یادبادِِ کسانیِکهِکلمهِبهِکلمهِاصولِراِازِایشانِآموختمِ
وِبیذکرِالقاب)ِ:
(بهِترتیبِالفباِ ِ
ِ
محمودِامجدِ
محمدِتقیِبهجتِِ
جوادِتبریزیِ
مرتضیِتهرانیِ
سیدِرضیِشیرازیِ
حسینِوحیدِخراسانیِ
سیدِفتاحِهاشمیِحکمِآبادیِ
ِ
ِ
بارالهیِدرجاتِعلمِوِعملِوِخلوصِراِدرِایشانِفزونِنماِ
ّ
رحمتِبرِایشانِکنِوِازِبندگانِمقربتِگردان

بنام او كه عليم است
اما بعد ،پس از حمد و ثناى الهى ،اين كتاب گرد آمده آن چيزهايى
ّ
است كه متفقه در دين بدان نياز دارد ،بلكه ،او را كفايت است و
بدين جهت آن را "المنتهى" ناميدم .اين كتاب قطرهاى از درياى علم
اهل اين فن يعنى اصوليونّ ،اما حاصل اقوال و ثمرۀ سالها تالش
ّ
ايشان است .و مخفى نماند كه علت تدو ين امثال اين كتب يعنى هر
آنچه در اين سيصد ساله در علم اصول به رشته تحرير درآمده،
غيبت امام ما (ع) و لزوم استنتاج احكام از دالئل ظاهرى است .بار
ّ
متوجه نما و در واليت ايشان
خدايا ما را به امام زمانمان (ع)
استوار بدار.
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ّ
مقدمه
 -1اصول علمى است بشری  ،نوپا ،نظری ،قابل خدشه ،و عبارتست از بحث بر سر
قواعدی كه برای استنباط احكام شرعيه از ّادله بكار مىروند .اين علم راجع به " ّ
حجت" سخن
مىگويد.
ّ
ّ
ّ
ّ
ادله عبارتند از :كتاب ،سنت ،بديهيات عقليه ...،و حجت عبارت است از آنچه عمل طبق
آن الزم باشد.

 -2پس از تعريف علم اصول ،در بعضى كتب اين علم ،به بيان كيفيت وضع الفاظ
پرداختهاند .يعنى اينكه اختصاص يافتن لفظ خاصى برای معنايى خاص در اثر كثرت استعمال
ّ
بوده است ( ّ
تعينى) يا اينكه عدهای دور هم نشستهاند و با هم اين گونه قرار گذاشتهاند كه اين لفظ
آن معنى را بدهد (تعيينى)؟ و نيز اينكه وضع حروف مثل از ،با ،و  ...به چه صورت بوده است آيا
آنها برای مفاهيمى كلى و ذهنى وضع شدهاند يا برای افراد و مصاديق آنها؟ از آنجا كه اين بحثها
فاقد ثمرۀ واضح در استنباط احكام است از آنها ميگذريم.
ّ
 -3فهم و درك صحيح متن ،يعنى دريافتن آنچه متكلم مرادش بوده يا حداقل نزديكتر
شدن به آنچه او قصد داشته بيان كند نيازمند دانستن اصول و قواعدی است كه به آنها «اصول
لفظيه» گويند .اصول لفظيه عبارتند از آنچه سيره عقالء در فهم متن ،بر آن استوار است.
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پنج اصل معروف آن عبارتند از:
يک -اصالة الحقيقه :يعنى هنگامى كه شك كرديم لفظ "أسد" در روايتى به معنای
حقيقى آن (= شير درنده) بكار رفته است يا معنای مجازی (=پهلوان شجاع) ،اصل را برای اين
مىگذاريم كه در معنای حقيقى بكار رفته است.
دو -اصالة العموم :يعنى هنگامى كه امام(ع) در روايتى فرموده بودند "اكرم كل العالم"،
مقصودشان براستى اكرام تمام علماء بوده و قصد استثناء نداشتهاند ،پس ما نيز اصل را بر اكرام
تمامى علما مى گذاريم مادامى كه به روايتى كه اين روايت را تخصيص و استثنا زده باشد ،دست
نيافتهايم.
سه -اصالة االطالق :يعنى هنگامى كه امام(ع) در روايت فرمودهاند" :اكرم العالم"،
ّ
مقصودشان اكرام تمامى علماء بوده و قصد ّ
تقييد به اين معنى كه "عالم متقى" مرادشان باشد
نداشتهاند ،پس ما نيز اصل را بر اكرام تمامى علما مىگذاريم مادامى كه به روايتى كه متضمن
تخصيص و استثناء توسط تقييد باشد ،دست نيافته باشيم( .توجه كنيد كه تفاوت عام و مطلق ،در
ّ
قدرت بيشتر عام است در شمول افرادش ،از اين رو عدهای اخذ به اطالقات روايات يعنى شمول
آنها در تمام مصاديقشان را موكول مىدانند به اينكه گوينده در مقام بيان تمامى مرادش باشد و نيز
ّ
چند شرط ديگر .ر .ك .به فصل مطلق و مقيد از همين كتاب).
چهار -اصالة عدمتقدير :يعنى اصل را بر اين مىگذاريم كه هيچ كلمهای از متن حذف
نشده است و منظور امام(ع) همان است كه از ظاهر كالم برمى آيد .به عبارت ديگر چيزی را
تقدير كالم است.
مطابق با نظر و سليقه خود بر معنای متن نمىافزائيم و نميگوييم چنين در ِ
پنج -اصالة الظهور :يعنى اصل را بر اين مىگذاريم كه همان چه از ظاهر كالم ،عرف در
مىيابد ،همان مقصود امام(ع) بوده و به احتمال اينكه ممكن است متن معنای ديگری يا تأويلى
داشته باشد ،مادامى كه قرينهای در دست نداشته باشيم ،ترتيب اثر نمىدهيم.
توجه كنيد كه چهار اصل نخست درواقع مصاديق يا صغریهای اين اصل اخير هستند و از آن
ناشى مىشوند.
ً
 -4لغات در طول تاريخ ّ
تحول پيدا مىكنند (مثال لغت "صلوة" در شريعت ابراهيم به نوع
ّ
جاهليت به كف و سوت زدن در برابر
خاصى از عبادت اطالق مىشده .سپس اين لغت در عصر
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كعبه تحريف شده است ،در اسالم از همين لفظ برای اشاره به نماز استفاده شده است) ّاما همواره
ً
مثال همين لفظ "صلوة" ،اصل و ريشۀ ثابتش كه در همه ّ
تحوالت
اصل و ريشه اين لغات ثابت اند (
باقى مانده است ،تحنيت و خوب ثناگوئى است) ثمره بحث اينكه هرگاه در استعمال لفظى(چون
ّ
"صلوة") شك كرديم كه به چه معنا بكار رفته است ،بايد آن را بر معنای قدر متقين آن يعنى همان
"اصل لغوی" حمل كنيم؛
مگر اينكه قطع داشته باشيم كه اين لفظ توسط وضع شارع برای معنايى خاص تعيين شده است
ً
(مثال همين لفظ "صلوة" كه شارع تعريف كرده است :از اين پس هرگاه گفته شد "صلوة" مقصود
نماز مصطلح ،شامل قيام و ركوع و سجود است) و يا ممكن است وضع ،تعيينى نباشد اما بواسطه
متشرعه ،در آن معنای خاص خودبخود ّ
كثرت شيوع در بين ّ
تعين پيدا كرده باشد در اين صورت
مىگويند لفظ دارای حقيقت ّ
متشرعه است.
ّ
ّ
متشرعه ،الزم است كه
شرعيه يا حقيقت
توجه كنيد كه اين نقل يا انصراف لفظ به حقيقت
ً
انصرافى يقينى باشد (يعنى قطع آور باشد مثال با مراجعه به قرآن و روايات باشد چنانكه در لفظ
ظاهر لفظ در نزد عرف آن را اقتضا
"صلوة" اينگونه است) يا حداقل انصرافى ظهوری باشد (يعنى
ِ
كند و اكثر مردم آن را اينگونه بفمهند).

 -5عالمت حقيقى (و نه مجازی) بودن معنايى برای لفظ خاصى چند چيز است -1 :تبادر كه
ً
مقصود از آن سبقت گرفتن معنا و خطور آن به ذهن است به مجرد شنيدن لفظ( .مثال به مجرد
ّ
شنيدن "أسد" تصوير شير درنده در ذهن خطور مىكند پس اين معنا برای لفظ "أسد" حقيقت است.
واضح است كه بكار رفتن اين لفظ برای اشاره به انسان شجاع ،نيازمند قرينه و محتاج اندكى
ً
انحراف ذهن از مسير طبيعى خود است ،پس "أسد" اگر در معنای انسان شجاع بكار رود مجازا
بكار رفته است)  -2 .صحت حمل و عدم صحت سلب (يعنى لفظ "أسد" بر شير درنده حمل
مىشود و به هيچ وجه يا از هيچ حيث نمىشود آن را سلب نمود به خالف استعمال مجازی "أسد"
ً
كه هم حمل آن نيازمند قرينه است و هم سلب نكردنش محتاج لحاظ آن حيث هاست مثال اگر
بگويند تو كه شير نديدی چرا گفتى "أسد" مىگويى :گفتم "أسد" از اين حيث كه پهلوانى كه ديدهام،
ّ
از ّدرندگى و شجاعت ،چون "أسد" است)ِ -3 .اطراد (در لغت به معنى راست شدن و مستقيم
ً
ً
گشتن ،اصطالحا يعنى اينكه لفظ "أسد" بر تمام شيرهای بيشه صدق كند پس حقيقتا برای شير

مقدمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01
پهلوانان شيرمانند اطالق مىشود  -بر هر آنكه ذوق
بيشه وضع شده است اما تنها بر بعضى
ِ
ّ
ّ
گوينده اقتضا كند ،نه همه آنها  -پس لفظ "أسد" برای معنای پهلوان دلير ،اطراد ندارد .يعنى اطراد
را شيوع لفظ بر معنا ،در بين اكثر مردم ،دانستهاند؛ طبق اين تعريف لفظ "أسد" در نزد اكثر مردم
به شير ّدرنده اطالق شده پس در اين معنا حقيقت است)  -4تنصيص اهل لغت (يعنى تصريح
ً
ايشان بر اينكه لفظ "أسد" در شير ّدرنده حقيقت است اما مجازا در مورد پهلوان شجاع نيز بكار
مىرود).
هر يك از اين چهار عالمت به تنهايى كافى است تا حقيقت را از مجاز بازشناسيم.

 -6اسماء عبادتها (مثل "صلوة" يا "اعتكاف") و معامالت (مثل "بيع" يا "نكاح") تنها برای
عبادت يا معامله صحيح (= ّ
تاماالجزاء و الشرائط بطوريكه موافق با شرع بوده ،ديگر قضاء يا اعاده
الزم نداشته باشد) وضع نشدهاند بلكه بر "صلوة" ناصحيح و فاسد و الزماالعاده يا "بيع" ناصحيح و
ً
ّ
ّ
كردن
فاسد كه موجب انتقال ملكيت نيست نيز حقيقتا حمل مىشوند يعنى وضع آنها اعم از لحاظ ِ
صحيح بودن ،صورت گرفته است ،يعنى به "صلوة" ناصحيح (به دليل عدم رعايت يكى از اجزاء يا
ً
شرائط) باز هم لغتا (نه به استعمال مجازی بلكه حقيقى)" ،صلوة" مىگويند.
ّاما دليل بر اين ادعا:
ً
يكى :تبادر است يعنى ذهن هنگام شنيدن لفظ "صلوة" سريعا به هر گونه نمازی حتى فاسد،
انسباق مىگيرد.
ً
دومى :شيوع استعمال لفظ "صلوة" حتى بر "صلوة فاسد" است مثال مىگويند "صلوة" تو ،قبول
نيست.
سومى :عدم صحت سلب لفظ "صلوة" از "صلوة فاسد" است.
چهارمى :صحت تقسيم عرفى "صلوة" به صحيح و فاسد است .پس "صلوة فاسد" نيز از اقسام
صلوة است.
پنجم :در روايات ،بسياری جاها الفاظ عبادات برای اشاره به نوع فاسد آنها استعمال شده است.
ششم :اين مسئله فقهى است كه ناظر بر "فهم عرفى" صحت استعمال "صلوة" در نوع فاسد آن
است .و آن اين است كه هرگاه كسى نذر كرده است كه اگر در حمام نماز خواند فالن قدر صدقه
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بدهد؛ حاال كه در حمام نماز خوانده ،صدقه دادن بر او واجب است چه نمازش صحيح باشد و چه
ً
نمازش فاسد باشد مثال ركوع يا وضو را فراموش كرده باشد.
نتيجه اينكه لفظ "صلوة" يا "صوم" يا "بيع" يا "نكاح" يا امثال اينها برای آن چيزی وضع شدهاند كه
ً
عرفا بر آن اطالق شوند ،البته عرف ّ
متشرعه مالك است زيرا بستر كاربرد اين لغات ايشاناند .و
نوع صحيح (به دقت فقهى) اين لغات ،تنها يك مرتبه از معنای آنها را در بر مىگيرد :مرتبهای كه
جامع تمام اجزاء و شرائط دقيقى باشد كه عمل را از ديدگاه فقهاء صحيح مىكند.
ّاما ثمره بحث:
ّ
هرگاه مكلف در اينكه آيا سوره جزء نماز است يا لباس سفيد شرط نماز است شك كند و نصوص
دين از اشاره به اين مطلب ساكت باشند ،در اين صورت اگر او مثل ما ّ
اعمى باشد يعنى قائل باشد
معانى ّ
الفاظ دين برای َ
اعم از نوع صحيح آنها وضع شدهاند ،و به نوع ناصحيح يا فاسد هم اطالق
ميشوند ،در اين صورت چنين كسى مىتواند بگويد نماز بى سوره و يا بدون لباس سفيد ،باز هم
نماز است و چون موضوع نماز محرز است ،لذا ميتواند در ّادلۀ امركننده به صالة ،اخذ به اطالق
ّ
ً
كند و بگويد مطلقا گفته نمازی بخوان و من خواندم ،اگر سوره و لباس سفيد مدخليتى مىداشت،
شرط مشكوك اتيان شده،
بايد به روشنى بيان مىنمود .پس نماز (يا هر عبادتى) كه بدون جزء يا ِ
صحيح است.
اين مطلب راجع به عبادات بود ّاما در معامالت (مثل بيع يا نكاح كه احتياج به ايجاب از جانب يك
نفر و قبول از جانب ديگری دارند) يا ايقاعات (مثل طالق يا ِعتق كه تنها به ايجاب نياز دارند و
ّ
قبول كردن يا نكردن طرف مقابل نقشى در تحقق آنها ندارد) وضع به صورت ديگری است .برای
بررسى اين مسئله در آنها نخست بايد تكليف خود را مشخص كنيم كه تعريف ما از بيع ،ايجاب (=
ّ
ُ
انشاء عقد يا هر چه كه دال بر آن باشد) و قبول (با گفتن قبلت يا هر چيزی كه دال بر آن باشد)
مسبب آن كه در اينجا عبارتست از ّ
است؟ يا اينكه نتيجه ،حاصل يا به عبارتى َّ
مالكيت مشتری بر
جنس و فروشنده بر پول ،مىباشد؟ همينطور در مورد نكاح ،لغت آن ،اشاره به سبب (ايجاب و
مسبب ( ّ
قبول) است يا َّ
زوجيت)؟
مسبب ( ّ
مسبب داللت كنند؛ چون ّ
توجه كنيد كه اگر الفاظ معامالت و ايقاعات بر َّ
ملكيت و
ّ
ّ
زوجيت) يا تحقق مىيابد يا نمىيابد و به اين صورت كه تحقق بيابد ولى غيرصحيح و ناكامل
ً
موجود شود ،ناممكن است؛ پس اصال بحث صحيحى و ّ
اعمى در آنها بى معناست.
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اما فرض را بر اين مىگذاريم كه اين الفاظ بر سبب داللت مىكنند (كه به نظر ما حق هم همين
است) در اين صورت هرگاه شك شود كه ايجاب و قبول به نحو گرفتن جنس و دادن پول ،بدون
ّ
تحقق بيع مىشود؟ در اين صورت چون ما ّ
اعمى بوديم
شرط دانستن قرائت لفظ صيغه ،آيا موجب
ً
بيع صحيح اطالق مىگردد ،چون در صحت
يعنى مىگفتيم لفظ بيع ،عرفا به معنايى
وسيع ّتر از ِ
ّ
احل الله البيع) ّ
تمسك كرده مىگوئيم مطلق بيع (آنچه
چنين بيعى شك داريم ،به اطالق آيه (
عرف آن را بيع بنامد) حالل و صحيح است؛ پس شرط (يا به همين ترتيب جزء) "مشكوك"
مدخليتى در ّ
ّ
صحت ندارد.
ً
ّ
شرطيت ادا كردن صيغه نكاح به "عربى" جاری است؛ آيا
عينا همين مسئله در هنگام شك در
ّ
عربى خواندن در ّ
صحت آن مدخليت دارد؟
ّ
همينطور هنگامى كه در مورد "لزوم" تأخر قبول از ايجاب شك داريم ،حكم به عدم شرطيت اين
ّ
قيد برای معامله مىشود .پس هرگاه عرف تحقق معامله يا ايقاعى را بدون شرط يا جزء مشخصى
ّ
دليل آن معامله يا
مدخليت آن جزء يا شرط مىتوان به
احراز كرد ،در صورت شك در
ِ
اطالقات ِ
شرطيت يا ّ
ّ
جزئيت آن شرط يا جزء مشكوك را نفى نمود.
ايقاع ،اخذ كرده ؛
ّ
 -7اشتراك لفظى كه عبارتست از لفظ مشترك اما معانى متعدد (مانند لفظ "عين" كه هم به معنى
چشمه است ،هم چشم و هم جاسوس) ،جائز است (يعنى چنين چيزی در ادبيات عرب واقع شده
است و وجود دارد) همينطور گاهى لفظى (مانند انسان يا نور) معنای واحد اما دارای افراد متعدد
ً
است (مثال به انسان چاق ،انسان دانشمند ،انسان فاسق ،همگى انسان اطالق مىشود يا به نور
ً
ضعيف يك شمع ،حقيقتا نور گفته مىشود همانطور كه به نور تابناك خورشيد نور گفته مىشود).
و نيز جائز است كه لفظ را در ِآن واحد در بيش يك معنا (چه اينكه بعضى از آن معانى َمجاز باشند
و چه اينكه مانند مشترك لفظى يا معنوی حقيقى باشند) بكار برند( .چنانچه در ايهام ،گوينده چنين
مىكند) .و چون چنين چيزی جائز باشد استنباط چند معنى (به شرط اينكه هيچ يك خالف ظاهر
نص (يعنى گزارهای دينى از كتاب يا ّ
و تأويلگونه نباشند) از ّ
سنت كه مسطور باشد) جائز است.
ً
(مثال از آيه شريفه (و اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان ذكر ّربه فلبث فى السجن بضع سنين)
وجه آن وجود ندارد و هر دو
مىتوان دو معنا استنباط كرد و دليلى بر صحيح بودن تنها يك ِ
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مىتوانند در آن واحد درست باشند و يكى از ديگری لطيفتر و عالىتر؛ يكى تكليف ّ
عامه و دومى
وظيفه ّ
خواص)( .برای تفسير آيه شريفه به آيه  66سوره انعام نيز مراجعه كنيد).
ً
 -6مشتق كه منظور از آن در علم اصول ،معموال اسم فاعل است (مانند ُم ِثمره=درخت
ً
ّ
ثمردهندگى بالفعل است مثال در آن
حال
ثمردهنده) در حال تلبس به مبدأ اشتقاق (كه در مثمرهِ ،
ِ
حينى كه ميوه بر درخت آويزان است) حقيقت است (يعنى بطور مجازی استعمال نمىشود،
ً
چنانكه واضح است) اما در حال انقضاء زمان ّ
تلبس (مثال راجع به درخت مثمره ،در زمستان)
ً
درخت ثمردهنده در زمستان) در اينجا نيز حقيقى
اختالف است ،اما ظاهرا استعمال (مثمره بر
ِ
ً
ً
است نه مجازی .زيرا اوال اصل لفظ بر حقيقت و نه مجاز است .ثانيا متبادر عرفى است كه حتى در
فصل زمستان نيز به بعضى درختها مثمره مىگويند و گفتيم كه تبادر از عالمات حقيقت است.
(حاصل مطلب اينكه اگر در روايتى آمده بود" :زير درختان مثمره ،ادرار مكن" ،اين نهى شامل
ً
زمستان نيز مىشود زيرا به درخت خشك زمستانى نيز اگر تابستان ثمر مىداده ،حقيقتا مثمره
مىگويند).
ُ
قصاص آنكه سالها
(نظير همين سخن در مورد "قاتل" وجود دارد ،روايات "اقتل القاتل" به جهت
ًِ
پيش كسى را كشته اما اكنون به بند افتاده بكار مىرود زيرا عرف هنوز او را حقيقتا قاتل مىداند
گرچه زمان تلبس به فعل سالها پيش بوده) (توجه كنيد كه در مثال مثمره ،التباس فاعل به فعل،
شأنى و در قاتل ،فعلى است يعنى شأن او نيست بلكه ناشى از فعل خاصى است كه انجام داده
ً
است .ظاهرا التباس در "موذی" و نيز "طبيب" شأنى است .در شأنيات گويند مادامى كه موجود
متلبس به مبدأ است .پس هيچ گاه زمان ّ
باقى استّ ،
تلبس منقضى نمىشود مگر اينكه درخت
مثمره خشك شود و حيوان موذی بميرد ،در مورد ّنجار كه التباسش به دليل حرفه است و نيز عالم
كه التباسش ناشى از ملكه است ،اختالف است كه به ّنجاری كه دست از حرفه خود برداشته و نيز
ً
عالمى كه مجنون شده آيا هنوز حقيقتا ّنجار يا عالم گفته مىشود يا خير؟)
ً
متلبس به علم ّ
مثال "زيد" در آينده ّ
در صورتى كه ّ
طب
تلبس ذات به مشتق در آينده صورت گيرد (
مىشود ،اگر اكنون كه مشغول فراگيری علم طب است به او طبيب بگويند) استعمال مجازی
خواهد بود نه حقيقى.
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اوامر
ّ
بخش مهمى از فقه به اوامر (واجبات و مستحبات) و نواهى(محرمات و مكروهات) تعلق دارد.
هدف از دو فصل "اوامر" و "نواهى" بررسى دقيقتر جزئيات اينگونه امور است.
َ
 -1ريشه "أ َم َ
مثل "طلب
است
رفته
بكار
مختلف
معانى
به
)
أمر
ماده
اصوليون،
اصطالح
به
يا
(
"
ر
ِ
فعلى از غير" (مثال آن آيه شريفه است«:فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
فتنه(»...النور .)63 :معنای ديگر آن "حادثه" است (مثال آن آيه شريفه است«:و شاورهم فى
األمر»(آل عمران .)151 :به معنای "فعل" (در «و ما أمر فرعون برشيد»(هود )17 :نيز بكار رفته
است.
بعيد نيست كه ريشه "أمر" در تمام اين معانى حقيقى باشد .يعنى اين ريشه مشترك لفظى باشد .در
اين صورت تعيين اينكه در حين استعمال در كدام معنى بكار رفته است نياز به قرنيه دارد.
در هر حال ما با معنى نخست آن يعنى "طلب" كار داريم .و ادعا كردهايم كه كثرت استعمال عرفى
اين ريشه در اين معنا ،با معاضدت تصريح ّ
لغويون ،اين استعمال را "استعمال غالب" كرده است.
و ادامه بحث تنها راجع به اين استعمال ريشه "أمر" مىباشد.
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ً
 -2در صدق أمر الزم است ،آمر يا فرمان دهنده ،عالىتر از مأمور باشد (مثال هنگامى كه بندهای
از موالی خود چيزی طلب مىكند ديگر لفظ "أمر" به كار نمىرود) و نيز طلب به طريق استعالء
ً
باشد (مثال هنگامى كه پيامبر از ُبريرة درخواست كرد كه با شوهرش زندگى را ادامه دهد و از او جدا
نشود ،نمىشود گفت پيامبر به او "أمر" كرد .زيرا در لفظ "أمر" ،استعالء شرط است .چنانچه بريرة
عرض كرد" :تأمرنى يا رسول ؟" و حضرت (ص) فرمود" :إنما أنا شافع" .يعنى قول من استدعاء
است نه استعالء).

