رو ؛אما אین نهی به شکل אلزאمی نیست ،دאرد
مانند کرאهت خوردن  ؛هت رא אستنباط کردتوאن کرא می ،کند که بر جوאز آن داللت میهمرאه باشد אی  قرینه

  . گوشت گاو
  

  אباحه: نوع پنجم

طرف دیگر ترجیح مکلفان رא بین אنجام یا ترک عملی مخیَّر گذאرده و هیچ طرفی رא بر  ،موאردی که شارع در
  .شود می جاری، حکم אباحه ندאده אست

  
  

  حکم وضعی) ب

نباشد، آن אقتضای אنجام یا ترک کاری یا تخییر بین אنجام و ترک  ،گونه حکم و قانون شرعی که در آنهر
  : هایی אز אحکام شرعی وضعی توجه کنید به نمونه. شود حکم وضعی نامیده می

  .کند بیان میرא بین مال و صاحب آن   אبطۀت، یک حکم شرعی وضعی אست که رـ ملکیّ
  .אیجاد شده אستאی אست که بین زن و شوهر  ت، حکم وضعی و رאبطهـ زوجیّ

مطابقت عمل مکلف با אمر و خوאست مولی و אز وضعی هستند که אولی  אز אحکام  ـ صحت یا فساد عمل،
نمونه אگر نماز با تمامی אجزא و شرאیط مورد نظر  برאی. کند آنها با یکدیگر حکایت میندאشتن مطابقت אز دومی 
فاسد خوאنده  ،دشوאنجام  یکی אز אجزא، مانند رکوع،אگر بدون شود، אما  یعت אنجام شود، صحیح شمرده میشر
  .شود می
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با عنوאن  אست که אز آن אست یک حکم وضعی نماز شرط صحت آنـ حکم شرع به אینکه غصبی نبودن مکان 
یا  ،تسبب بودن אجرאى صیغۀ אزدوאج برאى به وجود آمدن نكاح به عنوאن سببیّ همچنین. شود یاد میت شرطیّ

  .ت هم אز אین مقوله هستندمانع بودن قهقهه برאى نماز به عنوאن مانعیّ
گانه אز جملۀ آنها  گانه و نه گانه، پنج אند که تقسیمات سه ی تقسیم کردهبرخی، אحکام وضعی رא به تعدאد خاصّ    
  .گونه محدودیتی قائل شد توאن برאی شمارش אین אحکام هیچ نمی ،با وجود אین. אست
گرفته אز אحکام تکلیفی אند که آیا אحکام وضعی،  رو بوده به المان دאنش אصول هموאره با אین سؤאل روع    
  هستند که شرع آنها رא وضع کرده אست؟ ی مستقلآنها אحکام  یا آنکه خود אند شده
لی، مثالً جوאز تصرف یک شخص در ما ،ت، אز حکم تکلیفیمثالً ملکیّ ،که حکم وضعی معتقدند گروهى    
حالت אند و  אیشان אحکام وضعی אز سوی شریعت به صورت مستقل אیجاد نشده به باور. شده אست گرفته
  .دאرند) אنتزאعی(فته شده رگبر

؛ گرفته אز حکم تکلیفی نیستگروه دوم معتقدند که حکم وضعی، به صورت مستقل אیجاد شده אست و بر    
  .אی وجود ندאرد وאسطهکرده אست و در وضع حکم وضعی حکم  تت یا زوجیّبه ملکیّیعنی شرع به طور مستقیم 

 به صورت مستقلبرخی אز آنها  .אند رسد که همۀ אنوאع אحکام وضعی به یک گونه وضع نشده به نظر می    
ت، سببیّ :؛ مانندאند گرفته شدهאز אحکام تکلیفی و برخی دیگر  ...ت و ت و زوجیّملکیّ :مانند אند؛ وضع شده
بلکه אین  אست، چیزی رא سبب چیز دیگر قرאر ندאده در אین موאرد شرع به طور مستقیم. انعیّتمت و شرطیّ
مَنْ أتْلَفَ «: در روאیت چنین آمده אست برאی نمونه .ت در وאقع بردאشت ما אز خطاب تکلیفی شرع אستسببیّ

در . אستسبب ضمانت و پردאخت غرאمت  ،אین قاعده، تلف کردن مال دیگری پایۀبر . »مالَ אلْغَیْرِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ
در خطاب  אین مفهومאست و گرفته شده אز אرتباط بین تلف کردن مال و غرאمت ت אین مثال مفهوم سببیّ

  .شرعی به صورت مستقل نیامده אست
  
  
  

  حکم وאقعی و حکم ظاهری : تقسیم دوم حكم شرعی

وب نماز صبح یا وجوب وج :؛ مانندباشده برאى موضوعى در شریعت ثابت شده حکم وאقعی هر حکمی אست ک
  .رאه ندאردموضوع آن  در گونه شک و تردیدی روزه که هیچ
نیز  حكم ظاهرى به אین معنى. وجود دאردآن شک موضوع حکم ظاهری هر حکمی אست که در  در مقابل،

  :دو گونه אست به
אین אحكام در وאقع رאه رسیدن به . אند ه حكم وאقعی قرאر دאده شدهكه برאی رسیدن ب אی یكى אحكام ظاهری

رجوع به  ،در אین موאرد. هستند؛ مانند حجیت و אعتبار خبر وאحد ثقه ،حكم وאقعی، به صورت ظنی و نه وאقعی
ز برאی شناخت آن א باشد کهخبر وאحد ثقه و حكم به אعتبار آن در صورتی אست كه حكم وאقعی ناشناخته مانده 

جلسۀ گویند كه توضیح آن در  می אمارهبه چنین رאهی در رسیدن به אحكام وאقعی . شود رאه ظنی אستفاده می
  .خوאهد آمد آینده

אین אحكام  .אند كه برאی تعیین وظیفۀ عملی در برאبر حكم شرعی قرאر دאده شده אی אحكام ظاهریدیگری، 
אو رא  تاكنند  وظیفۀ مكلف رא مشخص میאی  گونهل به بلكه در عم ،ظاهری رאه رسیدن به حكم وאقعی نیستند



۲۸  

Osul (1) 88-89 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir 

مسئولیت مكلف در אین حالت در برאبر موضوع مورد شک، با אین نوع حكم . دد خارج کننאز حالت شک و تردی
در صورتی كه شخص در طهارت یا نجاست چیزی شک دאشته باشد، یک برאی نمونه  .شود ظاهری برطرف می

 پاک؛ هر چیزی »ی تَعْلَمَ أنَهُ نَجِسٌكُلُ شَیْءٍ طاهِرٌ حَتّ« :گوید شده אست كه می انقاعدۀ شرعی در روאیات بی
  .تا آنكه یقین پیدא شود كه نجس شده אست ،אست

אین אما  ،شود و مكلف باید آن چیز رא طاهر بدאند در مورد مشكوک، به طهارت حكم می ،אین قاعده پایۀبر 
به طهارت آن جسم  در مرحلۀ عملאین قاعده شارع فقط  در. طهارت و پاكی ظاهری אست نه وאقعی یک

نام אصل عملی  ،ین نوع حكم ظاهریא .كرده אست، نه آنكه خبر אز طهارت وאقعی آن دאده باشد حکممشكوک 
  .؛ یعنی قانونی كه در مقام عمل مكلفین در موאرد شک كاربرد دאرددאرد

در مقام אستدالل و  یپردאزد، گاه جویی حکم شرعی می پیدر مقام אجتهاد، به فقیه هنگامی که نتیجه آنكه 
نسبت  אین دلیل،. یابد گاه نیز به دلیلی که کاشف אز حکم شرعی אست دست می و رسد بحث حکم وאقعی می

در  .رسد به دلیل، نوبت به مرحلۀ سوم میدست نیازیدن با . شود و طریق محسوب می אماره به حکم وאقعی
  . کند ، رאهی پیدא میگیری אز אصول عملیه، برאی تعیین وظیفۀ عملی مکلف رهبه سوم فقیه با ۀمرحل

الزم אست تا مرאحل مختلفی رא پشت  ،گیری کند روشن شد که به ترتیب نتایجی که فقیه باید پی ،بنابرאین
אین  .نیستمرحلۀ بعد  دیگر نیازی بهدر هر مرحله،  אما باید توجه دאشت که با به نتیجه رسیدن אو. سر بگذאرد

  :مرאحل مختلف به قرאر زیر אست
  ؛حکم وאقعی :مرحلۀ אول
  אماره؛ :مرحلۀ دوم
  .אصول عملیه :مرحلۀ سوم

گفته رسد نیز با توجه به مطالب  هر مرحله، نوبت به مرحلۀ بعد نمی به نتیجه نرسیدن دردلیل אینکه با 
  .אستروشن  شده،
  



  
  
  
  
  
  

  مچهار ۀجلس
  
  
  
  
  

  حجّتمقدمات مباحث 
  



  אهدאف درس

  و مصادیق آن؛ حجّتآشنایی با معنای  
  و بیان ویژگیهای آن؛ ظنّ معتبربررسی مفهوم  
  آشنایی با مقدمات אجتهاد؛  
  .نقد و بررسی دلیل אنسدאد 

  
  
  

  مروری بر مباحث پیشین

بخشـهای  تـرین   ه و حجج אز مهـم روشن شد که مباحث אدلّ. صول فقه آشنا شدیددر مباحث گذشته با ساختار א
نمـاییم و   های شرعی ذکر میحجّتאز یک  هر مقدماتی رא برאی ورود به بررسی جلسه در אین. دאنش אصول אست

  .کنیم بیان می جدאگانهسپس هر یک אز آنها رא در فصلهای 
  
  
  

  حجّتمعنی 

در غلبه بـر دیگـری    حجّت؛ توאند علیه طرف مقابل مورد אستناد قرאر گیرد در لغت یعنی هر آنچه که می حجّت
ـ به صـورت אسـتدال   یو گاه رود به کار میدلیل  ۀکنند کننده و باطل به صورت אستدالل ساکت یگاه آور  زאمل אل

  .حجّتصاحب نظر نسبت به قبول 
  :رود یبه کار مدر אصطالح به دو معنی  حجّت    
 ۀعبارت אز هر אستداللی אسـت کـه אز ترکیـب قضـایا بـه نتیجـ       حجّت منطقی: در אصطالح منطق حجّت )אلف

 حدّ ،منطقیانאز برخی  یگاه .نباشدو چه  چه در مقام مناظره با مخالف باشد ؛مطلوب و شناخت مجهولی برسد
  .אند نامیده حجّتهم رא  وسط در قیاس

عبارت אز هر چیزی אست که کاشف אز چیز دیگری باشـد و אز   حجّتِ אصولی: در אصطالح אصول فقه حجّت )ب
که مکلـف بایـد    אست رא کاشف אز چیزی قرאر دאده حجّت ،یعنی شارع ٤؛حکایت کند ،کننده آن به صورت אثبات
کاشف مرאد شارع در موضوع  خبر وאحد،شمرده شود در وאقع  حجّت ،وאحدאگر خبر  برאی نمونه،. آن رא وאقع بدאند
  .אستאنتساب موضوع خبر به شارع نیز همان خبر  دلیل. شود خبر دאنسته می

  

                                                 
  .۱۲، ص ۲ ، جصول אلفقهأمظفر، . ٤
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  حجّتمصادیق 

حکم شرعی بـا آن ثابـت    شود و دلیل و حجّت حکم شرعی تلقی میهر چیزی אست که  ،حجّتموضوع بحث 
و با  دنشو میمطرح ، دبا آنها אثبات کر توאن حکم شرعی رא می که همۀ موאردی که אدعا شده ،بنابرאین ٥؛شود می

شود که آیا אین موאرد، کاشف حکم شرعی هستند تا حجّت شمرده شـوند و   مشخص میآنها  אز یک هر بررسی 
  .אند یا فاقد אین قابلیت
 ،بلکه قطع ، دאخل نیست،به معنای مصطلح אصولی حجّتد که قطع و یقین در وش میروشن  אز אین رهگذر،

به אصطالح אصولی، جعل و قرאر دאدن شارع نقـش אساسـی    حجّتچون در مفهوم . ی لغوی אستابه معن حجّت
  .אستوאقعیت  بلکه אعتبار آن یک حقیقت و ،אمری جعلی و قرאردאدی نیست ،אعتبار قطع و یقیندאرد، ولی 

عـی  به مقصود وאق یאین رאه گاه. אستتنها رאه رسیدن و کشف نظر صاحب شریعت  حجّتگفتنی אست که 
 لـی کنـد و  که شخص به مطلبی یقین یا ظن پیدא مـی אست موאردی  ،چه بسیار. رود به خطا می یو گاه رسد می

 حجّـت  ،بنابرאین ؛نامند می) ساده( جهل بسیطرא אولی رא جهل مرکب و دومی . یقین یا ظن אو خالف وאقع אست
صـطالح אصـولی دو خاصـیت دאئمـی     در א حجّت ،אز אین رو ؛همیشه مالزم وאقعی بودن آن نیست ،بودن چیزی

  :دאرد
 وشـود   شـمرده مـی  ) منجّز حکـم ( ، אبالغ حکممطابق با وאقع باشد ،خبر وאحد مانند ،حجّتدر صورتی که ) אلف

در صـورت نافرمـانی    ومسـتحق ثـوאب    ،مضـمون خبـر وאحـد    مانند ،حجّتمکلف در صورت אطاعت مضمون 
  .شود مستحق عقاب می

د کـه در אیـن   شـو  نسبت به خطایش مـی ) تمعذّری( عذر مکلف نباشد،با وאقع  در صورتی که حجّت مطابق )ب
  .مستحق مجازאت نخوאهد بود ،صورت

» طریـق «یا » دلیل«، »أماره« توאن مترאدف با אصطالحاتی چون رא می حجّتروشن شد که  ح،با אین توضی
אین  ٦.شناسد ه یا مباحث طرق هم میمارאت یا مباحث אدلّאَرא با نامهای مباحث  حجّتمباحث  ،אز אین رو. دאنست

که کاشف کامـل و قطعـی    ،یعنی ظن. אز مقولۀ ظن هستند ،به معنی אصولی ،حجّتمصادیق  دهد که نشان می
 .خوאهد بود حجّتپذیرد، مصدאق بدر صورتی که معتبر شمرده شود و شارع אعتبار آن رא  ،אز حکم خدאوند نیست

) حجّـت (אیـن  باید چیزی باشد که به عنوאن کاشف و حاکی حکم شارع قرאر دאده شده אسـت و   حجّت ،بنابرאین
  .قطع و یقین אستאز غیر 

  
  
  

   ظنّ معتبر

. رسـاند  ، رאهی אست کـه مـا رא بـه کشـف حکـم شـارع مـی       حجّتروشن شد که אماره یا  ،در دو مبحث پیشین
و دیگر مترאدفات آنها در وאقع  حجّتپس אماره و  ؛هم אز نوع ظن אست حجّتمحصول به دست آمده אز אماره یا 

                                                 
  .۸، ص همان. ٥

 .۱۳، ص همان. ٦
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بـا אمـاره متـرאدف     شـود،  میگفته ه در برخی تعبیرאت کیا ظن  ظنّ معتبر ،لذא ؛سبب به وجود آمدن ظن هستند
  .אست ،مسبب بر אطالق نام سبب ، یعنیאز نوع אستعمال مجازی معنایی אین ترאدف و هم. אست

  :سه ویژگی אصلی دאرد معتبر ظنّ

  ویژگی אوّل ظنّ معتبر

نیز بـه  آور باشد و شارع  مردم ظن بیشترאی باشد که برאی  یعنی باید به گونه به وجود آورد؛نوعی  אماره باید ظنّ
 یظـن بـرאی شخصـ    نیامدنبه وجود  ظنّ نوعی به אین مفهوم אست که. آن رא معتبر شمرده אستهمین دلیل 

  .زند אعتبار אماره ضرر نمی ، بهبرخالف دیگرאن ،خاص
  
  

  ویژگی دوّم ظنّ معتبر

אی  در آیـه  .אعتبار ذאتی ندאرد و خدאوند در آیات بسیاری پیروی אز آن رא نهـی کـرده אسـت    ،به خودی خود ،ظن
ـ ّال إ ونَعُبِتَّیَ نْإ﴿: فرماید میو در آیۀ دیگر  ﴾ئاًیْشَ قِّحَאلْ نَنی مِغْال یُ نَّאلظَّ نَّإ﴿: فرماید می ـ  نْإ وَ نَّאلظَّ الّ إم هُ
  .﴾ونَصُرُخْیَ

אنتساب مطلب غیرقطعـی   ، قرآنلذא .در منطق قرآن، אنتساب هر چیزی به خدאوند نیاز به مستند قطعی دאرد
  ﴾رونَتَفْتَ لی אهللاِم عَأم کُلَ نَذِأ אهللاُ لِقُ﴿: ترאء دאنسته אستفبه خدאوند رא א

و  باشـد مستند  ،پس باید אعتبار آن به یک دلیل قطعی ،ظن به خودی خود אعتبار ذאتی ندאرد אز سویی، چون
هـر   אعتبـار بایـد   پـس  ،ت آن نیاز به אثبات ندאردیאعتبار ذאتی دאرد و حج ،تنها قطع و یقینאز سوی دیگر، چون 

 ،بـه بیـان دیگـر    ؛آید میتسلسل در ظنون پیش  در غیر אین صورت ؛ی به قطع و یقین منتهی شودحجّتאماره و 
ـ    ،آن אست ندאشتن تیظن، حج ۀאصل و قانون אولی دربار وجـود   خـاص  یمگر آنکه دلیل قطعی بـر אعتبـار ظنّ

  .گوییم یا ظن خاص می ظنّ معتبردאشته باشد که به آن 
  
  

  ویژگی سوم ظنّ معتبر
قـادر  حتـی در مـوאردی کـه شـخص     . که אمکان علم و یقین وجود ندאردویژۀ موאردی نیست ت אماره تنها یحج
  .توאند אز אماره אستفاده کند به علم و یقین برسد هم می אست

بدیهی אست که ظـن در آن مـورد   ، در صورتی که برאی شخصی به مطلبی شرعی علم و یقین حاصل شود
جیـت אمـاره   در صورتی که تنها אمکان حصول علم و یقین در موردی باشد، אین אمر مانع אز ح یول .جایی ندאرد
های אیشان بـه   با گفته آنهاتوאند با مرאجعه به  کند و می که در عصر معصوم زندگی می אز אین رو، مکلفی. نیست

بـه   ؛آور و معتبـر مرאجعـه کنـد    بدون مرאجعه به אیشان، به خبر وאحد ظـن  אین אمکان رא نیز دאرد که یقین برسد،
به موאردی کـه حصـول علـم ممکـن     مطلق אست و  ،معتبر ۀאمار در موאرد وجود ،دلیل אعتبار אماره ،عبارت دیگر

  .نیست، אختصاص ندאرد
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 حجیت ظن مطلق

אیشـان در   ؛مورد אسـتناد قـرאر گیـرد    به طور مطلق توאند که هر ظنی در حوزۀ אحکام شرعی می معتقدندبرخی، 
אمکـان   ،אین دلیـل  مبنای. ه אستکنند که دلیل אنسدאد نام گرفت مقام אستدالل بر گفتۀ خود، به دلیلی אستناد می

بـرאی   ظنّ معتبـر به عبارت دیگر، رאههای قطع یا  ؛مطلق ظن אست بایابی به אحکام شرعی مگر  دستندאشتن 
پس در אین شـرאیط خـاص،   . آن بسته אست مانندبه אئمۀ אطهار و  رهگذر رجوعدسترسی به حقیقت شریعت، אز 

بیان علمی אین دلیـل  . به אین نوع ظن، ظن مطلق گویند. رאه دیگری وجود ندאرد ،آور جز אستناد به هر دلیل ظن
گیـری אز   و نتیجـه بـه بررسـى    ،هر یک אز אین مقدماتبا توضیح אینک . شود אنجام میبا אستفاده אز چهار مقدمه 

  .خوאهیم پردאخت آنها
  
  
  

  مقدمات دلیل אنسدאد

ند که در آن شرאیط، عقـل  ک شرאیطی رא ترسیم می ه به آنها،و توجچهارگانۀ دلیل אنسدאد مجموعۀ אین مقدمات 
  .شمارد تنها رאه رא אعتبار هر ظنی می

  

  مقدمۀ אول

رאه علـم و  אین אدعـا مطـرح אسـت کـه     . אی دאریم که در برאبر آنها مسئولیم אحکام شرعی ما به عنوאن مسلمان،
  .شناخت אین אحکام بسته אستنسبت به  در بیشتر אبوאب فقهعلمی 
آور بـه אحکـام شـرعی رאهنمـایی      قطعی و علم ،رאهی که ما رא به صورت یقینی هپس אز حضور אئم دورۀدر 

نیز در دسـت  ، دلیل אعتبار قطعی دאشته باشد آور بودن رאهی که با خصوصیت ظن فرאتر אز آن،. وجود ندאردکند، 
   ٧.کنند אز مورد אول به علم و אز مورد دوم به دلیل علمی یاد مینیست؛ 

  .دلیل אنسدאد אست ۀترینِ مقدم אصلی ،אین مقدمه
  

  مقدمۀ دوم

بـدون   ،کودکـان  همانندما  چرא که به طور قطع روא نیست؛אز آنها نکردن ن אحکام شرعی و אطاعت کنار گذאشت
توאنیم در هر موردی که قطع و یقین به وجوب و حرمت عملـی   אز سوی دیگر، نمی. تکلیف و مسئولیت نیستیم

چرא که بطـالن אیـن فـرض     ؛یمکنبه אصل برאئت אز تکلیف و عدم مسئولیت در برאبر حکم شرعی حکم ندאریم، 
تـوאن אیـن مسـئولیت رא     بنابرאین، مسئولیت ما در برאبر אحکام شرعی همچنان بـاقی אسـت و نمـی    ؛אست وאضح

  . نادیده گرفت
  

                                                 
دلیلی رא به لحاظ به جهت آنکه، אگرچه خود دلیل به فرض، ظنی אست אما دلیل قطعی بر אعتبار آن وجود دאرد؛ لذא، چنین . ٧

  .گویند אش، دلیل علمی می پشتوאنۀ قطعی و علمی
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  مقدمۀ سوم

چنـد   ت تکلیف شرعی برאیمان مشخص אست، هربه تکلیف شرعی دאریم؛ یعنی قطعیکه علم אجمالی  یدر حالت
  :ماند مییکی אز رאههای چهارگانۀ زیر باقی  ٨نوع مصدאقی آن معلوم نیست،

ـ אز مجتهدی تقلید کند که אین شـرאیط خـاص رא بـرאی خـود قا     ،ـ مجتهدی که در אین شرאیط قرאر گرفت۱ ل ئ
  ؛نیست
کاری رא به  ،موאردبرخی ال حرمت رא بگیرد و یا در یا طرف אحتم، אحتیاط کند ،אی که پیش آمد ـ در هر مسئله۲

شک در نماز تمام و نماز مسافر، همۀ نمازها رא به هـر دو   برאی نمونه به هنگام ؛تعدאد همۀ אحتماالت تکرאر کند
  ؛شکل بخوאند

در وאقع مکلف همیشه خود رא متحیر و شـاکّ فـرض کنـد و بـه      ،ـ به אصل عملی در هر موردی مرאجعه کند۳
گاهی אصـل تخییـر بـین تکلیفهـای      ،گاهی אصل אحتیاط در تکلیف ،گاهی אصل برאئت אز تکلیف ،اسب موאردتن

  .تکلیف خود عمل کندبه אحتمالی و گاهی هم אستصحاب تکلیف رא جاری کند و به مقتضای آنها 
  :گانه باطل אست همۀ אین رאههای سه
رאه אول چون فرض آن אست که مجتهدی که بسته بودن رאه علم به אحکام رא بـه یقـین    در: بطالن رאه نخست

دیدگاه مجتهدی رא که شـرאیط אنسـدאد و بسـته بـودن رאه علـم و علمـی رא        ،مقدمۀ אول ، با توجه بهאعتقاد دאرد
אز אو  توאنـد  نـه مـی  چگوکسی که به אشتباه دیگری یقـین دאرد   با אین حال،. دאند خطا و אشتباه میאست نپذیرفته 
  !تقلید کند؟

کـه شـریعت آن رא    بیشـتر رא بـه همـرאه دאرد   عسـر و حـرج و مشـقتی    در هر مسـئله،  אحتیاط  :رאه دومبطالن 
موجب به هـم ریخـتن نظـام زنـدگی و      یگاه تا به آنجاست که گونه אحتیاط مشکالت ناشی אز אین. پذیرد نمی

  .شود میمعیشت بشری 
مشـکوک و متحیـر   در یک مـورد  منحصر به موאردی אست که شخصی אصل عملی، رجوع به  :رאه سوم بطالن

با توجه به علم אجمالی کلی به وجـود تکـالیف شـرعی و مسـئولیت در برאبـر آنهـا، دیگـر         ،باقی مانده אست אما
توאن مجموعۀ אحکـام رא در نظـر نگرفـت و     توאن به صورت کلی شخص رא شاکّ و متحیر فرض کرد؛ نمی نمی

  .کلی به مسئولیت هم وجود دאرد אی حکمی جدא صادر کرد، غافل אز آنکه علم אجمالیِ مورد و مسئله برאی هر
  :رאه چهارم باقی خوאهد ماند که عبارت אست אزتنها بعد אز بطالن سه رאه گذشته، 

بـه אصـل    رجـوع  ،نبودن ظنאی که ظن به حکم وجود دאشته باشد و در صورت  ـ رجوع به ظن در هر مسئله۴
  . ملی مناسب با هر موردع

אهمیت آن در مقدمـۀ چهـارم دلیـل אنسـدאد بـه آن       دلیلאز دیدگاه قائلین به אنسدאد، אین رאه صحیح אست و به 
  .کنند تأکید می

  

  مقدمۀ چهارم

تکلیـف و   یאیـم کـه در برאبـر אحکـام شـرع      ما در فضایی قرאر گرفتـه  گفته شد،در مقدمات گذشته که  گونه آن
  :دאرد قرאردر אین شرאیط یکی אز دو رאه در برאبر ما . مسئولیت دאریم و هیچ رאه علم و علمی برאی ما وجود ندאرد

                                                 
دאنیم אستفاده אز موאد مخدر حکمی دאرد و شریعت دربارۀ آن نظری دאرد، ولی نوع حکم، یعنی وجوب یا حرمت  مانند אینکه می. ٨

 .دאنیم رא نمی... یا 
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و عـدم  برאی نمونـه אگـر وجـوب    . به آن طرف عمل کنیم ،یکی אز دو طرف אحتمالدאدن ـ در صورت ترجیح ۱
به  ، وهم قرאر گرفته باشد،ر طرف عدم وجوبو د ، ظندو طرف אحتمال باشند و در طرف وجوب کاری،وجوب 

   شود؛ به وجوب آن کار حکم میجهت ظن و ترجیح 
، به طرفی که ترجیحی ندאرد عمل کنـیم یـا مخیـر بـین دو     مالیک طرف אحت دאدن ـ حتی در صورت ترجیح۲

  .طرف باشیم
 ،یعنی وهـم  ،بر مرجوح یعنی ظن و تقدیم آن ،کند که عمل به رאجح در אین شرאیط عقل حکم می به طور قطع
  . شمارد خالف آن رא אمری قبیح و ناپسند می و عقل،الزم אست 

عمـل بـه قیـاس فقهـی کـه در       مانندندאشته باشیم ـ   یقین آن یאعتبار بیهر ظن تا زمانی که به  آنکهنتیجه 
ود ندאشته ظن به حکم شرعی وج همچنین، هر گاه. و معتبر خوאهد بود حجّتبیت منع شده אست ـ   مذهب אهل

  .شود جاری میمکلفین  رِباشد، אصول عملی برאی رفع حالت تحیّ
  
  

  نقد و بررسی دلیل אنسدאد

یـابی   אنسدאد و بسته بودن رאه علم و علمی برאی دست ،ترین مقدمۀ אین دلیل ترین و مهم ، אصلیدیدیمکه  چنان
چـون مـرאد אز    ؛توאن پذیرفت رא نمیضمن پذیرش مبنای کلی سه مقدمۀ دیگر، אین مقدمه . به אحکام شرع بود

شـود و אیـن    می) آرאمش دل(علم، در زبان قرآن و سنّت همان چیزی אست که موجب אطمینان و سکون نفس 
مـردم   ی بـرאی برאی عالمان و گاه אز אین رאهنوع علم به אحکام، در عصر حاضر هم وجود دאرد و אحکام بسیاری 

  .شناخته شده אست
فقـط   ،تنهـا رאه علـم   ،یعنی هیچ گونـه אحتمـال خـالف در آن نباشـد     ؛معنای فلسفی آن باشدאگر مرאد אز علم، 

. אحکام شرعی بسـته אسـت   بیشتردر אین صورت، رאه علم به . ضروریات، متوאترאت و مسلّمات فقهی خوאهد بود
شـهرتها، سـیره و    אحادیـث، אجماعهـا،   ماننـد  ،)یعنی ظنی که دلیل قطعی بر אعتبار آن وجود دאرد(אما رאه علمی 

 ؛شـود  آنها نیز به אصول عملیـه مرאجعـه مـی    نبودنאحکام باز אست و در موאرد  بیشتردیگر موאرد، برאی شناخت 
  .بنابرאین، رאه شناخت אحکام بسته نیست





  
  
  
  
  

  مپنج ۀجلس
  
  
  
  
  

  کتاب: لفصل אوّ
  



  אهدאف درس

  ت آن؛آشنایی با معنای کتاب و حجیّ 
 ؛ حجیت ظوאهر قرآنو  نسخ آیاتאز جمله  ،مباحث אصولی دربارۀ قرآنبررسی  
  .آشنایی با ویژگیهای فقه قرآن 

  
  
 

  مروری بر مباحث پیشین

. به بیان حجتهای شرعی و دلیلهای معتبر شرعى خـوאهیم پردאخـت   در אین جلسهکه  گفتیمدر مباحث گذشته 
ـ   رאت بیان شد یکبرאی مباحث حجج و אَما אینک پس אز مقدماتی که بـه تفصـیل   ه و حجـج شـرعی رא   یـک אدلّ

  .بررسی خوאهیم کرد
  
  
  

  معنای کتاب 

 در تعبیـرאت  خورد که بسیار به چشم می. قرآن شریف אست ،دینی אستوאرترین دلیل  אولین حجت شرعی و אصلی
های قرآن کریم و سـنت   آموزه אزאین تعبیر برگرفته  .شود  دینی אز قرآن به کتاب یاد می سخنان عالمانو  روאیی

 . شود  ذکر مینیز אدلۀ شرعی کتاب به هنگام شمارش  ،بنابرאین ؛پیامبر و אئمۀ אطهار אست
 ،)لی אهللا علیـه و آلـه  ص( حضرت محمد بن عبدאهللا ،پیامبرآخرین مرאد אز کتاب، همان کتاب خدאست که بر 

برאی هـدאیت   ،بدون تصرف پیامبر در آنها ،אش دאییمعانی و אسلوب خاص خ ،که با אلفاظکتابی . ده אستشنازل 
אز پیامبر به صورت قطعی نقـل شـده و بـه مـا رسـیده      که אین کتاب رא  .مردم تا آخرאلزمان قرאر دאده شده אست

  .شناسیم با نام قرآن می ،אست
که به عنـوאن   سخنانیبه عنوאن אحکام و با אسلوب خاص אز سوی خدאوند بیان کرده، و  مطالبی رא که پیامبر
هـیچ کـدאم در زمـرۀ    ، אسـت  آنچه که بر אنبیای گذشته نازل شدههمچنین شده، و نقل حدیث قدسی אز پیامبر 

  .آید نیز جزء قرآن به حساب نمی آن ۀتفسیر قرآن و ترجم. شود قرآن محسوب نمیمطالب 
  .مورد אتفاق تمامی مذאهب אسالمی אستبدون هیچ אختالف نظر، אین مطالب 

  
  
  

  ت قرآنحجی

  :؛ אین دو به قرאر زیر אستאساسی אستوאر אست ۀقرآن کریم بر دو پایو حجیّت אعتبار 
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אند و در אثبـات   אین אمر رא تمامی مسلمانان پذیرفته. نسبت אین کتاب به خدאوند تبارک و تعالی قطعی אست )אلف
  :אند دهאستناد کرچند نکته به آن 
  ؛ـ אعجاز قرآن در אسلوب و مضمونها۱
   ؛عرب در אین میدאنناتوאنی بلیغان در بالغت و ) یتحدّ( وردخوאهی قرآناهمـ ۲
 ه אسـت؛ ماننـد  ثابت شـد  وאقعیتهای تاریخی، پس אز وقوع آن وقایعو مطابقت آنها با رאستی خبار غیبی که אـ ۳

  ؛...سورۀ روم و 
   ٩.بخشد میکه غیربشری بودن قرآن رא قطعیت  ،کنونآن عصر تا  אزـ برتری تشریعات قرآنی ۴
؛ אین کتاب به صورت متوאتر אز پیامبر به ما رسیده אست و هیچ مسلمانی در صدور آن אز پیامبر شـک نـدאرد   )ب

  .شود صدور قطعی قرآن، אز ضروریات شمرده می אی که به گونه
هـیچ کـم و کاسـت در אختیـار      بـی کتاب خدאست که بر پیـامبرش نـازل شـده و     ،آنچه گفتیم، قرآن بر بنا
  .انان قرאر گرفته אستمسلم

  
  
  

  مباحث אصولی دربارۀ قرآن

 אیـن مباحـث  . مـورد توجـه قـرאر گیـرد     دبایـ  که  אستدر دאنش אصول فقه، سه مبحث مهم دربارۀ قرآن مطرح 
  .نسخ آیات، حجیّت ظوאهر قرآن و تخصیص و تقیید آیات به خبر وאحد و غیر آن :ند אزא عبارت

  
  

  نسخ آیات: مبحث אول

تن آنچـه  شـ بردא ،بنابرאین. گویند نسخ می» .بردאشتن آنچه که در شریعت بوده אست«علوم قرآن به  در אصطالح
م باشد و چـه  آن رא تشریع کرده אست؛ چه حک ،به عنوאن شارع ،אز شرع بوده و خدאوند، ظاهردر نه  ،وאقعدر که 
یـا تقییـد    آیات عام قـرآن صیص که تخ شود میبا אین تفسیر روشن . شود ، نسخ شمرده میאی אز آیات قرآن آیه

אینکه آن قرآن بردאشته شده אست نه عموم یا אطالق آیۀ چون در אین موאرد ظاهر  ،، نسخ نیستآیات مطلق آن
  .حکم قرآنی، بردאشته شده باشد

  :خدאوند فرموده אست. نسخ در شریعت وجود دאرد ،قرآنبنا بر گفتۀ 
אللَّهُ أَعْلَمُ بِمَـا ینَـزِّلُ قَـالُوא إِنَّمَـا أَنْـتَ مُفْتَـرٍ بَـلْ أَکثَـرُهُمْ ال         وَ إِذא بَدَّلْنَا آیةً مَّکانَ آیةٍ وَ ﴿

  ١٠﴾یعْلَمُونَ
کنـد   و خدא به آنچه بـه تـدریج نـازل مـی     ،و چون حُکمى رא به جاى حُکم دیگر بیاوریم

بلکـه بیشـتر آنـان    ] نَـه، [» .بـافى  جز אین نیسـت کـه تـو دروغ   «: گویند می ،دאناتر אست
  .ننددא نمی

                                                 
 .جویی کنید می پیکال های نگاشتهعلوم قرآن و  هایباتفصیل אین مباحث رא در کت .٩
   .۱۰۱ /نحل. ١٠
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  :فرماید در جای دیگر می
ـ    ﴿ ءٍ  لِّ شَـی مَا نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِّنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَـمْ أَنَّ אللَّـهَ عَلَـى کُ
  ١١﴾قَدِیرٌ

فرאموشى بسپاریم، بهتر אز آن، یا مانندش رא ] دست[هر حُکمى رא نسخ کنیم، یا آن رא به 
  مگر ندאنستى که خدא بر هر کارى توאناست؟آوریم؛  می

 رخ دאدهبرخی دیگر אز آیـات   انسخ برخی آیات بאتفاق نظر مسلمانان، دیگر، و  به אقتضای אین آیات و آیات
خَیـرٌ   صَدَقَةً ذلِکَ مْدَی نَجْوאکُنَ یَتُمُ אلرَّسُولَ فَقَدِّمُوא بَیْهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذא نَاجَیْیا أَیُّ﴿ :آیۀ شریفۀبرאی نمونه  .אست
ـ    ﴿: با آیۀ شـریفۀ  ١٢﴾مْ وَ أَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوא فَإِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌلَّکُ مْ دَی نَجْـوَאکُ أَأَشْـفَقْتُمْ أَنْ تُقَـدِّمُوא بَـینَ یَ

آتُوא אلزَّکـاةَ وَ أَطِیعُـوא אللَّـَه وَ رَسُـولَهُ وَ אللَّـهُ خَبِیـرٌ بِمَـا        صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوא وَ تَابَ אللَّهُ عَلَیکمْ فَأَقِیمُوא אلصَّالةَ وَ 
  .نسخ شده אست ١٣﴾تَعْمَلُونَ

آنچـه אز  . پردאخـت خوאهیم دیگر به آن مورد بحث قرאر گرفته אست که در جای نیز دیگر  ۀنسخ قرآن به אدل
 دلیل قطعی ثابت شـود  باید باناسخ آیه אست که مطلب ن بر אین اناאجماع مسلم ،ز אهمیت אستئنظر אصولی حا

عـدم   لوאصـ «هـای אسـالمی    אز אین رو، عالمان تمامی مـذאهب و فرقـه   ؛باشدآیه توאند ناسخ  نمی یدلیل ظنّو 
نسخ وجـود   حهر جا که کمترین شکی در وضو ،אین אصل ۀبر پای .אند پذیرفتهبه عنوאن یک قانون کلی رא » نسخ

  .شود گذאشته میعدم نسخ  بر بنا ،دאشته باشد
   ١٤.אستبسیار کم  ،با آیات قرآن یا روאیاتالزم به ذکر אست که موאرد نسخ آیه 

  
  

  حجیت ظوאهر قرآنی  :مبحث دوم

برخی آیات قرآنی در داللت بـر معنـای   . شوند به نص و ظاهر تقسیم می ،אز نظر معنای אلفاظ ،آیات قرآن کریم
ـ  ؛ مانندنص در معنا هستند ،אین آیات. ی آن آیات رאه ندאردو אحتمال دیگری در معنا صرאحت دאرندخاصی،   ۀآی
אگرچه  ،برخی دیگر אز آیات .شود گاه به אین آیات محکم هم گفته می ١٥.﴾ءٍ قَدِیرٌ أَنَّ אللََّه عَلَى کلِّ شَی﴿شریفۀ 

אما با אیـن   و آن معنا אز قوّت بیشتری برخوردאر אست، رسد به ذهن می آن بیشترظاهر معنای خاصی אز אلفاظ در 
هَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذَא قُمْتُمْ إِلَـى  یا أَیُّ﴿ آیۀ شریفۀ ؛ مانندאحتمال معنی یا معانی دیگری هم در لفظ وجود دאرد ،حال

   ١٦.﴾عْبَینِمْ إِلَى אلْکَمْ وَ أَرْجُلَکُسِکُمْ إِلَى אلْمَرאفِقِ وَ אمْسَحُوא بِرُؤُمْ وَ أَیدِیکُאلصَّالةِ فَاغْسِلُوא وُجُوهَکُ
سنّت ظـاهر אیـن آیـه رא     ، אما אهلرساند لزوم مسح سر و پا در وضو رא می ،بیت در مذهب אهل ،ظاهر אین آیه

  .אند دאنستهمعطوف » وجوهکم«رא به » أرجلکم« אند و لفظ لزوم شستن پاها در وضو دאنسته

                                                 
  .۱۰۶ /بقره. ١١

   .۱۲ /مجادله. ١٢

  .۱۳ /مجادله. ١٣

  .تفصیل אین بحث و شناخت موאرد ناسخ و منسوخ در علوم قرآن مطرح شده אست .١٤

  .۱۰۶ /بقره .١٥

  .۶ /مائده .١٦
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مسـتند بـه قطـع و یقـین در      ،نصوص قرآنی دلیل אعتبار .شود هم تعبیر میگاه אز אین نوع آیات، به متشابه 
مبتنی بر حجیت ظوאهر אلفـاظ אسـت    ،ظوאهر قرآنאعتبار אما . אعتبار ذאتی دאرد آنها אست؛ چرא که قطعیّت،معنی 

  .در فصلی جدאگانه بررسی خوאهد شدکه 
  
  

  آیات به خبر و غیر آن دتخصیص و تقیی: مبحث سوم

  .در مباحث عموم و خصوص خوאهد آمد موضوعאین 
  
  
  

  ویژگیهای فقه قرآن

نظر به אینکه قرآن، به مثابه منبع אحکام شرعی، مورد بحث אست، نگاهی کلی به خصوصیات فقـه قـرآن الزم   
قـرآن کـریم در بیـان אحکـام شـریعت ویژگیهـای        شود که معتقد باشیم אین אهمیت زمانی بیشتر می. نماید می

شـش ویژگـی    ،قـرآن  بیان אحکام درشیوۀ . سازد رא אز سایر منابع فقهی و حقوقی متمایز می خاصی دאرد که آن
  :پردאزیم אینک به توضیح و تبیین آنها می کلی دאرد که

  
  

  ـ کلی بودن ۱

در بیـان  . رود אست و در بیشتر موאرد אز حـدّ אشـاره فرאتـر نمـی    مباحث אحکام در قرآن فشرده و کلی بیان شده 
با آنکه بارهـا دربـارۀ نمـاز    . אند تشریح نشده ،به ویژه در אمور عبادی ،אحکام، خصوصیت و جزئیات אحکامقرآنیِِ 

ماننـد   ،که چند و چون نماز همچنان אست؛ نکرده تقسیمبه صرאحت به پنج وقت  אما نمازها رאسخن گفته אست، 
روزه، زکـات، حـج و   . بیـان نشـده אسـت    روشنیتعدאد رکعات، آغاز و אنجام، شرאیط و אرکان و אجزאی آن نیز به 

  . همین وضعیت رא دאرند نیزخمس 
אی دیگر میان  אین مسئله در مورد معامالت، به ویژه אحکام خرید و فروش، אجاره، رهن و دهها عنوאن مبادله

 هـای بسـیار کلـی و אجمـالی אز قبیـل      تنها به قاعـده  در موضوع معامالت، قرآن. אستتر  אنسانها، بسیار عجیب
  .אکتفا کرده و אز تفصیل مباحث سر باز زده אست ١٨﴾تجارة عن ترאض﴿و  ١٧﴾أوفوא بالعقود﴿

دلیل אین خصوصیتِ بیانی قـرآن آن  . های معرفتی قرآن جاری אست אلبته אین روش در کلیۀ بخشها و حوزه
نـه  سـی،  در مقـام تبیـین خطـوط کلـی و אسا     אست که کتاب אلهی در هر یک אز موضوعات مورد نظر خود تنها

  .تفصیل جزئیات و روشن نمودن زوאیای پیدא و پنهان یک موضوع بوده אست
  

                                                 
 .۱/ مائده .١٧

 .۲۹/ نساء .١٨
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  ـ پرאکندگی بیان ۲

 و در مقامهای گوناگونبلکه به صورت پاره پاره  ،نشده אست شرعی در یک موضوع، یکجا بیان אحکام در قرآن
در  ،ناسب شرאیط خاص نزول قـرآن ، بلکه به تאست אحکام نماز در یک سوره نیامده برאی نمونه. אرאئه شده אست

  . پردאخته شده אستآن های مختلف و به صورت پرאکنده به  سوره
لـزوم   ؛۱لزوم خضوع و خشوع در نماز در سورۀ مؤمنون، آیـۀ   ؛۲۳۸ دقت در وقت نمازها در سورۀ بقره، آیۀ
بیـان   ۶شرط طهارت و چگونگی אنجام آن در سورۀ مائده، آیـۀ   و ۱۴۲ אنجام نماز رو به قبله در سورۀ بقره، آیۀ

مـورد   ه و به صـورت گسسـته  אند، در آیات جدאگان در یک سوره آمدهبیشتر حتی گاه אحکامی هم که . شده אست
در  ؛ بخشـی ۷אست، אمـا قسـمتی در آیـۀ    אحکام אرث تقریباً در سورۀ نساء آمده  برאی نمونه. אند توجه قرאر گرفته

  .ده אستبیان ش ۱۷۶و  ۳۳و  ۱۹در آیات  دیگرقسمتی و  ۱۲و  ۱۱آیات 
قرآن در صدد אرאئۀ متنی جاودאن بـرאی همـۀ   . گردد می عامل אین پرאکندگی به روش قرآن بازبه طور قطع، 

تنهـا   در نتیجـه، . אی تنظیم شود که در جاری دورאن جاودאن بماند عصرها و نسلها אست؛ אز אین رو، باید به گونه
بلکه چینش آیات אلهی زیر نظر پیـامبر אکـرم    در پرאکندگی بیان قرآن نقش ندאشته אست،ف شأن نزولها، אختال

ردنـد و  ک پیامبر جای قرאر گـرفتن آیـات رא تعیـین مـی    . نیز به سامان یافتن אین متن مکتوب کمک نموده אست
و  و شیوۀ هدאیتی آن אختصـاص دאرد אین ویژگی به قرآن  .دאدند شده رא در جایگاه אصلی خود قرאر می آیات وحی

  .با روش کتابهای فقهی و حقوقی سازگاری ندאرد
  
  

  ها  ـ אنعطاف در بردאشت۳

قرآن برخی אحکـام رא بـه   . نامعین بسیاری אز אحکام شرعی אستبیان ویژگی دیگر قرآن در بیان אحکام شرعی، 
وجوب نمـاز، زکـات و آیـات میـرאث و      :نند؛ ماگذאرد کند و جای אجتهاد باقی نمی صورت قاطع و معین بیان می

אما در غیر אین موאرد، אحکام رא به صورت قاطع و غیرقابل تردیـد  . אینها مانندقتل و زنا و  :אز قبیلאحکام جزאیی 
 ،که در برאبر אستنباط یک حکم، אحتمـاالت  אی مطرح ساخته אست رא به گونهبلکه אین مباحث  ،بیان نکرده אست

  .ده אستبه وجود آمسیاری شبهات و سؤאالت ب
אین شیوه رא بسیاری אز آنها فلسفۀ . אند رא بررسی کردهאین شیوۀ بیانی  یحکام فلسفۀ وجودمفسرאنِ آیات אأل

مشکالت فرאوאنی رא فرאروی فقیهـان   ویژگی،אما به هر حال אین . אند باب אجتهاد بر همۀ مکلفان دאنسته گشودن
  .برطرف سازند تفسیری بر پایۀ אصول و قوאعد خاص نها رאآ که باید אست و مفسرאن قرאر دאده

  
  

  ـ به هم پیچیدگی ۴

אز ویژگیهای قرآن در بیان אحکام، به هم پیچیـدگی אحکـام فقهـی در میـان مباحـث אعتقـادی،       یکی دیگر 
مقایسـۀ  . אین در هم تنیدگی، بسیار عجیب و در عین حال جالب توجه אسـت . بینی قرآنی אست אخالقی و جهان

، کلمـات بـا   های فقهی و حقوقی در نگاشته. نمایاند فقهی و حقوقی به خوبی אین ویژگی رא می هایبارآن با کتق
ر بـر  فقـه و אحکـام رא د   تنهـا مباحـث حـوزۀ   אنـد و   אهدאف معین و به صورت مشخص در کنار هم چیـده شـده  
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و  ،رود به سرאغ نتیجـه و پـادאش آن مـی    سپسشود،  گاه مسئله با حکم فقهی شروع می ،אما در قرآن. رندگی می
  .گیرد אی אخالقی می رود و نتیجه گذאرد و به سرאغ مسئلۀ אعتقادی می گاه یکباره آن مسئله رא کنار می

گیری حقوقی  אی که لحن و جهت به گونه ؛شود אین به هم پیچیدگی، در بسیاری אز אحکام قرآن مشاهده می
الی  شود و مباحث گوناگون אعتقادی و אخالقی در البـه  دאیتی تبدیل میو تشریعی خالص، به لحن אرشادی و ه

  .گردد آن مطرح می

   ١٩:دو نمونه אز אین در هم پیچیدگی رא مالحظه نمایید
 أُوْلئِـکَ رِ وَ أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ אلْمُنْکَدْعُونَ إِلَى אلْخَیرِ وَ یَمْ أُمَّةٌ یَن مِّنْکُوَ لْتَکُ﴿

  ٢٠﴾هُمُ אلْمُفْلِحُونَ
دאرند و אز  به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وא] مردم رא[و باید אز میان شما، گروهى 

  .ندא و آنان همان رستگارאن دאرند زشتى باز
  : אرتباط دאردאندکی کند که به موضوع אمر به معروف  در آیۀ بعد، نهی אز تفرقه و אختالف رא مطرح می

لَهُـمْ عَـذאبٌ    نـاتُ وَ أُوْلئِـکَ  الَّذِینَ تَفَرَّقُوא وَ אخْتَلَفُوא مِنْ بَعْدِ مَا جَـاءَهُمُ אلْبَیِّ ونُوא کَ تَکُوَ ال﴿
  ٢١﴾عَظِیمٌ

و چون کسانى مباشید که پس אز آنکه دالیل آشکار برאیشان آمد، پرאکنده شدند و با هم 
  .אختالف پیدא کردند و برאى آنان عذאبى سهمگین אست

که یکـی אز مصـادیق آن،    ،در آیۀ بعد به بحث آخرت و قیامت و فرجام مؤمنان صالح و کافرאن طالح سسپ
  : پردאزد آمرאن به معروف و ناهیان אز منکر אست، می

فَذُوقُوא  مْفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِکُضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَاما אلَّذِینَ אسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَوْمَ تَبْیَیَ﴿
  ٢٢﴾ُفرُونَאلْعَذאبَ بِمَا کنْتُمْ تَکْ

بـه آنـان   [رویـان   אما سـیاه . هایى سیاه گردد هایى سپید، و چهره روزى که چهره] در آن[
عذאب ] אین[ورزیدید  آیا بعد אز אیمانتان کفر ورزیدید؟ پس به سزאى آنکه کفر می:] گویند

  .رא بچشید
در پایـان مباحـث אمـر بـه      بهتر بودتری دאرد و ه معروف، אرتباط کمبا موضوع אمر بدر حالی که אین مسئله 

  .آمد میمعروف 
به אمر به معروف و نهـی אز منکـر و مسـائل مربـوط بـه آن       دوبارهدر نهایت، پس אز طرح تشویقی مسئله، 

  : کند אشاره می
   

                                                 
 .۳۷ـ  ۳۸، ص ۱۳۸۰آیات אألحکام، قم، بوستان کتاب،، درآمدی بر مبانی نظری پژوهی فقهسید محمدعلی אیازی،  .١٩

 .۱۰۴/ آل عمرאن .٢٠

  .۱۰۵/ همان .٢١

  .۱۰۶/ همان .٢٢
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تَنْهَوْنَ عَنِ אلْمُنْکرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَ   نْتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَکُ﴿
  ٢٣﴾ثَرُهُمُ אلْفَاسِقُونَانَ خَیرאً لَُّهم مِّنْهُمُ אلْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْلَوْ آمَنَ أَهْلُ אلْکتابِ لَکَ

دهید،  به کار پسندیده فرمان می: אید شما بهترین אمتى هستید که برאى مردم پدیدאر شده
و אگر אهل کتـاب אیمـان آورده بودنـد    . دאرید و به خدא אیمان دאرید می ند بازو אز کار ناپس

  .ندא بیشترشان نافرمان] لى[ند وא قطعاً برאیشان بهتر بود؛ برخى אز آنان مؤمن
و אخالقـی رא نشـان   אین دسته אز آیات، به هم پیچیدگیِ אحکام فقهی با بخشهای دیگـر مسـائل אعتقـادی    

بـا  אی دאرد و  گیری قرآن در طرح آیـات אحکـام، شـکل ویـژه     سازد که جهت روشن می دهد و به طور کامل می
  .متفاوت אست های حقوقی و فقهی مقوله

سورۀ بقره به אیـن   ۱۴۲ تا ۱۵۰آیات . قبله و لزوم אستقبال قبله برאی نمازگزאر אست موضوعنمونۀ دیگر، در 
سابقۀ تاریخی و توصیف شرאیط مخالفان، گفتار آنان رא دربارۀ بیان با یک مقدمه و  قرآن. אستموضوع پردאخته 
  : گوید کند و می قبله نقل می

  ٢٤﴾هَاقُولُ אلسُّفَهَاءُ مِنَ אلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ אلَّتِی کانُوא عَلَیْسَیَ﴿
 אى کـه بـر آن بودنـد    چـه چیـز آنـان رא אز قبلـه    «: خرد خوאهند گفـت  به زودى مردم کم
  »رویگردאن کرد؟

  : گوید کند و می بودن אمت אسالمی رא مطرح می میانهسپس، 
ـ ونُـوא شُـهَدאءَ عَلَـى אلنَّـاسِ وَ یَ    مْ أُمَّةً وَسَـطاً لِّتَکُ جَعَلْنَاکُ وَ کذَلِکَ﴿ مْ کُونَ אلرَّسُـولُ عَلَـیْ  کُ

  ٢٥﴾شَهِیدאً
و پیامبر بـر شـما گـوאه     گونه شما رא אمتى میانه قرאر دאدیم، تا بر مردم گوאه باشید و بدین
  . باشد

  : کند دیدگاه و آرزوهای درونی پیامبر رא در آیۀ بعد آشکار می ،گاه آن
   ٢٦﴾قِبْلَةً تَرْضَاها فِی אلسَّماءِ فَلَنُوَلِّینَّکَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ﴿
אى  قبلهتو رא به ] باش تا[پس . بینیم گردאنیدن رویت در آسمان رא نیک می] به هر سو[ما 

  . که بدאن خشنود شوى برگردאنیم
  : شود همین آیه، دستور قطعی صادر میאدאمۀ در 

  .پس روى خود رא به سوى مسجدאلحرאم کن؛ ﴾شَطْرَ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ فَوَلِّ وَجْهَکَ﴿
بـه ویـژه    ،کند و به توصـیف אهـل کتـاب    در مرحلۀ بعدی، وאکنش אهل کتاب رא دربارۀ אین مسئله بیان می

  : گوید گاه می אفزאید و آن پردאزد و در אین میان سخنان دیگری می می ،دאنشمندאن آنان

                                                 
 .۱۱۰/ همان .٢٣

 .۱۴۲/ بقره .٢٤

 .۱۴۳/ همان .٢٥

 .۱۴۴/ همان .٢٦
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مُ אللَّـهُ جَمِیعـاً إِنَّ אللَّـهَ    أْتِ بِکُونُوא یَنَ مَا تَکُرאتِ أَیْلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاسْتَبِقُوא אلْخَیْوَ لِکُ﴿
  ٢٧﴾ءٍ قَدِیرٌ لِّ شَیعَلَى کُ

گردאنـد؛ پـس در    مـی ] سـوى [אى אست که وى روى خود رא به آن  ر کسى قبلهو برאى ه
بـه  [هر کجا که باشـید، خدאونـد همگـى شـما رא     . کارهاى نیک بر یکدیگر پیشى گیرید

  .خدא بر همه چیز توאناست  آورد؛ در حقیقت، می] سوى خود باز
  : گوید کند و می صریح تکرאر می و انهسرאنجام در پایان אین دسته אز آیات، باز مسئلۀ אصلی رא قاطع

ْم نْتُمْ فَوَلُّـوא وُجُـوهَکُ  ثُ مَا کُشَطْرَ אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ وَ حَیْ ثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَوَ مِنْ حَیْ﴿
אخْشَـوْنِی وَ   مْ حُجَّةٌ إِلَّا אلَّذِینَ ظَلَمُوא مِنْهُمْ فَـال تَخْشَـوْهُمْ وَ  ونَ لِلنَّاسِ عَلَیکُکُشَطْرَهُ لِئَلَّا یَ

  ٢٨﴾مْ تَهْتَدُونَمْ وَ لَعَلَّکُلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُ
روى خود رא به سمت مسجدאلحرאم بگـردאن؛  ] به هنگام نماز[و אز هر کجا بیرون آمدى، 

غیـر אز   ،هـاى خـود رא بـه سـوى آن بگردאنیـد، تـا بـرאى مـردم         و هر کجـا بودیـد روی  
خـود    אز آنان نترسید و אز من بترسید، تا نعمـت  پس،. بر شما حجتى نباشد ،ستمگرאنشان

  .شوید  رא بر شما کامل گردאنم و باشد که هدאیت
אی موאرد، אحکام فقهی در میان مباحث אعتقادی، אخالقـی و   دهد که در پاره ها به خوبی نشان می אین نمونه

  .زند امان سخن رא بر هم میبینی قرآنی به صورت زیبایی آمده אست که گاه تفکیک آنها אز یکدیگر س جهان
  
  

  ـ بیان تشویقی و کارکردی۵

برخالف کتابهـای فقهـی و   . کند الی مباحث تشریعی אز بیان تشویقی و کارکردی אستفاده می قرآن در البه
بیانهای فقهـی بـه دنبـال قـانع کـردن       ،حقوقی که زبان دستوری مستقیم، خشک، قاطع و بدون تشویق دאرند

 روشـن سـاختن   مخاطب نیستند تا بر אساس آن، אو رא وאدאر به אنجام یا ترک عملی کنند؛ بلکه تنها بیان حکم و
شود  אما در قرآن אین אحکام به شکل جذאبی همرאه با تشویق و אِنذאر مطرح می. کنند وظیفۀ مخاطب رא دنبال می

  : خوאنیم در آیۀ وجوب روزه می برאی نمونه. کند אهمیت حکم، فرאز و فرود پیدא می متناسب با ،و زبان تشریع

ـ تِـبَ عَلَـى אلَّـذِینَ مِـنْ قَـبْلِکُ     مَـا کُ مُ אلصِّـیامُ کَ تِبَ عَلَـیکُ هَا אلَّذِینَ آمَنُوא کُا أَیُّیَ﴿ مْ مْ لَعَلَّکُ
   ٢٩﴾تَتَّقُونَ

אیـن  . کند ی، نتیجۀ روزه رא نیز به عنوאن تقوא بیان میتشریع حکم روزه، با لحنی کارکرد در کناردر אین آیه 
  :نتایج زیر رא در پی دאردشیوۀ بیانی قرآن 

  ؛شود سوق دאده میشده  یا ترک عمل درخوאستـ مخاطب با אطالع אز אین دستورאت به سوی אنجام ۱

                                                 
  .۱۴۸/ همان .٢٧

  .۱۵۰/ همان .٢٨

 .۱۸۳/ همان .٢٩
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نمونه خدאونـد در   یبرא ؛شود رهنمون می ،چه نتیجۀ دنیوی و چه نتیجۀ אخروی ،ـ مخاطب به نتیجۀ عمل ۲
  : אست אشاره کرده و فرموده یخوאر شرאب امدیشرאب به چند پ میباب تحر

عَـنْ   صُدَّکُمْیَوَ  سِرِیْאلْخَمْرِ وَ אلْمَ یאلْعَدَאوَةَ وَ אلْبَغْضَاءَ فِ نَکُمُیبَ وقِعَیُأَنْ  طانُیْאلشَّ دُیرِیُإِنَّما ﴿
   ٣٠﴾مُّنْتَهُونَ تُمنْذِکْرِ אللَّهِ وَ عَنِ אلصَّالةِ فَهَلْ أَ

کند و شما رא אز  جادیא نهیشما دشمنى و ک انیبا شرאب و قمار، م خوאهد یم طانیهمانا ش
   د؟یدאر یشما دست برم ایپس آ. دאرد خدא و אز نماز باز ادی

کمک همین سبک بیـانی ممکـن    اאز بین אحکام برאی فقیه ب ترین حکم، و مهم ـ در موאردی شناخت مهم۳
  ٣١؛אست
در آیـۀ وجـوب    برאی نمونه ؛کند گاه אین شیوۀ بیانی، مالکهای אحکام و علت آنها رא تا حدودی بیان میـ ۴

  : فرماید نماز می
عْلَـمُ مـا   بَـرُ وَ אللَّـهُ یَ  رُ אللَّـهِ أَکْ أَقِمِ אلصَّالةَ إِنَّ אلصَّالةَ تَنْهَى عَنِ אلْفَحْشاءِ وَ אلْمُنْکرِ وَ لَذِکْ﴿

   ٣٢﴾تَصْنَعُونَ
ز کتاب به سوى تو وحى شده אست، بخوאن و نماز رא برپا دאر، که نماز אز کار زشت آنچه א

   .کنید دאند چه می و خدא می اد خدא باالتر אستدאرد، و قطعاً ی می و ناپسند باز
  .אی به فلسفۀ وجوب نماز هم אشاره دאرد אین آیه به گونه

  
  

  کارگیری لحنهای متفاوت  ـ به۶

گاه به صورت جزمـی و   و אستهمرאه  دستورאتِ فقهی، گاه با تعبیرهای تشویقی و تهدیدیلحن قرآن در بیان 
تعبیرهای چندگانۀ قرآنی و تنوع کاربرد آنها אز جمله زیباییهای قرآنـی  . تحکّمی و گاه אرشادى و توصیفی אست

و  ٣٤»کتابـاً « ٣٣،»کتـب «در موאرد بسیاری به جای אمر و نهی صریح و אستفاده אز אیـن لحنهـا، אز تعـابیر    . אست
  .אستفاده کرده אست ٣٥»خیر«

یکی جهت אرشـادی بـودن قـرآن و دیگـری بیـان       :گیرد سرچشمه میאین אختالف لحنها אز دو عامل مهم 
نمونۀ جالب رعایت سیر طبیعی کـاربرد تعبیـرאت مختلـف در אحکـام، حکـم      . (אحکام و تطور آنهاست אیِ مرحله

محققان، אعالم حرمت شـرאب پـیش אز هجـرت و در אوאخـر حضـور       بر אساس گفتۀ برخی. אست شرאبحرمت 

                                                 
  .۹۱/ مائده .٣٠

  .אست دیمف اریتزאحم אحکام بس یبه رאهکارها یابی دستشناخت אحکام و אهم و مهم آنها در گفتنی אست که . ٣١

 .۴۵/ عنکبوت .٣٢

  .۱۸۳/ بقره. ٣٣

  .۱۰۳/ نساء. ٣٤

 .۲۲۰/ بقره. ٣٥
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 ٣٧.چون سورۀ אعرאف در אوאخر حضور אیشان در مکه نازل شد ٣٦.)در مکه بوده אست) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 
  :دشو کنایی، אز آن به زشتی یاد می با تعبیری ،برده شود شرאببدون آنکه نام  ،در אین سوره

  ٣٨﴾رِ אلْحَقِِّبغَیْ مَ رَبِّی אلْفَوאحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَ مَا بَطَنَ وَ אلْإِثْمَ وَ אلْبَغْیَقُلْ إِنَّما حَرَّ﴿
  : گوید که فخر رאزی می אند؛ چنان بیشتر مفسرאن، אِثم در آیه رא خمر دאنسته

 وَ إِثْمُهُمـا أَکبَـرُ مِـن   ﴿: گویـد  אِثم در آیه باید خمر باشد؛ چون قرآن در جای دیگـر مـی  
   ٣٩﴾نَّفْعِهِمَا

אیـن رونـد   . در אین آیه، گرچه با صرאحت אز خمر نامی برده نشده אست، אما حرمت آن قطعی אسـت  ،بنابرאین
شـود   بیان میتحریم با אندکی گویایی  אست،אوאیل هجرت نازل شده  در که ،یابد تا אینکه در سورۀ بقره אدאمه می
  : אست تر لحن قرآن نسبت به سخن نخست، روشن و به طبع

بَـرُ مِـن   سِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمـا أَکْ عَنِ אلْخَمْرِ وَ אلْمَیْ سْئَلُونَکَیَ﴿
   ٤٠﴾نَّفْعِهِمَا

. به صرאحت بیـان نشـده אسـت   آن ، אما حرمت خوאری אشاره شده אست شرאبگناه بودن در אین آیه به گرچه 
یـک فاصـلۀ   و لذא אین گونه אست که پـس אز گذشـت    ،برאی مردم منافعی دאردخمر و میسر پذیرد که  قرآن می

که زمان نزولش پس אز سورۀ بقره و در سال سوم هجـری אسـت، دسـتور     ،سورۀ نساء ۴۳زمانی خدאوند در آیۀ 
  :کند دیگر نهی می یאز بُعد رא کند و אستفاده אز خمر دیگری صادر می

  ٤١﴾آمَنُوא ال تَقْرَبُوא אلصَّالةَ وَ أَْنتُمْ سُکارَى حَتَّى تَعْلَمُوא مَا تَقُولُونَ هَا אلَّذِینَا أَیُّیَ﴿
، تـر و بـا قاطعیـت    شود و با صرאحت هرچه تمام אین لحن شدیدتر می در موقعیتی دیگر در چهارمین مرحله،

  : دشو حکم אستفاده אز خمر بیان می
مْ عَـنْ  سِرِ وَ یصُدَّکُمُ אلْعَدَאوَةَ َو אلْبَغْضَاءَ فِی אلْخَمْرِ وَ אلْمَیْینَکُوقِعَ بَرِیدُ אلشَّیطانُ أَنْ یُإِنَّما یُ﴿
  ٤٢﴾رِ אللَّهِ وَ عَنِ אلصَّالةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَذِکْ

برאی تأکید و تشدید حکم بیان شده  تنهاکند که لحن آن  معروف אلحسنی دربارۀ آیۀ چهارم تأیید می هاشم
کسـانی کـه    به بـاور אو،  .אی قرآن بوده אست در رאستای تأکیدهای موضعی و مرحله؛ و نه تحریم آغازین ،אست

אُمَویّین در شأن نـزول آیـه و بـا     אند، تحت تأثیر دאستان خودساختۀ  אین آیه رא مرحلۀ نخست تحریم خمر دאنسته

                                                 
 .۵۰و  ۴۹، ص پژوهی فقه .٣٦

؛ ۱۸۶، ص ۸، ج )ق. ه(۱۴۱۴، دאرאلسیره، بیروت لبنان، אلصحیح من سیرة אلنبی אألعظمجعفر مرتضی אلعاملی، : ک.ر .٣٧
، ۶، سید محمد موسوی همدאنی، אنتشارאت אسالمی وאبسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ج אلمیزאنمحمدحسین طباطبایی، 

  .۳۶۷، ص ۱۳۷۵، نظرة جدیدة، دאرאلتعارف للمطبوعات، بیروت لبنان،سیرة אلمصطفی؛ هاشم معروف אلحسنی، ۱۳۳ص 

  .۳۳/ אعرאف .٣٨

  .۲۰۰، ص ۷، ج ۱۳۴۱دאرאلکتاب אلعربی، مصر،  אلجامع ألحکام אلقرآن،אحمد قرطبی،  محمدبن .٣٩

  .۲۱۹/ بقره .٤٠

در אین تفسیر آمده אست که אین آیه دومین گام برאی تشریع خمر אست و گام . ۸۶، ص ۹محمد عزة دروزه، پیشین، ج  .٤١
 .الی که אگر سورۀ אعرאف مرحلۀ אول باشد، אین آیه سومین بیان در باب خمر אستسورۀ بقره אست، در ح ۲۱۹نخستین، آیۀ 

 .۹۱/ مائده: ک.؛ همچنین ر۹۰/ مائده .٤٢
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ـ  ( ،عموی پیامبر ،ه جلوه دאدن چهرۀ حضرت حمزهאنگیزۀ مشوّ אنـد و گرنـه، همـۀ     قـرאر گرفتـه  ) ویّینمقتـول אُمَ
  ٤٣.אند باور دאشتهدאنسته و به آن  مسلمانان אین حکم رא אز پیش می

אحکـام אسـت، אیـن حقیقـت رא      تشریعبه هر حال، אین مجموعه אز آیات و آیات بسیار دیگری که در زمینۀ 
אی אنجام אوאمر و ترک نـوאهی آمـاده   های تدریجی و آرאم آرאم، مخاطبان خود رא برلحنکند که قرآن با  آشکار می

صـلی אهللا علیـه و   (אلبته אین تدریجی بودن، אختصاصی به بیان אحکام در دورאن حضور پیغمبـر  . ساخته אست می
وَ آتُـوא حَقَّـهُ   ﴿: ماننـد  ؛های مکی نیز אین شیوه وجود دאرد بلکه در سوره ،در مدینه و آیات אنبوه مدنی ندאرد) آله

אز همین ویژگی برخـوردאر אسـت و   که  ٤٥﴾ىتَزَکّؤْتِی مَالَهُ یَאلَّذِی یُ﴿یا  تبرאی توجه به زکا ٤٤﴾...یوْمَ حَصَادِهِ 
 دقیـق خصوصـیات   شده אسـت،  بیان میچنین אحکامی نیز אگر در مکه  .אستدر مدینه بوده  ٤٦אصلی آن تشریع

  .نبوده אست مد نظرאصطالحی آن 

هی و حقوقی و نیز در تبیین برخی אحکام ضروری دین نتیجه آنکه قرآن کریم در خطوط کلی אحکام فق
  .אز قرآن אستفادۀ مستقیم کرد توאن نمیدر אستفادۀ جزئیات و אحکام فرعی  به صرאحت سخن گفته אست، אما

                                                 
 .۳۷۱هاشم معروف אلحسنی، پیشین، ص  .٤٣

  .۱۴۱/ אنعام .٤٤

  .۱۸/ لیل .٤٥

 ۹۲، ص ۱۳۸۴، مرکز אلثقافی אلعربی، لبنان بیروت، مفهوم אلنصنصر حامد أبوزید،  .٤٦



  
  
  
  
  
  

  مشش ۀجلس
  
  
  
  
  

  سنّت: فصل دوم
  



  אهدאف درس

  ؛אصطالحی آن در אصول فقهآشنایی با معنای لغوی سنت و نیز معنای  
  ؛و بیان تفصیلی دالیل אین حجیت אهل بیتبررسی حجّیت سنت پیامبر و  
  ؛آشنایی با وאژۀ حدیث و بیان تفاوت آن با سنت 
  .بررسی داللت سنت در حوزۀ فعل و تقریر معصوم 

  
  
  

  مروری بر مباحث پیشین

در אین جلسه به معرفـی دومـین حجـت     .بیان شد ،یعنی کتاب ،در مبحث گذشته یکی אز حجتها و אدلۀ شرعی
  . و بررسی معنا، حجّیت و داللت آن خوאهیم پردאخت ،یعنی سنت ،شرعی

  
  
  

  سنّت: فصل دوم

  معنای لغوی سنت

روش پسـندیدۀ  «אگرچـه برخـی، معنـای سـنت رא      ٤٧.אسـت  بد یاخوب ۀ سیره و طریق به معنای سنت در لغت
لَن ﴿آیۀ شریفۀ  ؛ مانندبه معنیِ روش و طریقه به کار رفته אست در قرآن کریم نیز سنت ٤٨.אند دאنسته» مستقیم

کسـائی مـرאد אز    به بـاور  ٥٠.و آیات دیگر ٤٩؛ هرگز در روش خدאوند تغییر نخوאهی یافت﴾تَجِدَ لِسُنَّةِ אهللاِ تَحویالً
אحتمال دאرد אو با نظر به ویژگیهای سنّت، که یکی אز آن ویژگیها تدאوم و אستمرאر אست،  אلبته. سنت، دوאم אست

   ٥١.چیزی باشد که مدאومت و אستمرאر دאردאین معنا رא بیان کرده باشد و منظور אو אز سنّت 
  

                                                 
  .۲۲۱، ص ۱۳، دאر אحیاء אلترאث אلعربی، ج ه ۱۴۰۵، אبن منظور، چاپ אول، ن אلعربلسا .٤٧

  .۲۲۴، ص ۱۳، ج لسان אلعرب: ک.ر: אند אزهری و خطابی אین نظر رא برگزیده .٤٨

  .۴۳/ فاطر .٤٩

  .۲۴۵، ص مفردאت אلقرآن: ک.ر .٥٠

  .۳۱، ص إرشاد אلفحول .٥١
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  معنای אصطالحی سنت

  سنت در אصطالح אصول فقه

אیـن   روشن شـدن برאی . אند تعریف کرده» فعل و تقریر معصوم ،قول«אصطالح سنت رא  ،دאنشمندאن אصول فقه
  :دهیم آن رא شرح می وאژگانتعریف یکایک 

  قول) אلف

های معصوم که گاه در پاسـخ بـه پرسشـی و گـاه بـه صـورت        گفته אست؛، همان گفتار معصوم »قول«مرאد אز 
אحادیثی که گفتار شـفاهی   ،אز אین رو. گیرند جای می، در אین عنوאن אست خطابه یا حکمتی گفته یا نوشته شده

  .شوند شناخته می» نقل قول«کنند هم  یا کتبی معصوم رא نقل می
  

  فعل) ب

شیوۀ عملکرد دینی معصوم و آنچه رא که אیشان در אنجام وظایف دینی بـه  . אست، کردאر معصوم »فعل«مرאد אز 
  .ز خوאندن یا حج گزאردن معصومنما روش: ؛ ماننددهند، فعل معصوم گویند صورت אختیاری אنجام می

 

  تقریر ) ج

در صـورتی کـه אمکـان     ،که در حضور אیشان אنجام شـود  אی אعمال دینی در برאبرمعصوم یا سکوت لفظی تأیید 
در حضور אمـام، یـا وضـو گـرفتن      خوאندن یک شخصنماز  ،بنابرאین. نام دאرد، تقریر دאشته باشندنهی אز آن رא 

، به هنگـام بطـالن آن אعمـال   אمکان تذکر  با وجود، معصومین یا سکوت لفظیدر حضور אیشان و تأیید  فردی
  .کند تقریر معصوم رא אثبات می

  

  معصوم ) د

אمـا אز دیـدگاه شـیعیانِ    . و سـنت אیشـان אعتبـار دאرد    אسـت אز دیدگاه אهل سنت، تنها پیـامبر אسـالم معصـوم    
کردאر و ، تذکر אین نکته الزم אست که אز دیدگاه אصولیان، گفتار ٥٢.אست معتبرنیز  אهل بیتمذهب، سنت  אمامی

 ،تنها قـول  زیرאشود؛  به عنوאن سنت شناخته نمی ،تأیید معصوم، در صورتی که در אمور عادی و غیرشرعی باشد
 عـالم אصـولی، سـنت    אز دیـدگاه . אسـت حکم شرعی  کنندۀ بیان ،فعل و تقریر معصوم در אعمال و وظایف دینی

אین خود، دلیـل  . אستنباط کردحکم شرعی אعمال عادی معصوم توאن אز  نمیمدرک و منبع حکم شرعی אست و 
بیشتر  سخنان در ،אین قید به دلیل وضوحش. אست) شرعی(אعتبار قول، فعل و تقریر معصوم در אمور غیرعادی 

صوم، אمری پسندیده אست پـس  پذیری و אلگوگیری אز مع پروאضح אست که چون אسوه. אصولیان ذکر نشده אست
یا ) صلی אهللا علیه و آله(در موאردی که אشخاص אمور عادی و غیرشرعی خود رא با تأسی و پیروی אز رسول خدא 

  .אند אئمۀ אطهار و مطابق با شیوۀ אیشان تنظیم کنند، عمل مستحبی رא אنجام دאده

                                                 
 .دلیل אعتبار سنت پیامبر و אئمه در אدאمه خوאهد آمد .٥٢
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و تأیید معصـوم אسـت کـه در زمـان حضـور      نتیجه آنکه، مرאد אز سنت در אصطالح אصولیان، گفتار و کردאر 
  .معصوم אز אیشان صادر شده אست

  
  
 

  حجّیت سنت پیامبر 

برخـی  در طول تاریخ  ، אماشود ، אگرچه אز ضروریات אسالمی شمرده می)صلّی אهللا علیه و آله(אعتبار سنت پیامبر 
 ،אز אیـن رو . אنـد  אرزش چندאنی برאی سنت قائل نبوده و قرآن رא تنها مصدر شـریعت دאنسـته   ها و فرقه אشخاص

  .کنیم ذکر می به صورت گذرא رא אز قرآن) صلّی אهللا علیه و آله(دلیل אعتبار سنت پیامبر 
م توאن به چنـد دسـته تقسـی    אین آیات رא می. بسیاری אز آیات قرآن کریم بر حجّیت سنت نبوی داللت دאرد

  :کرد
  
  

  دستۀ אول

  : آیۀ شریفۀ ؛ مانندآیات אطاعت אز پیامبر و אمر و نهی אو رא به صورت مطلق وאجب شمرده אستبرخی 
ءٍ  شَـيْ یَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא أَطِیعُوא אللَّهَ وَأَطِیعُوא אلرَّسُولَ وَأُوْلِي אلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي ﴿

  ٥٣﴾إِلَى אللَّهِ وَאلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَאلْیَوْمِ אلْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیالًًفَرُدُّوهُ 
] نیـز [אید، خدא رא אطاعت كنید و پیـامبر و אولیـاى אمـر خـود رא      אیمان آورده كه نیאى كسا

د، אگر به خدא و روز بازپسین אختالف نظر یافتی] دینى[אطاعت كنید؛ پس هرگاه در אمرى 
عرضـه بدאریـد، אیـن بهتـر و     ] אو[پیـامبر  ] سـنت [خـدא و  ] كتـاب [אیمان دאرید، آن رא به 

  .تر אست فرجام کنی
  .אند دهتأکید کر ،جدא אز אطاعت خدאوند ،رسول خدאאز אطاعت  نیز برآیات دیگری 

  
  

  دستۀ دوم

آیـۀ   داللـت دאرد؛ ماننـد   ،یابد با گفتار אیشان تحقق می بیشتر، که آیات بر حجّیتِ سنتِ بیانی پیامبرאی אز  دسته
  : شریفۀ

   ٥٤﴾مَا آتَاكُمُ אلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوא وَאتَّقُوא אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ شَدِیدُ אلْعِقابِ﴿
به شما دאد، آن رא بگیرید و אز آنچه شما رא بازدאشـت، بازאیسـتید و   ] אو[ ۀو آنچه رא فرستاد

   .كیفر אست אز خدא پروא بدאرید كه خدא سخت
  : یا آیۀ شریفۀ

                                                 
 .۵۹/ نساء .٥٣

 .۷/ حشر .٥٤
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مَـةَ  كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُوالً مِّنْكُمْ یَتْلُوא عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُـمُ אلْكِتـابَ وَאلْحِكْ  ﴿
   ٥٥﴾وَیُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوא تَعْلَمُونَ

آیات ما رא بر شـما  ] كه[אى אز خودتان روאنه كردیم،  طور كه در میان شما، فرستاده همان
آمـوزد، و آنچـه رא     یگردאند، و بـه شـما كتـاب و حكمـت مـ       یم کخوאند، و شما رא پا  یم
   .دهد یدאنستید به شما یاد م  ینم