 -3آيا طلب در لفظ "أمر" به نحو وجوب است يا استحباب؟
با تمسك به آيات زير ،گفتهاند هر كجا لفظ "أمر" بكار رود داللت بر وجوب مىكند:
 -1فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه (النور)63 :
 -2ما منعك ان تسجد إذ أمرتك (االعراف)12 :
ّ
غالظ شداد ال يعصون الله ما أمرهم (التحريم)6 :
 -3عليها مالئكة ِ
ّ
و نيز به خبر نبوی استدالل مىكنند" :لوال أن أشق على أمتى ألمرتهم بالسواك" (وسائل :ج :1
باب  3أبواب السواك ،ح  .)4گوئيم :عالوه بر اين شواهد ،متبادر از لفظ "أمر" نيز وجوب است نه
استحباب .پس برای حمل آن بر استحباب كه قائل شديم حمل مجازی است؛ نياز به قرينه دارد.

 -4صيغه امر يا هيئت امر عبارتست از "إفعل" (در ثالثى مجرد و نيز تمامى اوزان فعل امر مخاطب
ً َ
در افعال ثالثى مزيد مثال "ف ِّعل" ،همينطور تمامى صيغههای آنها كه شامل تثنيه ،جمع و مؤنث نيز
مىشود).
قول مشهور اين است اين هيئت وضع شده است برای داللت بر وجوب ،يعنى بر داللت بر وجوب
ّ
مستحب مجازی بوده و به قرائن بايد دانسته شود.
حقيقت است و داللتش بر
ّ
البته قول ديگری مىگويد ،هيئت امر تنها وضع شده است برای انشاء َبعث برای ايجاد متعلقش
ً
(مثال در "إذهب" اين هيئت كه "إفعل" است فعل را امر مخاطب كرده و آنچه مقصود بوده انشاء
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ّ
َبعث و انگيزش در مخاطب است تا او متعلق امر كه اينجا "ذهاب" است را ايجاد كند) دليل قائلين
برای قول اين است كه تبادر عرفى و انسباق معانى به اذهان اقتضای بيش از اين را ندارد و اينكه
ً
مقصود گوينده وجوب بعث بوده يا استحباب و رجحان ،آن بايد از قرائن حاليه (مثال اشارات گوينده
يا حساسيت موطن) يا مقاليه (جمالت قبل و بعد گوينده) استفاده ُجست پس وجوب و استحباب،
مدلول لفظى نبوده تنها به ّقوت قصد يا ضعف آن در گوينده برميگردند .ما مىگوئيم :در هر حال
نتيجه مطلب فرق نمىكند زيرا حتى قائلين به اين قول نيز معترفاند كه هرگاه شنونده شك كرد كه
َ
طلب گوينده وجوبى بود يا ندبى؛ بايد اصل را بر وجوبى بودن آن بگذارد بحكم عقل بر لزوم امتثال
امر موال مادامى كه دليل قابل اعتمادی بر ندبى بودن آن در دست نيست .درواقع عقل به لزوم
تحصيل ُم َؤ ِّمن در رابطه بندگى خود با مواليش حكم مىكند و اين ّ
مؤمن يا اتيان مأمور به است يا
َ
علم به ندب.
البته بايد متوجه بود كه مقصود از صيغه امر تنها فعل امر مخاطب نيست بلكه امر مىتواند در
ّ
اسلوبهای ديگری چون فعل امر غائب (و ليطوفوا بالبيت العتيق) و نيز فعل مضارع در سياق أمر
(و الوالدات يرضعن اوالدهن حولين كاملين) بكار رود .آيات شريفه«:كتب عليكم الصيام»«،قد
فرض ّالله لكم ّتحلة ايمانكم»«،و َّلله على الناس ّ
حج البيت» نيز برای بيان وجوب و الزام بكار
ِ
ّ
رفتهاند گرچه صيغه امر در آنها نيست .حتى بعث و الزام در آنها مؤكدتر و شديدتر است.

 -5واجبى كه انجام آن فقط با داشتن قصد قربت به خدا ،غرض شارع را تأمين مىكند و تكليف را
ّ
تعبدی است مانند نماز .در برابر آن ،واجب ّ
توصلى قرار دارد كه اگر اتيان آن بدون
ساقط مىكند،
قصد قربت هم صورت بگيرد ،امتثال امر صورت گرفته و كفايت مىكند مانند دفن ّميت يا تطهير
مسجد.
توجه كنيد كه آنچه مورد بحث ماست امتثال امر و سقوط تكليف است نه رسيدن ثواب كه آن
ّميسر نمىشود جز آنكه حتى واجب ّ
توصلى به قصد نزديكى به خدا انجام شود.
و نيز توجه كنيد كه عامل مىتواند ،به مقاصد ديگری نيز ،مثل حسن و نيكوئى عمل يا مصلحت
ّ
ً
داشتن آن ،آنچه را كه دستور خداوند هم به آن تعلق گرفته است انجام بدهد .اما اگر شخصا قصد
قربت به پروردگار ( به هر نحوی كه باشد ،خواه در زمينه امتثال امر او و خواه در زمينه محبت به او
بدون توجه داشتن به امتثال ،و خواه برای نيل به بهشت يا فرار از دوزخ او) را نداشته باشد ،آنچه را
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كه بجا آورده اگر واجب ّ
تعبدی باشند (مثل نماز و روزه) ،بايد دوباره قضاء كند ،بخالف اينكه آنها
تعبدی است يا ّ
واجب ّ
توصلى باشند .حال مسئله در جائى است كه نداند واجبّ ،
توصلى (يعنى در
بتحيه ّ
كتاب و سنت به نحو صريح بيان نشده باشد مثل امر در آيه شريفه«:و اذا ّحييتم ّ
فحيوا
بأحسن منها او ّردوها») در اين صورت اصل را بر لزوم قصد قربت بگذارد يا خير؟
اكثر اصوليون گفتهاند:با ّ
تمسك به اطالق صيغه امر و عدم بيان وجوب اتيان با قصد قربت،
ّ
نسبت به آن برائت جاری كرده و آن را الزم نمىدانيم .نتيجه آنكه اصل در وجوب ،توصلى بودن
آن است.
مرحوم شيخ انصاری و آخوند خراسانى اشكال كردهاند كه اگر در شرطيت چيزی مانند سوره ،برای
نماز شك داشتيم ،مىتوانستيم نسبت به آن با تمسك به اصالة االطالق ،برائت جاری كنيم؛ اما
ّ
ّ
"قصد قربت" اينگونه نيست زيرا عنوانى متأخر از امر است .امر تنها به چيزی تعلق مىگيرد كه
ّ
تحققش ممتنع نباشد .اما "نماز با قصد قربت" قبل از اينكه امری از جانب موال بر آن داللت كند در
ّ
ّ
ً
عالم تشريع غيرقابل تحقق است پس اصال "قصد" در متعلق امر (در اينجا ،صلوة) ،ممكن االخذ يا
به عبارت سادهتر قابل ّ
تصور نيست تا مانند سوره ،هنگام شك در شرطيت يا جزئيتش ،برائت جاری
شود.
ً
ظاهرا دقت عقلى كه مرحوم شيخ و آخوند بكار بردهاند ،مضاف بر اينكه قابل خدشه است ،بيهوده
ّ
است؛ كافى است بگوئيم تمسك به اطالقّ ،
تماميت مقدمات حكمت مىطلبد (به فصل اطالق و
ً
تقييد مراجعه كنيد) كه عرفا در ما نحن فيه ،مفقود است.
در هر حال چون اصول لفظى در اينجا مشكل گشا نيست بايد به اصول ّ
عمليه مراجعه نمود كه در
اينجا جای احتياط عقلى است يعنى در حال شك بايد اصل را بر ّ
تعبدی بودن واجب گذارده آن را به
قصد قربت اتيان كنيم تا امتثال قطعى صورت گرفته باشد.
ً
ّ
مثال ّ
نص روايتى ديگر) دليل بر توصلى بودن آن واجب باشد.
دليل قطعى (
مگر اينكه ِ
 -6از سه حيث مىتوان واجب را تقسيم كرد
ً
ّ
الف  -واجبى كه ذاتا مطلوب شارع است مانند نماز ،در برابر واجبى كه مقدمه واجب ديگر است
مانند مقدمات نماز چون وضوءّ ،اولى را واجب نفسى و ّدومى را واجب غيری مىگويند.
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ّ
ب  -واجبى كه باالستقالل بر فرد فرد مكلفين واجب است و با انجام دادن يكى ،تكليف از
ّ
ديگران ساقط نمىشود مانند نماز ،در برابر واجبى كه بر مكلفينى كه توانائى انجام آن را دارند
واجب مىشود اما چنانچه به قدر كفايت ،افراد به آن مشغول شوند از بقيه ساقط مىگردد مثل
جهادّ .اولى را واجب عينى و ّدومى را واجب كفائى گويند.
ج  -واجبى كه بالخصوص واجب است مثل نماز در برابر اينكه دو يا چند فعل علىالبدل واجب
ّ
باشند مانند كفارات افطار عمدی روزهّ .اولى را واجب تعيينى و ّدومى را واجب تخيری گويند.
نكته اينجاست كه اگر در واجبى شك كرديم و ندانستيم كه نفسى است يا غيری ،عينى است يا
كفائى ،تعيينى است يا تخييری ،مقتضای اطالق صيغه امر ،نفسى ،تعيينى و عينى بودن است.
يعنى اصل را بايد بر اين مطلب گذاشت .زيرا واجب غيری ،كفائى و تخييری هر سه نياز به ذكر قيد
اضافه يا قرينه دارند كه تا آن قيد يا قرينه احراز نشود ،قابل اثبات نيستند.

 -7سوره بقره آيه  «:22فاعتزلوا النساء في المحيض و التقربوهن» و پس از اين نهى ،به صيغه
ّ
امر مىفرمايد«:فاذاء ّ
ّ
فأتوهن من حيث أمركم الله» يا در سوره مائده آيه  1نهى مىفرمايد
تطهرن
ّ
ُ ّ
كه«:احلت لكم بهيمة االنعام  ...غير محلى الصيد و أنتم حرم» و سپس به صيغه امر
مىفرمايد«:و إذا حللتم فاصطادوا »...
امر عقيب نهى ،معنايش تنها ارتفاع نهى و حصول جواز (=
قول مشهور اصوليون اين است كه
ِ ّ
اباحة) است و ظهوری در وجوب ندارد .عدهای نيز قائل شدهاند كه چنين امری مجمل و فاقد
ظهور بوده بايد به قرائن داخل متن يا خارج از متن مراجعه كرد.
 -6با توجه به روايات صحيحة مىدانيم كه آيه شريفه« َّلله على الناس ّ
حج البيت»(آل عمران)17 :
داللت بر يك بار وجوب در تمام عمر دارد و نيز با توجه به روايات صحيحة مىدانيم كه وجوب در
آيه شريفه «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» (البقره ،)165 :در هر سال تكرار مىشود و تنها
گرفتن ماه رمضان كفايت نمىكند.
يكبار روزه
ِ
حال سؤال در اين است كه صيغه امر به خودی خود و با قطع نظر از قرائن (كه در اينجا قرائن
خارجيه بود) ،داللت بر تكرار مىكند يا ّمرة (= يك بار) .حق مطلب اين است كه ما هيچ دليلى بر
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ترجيح يكى از اين دو بر ديگری نداريم و نيازمند قرينه هستيم .البته هر يك از ّمرة و تكرار نيز
ّ
قف عرف در اين
قائالنى دارد اما فائدهای در ذكر استدالالت به اصطالح عقلى! ايشان نيست و تو ِ
مسئله بر ّ
صحت توقف داللت مىكند.

 -1مطلب ديگری كه مورد اختالف واقع شده است اين است كه صيغه امر بر ّ
فوريت انجام مأمور
به داللت دارد؟ يا تراخى (= تعويق) در انجام آن؟
كسى قائل به وجوب تراخى نشده است .اما قول به لزوم فور ،قائلينى دارد.
در هر حال مشهور اصوليون اعتقاد دارند كه صيغه امر به خودی خود به هيچ يك از فور يا تراخى
داللت ندارد .يعنى قيد ّ
فوريت يا قيد تراخى ،در ظاهر مفقود است .هرچند مىشود به اطالق صيغه
ً
اخذ كردهٌ ،
مأمور به را فورا و يا به تأخير انجام داد ،در هرحال در هر دو صورت ،امتثال امر صورت
گرفته است.
نتيجه عملى ،جواز تراخى است و اين تراخى از اطالق صيغه امر نتيجه گرفته شده است.

 -11امر را به دو دسته تقسيم مىكنند :امر مولوی ،و امر ارشادی.
ً
مقصود از امر ارشادی ،امری است كه مخالفت با آن مستقيما و به واسطه عدم امتثال امر آمر،
عقاب ندارد و تنها چيزی كه بر مخالفت آن ّ
مترتب مىشود ترك مصالحى است كه برای رسيدن به
ً
آن ،آمر ،امر را انشاء نموده است .مثال هنگامى كه پيامبری از قساوت قلب به خداوند شكايت
مىكند و خداوند به او وحى مىكند كه عدس بخور .اگر پيامبر امر خداوند را ترك كند ،تنها از آثار
عدس كه لين قلب است محروم مىشود نه اينكه بخاطر ترك آن امر نيز مستلزم عقابى جداگانه
باشد.
ُ َ
ترك امتثال ،مقبوح و مؤاخذ است؛ چه رسد به
در مقابل اين نوع امر ،امر مولوی است در آنجا خود ِ
ً
اينكه اصال آثار و مصالحى بر آن امر مترتب بوده باشد يا خير .مانند امر خداوند به اينكه در يهود
ّ
روز شنبه بايد تعطيل باشد و حرمتش نگاه داشته شود ،آنها كه تعدی نمودند عقاب شدند چون امر
ً
خدا را سبك كرده بودند گرچه آن امر ظاهرا تنها امتحان بود و مصلحت ديگری در آن نبود.
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تعيين اينكه امر ،مولوی است يا ارشادی ،آسان نيست و سالها ممارست در متون دين و آشنايى با
روح شريعت مىخواهد .مالك مشخصى نيز برای تشخيص وجود ندارد و اينكه گفتهاند حكمى كه
ً
عقل مستقال آن را مىيابد (مثل قبح ظلم) ارشادی است .به نظر ،مالك جامع و مانعى نمىآيد و
عقوبت
مصاديق اوامر ارشادی و مولوی شناخته شده ،صدق نمىكند .بنابراين ،برای احتراز از
با
ِ
ِ
ً
احتمالى ،پسنديده است كه احتياطا همه اوامر را مولوی محسوب كرد .البته مدعای مشهور اين
اصل لفظى،
است كه مولوی بودن مقتضای
ظاهر صيغه امر و حقيقت لغويه آن است .يعنى ِ
ِ
مولوی بودن اوامر شارع است.
درست مانند آنچه نسبت به امر گفته شد ،نسبت به نهى نيز جاری است يعنى اصل را بر مولوی
بودن آن مىگذاريم .شايد بتوان گفت اوامر و نواهى ارشادی ،اوامر و نواهيى هستند كه در آمر يا
ّ
ناهى ،علو و استعالء يا به عبارتى ديگر "موال" بودن لحاظ نشده است .بلكه در مقام نصيحت و
ً
خيرخواهى دوستانه هستند .بنابراين ترك آنها مستقيما موجب دوری از بارگاه موال نمىباشد.
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ِاجزاء
ّ
مكلفى كه ٌ
مأمور به موال را به وجه مطلوب انجام داده است ،ديگر
ِاجزاء يعنى كفايت كردن؛
ّ
ُ
امتثال مجددی بر او واجب نيست .همان امتثال نخست ،مجزی و مكفى است او را.
ّ
وقت نماز به آب دسترسى نداشت .پس با استناد به آيه شريفه«فلم
 -1اگر مكلف در قسمتى از ِ
ً ّ ً
ّ
تجدوا ً
طيبا»با ّتيمم نماز خواند .چند حالت پيش مىآيد:
فتيمموا صعيدا
ماء
الف  -تا پايان وقت به آب دست نيابد؛ در اين صورت فقهاء را عقيده بر اين است كه قضاء اين
نماز پس از دست يافتن به آب ،واجب نيست .يعنى نمازی كه خوانده ُمجزی مىباشد.
ب  -قبل از پايان وقت به آب دست يافت؛ در اين صورت دو فرض پيش مىآيد يكى اينكه
احتمال اينكه به آب دست يابد را نمىدادّ ،دوم اينكه با اينكه چنين احتمالى را مىداد به نماز
ّتيممى پرداخت .در فرض نخست نيز فقهاء قائل به عدم وجوب اعادهاند.
ً ً
ّ
دليل عبارتست از ظاهر آيه شريفه«:فلم تجدوا ً
فتيمموا صعيدا طيبا» ،اينقدر واضح است كه
ماء
ً
ً
بدل اضطراری است يعنى گرچه آنچه كه ّاوال و واقعا منظورنظر شارع بوده،
دليل ِ
آيه در مقام بيان ِ
ّ
طهارت ّ
مائيه است اما در حالت اضطرار ،امری ثانويه جای آن را مىگيرد و امر نخست ساقط
ّ
مىگردد و بخصوص در دو حالت نخست كه عذر ،استيعاب دارد يعنى تمام وقت كه ظرف تحقق
ً
امر صالة است را در بر مىگيرد ،قطعا اطالق آيه شريفه قابل استناد است زيرا عرف از آيه مىفهمد
ً
كه آيه در مقام بيان همين مسئله است .نتيجتا صالة خوانده شدهُ ،مجزی است.
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اگر هم كسى به اطالق آيه شريفه و شمولش در اين مسئله شك داشته باشد ،به عبارتى آيه را
ً
ُم َ
جمل (نامفهوم) بداند ،و بگويد دليل اجتهادی (اصطالحا يعنى روايت يا آيهای از قرآن) در اين
مسئله نداريم؛ مىشود در برابر او به اصل ّ
ايجاب اعاده يا قضاء،
عمليه برائت تم ّسك جست .زيرا
ِ
مشكوك است و دليلى بر وجوب آن در دست نيست .پس برائت جاری مىشود.
اما اختالف در آن صورتى است كه :گرچه احتمال اينكه در وقت به آب دست يابد را مىدهد اما به
نماز ّ
تيممى سبقت گرفته است ،اين ِبدار (= سبقت) مورد قبول كثيری از فقهاء نيست .آنها
مى گويند گرچه آيه شريفه اطالق دارد اما نسبت به اين قسم در مقام بيان نيست و به آن نظر ندارد.
مائيه است و طهارت ّ
در ضمن آنها عقيده دارند كه امر ّاولى و مورد نظر شارع ،طهارت ّ
تيممى تنها
ً
ً
ّ
اضطرارا و ناچارا تشريع شده از اينرو در مانحنفيه هنوز قائل به استمرار اشتغال ذمه بوده ،وجوب
فراغ ّذمه را در ضمن اعاده نماز با طهارت ّ
مائيه خواستارند.
مى گوئيم حتى در صورتى كه ايشان استناد به اطالق را مخدوش بدانند ،آيه شريفه و نيز رواياتى
رب الماء ّ
مانند "يا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين" يا "إن ّ
رب الصعيد" داللت دارند بر اينكه طهارت
ّ
ّ
تيممى ،خود ،اصلى ّاولى و در عرض طهارت مائيه است؛ نه اينكه در درجه ّدوم و به ناچار وضع
مائيه تكليف حين وجدان الماء و طهارت ّ
شده باشد .تنها تفاوت اين است كه طهارت ّ
تيممى
تكليف حين فقدان الماء است و اينگونه نيست كه تكليف اصلى و اوليه ،طهارت ّ
مائيه باشد و
تكليف فرعى و ثانويه و اضطراری ،طهارت ّ
تيممى.
در اين صورت در حين اجمال آيه شريفه و شك در شمول آن نسبت به مسئلۀ ما نحن فيه،
مىشود بازهم به اصل برائت ّتمسك جست و نماز آنكس را كه احتمال ظفر بر ماء مىداده اما به
ً
صالة ّ
تيممى سبقت گرفتهُ ،مجزی دانست .فقيهى كه چنين نظری دارد اصطالحا گفته مىشود
قائل به جواز " ِبدار" است.
ّ
ً
مثال ديگر اين بحث ،اعمالى است كه جهت تقيه به طرزی خاص اداء مىشوند .مثال نمازی كه
ً
سجدۀ آن بر فرش صورت مىگيرد .دليل جواز بلكه لزوم آنها روايات بيشماری است كه صريحا در
ً
اين موضوع وارد شده است .حال سؤال اينجاست كه چنين عباداتى بايد بعدا اعاده يا قضاء شوند
يا خير؟
دليل اين اعمال ،قائل به اجزاء آنها و عدم وجوب اعاده يا قضاء
اخذ به
كثيری از فقهاء با ِ
ِ
اطالق ِ
شدهاند.
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 -2اگر از أمارات (يعنى ظنونى كه با قطعيات شارعّ ،
حجت بودن آنها را در زمان غيبت كبری
ِ
اصل برائت استصحاب ،تخيير و
چهار
آن
يعنى
(
اصول
اثبات كرديم :مثل خبر غيرمتواتر) يا از
ِ
اشتغال كه ّ
حجيت آنها را در حين عدم وجود أمارات ،با قطعيات شارع اثبات نموديم) به حكمى
رسيديم ،آن حكم را حكم ظاهری گويند .در برابر ،حكم واقعى است كه قطعيات بر آن گواهند
(مثل اصل وجوب نماز كه تواتر لفظى نصوص دين بر آن داللت دارد).
ّ
حال سؤال اينجاست كه عمل به حكم ظاهری در صورتى كه خطا بودن آن پس از مدتى
ً
مشخص شد ،مجزی است يا بايد آن اعمال اعاده يا قضاء شوند .مثال فرض كنيد به روايتى واحد
ّ
كه بر كفايت يك تسبيح در تسبيحات اربعه دال است عمل كرديد و سالها در نماز يك تسبيح
ً
ً
گفتيد اما سرانجام با دست يافتن به حكم واقعى (مثال كتاب حديثى يافت شود كه متواترا بر لزوم
ً
مثال در ّ
تشرف به چنين عملى دست يابيد) به اشتباه بودن حكم ظاهری
چند تسبيح داللت دارد يا
ُ
ّ
پى ببريد .البته الزم نيست كه شبهه همواره مثل مثال ياد شده ،حكميه باشد ،مثال برای شبهۀ
ً
موضوعيه حالتى است كه بيابيد كه لباسى كه با استصحاب ،ظاهرا حكم به پاكى آن كرده و در آن
ّ
نماز خوانده بوديد ،درواقع نجس بوده .مرحوممحقق نائينى قائل است كه هيچ يك از اين اعمال
ّ
مجزی نبوده بايد اعاده يا قضاء شوند .مرحوممحقق خراسانى قائل است كه آن اعمالى كه امتثال
امتثال اصل بوده (مثال دوم).
أماره بوده (مثل مثال ّاول) بايد اعاده يا قضاء شوند بخالف آنها كه
ِ
ً
اما اكثر قدماء قائلاند كه اعمال كال مجزی بوده نيازی به اعاده يا قضاء نيست.
ّ
عمده دليل اين عده مالزمه عرفى است .يعنى عقل عرفى ،آنكس را كه به دستور پزشك (شارع)
ّ
به داروساز (أماره يا اصل) رجوع كرده  -گرچه داروساز بر خطا رفته باشد  -متمثل امر دانسته،
ساقط التكليف مىشمرد .يا آن را كه به دستور موال برای ساخت بنائى به معمار رجوع مىكند -
گرچه معمار بر خطا رفته ،بنائى ناموزون بسازد  -معذور و مجزی العمل مىشمرد.
و تنها در صورتى اين اجزاء را قائل نيست :كه عبد به عدم استيفای غرض موال يقين داشته باشد.
اما در صورت شك در استيفاء پس از اتمام عمل ،عرف به عدم وجوب اعاده عمل حكم مىكند زيرا
ً
تحصيل غرض محتمل  -عقال  -واجب نيست.
البته قائل شدهاند كه اگر مخالفت حكم ظاهری با واقعى در اصل تكليف (مثل خواندن نماز ظهر
بجای نماز جمعه با استناد به أماره يا اصل) واقع شد ،مجزی نبوده و بايد عمل ترك شده تدارك
شود؛ بخالف حالتى كه شبهه تنها در كيفيت تكليف باشد (مانند تمام مثالهايى كه گذشت).
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دليل ايشان اين است كه عرف در اينجا به چنين مالزمهای  -كه عمل به تكليف ظاهریُ ،مسقط
تكليف واقعى است  -قائل نيست .و اين مالزمه اگر به آن قائل شويم از حد كيفيت تكليف تجاوز
نمىكند و شامل اصل تكليف نمىشود.
ّ
ً
 -3ا گر مكلف به اماره يا اصل مراجعه نكرده بلكه مستقال به چيزی قطع كند و طبق قطع خويش
عمل نمايد .در صورت خطا ،اعمالش مجزی نبوده بايد همه را تدارك كند .زيرا هيچ دليلى از شرع
بر ّحجت بودن قطع داللت ندارد .مضاف بر اينكه قطع فاقد ّ
حجيت ذاتى بوده عمل بر طبق آن نه
ّ
مورد تأييد عقل است و نه شرع ،بجز قطعى كه عقل  -و نه ذهن  -پس از تدبر در علم حقيقى
ً
يعنى آنچه مطابق واقع است مثال از طريق معصوم (ع) رسيده باشد ،به آن دست يابد .و بر آنچه
گفته شد تاريخ گواه است ،زيرا تاريخ چيزی نيست جز روزشمار قطع بشر به باطل .راجع به اين
مسئله در مبحث "قطع و احكام آن" به تفصيل سخن خواهيم گفت.
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ّ
مقدمه واجب
ّ
ّ
ّ
 -1هرگاه برای تحقق فعل "ب" نياز به تحقق فعل "الف" باشد بطوريكه بدون تحقق آن ،تحصيل
ّ
"ب" ممكن نباشد ،گويند "الف" مقدمه "ب" است.
برای بجا آوردن ّ
حج ،عقل مىيابد كه بايد حداكثر تا فالن موقع ،عزم سفر كرده ،به استخدام
ّ
وسيلهای بپردازد كه او را به مكه مىرساند .اين حكم عقل بر مبنای تجربياتى است كه تاكنون در
حيات دنيوی خود كسب كرده است .تمام اين مهرههای علمى ،چه اينكه بر او حج واجب است و
ّ
چه اينكه با فالن وسيله در فالن مدت مىتوان به مكه رسيد و چه اينكه تحصيل آن وسيله چه
مقدماتى مىخواهد در معرض عقل قرار گرفته و عقل مىيابد كه بايد چه كند .و اين حكم عقل
ّ
برای انسان ّ
حجت است يعنى اگر از آنها تخطى كرد عقاب مىشود .به اصطالح اين حكم عقل،
واجب اإلطاعة است.
ّ
چنين مقدمهای عقلى است اما مقدمه بودن وضو برای نماز مقدمهای شرعى است يعنى شرع
ّ
اينگونه جعل مىنمايد كه تحق ِق صحيح نماز متوقف بر با وضو بودن است و بدون آن نماز صحيح
ّ
غسل پيش از طلوع فجر است برای ُجنبى كه بايد آن
نيست .مثال ديگر مقدمه شرعى ،شرطيت
ِ
ً
ّ
ّ
روز را روزه بگيرد .اگر عمدا غسل را ترك كند روزه فاسد شده كفاره بر او واجب است .البته مقدمه
ّ
متأخر باشد مانند مستحاضهای كه شرط ّ
صحت روزهاش اين است كه پس از غروب آفتاب
مىتواند
ّ
غسل كند يا اجازه مالك پس از انعقاد بيع فضولى (بدون اجازه) كه شرط صحت بيع است و كاشف
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ّ
ّ
بيان شرطيت چيزی برای صحت افعال است.
از صحت بيع حين انشاء آن .درواقع مقدمه شرعىِ ،
ّ
در اينجا نيز عقل حكم مىكند كه بايد مقدمه اتيان شود تا اطاعت صورت گرفته باشد.
ّ
در مورد مقدمه عقليه ،بين اصوليون اختالف است كه وجوب آن تنها عقلى است يا اينكه شارع
ً
نيز مستقال آن را واجب دانسته ،حصول آن را خواستار است؟ بيش از  11قول در اين مسئله وجود
َ
َ
دارد اما قول غالب اين است كه هيچ گونه مالزمهای بين "ما َحكم به العقل" با "ما َحكم به الشرع"
ً
ً
نيست .عقل مستقال واجب االطاعة است و شرع نيز مستقال .البته در مواردی كه عقل ،خود به
ّ
حسن و قبحى حكم مىكند؛ اگر شرع نيز امر يا نهى كرد ،در مقام تذكر است نه تأسيس حكمى
جديد .البته اگر در مسئله ای بين حكم عقل با شرع تعارض بود ،يا حكم شرع به درستى دانسته
نشده يا جزم ذهنى به ناروا عقل ناميده شده است.
ً
ّ
ّ
پس مقدمه عقلى واجب (مثل طى مسافت برای حج) ،عقال واجب است.
ً
ً
ّ
ّ
مثال ّ
حج) مشروط به چيزی بود (مثال حصول استطاعة) ،مقدمه نيز
 -2اگر وجوب ذی المقدمه (
(طى طريق) مشروط به آن است .پس تا كسى مستطيع نشده حج بر او واجب نيست تا طى طريق
واجب باشد.
ّ
ّ
ّ
آنچه را وجوب ذی المقدمه متوقف بر آن است ،مقدمه وجوب گويند و بخالف مقدمه واجب كه
تحصيلش واجب است ،تحصيل آن واجب نيست .زيرا هيچ امری نه از شرع و نه از عقل بر آن
ً
داللت ندارد .مثال در مثال باال حج ،واجبى مشروط است ،و تنها در صورت وجود استطاعت بر آن،
امر وجود دارد و در غير آن ،مورد امر شارع نيست .در اينجا دو مسئله مطرح مىشوند.
عالم بودن به آن اوامر است .حال سؤال اينجاست كه
يكى اينكه اجرای اوامر شارع ،نيازمند ِ
ً
ّ
ّ
تحصيل علم ،نسبت به عمل كردن مقدمه وجوبى است يا واجبى؟ ظاهرا علم مقدمه وجوب عمل
ّ
است يعنى بدون آن عمل واجب نمىشود اما از آنجا كه كسب علم مقدمه نيل به سعادت است،
ّ ً
ً
عقال واجب است گرچه نصوص بسياری از دين نيز تذكرا بر آن داللت مىكند .از اينرو گفتهاند:
انسان مسائلى را كه نياز دارد واجب است ياد بگيرد.
ّدوم راجع به نفقه ،مىدانيم كه اخراج نفقه از مال واجب است .آيا مىتوان حكم كرد كه واجب
انسان فقير تحصيل مال كند تا نفقه افراد واجبالنفقهاش را بپردازد؟ دليلى بر وجوب آن
است
ِ

مقدمه واجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19
نداريم .مگر اينكه از روايات نتيجه بگيريم كه آنچه كه واجب است تحصيل نفقه است نه اخراج
نفقه در صورت موجود بودن.
ً
تنبيه  :1اخذ اجرت بر واجبات ،شرعا حرام است .يعنى اگر به نحو عينى بر طبيب نجات جان
ً
كسى واجب شد (مثال دسترسى به طبيب ديگری نبود يا طبيب حاذقى يافت نشد يا علمى نزد
ً
طبيب بود كه نزد ديگر اطباء يافت نمىشد) يا اگر بر عالم دين ،تعليم دين يا تبليغ آن عينا واجب
شد؛ اخذ اجرت بر اين واجب حرام است .طبيب يا عالم برای انجام اين واجبات ،نيازمند انجام
مقدماتى (مثل تهيه وسائل يا طى طريق) مىباشند كه انجام اين مقدمات بر آنها واجب است.
حال سؤال اين است كه اخذ اجرت برای انجام اين مقدمات جائز است؟
ّ
اگر وجوب مقدمه را شرعى دانستيم ،اخذ اجرت بر اين واجبات شرعى حرام است .اما اگر وجوب
ّ
مقدمه را عقلى دانستيم دليلى بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات عقلى در دست نيست.
تنبيه  :2صاحب فصول مقدمات را به دو دسته تقسيم كرده است ،مقدمهای را كه در طريق
ّ
ّ
حصول و سلسله موجود شدن ذی المقدمه باشد ،مقدمه موصلة ناميده و تنها امتثال چنين
ً
مقدمهای را عقال واجب مىداند .صاحب كفاية با او به مخالفت برخاسته كه عقل قائل به وجوب
هر گونه مقدمهای است و قيد شما نابجاست.
ً
ً
ظاهرا دعوای ايشان با هم لفظى است يعنى اصال به آنچه در طريق حصول و سلسله وجود ذی
ً
ً ّ
ّ
ّ
موصوليت خود در
المقدمه نباشد ،عرفا و عقال مقدمه نمىگويند تا واجب باشد يا نباشد .بنابراين
ّ
تعريف مقدمه لحاظ شده است و اين بحث بى ثمر است.

تقسیمات واجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10

تقسيمات واجب
واجب را به اعتبارات مختلفى مىتوان تقسيم بندی نمود:
ً
 -1واجب يا مطلق است يا مشروط ،مثال حج ،واجبى مشروط است ،و شرط وجوب آن داشتن
ً
استطاعتست .اما نماز مطلقا واجب است البته همين نماز و نيز همه تكاليف نسبت به داشتن عقل
و بلوغ و قدرت ،مشروط هستند.
ً
اگر در شرط بودن قيدی ،مثال داشتن مال برای اخراج نفقه عيال ،شك كرديم كه اين قيد شرط
وجوب است يا شرط واجب .يعنى اگر شك كرديم كه واجب ،نسبت به اين قيد مطلق است يا
مشروط؛ اصل را بر اين مىگذاريم كه اين قيد شرط وجوب است نه واجب .يعنى تحصيل قيد
واجب نيست.
ّ
به عبارت فنىتر هنگامى كه از ادله اجتهاديه (يعنى نصوص كتاب و سنت) به صراحت برنيامد كه
قيد شرط واجب است ،نسبت به وجوب تحصيل قيد برائت جاری مىكنيم چون دليلى بر وجوب
آن نداريم.
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ً
ّ
واجبات شرعى واجب نبوده
 -2همانگونه كه پيشتر اشاره شد كسب علم شرعا من باب مقدمه
ِ
ً
ّ
ّ
بلكه از آنجا كه مقدمه نيل به سعادت است عقال واجب است و نصوص دينى به منزله مذك ِر اين
حكم عقل مىباشند يعنى تا كسى علم نداشته باشد تكليفى بر او واجب نمىشود ،علم نسبت به
اين تكليف ،شرط وجوب است نه شرط واجب .پس كسب علم مستقلى عقلى است و عقل نه تنها
ّ
حسن آن ،بلكه وجوب آن را نسبت به اينكه مقدمه نيل به سعادت است مىيابد .يعنى اگر انسان
احتمال وجود تكليفى را بدهد كه سعادت او "منوط" به آن است ،عقل به وجوب فحص و تحقيق
حكم مىكند و تا وقتى كه از ظفر بر علم مأيوس نشود ،او را راحت نمىگذارد اما اگر احتمال وجود
ّ
تكليفى برود كه در سعادت انسان "تأثير" دارد ،عقل به وجوب تعلم حكم نمىكند بخصوص اگر آن
ّ
تأثير ،اندك و قابل اغماض باشد .آری در هر حال عقل ُحسن تعلم را مىيابد اما حكم مولوی عقل
تنها در صورتى است كه سعادت انسان "منوط" به آن باشد.
ً
َ
 -3بر سر اينكه واجب مشروطى چون " َح ِّج إن استطعت" قبل از حصول شرط حقيقتا واجب ناميده
ً
مىشود يا مجازا و صيغه امر در جمله مزبور حقيقى است يا مجازی؛ بحث در گرفته است .اما اين
بحث فاقد ثمره عملى مىباشد لذا از ذكر آن اجتناب مىكنيم.
ّ
مطلب ديگر آنكه اشكال كردهاند كه چگونه وجوب حج كه علتى هنوز موجود نشده است ،سبب
ّ
ّ
ّ
تحقق معلولى چون وجوب طى طريق شده است؟ در حالى كه تقدم معلول بر علت ممتنع است.
ّ
ّ
ّ
برای حل اين مشكل عدهای از محققين واجبى چون حج را كه نسبت به طى طريق ،مطلق
است ،به دو قسم تقسيم كردهاند ،يكى نسبت به آنكه طى طريق كرده و به ميقات رسيده است؛ در
اين صورت واجب نسبت به او ُم َّ
نجز است و ديگر نسبت به كسى كه هنوز طى طريق را انجام نداده
ّ
است؛ در اين صورت واجب نسبت به او معلق است .پس گفتهاند حج نسبت به كسى كه هنوز از
ّ
خود واجب،
خانه خود خارج نشده است واجبى معلق است يعنى گرچه وجوب آن فعلى است اما ِ
ّ
ّ
استقبالى است و وجوب مقدمه (معلول) از وجوب فعلى ذی المقدمه (علت) ترشح كرده است.
ّ
ّ
ّ
درواقع ايشان برای اينكه از تعذر عدم امكان تحقق حصول معلول از علتى كه هنوز موجود نشده
ّ
ّ
است فرار كنند نوعى وجود  -ولو معلق  -برای علت فرض كردهاند .و گفتهاند واجب گرچه
ّ
ً
ً
استقباال ّ
منجز خواهد شد ولى فعال نيز وجودی معلق و بالفعل دارد.
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ّ
ّ
راه حل ديگر اين است كه بگوييم وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه ترشح نشده بلكه تابع آن
ّ
است؛ در اين صورت تقدمش مستلزم مانعى نيست.
 -4واجب نفسى آن است كه برای خود واجب شده است ،در برابر آن واجب غيری قرار دارد ،يعنى
ً
آنچه برای غير واجب شده است ،مثل وضو كه بخودی خود يعنى نفسا واجب نبوده ،برای نماز
خواندن واجب است .حال اگر شك كرديم كه وجوب غسل در امر موال كه فرموده است" :اغتسل
للجنابة" ،نفسى است يعنى اينكه چه اراده نماز داشته باشد و چه نه ،بايد غسل را بجا آورد؛ يا غيری
است يعنى تنها هرگاه خواست نماز بخواند ،غسل بر او واجب است؟
در اين صورت اصل را بر اين مىگذاريم كه واجب ،نفسى است نه غيری .اين اصل يك اصل
لفظى است يعنى از اطالق صيغه امر (اغتسل) و ّ
مقيد نكردن آن به چيزی ديگر (للصالة) نتيجه
ِ
گرفته شده است يعنى اگر اين واجب ،غيری مىبود مىبايست با قيدی ديگر غيری بودن آن را
توضيح مىداد و چون سكوت كرده است ،پس واجب ،نفسى است.
(البته غيری بودن وجوب غسل را از دليل خاص يعنى روايات دانستهايم و طرح اين موضوع برای
بيان مسئله بود) حال سؤال اينجاست كه امتثال واجب غيری يا ترك آن ،آيا مستلزم ثواب يا عقاب
است؟
(آخوند خراسانى و شيخ انصاری) گفتهاند :خير ،از آنجا كه در انجام دادن يا تركش اطاعات و قرب
و بعدی نسبت به موال نيست ،ثواب و عقاب ندارد زيرا طبق فرض ،غرض از اتيان آن ّ
توصل به
ّ
مطلوبيت ندارد.
واجبى ديگر بوده ،خودش
عده زيادی با اين قول به مخالفت برخواستهاند و گفتهاند تخلف از واجب غيری ،الزمه مخالفت با
ّ
واجب نفسى بوده و امتثال آن به منزله مقدمه واجب نفسى است .پس معنا ندارد كه عقاب و ثواب
را از آن اسقاط كنيم.
در حاشيه اين بحث همواره اين اشكال مطرح مىشود كه اگر به نظر اينان ،طهارات ثالثه واجب
غيریاند پس چرا عبادت به حساب آمده و بر امتثال آنها ثواب ّ
مترتب است؟
بهترين پاسخى كه به اين اشكال دادهاند اين است كه طهارات ثالثه ،آنگونه كه از روايات برداشت
مى شود ،عالوه بر جنبه وجوب غيری نسبت به نماز ،خود مستحب نفسى و عبادت اند و اين بعد
ّدوم آنهاست كه موجب ّترتب ثواب بر آنها مىباشد.
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ّ
ّ
 -5اگر وجوب ذی المقدمه مشروط به شرطى بود آيا وجوب مقدمه نيز مشروط به آن شرط خواهد
ً
بود؟ مثال وجوب نماز ظهر نسبت به زوال شمس مشروط است ،حال آيا وجوب وضوء نيز مشروط
به زوال شمس است و تا زوال صورت نگيرد وضوء واجب نمىشود؟
(آخوند خراسانى) گفتهاند :هر چه قيد و شرط واجب نفسى است قيد و شرط واجب غيری نيز
ّ
هست ،دليل ايشان بر مبنای آن است كه ايشان وجوب مقدمه را معلول ترشحى وجوب ذی
ّ
المقدمه مىدانند.
ّ
(صاحب معالم ،شيخ انصاری و صاحب فصول) با اين طرز نگرش به مقدمه مخالفت كردهاند و
ّ
ّ
ّ
تبعيتى بين قيود ذیالمقدمه با قيود مقدمه نمىبينند.
ّ
مشروعيت وضوء قبل از داخل شدن وقت نماز
توجه كنيد كه ثمره پذيرفتن نظر نخست عدم
است ،جز اينكه وضو را به قصد استحباب نفسى آن (كه هميشه موجود است) انجام دهيم.
ّ
ّ
 -6به همان دالئلى كه قائل به مالزمت بين وجوب مقدمه و ذی المقدمه شديم (به تفصيلى كه
ً
ّ
ّ
در فصل مقدمه واجب گذشت) ،مقدمه مستحب ،مستحب است .ظاهرا تاكنون كسى با اين
ً
ّ
مسئلۀ عقلى مخالفت ننموده است .اما نسبت به مقدمه حرام و مكروه ،ظاهرا تنها در صورتى
ّ
ّ
مقدمه ،حرام يا مكروه است كه مقدمه ،سبب و ّعلت ّ
تامه برای ذوالمقدمه باشد
مىتوان گفت كه
ً
ّ
ّ
يعنى پس از انجام مقدمه ،آن امر حرام يا مكروه قهرا موجود شود .اما اكثر مقدمات حرام و يا
ّ
مكروه اينگونه نيستند يعنى پس از انجام آنها ،مكلف باز مختار است كه حرام يا مكروه را مرتكب
ّ
شود يا آن را ترك كند .پس مقدمه حرام و يا مكروه بخودی خود حرام و مكروه نيستند.

 -7فرض كنيد كه در ّاول وقت وارد مسجدی شدهايد تا نماز ظهر بخوانيد ناگهان متوجه مىشويد
كه جايى از مسجد نجس شده است .ازاله نجاست از مسجد واجب ُم َّ
ضيق و نماز خواندن واجب
َّ
موسع است .اگر نخست نجاست را ازاله كنيد ،به نماز ظهر خواهيد رسيد و آنچه ترجيح دارد همين
كار است .بحث بر سر اين است كه اگر نجاست را ازاله نكرده به نماز بايستيد ،نمازتان صحيح
است يا خير؟
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آيا امر به شىء (ازاله نجاست) مقتضى نهى از ضد آن (نماز خواندن) است يا خير؟ البته كسى
مضيق و ديگری ّ
مخالفت با اين مطلب ندارد كه در چنين مسئلهای كه دو واجب يكى ّ
موسع تزاحم
ّ
مىكنند ،امر به واجب ّ
موسع ساقط مىشود .سخن در اين است كه آيا نهى نيز به آن تعلق مىگيرد
يا خير.
گفتهاند :بله ،امر به شىء با نهى از ضد آن مالزمه دارد( .خواننده توجه دارد كه مقصود از ضد در
اينجا يك فعل وجودی ديگر است كه با فعل نخست معاندت دارد).
استدالل ايشان اين است كه امر به ازاله نجاست ،مستلزم نهى از ترك ازاله است ،نماز يا هر كار
ديگری مثل آن نيز با ترك ازاله مالزمت دارد .و چون ترك ازاله نهى شده است پس نماز هم بايد
مورد نهى واقع شده باشد .به قسمت اخير استدالل ايشان ،اشكال كردهاند و گفتهاند ترك ازاله با
ّ
نماز مالزمت دارد اما دليلى نداريم كه چون يكى از مالزمين (ترك ازاله) متصف به حكمى
ّ
(حرمت) شد ،ديگری (نماز) هم متصف به همان حكم بشود ،تنها چيزی كه مىتوان گفت اين
است كه نمىشود ترك ازاله حرام اما نماز واجب باشد.
ّ
عدهای ديگر برای اثبات حرمت نماز بگونهای ديگر استدالل كردهاند :ترك نماز مقدمه ازاله است
ّ
و مقدمه واجب واجب است پس ترك نماز واجب و خود آن حرام است .بر اين استدالل نيز اشكال
ّ
كردهاند به اين نحو كه ترك نماز مقدمه ازاله نيست گرچه بين آنها نهايت تقارب است .به عبارت
ّ
ً
ّ
عادتا با ازاله نجاست تقارن دارد اما علت ّ
تامه آن نيست.
ديگر ايشان مدعى شدهاند كه ترك نماز
ً
ً
ّ
ّ
مقدمه نبايد ّعلت ّ
تامه ذی المقدمه باشد ،همين قدر كه عرفا
ظاهرا اشكال ايشان ناوارد است زيرا
ّ
تحقق يافتنش بدون آن ممكن نباشد كافى است.
ّ
در هر حال مشهور است كه اگر اقتضاء امر بر نهى از ضد ثابت شود ،به نماز نهى تعلق گرفته و
نهى در عبادات چنانكه خواهد آمد مبطل عبادت است.
ً
البته شيخ بهائى ثمره بحث را انكار كرده است زيرا مىگويد حتى اگر اقتضاء ثابت نشود ،يقينا امر
به صالة ساقط بوده و عدم وجود امر برای اثبات بطالن كافى است.
برخى از متأخرين قائل شدهاند كه امر به مهم مىتواند در ظرف امر به ّ
اهم ،وجود داشته باشد .آنها
ّ
نام اين اعتقاد خود را ترتب گذاشتهاند يعنى مىگويد جمله شارع اينگونه است" :أزل النجاسة و إن
ّ
فصل" بنابراين قائل به صحت نمازند گرچه مستلزم ترك ّ
اهم يعنى ازاله نجاست باشد.
عصيت
درواقع ايشان مىگويد نماز تنها در ظرف ترك ّ
اهم صورت گرفته است نه اينكه باعث ترك شده
باشد.
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ً
ظاهرا عرف قائل است به اينكه نماز صحيح اما بجا آورنده آن از حيث ترك واجب ّ
مضيق مستوجب
ّ
توبيخ است .از لحاظ عقلى نيز دليلى بر اقتضاء وجود ندارد حتى عدهای اقتضاء امر بر ضد عام آن
ً
مثال ازاله كن بر ازاله كردن را ترك مكن ،انكار مىكنند و مىگويند جمله ّاول بر جمله ّدوم هيچ
داللتى چه مطابقى (كه عين آن باشد) چه جزئى(كه دومى جزء اولى و زيرمجموعه آن باشد) و چه
التزامى(كه اين الزمه آن باشد) ندارد .مىگوئيم :حكم كردن راجع به داللت التزامى اندكى تأمل
ً
مىطلبد اما قطعا بين آنها داللت مطابقى و جزئى نيست.