کـه بیـان حکـم و     ،و بسیاری آیات دیگر ٥٦﴾وَما یَنْطِقُ عَنِ אلهَوی، إنْ هو إالّ وَحْی یُوحی﴿: یا آیۀ شریفۀ
گفتاری پیامبر رא وאجب شـمرده  ، نیز אطاعت אز אمر و نهی אست وظیفۀ پیامبر دאنسته رא... معانی کتاب و  آموزش
  .אست
  
  

  دستۀ سوم

אین آیات سنت عملـی  . אست  سرمشق عملی مؤمنان دאنستهرא پیامبر عمل و کردאر قرآن  אی دیگر אز آیات دسته
  :آیۀ شریفۀ مانند ؛شمارد پیامبر رא معتبر می

لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ אللَّهِ أُْسوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كانَ یَرْجُوא אللَّهَ وَאلْیَـوْمَ אلْـآخِرَ وَذَكَـرَ אللَّـهَ     ﴿
  ٥٧﴾كَثِیرאً

  :یا آیۀ شریفۀ
  ٥٨﴾كُنْتُمْ تُحِبُّونَ אللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ אللَّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَאللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌقُلْ إِنْ ﴿

و אقتـدא بـه آن حضـرت رא وאجـب شـمرده       אیشانعملی אز  پیرویو آیات دیگری که سرمشق قرאر دאدن و 
  . אست

کـردאر و تأییـدאت   ، و لزوم پیروی אز گفتارאست بار سنت پیامبر ، دلیل بر אعتو فرאوאنی آنאین آیات صرאحت 
  .دهد رא نشان میآن حضرت 

در אثبات حجّیت سنت پیامبر אدلۀ دیگری هم وجود دאرد کـه بحـث تفصـیلی آنهـا در علـم کـالم مطـرح        
بـر אعتبـار    نیز لیتر دلیل عق ن و אز همۀ אینها مهمانا، אجماع مسلمدالیل روאیی برگرفته אز سنّت متوאتر. شود می

و אز אسـت  אز سنت پیامبر یک ضرورت دینی  پیرویبه هر حال با وجود אین אدله، لزوم  ٥٩.سنت نبوی وجود دאرد
  .شود بدیهیات شمرده می

  
  
  

                                                 
 .۱۵۱/ بقره .٥٥

  .۵۳/ نجم .٥٦

  .۲۱/ אحزאب .٥٧

 .۳۱/ آل عمرאن .٥٨

  . ۱۲۷ـ  ۱۳۱، ص للفقه אلمقارن ةאألصول אلعام: ک.ر .٥٩
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   אهل بیتحجّیت سنت 
ه نفـر  و دو فرزند אیشان و نُ) علیه אلسالم(طالب  אمامی، אمام علی بن אبی در مذهب شیعۀ دوאزده אهل بیتمرאد אز 

عجل אهللا تعـالی  (هستند که در مجموع دوאزده نفرند و به حضرت مهدی ) علیه אلسالم(אز فرزندאن אمام حسین 
ـ   ،مذهب، אز قرآن شیعیانِ אمامی .شود ختم می ، که אمام عصر هستند،)فرجه אلشریف در  هسنت نبوی و دیگـر אدل
و بحث אز دیگر  کنیم بیان میرآنی و سنت نبوی رא توضیح دلیل قאینک . אند אستفاده کرده אهل بیتאعتبار سنت 

  .گذאریم وא میאدله رא به کتب کالمی 
  

  قرآن : دلیل אول

  تر אز سایر آیات، بر حجّیت  روشن قرآندو آیۀ . אشاره دאرد אهل بیتآیات متعدد قرآن کریم به شأن و منزلت 
  .دאردداللت  אهل بیت ،گفتار و کردאر و تأیید ،سنتِ
  : آیۀ تطهیر אست که خدאوند فرموده אست نخست،آیۀ 

   ٦٠﴾إِنَّما یُرِیدُ אللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ אلرِّجْسَ أَهْلَ אلْبَیْتِ وَُیطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرאً﴿
و پـاكیزه   کبزدאیـد و شـما رא پـا   ] پیـامبر [خوאهد آلودگى رא אز شما خانـدאن   ىخدא فقط م
  .گردאند

אرאده که داللت بر حصـر دאرد،   ،»إنّما«آیه، با تعبیر אین در  خدאوند. داللت دאرد אهل بیتאین آیه بر عصمت 
אرאدۀ  ،بنـابرאین . پـذیر نیسـت   گاه تخلف אرאدۀ خدאوند نیز هیچ. کرده אست که تنها אز אهل بیت گناهان رא دور کند

  .نامیم می אهل بیتمت אین ویژگی رא عص. אز گناهان تعلق گرفته אست אهل بیتقطعی خدאوند، به پاک کردن 
אیـن  شـاهد   .هسـتند ) علیهم אلسـالم (، پیامبر و علی و حسن و حسین و فاطمه هآیאین در  אهل بیتمرאد אز 

در حدیث کساء پیامبر آن چهار بزرگوאر رא در زیـر کسـاء   . روאیاتی אست که جریان کساء رא نقل کرده אست مدعا
   ٦١.گرد آوردند و אین آیۀ شریفه رא قرאئت کردند

  :فرماید آیۀ אطاعت אز אولی אألمر אست که میآیۀ دوم، 
ءٍ  شَـيْ یَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא أَطِیعُوא אللَّهَ وَأَطِیعُوא אلرَّسُولَ وَأُوْلِي אلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي ﴿

   ٦٢﴾هِ وَאلْیَوْمِ אلْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیالًفَرُدُّوهُ إِلَى אللَّهِ وَאلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤِْمنُونَ بِاللَّ
] نیـز [אید، خدא رא אطاعت كنید و پیـامبر و אولیـاى אمـر خـود رא      كه אیمان آورده نیאى كسا

אختالف نظر یافتید، אگر به خدא و روز بازپسین ] دینى[אطاعت كنید؛ پس هرگاه در אمرى 
عرضـه بدאریـد، אیـن بهتـر و     ] אو[پیـامبر  ] سـنت [دא و خـ ] كتـاب [אیمان دאرید، آن رא به 

  .تر אست فرجام کنی

                                                 
  .۳۳/ אحزאب .٦٠

، بیروت؛ ۱۴۰۶، محمد بن حاکم نیشابوری، تحقیق دکتر یوسف אلمرعشی، دאر אلمعرفه، אلمستدرک علی אلصحیحین: ک.ر .٦١
؛ ۲۶۱، ص ۵، بیروت، ج ۱۴۰۳محمد بن عیسی אلترمذی، تحقیق عبدאلرحمان محمد عثمان، دאر אلفکر، چاپ دوم،  سنن אلترمذی،
، دאر אلمعرفه، ۱۳۶۵ل אلدین سیوطی، چاپ אول، جال אلدرر אلمنثور،؛ ۳۰۴، ص ۶אحمد بن حنبل، دאر صادر، بیروت، ج مسند אحمد، 

  .۱۹۸، ص ۵جده ج 

 .۵۹/ نساء .٦٢
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فرمـان   אولی אألمربه אطاعت به صورت قطعی خدאوند  در אین آیه. داللت دאرد אولی אألمرאین آیه بر عصمت 
. در صـورت عصـمت وی ممکـن אسـت     تنهابدیهی אست که אمر خدאوند به אطاعت قطعی אز کسی، . ده אستدא

معصوم אز אشتباه نباشد، بر אساس آیۀ شریفه، אطاعت אو حتی در موאرد אشـتباه هـم    ،چون در صورتی که شخص
در چنین موردی אمر مطلق و قطعـی   ،بنابرאین. אستشده אنجام אشتباه نهی  אست، حال آنکه به طور قطع،الزم 

جمع شدن אمر و نهـی   ؛ زیرאאشتباه و پیروی خطاکار متعارض خوאهد بودبا نهی אز  אولی אألمرخدאوند به אطاعت 
داللـت   אولـی אألمـر  کند، پس آیۀ شریفه بر عصمت  قطعی خدאوند در یک چیز محال אست و خدאوند چنین نمی

   ٦٣.دאرد
ی چه کسـان  אولی אألمرمصدאق  نماید که با אثبات داللت آیۀ شریفه بر عصمت אولی אألمر، אین سؤאل رخ می

باید در تعیین مصادیق אز אدلۀ دیگری אسـتفاده  ؛ אز אین رو، هستند؟ آیۀ شریفه مصدאقها رא مشخص نکرده אست
به خوبی روشـن خوאهـد شـد کـه      ،بیت אستدالل به سنت نبوی بر حجّیت سنت אهلبحث در  در אدאمه، و. کرد

  .بیت هستند گانۀ אهل همان אئمۀ دوאزده אولی אألمرمصدאق 
  
  

  سنت نبوی  :دلیل دوم

אی  بیـت داللـت دאرد، دو روאیـت אز אهمیـت ویـژه     אهـل  روאیات متوאتر و معتبر نبوی که بر אعتبار سنت  میانאز 
  .حدیث ثقلین و حدیث دوאزده خلیفه: אند אز אین دو روאیت عبارت. برخوردאرند

  

  ـ حدیث ثقلین ۱

در نقـل  . مختلف تکرאر شده אستهای  به مناسبتچند بار ) صلّی אهللا علیه و آله(אین روאیت در کالم رسول خدא 
  : فرمودند) صلّی אهللا علیه و آله(که حضرت رسول خدא אست زید بن אَرقم آمده 

لّوא بعدی؛ کتاب אهللا حبل ممـدود مـن אلسـماء    ضِتَ نْلَ ِهم بِتُمسّکْم ما إن تَفیکُ إنّی ترکتُ
אلحـوض فـانظروא کیـف     ، ولـن یفترقـاً حتـی یـردא علـیَّ     إلی אألرض وعترتی אهل بیتی

   ٦٤.فوننی فیهاتخلّ
אین تعدאد زیاد طرق به . طریق אز شیعه نقل شده אست ۸۲طریق אز אهل سنت و  ۳۹مضمون אین روאیت در 

صـحیح  که در منابع مهم روאیی אهل سنت همچون  چنان. شود حدیث، موجب توאتر و یقین به صدور روאیت می
אلمسـتدرک علـی   ، بـن حنبـل   مسـند אحمـد  ، ماجه سنن אبن، ودאودسنن אب، خصائص نسائی، سنن دאرمی، مسلم

   ٦٥.لغت و ترאجم هم نقل شده אست ،تاریخیکتابهای دیگر تفسیری، و  אلصحیحین
  :شود مطالب زیر אستفاده می ،با نقلهای مختلف آن ،אز אین حدیث

  .אستقرآن  אز אهل بیت باالی با قرآن کریم به معنی فهم אهل بیتـ همرאهی ۱

                                                 
 .۱۴۲ـ  ۱۴۳، ص ۱۰، چاپ دوم، دאر אلکتب אلعلمیه، طهرאن، ج אلتفسیر אلکبیرفخر رאزی،  .٦٣

، ص ۵ج  ، بیروت،ه ۱۴۰۳یسی אلترمذی، تحقیق عبدאلرحمن محمد عثمان، دאر אلفکر، چاپ دوم، ، محمد بن عسنن אلترمذی .٦٤
۳۲۹.  

  .۱۶۰ـ  ۱۶۱، ص אألصول אلعامة للفقه אلمقارن .٦٥
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بندی به هدאیت قرآن و هدאیت  یعنی پای ؛کند چنگ زدن به کتاب و عترت با هم، אز گمرאهی جلوگیری میـ ۲
  .ضاللت و گمرאهی אستאز مانع  ،سنت אهل بیت

در وאقع همان سـنت نبـوی و    بیت ـ سنت אهل بیت تا قیامت در کنار قرآن معرفی شده אست؛ زیرא سنت אهل۳
  .تبیین مرאد آن אست

تر אز آن אست که نیاز به توضیح دאشته  אین نکته روشن. ل بیت به کتاب خدא بیش אز دیگرאن אستآگاهی אهـ ۴
  .باشد

 ، فهمیـده که مورد قبول و אتفاق نظـر شـیعه و سـنی و متـوאتر אسـت      ،حدیث کساء אز אهل بیت،אما مرאد אز 
  .دوאزده خلیفهאز جمله روאیت . شود که אز روאیات دیگری هم אین مطلب به روشنی فهمیده می همچنان. شود می
  

  ـ حدیث دوאزده خلیفه ۲

  : در بسیاری אز אحادیث متوאتر و معتبر چنین نقل شده אست
فقـال  یکون إثنا عشر אیدאً : یقول) صلّی אهللا علیه و آله(سمعت אلنبی : جابر بن سمره قال

   ٦٦.کلّهم من قریش: إنه قال: لم أسمعها فقال أبی ةکلم
  : شده אستאز پیامبر نقل  صحیح مسلمو در 

کلّهـم مـن    ةأو یکـون علـیکم إثنـا عشـر خلیفـ      ةال یزאل אلدین قائماً حتی تقوم אلسـاع 
   ٦٧.قریش

 ،אین روאیت .به طریقهای مختلف אین حدیث نقل شده אست دאود سنن אبیو  مسند אحمدو  صحیح مسلمدر 
  :אستچند مطلب  مضامینش، گویایبا אختالف 

  .אز دوאزده نفر تجاوز نخوאهد کرد و همگی آنها אز قریش هستند ها هفیـ تعدאد אمیرאن یا خل۱
אسـرאئیل در   دلیل אین مطلب تشبیه אین دوאزده خلیفه به نُقبای بنی. אند ـ אین אمیرאن به صرאحت مشخص شده۲

  .برخی روאیات אست
  .هنگام بر پا شدن قیامت باقی خوאهند بودتا  و تا زمانی که دین אسالم وجود دאرد ها هفیאین خلـ ۳

دو حدیث متوאتر  ،بنابرאین. ندهست אهل بیتگانۀ  אئمۀ دوאزده ،، تنها مصادیق אین روאیتباالبا توجه به نکات 
بـر אیـن پایـه،    . سیاست و خالفـت داللـت دאرد   ،در علم אهل بیتگانه، بر אمامت  و معتبر ثقلین و خلفای دوאزده

  .אست شده و אنکارناپذیر پذیرفتهאمری  אهل بیتمرجعیت علمی 
خالصـه  . وאرد شـده אسـت   ،با تمامی مشخصات ،روאیات بسیاری در تعیین هر یک אز אمامانאز אهل بیت نیز 

وאقعیتهای تاریخی نیز با אدلۀ . کند رא در آیات و روאیات تبیین می אهل بیتآنکه، مجموعۀ אین روאیات، مصادیق 
אی  تعمیم سنت، بـه گونـه   ،بنابرאین. אیشان سازگار אست برتری علمی، بر پایۀ عصمت و אهل بیتحجّیت سنت 

در  ،شـناس معـروف   لغـت  ،خلیل بـن אحمـد فرאهیـدی    .بجا و صحیح אستکامالً  ،که دوאزده אمام رא شامل شود
  : گفته אستچه زیبا ) سالمعلیه אل(אستدالل بر אمامت אمام علی 

                                                 
  .۱۲۷، ص ۸بن אسماعیل אلبخاری، دאر אلفکر، بیروت، ج ، محمد صحیح אلبخاری .٦٦

  .۴، ص ۶، مسلم بن אلحجاج אلنیسابوری، دאر אلفکر، بیروت، ج صحیح مسلم .٦٧
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توאنـد   אین دلیل می. غنی بودن علی אز همه و אحتیاج همه به علی، دلیل بر אمامت אوست
אی نیاز אئمه  در هیچ مسئله زیرאبرאی אثبات אمامت سایر אئمه هم مورد אستفاده قرאر گیرد؛ 

  ٦٨.به مرאجعه به دیگرאن یا تحصیل نزد دیگرאن رא تاریخ گزאرش نکرده אست
در  .در وאقع یک سنت هستند که אز אعتبار و حجّیـت برخوردאرنـد   אهل بیتنتیجه آنکه، سنت نبوی و سنت 

پس אز אثبات حجّیت . אین مباحث אز مسائل علم کالم אست که به جهت نیاز مخاطبان در אینجا ذکر شد حقیقت
א شنیده یا عملکرد אیشـان رא  سنت، تصریح به אین نکته الزم אست که אین سنت برאی کسی که گفتار معصوم ر

  .حجت و معتبر אست به طور قطع، אست دیده و یا تأیید אیشان رא مشاهده کرده

  سنّت و حدیث

אثبـات و אحـرאز    سنّت، حجت خوאهد بـود کـه  هنگامی  ،אند کردאر و تأیید معصوم رא ندیده ،برאی کسانی که گفتار
ها یا عملکرد معصـوم رא بـه جهـت دوری     بسیاری، گفته) علیهم אلسالم( یندر عصر پیامبر و אئمۀ معصوم .شود

نزد אیشان نشنیدند و ندیدند و در عصر پس אز אیشان هم کسی אمکان شـنیدن یـا دیـدن     حاضر نبودنرאهها و 
در . אین حدیث بوده אست که سنّت رא نقل کرده و به دیگرאن אنتقال دאده אست. سنت آن بزرگان رא ندאشته אست

یـا تأییـد   و آنچه که گفتار یا کـردאر   یعنی ؛»ما یحکی قول אلمعصوم أو فعله أو تقریره«: אند تعریف حدیث گفته
  .معصوم رא حکایت کند

سـنّت نیـز   کنـد و   אثبات می ، که محتوאی حدیث אست،در صورتی که حدیث صادق و رאست باشد، سنت رא
אز سـنت   زیـرא  ،گونـه אعتبـاری نـدאرد    دروغ باشـد، هـیچ  אما در صورتی که حدیث  .کند پیدא میهمان حجّیت رא 
  .کند حکایت نمی

אما אگر . بودبا شرאیطی ثابت شود، אعتبار آن قطعی خوאهد  ودر موאردی که سنت با حدیث به صورت قطعی 
ترین بحـث دאنـش אصـول     حدیث، אعتبار دאرد یا خیر؟ אین سؤאل مهم رאهآور بود، آیا ظن به سنت אز  حدیث ظن

کـه در جلسـات    אست مطرح شده» حجّیت خبر وאحد«אین مبحث با عنوאن . رא به خود אختصاص دאده אستفقه 
 .بعد به آن خوאهیم پردאخت

  
  
  

  داللت سنت
بـدیهی אسـت کـه در دאنـش     . نامنـد  مجموعۀ گفتار، کردאر و تقریر معصوم رא سنت میאصولیان که گفتیم  چنان

داللـتِ قـول یـا گفتـار در مباحـث      . شود بحث می ،אش گانه אنوאع سه اب ،אصول، אز شیوۀ אستدالل و داللت سنت
و تقریر به صورت خـاص  ) کردאر(אما در אینجا مناسب אست که داللت فعل  شد،خوאهد  بررسیאلفاظِ علم אصول 

  .مورد توجه قرאر گیرد
  
  

                                                 
  .۱۸۹، ص للفقه אلمقارن ةאألصول אلعام .٦٨
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  ـ داللت فعل معصوم۱

אیـن صـورت بـا عصـمت      غیـر  در زیرאمعصوم، داللت بر جوאز آن عمل دאرد؛  אز سویאنجام فعلی  به طور قطع
بیش  بر אما گاه فعل معصوم ،ن אستاناאین مقدאر אز داللت مورد אتفاق همۀ مسلم. منافات خوאهد دאشتمعصوم 

 در صورتی אست که فعل معصوم همرאه بـا فعل معصوم بر بیش אز جوאز عمل، داللت . אز جوאز عمل داللت دאرد
در . بـوده אسـت   ...وضو و نمـاز و   مانندمعصوم در مقام بیانِ حکم شرعی یا عبادتی نشان دهد نی باشد که یقرא

کنـد و   وجوب یا אستحباب یا غیر אینها رא بیان میبه مقتضای قرینۀ همرאه آن، ظاهر عمل معصوم،  ،אین صورت
  ٦٩.حجت אست  ظاهر אلفاظ همانند نیزظاهر عمل 

بیـانگر وجـه    אست، پس عملکرد معصوم، با אلفاظ معصوم بیان نشدهن فرض آن אست که ، چوبه بیان دیگر
وجوب و אستحباب آن عمل یا جوאز و ترک عملی خـاص بـا نظـر بـه حرمـت و کرאهـت آن عمـل،        عملکرد و 
 آن حاصـل אز ن و حدאقل یقین فعل معصوم אز نوع دلیل لُبی אست و باید به قدر متیقّ در אین موאرد. نخوאهد بود
توאن به مقتضای آن، به داللت عملکرد معصوم دسـت   با وجود قرینۀ خاص هم میدر אین نوع دلیل . אکتفا کرد
مـورد  دو مطلـب   تنهـا در بین عالمان אصولی . مورد אتفاق אصولیان אست آنچه در אین باره گفته آمد، همه. یافت

  .بحث אست
  

  مطلب אول 

  אما در . کند אگر با قرאئنی همرאه باشد، بر بیش אز جوאز عمل داللت می אی موאرد، فعل معصوم، گفتیم که در پاره
توאند  آیا در صورت همرאه نبودن قرینه با فعل و عملکرد معصوم، میصورت نبودن قرینه وضعیت چگونه אست؟ 

  دאشته باشد؟داللت بر بیش אز جوאز و אباحۀ آن عمل 
 אما به אعتقاد ،توאند دلیل بر وجوب آن عمل باشد قرینه هم میبرخی بر אین אعتقادند که فعل معصوم، بدون 

لَقَـدْ كـانَ لَكُـمْ فِـي     ﴿אین عالمان به آیۀ شریفۀ . شود فهمیده میאستحباب אز אین گونه אفعال تنها برخی دیگر، 
אیشان، אین به بیان . אند ک کردهتمسّ ٧٠﴾אللَّهَ كَثِیرאً رَسُولِ אللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كانَ یَرْجُوא אللَّهَ وَאلْیَوْمَ אلْآخِرَ وَذَكَرَ

چـون وجـوب   . دאرد داللـت ) صلّی אهللا علیه و آله(پیامبر  گرفتن אز אعمال و کردאربر وجوب אقتدא و سرمشق  آیه
آن אست که کارهای پیامبر بر ما وאجب אست؛ אز אیـن رو، אیـن אقتـدא عملکـرد אو رא     אقتدא به رسول خدא به معنی 

אین وجوب تا آنجاست که אگر آن کارها برאی پیامبر هم وאجـب نبـوده باشـد، بـرאی پیـروאن אو      . سازد אجب میو
ی و אقتدא به پیامبر אست، אگرچـه کـه   وجوب آن کارها در حق ما تنها تأسّ אین به آن دلیل אست که. وאجب אست
אنـد کـه در صـورت     مدعی شـده  ظریهطرفدאرאن אین نبرخی אز . و حکم دیگری دאشته باشد صورتبرאی پیامبر 
توאن אسـتحباب   میشود و  می فهمیدهאقتدא به رسول خدא אز آیه  حسن و نیکی کم دستאین אستدالل،  نپذیرفتن
 ، بـر آن אست که عملکرد معصوم، و در آیۀ شریفه عملکرد پیامبر یقتאما حق .رא نتیجه گرفتپیامبر  אنجام عمل

  .ت ندאرددالل  جوאز و אباحهمطلبی بیش אز 
چون آیـۀ شـریفه אیـن     ،ستאبر وجوب یا אستحباب فعل پیامبر  باالאستدالل  نادرست بودندلیل אین مدعا، 

  :توאن אز אین آیه بر وجوب یا אستحباب فعل پیامبر אستدالل کرد به چند دلیل نمی. داللت رא ندאرد

                                                 
  .عمل معصوم در אدאمه خوאهد آمد بحث دربارۀ ظاهر. ٦٩

  .۲۱/ אحزאب .٧٠
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و عنـوאنی אسـت    صـورت چون אسوه و سرمشق بودن، تنها به معنی אنجام کاری که אو אنجام دאده به همان  :אوالً
پیـروאن אو الزم אسـت   אگر אسوه و سرمشق کاری رא به عنوאن وאجب אنجام دאد، بر  ،یعنی ؛که אو אنجام دאده אست

ن کار رא به عنوאن مسـتحب אنجـام دאد،   و אگر آ. אنجام دهند ،یعنی به عنوאن وאجبکه آن کار رא با همان شکل، 
  .אنجام دهند )مستحب(به همان شکل  ،پیروی אز אسوه بر دیگرאن هم الزم אست که به

ـ   بودن و سرمشق نیکو بودن پیامبر » אسوۀ حسنه« ،داللت آیۀ شریفه بیشترین :ثانیاً ی و אست و بـر وجـوب تأسّ
  .عمل کردن همانند پیامبر داللت ندאرد

، همان صـبر  در אین آیه پذیری אز پیامبر אسوه. ریفه در جنگ אحزאب و با توجه به شرאیط آن نازل شدآیۀ ش :ثالثاً
  .אمور عادی و همۀ کارهای پیامبر و معصوم رא شامل شود تاندאرد  یتآیه عموم ؛ אز אین رو،در جنگ אست

  

  مطلب دوم

  دאنیم معصوم عملی رא به جهت وجوب آیا عملکرد معصوم نسبت به ما هم حجّیت دאرد؟ یعنی در صورتی که ب
  آیا آن عمل بر ما هم وאجب و مستحب خوאهد بود؟ ،یا אستحباب אنجام دאده אست

نمـاز   بـرאی نمونـه  . אسـت ) صلّی אهللا علیه و آله(منشأ אین بحث، وجود برخی אحکام אختصاصی برאی پیامبر 
حـال در مـوאردی   . یا אزدوאج دאئم با بیش אز چهار همسر برאی אیشان مجاز بوده אسـت  ؛شب بر אیشان وאجب بود
عملکرد پیامبر אز אحکام אختصاصی אیشان بوده و یا אینکه حکم آن عمل بـین مـا و   آیا אین شبهه وجود دאرد که 

  ؟ مشترک אستאیشان 
 بـه طـور قطـع   ست، بوده א ختصاصی אوאز אحکام א אی باشد که نشان دهد فعل پیامبر در אین حالت אگر قرینه

אگر معلوم باشد که אز אحکام אختصاصی אو نیست، برאی همـۀ مکلفـان    ، אماآن حکم در حق دیگرאن ثابت نیست
  .خوאهد بوددر شریعت אسالمی ثابت 
 بـرאی برخی، به אختصاصـی بـودن آن عمـل     ،אی که یکی אز دو طرف رא אثبات کند قرینه در صورت نبودن

אین نـوع  هم  گروه سومی ؛אند אند و برخی دیگر آن عمل رא بر همۀ مکلفان الزم و ثابت دאنسته دאده حکمپیامبر 
  .אند ندאنستههمخوאن و ظاهر آن رא با هیچ یک אز دو نظر دیگر  عملکرد رא مجمل دאنسته

ما رא بـر   تمامی אحکام و تکالیف وماست  مانندچون پیامبر هم بشری . تر אست دیدگاه دوم به صوאب نزدیک
אختصاصی برאی אو ثابت شده אست کـه אیـن    یخاص، به אستناد دلیل خاص، אحکام یتنها در موאرد. عهده دאرد

אحکـام   ،بنابرאین. אحکام یا به جهت خصوصیت شخصی אو و یا جایگاه و منصب אو در جامعۀ אسالمی بوده אست
ر عموم אشترאک وجود ندאشته باشد، به همین אست و تا زمانی که دلیلی خاص ب مشترکبین ما و پیامبر  عمومی

  .کنیم میאشترאک אحکام تمسّک 

  ـ داللت تقریر معصوم ۲

 ،אنجام دهد و معصـوم  مرאد אز تقریر معصوم آن אست که کسی در حضور معصوم کاری رא به عنوאن عمل دینی
گونه تأییـد سـکوتی و    אین. با توجه به آن عمل و با אمکان تذکر אشتباه به وی، نسبت به آن عمل سکوت نماید

درسـتی و  . باشد ، میאست دهندۀ آن عمل به جا آورده אی که אنجام به شیوه ،آن عمل دینی درستیعملی بیانگر 
  :قابل אستناد بودن تقریر معصوم به چند شرط بستگی دאرد

  .صوم وאجب نیستآموزش و تبلیغ אمور غیردینی بر مع زیرאـ عملِ مورد تأیید و تقریر، باید دینی باشد؛ ۱
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אز אین رو، شرط تقریر آن אست که عمـل در حضـور معصـوم אنجـام      ؛دאشته باشدتوجه ـ معصوم به آن عمل ۲
  .شود
به אین معنی که حالت تقیّه یا ترس אز تذکر یا . ـ معصوم אمکان منع و جلوگیری یا تذکر אشتباه رא دאشته باشد۳

  .אرشاد آن شخص وجود ندאشته باشد אزیأس و ناאمیدی 
آن  یمعصوم و سکوت وی نسبت به آن عمـل، نـوعی تأییـد و אمضـا    نکردن وجود אین شرאیط، ممانعت  با
آن عمـل داللـت    جایز بودنبر  ،تحقق یابد گفته پیشאین تقریر در صورتی که با شرאیط . آید به شمار میعمل 
 ،אی باشـد  عبادت یـا معاملـه  آن عمل، و אگر  .رفته אست آن میپیش אز آن، אحتمال حرمت در صورتی که  دאرد؛

و אرشاد و تعلیم جاهل بـر معصـوم الزم و وאجـب     زیرא אمر به معروف و نهی אز منکر ؛داللت بر صحت آنها دאرد
  .אست

تقریر معصوم ثابـت   گفته، با وجود شروط پیش همچنین در صورتی که در حضور معصوم حکمی بیان شود،
یا حکمی شرعی رא بیـان کنـد و    معاملهאگر شخصی در محضر معصوم چگونگی عبادت یا אی نمونه بر. شود می

אز אین نوع تقریر، به . אقرאر و אمضای معصوم دאرد אو نشان אز سکوت ،دنسکوت کאمام، با شرאیطی که گفته آمد، 
  .شود تقریر بیان حکم تعبیر می



  
  
  
  
  

  مهفت ۀجلس
  
  
  
  
  

  אجماع: فصل سوم



  אهدאف درس

  آشنایی با معنای لغوی و אصطالحی אجماع؛ 
  شدن אجماع در شریعت؛ بررسی تاریخچۀ منبع 
 بررسی אدلۀ حجیّت אجماع در میان אهل سنت و عالمان אمامیه؛ 
 نگاهی به אقسام אجماع و نقد و بررسی آنها؛ 
 .معرفی אجمالی אلفاظ אجماع 

  
  
  

  مروری بر مباحث پیشین

در אین جلسه با حقیقـت אجمـاع، دلیـل    . אست پس אز کتاب و سنت، אجماع یکی دیگر אز منابع و مصادر شریعت 
  .אعتبار، אنوאع آن و شرאیط אعتبار آن آشنا خوאهید شد

  
  
  
  

  و אصطالح אجماع در لغت

  معنای لغوی 

  :אند در فرهنگهای لغت معتبر، برאی لفظ אجماع دو معنای אصلی ذکر کرده
  عزم، אرאده و تصمیم؛ ) אلف
  . אتفاق) ب
  
  

  معنای אصطالحی 

مقدאر مسلّم و قـدر متـیقن، אز معنـای אصـطالحی אجمـاع      . در معنای אصطالحی אجماع، אختالف نظر وجود دאرد
توאند دلیل بر  در אینکه אتفاق چه کسانی می. توאند کاشف אز حکم شرعی باشد אتفاق که میعبارت אست אز نوعى 

אین نظرאت که بـر پایـۀ   . حکم شرعی شمرده شود، در گسترۀ تاریخِ אصول فقه نظرאت فرאونی مطرح شده אست
  :אند אز אند عبارت دیدگاههای مختلف بیان شده

  ـ אتفاق همۀ אمت אسالمی؛ ۱
  هدאن در هر عصر؛ ـ אتفاق مجت۲
  ـ אتفاق אهالی مدینه؛ ۳
  ـ אتفاق אهالی مکه و مدینه؛ ۴
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  ـ אتفاق خلفای رאشدین؛ ۵
  ـ אتفاق شیخین، یعنی אبوبکر و عمر؛۶
  .אی که معصوم یکی אز آنان باشد ـ אتفاق عده۷

ق در بردאشـته  توאن تعریفی אرאئه کرد که تمامی אقوאل رא به طور جـامع و دقیـ   با توجه به אین אختالفات نمی
אند، تعریفهـای مختلفـی אرאئـه شـده      گونۀ אول אتفاق رא پذیرفته بر پایۀ دیدگاه אهل سنت، که یکی אز شش. باشد
אما אز دیدگاه אصولیان شیعه، تعریفهایی אرאئه شده אست کـه بـا   . که אینک مجال طرح و بحث آنها نیست ٧١אست

دو تعریف مهم در بین شیعیان رא میرزאی قمـی، صـاحب   . دکنن وجود אختالف در تعبیرאت، یک معنی رא بیان می
  .אند ، و شهید صدر بیان کردهאألصول قوאنین
  :گوید در تعریف אجماع می قوאنین אألصولصاحب ) אلف

  אإلجماعُ هو إتفاقُ جَماعَةٍ یَکشِفُ إتفاقُهم عَن رَأیِ אلمَعصومِ
   ٧٢.شف אز نظر معصوم باشدאجماع همان אتفاق گروهی אست به صورتی که אتفاق آنها کا

  :کند گونه تعریف می شهید صدر אجماع رא אین) ب
אإلجماعُ إتفاقُ عَدَدٍ کَبیرٍ مِن أهلِ אلنَظَرِ وَאلفَتویٰ في حُکمٍ بِدَرَجَـةٍ یُوجِـبُ إحـرאزُ אلحُکـمِ     

  אلشَرعیِّ 
 אجماع همان אتفاق تعدאد زیادی אز صاحبان نظر و فتوא در حكم אست به حدی که موجـب 

   ٧٣.אثبات حکم شرعی شود
. در تعریف صاحب قوאنین و پیروאن אو تنها مالک אعتبار אجماع، کشف رأی و نظر معصوم بیـان شـده אسـت   

عـرض   توאند در کنار کتاب و سنت به عنوאن دلیـلِ هـم   که خوאهیم گفت، به طور قطع אجماع هنگامی می چنان
  .قرאر گیرد که کاشف אز نظر معصوم باشد

ف شهید صدر، هرگاه אجماع و אتفاق موجب کشف حکم شرعی شود، چه آنکه آن حکـم شـرعی   אما در تعری
به طور مستقیم אز نظر معصوم سرچشمه گرفته باشد یا آنکه ما به علـت אجمـاع، وجـود دلیـل معتبـری رא نـزد       

حکـم رא   رسید ما هـم همـان   کنندگان אحرאز کنیم که به ما نرسیده אست و در صورتی که به دست ما می אجماع
تـر אز تعریـف  صـاحب     بنابرאین، تعریف شهید صدر אز אجماع، عـام . پذیرفتیم، نیز אز אجماع دאنسته شده אست می

  .قوאنین אست
  
  
  

  شدن אجماع در شریعت تاریخچۀ منبع

توאند کاشف אز حکم خدא باشـد،   אتفاق مردم بر אمری و یا به عبارتی دیگر אجماع مردم بر مطلبی، به تنهایی نمی
بنابرאین، وجـود אتفـاق نظـر مـردم در موضـوعی      . אی بین حکم خدא و אتفاق نظر مردم وجود ندאرد چون مالزمه

هرچند אگر אتفاق نظر بر پایه و אساس عقلی و عقالیی باشد، با وجود شرאیط . کند خاص، حکم خدא رא אثبات نمی
                                                 

  .۴۷، ص ۲، ج אصول אلفقه אالسالمی. ٧١

  .۳۴۹، میرزא אبو אلقاسم אلقمی، حجریة قدیمه، ص قوאنین אألصول. ٧٢

  .۴۵۷، ص ۳، ج دروس فی علم אألصول. ٧٣
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אتفاق نظرِ ناشی אز عـادت یـا عقیـده     خاص، به عنوאن حکم شرع هم پذیرفته אست، אما در صورتی که تنها یک
تـوאن آن رא بـر پایـۀ عقـل دאنسـت و       אی خاص و یا مانند אینها باشد، به طور قطع نمـی  یا تأثّر نفسانی یا شبهه

  .شک لزومی ندאرد که شریعت با چنین אتفاق نظرهایی موאفقت نماید بی. کاشف אز حکم אلهی شمرد
وه و هر سبب، دلیل باشد و حکم خدאوند رא אثبات کند، אتفاق نظـر  در صورتی که אتفاق نظر مردم، به هر شی

אمتهای غیرمسلمان نیز چنین خاصیتی رא خوאهد دאشت؛ در حالی که هیچ یک אز قائالن به אعتبـار אجمـاع، אیـن    
  .پذیرند مطلب رא نمی

شود؟ بـرאی   می با وجود אین، چرא אجماع دلیلی بر حکم شرعی אست و در אستنباط حکم شرعی به آن אستناد
پاسخ به אین سؤאل، باید به تاریخچۀ אجماع، نظری بیفکنیم و ببینیم که چگونه אجماع در تاریخ مسلمانان دلیـل  

  .حکم پذیرفته شد
نخستین بار در جریان مشروعیت یافتن بیعت و خالفت אبوبکر، אجماع به عنوאن دلیـل אز سـوی مسـلمانان    

ت خالفت אبوبکر نه به نص قرآنی و نه به سنت نبوی مستند بود، بلکه بـا  زیرא مشروعی. مورد אستناد قرאر گرفت
  .אستناد به אجماع אثبات شد

مدאفعان خالفت אبوبکر در אستدالل بر مشروعیت خالفت אو، با چیدن سـه مقدمـه بـر مشـروعیت خالفـت      
. אبوبکر אجمـاع کردنـد   مدینه بر بیعت ٧٤نخست آنکه مسلمانان مدینه یا אهل حل و عقد. אبوبکر אستدالل کردند

سوم آنکه، אجماع در کنـار و در عـرض کتـاب و    . دوم آنکه، אمامت אز فروع دین אست و جزء אصول دین نیست
آنها بـا چیـدن אیـن سـه مقدمـه،      . سنت دلیل شرعی אست؛ یعنی אجماع دلیل سوم و غیر אز کتاب و سنت אست

پس אز آن نیز دאیـرۀ אسـتدالل بـه אجمـاع رא توسـعه      . אستدالل خود رא بر مشروعیت خالفت אبوبکر بیان کردند
بـا روאج یـافتن אجمـاع و کـاربرد     . אی که در تمامی مسائل فرعی شـرعی آن رא بـه کـار گرفتنـد     دאدند؛ به گونه

  .های אین دلیل، بر אعتبار אجماع به אستدالل پردאختند روزאفزون آن، برאی אستحکام بخشیدن به پایه
  
  

  אدلۀ حجیت אجماع

  دالیل אهل سنت) אلف

تـرین   אینک به مهـم . אند אصولیان אهل سنت در אثبات אعتبار و حجیت אجماع، به قرآن، سنت و عقل אستناد کرده
  :پردאزیم دالیل آنان در אثبات حجیّت אجماع می

  
  

  دلیل قرآنی 

  :ایدفرم مشهورترین آنها אین آیۀ شریفه אست که می. در אعتبار אجماع به چند آیه אستناد شده אست

                                                 
ا אز سوی مردم محترم شمرده گیری آنه شود که مورد אعتماد مردم هستند و تصمیم אهل حل و عقد به کسانی گفته می. ٧٤
تأثیر تصمیمات אین گروه تا بدאنجا אست که در بسیاری אز موאرد، مشکالت אجتماعی با نظر آنها . جامعه مؤثر אست شود و در  می

  .شود حل و فصل می
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ـ ﴿ وَلَّى وَمَنْ یُشَاقِقِ אلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ אلْهُدى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ אلْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَ
   ٧٥ً﴾وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرא

 و هر كس، پس אز آنكه رאه هدאیت برאى אو آشكار شد بـا پیـامبر بـه مخالفـت برخیـزد و     
غیر رאه مؤمنان در پیش گیرد، אو رא به آنچه روى خود رא بدאن سو كرده وאگـذאریم  ] رאهى[

  .گاه بدى אست و به دوزخش كِشانیم و چه بازگشت
پس هنگامی که مؤمنین بر حکمی אجماع کردنـد  . در אین آیه پیروی אز رאه مؤمنان وאجب شمرده شده אست

  .وی אز آن وאجب אستאند که پیر در وאقع رאهی رא אختیار کرده
  :אین אستدالل به چندین دلیل پذیرفتنی نیست

آیه در مقام تقسیم مردم به دو گروه אست؛ گروهی که مخالفت و دشمنی پیامبر رא אز روی عمد، با علم بـه  : ًאوال
آنها بـه  אند که مجازאت אینان، رها گزאردن آنها אز سوی خدאوند و سپردن  رسالت و نبوت پیامبر، پیشۀ خود کرده

و אنقیاد در برאبر אوאمر و نوאهی אیشـان  ) صلی אهللا علیه و آله(گروهی دیگر، אطاعت אز رسول אهللا . אولیایشان אست
  .אند و یاری آن حضرت رא برگزیده

در אین آیه تبعیت אز غیر رאه مؤمنان، که אز سـوی دشـمنان پیـامبر    . مقصود آیه هیچ אرتباطی با אجماع ندאرد
رאه مؤمنان در אین آیه همـان אیمـان بـه پیـامبر و یـاری      . אست، مذموم شمرده شده אست) אلرَّسول مَن یُشاقِقِ(

  . شود بنابرאین، אز אین آیۀ، حجیّت אتفاق نظر عالمان بر حکم شرعی، برאی همۀ مردم فهمیده نمی. אوست
אه مؤمنـان، همـان رאه رسـول    چون ر. آیۀ شریفه، تبعیت رאه مؤمنان در عصر پیامبر رא وאجب شمرده אست: ًثانیـا 

بـدیهی אسـت کـه در אیـن صـورت تبعیّـت رאه       . خدאست و در برאبر אین رאه، رאه مشـرکان و کـافرאن قـرאر دאرد   
אین بیان آیه، אصـوالً در مقـام حجـت شـمردن رאه     . אی جز ضاللت و گمرאهی نخوאهد دאشت  غیرمؤمنان، نتیجه

  . مؤمنان، אز رאه خدא جدא نیست
نّت در حجیّت אجماع به برخی آیات دیگر هم אستدالل کردنـد کـه بـه علـت ضـعف روش      אصولیان אهل س

  .کنیم پوشی می אیشان، אز ذکر آنها چشم
  
  

  دلیل روאیی

بـر پایـۀ אیـن     ٧٦».إنَ אُمّتی ال تَجتَمِعُ عَلی ضَـاللَه «: در برخی منابع روאیی אهل سنت، אز پیامبر نقل شده אست
אین روאیت به طریق معتبر در کتب روאیـی אهـل سـنت نقـل نشـده      . روאیت، אمت بر ضاللت אجماع نخوאهدکرد
، به مسائل אعتقادی »ضاللت«אما داللت حدیث، با توجه به وאژۀ  ٧٧אست و همگی دאرאی אشکال سندی هستند،

که صوאب و درستیِ نظـر رא   گویند، چنان میאختصاص دאرد؛ چه آنکه אشتباه و خطا در مسائل فقهی رא ضاللت ن

                                                 
 .۱۱۵/ نساء. ٧٥

، ص ۱، دאر אلفکر، بیروت، ج ه ۱۴۱۰، سلیمان بن אالشعث אلسجستانی، تحقیق سعید محمد אللحام، چاپ אول، دאود سنن אبن. ٧٦
، دאر אلفکر، بیروت، ه ۱۴۰۳، محمد بن عیسی אلترمذی، تحقیق عبدאلرحمن محمد عثمان، چاپ دوم، سنن ترمذی؛ ۴۲۵۳، ح ۴۶۰
، ص ۲، محمد بن یزید אلقزوینی، تحقیق محمدفؤאد عبدאلباقی، دאر אلفکر، بیروت، ج ماجه سنن אبن؛ ۲۱۶۷، ح ۳۱۵، ص ۳ج 

 .۳۹۶، ص ۶، אحمد بن حنبل، دאر صادر، بیروت، ج مسند אحمد بن حنبل؛ ۳۹۵۰، ح ۱۳۰۳

  .۱۳۰۳، ص ۲، ج حاشیۀ سنن אبن ماجه. ٧٧
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کند که אمت پیامبر אسـالم بـر گمرאهـی אز عقایـد دینـی אتفـاق نظـر         אین روאیت تصریح می. گویند هدאیت نمی
توאند مصونیت אجماع فقهی אز خطا و אشـتباه رא אثبـات کنـد، بـه      بدیهی אست که אین مفهوم نمی. نخوאهند کرد

  .ت شمرده شودאی که אجماع بر همه حج گونه
فرאتر אز آن، در אین روאیت، بنا بر فرض صدور آن אز معصوم، אجتماع همۀ אمت بر ضاللت نفی شده אست نه 

پس در صورتی که همۀ אمت بدون אستثنا بر عقیده، حکم یا مطلبی . אتفاق فقیهان یا عالمان یا אهل حل و عقد
  .אتفاق نظر دאشته باشند אز ضاللت مصون خوאهند بود

دهـد کـه    نایی با دیدگاه אهل سنت دربارۀ אجماع و بررسی مستندאت אیشان در حجیّت אجماع، نشان مـی آش
تـرאز بـا کتـاب و     دلیلی بر حجیت אتفاق نظر عالمان، فقیهان یا אهل حل و عقد برאی אثبات حکم شـرعی، هـم  

  .سنت، وجود ندאرد
  
  
  

  دالیل אمامیه ) ب

توאند حکایتگر شریعت باشد و  که אتفاق نظر مردم نه به خودی خود میبررسی دلیلهای گذشته، بیانگر آن אست 
عالمان אمامی مذهب با توجه به אین نکته، تنها در صورتی אتفاق نظـر عالمـان   . نه אز خطا و אشتباه مصون אست

که دאنند که آن אتفاق نظر یا به شکلی کاشف אز نظر معصوم و یا کاشف אز یک حجت شرعی معتبر  رא معتبر می
  :توضیح אین دیدگاه با بیان چند مطلب خوאهد بود. به دست ما نرسیده אست، باشد

در صورتی که אز هـر رאهـی   . عصمت אز אشتباه و خطا تنها برאی پیامبر و אئمۀ אطهار ثابت شده אست: مطلب אول
  .سنّت پیامبر و אمام ثابت شود، آن سنّت مصون אز خطاست

ها אتفاق نظر  بررسی آرאی همۀ عالمان گذشته در یک دوره یا در همۀ دورههنگامی که مجتهدی با : مطلب دوم
برאی نمونه در عصر غیبـت،  . توאند بر אساس אین אتفاق نظر، رأی معصوم رא حدس بزند آنها رא به دست آورد، می

عجـل  (ر توאند حدس بزند که אمام عصـ  אگر אتفاق نظر همۀ فقیهان رא بر حکمی אحرאز نماید، در אین صورت می
در אین صورت אتفاق نظر فقیهان، تنهـا، رאهـی بـرאی کشـف و     . هم אین رأی رא دאرند) אهللا تعالی فرجه אلشریف

  .یابی حدسی به رأی و نظر معصوم אست و آن אتفاق نظر به خودی خود אرزش و אعتباری مستقل ندאرد دست
توאن نظر אمام رא  אز אتفاق نظر فقیهان می در אین میان سؤאل אساسی آن אست که بر پایۀ چه مبنایی: مطلب سوم

حدس زد و موضوع مورد אتفاق رא به אمام معصوم هم نسبت دאد؟ در پاسخ به אین سؤאل، چندین مبنا و رאه برאی 
ترین آنها אشـاره خـوאهیم    ما در אدאمه به مهم. אثبات مالزمۀ بین אتفاق نظر عالمان و نظر معصوم ذکر شده אست

  .کرد
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  میان אتفاق نظر عالمان و نظر معصوم های אثبات مالزمرאهه

  אجماع دخولی

هنگامی که אتفاق نظر همۀ عالمان بر حکمی ثابت شد، به طور قطع نظر معصوم هم در بین آنها خوאهـد بـود؛   
  . چه آنکه معصوم نه تنها یکی אز عالمان، بلکه رئیس و مرجع آنها אست

  نقد و بررسی

عصر حضور معصوم در جامعه ممکن אست و در عصر غیبت אطمینـانی بـه אینکـه אمـام هـم      אما אین رאه تنها در 
یـابی بـه نظـر     אز سویی دیگر در عصر حضور هـم بـا دسـت   . کنندگان هم نظر אست، وجود ندאرد دقیقاً با אجماع

طقی بـه نظـر   معصوم، با توجه به אمکان آن، به کار بستن אجماع و אتفاق نظر عالمان به عنوאن دلیل مستقل، من
  .رسد نمی

  

  אجماع لطفی

بر پایۀ אین نظریه در صورتی که אمـت  . دאند شیخ طوسی بر پایۀ قاعدۀ لطف אجماع رא کاشف אز رأی معصوم می
بر خالف حق אتفاق نظر کنند، بر אمام معصوم وאجب אست که אز بـاب لطـف بـر אمـت، آنهـا رא אرشـاد کنـد یـا         

  .אیجاد کند تا حق در بین אمت باقی بماندکم به شکلی در نظر آنها אختالف  دست
بنابرאین אجمـاع אمـت אسـالمی بـر     . بعثت אنبیا و فرستادن کتب آسمانی و وجود אمام برאی هدאیت بشر אست

אین مقـدمات  . אمری مخالف حق، با غرض אز بعثت پیامبر و وجود אمامت، که لطف بر אمت אست، ناسازگار אست
قاعدۀ لطف، جلوگیری אز تحقق אجماع بر خالف حـق، אمـری ضـروری و الزم     دهد که بر پایۀ آشکارא نشان می

  .אست
  

  نقد و بررسی

کند؛ אز جمله אینکه آیا ممانعت  אین אبهامات سؤאالتی رא در ذهن אیجاد می. אما قاعدۀ لطف אبهامات متعددی دאرد
אین وجوب چگونه אسـت؟ آیـا    אمت אز אتفاق بر باطل تنها در عصر حضور אمام وאجب אست؟ در عصر غیبت אمام،

אمر باطلی که باید אز آن ممانعت شود در عقاید אست یا در אحکام فقهی هم وجود دאرد؟ آیا ممانعت אز אتفـاق بـر   
های غیرعادی هم وאجب אست؟ و سـؤאالت دیگـری אز    های معمولی باشد یا אز رאه باطل و אظهار حق باید אز رאه

  .אین گونه
אما حدאکثر مطلبی که، بنا بر قبول אصل قاعده، بر אیـن مبنـا   . نش کالم جای دאردبحث אز قاعدۀ لطف در دא

قابل אثبات אست، وجوب بیان حق در مسائل אصلی و کلی، به صورت عادی بر אمـام معصـوم در عصـر حضـور     
وم رא توאن אز אین رאه نیز رأی و نظـر معصـ   بنابرאین نمی. شود אین وجوب، عصر غیبت رא شامل نمی. אیشان אست

  .אز אجماع کشف کرد
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  )۱( אجماع حدسی

مردمی که تابع رئیس دینی خود هستند در صورتی که بر نظرى : بیان نخست برאی אین نوع אجماع چنین אست
אلبته אین . אند دینی אتفاق و אجماع کنند، אتفاقشان کاشف אز آن خوאهد بود که آن نظر دینی رא אز رئیسشان گرفته

. گیرد که אحتمال אمکان אظهار نظر אز سوی رئیس دینی وجود دאشـته باشـد   אستناد قرאر میرאه در صورتی مورد 
در غیر אین صورت אحتمال دאرد که آن مردمان به جهت ضرورت و دسترسی ندאشتن به رئیس خـود بـر אمـری    

  .אتفاق کرده باشند، بدون آنکه رئیس دینی آنها אین نظر رא قبول دאشته باشد
  

  نقد و بررسی

אما در عصر غیبت אحتمـال ممکـن   . ا אین رאه با توجه به قید אخیر، تنها به عصر حضور معصوم אختصاص دאردאم
تـوאن אتفـاق نظـر پیـروאن معصـوم رא در همـۀ        بنابرאین، نمی. نبودن אظهار نظر معصوم، به هر دلیل، وجود دאرد

  .مسائل، کاشف אز نظر قطعی معصوم بدאنیم
 

  )۲( אجماع حدسی

אی نزد آنهـا   אتفاق نظر عالمان، کاشف אز وجود حجت معتبر شرعی: برאی אین نوع אجماع چنین אست بیان دیگر
  .شود אست که به دست ما نرسیده אست، لذא אز אین אتفاق، حجت معتبرى برאی ما ثابت می

بـه آن  אی دאرد که  אتفاق אمت با وجود אختالفات بسیاری که در بین آنها هست، حکایت אز وجود دلیل قطعی
אین بیان و تقریر אز אجمـاع رא  . אند و مطلب مورد אتفاق، برساختۀ آنان و אز روی هوی و هوس نیست אستناد کرده

عقالنی بودن אجماع حدسی אز آن جهت אست کـه  . אجماع حدسی گویند که مبتنی بر یک אستدالل عقلی אست
مگان در یک نظر بر خطا رفته باشند، پـس  אمکان دאرد نظر یک یا دو مجتهد بر خطا باشد، ولی ممکن نیست ه

  .به ناچار باید فتوאی آنها مستند به دلیل معتبر شرعی باشد، که آن چیزی جز سنت نیست
  

  نقد و بررسی

کننـدگان بـه سـنت אز دو     אستناد אجماع: אند برخی אین بیان رא در אجماع حدسی صحیح ندאنسته و در ردِّ آن گفته
کنندگان، حکم رא אز אمام معصوم شنیده یا عملکـرد و یـا تقریـر     آنکه، خود אجماعحالت אول . حالت خارج نیست
. پذیر אست و در زمان غیبت ممکـن نیسـت   אین فرض تنها در عصر حضور معصوم אمکان. אیشان رא دیده باشند

رد کـه آن خبـر   حال אین אحتمال وجود دא. אند حالت دوم آنکه، آنها به אستناد خبری אین אتفاق نظر رא بیان دאشته
رسـید،   אما אگر همان خبر به دست ما مـی . نزد گذشتگان אز אعتبار سندی و داللت صریحی برخوردאر بوده אست

که در طول تاریخ فقه شیعه، אین אخـتالف نظـر و    چنان. چه بسا که آن אعتبار سندی یا وضوح داللت رא ندאشت
بنابرאین، کشف حدسی אز دلیل شـرعی بـه אسـتناد     ٧٨.تبدیل رأی بر پایۀ همین نکات אجتهادی پیش آمده אست

  .توאند یقینی باشد אتفاق عالمان نمی
  

                                                 
  .۱۱۱ـ  ۱۱۲، ص ۴و  ۳، ج אصول אلفقهمحمدرضا مظفر، . ٧٨
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  )۳( אجماع حدسی

  :دهد אی دیگر توضیح می شهید صدر در بیان אجماع حدسی به گونه
אی برאی אثبات وאقع אست و هرگاه אز یک وאقعیت چند خبر آورده  هر خبر یا هر فتوא قرینه
بات آن وאقعیت אست و به میزאنی که آمار مخبـرאن و مجتهـدאن   شود، چند قرینه برאی אث

توאن تصور کرد که  می. یابد אفزאیش یابد، قرאین درستی و مطابقت با وאقع هم אفزאیش می
کمیت و کیفیت مخبرאن و مجتهدאن به حدّی برسد که אحتمال دروغ و אشتباه بـه صـفر   

ن אست و در کنـار آن، تـأثیر عامـل    تأثیر عامل کمّی در به وجود آمدن یقین روش. برسد
  . אند، نباید نادیده گرفته شود کیفی و نوع عالمانی که آن نظر رא دאده

چه بسا אز אتفاق برخی فقیهان אبتدאی عصر غیبت، یقین به مطابقت آن با وאقع پیدא شود 
   ٧٩.و אین یقین با אتفاق جمع بسیاری אز فقیهان متأخرتر حاصل نشود

אلبتـه אیـن رאه تنهـا در    . ترین رאه אعتبار אجماع و کشف آن אز حجت معتبر אست رین و آسانت אین رאه، منطقی
موאردی مفید אست که ما هیچ گونه مستندی رא در مسئلۀ مورد نظر به غیر אز אجماع ندאشـته باشـیم، وگرنـه بـا     

در אیـن  . אعتبـار نـدאرد  کنندگان به همین مستند، دیگر אجماع هیچ خصوصیتی برאی  وجود אحتمال אستناد אجماع
  .موאرد، تنها אجماع مؤیِّد אدلۀ دیگر خوאهد بود

  
  

  אقسام אجماع
  : אند یابی به آن، به دو گونۀ אجماع محصّل و אجماع منقول تقسیم کرده אجماع رא به لحاظ رאه دست

 
  

  אجماع محصَّل) אلف

زد و אجماع آنها رא به دسـت آورد و در  در صورتی که مجتهدی خود به بررسی و تتبع אقوאل و آرאی فقیهان بپردא
گویند؛ چه آنکـه אو خـود بـه تحصـیل אجمـاع و آرא       پی آن، نظر معصوم رא کشف کند، به آن אجماع محصَّل می

  .אقدאم کرده אست
  
  

  אجماع منقول) ب

ن کنـد؛  شده رא بیا در صورتی که مجتهدی خودش به گردآوردنِ آرא و نظرאت אقدאم نکند و تنها آرא و نظرאت نقل
  .گویند یعنی אجماع محصَّلِ مجتهد دیگری رא بیان نماید، به آن אجماع منقول می

                                                 
وعات، ، دאر אلتعارف للمطب)دروس فی علم אألصول( אلمجموعة אلکاملة لمؤلفات אلسید محمد باقر אلصدرصدر، محمدباقر، . ٧٩

  .۴۵۷، ص ۳، ج ه ۱۴۱۰بیروت، 
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بحثهای گذشته همه دربارۀ אجماع محصَّل و אعتبار آن بود؛ چه آنکه אصلِ منبع شرعی אجماع، همان אجماع 
همچنـین  . طلبد میشود، خود بحثی مستقل  محصّل אست، אما هنگامی که אجماع برאی دیگر مجتهدאن نقل می
אند، زیاد باشد و אجماع به صـورت متـوאتر نقـل     در صورتی که تعدאد کسانی که אجماع محصل رא به دست آورده

אما אین سؤאل باقی אست که אگر אجماع אز رאه خبر وאحـد  . شود شود آن אجماع برאی مجتهدאن دیگر هم אثبات می
  :اه وجود دאردنقل شود، معتبر خوאهد بود؟ در אین مورد سه دیدگ

مفروض آن אست که ناقل אجماع، ثقه و مـورد אعتمـاد   . אجماع منقول به طور مطلق معتبر אست: دیدگاه نخست
  .کند، پس باید نقل אجماع رא אز אو پذیرفت رא نقل می) حجت(אست و אجماعِ مالزم با وجود دلیل معتبر 

در صورتی .) که در جای خود خوאهد آمد چنان(حد خبر وא. אجماع منقول به طور مطلق معتبر نیست: دیـدگاه دوم 
. אعتبار دאرد که خبری رא به صورت حسی نقل کند و موאرد אخبار حدسی مشمول دلیل אعتبار خبر وאحـد نیسـتند  

אی کـه بـین אتفـاق نظـر      آورى آن بر پایۀ مالزمه در موאرد אجماع منقول، مجتهد با بررسی אقوאل فقیهان و جمع
زند  بیند، نظر معصوم رא به صورتی אجتهادی حدس می شده، می وم، به یکی אز شکلهای بیانفقیهان و نظر معص

אز אین رو، چون אجماع منقول אز אخبار حدسی אسـت و  . باشد) شنیده یا دیدۀ אو(بدون آنکه آن نظر محسوس אو 
  .معتبر نیستאخبار حدسی نیز مشمول دلیل אعتبار خبر وאحد نیستند، پس אجماع منقول به طور مطلق 

אجماع منقول אعتبار ندאرد، مگر آنکه ناقل אجماع به تتبع و אطالع אز آرאی عالمان متقـدم و متـأخر    :سوم دیدگاه
کنندگان  אی باشد که کاشف אز وجود دلیل معتبر نزد אجماع شناخته شده باشد و אدعای אجماع אز سوی אو به گونه

  . باشد
  

  های فوق  نقد نظریه

אعتباری אجماع منقول بـه صـورت مطلـق     توאن پذیرفت و بی که אجماع منقول رא با شرאیطی می رسد به نظر می
آوردن אجماع محصَّل، אبتدא آرא و نظرאت عالمـان   پیشتر گفتیم که مجتهد در مقام به دست. نظریۀ درستی نیست

  .زند آن عالمان حدس میآورد، که אز آن به سبب یاد کردیم و سپس موאفقت نظر معصوم رא با نظر  رא گرد می
کند، بدون تساهل و تسامح به تتبع و جسـتجوی آرאی عالمـان پردאختـه     אگر مجتهدی که אدعای אجماع می

دאدن אو אز אتفاق نظر عالمان، یک אمر حسی אست و אعتبار دאرد؛ چرא که خبر ثقه، یک رאه  باشد، به طور قطع خبر
אما حـدس אو  . یعت هم آن رא پذیرفته و אز آن منع نکرده אستیابی به אطالعات אست که شر عقالیی برאی دست

کنندگان، در صورتی که مورد پذیرش مجتهـدی باشـد کـه אجمـاع      دربارۀ نظر معصوم یا دلیلی معتبر نزد אجماع
حتی אگر کـه شـیوۀ حـدس رأی معصـوم یـا      . ، آن אجماع قابل پذیرش אست)منقولٌ له(برאی אو نقل شده אست 

برאی مثال ناقل אجماع برאی رسیدن به حـدس خـود אز   . ٌله متفاوت باشد در بین ناقل و منقولکشف دلیل معتبر 
  ٨٠.ٌله אز رאه سوم یا چهارم אستفاده کرده باشد رאه אول אستفاده کرده و منقول

  
  

                                                 
و  ۳، ج ه ۱۴۲۵، چاپ سوم، تحقیق شیخ رحمت אهللا رحمتی אرאکی، مؤسسۀ אلنشر אإلسالمی، אصول אلفقهمظفر، محمدرضا، . ٨٠
  .۱۳۳، ص ۴
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  אجماع بسیط و אجماع مرکب) ج

א אز لحاظ مورد آن، به دو نـوع  אما אجماع ر. پیرאمون אصل אجماع و אعتبار آن، چه محصّل و چه منقول، بحث شد
  .کنند אجماع بسیط و אجماع مرکب تقسیم می

گـاه  . گوینـد  می) ساده(شود که به آن אجماع بسیط  گاه دربارۀ مطلبی אدعای אجماع به صورت مستقیم دیده می
کـه در  یابی אست؛ برאی نمونه، در مـوאردی   نیز אجماع אز مجموع دو אجماع بر نظریۀ مخالف یکدیگر قابل دست

بیان تمامی عالمان אسالمی، تنها دو دیدگاه و نظریۀ مخالف یکدیگر وجود دאشته باشد و بـین אیـن دو نظریـه،    
توאن قـدر مشـترک دو نظریـه رא نقطـۀ אجمـاع       در אین حالت می. وجود دאشته باشد) مقدאر مشترک(قدر متیقن 

ه مطرح بود و אتفـاق نظـری بـر آن دو وجـود     عالمان אسالم تلقی کرد؛ אگر چه که در مرحلۀ אول، آن دو دیدگا
ندאشت، אما אز ترکیب و کنار هم گذאردن دو دیدگاه، حدّ مشترکی به دست آمـد و אجمـاع غیرمسـتقیم ترکیبـی     

  .تحقق یافت

  אلفاظ אجماع

ظ داللت אیـن لفـ  . کنند אی موאرد به هنگام אدعای אجماع، عالمان אز لفظ אجماع و مشتقات آن אستفاده می در پاره
شـود کـه بایـد     אما گاه אز تعبیرאت دیگری هم برאی بیان אجمـاع אسـتفاده مـی   . بر אجماع و אرאدۀ آن قطعی אست

  .محدودۀ داللت آنها رא نیز به دقت دریابیم

به ویژه אین . شود אین تعبیر در موאردی، جایگزین تعبیر אجماع می. אست אتفاقیکی אز آن אلفاظ، تعبیر 
אما در غیر کتب فقه و علوم . صورت مطلق در کتب فقیهان به אین معنی متدאول אستکاربردِ لفظ אتفاق به 

و همچنین هنگامى که لفظ אتفاق همرאه با אشاره به گروهی باشد که ...) مانند אصول فقه، قوאعد فقه و (وאبسته 
ق تنها توאفق آرאیِ نظری مدلول لفظ אتفا...) مانند אتفاق عالمان بغدאد یا אتفاق مهندسان و (אند،  אتفاق کرده

  .گروهی אز عالمان خوאهد بود و אز نوع אجماع אصطالحی نیست

  





  
  
  
  
  

  مهشت ۀجلس
  
  
  
  
  

  عقل: فصل چهارم
  



  אهدאف درس

  جایگاه و کاربردهای آن؛ ،آشنایی با عقل 
 غیرאستقاللی عقل؛بررسی تفصیلی کاربرد אستقاللی و  
 آشنایی با کاربرد عملی دلیل عقلی در فقه؛ 
  .طرح شبهات پیرאمون کاربرد دلیل عقلی در شریعت و پاسخ به آن 

  
  

  مروری بر مباحث پیشین

گفته آمد كه در אین مباحث هر آنچه حجت شرعی و دلیل در آنجا . مباحث حجج پردאختیم در جلسۀ گذشته به
آیا مـوאردی كـه بـه     برאی آن אست که ببینیم אین بررسی. شود، بررسی خوאهد شد میمعتبر در شریعت شمرده 
منبع و دلیل تلقی شوند یـا خیـر؟ و در صـورت مثبـت      ،توאنند در شریعت می در وאقع אند، عنوאن حجت ذكر شده

  ؟توאنند دلیل باشند و منبع شمرده شوند بودن پاسخ، با چه ضوאبط و شرאیطی می
  
  

  مقدمه 

خدאوند تبارک و تعالی در قرآن کریم مردم رא به تعقّل . عقالنیت، جایگاهی رفیع در אندیشۀ אسالمی دאردعقل و 
أَتَـأْمُرُونَ אلنَّـاسَ بِـالْبِرِّ وَتَنْسَـوْنَ     ﴿آیـاتی אز قبیـل  . دهـد  دعوت کرده אست و آنها رא به عقل خودشان אرجاع می

یَا أَهْلَ אلْكِتابِ لِـمَ تُحَـاجُّونَ فِـي إِبْـرאهِیمَ وَمَـا أُنْزِلَـتِ אلتَّـوْرאةُ        ﴿ ٨١؛﴾ال تَعْقِلُونَأَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ אلْكِتابَ أَفَ
قُـونَ أَفَـال   وَمَا אلْحَیاةُ אلدُّنْیا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلـدَّאرُ אلْـآخِرَةُ خَیْـرٌ لِّلَّـذِینَ یَتَّ    ﴿ ٨٢؛﴾وَאلْإِنْجِیلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَال تَعْقِلُونَ

  ٨٤.به אین موضوع אشاره دאرد آیات دیگر ی אزو بسیار ٨٣﴾تَعْقِلُونَ
ن رא حجتـی در کنـار   گونه مردم رא به عقل دعـوت کردنـد و آ   אین سخنان خودپیامبر و אئمۀ معصوم نیز در 

  : دندشریعت برشمر
حُجَةٌ ظاهِرَةٌ وَحُجَةٌ باطِنَـةٌ، فأمّـا אلظـاهِرَةُ فالرُسُـلِ وَאألنبیـاءِ      : إنَّ لِلّهِ عَلی אلناسِ حُجَّتیَن

   ٨٥.وَأمّا אلباطِنَةُ فالعُقولِ) علیهم אلسالم(وَאألئمةِ 
  .ندאرددر شریعت، جای אنکار و شک های عقالنی  آن אست که אعتبار آموزه אین نوع نگاه به عقل، حکایتگر

، אست شناخته شدهאحکام که אز دیدگاه عالمان شیعی و سنّی منبع  رא، بر آنیم که مرאد אز عقل جلسهدر אین 
  .های شریعت باز نماییم یابی به آموزه تبیین کنیم و شیوۀ אستنباط و אستفاده אز آن رא در دست

                                                 
 .۴۴/ بقره .٨١

 .۶۵/ آل عمرאن .٨٢

 .۳۲/ אنعام .٨٣

  .۸۰/ ؛ مؤمنون۱۰/ ؛ אنبیاء۲/ ؛ یوسف۲۴۲و  ۷۳/ بقره .٨٤

 .۱۲، ح ۱۶، ص ۱، ج אلکافی .٨٥
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  کاربردهای عقل
אدرאکات عقلی به  فقیهان אز .ت که منشأ درک و فهم אستمرאد אز عقل در אصول فقه، قوّه و توאنی در אنسان אس

گونـه بیـان    مرאد אز دلیل عقل در حوزۀ אصـول فقـه رא אیـن   دאنشیان אصول، . کنند ه میهای مختلف אستفاد گونه
  :אند کرده

 یِّلعِلمِ אلقَطعلُ بِها إلی אأو کُلُّ قَضیَّةٍ یُتَوَصَّ یِّکُلُّ حُکْمٍ لِلعَقلِ یُوجِبُ אلقَطعِ بِالحُکمِ אلشَرع
   ٨٦.یِّبِالحُکمِ אلشَرع

ـ  אز رهگذرאی که  یا هر قضیه ،هر حکم عقلی که موجب یقین به حکم شرعی شود  اآن ب
  . علم قطعی به حکم شرعی برسیم

  
  
  

  توضیح تعریف

گری نـدאرد،   قدرت مولوی و سلطهبه طور مستقیم توאن درک و فهم مطلب رא دאرد و  ییتنها به אز آنجا که عقل
אیـن אدرאک  . حکم عقل تنها אز نوع אدرאک אست. אستسلطان و فرماندאر کامالً متفاوت  ،حکم آن با حکم قاضی
هنگامی که عقل، عدل و مزאیـای   برאی نمونه. توאند موجب یقین به یک حکم شرعی شود عقلی در موאردی می

شناسد و دومی رא نـاروא و   زאوאرِ אنجام میکند، אوّلی رא روא و س کند یا ظلم و مفاسد آن رא درک می آن رא درک می
. אسـت  که شریعت برאی تبیین آن آمدهאست אین درک عقلی پایه و אساس شناخت مصلحتی . دאند ناشایست می

در موאردی کـه درک عقلـی    همچنین. کند حکم میپس شرع به لزوم پایدאری عدل بر پایۀ مصلحت قطعی آن 
به حرمـت   در نتیجهد، شرع به لزوم ترک آن مفسدۀ قطعی و ترک ظلم و وپایه و אساس شناخت مفسدۀ ظلم ش

  .دهد حکم می آن
ـ به دست آ ،به عنوאن محصول قیاس אستنباط אی با مقدمات عقلی و شرعی قضیهیا در صورتی که  د و آن ی

ـ ؛ مانند درک عقلی د، دلیل آن حکم شرعی رא دلیل عقلی گویندوقضیه موجب علم قطعی به حکم شرعی ش ر ب
  .گیرد مورد אستناد قرאر می ،عمل وאجب که در کشف حکم شرعی به وجوب مقدمه  لزوم אنجام مقدمۀ

  

  عقل؛ مصالح و مفاسد 

شوند، אحکام خدאوند بر پایه  که شیعۀ אمامی هم در علم کالم אز אین گروه شناخته می ،هبر אساس אعتقادאت عدلیّ
و دوری אز مفاسـد و   به مصـالح و منـافع وאقعـی   بندگان  رسیدن خدאوند،غرض . و אساس غرض אو אستوאر אست

بـا عنـوאن وجـوب یـا حرمـت       אحکامی رא אین غرض تحقق خدאوند برאی. אت وאقعی در طول زندگی אستمضرّ
بنابرאین، مالک حکم شـارع   .بازدאردمفاسد  رאهنمایی کند و אز آنאین مصالح  بهکرده אست تا بندگان رא  تشریع

  . وאقعی هستند همین مصالح و مفاسد

                                                 
و  ۳، ج ه ۱۴۲۵، چاپ سوم، تحقیق شیخ رحمت אهللا رحمتی אرאکی، مؤسسۀ אلنشر אإلسالمی، אصول אلفقهمظفر، محمدرضا،  .٨٦
  .۱۲۵و  ۱۲۴، ص ۴
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حال در صورتی که عقل بتوאند در موאردی אین مالکها رא دریابد؛ یعنی، در یک مورد تمامی عقال مصـلحتی  
توאنند بر אساس אین رکـن   אی رא دریابند و آن رא به صورت قطعی و אتفاقی درک کنند، به طور قطع می یا مفسده

مهم آن אست که אدرאک شخصی و فردی، که بـر پایـۀ    אما نکتۀ אصلی و. אصلی، حکم شرعی رא نیز کشف کنند
אین אدرאک زمـانی  . شود، مالک تشخیص مصالح و مفاسد نیست אستداللهای خاص، هر چند منطقی، حاصل می

بـرאی  . توאند مالک تشخیص قرאر گیرد که نوعی باشد و تمامی عقال در آن باب نظری یکسان دאشته باشند می
توאنـد   ی دنیا در مفسده دאشتن אستعمال موאد مخدِّر و نبودن مصلحتی در آن، مـی عقال  نمونه אدرאک عقلی همۀ

  ٨٧.مستند حکم شرعی به حرمت אستعمال موאد مخدِّر باشد
  
  

  אنوאع کاربردهای عقل در دאنش אصول

אسـتقاللی و غیرאسـتقاللی تقسـیم     دو دسـتۀ  بـه אین אدرאکات در یک تقسیم کلی و بر אساس نوع کاربردشـان  
  .شوند می

  
  

  کاربرد אستقاللی عقل) אلف

در کاربرد אستقاللیِ عقل و אدرאکات عقلی، هرگاه که عقل در אنجام یا ترک کاری مصلحت قطعـی یـا مفسـدۀ    
ان فقیهان در אین کاربردِ عقل به هم. توאن آن کار رא وאجب شرعی یا حرאم شرعی خوאند قطعی رא درک کرد، می

رא درک کنـد، نظـر    رک آنتوאند خیر و لزوم אنجام آن و شر و لزوم ت که می ،گوهر قدسی و نیروی نفس אنسانی
عقل . باشدن مندאی باشد که به هیچ مقدمۀ شرعی یا عرفی دیگری نیاز אین نوع אدرאک عقلی باید به گونه. دאرند

  .رض آنهاستع אش، منبعی در کنار کتاب و سنّت و هم در کاربرد אستقاللی
  
  

  کاربرد غیرאستقاللی عقل ) ب

هـای دیگـر    یابی به حکم شرعی در کنار آمـوزه  در کاربرد غیرאستقاللی عقل و אدرאکات عقلی، عقل برאی دست
در אین نوع کاربرد، فقیه بخشی אز אستداللِ فقهـی و قیـاسِ אسـتنباط رא אز منبعـی     . گیرد منابع شریعت قرאر می

گـذאرد و نتیجـۀ قیـاس رא بـه      مـی  ،کند درک می گیرد و در کنار بخش دیگری که خود کتاب یا سنّت می مانند
אز قوאعد عقلـی  ) صغریٰ و کبریٰ(های قیاسِ אستنباطِ فقهی  אما در صورتی که هیچ یک אز گزאره. آورد دست می
אین نـوع  . دאنست دلیل عقل رאآن  توאن نمیگیری אز قیاس אستنباط کار عقل باشد،  چینش و نتیجه تنهانباشد و 

شـمردن آن در عـالم تشـریع و     دلیلאند که  نامیم، אز لوאزم طبیعت بشری دאنسته אستفاده אز عقل رא که تفکر می
سـالم و   بلکه مالک تشخیص میان אنسـان  ؛ چه آنکه وجود و אعتبار آن بدیهی،گذאری کاری بیهوده אست قانون

  .دیوאنه אست
  .دو نوع کاربرد عقل رא به صورت مستقل توضیح خوאهیم دאدبا توجه به אین تقسیم ما هر یک אز 

                                                 
  .۷۹، ص ۲، ج ه ۱۴۱۸، چاپ אول، مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، אلموجز فی أصول אلفقهسبحانی، جعفر،  .٨٧
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  کاربرد אستقاللی عقل

در  هر دلیـل و منبـع  . م شرع رא بشناسدیابی به حک ترین مقصود فقیه و אصولی آن אست که رאههای دست مهم
در صـورتی  אمـا  . برساند، برאی אو אرزشمند אسـت حکم صورتی که بتوאند حکم شرع رא بیان کند و فقیه رא به آن 

  .که حکم به دست آمده قابل אنتساب به شریعت نباشد، אرزش فقهی و אصولی ندאرد
مقدمـۀ אساسـی و مبنـایی     دوتوאند حکم شرع تلقی شود کـه   بر אین پایه، در صورتی حکم مستقل عقل می

بتوאنـد  حقیقـت   یعنـی در  .אوالً؛ عقل قدرت אدرאک و فهم روאیی یا ناروאیی کارهـا رא دאشـته باشـد    :پذیرفته شود
ثانیاً؛ بین אین حکم عقل و . ترک شود کاری بهتر אست کهאنجام شود و چه  که خوب אست کاریچه که بفهمد 

بـه   ؛ناپذیر باشند آنها אز یکدیگر جدאیی و در אین موאردحکم شرعی بر پایۀ آن، مالزمۀ قطعی وجود دאشته باشد 
کشف و אثبات مطابق با آن کاری، حکم شرعی هم یا بدی خوبی אی که با رسیدن به درک عقلی در مورد  گونه
  .شود

شـود و   عملی אظهار نظـر مـی   و حکم عقلِ عملی گویند؛ چه آنکه دربارۀ کار مقدمۀ نخست رא در אصطالح،
 ،یعنی مالزمـه  ،حکم عقلِ نظری گویند؛ چه آنکه دربارۀ یک نکتۀ دאنستنی و نظری مقدمۀ دوم رא در אصطالح،

نتیجه گرفـت کـه موضـوع حکـم عقـلِ       چنین توאن ن אین دو نوع حکم میאز کنار هم چید. کند فقط بحث می
 ،».شـمارد  عقل، دروغگویی رא کاری ناپسند مـی « برאی نمونه قضیۀ. عملی، وאجب شرعی یا حرאم شرعی אست

هرچه به حکم عقـل ناپسـند باشـد،    « و قضیۀ شود شمرده می صغرאی قیاس אستنباط אست و حکم عقل عملی
مبنی بر مالزمه و אرتباط ناگسستنیِ حکم عقل بـا حکـم شـرع،    אست و حکم عقل نظری  ،».رאم شرعی אستح

  .که دروغگویی حرאم شرعی אست نتیجۀ אین دو مقدمه آن אست. אستکبرאی قیاس אستنباط 
شود نتیجۀ نهایی در אین قیاس، אستنباط یک حکم شـرعی خوאهـد بـود کـه بـر پایـۀ        که مشاهده می چنان

ل אسـتدال بـرאی אینکـه   . زمۀ بین حکم عقل و حکم شرع אز אدرאک عقل عملی אستنباط و אستفاده شده אستمال
   :شودهر یک אز אین دو نوع مقدمه אثبات  باید عقلی مستقل به صورت قطعی درآید

  
  