 -6در صورتيكه آمر ،بداند كه يكى از شرائط امر مانند قدرت عبد بر انجام دستور ،مفقود است .در
اين صورت امركردن جائز است يا خير؟
ّ
در صورتيكه شرط مفقود ،امكان ّ
فعليت دستور باشد و مراد شارع هم از قضاء ،همان فعليت يافتن
دستور باشد ،صدور امر از جانب او بىهدف بوده صحيح نيست.
و عقل به قبح چنين امری از جانب شارع حكم مىكند .مگر اينكه قصد شارع امتحان يا تعجيز
ّ
عبد بوده باشد گرچه مىداند آنچه خواستار شده ممتنع التحقق است .اما او مىخواهد عبد به
ّ
مقدمات امر قيام كند در اين صورت امر شارع را امر شأنى و صوری مىنامند.
حال سؤال اينجاست كه لفظ امر در اينجا از نظر لغوی حقيقت است يا استخدامى مجازی است؟
ً
ً
يعنى حقيقتا "امری" صادر شده است يا آنچه صادر شده را مجازا امر مىناميم .اين يك بحث لغوی
بوده و فاقد ثمره در فقه مىباشند .برخى آن را حقيقى دانستهاند اما مشهور است كه مجاز است.

 -1مىخواهيم راجع به واجب تخييری سخن بگوئيم:
ّ
اگر موال بگويد" :اذا افطرت  -يجب عليك العتق او االطعام او الصيام" امر به چند چيز تعلق گرفته
ً
ّ
است كه با انجام يكى از آنها به دلخواه ،امتثال صورت گرفته است ،مكلف بايد حتما يكى را انجام
دهد و حق ترك همه اطراف را ندارد.
ّ
مالك و دليل امر موال در اينگونه اوامر به دو صورت قابل تصور است:
ّ
ً
 -1تأمين غرض موال از چند علت به ظاهر متباين(صوم و عتق و اطعام) ،مستقال حاصل مىشود
ّ
ً
در اين صورت به ناچار بايد گفت ،قدر جامعى(مثال تنبيه عبد) در هر يك از اين علتها وجود دارد.
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كه با هر يك غرض حاصل مىشود .بنابراين تخيير در كالم موال عقلى است يعنى به آن حكم
مىكند.
 -2در هر مورد غرض مستقلى وجود دارد و فايدهای كه در ديگری نيست اما با انجام هر يك
مطلوب موال حاصل ميشود و موال رضايت ميدهد .در اين صورت عقل به تنهايى نمىتواند حكم به
جواز تخيير كند زيرا الزمه آن ترك فايده بعضى اطراف است .بنابراين دليل جواز تخيير ّ
تعبد به
ظاهر كالم شارع است يعنى به اصطالح ،تخيير ،شرعى است.
ً
 -11آيا امكان دارد كه بين اقل مثال گفتن يكبار تسبيحات اربعه و اكثر ،يعنى سه بار گفتن آن
تخيير وجود داشته باشد؟ چه به اينصورت كه موال بگويد" :قل ّمرة او ثالث ّمرات" يا به اين صورت
كه در روايتى وجوب يكبار گفتن و در روايت ديگری وجوب سه بار گفتن ،آمده باشد.
عدهای مىگويند چون در حين اتيان اكثر ،ابتدا اقل خود بخود اتيان مىشود ،غرض موال حاصل
ً
ّ
شده ،مكلف ّبری الذمه مىشود در اين صورت اكثر اجبارا مستحب خواهد بود ،نه واجب .از اينرو
ً
تخيير در اقل و اكثر عقال ممتنع است .در مقابل مرحوم آخوند خراسانى اعتقاد دارد كه ممكن
است "اتيان دفعى اكثر" مح ّصل غرضى باشد كه اقل نيز ّ
محصل آن است و عقل امتناعى برای
اين فرض نمىبيند .از اينرو تخيير بين اقل و اكثر ممكن خواهد بود.
در فصل اشتغال بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت و خواهيم گفت حال كه تخيير ممكن
ً
است ،امتثال به آن در مقام عمل جايز است يا بايد احتياطا جانب اكثر را گرفت؟ اگر تخيير جايز
باشد نتيجه عملى آن جواز برائت نسبت به اكثر است.
َ
َ
آنچه در اينجا راجع به آن صحبت شد جواز عقلى تخيير در دوران امر بين اقل و اكثر بود ،اينكه در
مقام عمل استفاده از آن جايز است يا نه منوط است به اثبات عدم وجوب شرعى يا عقلى احتياط
در اين مسئله .
ّ ً
مگر اينكه تعبدا قائل به جواز تخيير ابتدايى بين دو روايت متعارض باشيم و اقل و اكثر را نيز دو
ْ
متعارض بدانيم .در اين صورت اگر ّادله احتياط شرعى بر ّادله تخيير َبدوی ترجيح نداشته باشند ؛
ً
ً
ميتوانيم ّتعبدا تخييری را كه عقال ممكن دانستيم ،اجرا كنيم.
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موضوع تكليف ،صرف
 -11از تقسيمات واجب تقسيم به عينى و كفائى است .در واجب كفائى،
ِ
الوجود از طبيعت است مثال آن وجوب دفن ميت است .نظر اماميه درباره نحوه وجوب آن اين
ّ
ّ
است كه واجب كفائى به نحو عا ِم استغراقى ،وجوبى را متوجه فرد فرد مكلفين كرده اما اگر كسى
به امتثال آن اقدام كند ،ضمن استحقاق ثواب ،تكليف از ّ
ذمه سائرين ساقط خواهد شد .اما اگر
ّ
ّ
كسى به آن اقدام نكند ،تمامى مكلفين مستحق عقاب خواهند بود.
ّ
ّ
واجب خود را انجام دهد تا
اما در واجب عينى غرض به تعداد مكلفين متعدد بوده هر كس بايد ِ
غرض مربوط به او ساقط شود مانند نماز و روزه.
ّ
 -12اگر در واجبى قيد زمان وجود داشته باشد ،آن واجب را موقت(وقت دار)گويند .در بعضى از
ّ
فعل واجب است ،مانند روزه .آنها را واجب
واجبهای موقت ،زمان اخذ شده به اندازه زمان انجام ِ
ّ
مضيق نامند.
گاهى زمان اخذ شده بيش از مقدار انجام دادن فعل واجب است ،مانند نماز ظهر كه مقدار فعل
آن حدود چند دقيقه اما فرصت انجام آن چند ساعت است ،چنين واجبى را ّ
موسع گويند.
ّ
در فصل بعد خواهيم گفت كه ُمتعلق اوامر و نواهى ،طبيعت است .در اينجا نيز امر به نماز كه يك
ّ
ّ
ّ
طبيعت و كلى است تحقق گرفته است .منتهى اين طبيعت كلى مىتواند در قالب افراد مختلف
ّ
ّ
ّ
ّ
تحقق يابد؛ انتخاب با مكلف است كه آن را در هر زمان كه بخواهد محقق كند .اين تخيير مكلف،
قدر جامع است كه واجب است و اين قدر جامع در
تخييری عقلى است ،عقل حكم مى ّكند كه اين ِ
همه اجزاء كه مصاديق و افراد يك كلى هستند وجود دارد .از اينرو اين تخيير عقلى است نه ّ
تعبد
شرعى.
ّ
نزاع معروفى در واجب موقت وجود دارد و آن اين است كه اگر واجب (يا حتى مستحب) در وقتش
انجام نگرفت همان دليلى كه بر وجوب يا استحباب آن حكم كرده است بر وجوب يا استحباب
قضاء آن در خارج از وقت نيز حكم مىكند؟ يا خير ،اثبات وجوب يا استحباب قضاء آن خود دليل
مستقل و جداگانهای مىطلبد؟
بعبارت فنىتر :آيا وجوب يا استحباب قضاء تابع اداء است يا نه ،بلكه محتاج دليل ديگری است؟
بهترين قول اين است كه بگوئيم :اگر دليل واجب يا مستحب به نحوی اطالق داشته باشد كه بر
مطلوبيت آن حتى خارج از وقت داللت كند ،ديگر دليلى برای وجوب يا استحباب قضاء الزم
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نيست .اما ا گر از دليل اين برداشت شد كه وقت در عمل ركن مهمى بوده و بدون آن فعل بى اثر و
ّ
فاقد الغرض است ،قضاء به دليلى جديد نياز دارد .در حال شك نيز حكم مشخص است .نسبت به
استحباب قضاء ،دليلى در دست نبوده ،برائت جاری ميشود.
وجوب يا
ّ ِ
البته الزم به تذكر است كه برای نمازهای واجب و بعضى از نمازهای مستحبى چون نوافل شب و
ً
روز ،دليل قضاء نيز مستقال موجود است .البته اخباريون منكر اين دليل و به تبع آن منكر وجوب
ّ
قضاء حتى نمازهای واجبى مثل نماز صبحى هستند كه در تمام زمان وجوب آن مكلف خواب بوده
است .همينطور برای روزه ماه رمضان دليل قضاء مستقال موجود است و در اينجا اختالفى نيست
ّ
و دليل ،نص قرآن است كه :فعدة من ايام اخر.

 -13به سند صحيح از حضرت صادق (ع) مروی كه حضرت فرمود " ّمروا صبيانكم بالصالة اذا
كانوا بين السبع( "....الوسائل  3باب  3اعداد الفرائض = ح .)5
در اينجا حضرت (ع) ،اولياء اطفال را امر كرده است كه اطفال را به نماز امر كنند.
ْ
امر به فعلى ،امر به آن فعل باشد ؛ حضرت (ع) ،خود ،اطفال را به نماز امر كردهاند و
اگر امر به ِ
ً
چون نماز اطفال مورد امر قرار گرفته است شرعى بوده و دارای آثار شرعى است مثال مىشود به
ايشان اقتدا كرد و مىتوانند از ديگران نيابت كنند.
اما اگر آنچه از روايت فهميده مىشود تنها امر اولياء به امر كردن باشد .در اين صورت امر
شارع( كه بايد از لسان معصوم خارج شود و مستمع را مخاطب قرار دهد) شامل كودكان نشده،
ً
عبادت ايشان دارای آثار شرعى نمىباشد؛ اصطالحا به چنين عبادتى عبادت تمرينى گويند.
ّ
مدعى اند كه تبادر عرفى در اين گونه موارد قائل است كه امر به امر به فعلى ،عين امر به آن فعل
است .گوئيم نسبت به سياق جمالت شارع ،اين تبادر مختلف مىشود و شايد در جايى چنين
حكمى بشود كرد و در جايى خير.
ّ
در هر حال در مثال فوق حتى اگر قائل شديم كه امر حضرت (ع) به كودكان تعلق گرفته است باز
نيز نمىتوان به صراحت حكم كرد كه مراد حضرت (ع) چيزی جز تمرين دادن ايشان بشد .اگر
قائل به شرعى بودن عبادت ايشان شويم بايد قائل به وجوب آن نيز باشيم كه هيچ كس چنين
ادعايى نكرده است.

تقسیمات واجب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21
مانند اين بحث در آيه شريفه (يا ايها النبى قل الزواجك ...يدنين عليهن من جالبيبهن) پيش
مىآيد با اين تفاوت كه واسطه در اينجا پيغمبر است كه از شارع جدا نمىباشد .با صرف نظر از اين
ْ
امر به شىء است؟
امر به شىءِ ،
مطلب ،سوال شده است كه امر به ِ
يعنى زنهای پيامبر آيا مورد خطاب خداوند هستند؟ كسى در اين مطلب شبهه نكرده و همه
قائلاند كه اوامر خواسته شده(يدنين عليهن من جالبيبهن)....غرض خداوند از ايشان است و
پيامبر (ص) تنها واسطه پيام رسانى است.
امر به شىء است .منتها در روايت نخست آن شىء نماز تمرينى و غير
امر به امرِ ،
پس در هر حال ِ
واجب است و در آيه فوق حجاب واجب .