  مقدمۀ אول 

  .روאیی و ناروאیی אفعال رא دאرد و عقل توאن درک حسن و قبح
אیـن  چـون  . شـود  که אز آنها به مصالح و مفاسد تعبیـر مـی  אستوאر אست אحکام شرع بر پایۀ مالکهای وאقعی 

در مـوאردی کـه عقـل بـه אعتمـاد      . عقل قدرت درک آنها رא دאرد یگاه אز אین رو ند،אز אمور وאقعی هستمالکها 
کـه  یـا در مـوאردی   . شـود  یشمارد، حکم شرع به وجوب، کشف م مصلحتی قطعی آن رא در عملی پسندیده می

  .شود کشف می ،شمارد، حکم شرع به حرمت بیند و آن رא ناپسند می مفسدۀ قطعی رא در عملی میعقل 
توאند صغرאی אستنباط  پس دلیل عقل در جایی که توאنایی شناخت مصالح و مفاسد قطعی رא دאشته باشد، می

به حُسن و قبح قطعـی حکـم کنـد، مقدمـۀ אول אیـن       به אصطالح אصولیان، هر جا که عقل بتوאند. رא ثابت کند
  .یابد قیاس تحقق می
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  مقدمۀ دوم 

هنگامی که عقل با توجه به حقیقـت  به אعتقاد بیشتر אصولیان،  .حکم مستقل عقلی کاشف אز حکم شرعی אست
 همالزم توאن بر پایۀ به حُسن یا قبح قطعی حکم کند، می ،بدون مالحظۀ אمور جانبی و شرאیط خاص ،موضوعی

  .بین حکم شرع و حکم عقل، وجوب یا حرمت شرعی رא برאی آن عمل حَسَن یا عمل قبیح کشف کرد
بـدون در نظـر گـرفتن خصوصـیات      ،אی باشد که حکـم کلـی و عـام    אما אین نوع אدرאک عقلی باید به گونه

  .یا فوאید جانبی آن کار باشد هدهند אنجام
، چون یک حکم عقلیِ کلی אست کـه دربـارۀ همـه و بـا     »ودن عدلپسندیده ب« مانندאی  در قضیه ،بنابرאین

  .شود کشف می حکم شرعی به وجوب عدل ،پس بر پایۀ آن אست،خصوصیات مختلف صادق 
  
  

  کاربرد غیرאستقاللی عقل

در موאردی که אدرאک عقلی تنها بخشی אز אستدالل رא تشکیل دهد و بخش دیگـر آن אز شـریعت گرفتـه شـده     
  :زیر باشدترتیب  بهאگر قیاسِ אستنباط  برאی نمونه. نامیم تدالل رא حکم غیرمستقل عقلی میباشد، نتیجۀ אس

אز آیـۀ   برگرفتـه شـده   ، که אیـن مطلـب  »وضو مقدمۀ نماز אست و אنجام نماز متوقف بر وضو دאشتن אست«ـ ۱
  אست؛ ٨٨وضو
، کـه אیـن   »وجوب عقلی دאردهر آنچه که مقدمۀ عمل وאجبی باشد و بدون آن אنجام وאجب ممکن نباشد، «ـ ۲

سـپس بـر אسـاس    . آن خوאهد شد که وجوب אنجام وضو برאی نماز عقلی אست هنتیج ؛مطلب אمری عقلی אست
  .توאن وجوب شرعی وضو رא نیز کشف کرد قاعدۀ مالزمۀ بین حکم عقل و شرع، می

بـرאی نمونـه در   . تدر אین نوع حکم عقلی، وظیفۀ عقل تنها کشف مالزمه و אرتباط بین دو אمر شرعی אسـ 
אرتباط بین وضویی که شرع بیان کرده و نمـازی کـه شـرع وאجـب      قیاس אستنباطی که در باال بیان شد، عقل

אز آنجا که אین مالزمه یک حکم کلـی و  . کند رא به صورت مقدمه بودن یکی برאی دیگری درک میאست کرده 
گونـه کـه    در چنین موאردی همان. کشف کردحکم شرعی رא  ،توאن אز آن بدون هیچ گونه قیدی אست، پس می
و کلـی و در   به صورت حکم عام» عدد چهار«و » زوجیّت«بین دو مفهوم  ۀدرک زوج بودن عدد چهار و مالزم

بین وجوب مقدمـه و وجـوبِ عمـل وאجـبِ دאرאی مقدمـه هـم        هدرک مالزم ،صادق אست همۀ زمانها و مکانها
אی אست که در مقام مالزمۀ آن با حکم شرع  حکم عقلی، ویژگی مطلق و کلی بودن ،پس در وאقع. ممکن אست

  .باید وجود دאشته باشد
ِ عقل אستوאر  در ضمنِ مسائل אصول فقه، بسیاری אز مالزمات عقلی وجود دאرند که بر پایۀ همین نوع کاربرد

  :بریم برخی אز آنها رא به אشاره نام می. אست
  وجوب حج و وجوب سفر برאی آن؛  :؛ مانند ه میان وجوب کار و وجوب مقدمهـ مالزم۱
وجوب نماز در ضیق وقت و  :؛ مانندوجوب کاری در شرع و حرאم بودن ضدِّ آن در همان زمانمیان  هـ مالزم۲

  هر کار منافی با آن؛ 
  . نماز در مکان غصبی :؛ مانندآن אزـ بطالن عبادت در صورت نهی ۳
  

                                                 
  .۶/ مائده. ٨٨
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  کاربرد عملی دلیل عقلی در فقه 

ر مطالب گذشته بیان شد مباحث نظریِ אستفاده אز دلیل عقلی بود، که در ضمن آنها با تعریف، אنـوאع  آنچه که د
אما אین پرسش مطرح אست کـه در عمـل، دلیـل عقلـی چقـدر در      . و ضوאبط کاربردی אین نوع دلیل آشنا شدید

به ویژه در بحـث  . ر دאردمباحث فقهی کاربرد دאرد؟ به طور قطع دلیل عقل در مباحث אصول فقه کاربردی بسیا
אمـا دلیـل عقلـی در فقـه     . توאن با אین نوع دلیل אثبات کـرد  مالزمات عقلی، مسائل بسیاری אز אصول فقه رא می

  .کاربرد کمی دאرد
  : אند در پاسخ به پرسشی در همین زمینه فرموده ،אهللا خویی فقیه برجستۀ معاصر، مرحوم آیت

بدون شک، אحکام شرعی بر طبق مصالح و مفاسد وאقعـی جعـل شـده אسـت و אمـوری      
توאند همۀ آن مصـالح و مفاسـد    ، جز آنکه عقلهای قاصر ما نمینیستحساب  گزאف و بی

بدین جهت الزم אست که مـا   .»وَإنَّ دینَ אهللاِ ال یُصابُ بِالعُقولِ« :وאقعی رא شناسایی کند
אلبته گاه عقل بشر אمور ضروری . کتاب و سنّت متعبد باشیم به אدلۀ شرعیِ سمعی אعمّ אز

حُسـن عـدل و    :؛ مانندאی نیست کند که در آن هیچ شک و شبهه و وאضحی رא درک می
ولی ظاهر آن אست که هرچه אز אین قبیل باشـد، شـاهد و   . אحسان و قبح ظلم و دشمنی

  .مؤیدی אز אدلۀ سمعی دربارۀ آن وאرد شده אست
یگری نیز وجود دאرد که در برخی مبانی אصولی و قوאعد کلی אستنباط در אبوאبی אز علم אصول אحکام عقلی د

آید، ولی אین אحکام عقلی نیـز در نهایـت بـه قضـایای عقلـی ضـروری        مانند باب אجتماع אمر و نهی به کار می
   ٨٩.گردد ین بازمیهمچون אستحالۀ אجتماع نقیضین یا ضدّ

  : گوید می אلفتاوی אلوאضحهشهید صدر نیز در مقدمۀ کتاب 
אنـد، نـزد مـا     אما دلیل عقلی که مجتهدین و محدّثین در جوאز عمل به آن אختالف کـرده 

کنـیم کـه אثبـات آن     گرچه عمل به آن جایز אست، ولی حتی یک حکم شرعی پیدא نمی
 بـه طـور حـتم بـا    شـود،   بلکه هر آنچه به دلیل عقلی ثابت ،متوقف بر دلیل عقلی باشد

   ٩٠.کتاب و سنّت نیز ثابت خوאهد شد
  

  אنکار אعتبار دلیل عقلی 

یـابی بـه אحکـام شـرع منکـر       אعتبار دلیل عقلی رא در دست אخباریانبرخالف دیدگاه فقیهان و אصولیان شیعه، 
  .مارندش کاربرد دلیل عقلی رא در شریعت ممنوع می ،شبهاتی در אین موضوعبا طرح אینان . אند شده

  

  شبهاتی پیرאمون کاربرد دلیل عقلی در شریعت

بـه   کـه  אهل سنت و بدعتی אز سوی آنها بـوده אسـت   شیوه و روشکارگیری عقل در אمر شریعت و دین،  ـ به۱
شده אز پیـامبر، بـه    برאی نمونه، אهل سنت به جهت کم بودن روאیات نقل. متأثر ساخته אستنیز تدریج شیعه رא 

אنـد و قیـاس    אستفاده کرده ،که همان تمثیل منطقی אست ،کالت فقهی خود אز قیاس فقهیناچار برאی حل مش

                                                 
  .۵، ص ه ۱۴۱۲، אلجزء אألول، چاپ چهارم، دאر אلهادی، قم، مسائل و ردودو אلقاسم، خوئی، אب .٨٩

  .۱۱۱، صه ۱۴۲۳، چاپ אول، مرکز אألبحاث و אلدرאسات אلتخصصیة للشهید אلصدر، قم، אلفتاوی אلوאضحهصدر، محمدباقر،  .٩٠
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 אجتهاد شیعیאجتهاد به אین معنی אز طریق אهل سنت به حوزۀ  دهد که אین نشان می. گونه رא אجتهاد نامیدند אین
  .رאه یافته אست

 ما رא אز عمـل بـه آنهـا در حـوزۀ     אست ـ روאیاتی که در نهی אز عمل به אحکام عقلی و تخطئۀ عقل وאرد شده۲
  ».وَإنَّ دینَ אهللاِ ال یُصابُ بِالعُقولِ«: مانندروאیاتی  ؛دکن شرع منع می

آنچه که مردم تا قیامت نیاز دאرند در شرع وجود دאرد و دلیل حکم . ـ אدلۀ بسیاری بر کمال شریعت تأکید دאرد۳
  ؟אستبا אین وصف چه نیازی به دلیل عقل . אرאئه شده אستنقلی معتبر بر آنها 

  

  پاسخ به شبهات 

  :شود روشن می ،گذشت پیشینپاسخ אین شبهات אز توجه به چند نکته که در ضمن مطالب 

  .نه دلیل عقلی ظنّی ،مقصود אز دلیل عقلی، نوع قطعی آن אست :نکتۀ אول

آن אست که אز نظر  مانندظنّی و אهل سنت مرאد אز دلیل عقل و عقل همان قیاس  میاندر  :نکتۀ دوم
  .شیعیان אعتباری ندאرد

 ؛کند حکم شرعی رא کشف می تنهاکنندۀ حکم نیست، بلکه  گفتیم که عقل خود حاکم و جعل :نکتۀ سوم
حکمی رא  אین بدאن جهت אست که دلیل عقلی. אستفاده אز دلیل عقلی منافاتی با کمال شریعت ندאرد אز אین رو،
  .ل به آن حکایتگر ناقص بودن شرع باشدکند تا عم جعل نمی

توאند مالکهای  روאیات تخطئۀ عقل، دربارۀ אدرאک عقلی جزئی و شخصی אفرאد אست که نمی :نکتۀ چهارم
درست فهمیده آن در همۀ موאرد  دینی دین و אحکامجزئی بر پایۀ אین نوع אدرאکات . אصلی אحکام شرع رא دریابد

  .نخوאهد شد



  
  
  
  
  

  مهن ۀجلس
  
  
  
  
  

  سیره



 אهدאف درس

  ؛شرعی عنوאن یکی אز حجتها و دالئل یره بهآشنایی با معنا و مفهوم س 
  ؛)سیرۀ عقالیی و سیرۀ متشرعه(شناخت אقسام سیره  
   ؛بررسی سیرۀ عقالیی 
  ؛با سیرۀ متشرعه و مفهوم آن آشنایی 
  .بررسی داللت سیره و محدودۀ آن 

  
  
  

  مروری بر مباحث پیشین

אین چهار دلیل . دیمکربررسی  رאچهارگانۀ مشهور شریعت  دالیلدر مباحث حجج و אدلۀ معتبر شرعی تا کنون 
کـه  אسـت   مصادریאصلی شریعت و  چهارگانۀ مذکور، منابع یلدال. کتاب، سنت، אجماع و عقل: عبارت אست אز
بلکـه   ،نیسـت منحصر به אین چهار مورد אدلۀ شرعی،  אما حجج و .شود های شریعت אز آنها گرفته می تمام آموزه

بـه   אیـن دالیـل و حجـج   אثبات حجیت و אعتبـار  که  شود אستفاده می ای دیگری هم در شریعتحجتها و دلیله
אز אیـن رو،  . شـوند  آن אدلۀ چهارگانۀ پیشین אثبات میبر אساس  אینهاو  אستنوعی به چهار دلیل گذشته وאبسته 

هم אرزشهای شـریعت رא אز  بیان دیگر، ما هم روشها و به  אین אدلۀ چهارگانه با سایر دالیل شرعی تفاوت دאرند؛
بـر אسـاس    ...سؤאالتی אز אین قبیل که چه چیز خوب אست؟ چه چیز بد אسـت؟ و  . آوریم אدلۀ אربعه به دست می

که آن مسیر אز دیـدگاه   کردو مسیری رא طی  توאن رאه ، אما چگونه میدوش کتاب، سنت، אجماع و عقل تبیین می
  . آید אینجاست که אدلۀ دیگری غیر אز אدلۀ אربعه به کار می کرد؟بر אساس آن אحتجاج  بتوאن شرع معتبر باشد و

  .پردאزیم به بررسی آنها میאین جلسه که در 
  

  سیره: فصل پنجم

  معنای سیره

مردم، همۀ  گاه منظور אز ٩١.، אستمرאر عادت مردم و بنای عملی אیشان در אنجام یا ترک کاری אستسیرهمرאد אز 
در . نامند مسلمان אست که در אین صورت آن رא سیرۀ عقال یا بنای عقال میقال، אعم אز مسلمان و غیرمردم و ع

توאنـد موجـب    زمانه و هر نکتۀ دیگری که مـی  ،ت، فرهنگت، ملیدر نظر گرفتن زبان، قومی چنین حالتی بدون
 که هستندود אز مردم، مردمی گاه مقص .دشو بدאن توجه میتمایز بین مردم شود، روش عملکرد عقال شناخته و 

. نامنـد  مـی  »سـیرۀ متشـرعه  «در אین صورت آن رא . شیعیان مانند ؛یا אعتقاد خاص مذهبی دאرند ،ندא مسلمان یا
و  هر یـک  حجیت هر یک אز אین دو نوع سیره، یعنی سیرۀ عقال و سیرۀ متشرعه، و همچنین محدوده و شرאیط

  .خوאهد شدبررسی در دو گفتار  ،داللت آنها حدّ

                                                 
  .۱۷۱، ص۲، ج אصول אلفقهمظفر، . ٩١
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  سیرۀ عقالیی: نخستگفتار 

توאنـد   ، مـی ههـای قـومی و فرهنگـی و غیـر    نی مردم دنیا، بدون در نظر گـرفتن ویژگی که عملکرد عقالیم گفت
אین عملکرد گویای وجود یک فهم و אدرאک مشـترک  . بردאشت مشترک عقالیی آنها אز אمری باشد کنندۀ حکایت

برאی نمونه عقال در همه جای دنیا برאی فهـم مـرאد    ؛آگاه آنان ریشه دאردست که در نهاد ناخودא بین همۀ عقال
ها ترتیـب אثـر   ها و شهادت به אعترאفات و گفته ها کنند و در دאدگاه אعتماد می آنانبه ظاهرِ کلمات  سخن دیگرאن

گونه אعمال  که אین אلبته باید توجه دאشت. کند حکایت میאین אمر אز معتبر بودن ظوאهر אلفاظ نزد آنان . دهند می
با ...) ها و شهادتها و  אعتماد به ظاهر کلمات برאی فهم مرאد سخن، ترتیب אثر دאدن به אعترאفات، گفته(مشترک 

. اص אسـت گروه خـ  یک یک زمان یا ،عادت خاص یک منطقهخاص،  چه آنکه مرאد אز عرف عرف تفاوت دאرد؛
شـکل  فرهنگ خاص منطقه یا گـروه یـا زمـان خـاص     به تبعیت אز  ،های محدود و خاصبدیهی אست که عادت

אما سیرۀ عقالیی، عملکردی مشترک אست که אز نهاد . دאردها تفاوت  ها و زمانه ، گروهو با دیگر مناطق گیرد می
هـای   الیی و عرف، سـنجش محـدوده  عقۀ برאی تمایز بین سیر به هر روی،. گیرد ناخودآگاه عقال سرچشمه می

  .گفته بسیار مهم אست پیش
در  شــی کــه عقــالאصــل رو ،یعنــی ؛کــارآیی دאرد ،و نــه אرزشــها ،های، تنهــا در تبیــین روشــســیرۀ عقالیــ

سـیرۀ   بـه طـور قطـع   . אست، معتبر عقالیی ۀسیر بدون در نظر گرفتن مصدאق ،אند برخوردهایشان به کار گرفته
بلکه در صـورتی کـه بتـوאن     ،با تعریفی که ذکر شد، به تنهایی אعتبار شرعی ندאرد و حجت شرعی نیست ،عقال

بـرאی אعتبـار شـرعی سـیرۀ      ،אز אین رو. شود پذیرش سیرۀ عقالیی رא به شرع هم نسبت دאد، حجت شرعی می
  :אز אند אند که عبارت ذکر کردهعقالیی دو شرط אصلی 

  

  )علیهم אلسالم(جریان دאشتن سیرۀ عقالیی مورد نظر در عصر معصومان : شرط אول

. شـود نسبت به אین سـیره فـرאهم    )علیهم אلسالم( گیری معصومان ت که زمینۀ موضعאین شرط بدאن جهت אس
אی برאی نفی و אثبات، وجـود نخوאهـد    زمینه چنینبدیهی אست که در صورت متأخر بودن سیره אز عصر אیشان، 

ود آمـده  در بین عقالی دنیا به وجـ  אمروزیها که در قرن حاضر به אقتضای تمدن  برخی سیره ،بنابرאین. دאشت
  .بناهای عقالیی محدود به عصر مدرن، شرط حجیت و אعتبار رא ندאرند همچنین אست و

  

  אحرאز موאفقت شریعت با אین سیره: شرط دوم

 אند و برخی دیگر تنهـا ممانعـت   برخی در אثبات و אحرאز موאفقت شریعت، אمضا و تأیید معصومان رא معتبر دאنسته
تفاده אز سیرۀ عقالیی رא در محدودۀ مسـائل شـرعی بـرאی אحـرאز موאفقـت      אز אس) علیه אلسالم(معصوم  نکردن

  .دאنند شریعت با آن سیره کافی می
علیـه  (ردی که به وجود سیره و روش عقالیی خاصی در عصر معصـوم  אدر مو به باور بیشتر عالمان אصولی،

، رفتـه باشـد  مسائل مربوط بـه شـریعت بـه کـار      אین سیره در آن عصر هم درو  אطمینان دאشته باشیم) אلسالم
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אز به کارگیری آن سیره در אحرאز موאفقت آن با شریعت کافی אست و بـه   )علیه אلسالم( معصوم نکردن ممانعت
برאی نمونه אگر در میان عقال سیره و روش مرאجعۀ אفرאد جاهـل   دیگری نیاز ندאرد؛ אثبات موאفقت با دلیل خاص

در موאرد نیاز، در زمانهای مختلف دیده شود و אین شیوه در عصر אئمه هـم  ) متخصّص( به عالم) غیرمتخصّص(
وجود دאشته باشد، هر چند مصدאقها و شکل و موאرد آن متفاوت باشد، אگر אین شیوه در مسائل شرعی هـم بـه   

رۀ عقالیـی رא یـک   سـی  אین توאن می آن نهی نکرده باشند، אز به کارگیری) אلسالمعلیهم (کار رفته باشد و אئمه 
حجت شرعی شمرد و در مسیر شناخت אحکام شرعی یا موضوعات شرعی عملی، رجوع جاهل به عالم رא رאهی 

  .تقلید در אحکام عملی شریعت، مشروع و مورد تأیید شرع خوאهد بود ،بنابرאین. معتبر قلمدאد نمود
 ؛که عقال در آن موאرد آن عملکرد رא دאرند אستکه אستفاده אز سیرۀ عقالیی در موאردی  دאشتتوجه  باید אما

در مسئلۀ تقلید، عقال در مسائلی که هر فرد عاقلی باید بر אساس אدرאک شخصی خودش عمل کند،  برאی نمونه
بلکه در אین نوع موאرد، فرאگیـری و رسـیدن    ،دنکن د و رجوع جاهل به عالم رא تجویز نمیندאن تقلید رא مجاز نمی

אی که یقین هر فردی نسبت به آنها و بـه   אصول אعتقادی ؛ مانندشمارند شخصی رא الزم میقطعی به آن אدرאک 
  .الزم אست ر حد خودش،د دیگر عالم بودن هر شخص به آنها، تعبیر

علیـه  (در صورت وجود دو شـرط אصـلی معاشـرت بـا معصـوم       گفته، عقالیی، با تفسیر پیش سیرۀ ،بنابرאین
  .אست حجت معتبر شرعی، مسائل شرعی אز آن در حوزۀ) لیه אلسالمع(معصوم  نکردن و منع) אلسالم
  
  

  سیرۀ متشرعه : گفتار دوم

شیعیان یا یک مـذهب خـاص دیگـر     انان،کنند، به محدودۀ مسلم کسانی که به آن عمل می אین سیره אز ناحیۀ
  .אستتفاوت אین نوع سیره با سیرۀ عقال هم در همین محدوده . شود محدود می

אلبتـه مشـروط بـه    . אز آن الزم خوאهد بود رعه بر אنجام یا ترک کاری باشد، پیرویه سیرۀ متشدر صورتی ک
کـه   אی گونـه بـه   ؛هـم אسـتمرאر یافتـه باشـد     אیشانجریان دאشته، پس אز ) علیه אلسالم(آنکه در عصر معصوم 

در אیـن گونـه   . ندباشـ بند بـوده   ی به آن پایعملکرد همۀ شیعیان یا مسلمانان بوده و متشرعان به صورت جدّ
و یـا   אسـت  کـرده  هم بر אساس همان سـیره عمـل مـی   ) علیه אلسالم(ها باید אحرאز شود که خود معصوم  سیره
  .عملکرد دیگرאن به אین سیره رא پذیرفته אست) علیه אلسالم(אحرאز شود که معصوم  کم دست

نـد و אز نـوع عـرف و    א هبـه وجـود آمـد    )علیهم אلسالم( ناهایی که در زمان متأخر אز معصوم سیره ،بنابرאین
ها و عملکردهـا تحـت تـأثیر    بسـیاری אز אیـن روشـ    .نیستندشوند، سیرۀ متشرعۀ معتبر  عادאت جدید شمرده می

ود آمـده אسـت؛   بـه وجـ   دینـدאرאن אینهـا در بـین    مانندאحساسات، تشویق یا אجبار سالطین، تبلیغ אفرאد متنفذ و 
... هـا و   مساجد و مقبره آرאستنشود، بوسیدن دست بزرگان،  کسی که وאرد میאیستادن در برאبر  رفتارهایی مانند
  .אند אز אین گونه

  
  

  داللت سیره : گفتار سوم

د، داللتی محـدود دאرد؛ چـه   صورتی که وאجد شرאیط و معتبر باشدر  ی و متشرعه،عقالی سیره به هر دو نوعش،
در مـوאرد   ،یعنـی  ؛ی و عقلی אسـت نیست، بلکه אز نوع لُبّسیره אز نوع دلیلی لفظی همچون آیات و روאیات  ،آنکه
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در אستفاده אز . شود کشف می אز رهگذر عقلنظر شریعت  عملکرد عقال با شرאیط خاص، با نظر بهجریان سیره، 
אگـر سـیره    ،شود؛ بنابرאین قطعی אز محدودۀ جریان سیره אکتفای، به ناچار باید به قدر متیقن و مقدאر های لُبّلدلی
אما وجوب یا אسـتحباب آن رא   ،بر مشروعیت אنجام آن عمل داللت دאرد تنهاאنجام کاری ثابت شود، آن سیره  بر

رساند و حرمـت یـا    مشروع بودن ترک آن رא می تنهاکند یا در صورتی که سیره بر ترک کاری باشد،  تبیین نمی
  .کند کرאهت آن رא אثبات نمی

، و אستمرאر آن אز سوی همۀ متشرعان، ممکن אست אستحباب آن عمـل אلبته در صورت مدאومت بر אنجام کاری 
همچنان که אز ترک کاری به صورت مـدאوم و مسـتمر ممکـن אسـت     . شود אستفاده نیز ،وجوب آنیا حتی گاه 

  .کرאهت یا حرمت آن عمل אز دیدگاه متشرعه אثبات شود و אز آن طریق به شرع אنتساب یابد

  





  
  
  
  
  

  مده ۀجلس
  
  
  
  
  

  شهرت



  אهدאف درس

  ؛با معنا و مفهوم شهرت به عنوאن یکی אز حجتها و אدلۀ شرعیآشنایی  
  ؛)شهرت روאیی، شهرت عملی و شهرت فتوאیی(بررسی אقسام شهرت  
  .شهرت אقسام ل אعتبارنقد و بررسی دالی 

  
  

  مروری بر مباحث پیشین

سیرۀ عقالیی  אبتدא .آشنا شدیم ،شرعی دالئل به عنوאن یکی אز حجتها و ،عنا و مفهوم سیرهپیش با مدر جلسۀ 
که یکی دیگر  ،در אین جلسه به مفهوم شهرت .رא بررسی کردیم داللت سیره و محدودۀ آنو سپس و متشرعه 

نقد  ،دالئل אعتبار هر یک توضیحאقسام آن رא به همرאه  سپس پردאزیم و می אست، و حجتهای شرعی دالئل אز
 .کرد و بررسی خوאهیم

  
  

  معنای شهرت
אین وאژه در אصطالح אصـولی نیـز   . אند شیوع، پخش شدن و پدیدאر شدن چیزی تعریف کرده رא در لغت، شـهرت 

شود، به سه نـوع تقسـیم    مشهور میشهرت در حوزۀ شریعت אسالمی با توجه به آنچه که  ٩٢.همین معنا رא دאرد
  :אند אز אین سه نوع عبارت. شده אست

  ـ شهرت روאیی؛۱
  ـ شهرت عملی؛ ۲
  .ـ شهرت فتوאیی۳

توאنـد حجـت و دلیـل     می אست و موאردی אز شهرت که אدعا شده گانۀ شهرت بررسی אین جلسه אنوאع سهدر 
  .شود میه معتبر شرعی باشد، به تفصیل אرאئ

  
  

  شهرت روאیی: نخستگفتار 

 .توאتر نرسـد  تا آنجا که به حدّ אست،ان ثאز رאویان یا محد سوی گروهیشیوع نقل خبر אز  شهرت روאیی،مرאد אز 
به حدی که تبانی و همدستی آنها در دروغگویی به صـورت عـادی    آن،که אز کثرت رאویان אست خبری  אترمتو

وجود آن حدیث  کثرت نقل حدیث در صورت که بدیهی אست. محال باشد، به صدور آن خبر یقین حاصل شود
صـدور آن روאیـت رא    توאند ظـن بـه   ، میگون و رאویان مختلفאز طرق و אسناد گونا نقل آن در مصادر مختلف و

 ؛ ماننـد אساسـی دאرد  یتـأثیر  نقل نیز، در میزאن ظن به صـدور آن خبـر  مقدאر کثرت  عالوه بر אین، .بیشتر کند

                                                 
  .۴۳۱و  ۴۳۲، ص ۴، ج لسان אلعرب. ٩٢
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 »مشـهور «کـه   ،در برאبر אین نـوع حـدیث  . بیت که در موضوع نفی جبر و تفویض وאرد شده אست  אحادیث אهل
  .אستقرאر دאرد که رאویان آن بسیار کم  »نادر«شود، حدیث  نامیده می

توאند خبـری   دلیلی بر אعتبار آن روאیت مشهور نیست و نمی ،به خودی خود ،شهرت نقل روאیت طعقبه طور 
توאنـد در مقـام    אمـا شـهرت روאیـی مـی    . غیر אز شهرت بر אعتبار آن وجود ندאرد، معتبر سازد ،رא که دلیلی دیگر

  ٩٣.، موجب ترجیح یکی אز دو روאیت بر دیگری شودتعارض معانی دو روאیت معتبر
  
  

  شهرت عملی: گفتار دوم

، آن کننـد و بر پایۀ آن حکم شـرعی صـادر    אگر אکثریت و مشهور فقیهان در مقام صدور فتوא، به روאیتی אستناد
وאیـت  אعتبار ر وشود  موجب אطمینان و אعتماد نسبت به آن روאیت می ،אین شهرت. یابد می شهرت عملیروאیت 

  .رא به همرאه دאردمورد عمل مشهور 
حـل אخـتالف    موضوع אین روאیت رאه. אند عمر بن حنظله دאنسته ٩٤دلیل אعتبار چنین شهرتی رא روאیت مقبولۀ

אی موאرد، در یک موضوع دو אصطالح مخالف وאرد شده אست که هر کس به یکـی אز آن دو   در پاره. אخبار אست
  : در آن روאیت چنین آمده אست. آید میאختالف پیش  یک موضوع بین אفرאد אز אین رو، در. کند אستناد می

אصـحابك   نـدَ لیه عِحکما به، אلمجمع عَ ك אلَّذيذلِ نّا فيما عَهُتَوאیَن رِمِ لی ما کانَر إنظَیُ
   ٩٥.אصحابك ندَشهور عِمَبِ یسَذی لَذ به من حکمنا، ویترכ אلشاذ אلَّیؤخَفَ

  
  

  نتیجه

کـه در عمـل بـه آن     אستبا توجه به אین روאیت، شهرت عملی حدیث موجب تقدم آن بر خبر متروک و شاذی 
  .אعتنایی نشده אست

) علیهم אلسـالم (ریت آنها، تنها فقیهان معاصر אئمۀ אطهار الزم به ذکر אست که مرאد אز مشهور فقیهان و אکث
אینان به אستناد به روאیـات و نقـل آنهـا بـه      زیرא ؛ل قرن پنجم هجری אستو فقیهان عصر غیبت صغری تا אوאی

روאیـی و  توאهـای خـود بـه אصـول و قوאعـد غیر     کـه در ف  ،אما عملکرد فقیهان متأخر. بودندبند  پایصورت فتوא 
  .نیستאعتماد دאرند، مالک شهرت عملی معتبر و مورد نظر  نیزאجتهادی 

  
  

                                                 
  .ن موضوع در مباحث تعارض روאیات خوאهد آمدאی. ٩٣

אند و تمامی عالمان، אین روאیت رא  אین روאیت رא کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتب چهارگانۀ حدیثی شیعه نقل کرده. ٩٤
 .شناسند می مقبولهאز אین رو، آن رא با عنوאن . אند و بر آن אعتماد کرده  پذیرفته

  .۱۰۶، ص ۲۷، ج وسائل אلشیعه. ٩٥
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  شهرت فتوאیی : گفتار سوم

ن نکه روאیت و دلیلی אز سوی معصوما، بدون آאست، אشتهار فتوאیی در یک مسئلۀ شرعی شهرت فتوאییمرאد אز 
  .در אین مسئله به دست ما رسیده باشد) علیهم אلسالم(

بـا   ده אست که در صورت تحقق شـهرت فتـوאیی،  در میان אصولیان مطرح شپیرאمون אین مسئله אین سؤאل 
مستند فقیهان متـأخر در صـدور    ،توאند به عنوאن یک אماره و دلیل معتبر آیا چنین شهرتی می گفته، ط پیششرאی

 بیشـتر آیا شهرت فتوאیی برאی مجتهدאن متأخر حجت شرعی אسـت یـا خیـر؟     ،فتوא قرאر گیرد؟ به عبارت دیگر
ـ  آنها دلیلی بر אعتبـار و . دאنند چنین شهرتی رא معتبر نمی אصولیان، به ویژه متأخرאن، ت אیـن نـوع شـهرت    حجیّ

در شهرت فتوאیی אسـتناد   אما پذیرند، میعمر بن حنظله رא تنها در شهرت عملی  مقبولۀ هאستدالل ب و بینند نمی
  .شود شامل نمی رא ست و فتوאمربوط א אخبار و אختالف آنها بهموضوع آن روאیت،  زیرאدאنند؛  به آن رא مجاز نمی

   .אند شمرده شرعیحجت אین نوع شهرت رא  دیگرאی  عده
  

  دیدگاه آیت אهللا بروجردی در אستنباط אعتبار شهرت فتوאیی

 .אست که با بیانی علمی و دقیق אعتبار شهرت فتوאیی رא تبیین کـرده אسـت   کسانیآیت אهللا بروجردی אز جمله، 
  :شوند مسائل فقهی به سه نوع تقسیم میאیشان  به אعتقاد

آنهـا رא در   نیـز  و فقیهـان قـدیم شـیعه    אست به ما رسیده) علیهم אلسالم(אطهار  אی که אز אئمۀ ـ مسائل אصلی۱
אین אحکام و  )علیهم אلسالم(אطهار  אصحاب אئمۀ .אند אند، ذکر کرده گونه مسائل نوشته کتابهایی که برאی نقل אین

کتابهایی چـون  . تو در بین אیشان مشهور بوده אس אند کردهدریافت  )علیهم אلسالم(אطهار  مسائل رא אز خود אئمۀ
تـألیف سـلّار بـن     هאلمرאسم אلعلویّشیخ אز طوسی،  אلنهایهشیخ مفید، אز  אلمقنعهشیخ صدوق،  אز هאلمقنع و אلهدאی
אین مسائل رא در خـود جـای دאده   ... אج و برّ قاضی אبن אلمهذَّبאبوאلصالح حلبی و אز  אلکافی فی אلفقه عبدאلعزیز،

  .אست
. بـوده אسـت  ) علـیهم אلسـالم  (אطهـار   مسائل با همان אلفاظ אئمۀ گونه ، نقل אینشیوۀ نویسندگان אین کتابها

 ،אینبنـابر  .در بین אصحاب گشته تا در אین کتابها ثبت شده אست دست به سینه و دست به سینهمطالب אین کتابها 
  .مطالب אین کتابها همچون אخبار و روאیات کتب روאیی خوאهد بود

گونه مسائل با به کارگیری شیوۀ אجتهاد אز مسائل نـوع   אین ؛شده אز مسائل אصلی طـ مسائل אجتهادی و אستنبا۲
  .אول אستنباط و אستخرאج شده אست

در אین مسائل אحکام אصلی روشن אسـت و  . کند بیان میـ مسائلی که موضوعات אحکام و حدود و قیود آنها رא ۳
لباس و  ث نماز، مباحثی אز قبیل אوقات نماز، قبله،در بح شود؛ برאی نمونه بررسی میتنها موضوعات אین אحکام 

  .عهده دאرد رتبیین موضوعات و حدود و قیود آنها رא ب ،אینها مانند
 کشف אین نکته אست که אین نـوع مسـائل אز אئمـۀ    در אین میان، شهرت در مسائل فقهی نوع אول، رאهی برאی

 ،شود و אطمینان به صدور אین مسائل אز אئمه می موجب وثوق ،و شهرت گرفته شده אست )علیهم אلسالم(אطهار 
، چنـین نقشـی   אسـت های علمی  که مبتنی بر אجتهاد و אظهار نظر ،אما شهرت در مسائل فقهی نوع دوم و سوم

אجماع  گونه که همان ؛که در مباحث نظری عقلی کاربرد ندאرند אستشهرت در אین موאرد همچون אجماع . ندאرد
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אی  فایـده  نیـز  مسائل فقهـی  گروه אزدر אین دو  ،אعتباری ندאرد ی و قوאعد فلسفی هیچیا شهرت در برهان فلسف
  ٩٦.ندאرد

توאند אز وجود روאیتی معتبر کاشف باشد که به دست آنها  کوتاه سخن آنکه، چون در مسائل نوع אول شهرت می
 و توאنـد حجـت   خـود مـی  ، یدلیل ظـاهر  نبودنشهرت فتوאیی با  ،אز אین رو .رسیده و به دست ما نرسیده אست

؛ چه آنکـه بزرگـان و عالمـان    توאن بر אین شهرت אعتماد کرد باشد و می مادلیلی بر وجود مستند روאیی برאی قد
  .دאدند אعتماد فتوא نمی آن عصر بدون مستند شرعی و دلیل قابل

  

 بیان شهید صدر در אستنباط אعتبار شهرت فتوאیی 

ی به وجود آمدن وثوق و אعتماد به دلیل معتبر نزد عالمان مشـهور بـر   مرحوم شهید صدر در مقام تبیین چگونگ
אی  دهد אین فتـوא قرینـه   אین باور אست که هنگامی که برאی نمونه یک فقیه بر وجوب خمس در معادن فتوא می

صرف فتوאی شیخ صدوق، شیخ مفید و مانند אین . برאی نوعی אثبات وجود دلیل لفظی معتبر در אین زمینه אست
شخاص بر وجوب خمس در معادن کافی אست که بگوییم אحتمال وجود دلیل لفظی معتبر، برאی نمونه روאیـت  א

دلیل אین אحتمال آن אست که فتوאی چنین فقیهی باید به یکی אز אین دو شکل . معتبر، در אین زمینه وجود دאرد
یلـی لفظـی אسـتناد کـرده אسـت؛      شکل אول אینکه فقیه در فتوאی خود به صورت صحیح به دل: صادر شده باشد

نظر بـه אینکـه وجـود אیـن دو     . شکل دوم אینکه فقیه در فتوאی خود به אشتباه به دلیلی لفظی אستناد کرده אست
تفسیر دربارۀ فتوאی فقیه، אثبات وجود دلیل معتبر به صورت قطعی با نگاه به فتوאی یک فقیـه ممکـن نخوאهـد    

حال אگر فتوאی فقیهی دیگر به فتوאی وجوب خمـس در  . یلی ممکن אستبود، אما אثبات אحتمالی وجود چنین دل
אفـزودن فتـوאی   . گیـرد  معادن אضافه شود אحتمال وجود دلیل معتبر و אستفادۀ صحیح אز آن دلیل معتبر قوّت می

دאستانی تمـامی   در صورت هم. فقیه سوم و چهارم و دیگر فقیهان نیز در تقویت אین אحتمال نقش خوאهد دאشت
بنـابرאین،  . یهان بر אین فتوא، نام آن אجماع و در صورت אتفاق نظر אکثر فقیهـان نـام آن شـهرت خوאهـد بـود     فق

شهرت در صورتی که به حدی برسد که אطمینان وثوق به دلیل معتبر نزد همه رא به وجود آورد، معتبر אسـت و  
حاصل شـود و دلیـل شـرعی هـم بـه       توאند منبع אستنباط אحکام شود، אما در صورتی که تنها אز شهرت ظن می

  . توאن به آن אستناد کرد אعتبار آن نباشد، نمی
توאن به تفاوت آشکار دیدگاه  אکنون که بیان شهید صدر در אستنباط אعتبار شهرت فتوאیی אز نظر گذشت می
جردی با نگاه آیت אهللا برو. آیت אهللا بروجردی و شهید صدر در אستنباط אعتبار شهرت و تفاوت نتیجۀ آن پی برد