 -14گاهى قبل از امتثال امر ّاول ،امر ديگری صادر ميشود .صدور امر ّدوم گاهى به صراحت دال
ُ
ِّ
ِّ
ً
ّ
بر تعدد امر مىكند مثال شارع پس از انكه گفت َصل ،مىگويد كه َصل صالة اخری .در اين
ً
ِّ
ِّ
ّ
صورت تعدد امتثال الزم است اما گاهى اينگونه نبوده شارع پس از َصل مجددا مىگويد َصل.
در اين صورت نظر غالب بر اين است كه امر ّدوم تنها برای تاكيد امر نخست است نه تأسيس
َ
ّ
امری ديگر .عده نيز گفتهاند اولى اين است كه اصل را بر تأسيس گذاشت نه تاكيد .اما ظهور
عرفى ،قول نخست را تائيد مىكند.
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نواهى
ّ
 -1ماده نهى يعنى معنای لغوی "ن ه ی" ،برای داللت بر ضد بعث وضع شده است .صيغههای
ً
نهى مثال "ال تفعل" به نظر مشهور داللت بر حرمت دارند .نيز ميگويند صيغههای امر برای مطلق
َ
بعث چه واجب و چه ندب و صيغههای نهى برای مطلق زجر ،چه حرام و چه مكروه وضع شدهاند و
وجوب و حرمت ،مدلول لفظى نبوده بلكه از مبادی انتزاع مىشوند به اين صورت كه اگر بعث يا
زجر ناشى از اراده شديد بود ،واجب يا حرام است در غير اينصورت مستحب يا مكروه.
البته در صورتيكه قرينهای در دست نبود ،به حكم عقل بر لزوم تحصيل ّ
مؤمن در رابطه با
مواليش ،به وجوب و حرمت حكم مىشود نه استحباب و كراهت .از آنجا كه مطلوب در نهى ،ترك
ّ
طبيعت كليه است ،عقل حكم مىكند كه نهى بايد داللت بر تكرار داشته باشد نه ّمرة گرچه اين
خود نهى ملفوظ نيست.
داللت در ِ
شايد هم بتوان گفت نواهى و اوامر قرآن بر حرمت و وجوب داللت دارند اال ماخرج بالدليل؛ اما
اوامر و نواهى اخبار احاد بر بيش از كراهت و استحباب داللت ندارند .در اين صورت فقهى نوين
تأسيس خواهد شد و به مشرب قرآنى نزديکتر خواهد بود و اخبار احاد تنها برای بيان ّ
سنتاند نه
شريعت كه تنها از قرآن انتزاع ميشود .پس منهياتى مانند نهى از حلق لحيه و نهى از انواع هنر و
لعبهايى مثل نرد و شطرنج و نهى از آالت موسيقى و بسياری مأكوالت منهى عنه چون اقسام
صيد دريايى و ذبيحه اهل كتاب و بسياری نجاسات كه در قرآن منصوص نيستند (جدا از اينكه
لفظ نجاست على االقوی فاقد حقيقت شرعيه بوده و به معنای كثيفى در زمان رسول خدا (ص)
بكار ميرفته) همگى داخل در كراهت و ّ
سنـت ميشوند و ّ
تنزه از آنها تنها از مؤمنين كاملااليمان و
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ً
ً
اولياء الهى و اهل سلوک خواسته شده ،آنهم ارشادا و نه حتما؛ نه تودۀ مسلمين .در اين مطلب
الهيۀ سمحۀ ّ
دقت بفرماييد كه طريق تحصيل شريعت ّ
واقعيه است.
چطور ميشود اخبار احاد كه اثبات ّ
حجيت آنها ناممكن است در رديف آيات قرآن مصدر شريعت
قرار بگيرند؟ درست اين است كه اخبار احاد تنها در مقام بيان آداب باشند و نه بيشتر.
 -2سؤال شده است كه نهى و نيز امر ،صرف نظر از ّ
مفاد كه در ّاولى زجر و در ّدومى بعث است،
ّ
ّ
ّ
به چه چيز تعلق مىگيرند؟ مفهوم كلى آنچه شارع در نهى تحققش را نمىپسندد يا در امر مطلوب
ّ
اوست ؛ يعنى "طبيعت كلى"؟
يا طبيعتى كه در خارج ،در مكان و زمان خاصى با عوارض خاصى چون كيفيت و شدت
ّ
بايدمحقق شود؛يعنى "فرد".
ّ
به اصطالح ّفنىتر ،متعلق اوامر و نواهى ،طبائعاند يا افراد؟
اصل وضوء قصد قربت
ثمره بحث آنجاست كه فردی در تابستان با آب سرد وضوء مىگيرد ،در
ِ ّ
كرده است اما در انتخاب آب ،صفت سرد بودن را برگزيده است .اگر بگوييم متعلق امر ،طبيعت
ّ
است ،وجود قصد قربت در اصل وضوء كفايت مىكند .اما اگر متعلق امر را عالوه بر طبيعت ،لوازم
ّ
عارض سرما است  -بدانيم ،در اين صورت قصد قربت بطور
تحقق طبيعت  -كه در اينجا
ِ
ّ
كاملمحقق نشده و وضو باطل است.
ّ
غرض آمر و ناهى ،تنها همان
حق اين است ّكه اوامر به طبائع متعلق اند نه افراد ،زيرا دخيل در ِ
ّ
ّ
ذات طبيعت كلى است و مشخصات عارضى گرچه برای تحقق خارجى طبيعت الزماند ،مد نظر
نيستند.
ً ِّ
ً
 -3امری از جانب موال ،مثال َصل و نيز نهيى از جانب او ،مثال "ال تغصب" صادر شده است.
فردی را در نظر بگيريد كه در خانه غصبى است و ميتواند از آن خارج شود و وقت كافى نيز دارد
كه در محل ديگری كه غصبى نيست نماز بگذارد .حال اگر اين فرد بخواهد در همين خانه غصبى
نماز بخواند ،در صورتيكه نماز خواندن را نوعى ّ
تصرف غصبى در خانه بدانيم ،او مشمول دو خطاب
ِّ
است ؛ يكى َصل و ديگری التغصب.
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فعلى واحد مورد خطاب امر و نيز نهى قرار گرفته است .توجه كنيد كه اين صورتمسئلهای كه
ً
مىخواهيم راجع به آن بحث كنيم غير از "اجتماع موردی" امر و نهى مثال در نظر به نامحرم در
اثناء نماز است .زيرا در چنين اجتماعى هر يك از امر و نهى وجودی مستقل از ديگری دارند اگر
چه در مورد ،اجتماع كرده باشند.
ّ
ّ
بحث بر سر "اجتماع مأموری" است يعنى جايى كه يك وجود واحد ،متعلق دو ماهيت مختلف يعنى
امر و نهى قرار گرفته است مثل صالة در دار غصبى.
ّ
جمع كثيری از علماء شيعه منجمله فضل بن شاذان ،سيد مرتضى ،محقق اردبيلى،محقق
ّ
خوانساری ،محقق بروجردی و امام خمينى قائلند كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد جائز است.
اشاعره نيز بر همين قولند.
دليل ايشان اين است كه سيره عقالء قائم است بر اينكه اگر موال ،عبدش را به دوختن لباسى امر
ولى از رفتن به جای خاصى نهى كند ،اما عبد به آن مكان برود و لباس را در آنجا بدوزد ،بدليل
اطاعت امر موال در دوختن لباس مطيع اما بدليل بودن در آن مكان خاص عاصى است و اجتماع
اين دو مانعى ندارد.
ّ
در واقع ايشان مىگويند از آنجا كه ُم َّتعلق امر و نهى دو عنوان مختلف است ،تعلق امر به ّ
حيثيتى
ً ّ
و نهى بر ّ
حيثيتى ديگر گرچه مصداقا متحد باشند مانعى ندارد.
ّ
واضح است كه نظر ايشان مبتنى بر اين پيش فرض است كه متعلق اوامر و نواهى طبايع يعنى
عناوين ّكليه باشند و خصوصيات مالزمه يا ّ
اتفاقيه همگى خارج از موضوع امر و نهى باشند.
ّ
به اين ترتيب وجوب به خود عنوان "صالة" و حرمت به خود عنوان "غصب" تعلق گرفته و به
يكديگر سرايت نمىكنند تا مزاحم هم باشند .پس هيچ اجتماعى در حقيقت امر با حقيقت نهى
ً
ّ
محقق نشده تا ممتنع باشد يا نباشد .پس اگر شارع به ّاولى امر و از دومى نهى كند و اتفاقا در مقام
ّ
حيثيتى مطيع از ّ
محقق شوند عبد از ّ
حيثيت ديگر عاصى است بدون اينكه اين
امتثال در يك ظرف
امر مستلزم محذوری باشد.
آنچه ّ
مؤيد قول ايشان است اين است كه هيچ ّ
نصى از دين بر عدم جواز نماز در دار غصبى يا باطل
بودن چنين نمازی وارد نشده است گرچه اين مسئله بسيار مبتالبه بوده است بخصوص در زمان
ً
بنى اميه و بنى عباس .پس ظاهرا اين مسئله از نظر شرع نيز صحيح و بى عيب است.
ثمره عملى قول به جواز اجتماع ،ص ّحت نماز در دار غصبى است گرچه او گناهكار است .البته
ّ
عدهای در اين ثمره خدشه كردهاند و گفتهاند حتى در صورت قبول جواز اجتماع امر و نهى در شىء
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واحد ،حكم به صحت صالة مشكل است زيرا ّ
تعبديات نياز به قصد قربت دارند و چگونه مىتوان با
عملى كه مىدانيم نزد موال به دليل اينكه مورد نهى قرار گرفته  ،مبغوض است به موال ّ
تقرب
ُجست.
ً
ّ
گرچه ظاهرا اشكال اين عده ناوارد است ،همانگونه كه مىتوان در دار غصبى بر سر يتيم به قصد
ّ
تقرب به خداوند دست نوازش كشيد يا يتيم را اطعام كرد ،مىتوان در آن به قصد قربت نماز خواند؛
گرچه مرتكب اين اعمال شايسته از نظر غاصب بودن گناهكار باشد.
ّ
ّ
در هر حال ،عدهای كه در رأس آنها آخوند خراسانى قرار دارد قائلند كه متعلق اوامر و نواهى
ّ
عناوين نبوده بلكه افراد يعنى نفس فعل صادر شده از مكلف كه در خارج با عوارض خاص
ّ
تشخص يافته است مىباشد .در نتيجه امر و نهى در شىء واحد مستلزم تضاد و دوگانگى و ظهور
دو اراده مختلف و هم زمان در ذهن موال بوده ،ممتنع است.
ّ
ّ
ً
هويت ّ
تعلق تكاليف به ّ
خارجيه ،عقال مستحيل است زيرا پس از تحقق آن
در نقد اين نظر گفتهاند
ديگر مالكى برای بعث در امر يا زجر در نهى كه نوعى تحصيل حاصل است وجود ندارد .و اگر
ّ
ّ
ّ
ّ
بگويند تكاليف به حالت قبل از تحقق خارجى افراد تعلق گرفتهاند ،اين همان تعلق به عناوين كليه
ّ
است و حق هم همين است .يعنى تكاليف به طبايع تعلق گرفتهاند و غرض آنها ايجاد آن طبايع در
َ
ّ
خارج (بدون توجه به خصوصيات و اعراض تشخصهای فردی) يا انزجار از ايجاد آنهاست .در هر
ّ
حال ثمره امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد ،مقدم بودن يكى از آنها در نظر شارع و مرجوح
ّ
بودن ديگری است .عدهای گفتهاند همواره بايد جانب نهى را ترجيح داد و به آن عمل كرد زيرا با
ّ
وجود آنٌ ،
مامور به باطل و انجام آن بى حاصل است عدهای نيز گفتهاند بايد به قویتر بودن مالك
ً
توجه كرد مثال مالك امر در وقتى كه برای نجات جان يك انسان بايد وارد ملك ديگران شد از
مالك نهى ،اقوی است پس در اينجا امر راجح است.
آنچه گفته شد برای حل مسئله صالة در دار غصبى بود در حاليكه از بجا آوردن نماز در مكان
ّ
مباح متمكن است .كه گفتيم قائلين به جواز اجتماع ،آن را صحيح مىدانند بخالف قائلين به
امتناع.
ّ
البته الزم به تذكر است كه حتى قائلين به بطالن چنين صالتى معتقدند كه اگر ارتكاب نهى به
هر دليلى حالت اضطراری بخود بگيرد مانند اينكه كسى را در دار غصبى زندانى كنند و به او جازه
ُ
خروج ندهند ،نهى بدليل حديث رفع (عن الرسول (ص) :رفع عن ا َّمتى تسعة ....و ما اضطرو اليه)
ساقط شده ،جانب امر ترجيح پيدا مىكند.
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 -4از مواردی كه در آن امر و نهى هر دو اجتماع دارند مواردی است كه امر بر وجوب يا استحباب
ولى نهى تنها بر كراهت داللت داشته باشد .مانند نهى از پوشيدن لباس سياه و امر به نماز .در اين
صورت واضح است كه پوشيدن لباس سياه ،مبطل نماز نمىباشد.
ثواب آن واجب يا مستحب
نظری كه داده شده اين است كه مقصود از كراهت در اينجا ،نقصان ِ
است.
ً
 -5مسئلۀ بى حاصلى طرح شده است و آن اين است كه اگر به سوء اختيارش يعنى عمدا وارد دار
غصبى شود بر او واجب است كه آنجا را ترك كند ،حال اگر ترك كردن آن مكان نيز خود مستلزم
ّ
تصرف در دار غصبى كه خود حرام است باشد بايد چه كند؟
ّ
عدهای هستند كه گفتهاند چنين خروجى حرام است و اگر خروج منحصر در ّ
تصرف باشد نبايد
ّ
ٌ
مضطراليه بوده ،نهى در آن
خارج شود عدهای برای فرار از اين محذور گفتهاند تصرف خروجى،
ساقط و ارتكاب آن واجب است.
پس از اين مسئله بحث ديگری در گرفته و آن اينكه اگر وقت تنگ باشد و او مجبور شود در حين
خروج ،در حال راه رفتن ،نمازش را بخواند ،اين نماز از حيث اينكه در دار غصبى واقع شده است
صحيح است يا خير ؟
امثال چنين بحثها و تدقيقهای بىجايى كه در تاريخ عمر بشر حتى در يك مورد هم محل ابتالء
نبوده است ،مورد رضای خداوند نبوده و از عوامل اصلى بى بركتى و باعث اتالف عمر جويندگان
حقيقت است.
ّ
 -6آيا نهى شارع در عبادات داللت بر فساد آن عبادت (يعنى ُمق ِرب نبودن و لزوم اعاده)مىكند؟
مسئله چند حالت دارد:
ّ
گاهى نهى تحريمى به نفس عبادت تعلق مىگيرد .مانند قول رسول اكرم (ص)" :دعى الصالة
ايام اقرائك" در اين صورت به حكم عقل بر امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحدْ ،
امر معدوم
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است پس وجهى برای عبادت نيست و نهى نيز بر مبغوض بودن آن نزد موال داللت دارد ،پس
عبادت باطل است.
ّ
گاهى نهى تحريمى به جزء عبادت تعلق مىگيرد مانند نهى از قرائت عزائم در نماز ،در اين صورت
ّ
اگر فساد جز به دليل اينكه سبب نقصان يا اضافهای در عبادت مىشود ،سبب فساد كل باشد،
عبادت باطل است.
ّ
ً
گاهى نهى تحريمى به شرط عبادت تعلق گرفته است مثال نهى از ستر عورت با حرير در نماز در
اين صورت نيز بايد ديد بطالن يا رعايت نكردن آن شرط به كل عبادت سرايت مىكند يا خير.
مالك در اين فرض و فرض قبلى شناختن شرائط و أجزاء الزم ّالرعايه آن عبادت است .همينطور
ّ
است وقتى كه نهى به اوصاف يكى از اجزاء تعلق گيرد ،مثل نهى از جهر در قرائت نماز ظهر.
ّ
گاهى نهى به وصف مفارقى تعلق مىگيرد مانند نهى از غصب ،حكم اين مسئله در بحث اجتماع
امر و نهى در شىء واحد گذشت .در اين صورت در صورتى عبادت صحيح است كه قائل به اجتماع
ّ
امر و نهى بوده ،تحقق قصد قربت را ممكن بدانيم يا اينكه قائل به تقديم جانب امر باشيم.
گاهى نهى كراهى (تنزيهى) است مانند نهى از نماز هنگام طلوع و غروب خورشيد يا در وسط
طريق ،در اين صورت اتفاق علماء بر صحت چنين نمازی است گرچه ثواب آن نقصان مىيابد؛
روايات نيز اين نظر را تائيد مىكنند.
راجع به نهى همسايه مسجد از نماز خواندن در غير مسجد؛ اجماع علماء شيعه قائم است كه "نهى
ارشادی" است نه تنزيهى ،قصد شارع ارشاد به اهميت مسجد و فضيلت نماز در آن و مهم دانستن
نقصان ثواب بخصوص برای آن كسى است كه به راحتى مىتواند با حضور در مسجد به آن ثواب
ِ
برسد .گرچه همگى اجماع دارند كه نماز او در خانهاش هم صحيح است.
در صورتيكه شك كرديم كه نهى ،مولوی است يا ارشادی و در صورت نخست تحريمى است يا
ً
تنزيهى ،در واقع در ط ّرو مانع بر عبادت شك داريم .ظاهرا عبادت در چنين جايى محكوم به
ّ
صحت است .گرچه اين قول قابل خدشه است .در بحث اشتغال به آن خواهيم پرداخت.
از ثمرات بحث نهى در عبادات بطالن وضوء كسى است كه وضو برای او ضرر دارد و نيز بطالن
نماز آنكه دست بسته(مانند اهل تسنن) نماز بخواند و نيز بطالن نماز در حاليكه انگشتر طال در
روايات آنها نهى تنزيهى بفهميم چنانكه راجع به روايات انگشتر حديد
دست دارد مگر آنكه از
ِ
چنين گفتهاند و رواياتش را حمل بر كراهت كردهاند و نيز بطالن نماز تراويح.
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 -7اما نهى در معامالت يعنى آنچه در آن قصد قربت الزم نيست .مانند تمام عقود(مثل نكاح و
بيع و )...و ايقاعات(مثل انفاق و طالق و ...در عقود از يك سو ايجاب و از سوی نفر ّدوم قبول
ّ
صورت مىگيرد بخالف ايقاعات كه تنها از سوی يك نفر تحقق مىيابد) مانند نهى از بيع هنگامى
كه ندای نماز جمعه بلند مىگردد يا نهى از نكاح محرم در حال احرام.
ً
ظاهرا نهى در اينگونه موارد اقتضا و داللتى بر فساد ندارد زيرا غايت نهى مبغوضيت خود عمل
است نه عدم ترتب آثار كه معنای فساد معامله است.
ّ
ّ
صحت معامله بخالف ّ
ّ
صحت عبادات نه متوقف بر امر از جانب شارع است و نه متوقف است بر
قصد قربت .تنها چيزی كه در ّ
صحت معامله شرط است موافقت آن با قانون شرع است .پس اگر
عقد ُمحرم يا بيع آنكه نماز جمعه را ترك كرده است واجد أجزاء و شرائط نكاح و بيع بود ،محكوم به
ّ
صحت است گرچه او در عملش عصيان كار است.
ّ
ً
نهى تحريمى به يكى از شرائط معامله تعلق بگيرد مثال بگويند با مجنون معامله مكن يا
البته اگر ِ
خمر مفروش ،خاطىء در مثال نخست يكى از شرايط متعاقدين و در مثال ّدوم يكى از شرايط
ّ
ً
عوضين را رعايت نكرده است و چنين معاملهای باطل است و نيز اگر نهى به اثر تعلق گيرد مثال از
ّ
تصرف در وقف نهى كند ،خريد و فروش وقف به دليل اينكه آنچه برايش بها پرداختهاند قابل
ّ
تصرف نيست ،فاسد است در اينجا نيز يكى از شرايط عوضين رعايت نشده است.
ّ
از ثمرات بحث نهى در معامالت :احتمال صحت مضاربه است هنگامى كه شرط لزوم مىكند.
گرچه از آن نهى شده است .مگر اينكه بگوئيم عدم شرط لزوم از شرائط مضاربه است.
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مفاهيم
ّ
آنچه عرف در خود كالم متكلم مىيابد ،منطوق و آنچه از كالم او فهميده مىشود مفهوم است.
گاهى ّاولى را مدلول منطوقى و دومى را مدلول مفهومى گويند.
مىتوان منطوق را اينگونه نيز تعريف كرد :آنچه خود لفظ ،حامل آن است و آن قالب را در بر
گرفته بخالف مفهوم كه نتيجه و برداشتهايى است كه به اعتبارات مختلف مىتوان از منطوق كرد.
ُ
ُ
ً
مثال در آيه (فال تقل لهما اف) منطوق عبارت است از حرمت گفتن اف .اما همين آيه به داللت
مفهومى بر حرمت زدن پدر و مادر نيز داللت دارد .حرمت زدن" ،مفهوم موافق" آيه شريفه است.
ُ
ُ
يعنى آنچه با مالك ُا ّ
ولويت از آن استنتاج مىشود يعنى اگر حتى اف نبايد گفت به طريق اولى
ايشان را نبايد زد .كسى در ّ
صحت چنين مفهومهای موافقى به عبارت ديگر در مفهوم داشتن
چنين برداشتهايى شك ندارد اما آنچه مورد اختالف واقع شده است مفهوم مخالف است آن هم
نسبت به شرط ،وصف ،غايت ،حصر و عدد.
يعنى حديث "اذا كان الماء قدر ّكر لم ّ
ينجسه شىء" كه يك جمله شرطيه است با قطع نظر از قرائن
ديگر بخودی خود ،از لحاظ وضع لغوی داللت بر انتفاء حكم هنگام انتفاء موضوع نيز مىكند يا
خير؟ يعنى چنين مفهومى را دارد كه "اگر آب كمتر از كر بود در مالقات با نجاسات نجس مىشود"
يا بطور خالصه آيا جمله شرطيه دارای مفهوم مخالف است؟ گاهى همين سوال را اينطور مطرح
مىكنند :آيا مفهوم شرط صحيح است؟ همين سوال نسبت به وصف ،غايت ،حصر ،عدد و
لقب ...،نيز وجود دارد كه در اين فصل به آنها خواهيم پرداخت:
 -1مفهوم شرط
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قبول مفهوم شرط بحثى عرفى است نه منطقى زيرا گزارۀ (اگر  pآنگاه  )q؛ به هيچ عنوان با
گزاره ( ~ pآنگاه  ) ~ qهم ارز نيست.
ّ
از ديدگاه عرف هر گاه مىگوئيم (اگر  pآنگاه  ، )qمالزمت بين  pو  qو ترتب  pبر  qفهيمده
ّ
ترتبّ ،علت ّ
تامه را مىسازد .يعنى عرف از قضيۀ شرطيه حصول جزاء
مىشود .مجموعه مالزمت و
را در صورت موجود شدن شرط مىفهمد .منشاء اين فهم نيز تبادر است .يعنى اينگونه به ذهن هر
ّ
مقدمّ ،علت ّ
تامۀ حصول تالى است برای اثبات عرفى مفهوم
كس متبادر مىشود .اما قبول اينكه
مخالف شرط كافى نيست مگر آنكه اثبات شود كه اين ّ
عليت به نحو انحصار است يعنى اگر p
ّعلت ّ
تامه انحصاری وجود  qباشد آنگاه در صورت فقدان آن q ،نيز مفقود ميشود اما اگر  qاز
طريق ديگری نيز بتواند موجود شود آنگاه در صورت فقدان  pممكن است  qباز هم موجود باشد.
برای اثبات عرفى انحصار ،گروهى به تبادر استدالل كردهاند اما به نظر صحيح نمىرسد زيرا عرف
از قضيه شرطيه (اگر  pآنگاه  ، )qانحصار طريق حصول  qاز  pرا نمىيابد.
استدالل ديگر كه قابل پذيرش است ّ
تمسك به اطالق است ،مقتضى اطالق آن است كه آنچه
پس از حرف شرط آمده تمام موضوع باشد و جزء يا شرط ديگری موجود نباشد زيرا اگر موجود بود
ّ
متكلم آن را بيان مىفرمود.
ً
اشكال كردهاند كه نهايت ّقوت اطالق سخن ،اثبات اين است كه عرفا نبايد پس از حرف شرط
چيزی كه در جزاء موثر است وجود داشته باشد يعنى همان ّعلت ّ
تامه بودن شرط.
ّ
در هر حال اگر فهميده شود كه متكلم در مقام بيان تحديد اسباب بوده است با اين حال بر ذكر
ً
اين سبب اقتصار كرده است عرفا نتيجه گرفته مىشود كه سبب ديگری غير از آنچه در كالم
ّ
مقدم ّعلت ّ
ّ
تامه انحصاری تالى است.
مدخليت ندارد پس
موجود است در حصول تالى
عدهای عقيده دارند كه اين نتيجه عرفى بواسطه نحوه وضع شرط همواره وجود داشته ،هر جمله
شرطى دارای مفهوم است.
ما مىگوييم چون به اطالق سخن استدالل كردهايم ،تام بودن استدالل مستلزم فهميدن اين
ّ
متكلم در مقام بيان است در اين صورت مفهوميت شرط ّ
كليت نداشته ،بايد به
مطلب است كه
سياق كالم مراجعه كرد؛ ممكن است يك جمله شرطيه دارای مفهوم باشد و جمله شرطيه ديگر
دارای مفهوم نباشد.
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ً
مثال :در حديث ابوبصير از امام صادق (ع) آن حضرت فرمود :گوسفندی كه ذبح مىشود اگر
حركت نكند ميته مىشود زيرا على (ع) مىفرمود :اگر پايش بجنبد يا چشم بر هم بزند از آن بخور.
(وسايل الشيعه)16/264 :
در اين مثال خود حضرت صادق (ع) جمله شرطيه اميرالمومنين (ع) را دارای مفهوم دانستهاند.
ً
يا از حديث "اذا لم يحملوا المسلمين الى المشركين سالحا فال بأس بالتجارة" مىتوان مفهوم
مخالف برداشت كرد يا از حديث "اذا كان الماء قدر ّكر لم ينجسه شىء" اكثر فقهاء مفهوم مخالف
گرفتهاند.
ّ
اما به نظر ما حديث "ال بأس ان يتكلم اذا فرغ االمام من الخطبه يوم الجمعه مابينه و بين ان تقام
ّ
الصالة" دارای مفهوم حرمت تكلم در اثناء خطبه نيست.
ّ
يا از حديث "اذا انكسف القمر و أنت راكب التقدر على النزول ،صل على مركبك" نمىتوان عدم
جواز اقامه نماز آيات بر پشت مركب جز در حال ضرورت را نتيجه گرفت .گرچه بسياری از فقهاء
چنين نتيجه گرفتهاند.
ً
مثال "اذا خفى االذان ّ
فقصر" و "اذا
تنبيه  :1اگرچند جمله شرطيه جزاء واحدی را مطرح كنند،
خفى الجدران ّ
فقصر" در حاليكه اذان شنيده نمىشود اما هنوز ديوارهای شهر ديده مىشود چه
بايد كرد؟ در اين حالت منطوق جمله ّاول با مفهوم جمله ّدوم تعارض دارد .امثال همين تعارضات
گواهاند بر اينكه مفهوم شرط نمىتواند هميشه صحيح باشد و از تعارض در شرط ،عدم مفهوم
داشتن يكى از آنها را مىتوان فهميد ،در هر حال آنها كه قائل به كلى بودن مفهوم شرطاند اين
تعارض را به دو نحو حل كردهاند :راه حل اول :سبب ّ
تامه ،جمع شدن هر دو سبب است .يعنى
بين اين دو جمله تركيب عطفى است :اگر اذان شنيده نشد و ديوارها نيز ديده نشدند ،نماز قصر
ً
ميشود .راه حل دوم :هر يك مستقال سبباند و انحصار ندارند :اگر اذان شنيده نشد يا ديوارها
ً
ديده نشدند ،نماز قصر ميشود .معموال فقهاء راه حل ّدوم را برگزيدهاند.
ً
َ
ّ
ّ
ّ
تنبيه  :2اگر اسباب حكمى متعدد شدند مثال" :اذا ُبلت فتوضأ" و "اذا نمت فتوضأ" در اين صورت
اتيان يك طبيعت(يك وضوء) برای امتثال هر دو وجوب كافى است؟

مفاهیم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11
شبههای نيست كه در اين مسئله و نيز مسئله غسل ،دليل خاص يعنى روايت موجود است كه يك
وضو يا غسل كفايت مىكند ،يا راجع به ّ
محرمات احرام دليل خاص دال بر وجوب تكرار كفاره
است.
سوال اين است كه وقتى كه دليل خاص در دست نيست چه بايد كرد؟ مقتضى اصل لفظى
چيست؟
ّ
ّ
ّ
ّ
مشهور است كه چون هر قضيه شرطيه علت تامه برای جزاء خود است ،تعدد شرط سبب تعدد
جزاء يا تكليف است يعنى در مثال فوق ّ
ضمه دوبار مشغول شده است و برای امتثال آن بايد دو بار
ّ
وضوء گرفت ،يكى برای آنكه مكلف خوابيده استّ .دوم برای آنكه بول كرده است .به اصطالح
فنى ،اسباب تداخل نمى كنند و بايد هر يك را جداگانه امتثال نمود البته حتى آنانكه ظهور لفظى
اين دو جمله ،بر دو وجوب را انكار كردهاند ،قائلاند كه در مقال امتثال تا دو واجب امتثال نشود
ّ
ضمه به برائت يقينى نمىرسد و هنوز مشغول است.
استثنا اين بحث در وقتى است كه نسبت بين دو واجب عموم و خصوص من وجه باشد مانند اكرم
ً
ً
عالما و اكرم هاشميا در اين صورت همه قائل اند كه اكرام عالمى هاشمى ،موجب سقوط تكليف
نسبت به هر دو خطاب است.
ثمره عدم تداخل اسباب عبارت است از :عدم جواز پرداخت زكات به آنكه نفقهاش بر انسان واجب
ً
است گرچه فقير باشد؛ جواز پرداخت دو سهم از زكات به آنكه از دو حيث مثال فقر و جهاد،
مستحق است  ،بقاء يكى از دو خيار در صورت سقوط ديگریّ ،
تكرر كفاره در صورت تكرار وطى
حائض ،وجوب دو غسل برای ّميت جنب.
تنبيه  :3اگر جمله شرطيه "اگر آب به قدر كر برسد هيچ چيز آنرا نجس نميكند" دارای مفهوم
باشد مفهوم آن كدام يك از اين دو جمله است" :آب قليل را بعضى چيزها نجس مىكنند" يا "آب
قليل را همه چيز نجس مىكند"؟ اگر جمله ّدوم درست باشد از عموم آن استفاده مىشود كه آب
طهارت محل خروج بول يا مقعد بكار رفته است) نيز آبهای قليل ديگر را
استنجاء (آبى كه در
ِ
ّ
نجس مىكند .خالف اينكه مفهوم جمله اول باشد در اين صورت دليلى بر نجاست ماء استنجاء در
دست نيست .زيرا جمله ،عمومى ندارد تا ماء استنجاء را كه مصداق مشكوك آن است در بر بگيرد.
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مىگوئيم اگر به دقت بنگريم ،مفهوم جمله نه اين است نه آن بلكه مفهوم جمله اين است كه:
اگر آب قليل باشد اينگونه نيست كه هيچ چيز آن را نجس نكند" كه اين مالزم جمله نخست است
نه جمله دوم.
همينطور مفهوم مخالف جمله "اگر زيد در روز جمعه به تو سالم كرد اكرامش كن" اين است كه
"اگر زيد در روز جمعه به تو سالم نكرد ،وجوبى بر ا كرامش نيست" توجه كنيد كه جمله "اگر زيد در
مخالف قيد است نه مفهوم
مفهوم
روزی غير از جمعه به تو سالم كرد ،اكرامش واجب نيست"
ِ
ِ
مخالف شرط ،در مسئله آينده راجع به آن سخن خواهيم گفت.
توجه كنيد كه مفهوم مخالف جمله "ان جاء زيد فاكرم العلماء" اين نيست كه "اگر زيد نيامد علماء
را اكرام مكن" بلكه مفهومش اين است كه "اگر زيد نيامد اكرم علماء واجب نيست" اينكه اكرام
حرام باشد از مفاهيم اين جمله نيست و دليلى مستقل مىطلبد.
مفهوم جمله "اگر زيد آمد هيچ كس را احترام مكن" اين نيست كه "اگر زيد نيامد همه را احترام
ّ
ممنوعيت احترام همه برداشته شده است" كه اين حتى به
كن" بلكه اين است كه "اگر زيد نيامد
معنى وجوب اكرام بعضى هم نيست .همانگونه كه گفته شد مالك در اين قسم مفاهيم ،فهم
عرفى است.

 -2آيا غايت دارای مفهوم است؟ يعنى بر انتفاء حكم در وراء غايت داللت ميكند؟
ّ
در اينجا نيز متبادر ،مفهوم داشتن آن است يعنى آيات شريفه(كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط
ّ
التقربوهن
االبيض من الخيط االسود) (البقره  )116و(قاتلوهم حتى ال تكون فتنه) (البقره ( )113
حتى يطهرن) (البقره  )2221همگى بر حصر حكم تا حد غايت و سريان خالف آن در مابعد داللت
دارند .البته سيد مرتضى و شيخ طوسى مخالفت با مشهور كرده و گفتهاند ،غايت مفهوم ندارد.

 -3در امثال آيه شريفه(فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق)(المائده ،)6:آيا غايت در حكم
ّ
مغيى داخل است؟ يعنى حكم شامل غسل ِمرفق نيز مىشود يا خير؟
ّ
ّ
عدهای قائل به دخول آن هستند و عدهای قائل به توقف و مجمل بودن جملهاند.

مفاهیم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12
مرحوم صاحب كفايه و نيز امام خمينى قائلاند كه غايت در حكم ّ
مغيى داخل نيست .عمده دليل
ايشان تبادر است مىگويند عرف از آيه شريفه( ّ
تنزل المالئكة و ّالروح فيها بإذن ّربهم من كل امر
ٌ
سالم هى حتى مطلعالفجر) خارج بودن فجر را از حكم ماقبل مىفهمد.
َ
در اين صورت مرفق نيز در حكم غسل داخل نخواهد بود (مگر اينكه "إلى" در آيه شريفه به معنى
ّ
"مع" باشد( .البته قابل ّ
توجه است كه در حالتى كه "حتى" ،عاطفه باشد مثل "مات الناس حتى
ً
األنبياء" قطعا غايت در حكم ُم ّغيى داخل است .اختالف در نوع خافضه "حتى" است مثل "أكلت
ّ
السمكة حتى رأسها" كه گفتيم گفتهاند متبادر دخول غايت در حكم ُمغيى است .گرچه اقوی عدم
ظهور در هيچ يك از اطراف است.

 -4در جمله "ال صالة اال بطهور" ،مستثنى "نماز با طهارت" است ،تنها چنين نمازی صحيح بوده
از حكم مستثنى منه "بطالن نمازها" استثنا شده است .استثنا بر انحصار داللت دارد يعنى
ً
"منحصرا نمازی صحيح است كه يكى از طهارات ثالثه را (وضو ،غسل يا تيمم بر طبق وظيفه) دارا
باشد".
سؤال در اينجاست كه داللت استثنا بر حصر داللت منطوقى است يا مفهومى؟ عدهای گفتهاند در
ّ
صورت مفهومى بودن آن ،اگر اين داللت با منطوق ديگری تعارض پيدا كند ،منطوق مقدم
مىشود .اما اين بحث فاقد ثمره است زيرا به نظر محققين گاهى داللت مفهومى ،ظهوری بيشتر
ّ
ّ
از داللت منطوقى داشته بر آن مقدم است .بنابراين حكم كلى نمىتوان صادر كرد ،و مفهومى
بودن حصر در استثنا مشكل را حل نمىكند و در هر مورد بايد به دو متعارض نگريست و ديد كدام
ّ
ظهورش أشد است.
بنابراين اگر روايت "التعاد الصالة إال من خمس :الطهور و القبلة و القيام و الركوع و السجود" با
ً
روايت وجوب اعاده در نمازی كه سهوا تمام خوانده حال آنكه وظيفهاش تقصير بوده ،تعارض كند؛
نمىتوان با استناد به مفهومى بودن ّاولى و منطوقى بودن دومى جانب دومى را گرفت بلكه بايد
تعارض را به نحو ديگری مثل ّ
تصرف در معنای ّاولى و يا تخصيص آن حل كرد.
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ّ
 -5علماء معانى قائلاند كه "إنما" به دليل تبادر و نيز تصريح لغويون ،از ادوات حصر است يعنى
حكم را در موضوع محصور مىكند ،مانند آيه شريفه (انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنو الذين
يقيمون الصالة و يوتون الزكاة و هم راكعون) (المائده )55
ً
ّ
نتيجتا از حديث "إنما الحنوط بالكافور" نتيجه گرفته مىشود كه حنوط با غير آن صحيح نيست.

 -6بل اضرابيه به چند وجه بكار مىرود
ً
 -1در "جائنى زيد بل عمرو" كه مقصود اين است كه گفتن زيد غفلتا بوده است و صحيح همان
عمرو است .
ّ
ّ
 -2در "قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحيوة الدنيا" كه برای تأكيد و توطئه
است يعنى ذكر آنچه قبل از "بل" آمده است زمينه چينى برای بيان بعد از آن است.
ً
 -3آنچه در مقام ردع و ابطال ماقبل است مانند (و قالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون)
(االنبياء )26در اين صورت بر حصر داللت دارد.

 -7مقصود از لقب هر اسمى است كه موضوع حكم قرار گيرد .مفهوم داشتن لقب يعنى اينكه از
ً
صحيحۀ "ال بأس بتماثيل الشجر" حرمت تمثال ساختن از غير شجر مثال انسان را نتيجه بگيريم.
يا از صحيحه "فى الحيوان شرط ثالثة ايام للمشتری" نفى خيار حيوان را برای فروشنده نتيجه
بگيريم.
يا از ّادله جواز اقتصار بر سوره حمد در نماز برای مريض ،حرمت اكتفاء به آن و لزوم خواندن سوره
پس از آن را نتيجه بگيريم.
يا از ّادله جواز حرمت تكفين رجال در حرير ،جواز آن را برای زنان نتيجه بگيريم.
اما در صورتيكه بگوييم لقب دارای مفهوم نيست :نسبت به تمثال غير شجر ،خيار برای بايع ،جواز
اقتصار بر حمد برای فرد غير مريض و تكفين زنان در حرير ،فاقد نص بوده و در ّاولى برائت جاری
كرده در دومى و سومى دليلى برای اثبات آنها نداريم و در چهارمى با اخذ به اطالقات كفن و عدم
وجود نهى ،قائل به جواز حرير برای زن مىشويم.
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ً
ً
حق اين است كه القاب بر غير موضوعشان چه نفيا و چه اثباتا داللت ندارند پس نمىتوان از آنها
نفى حكم را در غير موضوع فهميد يعنى آنها فاقد مفهوم اند.
از مصاديق القاب ،اسماء و اكناة هستند .آنهانيز فاقد مفهوماند يعنى از جمله "محمد رسول الله"
نمىتوان نفى رسالت را از غير ايشان نتيجه گرفت و نيز از "قتل ابوعبدالله عطشانا" نفى تشنه شهيد
شدن ساير اصحاب را .يعنى هيچ يك از آنان حكم را در موضوع خود منحصر نمىكند تا از غير او
نفى شود.
ً
و ّاما عدد :آيا نسبت به زيادتر از خود يا كمتر ،حكم را نفى مىكند؟ مثال آيه (الزانية والزانى
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (النور  )2اين مفهوم را دارد كه كمتر يا بيشتر از صد ضربه
ً
تازيانه نزنيد و فقط همان صد ضربه را بزنيد؟ ظاهرا عرف اين مطلب را تأييد مىكند.
آيه (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (البقرة  )262نسبت به جانب كمتر دارای مفهوم است.
ّ
يعنى اگر كمتر از دو شهيد شهادت دادند ،آثار مترتب نمىشود.
ّادله حيض قرار دادن خون مادامى كه از ده روز تجاوز نكنند .نسبت به جانب بيشتر دارای مفهوم
است يعنى اگر از آن ده روز تجاوز كرد ديگر خون ،حيض محسوب نمىشود.
و نيز از روايت" :الجنب يقرأ القرآن مابينه و بين سبع آيات" نتيجه گرفته مىشود كه بيش از هفت
آيه مورد نهى است.
و نيز از ّادله سه روز بودن خيار حيوار ،سقوط آن را پس از سه روز نتيجه مىگيرند.
از حديث "ال تكون الجمعة على اقل من خمس :اإلمام و أربعة"  ،انعقاد آن را با پنج نفر نتيجه
مىگيرند .بنابراين عدد را دارای مفهوم مىدانند.

 -6مفهوم وصف:
مقصود از وصف در اينجا وسيعتر از صفت در علم نحو است و شامل آنچه به هر نحو قيد موضوع
ً
قرار گيرد نيز مىشود .مثال حال و تميز.
چند نوع قيد وجود دارد:
ً
 -1قيد زائد مثال انسان ناطق را اكرام كن .قيد در اينجا زايد است زيرا انسان در هر حال ناطق
است.
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ً
 -2قيد توضيحى مثال (التكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا) (النور  )33جمله "ان اردن
تحصنا" قيد توضيحى است و نقشى در معنى ندارد زيرا اكراه جز با آن معنا پيدا نمىكند و با گفتن
عبارت "التكرهوا" ديگر نيازی به قيد نبود .امثال اين قيود در كالم بلغاء بسيار است.
ّ
ّ
ً
 -3قيد غالبى مثال (و ربائبكم الالتى فى حجوركم من نسائكم الالتى دخلتم بهن) (النساء )22
ّ
مدخليتى در حكم ندارد يعنى غالب ربيبهها در
در خانه بودن دختر خوانده ،قيدی غالبى است و
شوهر مادر ،بزرگ مىشوند .اما ازدواج با آنهاحرام است چه در خانه بزرگ شوند و چه نشوند.
خانه
ِ
ً
قيد در آيه شريفه (التأكلوا الربا اضعافا مضاعفة) نيز گفتهاند قيد غالبى است .اگر اين قيد غالبى
نباشد و احترازی باشد نتيجه اين ميشود كه سودی كه از آستانه تورم خيلى باالتر نباشد ربا
محسوب نميشود و در حرام بودن ربا «بسيار بودن» سود است كه مدخليت دارد .چنانكه در آيۀ
َ ْ َ َْ ُ ََُْ
ديگری حرمت آن نه به صورت و شكل معامله بلكه به ظلم مستدل شده :ف ِإن ل ْم تف َعلوا فأذنوا
َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ
وس أ ْم َو ِالك ْم ال تظ ِل ُمون َو ال تظل ُمون .و اگر [ چنين ]
ِب َح ْر ٍب ِمن الل ِه و رس ِول ِه و ِإن تبتم فلكم رء
نكرديد  ،بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وی  ،برخاستهايد ; و اگر توبه كنيد  ،سرمايههای شما از
خودتان است  .نه ستم مىكنيد و نه ستم مىبينيد﴿ .البقرة﴾271 ،
ً
 -4قيدی احترازی مثال "دخلتم بهن" كه در آيه سابقه قيد "نساء" بود .قيد احترازی در حكم
ّ
ّ
مدخليت دارد .حكم حرمت بر دختران زنانى مترتب ميشود كه دخول به ايشان صورت گرفته باشد.
آيه شريفه نسبت به حالت انتفاء قيد ساكت است .يعنى در آن حالت ،حكم جاری نيست.
ً
 -5قيد مفهومى مثال (السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما) (المائده  )36در اين صورت واضح است
ً
كه حكم بر مفهوم سارق استوار شده است و با نبود آن ،حكم ّ
معدوم مىباشد .ظاهرا ظهور در قيد
مفهومى شديدتر از قيد احترازی است .بطوريكه قيد مفهومى ديگر قيد نيست بلكه موضوعى
مستقل است كه حكم بر آن استوار است .پس راجع به مفهوم داشتن آن صحبت نمىكنيم زيرا
مسئله ،مفروغ عنه يعنى پذيرفته شده است.
مقصود از مفهوم ندا شتن وصف اين است كه اينگونه نيست كه همواره در حال انتفاء آن ،حكم
منتفى شود بلكه نسبت به سياق ،اين مسئله فرق مىكند .تنها قيود احترازی ،دارای مفهوم
هستند .توجه كنيد كه مقصود از مفهوم در اينجا برداشته شدن حكم است نه اثبات ضد آن.

عام و خاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19

ّ
عام و ّ
خاص
ّ
العالم" در اين صورت احكام
 -1عام آنست كه بر جميع افرادش شمول داشته باشد مثل "كل ِ
شامل جميع افرادش خواهد شد يعنى "اكرم كل العالم" شمول خواهد داشت.
ّ
بعضى الفاظ وضعشان بگونهای است كه بر عام داللت كنند مانند "كل"" ،جميع"" ،تمام"" ،أي"،
ً
لفظ "دائما" نيز افاده عموم در زمان مىكند .لغت شناسان بر داللت آنها بر عام تصريح كردهاند و
عرف نيز آنها را در عموم استعمال مىنمايد.
َ
اما نكره در سياق نهى يا نفى مثل" :الرجل فى الدار" داللتش بر عموم داللت عقلى است يعنى
ّ
عقل عرفى مىفهمد كه مقصود از آن نفى جنس است كه آنهم محقق نمىشود جز با انعدام جميع
افراد .پس نكره در سياق نهى يا نفى بر عموم داللت دارد.
ّ
ً
ً
اسم ُمحلى به الم مانند "اكرم العالم" يا "اكرم العلماء" ظاهرا ،وضعا افاده عموم نمىكنند .داللت
عقلى آنها بر عموم نيز كامل نيست .مگر پس از آنكه روشن شود كه گوينده قصدش افاده
ّ
عموميت بوده و تنها در صورتى مىتوان چنين حكم كرد كه از قرائن فهميده شود كه گوينده در
مقام بيان تمام مراد خود بوده نه اجمال و اهمال و نيز قرينهای بر اينكه تنها برخى مصاديق عام
ّ
مدنظر او بوده وجود نداشته باشد .به اين مقدمات كه با قرينههای خارج از متن فهميده مىشوند،
ّ
مقدمات حكمت گويند.
ّ
بنابراين اسم محلى به الم عام نيست بلكه مطلق است و مطلق آن است كه داللتش بر عموم
مانند عام مستحكم نبوده ،موكول به ّ
تام بودن مقدمات حكمت است.
از حديث "اكرم كل العالم" داللتى قطعى بر تمام مصاديق فهميده مىشود ،داللتى لفظى
ّ
(=وضعى) اما از حديث "اكرم العالم" چنين شمولى بر مصاديق فهميده نمىشود و هر كجا مدعى
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ً
برای شمول آن در موارد مشكوك مثال عالمى كه فاسق باشد ،به اطالق لفظ استدالل كند
ّ
مقدمات حكمت ّ
تام نيست.
مستشكل مىتواند بگويد ،اخذ به اطالق در اينجا جايز نيست چون
اين است فرق بين ّ
عام و مطلق.
ّ
 -2عامى مانند "اكرم جميع العلماء اال الفاسق منهم" به تخصيص متصل ،تخصيص خورده است
گاهى هم عام "اكرم جميع العلماء" بطور منفصل تخصيص مىخورد يعنى ِّ
مخصص به جملۀ عام
ّ
متصل نبوده بلكه جدا از آن است و خود جملهای مستقل در روايتى جداگانه است" :ال تكرم العالم
الفاسق"
ّ
عموميت
سؤال اينجاست كه عام پس از آنكه تخصيص خورد در ساير افراد باقى ماندهاش باز هم
دارد؟
َّ
در واقع بهتر است سؤال را اينگونه مطرح كنيم كه عام مخصص در باقى افراد هنوز هم حقيقت
است تا ّ
حجت باشد و بتوان به عمومش اخذ كرد و طبق آن فتوی داد يا اينكه از تخصيص
خوردنش نتيجه گرفته مىشود كه از ّاول هم عموم و شمولى نداشته و الفاظ دال بر عموم در آن
ً
حقيقتا استعمال نشده بوده و مجازی بودهاند ،در اين صورت در باقى موارد ّ
حجت نيست .يعنى
نمىتوان به عام بودنش استناد كرد و حكم را در موارد مشكوك نيز جاری دانست.
ً
مثال عام "حرمت عليكم الربا" (به فرض اينكه آن را عام بدانيم نه مطلق) نسبت به ربای بين پدر
و پسر تخصيص خورده است .چنين عام تخصيص خوردهای يا به اصطالح بعضى ،تكه پاره
شدهای ؛ اگر بر عموم خود باقى باشد حرمتش ساير انواع ربا را همچنان در بر ميگيرد اما اگر قائل
باشيم كه تخصيص حكم مىكند كه عموم از نخست استقراری نداشته و اكنون ّ
حجت نيست  ،در
اين صورت نمى توان برای اثبات حرمت ساير انواع ربا به عموم حرمت آن استناد كرد و به دليل
ديگری نياز داريم.
ّ
ّ
ّ
ّ
عدهای معتقدند عام در مابقى افرادش ،استعمالى مجازی دارد .در رأس اين عده محقق حلى و
ّ
عالمه حلى قرار دارند .اما نظر مشهور بر اين است كه عام همچنان در مابقى افرادش ،حقيقت و
ّ
در نتيجه ّ
حجت است .اينان مىگويند :در ّ
مخصص متصل مانند "اكرم العالم غيرالفاسق" ظهور
تنها نسبت به عام تخصيص خورده منعقد مىشود پس از همان نخست در تمامى علماء عادل
ّ
عموميت پيدا مىكند همانگونه كه متكلم مىخواسته و قصد حقيقى او چنين بوده است .در
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ً
ّ
ّ
مخصص منفصل نيز اراده استعمالى گوينده از همان ابتدا ،حقيقتا عموم بوده ،گرچه اراده جديه او
ً
به دليل اينكه مىدانسته بعدا تخصيص را خواهد آورد ،ضيقتر و محدودتر بوده است .از آنجا كه
ّ
مالك استعمال لفظ در معنى حقيقى همان اراده استعمالى يا تفهيمى است نه اراده جديه كه در
قلب گوينده مستور است .از اينرو اراده استعمالى عام همواره حتى پس از تخصيص ،بر شمول خود
باقى خواهد ماند و حقيقت خواهد بود.
پس در هر حال عام ،حقيقت و ّ
حجت است.
در عام "اكرم كل العالم اال الفاسق" شك مىكنيم كه عالمى كه مرتكب صغيره شده است ،داخل
در عنوان فاسقين (يعنى تخصيص) است يا هنوز عموم عام شاملش ميشود؛ در اينصورت گفتيم
كه اصل بر شمول عام برای مصاديق مشكوك است و دايره ظهور آن شاملش مىشود دالئلى كه
بر حقيقت بودن عام يعنى ظاهر بودن آن بر عموم ارائه كرديم دالئلى وضعى (= لفظى) بود نه
عقلى .عام در دائره ظهورش ّ
حجت است و احتمال خارج بودن اين عناوين مشكوك نمىتواند
ظهور آن را از ّ
حجيت ساقط نموده ،تنگ و كم رنگ سازد يعنى همان افرادی را كه به صراحت در
متن تخصيص خوردهاند مىتوان از عموم آن خارج كرد نه بيشتر.
ّ
توجه كنيد كه دايرۀ ظهور عامى كه به صورت متصل تخصيص خورده است تنگتر از عامى است
كه به صورت منفصل تخصيص خورده است زيرا در ّاولى عام هنوز مستقر نشده است ،كه
تخصيص بسراغش مىآيد.
ُ
ّ
ّ
در هر حال عامى كه در نوع متصل هنوز حج ّيتش را در باقى حفظ كرد بطور اولى در ّ
مخصص
منفصل نيز اينگونه است .و در باقى مصاديق حتى مصاديق مشكوك ّ
حجت است.
البته به مثالى كه ما زدهايم اشكال كردهاند به اين نحو كه منشا شك در اينجا اجمال ّ
مخصص
است يعنى نمىدانيم شامل صغيره نيز ميشود يا فقط مرتكب كبيره را در بر مىگيرد .در اينجا
مشهور است كه اگر ّ
مخصص منفصل باشد ،چون عام نخست ظهوری عام پيدا مىكند و سپس
ّ
فقط به مقدار قدر متقين يعنى مرتكب كبيره ،تخصيص مىخورد؛ مصداق مشكوك بر همان حكم
ّ
عام كه استقرار و ّقوتى پيدا كرده بود باقى مىماند اما اگر ّ
مخصص متصل باشد ،اجمال معنای آن
به معنای عام نيز سرايت مىكند يعنى از ّاول شمولى قطعى برای آن پيدا نمىشود كه پس از
تخصيص هم باقى بماند بلكه از ّاول در اينكه مرتكب صغيره داخل در عنوان ّ
خاص است يا نه و
در نتيجه در عموم عام نسبت به آن شك داريم.
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ّ
گويم فهم عرفى فاقد چنين دقتى است و سخن ايشان را به اين قدرت تائيد نمىكند .اما اين نكته
مورد توافق ماست كه در موردی كه ّ
مخصص مجمل است ،دايره ظهور عام به وسعت وقتى كه
ّ
مخصص ّ
مبين است نمىباشد .اما نه اين مقدار كه عام از حقيقت خارج و مجاز شود.
ّ
ً
اگر عام" ،اكرم العالم اال سعدا" باشد و ندانيم كه مقصود سعدبنعمر است يا سعدبنعثمان ،مسلم
است كه عام در غير از اين دو مصداق ،حقيقت و ّ
حجت است و خاص نسبت به مصاديق خود
مجمل است .در اين صورت نسبت به هر يك از اين دو شخص ،به حكم عام عمل كنيم يا خاص؟
در اين مورد كه دوران امر بين متباين است نه اقل و اكثر (مثال قبل) نظر مشهور بر سرايت
اجمال به عام و عدم جواز حكم به آن در اين موارد مشكوك است يعنى هيچ يك از اين دو ،مصداق
عام نيست و اكرام آنها واجب نيست .عام نسبت به اين موارد مشكوك هيچ عمومى پيدا نكرده
است.
ّ
عام ضمان يعنى "على اليد ما اخذت حتى تؤديه" در مورد يد امانى تخصيص خورده
سوال :دليل ِ
است؛ نسبت به موارد مشكوك كه نمىدانيم يد امانى است يا نه چه كنيم.؟
قدما مىگفتند :به عام ّ
تمسك كرده قائل به لزوم ضمان مىشويم.
ّ
متأخرين كه قائل اند در امثال چنين شبهات مصداقىّ ،
تمسك به عام جائز نيست،
بسياری از
ّ
مسئله را بطور ديگری حل مىكنند ،آنها مىگويند :در امثال تصرف در مال ديگری ،اصل ،ضمان
است ؛ برای خروج از اين اصل ّ
مسوق مقتضى الزم است .در امثال يد مشكوكه دليل قطعى خارج
كننده كه يد مشكوكه را از مصاديق يد امانى (يعنى خاص) قرار دهد در دست نيست .پس به همان
مقتضى طبع كه ضمان است حكم مىشود.
ّ
عين همين بحث در بطالن فروش وقف وقتى كه مسوق قطعى در دست نيست ،و نيز در حرمت
نظر به زنى كه جواز نظر كردن به آن مشكوك است در جريان است .مقتضى طبع در آنجا فساد و
حرمت است.

 -3در محاورات عرفيه معموال هر آنچه مدنظر گوينده است ،در يك مجلس بيان مىشود .اما در
خطابات قانونيه اينگونه نيست ،معموال نخست عامها بيان ميشوند سپس به مقتضای مصالح
تبصرههای تخصيص دهنده مطرح ميشوند.