تاریخی به فقه و حدیث بر אین باور אست که در مقام شهرت אعتبار فتوאیی، بـه قطـع و یقـین نیـازی نیسـت و      
مرحوم شهید صدر نه אز نگاه تاریخی بلکه بر אساس یک نوع אستداللی منطقی، کـه  . وثوق عقالیی کافی אست
ع אستقرאء تبیین شده אست، بر אین باور אست که نامند و در منطق ریاضی و در موضو آن رא حساب אحتماالت می

  .אند شیوۀ رسیدن به وثوق رא אز طریق شهرت تبیین کرده
کوتاه سخن آنکه شهرت فتوאیی אجماالً با شرאیطی پذیرفته אست؛ هر چند نوع و ضوאبط دسترسـی بـه אیـن    

  . شهرت و אعتبار آن متفاوت אست

تر אست؛  به אعتقاد ما شیوۀ مرحوم آیت אهللا بروجردی با وאقعیت و شرאیط تاریخی سازگارتر و رאهی مطمئن
های فقیهان، هر چند که دאرאی مستند روאیی صریح نباشد، هنگامی که به عصر  رو، אدعا کنیم که گفته אز אین

                                                 
 .، ترجمۀ آزאد با توضیح۵۴۴و  ۵۴۳، ص نهایة אألصول. ٩٦
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هر یک همچون روאیت مرسلی خوאهد  אئمه متصل باشد و فقیهان אز אصحاب אئمه و دورۀ نزدیک به آن باشند
بود که با אتفاق، אجماع و شهرت بر אعتماد به آن و אستناد به آن روאیت مرسل نوعی אعتماد رא به خود جلب 

توאن گفت که شهرت رאهی برאی کشف دلیل و مستند معتبر نزد آنها אست که به  با אین نگاه می. کنند می
.אند هאستناد آن دلیل نظر خود رא بیان کرد



  
  
  
  
  

  میازده ۀجلس
  
  
  
  
  

  )۱( خبر وאحد



  אهدאف درس

  ؛ن و ناقالن آنאتعدאد مخبر אقسام خبر אز نظرآشنایی با  
  خبر وאحد؛ آشنایی با خبر متوאتر و  
  خبر متوאتر؛  אرکان تعریفآشنایی با  
  .ت خبر وאحدنقد و بررسی آرאی אصولیان در حجیّ 

  
  

  مباحث پیشینمروری بر 

 گفتـیم کـه  . آشـنا شـدیم   אست، های شریعت به آموزه یابی دستیکی אز منابع مهم  ، کهدرس ششم با سنتدر 
) ییـد تأ(و تقریـر  ) فعـل (کـردאر   ،)قـول (אینک گفتار  אست، אما ن در عصر خود אیشان وجود دאشتهاسنت معصوم

ان کـردאر و تأییـد معصـوم    ،گر گفتـار بیـان ه جای مانده خبرهایی אست که آنچه که ب. אیشان در دسترس نیست
  . אست

 ،گر گفتـار ؛ آنچـه کـه بیـان   »ما یَحکی אلقول أو אلفعل أو تقریر אلمعصـوم « :אند گفتهخبر یا حدیث در تعریف 
  . کردאر یا تأیید معصوم אست

پرسش باقی אست אین  ، هنوزمطرح شدپیش درس  ، که درنامعصوم سنتگذشته אز بحث حجیت و אعتبار 
  یا خیر؟  ، حجیت دאرندگر سنت هستندآیا خبرهایی که بیانکه 

  
  

  אقسام خبر
 :کنند ن و ناقالن آن به دو نوع تقسیم میאتعدאد مخبر رظخبر رא אز ن

  ؛ـ خبر متوאتر۱
  .ـ خبر وאحد۲
  
  

  ـ خبر متوאتر۱

  : אند در تعریف خبر متوאتر گفته
یهم علی אلکذبِ ویَحصُلُ دة אتّفاقُهم وتوאطِאلکثرةِ إلی حدٍّ أحالت אلعا يخبرُ جَماعةٍ بَلَغُوא ف

  .إفادةِ تلکَ אلکثرة אلعلم يخبارِهِم אلعلمُ، وَإن کان لِلَّوאزمِ אلخَبرِ مَدخَلیّةٌ فأبِ
آنان در دروغگویی، به  خبر گروهی رא که در زیادی به حدی برسند که تبانی و همدستی

حاصل شود، متوאتر یقین خبر אی به محتو ،محال شود و با خبر دאدن آن گروه طور عادی
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אگرچه در تحقق یقین بر אساس خبر אین گروه، گاه خصوصیات خبر هـم دخالـت   . گویند
   ٩٧.دאرد

  :رکن وجود دאردتعریف خبر متوאتر دو  در
   آن یاد باشد؛ ن و رאویانאـ مخبر۱
ن و رאویان مورد نظـر نیسـت و   אدیگر אوصاف مخبر ،بنابرאین ؛خبر شودصدور موجب یقین به  زیادی رאویانـ ۲
  .شود موجب یقین به صدور خبر می ،אلبته در تمامی دورאنها ،زیادی آنها تنها

 ، אعتبار آنیعنی؛ אین نکته که قطع و یقین کامل אعتبار ذאتی دאرد با در نظر گرفتنبا توجه به אین تعریف و 
گونـه אحتمـال خـالف آن رא     دאرد و هـیچ   جزمـى شخصی به مطلبی אعتقاد  که هنگامی زیرאنیاز به אثبات ندאرد؛ 

در صورتی  ،خبر متوאترحجیّت روشن אست که  نیازی ندאرد،به دلیل אعتبار  نیزאثبات وאقع بودن آن  دردهد،  نمی
  .نیاز به אثبات ندאرد ،که با شرאیطش محقق شود

  
  

  ـ خبر وאحد ۲

بـه محتـوאی آن شـود، خبـر وאحـد گفتـه        ن و رאویان آن به حدی نرسند که موجب یقـین אهر خبری که مخبر
  .دشو باشد خبر وאحد شمرده می نقل شده ،کمتر אز توאتر ،طریق یا چندאز یک  تنهاخبری که  ،بنابرאین. شود می

אین אختالف بر پایۀ אنوאعی אسـت  . بود خوאهدآور  آور یا אحتمال خبر وאحد ظن ،با אین تعریفبدیهی אست که 
  .دאردکه در خود خبر وאحد وجود 

  
  

  بحث אصولی 

ـ  خبر وאحـدِ حجیّت אما . ت خبر متوאتر نیاز به אثبات ندאردبا توجه به دو نوع אصلی خبر، روشن شد که حجیّ ی ظنّ
ت دאرد؟ سنت حجیّکنندۀ  بیان آیا خبر وאحِدمطرح אست که אصولی  אین سؤאلبر אین پایه، . به אستدالل نیاز دאرد

  رא برאی ما به صورت حقیقی یا تعبّدی אثبات کند؟ سنتوאند ت به عبارت دیگر، آیا خبر وאحد می
  
  

  אصولیان در مسئله  دیدگاه

  :אند در طول تاریخ، אصولیان در אین مسئله دو دیدگاه אصلی دאشته
و ) ه ۵۸۵ م(طبرســی  بــرّאج، ، قاضــی אبـن )ه ۴۳۶م (، سـید مرتضــی  )ه ۴۱۳ م(شــیخ مفیــد : دیـدگاه نخسـت  

  .אند دאنسته عمل به خبر وאحد رא در شریعت مجاز نمی אدریس حلّی אبن

وאجد شرאیط رא  عمل به خبر وאحدِ ،خرאن تا عصر حاضرتأو تمامی م) ه ۴۶۰ م(شیخ طوسی : دیدگاه دوم
توجه در برאبر نفی و قبول کلی  ،ت خبر وאحد به صورت خاصحجیّ به موضوعאصول  دאنشدر . دאنند مجاز می

                                                 
  .۹۰و  ۸۹، ص ۱، ج مقباس אلهدאیه. ٩٧
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شرאیط و  ،دאنند دאنند و خبری که حجت نمی هر دو دیدگاه در خبری که حجت می ،ربه عبارت دیگ شده אست؛
. אند אصولی، אبتدא به אصل دیدگاهها و אستدالل بر אصل آنها پردאخته دאنشمندאنאما  אند، رא مطرح کردهضوאبطی 
  .شود یدنبال אین بحث אصولی مطرح م یک خبرها بحث دیگری אست که به یک ط پذیرش یا ردّوאما شر



  
  
  
  
  

  مدوאزده ۀجلس
  
  
  
  
  

  )۲( خبر وאحد



  אهدאف درس

  ؛نخستین دلیل אعتبار خبر وאحد ،کتاب آشنایی با 
  ؛خبر وאحدی אستدالل به آنها در אثبات حجیت و چگونگ نفر، کتمان و سؤאل بررسی آیات نبأ، 
  .تبیین و شناخت وאژگان آیات در فهم چگونگی אستدالل به آنها 

  
  
  

   مروری بر مباحث پیشین

در حجیـت و אعتبـار خبـر     رא دیـدگاههای אصـولیان  آشنا شدیم و  )متوאتر و وאحد(در جلسۀ گذشته با אقسام خبر 
، رא قـرآن  یعنـی  ،یکی אز אدلۀ אعتبار خبـر وאحـد   ،طرح دیدگاههای یادشدهجلسه با در אین . کردیموאحد بررسی 

  .کنیم بررسی و آیات مربوط به אین موضوع رא تبیین می
  
  

  אدلۀ אعتبار خبر وאحد
  אین دالیل به  .אند دلیل معتبر در شریعت אستدالل کردهگونه ار אند به چه کسانی که حجیت خبر وאحد رא پذیرفته

  .آید تفصیل در پی می
  
  

  ) قرآنآیات (کتاب : دلیل אول
آیۀ نبـأ، آیـۀ نفـر، آیـۀ     : אند אز אین آیات عبارت. אستبه چند آیۀ قرآن אستدالل شده  در אثبات حجیت خبر وאحد

  .کتمان و آیۀ سؤאل
  
  

  ـ آیۀ نبأ۱

  :گوید پذیرش خبر אشخاص فاسق می قرآن در چگونگی
   ٩٨﴾مَا فَعَلْتُمْ نادِمِینَ یجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوא عَلَإِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ َفتَبَیَّنُوא أَنْ تُصِیبُوא قَوْماً بِِ﴿

رא آسـیب   یگروهـ  یكنیـد، مبـادא بـه نـادאن     یوאرس کآورد، نی یبرאیتان خبر یאگر فاسق
  .پشیمان شوید ،אید אز آنچه كرده] بعد،[برسانید و 

                                                 
  .۶/ حجرאت. ٩٨



 ۹۹    دوازدهم جلسه/ )۱(اصول فقه 

Osul (1) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

אکنـون بـرאی فهـم بهتـر      .به آیۀ نبأ شهرت یافته אسـت  گوید، אین آیه در موضوع خبر سخن می אز آنجا که
  .پردאزیم مقصود آیه به شرح وאژگان آن می

  
  

  شرح وאژگان

  تبیّن ) אلف

 ماننـد در אین صورت معنی آن ظهـور و روشـن شـدن אسـت؛     . رود گاه به صورت فعل الزم به کار می وאژهאین 
 ۀسـپید بامـدאد אز رشـت    ۀرشـت  تا ٩٩؛﴾یَتَبَیَّنَ لَكُمُ אلْخَیْطُ אلْأَبْیَضُ مِنَ אلْخَیْطِ אلْأَسْوَدِ یحَتَّ﴿کاربرد آن در آیۀ شریف 

  .بر شما نمودאر شود] شب[سیاه 
صورت به معنی تحقیق کردن دربارۀ چیزی אسـت؛  در אین . رود ی به کار میگاهی نیز به صورت فعل متعد

إِلَـیْكُمُ אلسَّـالمَ لَسْـتَ     یإِذא ضَرَبْتُمْ فِي سَبِیلِ אللَّـهِ فَتَبَیَّنُـوא وَال تَقُولُـوא لِمَـنْ أَلْقـ     ﴿کاربرد آن در آیۀ شریف  مانند
 ،كنـد   یאسالم مـ ] אظهارِ[كه نزد شما  یكنید و به كس یرسیدگ] خوب[كنید   یچون در رאه خدא سفر م ١٠٠؛﴾مُؤْمِناً
  .»یتو مؤمن نیست«: گوییدن

  

  أنْ تُصیبوא قوماً بجَهالة ) ب

  .کند و تحقیق در آن رא بیان میآیه کالم جدیدی אست که علت لزوم تبیین خبر فاسق  فرאزאین 
  

  جهالت ) ج

אین تعبیـر   اب. אز چارچوب حکمت و عقالنیّت אست بیرونگرفته شده، به معنی کار  »جهل«مادۀ  אزکه  وאژهאین 
  .توאن آن رא کار سفیهانه نیز خوאند یم
  

  بیان אستدالل به آیه

  .به صورت شرطی و به صورت وصفی: توאن به آیۀ نبأ אستدالل کرد به دو گونه می
  

  به صورت شرطی) אلف

אین پایـه، آیـۀ مـورد بحـث بیـان       بر. אستبه صورت شرطی  אستدالل ،آیه אین مشهورترین شکل אستدالل به
 برخورد«نیز  دلیل تحقیق אز خبر فاسق .باید دربارۀ آن تحقیق کنید ،אگر خبری אز سوی فاسقی آمد دאرد که می

  .خبر فاسق אست אعتباری بیکنایه אز אین دلیل  .»ستא که خبر علیه آنها אست جاهالنه با گروهی نکردن

                                                 
  .۱۸۷/ بقره. ٩٩

  .۹۴/ نساء. ١٠٠
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אز אیـن  . אسـت  جزאی شرط تبیّن و تحقیق و مدن موضوع خبر فاسقآ ،شرط ،در אین قضیۀ شرطی ،بنابرאین
. رود خبر فاسق אست، نیـز אز بـین مـی    یאعتبار بییعنی تحقیق که کنایه אز  با אز بین رفتن شرط، جزאی آن، رو،

  .تحقیق نیست نیازی به ،پس אگر خبر فاسق نیامد
کـه در אیـن صـورت، قضـیه      ،یکی אینکه אصوالً خبری אز کسی نیاید :گیرد אین نتیجه دو مصدאق رא دربرمی

آمدن خبر אز سوی (در صورت دوم . عادل بیاید אز سوی شخصی دیگر אینکه خبر אست؛موضوع  سالبه به אنتفای
אین همان معنی حجیت خبر وאحد عادل . توאن به آن عمل کرد تبیین و تحقیق الزم نیست و می )شخص عادل

  .אستوאر אست ١٠١ان بر אستدالل به مفهوم شرطאین بی. אست
  

  پاسخ به אستدالل

نادرسـتی  . توאن گفت که אستدالل به حجیّت خبر وאحد، به شکلی که گذشت، درست نیسـت  با بیان دالیلی می
آن  درستیخبر فاسق אست که با وجودش، تحقیق و تفحص אز  ،موضوع آیه אین אستدالل אز آن جهت אست که

الزم دیگـر تحقیـق    بـه طـور قطـع   ، اسقخبری אز شخص ف نبودنه אقتضای شرط، در صورت و ب آید میالزم 
  .کند رא بیان نمی ،یعنی خبر عادل ،אما آیه، حکم موضوعی دیگر نیست،

 אو شـأن  آیـه در  که رא، فاسق در آیۀ شریف، نام ولید وאژۀبرאی توضیح אشکال، تنها کافی אست که به جای 
به آن אعتماد  ،אگر ولید خبری برאی شما آورد :شود ر אین صورت معنای آیه چنین مید، مبگذאری ،אست شدهزل ان

  .کند بدیهی אست که אین معنی אعتبار خبر سلمان و אبوذر رא אثبات نمی. نکنید و دربارۀ آن تحقیق کنید
  

  به صورت وصفی) ب

مـالک لـزوم تحقیـق و אعتمـاد      بر אیـن پایـه،  . گونۀ دیگر אستدالل به آیۀ نبأ، אستدالل به صورت وصفی אست
شود که بـه آن   بودن آورندۀ خبر، موجب می دهنده אست؛ به دیگر سخن، فاسق نکردن بر خبر، وصفِ فسقِ خبر

 دهنـده شخصـی   کند که אگر خبـر  مفهوم مخالف آیه אقتضا می .خبر אعتماد نشود و تحقیق در مفاد آن الزم آید
. ت خبر وאحد عادل אسـت אین همان حجیّ. وאن بر خبر אو אعتماد کردت و می دیگر تحقیق لزومی ندאرد ،عادل بود

  .אستوאر אست ١٠٢אین بیان بر אستدالل به مفهوم وصف

  پاسخ به אستدالل

بـر   نکردن אعتماد و تنها در مقام خبر دאدن אز فسق ولید بن عقبهه، آیۀ مورد بحث آیبا توجه به شأن نزول אین 
אستدالل به صورت وصـفی آیـه نیـز خـالی אز אشـکال      . کند حکم אخبار אشخاص عادل رא بیان نمی אست وخبر 
کنـد؛   بیشتر אصولیان بر אین باورند که ذکر وصفی در یک قضیه، مخالف حکم آن قضـیه رא אثبـات نمـی   . نیست

  .کند رא نمی) عدل(لزوماً אثباتِ ضدِ آن یعنی ) فسق(شده ذکر وصفِ  برאی مثال در نمونۀ یاد
  

                                                 
  .توضیح آن در مبحث مفاهیم خوאهد آمد. ١٠١

  .توضیح آن در مبحث مفاهیم خوאهد آمد. ١٠٢
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  نتیجه

و هشـدאر در  آیۀ نبأ تنها در مقام خبر دאدن אز فسق ولید بـن عقبـه   توאن نتیجه گرفت که  אز آنچه گفته آمد می
با אیـن قـوم    خردناپذیرمنشأ برخورد  ،مصطلق אرتدאد بنی بارۀخبر אو در تاو بوده אست אبه خبر  نکردن عمل مورد
  .نشود

  
 

  فرـ آیۀ ن۲َ

  :فرماید آن با تقسیم منطقی کار طبقات مختلف جامعه میخدאوند در آیاتی אز قر
ـ   ﴿ دِّینِ مَا كانَ אلْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوא كَافَّةً فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طائِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُـوא فِـي אل

   ١٠٣﴾یَحْذَرُونَوَلِیُنْذِرُوא قَوْمَهُمْ إِذא رَجَعُوא إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ 
אز آنـان،   یא پس چرא אز هر فرقـه . كوچ كنند] جهاد یبرא[ یشایسته نیست مؤمنان همگ

 ،پیـدא كننـد و قـوم خـود رא     یدر دین آگاه] بمانند و یא دسته[كنند تا   یكوچ نم یא دسته
  بترسند؟] یאز كیفر אله[باشد كه آنان  ،بیم دهند، آنان بازگشتند یبه سو یوقت

همچنـین  . אفرאد אشـاره دאرد אخالل در نظام زندگی  جلوگیری אزتقسیم کار بین אفرאد جامعه برאی به ه אین آی
کنـد   بیان مـی אی אز אفرאد جامعه  عده به دستمردم  دین و آموزش و بیدאرگریفرאگیری  با تذکر دאدن به وظیفۀ

بـه  دهنـد و   آمـوزش د رא مـردم خـو   ،های دین کوچ کنند و پس אز بازگشـت  אین گروه برאی آموختن آموزه که
ـ אز آنجا که موضوع آیه دربارۀ کوچ کردن برאی فرאگیری دین אست، به آیۀ نَ. بیدאرگری در میان آنان بپردאزند ر فْ

  .شهرت یافته אست
  
  

  بیان אستدالل به آیه

 شـده مطـرح   ،وجوب حذر، یعنی وجوب ترتیب אثر عملی در برאبر אنذאر فقیهان دین پس אز بازگشـت ه آی אین در
 אفـرאد  توאند با خبـر برخـی   توאند אتفاق بیفتد، می گونه که אنذאر و تعلیم دین با خبر متوאتر می همان شک بی. אست

آیۀ شریف به صورت مطلق و بدون هیچ قیـدی پـذیرش   . هم برאی بعضی دیگر تحقق یابد) توאتر کمتر אز حدّ(
چـه بـه    ،אر و تعلیم رא به صورت گروهی אنجام دهندچه אین אنذ ؛אنذאر و تعلیم אین אشخاص رא الزم دאنسته אست

אیـن مطلـب بـه    . موجب علم و یقین شود و چـه نشـود   برאی شنوندگان صورت فردی، و چه אنذאر و تعلیم آنان
אیـن مـوאرد خبـر     بیشترאند و  قوم خود پردאخته آموزشبه با فرאگیری دین معنی حجیت خبر אشخاصی אست که 

  .وאحد هستند
  
  

                                                 
  .۱۲۲/ توبه. ١٠٣
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  تداللپاسخ به אس

אمری  آموزش دینآیۀ شریف در مقام بیان אین نکته אست که  زیرא ؛رسد به نظر نمی به آیۀ نَفْر درستאستدالل 
بلکه אقـدאم گروهـی אز مـردم در فرאگیـری دیـن و       که همه برאی آن אقدאم کنند، نیست ینیاز وضروری אست 

و ترتیب אثر دאدن عملی مردم بر אنـذאرها   حذر بودن مردم سپس هدف אین אقدאم رא بر. مردم کافی אست آموزش
  . بیان کرده אست

تـوאن   نمی ،אز אین رو. آموزش، شرאیط خبردهندگان و مانند אینها مورد نظر نیست ،و شیوۀ אنذאر چگونگیאما 
  .آیه در مقام بیان אین مطالب نیست زیرא ؛قید در آیه تمسک کرد نبودنبه مطلق بودن و 

אصـوالً در مقـام    ؛ زیرאشریف بر حجیت خبر وאحد و لزوم אعتماد بر آن داللت ندאرد با توجه به אین نکته آیۀ
 אشـاره کـرده  آوردن אیـن نیـاز   فرهنگی جامعۀ دینی و رאه عقلی بـر تنها به نیاز ه آیאین . بیان אین مطلب نیست

  .אست
  
  

  ـ آیۀ کتمان ۳

  :فرماید خدאوند در قرآن می
مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي אلْكِتابِ أُوْلئِكَ  یأَنْزَلْنا مِنَ אلْبَیِّناتِ وَאلْهُدَإِنَّ אلَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا ﴿

   ١٠٤﴾یَلْعَنُهُمُ אللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ אللَّاعُِنونَ
 یאیم، بعد אز آنكـه آن رא بـرא   رא كه فرو فرستاده یروشن و رهنمود یها كه نشانه یكسان

كنندگان  كند و لعنت یدאرند، آنان رא خدא لعنت م یאیم، نهفته م دهدא مردم در كتاب توضیح
  .كنند  یلعنتشان م

  
  

  بیان אستدالل به آیه

و بـالطبع   אسـت  کتمان شوאهد هدאیت حرאم شمرده شده ،در אین آیه. אست پیشینآیۀ  مانندאستدالل به אین آیه 
אظهار و بیان آن شوאهد אز مستلزم وجوب پذیرش אین אمر خود . شود وجوب אظهار و بیان אین شوאهد فهمیده می

  . حاصل خوאهد بود در غیر אین صورت حکم به وجوب אظهار و بیان حق אمری لغو و بی. אستن سوی مخبرא
باید آن رא برאی دیگرאن بیان کند و کتمان  אست، حق رא אز معصوم گرفته و آن رא شناختهگفتار אی که  رאوی
. کنـد  آن لغو خوאهد بود و خدאوند کار لغو نمـی  بیان ،خبر وאحد אین عالم אگر پذیرفته نشود ،אز سوی دیگر. نکند

  .حجت و معتبر אست ،نتیجه آنکه خبر وאحد در شناخت شریعت
  
  

                                                 
  .۱۵۹/ بقره. ١٠٤
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  پاسخ به אستدالل

کتمـان   در אین آیه، با خطاب قرאر دאدن אهـل کتـاب،  خدאوند  .کردنی نیست به אین آیه نیز چندאن دفاع אستدالل
بیان شـوאهد بـر حقانیـت     אز אین رو،. حرאم شمرده אست ،وאهدی رא که پیش אز אین بر دین حق ذکر کرده بودش

אما در صـورت  . فایده نشود الزم אست تا אین کار لغو و بی و همچنین پذیرش حق، بر אیشانپیامبر و دین אسالم 
هـای   های دینی یا אستناد به گفتـه  رهאز حقانیت گزאبه شرאیطی چون אطمینان یافتن  پذیرش حقمشروط بودن 

در مقـام بیـان    آید، آیـۀ کتمـان   گونه که אز معنای آیه برمی آن. عالمان אهل کتاب، אین بیان بیهوده نخوאهد بود
وאجـب   بـدون ذکـر ضـوאبط و شـرאیط     بلکـه אظهـار حـق رא    ،نیست پذیرش شوאهد و حقانیتکیفیت و شرאیط 

صـورت  داللت بر حجیت خبـر وאحـد بـه     ،آیۀ كتمان ،بنابرאین. אهم شودتا زمینه برאی پذیرش آن فر شمارد می
نات אلهی رא بر عالمان وאجب شمرده אست تا زمینه بـرאی هـدאیت مـردم    אز حق و אظهار بیّخاص ندאرد، بلکه אبر

  .אما آیه در مقام بیان شرאیط پذیرش אین مطالب نیست ،فرאهم شود
  
  

  آیۀ سؤאل ـ ۴

   :پرسش אز عالمان رא رאهی برאی رسیدن به حقیقت معرفی کرده אست אی دیگر، خدאوند در آیه
   ١٠٥﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَاالً نُّوحِي إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوא أَهْلَ אلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ﴿

پـس אگـر   . گُسـیل ندאشـتیم   ،كردیم  یم یكه بدیشان وح یجز مَردאن] هم[و پیش אز تو 
  .جویا شوید یآسمان یدאنید، אز پژوهندگان كتابها  ینم

  
  

  بیان אستدالل به آیه

אست کـه   ناگفته خود پیدא. شده אست معرفیبه حقیقت  یابی دستאز عالمان رאهی برאی  پرسشدر אین آیه هم 
حاصـل خوאهـد    کاری بیهوده و بی پرسشدر غیر אین صورت . در پی دאرد پذیرش رא نیز، وجوب پرسشوجوب 
 ،بنـابرאین . موאرد به صورت خبر وאحـد אسـت   بیشترهمیشه در حد توאتر نیست و در  ها و پاسخها نیز پرسش. بود

  .آیه بر אعتبار خبر وאحد و لزوم پذیرش آن داللت دאرد
  
  

  پاسخ به אستدالل

 אی ندאشته باشـد،  گونه אستفاده هیچحاصل אست که پاسخ آن  باید توجه دאشت که هنگامی طرح یک پرسش بی
شـک،   بـی . آیـد  بیهـودگی الزم نمـی  بودن آنها  پاسخها به یقینی و عالمانهאما در صورت مشروط بودن پذیرش 

توאند در شرאیطی موجب فـرאهم آمـدن مقـدمات علـم      ست که میא ها یابی به دאنستنی رאهی برאی دستپرسش 
  .شودقطعی 

                                                 
 .۴۳/ نحل. ١٠٥
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رא אز خبـر وאحـد    پیـروی و لـزوم   ندאرد حجیت خبر وאحد به صورت مطلق داللتبنابرאین، آیۀ سؤאل هم بر 
  .رساند نمی

  

  نتیجه

אز آن داللت روشنی ندאرند و  پیرویتاکنون روشن شد که آیات قرآن کریم بر אعتبار خبر وאحد و لزوم قطعی 
نان الزم אی که بر متدیّ ونهبه گ ،دی خبر وאحد باشندتوאنند مستند مستقلی بر حجیت تعبّ یک אز آنها نمی هیچ

  .به مضمون خبر وאحد و صدور آن علم ندאرند، אما به حسب دلیل شرعی آن رא بپذیرند هرچندباشد که 



  
  
  
  
  

  مسیزده ۀجلس
  
  
  
  
  

  )۳( خبر وאحد



  אهدאف درس

  دومین دلیل אعتبار خبر وאحد؛ ،آشنایی با سنت 
  אند؛ آشنایی با אقسام روאیاتی که عمل به خبر وאحد رא با شرאیطی جایز دאنسته 
  سومین دلیل אعتبار خبر وאحد؛ ،آشنایی با אجماع 
  .مذهب بر حجیت خبر وאحد بررسی אدعای אجماع אصولیان אمامی 

  
  

  مروری بر مباحث پیشین

 دلیـل אهمیت אین مسئله بـه  . گفته شد حجیت خبر وאحد אز مسائل مهم אصولی אست جلسۀ گذشتهکه در  چنان
  .نقش بسیار زیاد אحادیث در אستداللهای فقهی אست

یعنـی کتـاب، سـنت،     ،مبنی بر حجیت خبر وאحد، مستند به אنوאع چهارگانۀ دلیلهای شـرعی  ،دیدگاه مشهور
حجیـت خبـر    جلسۀ گذشته به بررسی آیات قرآنی پردאختیم که نخستین دلیلدر . אست אجماع و سیرۀ عقالیی

  .پردאزیم به بررسی سایر אدله می جلسهدر אین . אست وאحد
  
  

  ) روאیات(سنت : دلیل دوم
زیرא אثبات یک موضوع با خـود آن موضـوع    ؛توאن אز خبر وאحد אستفاده کرد دالل بر אعتبار خبر وאحد، نمیدر אست

  .یا אفرאد آن، دور אست و دور אز نظر منطقی باطل אست
روشن אست کـه  . אستتنها رאه אستفاده אز אخبار در אین مورد، متوאتر بودن یا قطعی بودن آنها אز ناحیۀ قرאین 

که  אما مضمون و معنای روאیات به حد توאتر رسیده אست ،عبارت خاصی به توאتر لفظی نرسیده אست ،در روאیات
تـوאن   مـی אز مجمـوع روאیـات   . شـود  گونه توאتر نیز پذیرفته مـی  אین گویند و می توאتر معنوی در אصطالح به آن

  .دאن مأمون رא پذیرفتهحجیت خبر وאحدِ ثقۀ ) علیهم אلسالم(אهل بیت که  فهمید
  :אند بندی کرده بزرگان אصولی، روאیات אین موضوع رא در پنج گروه دسته

  
  

  نخستگروه 

، بیانگر אین نکته هستند که مالک ترجیح یک روאیت بـر  روאیاتی که دربارۀ عالج אخبار متعارض وאرد شده אست
 نبـود و در صـورت  تر بودن رאوی و شهرت محتـوאی روאیـت אسـت     تر و صادق دیگری به هنگام تعارض، عادل

   ١٠٦.توאن به هر کدאم אز روאیات عمل کرد به אختیار میمرجّح، 

                                                 
  .۱۲۳و  ۱۰۶ ، ص ۲۷ ، ج سائل אلشیعهو:  ک.ر. ١٠٦
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تـرجیح بـه    ،و در אیـن صـورت   بـود معنـی   بـی ، فرض تعارض بین אخبـار  ندאشتت یخبر وאحدِ ثقه حجّ אگر
  .معنی ندאشت ،مرجّح نبودتخییر در صورت همچنین و پیشین مرجّحاتِ 

  
  

  گروه دوم 

هـای دینـی رא فـرא     אند تا אز آنهـا دאنسـتنی   رאویان رא به برخی אز אصحاب خود אرجاع دאده ، אئمهאی روאیات پارهدر 
إذא « :که مرאجعه کننده رא به زرאره אرجـاع دאدنـد و زرאره بـه رאوی فرمـود     )علیه אلسالم( אمام صادق مانند گیرند؛

) علیـه אلسـالم  (زیز بن אلمهتدی به אمام عبدאلع ،در روאیتی دیگر همچنین ١٠٧.»أرَدتَ حَدیثاً فَعَلیکَ بِهذא אلجالس
، أفَیونسُ بنُ عَبدِאلرَّحمانِ ثِقةٌ يال أکادُ أصل إلیکَ أسألُکَ عَنْ کُلِّ ما أحتاجُ إلیه مِنْ مَعالِم دین«: کند عرض می

   ١٠٨».نعم: ؟ قاليآخُذُ عنهُ مَعالمَ دین
تـوאنم خـودم رא بـه شـما برسـانم و       نمـی کند که من  در אین روאیت عبدאلعزیز بن مهتدی به אمام عرض می

هـای دیـنم رא אز אو    تا دאنستنی آیا یونس بن عبدאلرحمان ثقه و معتمد אست .אز شما بپرسم رא یهای دین دאنستنی
  .بلی: فرא گیرم؟ حضرت فرمودند

אز  تنهـا  ،در אین روאیات. אست אمری قطعی و مسلّم آن، قبول خبر ثقه مانندظاهر אین روאیت و روאیات بنا به 
  .אستثقه، سؤאل شده مصدאق 

  
 

  گروه سوم 

  : ن؛ مانند روאیتلمااثقات و ع رجوع به رאویان، روאیاتِ وجوبِ
   ١٠٩.عَلَیکُم وأنَا حُجَّةُ אهللاِ يأمّا אلحَوאدثُ אلوאقعةُ فَارجعُوא فیها إلی رُوאةِ حَدیثِنا فَإنّهم حُجَّت

  .دهند اده אز رאویان و ثقات دستور میאستفو روאیات دیگری אز אین دست که آنها هم به 
  
  

  گروه چهارم 

مَن « کنند؛ مانند مضمون حدیث داللت میروאیاتی که بر ترغیب و تشویق در نقل روאیات، نگارش و אبالغ آنها 
کـه بـه   ) علیـه אلسـالم  (یا کالم אمام صادق  ١١٠».حَدیثاً بَعَثَهُ אهللاُ فَقیهاً عالِماً یَومَ אلقیامةِأربَعینَ  يحَفِظَ عَلَی أمَّت

                                                 
 .۱۴۳ ، ص ۲۷ ، ج وسائل אلشیعه. ١٠٧

 .۱۴۷همان، ص . ١٠٨

 .۱۴۰همان، ص . ١٠٩

  .۷۹ـ  ۱۰۰همان، ص : ک. ر. ١١٠
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ـ زمانُ  يخوאنِکَ فَإن مِتَّ فَأورثْ کُتُبَکَ بَینَکَ فَإنَّهُ یَأتإِ يکتُبْ وبَثَّ عِلمَکَ فأُ«: ندرאوی فرمود رَجٍ ال یَأنسـونَ  حَ
   ١١١».فیه إلّا بِکُتُبِهم

  گروه پنجم 

حجیـت و  شک אگـر   بی ١١٢.دאردداللت دروغ بر رאویان و دوری گزیدن אز دروغگویان  بر نکوهیدگیروאیاتی که 
  .معنی بود دروغگویان بیدروغگویی و ترس אز  ،نبودقطعی ن مسلمانان ایمאعتبار خبر وאحد 

رא پذیرفتـه و  عمل به خبر وאحـد   )علیهم אلسالم(אئمه توאن فهمید که  میאز مجموع אین אخبار  :کهکوتاه سخن آن
אلبته قدر متیقّن אز אین אخبار، אعتبار خبری אست که رאوی آن ثقه باشـد و אحتمـال دروغ   . אند ز آن رضایت دאشتهא

  ١١٣.کم باشد که عُقال به آن אحتمال، אعتماد نکنند אی אندאزهبودن آن به 
  
  

  אجماع: دلیل سوم

مذهبان رא بر حجیت خبر وאحد  زیادی אدعای אجماع אمامیتا عصر حاضر، گروه ) ه ۴۶۰م (אز عصر شیخ طوسی 
  :گوید می صول אلفقهأאلعُدّة فی شیخ طوسی در کتاب  ١١٤.אند مطرح کرده

] مذهبان אمامی[אصحاب ما  אهکه خبر وאحد در صورتی که אز رאین אست نظر برگزیدۀ من 
رسیده باشد، سند آن نیز مورد אشکال نباشد و در نقـل آن אسـتحکام الزم وجـود دאشـته     

   .جایز אست آنردن به باشد، عمل ک
  :گوید میدیدگاه برگزیدۀ خویش مقام אستدالل بر אو در אدאمه در 

من אیشان  زیرאمذهب אست؛  داللت دאرد، אجماع شیعۀ אمامی آنچه که بر אین نظر برگزیده
 .رأی دیـدم  אند هم نقل کرده خود لوو کتابهای אص مصنّفاترא در عمل به אخباری که در 

تـا آنجـا کـه هنگـامی کـه یکـی אز       . אند نیستند و אین عمل رא رد نكردهאیشان منكر آنها 
אز کجـا אیـن    :پرسـیدند  אز אو می ،بودنشده  دאد که شناخته شیعه به چیزی فتوא می المانع

دאد و  هنگامی که آنها رא به کتاب معروف یا אصل مشـهوری אرجـاع مـی    אوفتوא رא دאدی؟ 
شـدند و مطلـب رא    کردند، سـاکت مـی   حدیث אو رא אنکار نمی ،ثقه بودنیز رאوی آن کتاب 

  .پذیرفتند گرفتند و کالمش رא می مسلّم می
אئمۀ  אیشان در زمانو پس אز ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر  دورۀאین عادت و روش אز 

و  یشـان منتشـر  אز א که دאنش) علیه אلسالم(ان אمام صادق و אز زم) علیهم אلسالم(אطهار 

                                                 
 .۸۱همان، ص . ١١١

  .۵۸، ح ۲۴۶، ص ۱۲؛ همان، ج ۲۱۷، ص ۲، ج بحار אألنوאر: ک. ر. ١١٢

، مجموعۀ אین روאیات رא گرد آورده ۱۱و  ۹و  ۸قاضی، باب ، אبوאب صفات ۲۷، ج وسائل אلشیعهشیخ حرّ عاملی در کتاب . ١١٣
  .אست

 .۸۵، ص ۲، ج أصول אلفقه. ١١٤



  ۱۰۹    سيزدهم جلسه/ )۱(اصول فقه 

Osul (1) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir 

پس אگر عمـل بـه אیـن אخبـار روא     . بسیاری אز אیشان نقل شد، متدאول بوده אستت روאیا
شدند؛ زیرא معصوم هم که  کردند و منکر آن می نبود، عالمان بر عمل به אخبار אجماع نمی

   ١١٥.אشتباه در אو رאه ندאرد در אجماع شیعه حاضر אست
خبـر وאحـد رא مطـرح     یאعتبـار  بیعای אجماع אد ،دیگر یو گروه) ه ۴۳۶م (در برאبر אین אدعا، سید مرتضی 

  : فرماید می أصول אلشریعهلی إאلذریعة سید مرتضی در کتاب . אند کرده
تُوجـبُ علمـاً وال عَمَـالً وأوجَبْنـا أن      אلشَّریعةِ بِأخبارِ אآلحادِ لِأنَّها ال يوَقَد أبطَلْنا אلعملَ ف

   .یَکونَ אلعملُ تابِعاً لِلعلمِ
خبرهـای وאحـد موجـب     ؛ زیـرא وאحد در شریعت رא باطل دאنسـتیم  و ما عمل به خبرهای

   ١١٦.شود و ما وאجب شمردیم که عمل باید پیرو علم باشد آوری و אعتبار عملی نمی علم
عصر، سید مرتضـی   در طول تاریخ אصول فقه شیعه، אین بحث مطرح شده אست که چگونه دو אندیشمند هم

  .אند هستند، پیرאمون אجماع شیعه دو אدعای متعارض مطرح کردهو شیخ طوسی که אستاد و شاگرد نیز 
 مجموع אین دیدگاهها به بیش אز ده شـیوه אند که  بسیاری در مقام جمع بین אین دو אدعا، نکاتی رא ذکر کرده

شـیخ   .آیـد  رسد که با بررسی دقیق گفتار אین دو אندیشمند بررسی نکاتی چند به دست مـی  به نظر می. رسد می
אدعای אجماع بر عـدم حجیـت    پاسخ بهو در مقام  אست نظر سید مرتضی رא در کتابش به אختصار آوردهطوسی 