عام و خاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11
ّ
ً
در خطابات شرع نيز اراده شارع معموال به بيان تدريجى احكام تعلق گرفته است .كالم خداوند به
اين مطلب اشاره ميكند( :و قال الذين كفروا لوال ّنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ّ
لنثبت به
ّ
فؤادك ورتلناه ترتيال) (الفرقان )32
ً
بنابراين عمل به عام قبل از فحص از ّ
مخصص جايز نيست .زيرا معموال خاص به عنوان دومين
حجت ،مزاحم عام يعنى نخستين ّ
ّ
حجت مىباشد.
عالوه بر آنكه سيره عقال چنين مستقر شده ،اجماع اصوليون نيز بر اين مطلب قائم است.
ّ
ّ
يتربصن بانفسهن ثالثه قروء) (البقره  )226عام بوده و حكم ّ
تربص
 -4آيه شريفه (و المطلقات
ً
شامل تمام مطلقات چه رجعى و چه بائن ميشود .در ادامه آيه شريفه حكمى است كه اجماال يقين
ّ
ّ
ّ
ّ
بردهن)؛ اشكال مطلب در
داريم كه شامل تنها مطلقات رجعى ميشود نه بائن( :و بعولتهن احق
ّ
اينجاست كه اين ضمير خاص تنها به بعضى افراد عام بر مىگردد .بعبارت ديگر عام تعقب به
ضميری پيدا كرده است كه به بعضى افراد آن باز مىگردد.
در اين صورت دو عالج وجود دارد:
ً
ّ
ّ
يكى اينكه در اصالة الظهور عام تصرف كنيم و بگوئيم لفظ عام ،عموميت ندارد و مجازا در معنای
َّ
تنگتری يعنى فقط نوع رجعى ،بكار رفته است .در اين صورت حتى حكم ّ
تربص شامل مطلق بائن
نمىشود.
ّ
ّدوم اينكه در اصالة الظهور خاص تصرف كنيم و بگوييم كه ضمير با اينكه ظهور در رجوع به همه
ً
افراد مرجع دارد ،مجازا به بعضى از افراد رجوع كرده است يعنى ضمير در غير معنای خود
"استخدام" يافته است .البته شايد هم ضمير به همه افراد مرجعش باز مىگردد اما استعمال آن يا
اسناد حكم به آن مجاز مىباشد.
مشهور بين علماست كه جانب عام را گرفتهاند و در ضمير ّ
تصرف كردهاند .دليلى كه ايشان
آورده اند البته اگر بتوان نام آن را دليل نهاد اين است كه در طرف عام ،اصالة الظهور بدون مانعى
جاری ميشود .اما در طرف ضمير در نحوه اراده و استعمال موال شك است يعنى گرچه اصل مراد
او را به قرينه خارجيه مىشناسيم (كه بازگشت ضمير به بعض است) اما در اينكه ضمير را چگونه
استعمال كرده است (مجاز در كلمه ،يعنى استخدام؟ يا مجاز در اسناد؟) شك داريم ،در چنين
جايى اصالةالظهور جاری نمىشود.
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 -5خطابات شفاهيه مانند (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
ّ
لعلكم تتقون) (البقره  )163آيا مختص حاضرين در مجلس است يا غير ايشان از غائبين يا
معدومين (كه بعدها به دنيا خواهند آمد) را نيز شامل است؟
ً ّ
واضح است كه عقال تعلق تكليف به معدومين يا خطاب قرار دادن آنها به نحو حقيقت ،صحيح
ً
نيست .مگر اينكه بگوئيم اين عناويناند كه مخاطب قرار مىگيرند نه افراد مثال در آيه (يا ايها
ّ
ّ
الناس اعبدو ربكم) (البقره  )21خطاب به عنوان ناس تعلق گرفته و برای آن مصاديق متعددی
است كه در طول زمان به وجود آمده و مخاطب آن واقع مىشوند .چنين خطابات انشائيهای
مىتواند عام بوده شامل غائبين و معدومين نيز بشود.
ّ
ثمره بحث رد اشكال آن عدهای است كه گفتهاند خطابات قرآنى شامل ما نمىشود تا به اطالقات
آنها ّ
تمسك جوييم .با بيانى كه ارائه كرديم ،اشكالى در شمول خطابات قرآنى نسبت به ما و
ّ
تمسك به اطالقات آن باقى نمىماند.
ُ
 -6عامى مانند (هر گونه كه مىخواهى با پدر و مادر رفتار كن) را منطوق جمله (به آنها اف مگو)
تخصيص مىزند در اين صورت مفهوم موافق اين جمله يعنى "آنها را مزن" نيز آن عام را تخصيص
مىزند.
ً
 -7در آيه شريفه (ان جاءكم فاسق بنبأ ّ
فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة) (حجرات  )6عام عبارتست
ً
قوما بجهالة) يعنى نسبت به هر خبری كه به آن علم نداريد ّ
تبين كنيد ،مبادا دچار
از (ان تصيبوا
عواقب شويد چه آن خبر را عادل بياورد چه فاسق.
ّ
خاص عبارتست از مفهوم وصف در ابتدای آيه شريفه "اگر عادل خبری را آورد ،تبين وجوب نداد"
ّ
در اينجا جانب عام را مقدم داريم يا جانب خاص را ،كداميك ظهوری قویتر دارند؟
اگر هيچ يك اظهر نباشند ،مبتال به تعارض دو نص بوده بايد به اصول عمليه كه در اينجا برائت از
وجوب ّ
تبين است رجوع كرد.
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 -6در آيه شريفه (الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة و ال
ً
تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون ،اال الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور
رحيم) (النور  )4 - 5جمالت متعددی توسط استثنا تعقيب شدهاند .سؤال در اين است كه استثناء
تنها آخرين جمله را تخصيص ميزند يا به تمام جمالت باز مىگردد كه در صورت اخير با توبه ،حد
ً
ظاهرا دليلى بر رجوع استثنا به تمام جمالت وجود ندارد و قدر ّ
متيقن
شرعى نيز ساقط مىشود.
همان آخرين جمله (يعنى اولئك هم الفاسقون) است .حال سؤال اين است كه جمالت قبلى كه
محتمل التخصيص شدهاند همچنان بر عموم خود باقىاند؟ يعنى نسبت به آنكه توبه كرده است،
ّ
واجب است حد شرعى را اجرا كرد گرچه توبه كرده باشد؟ نظر مشهور عدم ظهور در عموم است
پس برای اجرای حكم در مورد محتمل التخصيص يعنى آنكه توبه كرده است ،به دليل ديگری نياز
است .كه اگر موجود نبود به اصول عمليه رجوع مىشود .كه به نظر مىآيد در اينجا استصحاب
ذمه به آن يقين اما در فارغ شدن ّ
وجوب اجرای حد باشد زيرا در اشتغال ّ
ذمه با توبه شك داريم.
مگر اينكه بگوييم در حق تائب از نخست ،حدی مستقر نشده است.
 -1اختالفى در جواز تخصيص عام قرآن با خاص آن نيست .همينطور عام ّ
سنت چه خبر واحد
باشد چه متواتر با خاص آن تخصيص مىخورد و نيز با تخصيص عام كتاب توسط خبر متواتر كه
قطعى السند است مخالفتى نكردهاند .محل بحث تخصيص عام كتاب است توسط خبر واحد.
ّ ّ
اين تخصيص را سيد مرتضى ،شيخ طوسى و محقق حلى جائز ندانسته گفتهاند قرآن قطعى السند
ّ
است و لذا بر خبر واحد كه ّ
ظنى السند است مقدم است .قائلين به تخصيص گفتهاند خبر واحد با
ّ
سند آيه تعارضى ندارد كه آيه را مقدم نماييم بلكه با اصالة العموم يا اصالة الظهور آن تعارض دارد.
تقديم آيه در اينجا به معنای ناديده گرفتن تمام ّادله ّ
حجيت خبر واحد است .بايد به ايشان گفت كه
جيت خبر واحدّ ،
در صورت ح ّ
حجيت آن به حدی نيست كه عام كتاب را تخصيص بزند بلكه فقط
برای مواردی كه با كتاب خدا هيچگونه تعارضى ولو تعارض تخصيصى ندارد ّ
حجت است نه بيشتر.
اخبار احاد به زعم حقير قابل عرض اندام در برابر كتاب خدا و تفسير آن به نحو ّ
مضيق نيستند و
حتى قدرت تأسيس شريعت يعنى حالل و حرام را ندارند و تنها ميتوانند ّ
سنت يعنى مستحبات و
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زينتيۀ رفتاری و اخالقى را بيان كنند .كتاب شريعت است و اخبار احاد ّ
آداب و ترجيحات ّ
سنت.
ّ
ّ
سنت به معنى آداب و مستحبات و بيان ويژگيهای ظريف است برای متقين نه جميع مسلمين.
آنهم به شرط سازگار بودن با شرايط زمان و مكان.
دليل اصلى مخالفين تخصيص عام كتاب به خبر واحد كه قابل تأمل است اين است كه عمده
ُ
ُ
دليل ّ
حجيت خبر واحد سيره عقالء است كه يك دليل ل ّبى است نه لفظى و در دالئل ل ّبى بايد به
متيقن آن يعنى خبری كه معارض با عمومات قرآنى نيست اكتفا كرد .آنان كه ّ
قدر ّ
حجيت خبر
تعبدی و ّ
واحد را امری ّ
منتج از آيات و روايات مىدانند ،اين دليل مخالفين را نمىپذيرند .البته داليل
ايشان بر ّ
تعبدی بودن خبر واحد ناكافى است چنانچه خواهد آمد .حتى اگر اين داليل كافى باشد
در مانحن فيه كفايت نميكند و به اصطالح فاقد بيان است.
و نيز مخالفين تخصيص عام كتاب به خبر واحد گفتهاند تخصيص در واقع نوعى فسخ كردن
ً
ً
كتاب است كه اجماعا مردود است .بر اين دليل اشكال كردهاند كه عرفا تخصيص نوعى نسخ
ً
ً
نمىباشد .گوييم عمال و نتيجتا چنين تخصيصاتى موجب نسخ كتاب خدا شده چنانكه مفاد آيۀ
ُ ْ
َ ًَ ُ
ُ َّ َ ُ
َ
(أ ِحل لك ْم َص ْيد ال َب ْح ِر َو ط َع ُام ُه َمتاعا لك ْم َو ِل َّلس َّي َار ِة) ﴿المائدة .﴾16 ،به انواع فلس دار و آيۀ شريفۀ
َ َ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ٌّ َ ُ َ ُ ٌّ َ
اب ِحل لك ْم َو ط َع ُامك ْم ِحل ل ُه ْم) ﴿المائدة ﴾5 ،به حبوبات تخصيص خورده
(و طعام ال ِذين أوتوا ال ِكت
و به نظر ميايد كه نقض غرض شارع رخ داده.
قائلين به جواز چنين تخصيصى معتقدند كه سيره اصحاب و ائمه اطهار (ع) پيوسته تخصيص
عام كتاب به اخبار آحاد بوده است .مضاف بر اينكه اگر خبر واحدی كه مخالف عام قرآن است
معتبر و ّ
مخصص نباشد بطور كلى خبر واحد از ّ
حيز اعتبار ساقط مىشود؛ ز يرا اكثريت اخبار آحاد با
عمومات قرآن مخالفت دارند .اين ادعاها نسبت به سيرۀ اصحاب و ائمه (ع) ظاهرا نادرست است
و منبعث از عينک زمان و آشنايى با ايشان از طريق اخبار آحاد است كه خودشان مشكوک
ّ
الحجيـتاند .اما يک نكته را درست دريافتهاند و آن اينكه در صورت نپذيرفتن تخصيص كتاب به
خبر واحد فقهى نوين بنيان گذاری خواهد شد اما اين به معنى نادرستى اين فقه نيست بلكه فقهى
است درستتر و نزديكتر به كتاب خدا و موجب نزديكى فريقين نيز خواهد شد .خود نزديكى به فقه
ً
عقال يک مالک درستى و ّ
ّ
صحت است و آنچه با مضمون «الرشد فى خالفهم» بدست ما
عامه
رسيده عمومى نيست و به فرض ّ
صحـت كه البته فرضى كماحتمال است منحصر است به مواردی
حول واليت و امامت نه بيشتر .اينهم كه گفتهاند كه اكثر اخبار احاد تخصيص كتاب خداست؛
چنين نيست و ادعای نادرستى است .بر فرض ّ
صحت اين ادعا ،خودش دليلى بر عدم ّ
حجيت
ِ
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اخبار احاد است ،چنانكه مدعای ماست .مضاف بر اينكه اگر اخبار احاد به ّ
سنت و آداب نظر داشته
باشند و حمل بر كراهت و استحباب شوند معارضتى با كتاب خدا ندارند و حق هم چنين است.
اينها همه دليلى بر ّ
صحـت ادعای ماست.
ّ
ً
 -11نسخ عبارت است از رفع حكم شرعى توسط حكم شرعى متأخری .حكم منسوخ از ّاول موقتا
جعل شده بود ،اما بنا به مصالحى بصورت دائمى جلوه داده شده بود .بنابراين در نسخ تغيير اراده
الهى رخ نداده است.
در واقع نسخ نوعى تخصيص در زمان است نه در افراد عنوان عام .تفاوت ديگر نسخ و تخصيص
اين است كه در نسخ صدور عام اوليه ،برای بيان حكم واقعى بوده و خاص پس از فرارسيدن وقت
عمل به عام صادر شده است .در حاليكه ّ
مخصص همواره قبل از وقت عمل به عام صادر مىشود
در غير اينصورت مستلزم تاخير بيان از وقت حاجت و قبيح خواهد بود .و تنها توجيه اين است كه
بگوييم در ّ
عام حكم واقعى مطرح بوده در اين صورت نسخ صورت گرفته نه تخصيص.
حال به سراغ مصاديق اين بحث مىرويم:
عام كتاب (ولهن الربع مما تركتم) (النساء  )12حدود يكصد سال بعد با حديث "ال ترث النساء من
ً
عقار الدور شيئا" تخصيص خورده است ،البته ما اين تخصيص را نادرست دانستيم اما اينجا بر
مبنای ّ
صحت اين تخصيص بحث را ادامه ميدهيم :طبق قائده بايد بگوييم خاص ،ناسخ است نه
ّ
ّ
مختص به عصر رسول اكرم (ص) بوده است .پس
مخصص .اما اجماع امت بر اين است كه نسخ
ً
مىگوييم در اينجا تخصيص صورت گرفته است ،تأخير بيان نيز چون بدليل مانعى مثال نبودن
فرصت يا فقد م صلحت صورت گرفته ،مستلزم قبح نيست در اينجا بايد قائل شويم كه عام در
معنای ظاهری و نه حقيقى بكار رفته بود .اما همۀ اينها مستلزم محذوراتى است يكى همان تغيير
نام نسخ به تخصيص با اينكه واقعا نسخ رخ داده و نسخ قرآن نادرست است .دوم ذكر نكردن
تخصيصى به اين مهمى در قرآن بنا به مصلحتى و ذكر آن با اخبار احاد صد سال بعد واقعا مستلزم
قبح فاحش است و از عقل سليم پذيرفته نيست .انصراف قرآن از معنای حقيقى به ظاهری هم
امری ناپسند است .پس اينجا نيز به همان اصل ميرسيم كه تخصيص عام كتاب به اخبار احاد
امری نادرست و از بزرگترين جفاهای علمى است كه در تاريخ اسالم صورت گرفته است.
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ً
 -11مطلب ديگر :بسياری عامها كه مثال توسط امام باقر (ع) بيان شده ،توسط خاصهايى كه امام
امام نخست بيان شده كه
صادق (ع) بيان كرده تخصيص خوردهاند گاهى نيز خاصهايى توسط ِ
ً
عامش توسط امام بعدی بيان شده ،در تمام اين حاالت معموال؛ حديث ّدوم پس از فرارسيدن وقت
عمل به حديث ّاول صادر شده است .مقتضای قائده اين است كه حديث ّدوم ناسخ حديث ّاول
باشد و آن را به ّكلى از ّ
حجيت ساقط كند.
اما اجماع بر عدم وجود نسخ در احاديث است در اين صورت چارهای نيست جز آنكه بگوييم
تخصيص صورت گرفته و قبح تأخير را به گونهای كه در باال ذكر شد توجيه كنيم.
ً
حالت ديگر وقتى است كه تقديم عام بر خاص يا خاص بر عام را نمىدانيم مثال در وقتى كه هر
دو حديث از امام صادق (ع) وارد شده است .مقتضای قائده ،دوران امر بين نسخ عام ،نسخ خاص
و تخصيص است كه پس از نپذيرفتن نسخ در روايات ،سومى را بر مىگزينيم.
ثمره بحث روشن است :در تمام حاالتى كه تخصيص را برگزيديم ،عام همچنان در باقى موارد
حجت است .بخالف وقتى كه نسخ را برگزيديم در اين صورت منسوخ از ّ
شمولش ّ
حجت ساقط
است.
البته إن قلتى هم اينجا ميتوان مطرح كرد و آن پذيرفتن نسخ در احاديث است اتفاقا نسخ در
احاديث بدليل گستردگى در زمانى طوالنى و صدور از امامانى كه در زمانهای مختلف و نسلهای
گوناگون ميزيسته اند كامال پذيرفتنى است و اصال امامت برای اين امتداد پيدا ميكند كه آدابى را
ّ
بدين جديد» يعنى
مطابق شرايط زمانۀ خويش نسخ كند چنانكه حضرت حجت (ع) هم «يأتى ٍ
دينى نو مياورد و اين به معنى مخالفت آن دين با قرآن نيست بلكه آداب و سنن ايشان (ع) كه در
ضوء احكام جاودانى قرآن است مربوط به عصر خويش است چون ايشان امام عصر خويش است.
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مطلق و ّ
مقيد
موضوع حكم باشد و آزاد از قيود؛
 -1كاربردیترين تعريف مطلق عبارت است از لفظى كه تما ِم
ِ
ً
ّ
بخالف ّ
مقيد .مثال "اعتق رقبة" مطلق است بخالف "اعتق رقبة مومنة" كه موضوع حكم ،مقيد به
ّ
ايمان است .معلوم مىشود كه در مطلق ،كلى بودن مفهوم شرط نيست .يعنى موضوع در جمله
ً
(اكرم زيدا) نيز مطلق است زيرا زيد بودن تمام موضع برای وجوب است .نتيجتا اگر كسى شك
ّ
كرد كه در حاليكه كعبه بدون ستر است طواف جايز است يا نه؟ مىتواند بقول خداوند (وليطوفوا
تمسك كرده بگويد اگر ستر شرط ّ
بالبيت العتيق) (الحج ّ )21
صحت طواف مىبود بايد خداوند بيان
مىكرد و حاال كه خداوند موضوع را مطلق "بيت عتيق" آورده و آن را ّ
مقيد به مستور بودن نكرده،
طواف در حالت ستر يا عدم ستر هر دو جايز است.
از آنچه گفتيم روشن مىشود كه اطالق و تقييد از امور اضافيه است يعنى حكمى مىتواند از
ً
حيثيتى مطلق باشد و از حيثى ّ
ّ
مقيد مثال حكم "اطعم انسانا فى المسجد" از لحاظ طعام شونده
مطلق ولى از لحاظ مكانّ ،
مقيد به مسجد است .و نيز ميتوان گفت مطلق مسجد را گفته و مسجد
شخص مسجد نيز مطلق است.
خاصى را لحاظ نكرده يعنى نسبت به
ِ
از تعريفى كه برای مطلق كرديم اين نتيجه گرفته مىشود كه اطالق ،مدلولى عقلى است نه لفظى
ّ
يعنى بر متكل ِم حكيم است كه اگر شرطى را الزم مىدانست بيان كند و حال كه حكم نسبت به آن
شرط مطلق است ،عقل بر عدم لزوم اتيان آن شرط حكم مىكند .پس مطلق مدلولى عقلى است
به خالف عام كه مدلولى لفظى بود .البته نظر مشهور اين است كه مطلق را نيز مدلولى لفظى
ّ
مىدانند ،منتها مدلولى كه تنها پس از ّ
تام بودن مقدمات حكمت (كه از آن سخن خواهيم گفت)
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داللتش بر قرار مىشود .و بدليل اين نياز مطلق به قرائن خارجيه داللتش را ضعيفتر از عام
ميدانند.
آنگونه كه ما مطلق را تعريف كرديم يعنى آنچه تمام موضوع باشد ديگر نيازی به بحث بر سر انواع
آن يعنى اسم جنس يا نكره يا ...نيست .اما طبق تعريف مشهور كه مطلق داللتى لفظى دارد بايد
روی يك يك آنچه بر اطالق داللت دارد بحث شود:
 اسم جنس مانند انسان ،حمار ،كتاب؛ مشهور اين است كه اين اسماء برای ماهيت ،بدون درانسان نخستين در
نظر گرفتن هر گونه قيدی وضع شدهاند .راجع به نحوه وضع آن نيز گفتهاند،
ِ
ّ ً
مواجهه با اشياء بر روی آنها اسم مىگذاشته سپس اين اسماء در افراد مشابه خارجى نيز تعينا
استعمال شده است.
َ
 علم جنس مانند اسامة كه علم جنس اسد است يا ثعالة كه علم جنس ثعلب (روباه) است .نظربر اين است كه علم جنس با اسم جنس هيچ فرقى ندارد جز اينكه علم جنس از لحاظ ادبى معرفه
است .پس مىتواند مبتدا قرار گيرد .اما اين ويژگى لفظى ،دخلى در شمول آن يعنى مطلق بودن آن
ندارد.
ّ
 اسم ُمحلى به الف و الم ،داللت بر اطالق دارد مانند "التمرة ٌخير من جرادة" مگر اينكه روشن
شود كه "ال" برای عهد بوده است .چه عهد ذهنى مثل "و لقد أم ّر على اللئيم ّ
يسبنى" و چه عهد
ً
ّ
ذكری مانند (انا ارسلنا اليكم رسوال ....فعصى فرعون الرسول) (المزمل  )15-16و چه عهد
حضوری مثل" :عليك بهذا الرجل" در اين موارد نوعى تقييد در لفظ به چشم مىخورد و ديگر
داللت بر عموم ندارد.
 نكره؛ زيرا برای طبيعت وضع شده است؛ گرچه افاده وحدت كند ،مثل اعتق رقبة .در واقع نكرهاسم جنسى است كه بر آن تنوين آمده است .فرقى نميكند كه مقام ،مقام انشاء باشد يا ِاخبار مثل
ٌ
"اذا جاء عبد فاعتقه".
در واقع مطلق مىتواند در جمله انشايى يا ِاخباری بكار رود.
موضوع حكم باشد ديگر نيازی به بحثهای
تمام
آنگونه كه ما مطلق را تعريف كريم به اينكه ِ
ِ
لفظى فوق نمىباشد .زيرا صرف نظر از وضع ،هركجا كه از متن معنای آزادی از قيود برداشت
شده ،متن نسبت به آن موضوع مطلق است.
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 -2اگر شيوع را مدلولى لفظى كه در اسم جنس ،علم جنس ،اسم محلى به "ال" و نكره جريان
ّ
ّ
دارد بدانيم ديگر نيازی به جريان داشتن مقدمات حكمت وجود ندارد( .گرچه برخى متأخرين قائل
ً
ّ
شدهاند كه در داللت مطلق در هر حال بايد مقدمات حكمت لحاظ شود ،اصطالحا ايشان قائل به
شمول لحاظى هستند و ظاهرا حرفشان درست است) اما اگر شيوع را مدلولى عقلى دانستيم
ّ
ناگزير اخذ به آن منوط به تمام بودن مقدمات حكمت است كه عبارتند از:
 -1متكلم در مقام بيان تمام مقصود و غرض خود باشد نه اهمال (ترك جزئيات بدليل بىفايدگى
آنها) و نه اجمال (ترك جزئيات بدليل مصالحى).
ّ
ً
مثال طبيبى به مالقات مريضى آمده است ،به او ميگويد شما بايد دوا بخوريد .مسلم است كه
ّ
مطلق دوا مدنظر طبيب بوده ،پس از هر دوايى مىتوانم بخورم؛ زيرا متكلم
مريض نمىتواند بگويد
ِ
ّ
در مقام بيان جزئيات نبوده و غرضش تنها توجه دادن به ّ
كليت امر بوده.
ّ
ّ
به همين استدالل :از آيات (احل لكم الطيبات) (المائده ( .)5احل لكم صيد البحر) (المائده )16
نمىتوان احكام جزئى را نتيجه گرفت اگر ادعا كنيم آنها فقط در مقام بيان اصل حكم هستند نه
جزئيات و شرايط آنها .آنها كه به اطالقات آيات فوق استناد ميكنند معتقد اتفاقا اينجا مقام بيان
ّ
بوده و اگر استثنايى مد نظر بوده شارع بايد ميفرموده .در هرحال اصل بر اين است كه متكلم در
مقام بيان است.
 -2فقدان آنچه موجب تعيين است ،يعنى قرينهای كه بر تقييد داللت كند ،چنين قرينهای مانع از
ظهور كالم در اطالق است .مانند اينكه قرينهای قائم شود كه "ال" در اعتق الرقبه برای عهد بوده
است يعنى مراد فرد ّ
معينى مىباشد .حالت ديگر كه موجب تعيين است اين است كه لفظ دارای
انصراف ظهوری باشد يعنى لفظ در معنای خاصى ظهور پيدا كرده است و ديگر شمول لغوی خود
ً
را ندارد مثال لفظ "انسان" ،انصراف ظهوری دارد بر انسان يك سر و شامل انسان ناقص الخلقه
نمىشود پس اگر موال بگويد "انسانى بياور" نمىتوان به اطالق اخذ كرد و انسان بدون سری آورد.
 -3فقدان قدر ّ
متيقن در مقام تخاطب؛ با وجود آن نيز اخذ به اطالق جايز نيست .در چند حالت
ّ
قدر متيقن وجود دارد.
ً
الف  -وجود انصراف اشتراكى در لفظ ،مثال در لفظ "سعيد" گرچه معنای آن مطلق وجه األرض
ّ
است اما اين لفظ انصراف دارد به تراب و قدر متيقن همان است.
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ً
ب  -وجود انصراف نقلى ،مثال لفظ "صالة" كه از معنای مطلق دعا ،منصرف شده است به اين
ّ
نماز مخصوص؛ ديگر نمىتوان به معنای عام آن اخذ كرد و بايد همان قدر متيقن را مراد موال
دانست.
ّ
ّ
ج  -وجود انصراف تيقنى كه ناشى از كثرت استعمال لفظ است ،مانند انصراف ادلۀ تقليد به فرد
بالغ و طاهرالمولد يعنى نمىتوان با اخذ به اطالق از نابالغ تقليد كرد.
ّ
حتى اگر اطالق را داللتى لفظى و غنى از جريان مقدمات حكمت بدانيم ،باز در حاليكه يكى از
ً
ّ
اين چهار انصراف (ظهوری ،نقلى ،اشتراكى و تيقنى) وجود دارند ،لفظا اخذ به اطالق جايز نيست
و دايره شمول حكم همان َ
منصرف است زيرا موضوع ،آن است نه چيزی بيشتر از آن.
ّ
اين چهار انصراف را روی هم انصراف حاقى (حقيقى) مىنامند.
َْ
اما انصراف ديگری وجود دارد كه در واقع انصراف نيست ،از اين رو آن را انصراف بدوی گفتهاند
ً
يعنى تنها بدوا به نظر مىآيد كه انصراف است .در اين انصراف به مجرد شنيدن لفظ به دليل كثرت
وجود ،فرد بارزی از آن نوع مدنظر قرار مىگيرد اما با اندكى ّ
تأمل اين انصراف زايل ميشود و مستمع
به اطالق كالم گوينده باز مىگردد .مانند اينكه از لفظ انسان ،انسان سفيد پوست ّ
تصور مىشود،
نكند مراد گوينده تنها انسان سفيد پوست كه شايعالوجودترين نوع انسان است باشد؟ اما عقل
ً
سريعا حكم مى كند كه خير ،مقصود مطلق انسان است و دليلى برای اينكه سفيد پوستها مراد
ّ
متكلم باشند وجود ندارد .اين انصراف مانع اطالق نمىشود .اما انصراف حاقى مانع اخذ به اطالق
است.