  :گوید خبر وאحد می
به خبر وאحد، روאیات کسانی אست کـه در אعتقـاد بـا    نکردن مرאد אصولیان شیعه אز عمل 

بـر   کهکسانی  شیعه و رאویانאما روאیات  אست؛ ند و روאیات אختصاصی آنهاא شیعه مخالف
   ١١٧.نیست  אین گونهشیوۀ אصحاب هستند 

بررسی אین دلیل یکی אز دو مطلـب   صحیح باشد و چه صحیح نباشد، نتیجۀ אما به هر حال چه אین توضیح
   :زیر אست

  .אعتبار אست بی ،، אدعای אجماع شیخ طوسی به دلیل معارضه با אجماع مخالفدرست نباشد אین توضیحאگر ـ ۱
، אین אحتمال به تعارض ندאشته باشد با אجماع سید مرتضیدرست باشد و ر אدعای אجماع شیخ طوسی אگـ ۲

سنت یا سیرۀ عقالیی به אین نظر  ،کنندگان بر پایۀ אستناد به کتاب که אجماع شود مطرح میصورت جدی 
  .شف אز نظر معصوم باشدکا ،مستقل یدلیل به عنوאن توאند نمی ،אجماع در אین موضوع رو אز אین. رسیده باشند

  

                                                 
 .۱۲۷و  ۱۲۶، ص ۱، ج אلعدة فی אصول אلفقه. ١١٥

  .۵۳۰، ص۲ج گرجی، אلشریف אلمرتضى، تحقیق אبوאلقاسم،  ةإلی אصول אلشیعة אلذریع. ١١٦

 .۱۲۸و  ۱۲۷، ص ۱، ج אلعدة فی אصول אلفقه. ١١٧





  
  
  
  
  

  مچهارده ۀجلس
  
  
  
  
  

  )۴( خبر وאحد



  אهدאف درس

 ؛به عنوאن چهارمین دلیل אعتبار خبر وאحد آشنایی با سیرۀ عقال 
 ؛بررسی چگونگی אستدالل به سیرۀ عقال در אثبات אعتبار خبر وאحد 
  .بندی אدلۀ حجیت خبر وאحد جمع 

  
  

  مروری بر مباحث پیشین

در אین جلسه چگونگی אستدالل به . مرאد אز آن و دلیل شرאیط אعتبار آن آشنا شدیم ،نهم با سیرۀ عقال جلسۀدر 
  .شود سیرۀ عقال بر אعتبار خبر وאحد، بیان و بررسی می

  
  

  سیرۀ عقال: دلیل چهارم
  :אثبات شوددو مطلب  بایددر אستدالل به سیرۀ عقال 

  ؛عقال در برخورد با موضوع مورد نظر میانتحقیق אز وجود سیرۀ عملی  :مطلب نخست
  .شریعت אز سیره منع نکردنאثبات  :دوممطلب 

  
  

  نخستمطلب 

با همۀ אختالفهای فرهنگی، عقیـدتی و   ی سرאسر دنیاعقال. عمل عقال به خبر وאحد אمری روشن و قطعی אست
به دیگرאن نیز خـود אز رאه אخبـار   رسانی  آنها در אطالع. کنند אعتماد می معتبر،به خبرهای אفرאد  خویش، אی سلیقه

در אوאمر و نوאهی حاکمان و فرمانروאیان بر אخباری کـه  مردم یک جامعه نیز  .کنند אفرאد معتمد و ثقه אستفاده می
  .کنند אعتماد می ،رسد אز طریق آنها می

عقال دگاه دیدر . אحتمالهای ضعیف در دروغ بودن خبرها אست تۀ אصلی در جریان אین سیره، منتفی بودننک
منتفـی  که אحتمال אشتباه یا غفلت نیز אز چنـین کسـانی    همچنان زند؛ دروغ عمدی سر نمیאفرאد معتمد و ثقه  אز
אین אحتمـاالت وجـود    هرچند به لحاظ عقلیאین אحتماالت אست،  منتفی بودنعقال  زندگی مبنای عملی. ستא

  .دאرد
אگر אین سیره برقرאر نبـود نظـام   . و نظام یافته אست گذאری شده زندگی مردم بر پایۀ همین سیرۀ عملی پایه

אفتادند؛ زیرא אخبار قطعی  ریخت و آنها به گردאب אضطرאب و هرج و مرج در می אجتماعی زندگی مردم به هم می
  .آور هم אز ناحیۀ سند و هم אز ناحیۀ متن بسیار کم אست و علم

 ،به عنوאن جمعـی אز عقـالی عـالَم    אند گام و همرאهکه در شیوه و روش خود با سایر אفرאد بشر هممسلمانان 
. אنـد  تا عصر حاضر به کار گرفته های دور گذشتهدر אستفادۀ אحکام شریعت אز  به صورت ویژه אین سیرۀ عملی رא

  .گیرند אحکام شرعی هم אین سیره رא همچون سایر عقال به کار میآنان در غیر
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در فرאگیـری אحکـام دینـی אز     אندیشید که آیا هیچ یک אز مسلمانانتوאن  میبه אین موضوع  فهم بهتربرאی 
  ؟ندא אصحاب پیامبر یا אصحاب אئمه که مورد אعتمادشان هستند، شکی به خود رאه دאده

که אز رهگذر خبر אفرאد ثقه و  در عمل به فتوאی مرجعشان در عصر حاضر، ن مرאجع تقلیدאآیا مقلّد همچنین
شک پاسخ אیـن دو سـؤאل و سـؤאالتی אز אیـن      بیאند؟  به خود رאه دאده یتردید אند، تهمورد אعتماد بدאن دست یاف

سیرۀ عقالیی در عمل به خبـر وאحـد بـه صـورت کلـی در زنـدگی بشـری و نیـز در حـوزۀ           .دست منفی אست
  .نیست کردنی های دینی وجود دאرد و אنکار آموزه

  
  

  مطلب دوم

های دینـی دلیلـی بـر     سیرۀ عقال ممانعت نکرده אست و در آموزهאین موضوع که شریعت به هیچ روی אز  אثبات
  :پذیر אست منع אستفاده אز سیرۀ عقال وجود ندאرد، با دو بیان אمکان

  

  بیان אول

 .آنهـا אسـت  رئـیس   و شارع هم، خود אز عقـال  ؛ زیرאمسلک باشد با عقال همباید شارع  پس אز ثبوت سیرۀ عقال،
غیر אز شیوۀ عقالیی در تبلیغ אحکـام شـرعی אنتخـاب نکـرده باشـد،       ،خاصیشیوه و مسلک شارع تا زمانی که 

دلیل . کارگیری خبر وאحد אست مسلک بودن شارع با عقال در به هم دهندۀ نشانوجود سیرۀ عقالیی مورد אشاره، 
 دאد می گسترشکرد و  بود، آن رא تبلیغ می برگزیدهאگر אو شیوۀ دیگری رא برאی אین کار  אین نتیجه آن אست که

شـریعت  אکنـون کـه   . شد عقال متفاوت میدیگر گاه سیرۀ مسلمانان با سیرۀ  آن ،شدند אز آن مطلع می همگانو 
مبنای شارع با مبنای عقال در عمـل بـه خبـر وאحـد      توאن فهمید که رא אدعا نکرده אست، میچنین شیوۀ خاصی 

  ١١٨.یکی אست
  

  بیان دوم

 ه در میـان אین شـیو عقال و رسوخ و אستحکام  تمامیبر وאحد در بین توجه به وجود سیرۀ عقال در عمل به خ با
 و در אحکام شرعی، به شکلی روشـن و قـوی  ه کارگیری אین شیو باید در صورت مخالفت شرع با به شارع عقال،

دربـارۀ  چنان کـه  . رא نهی کند و مردم رא אز به کار بردن آن بازدאردآن شیوه ، متناسب با قوّت آن سیرۀ عقالیی
جـدی    نهـی  ،تابـد  نمـی آن رא در אحکام شرعی برکه شارع אجرאی  אست که شاید یک شیوۀ عقالیی بوده ،قیاس

تـوאن   אز عمل به خبر وאحـد نرسـیده אسـت، مـی     ،ضعیف سندحتی به  ،אی نهیگونه  אز آنجا که هیچ. وجود دאرد
   ١١٩.کردکارگیری سیرۀ عقال در عمل به خبر وאحد در אحکام شرعی אحرאز  رضایت شارع رא אز به

سیرۀ عقال دلیلی  אبالغ مقاصد و مطالب و دریافت مقاصد دیگرאن، برאیאستفاده אز خبر وאحد  درنتیجه آنکه 
  .مورد رضایت و تأیید شارع אستآن در حوزۀ معارف دینی هم  گرفتنکار به روشن و אثبات شدنی אست که

                                                 
  .۹۲، ص ۲، ج אلفقهأصول . ١١٨

 .۱۴۶، ص ۲، ج دروس فی علم אألصول. ١١٩
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  بندی אدلۀ حجیت خبر وאحد جمع
אی که بر حجیت خبر وאحد אرאئه شد، تنها سیرۀ عقال به عنـوאن دلیلـی    در بین אدلۀ چهارگانه دیدیمکه  همچنان

  .مستقل و معتبر بر حجیت خبر وאحد داللت دאشت
ون مبنـا و  چـ  אمـا توאند در אثبات حجیت خبر وאحد به کار گرفته شود،  ن هم میاאلبته سیرۀ متشرّعه و متدیّن

  .به شمار آوردتوאن سیرۀ متشرعه رא دلیل مستقل  همان سیرۀ عقال אست، نمی نیزریشۀ אصلی אین سیره 
گانـۀ   توאن در אستدالل به دلیلهـای سـه   سیرۀ عقال در عمل به خبرهای وאحد، می گسترۀ کاربردبا توجه به 

אیـن   در .א بـا אسـتفاده אز سـیره تبیـین کـرد     و אستدالل به آیات و روאیـات و אجمـاع ر   نمودنیز بازنگری  پیشین
אنـد کـه سـیرۀ     ی ظهـور و بـروز یافتـه   یچه روאیات و چه אجماع در فضا ،که چه آیاتباید توجه دאشت بازنگری 

אین אدلۀ  توאن گفت که تمامی אز אین رو، می. عقالیی عمل به خبر وאحد، به صورت مستحکم وجود دאشته אست
  .אند نظر کرده جامعۀ بشری، אظهار ج دررאیشرعی با توجه و به شیوۀ 

، خدאوند فاسـق بـودن ولیـد    אست در آیۀ نبأ، אز آنجا که سیرۀ عملی بر אستفاده אز خبر وאحد بوده برאی نمونه
بـه دیگـر   . دאشـته אسـت  بن عُقبه رא به پیامبر و مسلمانان خبر دאده و אین نکته آنان رא אز عمل به خبر אو برحذر  

אی که ممکن بود دربارۀ خبر ولید به وجود بیاید و با خبر אو همچون دیگر خبرهای وאحد  אشتباه مصدאقی سخن،
  .هم، אصل سیرۀ عقال رא مسلّم گرفته אست هآیאین  پس در وאقع. برخورد شود، مورد نظر آیه بود

روی  فـرא که یـک رאه و مسـیر عقالیـی رא در تعلـیم و فرאگیـری אحکـام شـرعی         אست آیۀ نَفر نمونۀ دیگر
  .فضا معنی کرد در همینتوאن  می رא یعنی آیۀ کتمان و آیۀ سؤאلهمچنین آیات دیگر، . אست نهادهمسلمانان 

قـع  در وא. אند پردאخته روאیاتشیوۀ نقل אحادیث و تعارض  ،همگی به بحثهای مصدאقی تعیین ثقه نیزروאیات 
אند و אصـل אعتبـار خبـر وאحـد رא مسـلّم       آنها هم در فضای אستقرאر سیرۀ عقالیی عمل به خبر وאحد صادر شده

  .אند دאنسته
 هۀ عقـال و سـیرۀ متشـرّع    مستند به سیر نیز אجماع مورد אدعای شیخ طوسی در عمل به خبر وאحد ینهمچن
  .شود به روشنی دریافت میאین مطلب  آن گذشت،که نقل  ،با مرאجعه به متن عبارت شیخ طوسی. אست

  
  

  خالصه و نتیجه

عمـل   در دلیل אصلی حجیت خبر وאحد، همان سیرۀ عقـال  توאن فهمید که کنون بیان شد می אز مجموع آنچه تا
  .شود مییید أروאیات و אجماع ت ،با آیات אین سیره بلکه ،ثقه אست که نه تنها ممانعت شرعی ندאرد به خبر وאحدِ

آینده  جلسۀکه در  وאبسته אستبه بررسی אدلۀ دیدگاه مخالف هم  ،نتیجۀ نهایی אین بحث حال با אین
  .گیری خوאهد شد پی

  



  
  
  
  
  

  مپانزده ۀجلس
  
  
  
  
  

  بررسی אدلۀ منکرאن حجیت خبر وאحد



 אهدאف درس

  آشنایی با אدلۀ منکرאن حجیت خبر وאحد؛ 
  بررسی کتاب، سنت و אجماع به عنوאن دالیل منکرאن حجیت خبر وאحد؛ 
  . بندی אدلۀ منکرאن حجیت خبر وאحد جمع 

  
  

  مروری بر مباحث پیشین

در אیـن جلسـه بـا    . در جلسۀ گذشته با طرح دالیل طرفدאرאن حجیت خبر وאحد، به نقد و بررسی آنها پـردאختیم 
  .کنیم شویم و دالیل آنها رא بررسی و אرزیابی می نظرאت و אستداللهای منکرאن حجیت خبر وאحد آشنا می

  
  

  مقدمه

دیدگاه وجود دאرد؛ بر پایۀ دیدگاه، شـیخ طوسـی و تمـامی متـأخرאن      که گفتیم در حجیت خبر وאحد دو گونه  آن
אدریس خبر وאحـد رא   زهرۀ حلّی و אبن אند، אما بر پایۀ دیدگاهی دیگر، سید مرتضی، אبن خبر وאحد رא حجت دאنسته

باشـد، معتبـر    آور همرאه אیشان تنها خبر متوאتر یا خبرهایی رא که در حوزۀ אخبار، با قرאین علم. אند حجت ندאنسته
  .مرאد אز قرאین، قرאین صدوری אست که شاهد بر صدور روאیت אز معصوم אست. دאنند می

مـرאد אیـن    ١٢٠».אلخبرُ אلوאحدُ ال یوجِبُ عِلماً وَال عَمالً«: אند אین گروه تنها در مقام نفی אعتبار خبر وאحد گفته
بـرאی نمونـه   . قین معتبر אست، نقشی نـدאرد بزرگان אز אین سخن آن אست که خبر وאحد در موאردی که علم و ی

همچنین در אحکام عملی هم به خبر وאحـد عمـل   . خبر وאحد در عقاید، که بر پایۀ علم אستوאر אست، جایی ندאرد
  .توאن به خبر وאحد عمل کرد کوتاه سخن آنکه نه در عقاید و نه در אحکام نمی. شود نمی

אند کـه   אند، بلکه برخی אز طرف آنان به אستدالل پردאخته نکرده אین بزرگان برאی مدعایشان به دلیلی אستناد
  .کنیم در אین جلسه אین אدله رא بررسی می

אعتباری خبر وאحـد در مـوאردی کـه علـم و      אثبات بی(روشن אست که در صورت درستی אستدالل אین گروه 
عقالیی عمـل بـه خبـر وאحـد رא منـع      گاه دلیل آنها، سیرۀ  و אستناد کالم آنان به شریعت، آن) یقین معتبر אست

  .خوאهد کرد

 אدلۀ منکرאن אعتبار خبر وאحد

  :אند منکرאن אعتبار خبر وאحد، سه دلیل برאی אدعای خود بیان دאشته
  

                                                 
  .۵۱۶ص ، ۲ش، ج .ه ۱۳۴۸، دאنشگاه تهرאن، אلذریعة إلی أصول אلشریعهسید مرتضی، . ١٢٠
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  )آیات قرآن(کتاب : دلیل نخست
و אز آن کنند که به صرאحت پیروی بدون علم و یقین رא رد  منکرאن אعتبار خبر وאحد به آیاتی אز قرآن אستناد می

. ؛ و چیزى رא كه بـدאن عِلـم نـدאرى دنبـال مكـن     ١٢١﴾وَال تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴿:آیاتی مانند. کند منع می
نیـاز    אز حقیقت بى] آدمى رא[گمان به هیچ وجه ] ولى[؛ ١٢٢﴾مَا إِنَّ אلظَّنَّ ال یُغْنِي مِنَ אلْحَقِّ شَیْئاً﴿همچنین آیۀ 

  .אشاره دאرد گردאند به אین موضوع نمی
  :فرماید جویی אز خبر می همچنین خدאوند در پایان آیۀ نبأ در بیان دلیل وجوب پی

   ١٢٣﴾تُصِیبُوא قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوא عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نادِمِینَ أَنْ﴿
  .אید، پشیمان شوید אز آنچه كرده] بعد،[مبادא به نادאنى، گروهى رא آسیب برسانید و 

به باور . آور نیست و تنها ظنی אست אند که خبر وאحد، علم אعتبار خبر وאحد با توجه به אین آیات گفتهمنکرאن 
אینان، در یک آیه پیروی אز خبر وאحد نهی شده و در بخش پایانی آیۀ نبأ نیز ندאمت نتیجۀ پیروی אز خبـر ظنـی   

  .معرفی شده אست
  .אند אی به אین אستدالل پاسخ گفته אند، هر یک به گونه אصولیان و کسانی که אعتبار خبر وאحد رא پذیرفته

  :شاید بهترین پاسخ אین باشد که
کند که به دست آوردن حجتی کـه مـا رא אز    عقل حکم می. مفاد אین آیات شریف אرشاد به حکم عقل אست

آنچـه کـه   . شـد توאند رאه אیمنی אز عقـاب با  عقاب و عذאب אخروی אیمن کند، الزم אست؛ אما ظن به تنهایی نمی
مرאد אز رאه علمی، رאهی . אما قرینه وجود دאرد که مرאد אز آیه، אعتبار رאه علمی אست. یقینی نباشد رאه אیمن نیست

عمل تمامی عقـال بـه אطمینـان خـود،     . אست که هرچند که در وאقع ظن אست، אما مستند آن علم و یقین אست
همچنـین عقـال بـه    . تر אز علـم دאرد  אی پایین بلکه مرتبه گوאه אین مطلب אست؛ حال آنکه אطمینان، علم نیست

  .آور نیستند کنند در حالی که ظوאهر یقین ظوאهر אلفاظ אعتماد می
دهد آن אست که مرאد אز آیه، אرشاد به حکم عقل مبنـی بـر وجـوب تحصـیل یقـین       אین دو شاهد نشان می

  .אستبدون وאسطه یا باوאسطه و אز رאه علمی، به אصطالحِ אصولی، 
  
  

 )روאیات(سنت : دلیل دوم

کنندگان به אین אخبار برאی رفـع شـبهۀ دور و    אستدالل. אند منکرאن אعتبار خبر وאحد به برخی روאیات אستناد کرده
  .אند رא برאی آنها مطرح کرده ١٢٥یا توאتر אجمالی ١٢٤خبر وאحد بودن אین אخبار، אدعای توאتر معنوی
  :شوند אین روאیات به چندین گروه تقسیم می

                                                 
 .۳۶/ אسرאء. ١٢١

  .۳۶/ یونس. ١٢٢

  .۶/ حجرאت. ١٢٣

 .توאترِ مضمون مشترک در روאیات مختلف. ١٢٤

در אین حالت چون . ات بسیاری که در یک مضمون وאرد شده אستکم یکی אز مجموعه روאی علم אجمالی به صدور دست. ١٢٥
تر دאرد  شود؛ אز אین رو بنابر אحتیاط، روאیتی رא که אز تمامی روאیتها مضمونی محدودتر و خاص روאیت صادرشده دقیقاً شناخته نمی
  .شمارند و داللت آن حدאقلی אست، معتبر می
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  گروه نخست

برאی نمونه بر پایۀ یـک  . روאیاتی که بر ردّ אخباری داللت دאرد که یقین به روאیت معصوم بودن آنها وجود ندאرد
אی نوشت و אز چگونگی علم به روאیـات پـدرאن و אجـدאد     نامه) علیه אلسالم(روאیت، دאود بن فرقد به אمام هادی 
دאنید کالم مـا אسـت،    آنچه رא که می: پاسخ دאدند) علیه אلسالم(אمام . پرسیدאیشان، که در آن אختالف شده بود، 
  ١٢٦.دאنید، به ما برگردאنید بگیرید و آنچه رא אز کالم ما نمی

אما אین روאیات بر عدم حجیـت خبـر   . تعبیر بازگردאندن روאیت به אئمه، کنایه אز عمل نکردن به روאیت אست
در صورت אختالف روאیات نیز بایـد، روאیـت   . صورت אختالف روאیات אشاره دאردوאحد داللتی ندאرد، بلکه تنها به 

در אیـن روאیـت   . یقینی و روאیتی که علم به صدور آن אز معصوم علم وجود دאرد، پذیرفته و مخالف آن رد شـود 
  .خبر وאحد به صورت مطلق رد نشده אست

  

  گروه دوم

روאیاتی که عرضۀ حدیث بر قرآن و کنار گذאردن خبر مخالف کتاب و سنت رא بیان کرده אسـت؛ ماننـد روאیـتِ    
  . אیم که مخالف کالم پروردگارمان باشد ما نگفته  ؛ خبری»ما خالف قول ربنا لم نقله«

ـ «: یقول) علیه אلسالم(عبدאهللا  و روאیت صحیحۀ أیوب بن حر عن أبی ی אلکتـابِ وَאلسُّـنَّةِ   کلُّ شيءٍ مَردودٌ إل
   ١٢٧».وَکلُّ حدیثٍ ال یُوאفقُ کتابَ אهللاِ فَهُو زُخرفٌ

אین روאیات بر ردّ אخبار مخالف قطعـی قـرآن و   : אند منکرאن אعتبار خبر وאحد در אستدالل به אین روאیات گفته
ن رא بر قـرآن و سـنت   بر پایۀ אین אخبار، در هر موردی که علم به صدور خبری نباشد، باید آ. سنت داللت دאرد

  .عرضه کرد؛ پس אعتبار خبر وאحد ثقه به صورت مطلق و کلی نیست
אما אین گروه אز روאیات هم بر عدم حجیت خبر وאحد داللت ندאرد، بلکه مرאد אز مخالفت، که موجب ردّ خبـر  

ت بـه حالـت   همچنین برخی אز אین روאیـا . شود، مخالفت به شکل تباین کلی بین قرآن و سنت و خبر אست می
אمـا  . אعتباری برخی אخبار אسـت  بیشترین داللت אین روאیات تعیین ضوאبطی برאی بی. تعارض روאیات אشاره دאرد

دلیل אعتبار خبر وאحد، بسیاری אز روאیات موאفق قرآن و سنت و روאیاتی که با عموم یـا אطـالق قـرآن و سـنت     
یا موאردی که مضمون روאیـت، در قـرآن و سـنت نبـوده      زنند و אختالف دאرند و یا آنها رא تخصیص یا تقیید می

  ١٢٨.شود אست رא شامل می
  

  گروه سوم

دهد که در کتاب و سنت شاهدی برאی آنها نیسـت و داللـت بـر     روאیاتی که به کنار گذאردن אخباری دستور می
  : منع אز عمل به خبر، بدون قرینه بر صدقِ آن خبر دאرد؛ مانند روאیت

                                                 
  .۳۳، ح ۲۴۱، ص ۲، ج بحار אألنوאر. ١٢٦

 .۱۴، ح ۱۱۰، ص ۲۷، ج ئل אلشیعهوسا. ١٢٧

 .۲۴۷ـ  ۲۵۱، ص ۱، ج فرאئد אألصول. ١٢٨
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عَنّا فَوَجَدتُّم عَلیهِ شاهدאً أو شاهِدَین مِن کِتابِ אهللاِ فَخُذُوא بِه وإلّا فَقِفُـوא   إذא جاءَکُم حَدیثٌ
   ١٢٩.عِندَه، ثُمَّ رُدّوهُ إلَینا حَتّی یَستَبین لَکُم

هنگامی که حدیثی برאی شما אز ما رسید و بر آن شـاهدی یـا دو شـاهد אز کتـاب خـدא      
سپس آن رא به ما برگردאنید تا . توقف کنید یافتید پس آن رא بگیرید و در غیر אین صورت

  .حال آن برאی شما روشن شود
אما אین گروه روאیات هم بر نفی אعتبار خبر وאحد داللت ندאرد، بلکه حدאکثر بر نفی نوعی אز خبرهـای وאحـد   

حد، عموم به دیگر سخن، نسبت میان אین روאیات و אدلۀ حجیت خبر وא. یا تقیید אعتبار برخی خبرها داللت دאرد
  .و خصوص مطلق אست؛ אز אین رو، حجیت خبر وאحد مقیّد به مخالف نبودن مضمون خبر با قرآن مقید אست

. به אین نکته هم باید توجه کرد که مرאد אز شاهد، وجود אصل مضمون، نـه همـان مـدلول، در قـرآن אسـت     
؛ هرچنـد کـه در جزئیـات    شـود  برאی نمونه وجود خمس در قرآن شاهدی بر روאیات אحکام خمس شـمرده مـی  

  .موضوع بین قرآن و حدیث مخالفت وجود دאرد
  .در وאقع אین قید به مفهوم ردّ مخالف کتاب و سنت אست

  

  نتیجه

روאیات گذشته، به جز گروه دوم، همه خبر وאحد هستند و אدعای توאتر، چه معنوی و چـه אجمـالی، دربـارۀ آنهـا     
ز به نقد حدیث مخالف کتاب و سنت אشاره دאرد؛ مخـالفتی کـه بـه    אین روאیات אز نظر داللت نی. شایسته نیست

پـذیر   אی که عرف آن رא متدאول و توجیـه  אما موאرد مخالفت میان قرآن و سنت، به گونه. شکل تباین کلی باشد
  .شود دאند، شامل אین روאیات نمی می
  
  

  אجماع: دلیل سوم

  .אحد אدعای אجماع کرده אستتر אشاره کردیم که سید مرتضی بر عدم حجیت خبر و پیش
  :אین אجماع به سه دلیل قابل אستدالل نیست

אین אجماع تعبّدی نیست و ظنّ قوی وجود دאرد که مستند אین אجماع אجتهاد باشـد؛ אز אیـن رو، کاشـف אز    ) אلف
  .نظر معصوم نیست

وאحد حجت نباشـد אیـن   אین אجماع خود אز رאه خبر وאحد، یعنی خبر سید مرتضی، نقل شده אست و אگر خبر ) ب
  .אجماع هم حجت نیست

  .אدعای אین אجماع با אدعای אجماع بر حجیت خبر وאحد معارض אست، پس אز אعتبار ساقط אست) ج
אعتباری خبر وאحد ندאرد؛  در مجموع هیچ یک אز אدلۀ منکرאن حجیت خبر وאحد، داللت روشن و قطعی بر بی

  .بر حجیت خبر وאحد رא رد کند و مانع אز عمل به אین سیره شودتوאند سیرۀ عقال  بنابرאین، אین אدله نمی
  
  

                                                 
  .۴۷و  ۷، ۵همان، ح : ؛ و مانند آن۱۸، ح ۹، אبوאب صفات قاضی، باب ۲۷، ج وسائل אلشیعه. ١٢٩



۱۲۰ 

Osul (1) 88-89 V. 02    http://vu.hadith.ac.ir 

  بندی אدلۀ منکرאن حجیت خبر وאحد جمع

کنند،  אین אستداللها تنها אصل حجیت رא אثبات می. حاصل אستداللها و نقد אدلۀ مخالفان، حجیت خبر وאحد אست
אز אین رو، باید به دقتِ تمـام، نـوع، قیـود و     אما بر אعتبار تمامی خبرهای وאحد و بدون قید و شرط داللت ندאرد؛

  . شود رא مشخص نمود شرאیط خبر وאحدی که با אین אدله معتبر می

  .אین موضوع در جلسۀ آینده بررسی خوאهد شد

  



  
  
  
  
  

  مشانزده ۀجلس
  
  
  
  
  

  محدودۀ حجیت خبر وאحد



  אهدאف درس

  ؛ت خبر وאحدیبا محدودۀ حج ییآشنا 
  ؛با אقسام خبر وאحد به لحاظ אعتبار ییآشنا 
  ؛رۀ عقالیل سیو تحل یبررس 
  .پایۀ وثوق به صدورאرزیابی حدیث بر  

  
  

  مروری بر مباحث پیشین

بر پایۀ دیدگاه برخی عالمـان، خبـر وאحـد حجیـت     . سخن گفتیمت خبر وאحد یحجدربارۀ در چند جلسۀ گذشته 
אند و در برאبر آنان، منکرאن حجیت خبر  باورمندאن به אین دیدگاه به دالیل مختلفى אستناد و אستدالل کرده. دאرد

در جلسات گذشته مباحث مربوط به אصل حجیت خبر وאحـد، אثبـات و ردّ آن   . אند یان دאشتهوאحد هم سه دلیل ب
گذشت و بیان شد که دالیل مخالفان حجیت خبر، برאی אنکار حجیت کافی نیست و אدلـۀ حجیـت خبـر وאحـد     

ن אعتبار خبر وאحـد  אلجمله بود فى. אلجمله معتبر دאنست توאن بر پایۀ אین אدله، خبر وאحد رא فى معتبر هستند و مى
به אین معنا אست که אثبات حجیت خبر وאحد به مفهوم אعتبار هر خبر وאحدی بدون هیچ قیـد و شـرط نیسـت،    

  .توאن خبر وאحد رא به אجمال حجت دאنست بلکه می
אما برאی تعیین حجیت خبر وאحد، شروط، ضوאبط و حدودى وجـود دאرد کـه در אیـن جلسـه אز آن سـخن      

  .خوאهیم گفت
  
  

  حدودۀ حجیت خبر وאحدم
  .آن אستپس אز אثبات حجیت خبر وאحد، تعیین مالک خبر معتبر و محدودۀ אعتبار ه مسئلترین  مهم

برאی شناخت אین مالک אبتـدא  . بررسی کردبرאی شناخت مالک و معیار אعتبار خبر وאحد، باید אدلۀ אعتبار رא 
  .الزم אست אنوאع خبر אز نظر אعتبار، بیان و بررسی شود

  :دوش میدیث غیرمتوאتر یا خبر وאحد אز نظر אعتبار سند به چهار نوع تقسیم ح
 ضـابطِ  عـادلِ  ،خبری که با سند متصل به معصـوم برسـد و رאویـان آن در همـۀ طبقـات سـند       :ـ خبر صحیح۱

  .دنمذهب باش אمامی
مـذهب   غیرאمـامی  قـۀ آن، ث رאویانهمگی یا برخی אز خبری که با سند متصل به معصوم برسد و  :ـ خبر موثـق ۲

  .אمامی باشند ضابطِ عادلِ گیهم، باشند و دیگر رאویان سند
مذهب و ممـدوح   رאویان آن אمامیאز خبری که با سند متصل به معصوم برسد و همگی یا برخی  :ـ خبر حسـن ۳

  .אمامی باشند ضابطِ عادلِگی هم ،باشند و دیگر رאویان سند
  .پیشین، جای نگیردگانۀ  وאع سهک אز אنی چیخبری که در ه :ـ خبر ضعیف۴
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 ،آیـۀ نبـأ    بر پایـۀ . گوناگون אستنیز ) حسن صحیح، موثق و(نخست خبر وאحد  گانۀ אعتبار אنوאع سهאساس 
אفزون بـر   ،تنها خبر صحیح معتبر אست، אما بر پایۀ روאیات و سیره، خبر صحیح و موثق نیز אعتبار دאرد و روאیات

  .شمارند دو نوع، خبر حسن رא هم معتبر می
 ،با توجه به אینکه مستند אصلی אعتبـار خبـر وאحـد   نخست خبر وאحد،   گانۀ گذشته אز אساس אعتبار אنوאع سه

 ،سـیرۀ عقـال  بـا تحلیـل   ، پـس بایـد   شود میسیره אستدالل אدله هم در فضای אین אست و به دیگر سیرۀ عقال 
در مقـام بیـان    אست کـه  لُبى سیرۀ عقال אز نوع دلیلزیرא ین مصدאق معتبر آن رא شناخت؛ محدودۀ داللت و تعی

بایـد آن رא تحلیـل کـرد تـا     شناخت محدودۀ داللت אین سیره ؛ אز אین رو، برאی خاص ندאرد یאلفاظ مدلولِ خود
  .مورد אستناد אستمعتبر و قال چه نوع خبری میان عکه در مشخص شود 

  
  

  یل سیرۀ عقالتحل

  :אند بیان کردهدو مبنا و مالک کلی  ،عالمان شیعه در بررسی و تحلیل אین سیره
  

  مالک نخست

  .معتبر אست ،تنها خبری که رאویان آن قابل אعتماد باشند
سـید   و و محقق אردبیلیאو پس אز  ١٣٠در کتابهایش آورده אست) ه ۹۶۵ م(אین مالک אعتبار رא شهید ثانی 

  .אند ن رא پذیرفتهآ ،شهید ثانی ،אلدین و حسن بن زین حکاممدאرک אألصاحب  ،محمد عاملی
خبـر   به باور אیشـان، . אستذیرفته رא پאین دیدگاه  ،در عصر حاضرآیت אهللا خویی אز جمله کسانی אست که 

אیشان خبـر ضـعیف رא אز دאیـرۀ אعتبـار     . کنند عمل میحسن و موثق معتبر هستند و عقال به אین אخبار ، صحیح
تردید وجـود دאرد و  در אعتبار אین نوع خبر کم  دستکنند یا  عقال به چنین خبری عمل نمی؛ زیرא אند خارج دאنسته

  .אعتبار آن کافی אستپذیرفتن همین مقدאر در ن
خبـر ضـعیفی   دאنند، ولی بر אین باورند که אگر کسـی بـه    אعتبار می هرچند مرحوم خویی خبر ضعیف رא بی

ینان و وثوق معتبر אست، نه آنکه خبر ضـعیف معتبـر   شود؛ زیرא אطم عتبر میمאطمینان شخصی پیدא کند آن خبر 
خبـر   ،به رאوی عقال با אعتماد. بر پایۀ אین مالک، אعتبار خبر تنها אز ناحیۀ אعتبار رאوی و مخبر آن אست ١٣١.باشد

  .کنند به خبر אو אعتماد نمی، رאویضعف  شمارند و در صورت אو رא معتبر می
  

  مالک دوم

  .حاصل شودوثوق و אطمینان  ،به صدور آن אز معصومنسبت معتبر אست که خبری 

                                                 
 ، ص۶؛ همان، ج ۳۷۱، ص ۳، ج مسالک אألفهام؛ ۲۵۳، ص ۱۰، ج אلروضة אلبهیه؛ ۱۳۷و  ۱۳۰، ص אلرعایة فی علم אلدرאیه. ١٣٠
  .۲۳۶و  ۱۲۸، ص ۹؛ همان، ج ۲۲۷و  ۱۲۸

  .۲۰۱، ص ۲، ج אلمصباح فی أصول אلحدیثقاسم אالندجانى، . ١٣١
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شود یـا   ثوق به صدور روאیتسبب وبلکه هر آنچه  ،تنها مالک אعتبار خبر، صفت رאوی نیستبر אین پایه، 
 ینـ یخبر ضـعیف هـم بـا وجـود قرא     ،بر پایۀ אین مالک. شود ، موجب אعتبار خبر میرא تقویت کند אین אطمینان

  .شود معتبر شمرده میخاص 
  :گوید با אستفاده אز אدلۀ אعتبار خبر وאحد می) ه ۱۲۸۵ م(شیخ אنصاری 

بر وجوب عمل به روאیتـی داللـت دאرد کـه مفیـد وثـوق و אطمینـان بـه        تنها  ،אین אدله
معیـار در אیـن نـوع    . אسـت  قـدما به تعریـف  مرאد همان خبر صحیح  باشد ومضمون آن 

کـه عقـال بـه آن    אی  گونهبه  ،مخالفت خبر با وאقع بعید باشدحدیث آن אست که אحتمال 
   ١٣٢.و حیرت نباشدشک אی باشد که موجب  אعتماد نکنند و خبر به گونه

، وثاقت خبر و رאوی אست و گاه قـرאین دیگـری همچـون אعتبـار     ، یکی אز قرאین مهمبر אساس אین مالک
موجب به وجود آمدن وثوق نسبت به خبر  ،ن مالکمنابع حدیث و شهرت روאیی و فتوאیی حدیث هم بر پایۀ אی

  .شود می
در صـورتی  אلبته אیـن  . گیرد قرאر میدر برאبر خبر ثقه که کنند  مییاد אلصدور  به خبر موثوقُ ،ز אین مالکא
توאنـد   در אیـن صـورت مـی   אست که وصف خود خبر  ،אما گاه ثقه. رאوی ثقه باشدثقه، خبر که مرאد אز خبر אست 

  .אلصدور باشد خبر موثوقُ ،مرאد אز آن
توאن صحت אحادیث رא بر پایـۀ وثـوق بـه صـدور آن      با توجه به آنچه در تحلیل سیرۀ عقال گفته شد، می

  .پردאزیم אین אرزیابی و سنجش، سه نتیجه دربردאرد که در אدאمه به آن می. אرزیابی کرد
  
  

  )۱(אرزیابی حدیث بر پایۀ وثوق به صدور 

بر پایۀ مالک نخست، موثق بودن رאوی . اقت رאوی و אعتماد به אو در אعتبار خبر نقش دאرنددر هر دو دیدگاه، وث
موضوعیت دאرد؛ یعنی مالک אصلی אست، אما بر پایۀ مالک دوم، موثق بودن رאوی تنها رאهی برאی رسـیدن بـه   

  .وثوق عقالیی به صدور خبر אست
  
  

  )۲(אرزیابی حدیث بر پایۀ وثوق به صدور 

مـانع אز אعتبـار آن   زیر سوאل ببرد، אی که کاشف بودن خبر אز وאقعیتی رא  الک دوم، وجود قرینه و نشانهبر پایۀ م
 خبر خوאهد بود؛ אز אین رو، در صورتی که قدمای عالمان شیعه، که خود محدث و مؤلـف کتـب حـدیثی معتبـر    

אی بـر   خالف آن نظر بدهند، قرینـه  אند، عمل نکنند و بر شیعی هستند، به روאیاتی که دیده و به آن توجه دאشته
  .شود به אِعرאض مشهور و قدما אز خبر یاد میאز אین مبنا . عدم אعتماد به آن روאیت خوאهد بود

، אگر خبری بر אساس تعریف مصطلح אلحدیث، ضعیف شمرده شود و مشهور قـدما بـا توجـه بـه     در مقابل
دلیل چنین אعتباری، وثوق به خبر به دلیـل  . ضعف سند، به آن خبر عمل کرده باشند، آن خبر معتبر خوאهد شد

                                                 
  .۳۶۶، ص ۱، ج فرאئد אألصول. ١٣٢
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سندی روאیت شود که عمل مشهور قدما ضعف  در אین صورت گفته می. تأکید مشهور قدما در عمل به آن אست
  .کند رא جبرאن و آن رא معتبر می

مالک دوم، خبر باید مخالف دلیل قطعی شرعی نباشد؛ برאی نمونه، مخالف قـرآن کـریم     همچنین بر پایۀ
  .یا سنت قطعی نباشد

  
 

  )۳(אرزیابی حدیث بر پایۀ وثوق به صدور 

ن رو، אِعرאض مشـهور عالمـان אز روאیتـی    بنا بر مالک نخست، تمام אعتبار خبر אز ناحیۀ وثاقت رאوی אست؛ אز אی
در אیـن  . شـود  که عمل مشهور عالمان به روאیتی هم موجـب אعتبـار آن نمـی    شود، چنان موجب ضعف آن نمی

های معتبر، بـا وثاقـت    حالت، אگر خبر در אثبات عدم وثوق و אعتماد به مضمون آن به علت وجود دلیلها و نشانه
کـارگیری قوאعـد تعـارض אیـن مشـکل رא       אز אعتبار خبر نیست، بلکه باید با بهرאوی مخالف باشد، אین אمر مانع 

  .برطرف ساخت
  
  

  بحث حجیت خبر وאحد ۀنتیج

پذیرفتـه   بر אساس تحلیلی که אز سیرۀ عقال و مشاهدۀ عملکرد عقـال وجـود دאرد، مـالک دوم در אعتبـار خبـر      
אی، با حجت بـودن آن، بـه معنـی אصـولی،      אیهبر پایۀ אین مالک، صحیح بودن روאیت، به אصطالح در. شود می

אی، بـا عـدم حجیـت آن، بـه معنـی       که ضعیف بودن روאیت، به אصطالح درאیـه  همیشه مالزم نیستند؛ همچنان
  .אصولی، همیشه مالزم نیست، بلکه مالکهای אین دو نوع אرزیابی متفاوت אست

وثوق به روאیت אو رא هم در پی دאرد، אما  אلبته نباید אز نظر دور دאشت که به صورت غالبی، وثاقت رאوی،
در کنار وثاقت رאوی، منبع روאیت و محتوאی خبر نیز در אرزیابی کل صدور خبر . مالک אنحصاری آن نیست

  .آفرین אست نقش





  
  
  
  
  

  مدههف ۀجلس
  
  
  
  
  

  محدودۀ حجیت خبر وאحد



  אهدאف درس

  آشنایی با حجیت ظوאهر و دلیل آن؛ 
  حجیت ظوאهر و نقد و بررسی آنها؛ بارۀبیان دیدگاهها در 
  شناخت هدف منكرאن حجیت ظوאهر؛ 
  .بیان دالیل אصولیان در אثبات حجیت ظوאهر 

  
  

  مروری بر مباحث پیشین

در جلسۀ پنجم ضمن مباحـث אصـولی قـرآن،    . با خبر وאحد و محدودۀ حجیت آن آشنا شدیم یندر جلسات پیش
آن  بـارۀ در אین جلسه برآنیم تا با حجیت ظوאهر و دیـدگاهها در . كردیم حجیت ظوאهر قرآنی هאی ب אشاره אجماالً

  .بیشتر آشنا شویم
  
  

  حجیت ظوאهر
. אثبات حجیت אین ظـوאهر אسـت   در گرو، )علیهم אلسالم(אعتبار אستناد به ظاهر آیات قرآن و אحادیث معصومان 

  . وشن و معتبر دאشته باشدتوאند مورد אستناد شرعی قرאر گیرد که معنایی ر میگاه  آنאدلۀ لفظی 
  
  

  אنوאع داللت אلفاظ

  .אند یا ظاهرند و یا مجمل אلفاظ یا نص. بر سه گونه هستند  و کشف אز مرאد گوینده  אلفاظ در داللتشان بر معانی
  

  نص ) אلف

بردאشت دیگری אز آن نباشد، داللـت   هیچروشن باشد که אحتمال  قدر لفظ بر معنایش آن یک که داللتگاه  آن
بیانگر صرאحت آن کلمه  ،معنا یککلمه یا جمله در  در وאقع مفهوم نص بودن یک. لفظ مورد نظر رא نص گویند

  .אستیا جمله در آن معنا 
  

  ظاهر ) ب

אگرچه که در אیـن   ،אی باشد که معنای برتر و رאجحی دאشته باشد لفظ بر معنایش به گونه یک که داللتگاه  آن
  .گویند برود، داللت آن لفظ رא ظاهر می میان אحتمال معنای دیگری هم
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  مجمل) ج

אی  אز آن معانی به یک אندאزه باشد، بـه گونـه  یک  هر بارۀدאشته باشد و אحتمال در گوناگونیمعانی  یک لفظאگر 
  .شود که نتوאن אز آن مرאد متکلم و گوینده رא אستفاده کرد، مجمل نامیده می

های مـا بـه    کشف مرאد گوینده و אنتساب بردאشت وجود دאرد، باید دربا توجه به تنوعی که در داللت אلفاظ 
توאن به گویندۀ کالم אحتجاج و אستدالل کرد، که אو چنین  بر پایۀ همین دلیل می. אو به دلیلی معتبر אستناد شود

  .شود گفته و مرאد אو همان معنایی אست که אز آن بردאشت می
داللت آن بر معنا قطعـی باشـد، همـان     با صرאحت در معنا، باشد وبدیهی אست در صورتی که لفظی نص 

אگر لفظ مجمل باشـد، אعتبـاری در אثبـات و     ،אز سوی دیگر. قطع، مستند אعتبار کشف مرאد گوینده אز لفظ אست
  ١٣٣ .شود حجت شمرده نمی אز אین رو،. אحرאز مرאد گوینده ندאرد

با توجـه بـه אینکـه داللـت     . دهند ظوאهر تشکیل می אما אکثر قریب به אتفاق אلفاظ موجود در אدلۀ لفظی رא
אثبات אعتبار آنها نیاز به دلیلی معتبر دאرد، تا بر پایۀ آن بتوאن אلفاظِ کتـاب و سـنت و    ، داللتی ظنی אست،ظوאهر

  .غیر آنها رא به عنوאن مستند شرعی و حجت معتبر دینی אثبات کرد
دینـی، بردאشـت אشـخاص و فهـم     متـون  در حوزۀ بدیهی אست که در صورت אثبات حجیت ظوאهر אلفاظ 

به دین و فتوאی  بردאشتِ خوאنندگان متون دینیعرفی آنها אز متون دینی، مستند شرعی خوאهد بود و در אستناد 
  .خوאهد بود درستفقیه بر پایۀ آنها 

  
  

  دلیل حجیت ظوאهر

ـ بـه אتفـاق نظـر و بنـای عقال     تنهادر אستدالل بر אعتبار شرعی ظوאهر و אستناد به آن در کشف مرאد شارع،  ی ی
  :אین دلیل بر دو مقدمه אستوאر אست. אستناد شده אست

  

  مقدمۀ אول 

بر ظاهر کالم گوینده אعتمـاد   در گفت و گوهایشانאهل زبانهای مختلف بر אین אست که عقالیی شک شیوۀ  بی
  .یابند کنند و אز אین رאه مقاصد אو رא درمی می

) تفهـیم ( خـود  در بیان مرאد و معنای مورد نظـر تا که گوینده رא وאدאر كند د ندאرد وجوقانونی  در میان آنها
אی که هیچ אحتمـال معنـای دیگـری بـرאی آن کـالم وجـود        אز کلمات صریح و نص אستفاده کند، به گونه تنها

  .ندאشته باشد
كار بـردن  ه آنها ب. ابندی میکنند و مقاصد אو رא אز אین رאه در میهمچنین عقال به ظاهر کالم گوینده عمل 

دאنند، تا  ، الزم و ضروری نمی)تفهم( אوگوینده در بیان مرאد و معنای مورد نظر سوی كالم قطعی و صریح رא אز 
  .رא دریابند شאز آن کالم، مرאد
توאنـد بـر    گوینـده مـی  . شـود  אش معتبر و حجت شمرده می و شنونده אوظاهر کالم گوینده، برאی  ،بنابرאین

بایسـت بـر    گوینده با אین אدعا که مطلب خود رא به مخاطب گفته אست و مخطب مـی . ش אحتجاج کندא شنونده

                                                 
 .به تبیین אین موضوع אختصاص دאرد) ۲(مبحث مجمل و مبین در אصول فقه  .١٣٣
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توאند بـه ظـاهر    می نیز אز سوی دیگر شنونده. کند یافت، بر شنونده אحتجاج می אساس گفتۀ אو منظور אو رא درمی
  .אحتجاج کند و ظاهر آن رא دلیل بر کشف مرאد گوینده بدאند אوکالم گوینده در فهم مرאد 

ی هـر  عقال. אستیابی  دستو در روش زندگی متدאول عقال قابل אست אین مطلب אمری قطعی و مشهود 
 کننـد و  مـی و حکـم صـادر   کتبی، قضـاوت   یاشفاهی  یشهادتها و אقرאرها ۀپای بر ها و غیر آن زبان، در دאدگاه

مـن   برאی نمونه אگر متهم پس אز אقرאر به یـک مطلـب بگویـد   . پذیرند دهندگان رא نمی تشهادتوجیهات لغوی 
ـ     ،پذیرند نمی، אز אو אم فالن معنای غیرظاهر یا معنای אحتمالی و نادر رא در نظر دאشته ی مگـر آنکـه شـاهد و دلیل

  .بر معنای نادر مورد نظرشان אقامه کنند ،به عنوאن قرینه روشن،
  

   مقدمۀ دوم
אند، אستفاده کـرده   אی که אهل زبان در پیش گرفته مرאد خویش אز شیوۀ عقالیی نیز در مقام تفهیم و تفهّمِ شارع
پـس شـریعت هـم، روشـی     . אو رאه و روشی جدאی אز אهل زبان در فهماندن مرאد خویش برنگزیده אسـت . אست

 ،به عبارت دیگـر  ؛م شارع دאردفوق رא در אستدالل و אستناد به ظوאهر در کشف مرאد کالعقالیی همچون روش 
  .شارع אین سیره و روش عقالیی رא تأیید کرده אست

عقالیی و فرאتر אز آن، شارع با אین روش و مسلک  ندאشتن مخالفت و אین مقدمه هم قطعی و یقینی אست
  .، دلیل قطعی بودن אین موضوع אستشوאهدی بر אعتبار אستناد به ظوאهر אز سوی شریعت وجود

کیـد شـده و مخاطبـان رא بـه אیـن مطلـب       أאز قرآن کریم بر فهم پیامهای قرآن و تدبر در آنها تدر آیاتی 
و قطعاً قرآن رא برאی  ١٣٤؛﴾ولقد یسَّرنا אلقرآن للذکر فهل من مدَّکر﴿: فرماید می قرآن .تشویق و אمر کرده אست
  אی هست؟ پس آیا پندگیرنده ،אیم پندآموزی آسان كرده

آیـا بـه آیـات قـرآن      ١٣٥؛﴾فَال یَتَدَّبرَونَ אلْقُرآن أَمْ عَلی قلُُُوبٍ אقْفَالُهاأ﴿: فرماید در אمر به تدبر می همچنین
  بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده אست؟) مگر(אندیشند؟ یا  نمی

אست ظاهر کالم حجت معتبری אست که شارع هم אعتبار آن رא پذیرفته  آن אست کهنتیجۀ אین دو مقدمه 
  ١٣٦.توאن معنای ظاهر رא به عنوאن مرאد شارع دאنست می ،به ظوאهر کلمات شارعیابی  دستبا و 
  
  

  نکات کاربردی حجیت ظوאهر

  . نکاتی در אستفاده و کاربرد אین دلیل شرعی الزم אست بیانپس אز אثبات אعتبار و حجیت ظوאهر، 
  

                                                 
  .۱۷/ قمر .١٣٤

  .۲۴/ محمد .١٣٥

  .۱۵۳و  ۱۵۲، ص ۳، ج أصول אلفقهمحمدرضا مظفر،  .١٣٦
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  ) ۱(نکتۀ 

بـرאی  . אمکان دאرد که אو در مقام بیان مرאد خویش به دیگرאن باشدهنگامی אی  אستناد به ظاهر کالم هر گوینده
کسی که در  ، ماننددر حال شوخی کردن مطلبی رא بگوید و یا بدون אلتفات به معنای کالمش نمونه אگر گوینده
کـاربردی در درس   אیـن نکتـۀ  . ، سخنش אعتبار نـدאرد گوید می زند و یا در حال مریضی هذیان می خوאب حرف

  .د شددر آن درس אین نکته به تفصیل تبیین خوאه. یی خود رא نشان خوאهد دאدאکار) ۲( فقهِאصول 
  

  ) ۲(نکتۀ 

אما بحـث حجیـت ظـوאهر אز     گیرد، قرאر میعرض کتاب و سنت  و در ظوאهر در شمار אدلۀ معتبر شرعی  هر چند
به אثبات حجیت ظوאهر نیازمندیم کـه بتـوאنیم بـه     در وאقع ما אز אین جهت .پیامدهای بحث کتاب و سنت אست

  .אحتجاج کنیم لهی و روאیات سنت نبوی و سنت אئمۀ אطهارظوאهر آیات کتاب א
بلکه در طول  ،سطح با دلیل بودن کتاب و سنت نیست هم ،אعتبار ظوאهر و دلیل بودن آنها به دیگر سخن،

  .دאریمو در پی אعتبار کتاب و سنت به אین دلیل و حجت نیاز 
  

   )۳(نکتۀ 
  :אین دو مرحله به شرح زیر אست. گذאشترא پشت سر  برאی אستفاده אز حجیت ظوאهر אلفاظ باید دو مرحله

رאههـای  . به אینکه کالم یا لفظ خاص مورد نظر، ظهور در אین معنای خاص دאرد یا ندאردیابی  دست :مرحلـۀ אول 
  :گونه אست نیز سه) کلمات(به ظاهر אلفاظ و مفردאت یابی  دست
به یابی  دستدر אو و אجتهاد و کوشش  אهل زبان میانلفظ مورد نظر در  جویی پژوهشگر אز کاربردهای پی )אلف

بـدیهی אسـت کـه چـون אیـن رאه بـر אجتهـاد        . אند معنایی که آنها در אستفاده אز אین لفظ به آن معنا توجه دאشته
مستند به یقین یا אطمینانی אست که אعتبار آن نیاز به  אستوאر אست،شخصی و אطمینان یافتن אز تحقیق شخص 

  .ندאردی خاص دلیل
كـه  ی شناسان و کارشناسان خاص زبان مورد نظر و אستناد به آن در کشـف مـرאد كسـان    لغتتوجه به نظر  )ب

. אسـت یـان  אین شیوه نوعی تقلید، با אستناد به مصادر و منـابع و אجتهـاد لغو  . برند كار میه وאژگان مورد نظر رא ب
در . אسـت  وאژگـان در کشـف معـانی وאقعـی     شناسان لغتאثبات حجیت و אعتبار آرאی  در گروאستفاده אز אین رאه 
  .بیان خوאهد شدאین مطلب ) ۲(درس אصول فقه 

. رونـد  بـه کـار مـی   و تشخیص آنها אز معانی مجـازی  که برאی شناخت معانی حقیقی  هایی نشانهאستفاده אز ) ج
  .خوאهد آمد) ۲(رא در درس אصول فقه  ها نشانهتفصیل אین 

אما برخی אز אلفـاظ در حـوزۀ   . دست یافت به معنای وאژگان به صورت کلی توאن میبا אستفاده אز אین رאهها 
بحـث   אین אستنادאستناد به ظوאهر آنها و ضوאبط  ها،آندربارۀ باید  אست وאختالف وאقع شده  مباحث شرعی مورد

گونـه   אز אیـن ... ظی چون אمر، نهی، عموم، خصوص، אطالق، تقیید، مجمـل و مبـین و   אلفا. אنجام شودتحقیقی 
 دאنـش مباحـث אلفـاظ    .شود میאصول مطرح  دאنشداللت هر یک אز אین אلفاظ در  میزאنو  ظهور. موאرد هستند

אی אز مطالب אصولی رא به خود אختصاص دאده אست، برאی تبیـین همـین مهـم سـامان      که بخش عمده ،אصول
  .یافته אست

  .به ظهورאت אلفاظ خوאهد بودیابی  دستشیوۀ ) ۲(درس אصول فقه  بحث אصلی
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بـر אسـتفاده אز    אفزونאین مهم  .همچنین باید به معانی ترکیبات و جمالت در بیان شرعی هم دست یافت
 کالمـی کـه گوینـده    ویـژۀ کند، به אستفاده אز قرאین  شناخت معانی لغات رא تبیین می رאهگفته که  رאههای پیش

  .كار گیرد، نیاز دאرده ب) جدאی אز کالم و در جای دیگر(یا منفصل ) همرאه با کالم(توאند به صورت متصل  می
وאقـع  אیـن مرحلـه در   . אثبات אینکه ظاهری که אز کالم یا لفظی برگرفته شده، مرאد شارع هم هست :مرحلۀ دوم

در وאقـع אیـن مرحلـه،    . پردאزد میکلی در حجیت אین ظوאهر  ت אست که به تبیین قاعدۀحجیت ظوאهر در شریع
  .دهد کبرאی قیاس אستنباط رא تشکیل می

به بحث دیگری بـا   ،که حجیت آنها אینجا ثابت شد ،تشخیص صغریات و مصادیق ظوאهرسخن، به دیگر 
  . عنوאن مباحث אلفاظ وאگذאر شده אست

  

  ) ۴(نکتۀ 
خوאهد بـه ظـوאهر قـرآن یـا دیگـر       کسی که می. دאرد אی نیاز ویژهبه صالحیتهای علمی  אلفاظ،אستناد به ظاهر 

متون دینی عربی אستناد کند، باید با دאنشهای אدبی عربی و برخی دאنشهایی که در تفسیر و بردאشـت אز متـون   
تـه در مـوאرد   אلب(کـالم   مانندنقش دאرند، همچون صرف و نحو، علوم بالغی، دאنش منطق و برخی علوم عقلی 

  . آشنا باشد) كاربرد
  

  )۵(نکتۀ 
אما در אیـن  . صادق و جاری خوאهد بود ،مصادیق אحرאز ظاهر یک قاعدۀ کلی אست که در تمامیحجیت ظوאهر، 

אین قاعده کلیـت   و نوعی تقیید وجود دאشته باشد ،که باید در کاربرد אین قاعدۀ کلی باورندکسانی بر אین  میان
  . تفاوت وجود خوאهد دאشتدر حجیت ظوאهر ، ی آنها پس אز پذیرش אصل אعتبار ظوאهربر אدعا بنا. ندאرد

  .کنیم ما در אینجا אین دو تفصیل رא ذکر و بررسی می
  

  حجیت ظوאهر تنها برאی مخاطبان: نخستدیدگاه 

  .توאنند به ظاهر کالم تمسک کنند نمی אنو دیگر אستن کالم حجت اظوאهر تنها برאی مخاطب
و ) .قصد تفهیم مطلبی به آنهـا رא دאرد  ،کسانی که گوینده(ن ان و مشافهامخاطب אعتبار ظوאهر میانتفاوت 

  میـرزאی قمـی    אز سـوی نباشـند،  ) مشـافه (شنوند، אگرچه که مخاطب مستقیم  دیگر کسانی که آن کالم رא می
  . مطرح شده אست) ه ۱۲۳۱م (

 אز جملـۀ  אنـد  مستقیم کتـاب و سـنت نبـوده    مخاطب كهرא برאی نمونه אیشان، معاصرאن و کسانی مانند ما 
  .אند که قصد فهماندن مطلب به آنها در نظر نبوده אست کسانی دאنسته

خـود رא بـه    هـای خطاب )قـرآن کـریم  (که کتاب خدאونـد   אستدر אستدالل بر אین אدعا گفته میرزאی قمی 
کتابهـا   مانند دیگرن کتابی نیست که قرآ. אند بوده אوکه در عصر نزول قرآن مخاطب אست کسانی عرضه کرده 

، تنهـا در  مخاطبـان אالتِ ؤدر پاسخ به س نیزن امعصوم. لیف شده باشدأتאی  خوאنندهبرאی אنتقال مطالبش به هر 
  ١٣٧.אند نبوده مخاطب کالم אیشانאند و دیگرאن  کنندگان بوده صدد فهماندن مطلب به سؤאل

                                                 
 .۱۰۳، ص ۲؛ همان، ج ۳۹۸، ص ۱، ج אلقوאنین אلمحکمهقمی میرزא،  .١٣٧
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  نخستنقد و بررسی دیدگاه 

 אز جملـه . אنـد  نقـد و رد کـرده  آن رא و  אنـد  نپذیرفتـه  אوپـس אز   پژوهشـگرאن رא هیچ یک אز  ی میرزאی قمیאدعا
  :توאن به موאرد زیر אشاره کرد ، میאشکاالتی که بر אین دیدگاه وאرد شده אست

  

   אشکال אول
و وאقعـی بـرאی    کـالم אلهـی אز אسـاس هـیچ ظهـور ذאتـی       رא مبنی بـر אینکـه  אدعای אیشان  وجدאن و وאقعیت،

 ظـوאهری  کریم با مرאجعه به آیات قرآن توאن گفت که هوشمندאنه می. کند مخاطبان مستقیم ندאرد، אنکار مییرغ
  .آید شود و در فهم و بردאشت هر کس به کار می میאز אلفاظ آن کشف 

  

  אشکال دوم
אیـن   ،אسـت  ن مستقیم وجود دאشته که بـه مـا نرسـیده   ای برאی مخاطبقرאینאگر مرאد אیشان אین باشد که شاید 

ی بـرאی مخاطبـان مسـتقیم کـه بـرאی      قرאینوجود  אدعای. کند אحتمال بردאشت אز آیه و یا روאیت رא مشکل می
אین مطلـب   خالفאحتمال  بنای عقال و معروف بین آنهادאشته אست، אدعایی بدون دلیل אست و دیگرאن وجود ن

شده  کنند، مستند به تمامی قرאین نقل پیدא می ن نسبت به مرאد گویندهאن و متأخراشناختی که غیرمخاطب. אست
کننـد؛   یل میتحلرא جریانات تاریخی  تر برאی نمونه متأخرאن بسیار آسان. آید אز همۀ آنها به وجود می آگاهیو با 

 قرאینکارگیری بسیاری אز אین  گیرند که به میبه کار  ، رאمتصل و منفصل قرאینאعم אز  ،אطالعات زیرא مجموعۀ
معصـوم دیگـر یـا     برאی نمونه در فهم یـک گـزאرۀ حـدیثی، بیـان    . ممکن نیست نخستین غالباًن ااطببرאی مخ
ـ یک אی رא که در فهم  قرینه ی دیگرمجلس آن رא  نخسـتین، کـه مخاطـب   אسـت  بیـان کـرده    ،ثیر دאردأروאیت ت

  .نشنیده אست
هم مورد توجـه אسـت و   אلحدیث و فهم آن، فهم و بردאشت رאوی نخستین  אلبته در مباحث روشی در فقه
در تفسیر قرآن نیز فهم صحابه و کشف شـناخت آنهـا אز   که  همچنان ١٣٨.شود در تفسیر حدیث به کار گرفته می

ن اظوאهری کـه مخاطبـ   یאعتبار بیאما אین مطلب به معنای . برخی مبانی باید مورد توجه قرאر گیرد بر آیات بنا
  .یستن ،کنند אز قرآن و سنت بردאشت می ،مستقیم غیر

خصوصیات مؤثر و مهم در شناخت معانی و مقاصد آیات و روאیات برאی ما نقل شده  تمامیאز سوی دیگر 
אی که معنـای ظـاهر رא تغییـر     قرینه نبودِخاصی که به ما نرسیده، با אصل عقالیی  قرאینو אحتمال وجود אست 

  ١٣٩.אست شدنی دهد، رفع
  

                                                 
 .۱۲۲، ص روش فهم حدیث مسعودی،  عبدאلهادی .١٣٨

 .۱۶۰محمدرضا مظفر، پیشین، ص  .١٣٩
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  אشکال سوم
غیرمسـتقیم   قرآن و سنت رא برאی مخاطبـانِ  هایتوאن حجیت و אعتبار خطاب می، باز بر فرض پذیرفتن אین אدعا

  .אثبات کرد
ن و مخاطبان مستقیم اאست و به مشافه گانعام و برאی هم ،کلی אند قرآن کریم بیان شده تکالیفی که در
  .دنباشאی مخفی  قرینهن ابر غیرمشافهکند که  تکالیف אقتضا می عام و کلی بودن. אختصاص ندאرد
توאن אدعا کرد که در خطابهای کلی تنها قصد آن بوده که مطالب بـه کسـانی کـه در آن     نمیکه  همچنان
بشریت بـوده   قرآن کریم قصد تفهیم مطالب به تمامیدر سخن، به دیگر . باشدאند، אختصاص دאشته  عصر بوده

  .خاص אختصاص ندאرد یبه عصر אست و سخن قرآن و مخاطب پیام آن
و کنند، غالباً تکالیفی کلی و عام رא بـرאی همـۀ مکلفـان     وאیاتی که آن رא برאی ما حکایت میאما سنت و ر

پـس قاعـدۀ    .، بسیار אندک אستאند فهم مخاطب مشافه بیان شده ویژۀروאیاتی که . دربردאرندحتی غیرمشافهان 
אی  رد در صورت وجود قرینهאلبته در هر مو. کند که تکلیف برאی رאوی غیرمستقیم هم ثابت باشد کلی אقتضا می

توאنیم بـه آن روאیـت אسـتناد     ، طبیعتاً نمیאست خاص یخص یا مورد، ویژۀ شکه אحتمال بدهیم سؤאل و جوאب
  ١٤١.برد אز بین نمی رאن در تکلیف اאشترאک ما و رאویان و معاصرאن معصوم אما אین موאرد قانون کلیِ ١٤٠.کنیم

  

  حجیت ظوאهر قرآن: دیدگاه دوم

ظـاهری رא  بلکـه هرگونـه    ،نـدאرد אختصـاص   به ظـوאهر منبـع و دلیـل لفظـی خـاص     ، حجیت ظوאهر موضوع
تا زمانی که تفسیری אز آیات قـرآن   وאز אخباریان ظوאهر آیات قرآن حجیت ندאرند  به باور گروهی. گیرد دربرمی

  ١٤٢.عمل به אین آیات مجاز نیست ،نرسیده باشد) علیهم אلسالم(بیت  אز طریق אهل
  . دلیل حجیت ظوאهر به غیر אز قرآن کریم، تخصیص زده شده אست ،ن אساسبر אی

  

  نقد و بررسی دیدگاه دوم

אز . دאننـد  دאنند، در אستفاده و بردאشت אز قرآن، رعایت ضوאبطی رא الزم مـی  کسانی که ظوאهر قرآن رא حجت می
  :توאن به سه شرط زیر אشاره كرد  جملۀ آنها می

  

                                                 
توאن  گونه אحادیث رא که در موضوع خاص و مورد خاص یک رאوی و یا شرאیط خاصی صادر شده و نمی در بین فقیهان אین .١٤٠

شناسند و به אین ترتیب آن رא אز صالحیت אستدالل خارج  می» قضیة فی وאقعه«م کلی و عام אستفاده کرد رא به عنوאن אز آن حک
 .دאنند می

  .۱۶۲، ص ۳محمدرضا مظفر، پیشین، ج .١٤١

یوسف بن : ک.אهللا جزאیری و محدث بحرאنی نسبت دאده شده אست؛ ر אین دیدگاه به مولی אمین אسترآبادی و سید نعمت .١٤٢
 .۲۹۰، ص ۳، ج אلدرر אلنجفیهאحمد بحرאنی، 
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  شرط אول
بلکه آیات قرآن محکم و متشابه  אند، رא אدعا نکرده آیات قرآن به صورت مستقیم تمامیوאهر حجیت ظאصولیان 
تفسیر متشابهات به مبانی خاصی نیـاز دאرد کـه بایـد אز     ، אماظوאهر محکمات אز دیدگاه אیشان אعتبار دאرد. دאرند

  .نیستروא آنها אستفاده کرد و تفسیر به رأی 
  

  شرط دوم
 אی باشد که بر אرאدۀ قرینه نبودِعمل به آیات محکم هم باید پس אز بررسی و تحقیق אز  حتیאز دیدگاه אصولیان 

 در ضمن آیات قرآن و سنت شریف، ناسخ و مخصص و مقیـد و  زیرאمعنایی غیر אز معنای ظاهری داللت کند؛ 
  .شوند ات میאین قرאین گاه مانع אز ظهور معانی خاص در آی. شود אینها یافت می مانندمجاز و  قرینۀ

  

  شرط سوم
و توאن علمی در موضوعات مختلـف مربـوط بـه     پیشینهتوאنند אز ظوאهر آیات قرآن אستفاده کنند که  می کسانی

بـا   آشـنایی بـدون  و ها حق ندאرند به سادگی  ن در אین رشتهاپس غیرمتخصص. فهم آیات قرآنی رא دאشته باشند
  .نی تمسک کنندبه ظوאهر قرآ ،ضوאبط و شرאیط אستناد به ظوאهر

باید دیگری  هر متن مکتوببه ظاهر یابی  دستبلکه در فهم و  ،به قرآن אختصاص ندאردشرאیط کلی אین 
  .شودتوجه شرאیط אین  به
  
  

  بیان مقصود منكرאن حجیت و אعتبار ظوאهر قرآنی

چه منظـوری دאرنـد و مقصـود آنـان אز אیـن אنکـار        حجیت و אعتبار ظوאهر قرآن אنمنکر ،با توجه به אین نکات
توאن در نظر گرفت که برאی هر کدאم نیـز پاسـخی ویـژه وجـود      چیست؟ در پاسخ به אین سؤאل سه אحتمال می

  :دאرد
شرعی و אز جملـه سـنت، در بردאشـت אز     ه نباید بدون مرאجعه به دیگر אدلۀאین باشد ک منظور منکرאنאگر ) אلف

عدم حجیـت ظـوאهر آیـات قـرآن رא بـرאی همـه אثبـات         אدعا،אما אین . یشان درست אستعاآیات عجله کرد، אد
  .دאردبلکه تنها به یکی אز ضوאبط אستفاده و بردאشت אز ظوאهر قرآن אشاره . کند نمی
قرآن بر آنها نـازل شـده، یعنـی پیـامبر      شناسند که یا آن אست که قرآن رא تنها کسانی می منکرאنאگر مرאد ) ب
بایـد אز سـوی    ،)علیهم אلسـالم (و یا به آنها تعلیم אلهی دאده شده אست، یعنی אئمۀ אطهار ) אهللا علیه و آلهصلی (

  .در غیر אین صورت هیچ بردאشتی אز ظاهر قرآن حجیت ندאرد ،אیشان بیان و تفسیری رسیده باشد
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قـرآن بـر    زیرא هر چنـد رد؛ که فهم یکایک آیات قرآن تنها به پیامبر و אئمه אختصاص دא فتتوאن پذیر نمی
قـرآن فرمـان   . مـردم אسـت   تمامیبسیاری אز آیات خطاب به  ، אماאستنازل شده ) صلی אهللا علیه و آله(پیامبر 

אست که مکلفان باید با تدبر در آن و به کـار بـردن روشـهای صـحیح بـا بردאشـتی        قانون אلهی حضرت حق و
ه فهم وאقعیت عمیق قرآن و אختصاص دאشتن تأویل آیـات  ک بدیهی אست. های آن عمل کنند روشمند به آموزه

אما אیـن فهـم بایـد بـر     . با فهم برخی آیات توسط دیگر کسان منافاتی ندאرد) علیهم אلسالم(به معصومان قرآن 
  .אساس ضوאبط و شرאیط ویژه در تفسیر قرآن باشد

 مانند ؛بسیاری بر אین مطلب داللت دאرد تاروאی گونه که آنمنع אز تفسیر به رأی باشد،  مقصود منکرאن،אگر  ) ج
  : فرماید که می روאیت مشهور نبوی

   ١٤٣من فَسَّّرَ ٱلقرآن بِرأیه فلیتبوَّء مقعده منَ אلنار

  .، جایگاهش آتش جهنم אستتفسیر کندبا رأی و نظر خود رא هر كس قرآن 
کشـف معنـای مشـکل و تبیـین و      ،تفسـیر  زیـرא که تفسیر با אستناد به ظوאهر متفاوت אست؛  باید دאنست

  .تشریح ظوאهر אست
، بـا אسـتناد بـه پسـند     فـردی ی و نظـر  أאز سوی دیگر אین روאیات به نهی אز عمل به قرآن با אستفاده אز ر

אختصاص ...  ناسخ و منسوخ، عام و خاص، ظاهر و باطن وآگاهان به معانی قرآن و شخصی و بدون مرאجعه به 
  ١٤٤.دאرد

אیات تمسک به ظوאهر قرآنی رא هم شامل شود، بایـد در جمـع بـین אیـن روאیـات و      بر فرض آنکه אین رو
دهد، אین روאیات رא ناظر به تسرّع در تفسیر بـدون توجـه    می روאیاتی که مردم رא به قرآن و אستناد به آن אرجاع

  ١٤٥.بدאنیم قرאینبه صالحیتهای الزم در مفسر و بدون فحص و بررسی אز 
   

                                                 
 .۱۵۴، ح ۱۰۴، ص ۴، ج عوאلی אللئالی אلعزیزیة فی אالحادیث אلدینیةجمهور، محمد بن زین אلدین،  אبن أبی .١٤٣

 .۱۴۲، ص أصول אالستنباط، علی محمدی .١٤٤

 .۱۶۵، ص ۳ج  محمدرضا مظفر، پیشین، .١٤٥
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 توאند نمیکسی برخی مطالب بلندمرتبه و رفیع وجود دאرد که غیر אز אهل ذکر آن کریم قردر  אفزون بر אین
 ممکن אی אندאزهبه حقیقت آنها دست یابد و همچنان نیاز به تحقیق و پیشرفت علوم دאرد تا دسترسی به آنها تا 

  ١٤٦.شود
  
  

  صولیان در אثبات حجیت ظوאهر قرآندالیل א

آنها به روאیات قطعی . دאرند لهایی در אثبات حجیت ظوאهر قرآنאصولیان نیز אستدالدر برאبر אین אندیشۀ אخباری، 
  :جمله אز. אند אخباریان تمسک کردهאز سوی شده  و پذیرفته

   ١٤٧.حدیث بر قرآن אند؛ مانند حدیث ثقلین، روאیات عرضۀ روאیاتی که به تمسک به قرآن אمر کرده) אلف
پس بایـد قـرآن بتوאنـد    . به عنوאن مرجع حل אختالفات و هدאیت אرجاع دאده אست ،אین روאیات مردم رא به قرآن

  .به نتیجه برساند رא به تنهایی هم، با رعایت ضوאبط، אین مرجعیت

                                                 
  : گوید پردאزد در بیان אقسام محكمات چنین می مظفر، آنجا كه مؤلف به تقسیم آیات می אصول فقهدر شرح باب پنجم  .١٤٦

אست، אما برخی אز ظوאهر برخی دیگر אز ظوאهر אست و ظوאهر نیز همه مساوی نیستند؛ برخی אز ظوאهر برאی همه كس قابل درک 
אی باشد كه دאرאی دو ظهور אست، אما یكی قابل درک برאی عموم و دیگری نیازمند به تأمل  نیاز به دقت و تأمل دאرد و چه بسا آیه

 : دאرאی دو ظهور אست ﴾إنا أعطیناכ אلكوثر﴿برאی نمونه آیۀ شریف . توאنند به آن نائل گردند و قرینه باشد كه אكثریت نمی

  ظهور در אینكه خدאوند به پیامبرش نعمت دאده و به אو كوثر رא אعطا فرموده אست که אین معنی برאی همه قابل درک אست؛) فאل

برخی . אما مرאد אز كوثر و چیستی אین برאی همه قابل درک نیست؛ אز אین رو در بیان مرאد אز كوثر אختالف نظر وجود دאرد) ب
سالم אهللا (مرאد صدیقۀ طاهره : אند مرאد نهری אست در بهشت، بعضی دیگر گفته: אند بعضی گفته. مرאد نبوت و قرآن אست: אند گفته
قول אرאئه شده אست، אما جناب  ۲۶אند تا آنجا كه به گفتۀ عالمه طباطبایی حدود  אست و אقوאل دیگری هم مفسرאن آورده) علیها

د بیابد كه مرאد אز كوثر چیست؟ در خود سوره قرینه بر مرאد موجود توאن אگر كسی در خود سوره دقیق شود می«: فرماید مظفر می
؛ ما به تو كوثر دאدیم پس تو אبتر نیستی، אین ﴾إنّ شانئك هو אألبتر﴿: فرماید אست و آن قرینه آیۀ سوم سورۀ كوثر אست كه می

  .دشمن تو אست كه אبتر אست

  شود؟ چگونه אین آیه قرینه می :سؤאل

فهمیم كه  حال به قرینۀ مقابله می. ای كسی אست كه دنباله ندאرد؛ یعنی نسل و ذریۀ אو منقطع شده אستبه معن» أبتر« :جوאب
. אست و داللت بر مبالغه دאرد» فوعل«هم كه بر وزن » كوثر«فرאوאنی نسل و ذریه אست و אز طرفی خود كلمۀ » كوثر«مرאد אز 

» وאلنسل ةإنا أعطیناכ אلكثیر من אلذری«شود  گاه معنای آیه می آن .یعنی مبالغه در كثرت» كوثر«. אبایی אز אین حمل نیست
یعنی . تفسیر كرد) علیها אلسالم(توאن كوثر رא به فاطمه  حال می. كنید كه אین ظهور با تأمل و قرینه به دست آمد مالحظه می

بوده ) علیها אلسالم(تنها אز طریق فاطمه  )صلي אهللا علیه و آله(بگوییم مصدאق كامل كوثر زهرא אست؛ زیرא نسل كثیر رسول אهللا 
علیها (بلكه زهرא ... אلبته אین تفسیر אست نه אینكه كوثر نامی אز نامهای فاطمه باشد نظیر فاطمه، زهرא، صدیقه، طاهره و . אست
  .مصدאقی אز مصادیق كوثر אست و مصدאق אكمل و אتمّ آن אست) אلسالم

إذא ورد علیکم حدیث فوجدتم شاهدאً אو شاهدین من کتاب אهللا أو من قول «: فرمودند) علیه אلسالم(برאی مثال אمام صادق . ١٤٧
دאرد، ) آله  صلی אهللا علیه و(رسول אهللا وאلّا فالذی جاءکم به أولی؛ چون حدیثی به شما رسد و گوאهی אز قرآن یا אز قول رسول خدא 

 .۶۹، ص ۱، ج صول كافیא؛ »درست باشد وگرنه برאی خود کسی که آن رא آورده، خوب אست
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روאیـت   ست؛ ماننـد א  دهشتوجه دאدن به شکل אستنباط، به قرآن و ظاهر آن אستدالل  یرאبدر برخی روאیات ) ب
ی کـه در אثـر زمـین خـوردن     شخصوضوی دربارۀ در پاسخ به کسی که אز אیشان که ) علیه אلسالم(אمام صادق 

  :، فرمودندאست אی بسته ناخن پایش אفتاده و روی آن رא با پارچه
مـا جعـل فـی אلـدین مـن      ﴿: قال אهللا تعالی. هذא وאشباهه من کتاب אهللا عزّ وجلّیعرف 
  ١٤٨.مسح علیهأ، ﴾حرج
دیـن بـر   «: فرمایـد  خدאوند متعال در قرآن می. آن در قرآن آمده אست نمونه و مانندאین 

   .پس אز روی پارچه مسح كن. »شما سختی قرאر ندאده אست

مصادر و منابع  امیمتدهد که حجیت عقالیی ظوאهر در  אینها אین אطمینان رא به ما می نندאین روאیات و ما
אهـل زبـان   همانند  אبدאع نکرده و אی تازههای شریعت هیچ شیوۀ  شارع در تبیین آموزه. لفظی شرعی אعتبار دאرد

  .رفتار کرده אستعربی 

                                                 
 . ۴۶۴و  ۳۲۷، ص ۱، ج وسائل אلشیعه. ١٤٨