 -3دو جمله از شارع در اختيار ماست" :اعتق رقبة" و "ال تعتق رقبة كافرة" يا اين دو جمله" :اعتق
رقبة" و "اعتق رقبة مومنة"
ظاهر دو جمله با يكديگر تنافى دارند.
شكى نيست كه در هر دو مثال فوق،
ِ
اين تنافى ،بين اطالق يك جمله (كه دست ما را در انجام ٌ
مأمور به باز مىگذارد) با تقييد جمله
مأمور به را به موردی خاص ّ
ديگر (كه دايره ٌ
مقيد مىكند) برقرار است.
نص بر ّ
اين تنافى يا تعارض به دو صورت قابل حل يا جمع است تا ديگر نوبت به ترجيح يك ّ
نص
ديگر كه در هر حال منجر به خلع يد از يك ّ
نص و بدور انداختن آن مىشود ،نرسد.
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اين نوع جمع بين دو حديث متعارض را جمع عرفى گويند؛ عرف در برخورد با اين دو ّ
نص ،تعارض
مستقر بين آندو را تعارضى ظاهری و نه واقعى ميداند كه با اندكى ّ
تأمل قابل حل است .
ّ
الزم به تذكر است كه عرف قائل است كه "الجمع مهما امكن ّاولى من الطرح" يعنى در برخورد با
دو حديث متنافى تا آنجا كه مىشود بايد در جمع آنها كوشيد نه طرح يعنى بدور انداختن يكى .
در اين مسئله ،عرف دو طريق برای حل تعارض پيشنهاد مىكند:
مقيد يعنى اخذ به ّ
يكى :حمل مطلق بر ّ
مقيد در مقام عمل .اينگونه به مطلق نيز عمل شده است
ً
يعنى در تعارض نخست ،بندهای آزاد كنيم كه الزاما كافر نبوده بلكه مؤمن باشد .در تعارض ّدوم
نيز بنده مؤمن آزاد كنيم.
ّ
نظر مشهور بين اصوليون همين است .آنها در هر حال مطلق را بر مقيد حمل مىكنند و آن را در
ظرف ّ
مقيد تفسير مىكنند ،يعنى به گونهای از ظهور مطلق و اطالق آن خلع يد مىكنند ،اما از
آنجا كه با عمل به ّ
مقيد ،به مطلق نيز عمل شده است ،در واقع از آن خلع يد صورت نگرفته است.
ّ
پس آنها مدعىاند كه آنچه ما انجام دادهايم جمعى است عرفى نه طرح يكى از اطراف تعارض.
دوم :اخذ به مطلق يعنى واجب االطاعة دانستن همان مقدار و سپس حمل ّ
مقيد بر كراهت (در
مثال نخست) يا استحباب (در مثال ثانى).
اين نظر ،شاذ(=نادر) است اما بىوجه نيست و به نظر ميايد قولى صواب است.
در واقع اينان مىگويند آنچه از دو ّ
ّ
شرطيت
نص در كنار يكديگر فهميده مىشود اين است كه
ّ
ايمان ّ
شرطيت آن شك كنيد در اين صورت هم ،نسبت
قطعيت ندارد .نهايت امر آنكه مىتوانيد در
ّ
به آن برائت جاری مىشود .در هر حال نمىتوانيد ايمان را شرط قطعى تلقى كنيد .زيرا الزمه اين
كار ّ
تصرف در مطلق يعنى خلع يد از آن است .در واقع مىگويند شما بى جهت مطلق را َمجاز
محسوب مىكنيد ،بدون اينكه دليلى در دست داشته باشيد .طرفداران قول نخست مىگويند :آری
دليل در دست داريم و آن اينكه دو جمله شارع در برابر هم قرار گرفتهاند و يكى (يعنى ّ
مقيد)
ظهورش قویتر از دومى (يعنى مطلق) است .ز يرا اخذ به ظهور مطلق مقدمات حكمت ميخواهد
مقيد كه مدلولش لفظى است .پس ،اخذ به اظهر يعنى ّ
بخالف ّ
مقيد مىكنيم نه مطلق.
البته ايشان بگونهای ديگر نيز استدالل كردهاند و آن اينكه :شك نيست كه مقصود شارع يك
تكليف است نه دو تكليف .به عبارت ديگر شارع يك مصلحت را مد نظر داشته است .اما نسبت به
اين مقصد دو جمله در دو شرايط مختلف از او صادر شده است.

مطلق و مقید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72
ّ
تحقق مصلحت و درنتيجه فراغ ّ
ذمه صورت نگرفته
حال شك مىكنيم كه نكند با امتثال مطلق،
ّ
ّ
باشد ،مسلم است كه در اينجا جای اصل احتياط (=اشتغال) است و امتثال جانب مقيد ،عقال
واجب است.
ّ
مقيد در آنجا كه ّ
عدهای نيز گفتهاند قول نخست يعنى لزوم حمل مطلق بر ّ
مقيد جملهای نهى
كننده است ،مثل" :ال تعتق عقبة كافرة" بيشتر وجه دارد تا وقتى ّ
مقيد جملهای امر كننده است
مثل" :اعتق رقبة مومنة"؛ زيرا ظهور جملۀ ناهيه به صراحت در مقام تخصيص مطلق و تفسير
دايره شمول آن است.
ّ
 -4كالم يا فعلى را مجمل گويند كه مراد و مقصود متكلم يا فاعل از آن دانسته نشود؛ آنچه
داللتش واضح نيست ،آنچه ظهوری ندارد.
اكثر افعال معصومين (ع) چنيناند ،نقل ميشود كه معصوم (ع) را ديدند كه نمازهايش را با
سورهای كامل ،پس از حمد مىخواند يا ايشان (ع) پس از سجده ّدوم اندكى مىنشستند (=جلسه
استراحت) و سپس برمىخواستند؛ هرگاه اين افعال با قول معصول (ع) معاضدت نشود كه وجهش
چه بوده؟ نمىتوان آنها را حمل بر وجوب كرد .حتى حكم به استحباب آنها نيز مخدوش است.
ً
سوال بعد :آيا مىتوان گفت آنچه معصوم انجام مىداده قطعا مكروه نيست؟ خير ،شايد ادمان آن
ً
فعل مكروه بوده نه گاها به جا آوردنش كه توسط ّروات ديده و گزارش شده است.
در هر حال افعال معصومين ّ
حجت نمىباشد مگر اينكه با قول ايشان معاضدت شود كه وجه
انجامش چه بوده است.
تنها حكمى كه محذوری ندارد اين است كه بگوييم فعلى كه از ايشان (ع) گزارش شده است،
بخودی خود حرام نبوده ،در آن شرايط خاص نيز آثار و نتايج حرام نداشته است .همين و بس.
اما كالم ُم َ
جمل :به مثالهای زير توجه فرمائيد
الف –(السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) (المائده  )36كلمه يد كه از مفردات اين كالم است
مجمل است .در لغت عرب به كف دست ،آرنج ،و تمام دست تا بازو اطالق شده است .حال مراد
خداوند كدام بوده ،نمىدانيم .آيه شريفه مجمل است و اگر روايات ،آن را ّ
مبين نسازند و مقصود آن
را روش نسازند ،قابل اخذ نيست.
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ّ
ّ
ب – در (احلت لكم بهيمة االنعام اال مايتلى عليكم) (المائده  )1متعلق حكم مجمل است .معلوم
ً
نيست خوردن بهايم حالل است؟ بيع آنها؟ يا جميع ّ
تصرفات در آنها ،مثال وطى كردن آنها؟ پس
آيه شريفه به تنهايى قابل استناد برای فتوی نيست.
ج – در حديث "الصالة اال بفاتحة الكتاب" حقيقت حكم مجمل است ،معلوم نيست مراد از آن
نفى وجود چنين نمازی است؟ يا نفى ّ
صحت آن؟ يا نفى كمال آن؟
روايات زير نيز مبتال به همين قسم اجمالاند:
"ال صالة إال بطهور"" ،ال غيبة للفاسق"" ،ال بيع اال فى ِملك"" ،ال جماعة فى نافلة" .نكند مقصود
تنها نفى كمال از نماز بى طهارت ،عدم آثار وضعى در غيبت از فاسق ،عدم ّ
صحت چنين بيعى
بدون اجازه مالك و مرجوح بودن اقامه نافله به صورت جماعت است .در اين صورت نماز
بى طهارت ،بيع فضولى و به جماعت خواندن نوافل جايز بوده ،غيبت از فاسق همچنان حرام
مىباشد .در هر حال معنا مشخص نبوده ،اين روايات همگى مجملاند.
ّ
ّ
الزم به تذكر است كه كالمى مىتواند نزد فقيهى مجمل و نزد ديگر مبين باشد .بنابراين اجمال و
تبيين نسبى اند .و مالك تنها فهم فقيه است يعنى درك او از متن.
ّ
تذكر :گفتيم كه كالم مجمل فاقد ظهور است .كالمى كه مجمل نباشد يعنى كالم ّ
مبين ،دو
گونه است:
ً
 -1ظاهر ،كالمى است كه معنای خاصى از آن متبادر است .اصطالحا مىگويند در آن معنای
خاص ظهور دارد.
ّ
البته كالم ظاهر را مىشود به معنای ديگری نيز تأويل كرد اما با اندكى تكلف .اگر از كالمى عرف
معنى خاصى را فهميد ،آن معنى ظاهر آن كالم است و همان معنى است كه ّ
حجت است.
بنابراين مىگويند :ظاهر كلمات شارع ّ
حجت است .اين يك اصل عقاليى است :شارع بر طبق
همان جمالتى كه در ميان مردم ظهور داشته با آنها سخن گفته و بر طبق همانها بر آنها احتجاج
خواهد كرد.
ّ -2
نص ،كالمى است كه به هيچ وجه قابل تأويل نيست و جز يك معنا از آن برداشت نمىشود
ّ
ّ
ّ
مانند (يوصيكم الله فى اوالدكم للذكر مثل حظ االثنيين) (النساء )11
نتيجه اينكه :اگر از كالم تنهايك معنا فهميده شود ّ
نص است؛ اگرچه چند معنا فهميده شود به
نحوی كه همه در عرض هم و هم احتمال باشند مجمل است و اگر در يكى از آن چند معنا غلبه و
ظهور داشته باشد ،ظاهر است.
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ً ّ
البته گاهى با قرائن خارجيه مىفهميم كه ظاهر كالم قطعا مد نظر گوينده نبوده است ،در اين
ً
ً
صورت كالم " َّ
مؤول" است يعنى تأويل شده .مثال (وجاء ّربك و الملك ّصفا ّصفا) (الفجر  )22كه
ً
بايد بر خالف ظاهر تأويل شود .گاها به مجمل و َّ
مؤول ،متشابه گويند و به نص و ظاهر ،محكم.
ً
همانگونه كه گفتيم بعضا در فهم عرفى كلمهای از شرع ،ميان دو فقيه اختالف پيدا مىشود،
يكى مىگويد ظاهر در اين معناست ،ديگری مىگويد ظاهر در آن معنا؛ در هر حال مالك ،فهم
عرفى است و هرچه كلمات دين را در بستر فهم عرفى معنا كنيم احتمال بيشتری دارد كه به
حقيقت آن نزديكتر باشيم .توجه بفرماييد كه مالک ،فهم عرفى است نه فهم كسى كه درس
ً
حوزوی خوانده و عمال از عرف دور شده.

پايان بخش الفاظ
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احكام قطع
مقصود از قطع ،عدم احتمال خالف است در نزد قاطع (يعنى  %111به چيزی معتقد بودن) .شك
ً
اصطالحا كمتر از  )%51و ّ
ظن احتمال قوی (بيش از .)%51
احتمال ضعيف است (
 -1نظر مشهور در ميان اصوليونّ ،
حجيت قطع است بطور مطلق .يعنى قطع از هر راهى كه
حاصل شود مادامى كه موجود است وجوب متابعت دارد و بايد بر طبقش عمل نمود.
دليل ايشان اين است كه قطع بنفسه ّ
حجت است .برای ّ
حجيت آن الزم نيست دليل اقامه شود.
يعنى ّ
حجيت آن ذاتى است.
در واقع ايشان ّ
حجيت قطع را از بديهيات عقلى مىدانند كه الزم نيست برای آن دليل اقامه شود،
ً
به عبارت دقيقتر اصال نمىشود برای آن دليل اقامه كرد.
نتيجه ّ
حجت دانستن قطع اين است كه عامل به آن در صورتى كه قطع اصابت به واقع كند ،منقاد
محسوب شده ُمثاب است و در صورتى كه از واقع به خطا رفته باشدّ ،
متجری محسوب نمىشود تا
ً
عقاب شود .مىگويند عقل مستقال وجوب متابعت از قطع را در مىيابد و قاطع را به عمل طبق آن
برمىانگيزاند و از مخالفت با آن تحذير مىكند .عمل به قطع در صورت اصابت به واقع ّ
منجز است
ِّ
(يعنى عمل به آن ثواب و تركش عقاب دارد) و در صورت عدم اصابتُ ،معذر است (يعنى عمل به
آن ،عذر به دست عامل مىدهد ،او كاری به جز عمل به قطع نمىتوانسته انجام دهد) اين بود
آنچه مشهور بيان كردهاند.
اما بعد ،برخى شاگردان مكتب ميرزای نائينى با اين نظر مشهور به مخالفت برخواستهاند .آنان
اينگونه تقرير مىكنند:
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قطع بخودی خود فاقد هر گونه ّ
حجيتى است ،و عمل بر طبق آن هيچ لزومى ندارد .تنها قطعى
كه ّ
حجت است قطعى است كه از طريق معتبر يعنى شرع به ما رسيده باشد .عمل به چنين قطعى
الزم است آنهم نه از حيث خودش ،بلكه از آن حيث كه اعتبارش را از شرع گرفته است.
ّ
مستقلى عقل نمىدانند ،و بديهى بودن ّ
در واقع ايشان ّ
حجيت آن را نمىپذيرند.
حجيت قطع را
به نظر ما نقد اين دو انديشۀ متنافر نيازمند تفصيل است به اين صورت كه:
ً
ّ
حجيت مطلق قطع ،قطعا نمىتواند درست باشد .زيرا الزمه چنين قولى تائيد انحرافات پياپى
انسانها است ،و بر آن ّ
صحه گذاشتن.
روزشمار قطع بشر به باطل است .چه انديشهها كه با قطع قاطعان پديد آمده و چه فتنهها
تاريخ،
ِ
كه از كتم عدم به صفحه وجود خارج شده .چه خونها كه ريخته شده و چه بىگناهان كه بر دار
شدهاند.
هواداران انديشههای نادرست تا پای جان در ره انديشه خود ،كوشيدند و جان باختند .مسخ
ِ
شدگان رجال ،در راه آرمان رهبر خود خونها ريختند و پردهها دريدند.
ِ
در واقع ،هر كس در اين سرای فريب ،هر چه مىكند به قطع خود مىكند .قطع كيفيتى نفسانى
است كه به القاء ديگران يا الحاح آنان شكل مىگيرد و پس از عمل به آن پى در پى قویتر و
قویتر مىشود به گونهای كه انسان حتى شك نمىكند كه ممكن است حقيقت جز آن باشد كه او
در پىاش دوان است.
ً
ّ
پس قطعا ،مطلق قطع حجت نيست تا هر چه بشر به آن قطع كرد ،بتوان معذورش دانست.
اما پس كدام قطع ّ
حجت است؟ برای پاسخ به اين سؤال به بررسى اقسام قطع آنچنانكه كه در
زندگى خود مىبينيم ،مىپردازيم .خواننده ّتوجه كند كه اين تقسيمات را به ديده عرف بنگرد نه
ّ
دقت عقلى.
الف -قطع به موضوعات (مقصود هستهاست و نيستها):
 -1گاهى مسبوق به حس است چون ديدن آتش ،با ديدن آتش انسان قطع مىكند كه آتش
ً
ً
قطعا ّ
حجت است يعنى انسان عقال موظف است بر طبق
اينجاست و سوزانده است اين نوع قطع
ً
آن عكسالعمل نشان دهد ،مثال خود را از آن حفظ كند.
 -2گاهى مسبوق به حدس است يعنى حدس مىزند امروز باران بيايد يا عدهای از مردم چنين
حدسى مىزنند ،در اين مورد حتى اگر تمامى مردم چنين حدسى بزنند ،برای او ّ
حجت نيست.
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يعنى اگر طبق آن قطعى كه پس از چنين حدسياتى برای او حاصل مىشود عكسالعمل نشان
ندهد ،در نزد عقل مؤاخذه نمىشود.
عرف آنان كه ديوانه نيستند) او را مؤاخذه كند ،اما
توجه كنيد كه ممكن است سيره عقالء (= يعنى ِ
عقل او را مؤاخذه نمىكند.
ً
 -3گاهى مسبوق به كشف است مثال او يا ديگری مكاشفه مىكنند كه فالنى خائن است .سپس
ً
او به اين مطلب قطع مىكند .چنين قطعى نيز ّ
حجت نيست .حتى اگر نسبت به خودش باشد مثال
ّ
برايش تمثل پيدا شود كه ولدالزنا است.
ً
 -4گاهى مسبوق به احساس است مثال احساس كند فالنى اهل لواط است .سپس به اين مطلب
قطع پيدا كند .چنين قطعى نيز ّ
حجت نيست و اگر بر طبق آن عمل نكرد مؤاخذه نمىشود.
در تمام اين مثالها توجه كنيد كه مبنای ما اين است كه مطلق قطع ّ
حجت نيست .سپس به
حجت ندانستيم مىگوييم ّ
بررسى انواع پرداختهايم ،هر يك را در نزد وجدان (يعنى عقل) ّ
حجت
نيست.
ّ
 -5گاهى مسبوق به خبر است ،اگر خبر ناشى از حدس مخبر باشد ،باز هم حجت نيست اما اگر
خبرّ ،
حس مخبر باشد چند حالت پيش مىآيد :يكى اينكه مخبر با واسطۀ معتبر از معصوم (ع)
حجت است چون معصوم (ع) قولش ّ
نقل مىكند ،قطعى كه از چنين اخباری حاصل شود ّ
حجت
است و بايد به آن عمل كرد.
(در صورتى كه از چنين اخباری ،قطع حاصل نشود بلكه ّ
ظن حاصل شود ،در بحث ظنون معتبره
خواهيم گفت كه چنين ّ
ظنى ّ
حجيتش چگونه است).
ً
ّدوم اينكه مخبر از يك تحقيق تجربى سخن مىگويد مثال مىگويد "ارسنيك فالن مقدارش برای
ً
انسان كشنده است" اگر از چنين اخباری برای شنونده قطع به يك قانون طبيعى (كه عادتا برقرار
ّ
است) صورت گيرد ،چنين قطعى ّ
حجت است و بايد طبق آن عمل كند و اال انسان در نزد عقل و
در نتيجه در نزد نظام ثواب و جزاء خداوند مسئول است.
ً
سوم اينكه دو مخبر بر چيزی اخبار كنند مثال بگويند فالن لباس نجس است ،قطعى كه از چنين
ّ ً
تعب ًدا ّ
ظن حاصل شود همان ّ
حجت است چنانكه حتى اگر تنها ّ
اخباری حاصل شود ّ
تعبدا
ظن نيز
ّ
حجت است يعنى بايد به آن ترتيب اثر داد و طبقش عمل كرد .در اينجا عقل به ّ
حجيت چنين
قطعى حكم نمىكند و چون قطع ّ
حجيت خود را از شرع مىگيرد قطعى ّ
تعبدی است.
ب -قطع به احكام (مقصود بايدهاست و نبايدها):
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 -1خوبى و بدی به گونهای كه همه آن را مىيابند مانند حسن عدل و قبح ظلم ،چنين قطعى
ّ
حجت است.
ّ
متصور است:
 -2قطع در احكام شخصى يعنى آنچه مربوط به خود شخص است ،به چند صورت
الف -مسبوق به مكاشفه باشد ،چنين قطعى حتى در صورتى كه با شرع مخالفت نداشته باشد
حجت نيست زيرا بسياری از مكاشفات صرف ّ
ّ
توهم است.
ً
ب -مسبوق به احساس باشد ،مثال احساس كند بايد فالن كار را كند ،قطعى كه از اين احساس
ً
برخواسته باشد ّ
حجت نيست .توجه كنيد كه احساسى كه زياد در خاطر بماند معموال تبديل به قطع
مىشود .اكثر قطعها از اين نوع است ،انسان احساس مىكند فالن وظيفه را دارد و كمكم به
خودش مىقبوالند و به آن قاطع مىشود .القاء و محيط نيز در اين احساس بىتأثير نيستند.
ً
مثال اجنه بگويند فالنى را بكشّ ،
حجت نيست.
ج -مسبوق به علوم غريبه باشد،
ً
 -3قطع در احكام شخصى ديگران ،مثال كسى قطع كند كه بر ديگران واجب است چنين و چنان
كنند .چنين قطعى برای ايشان ّ
حجت نيست زيرا حتى اگر بپذيريم كه قول فقيه نسبت به ديگران
ّ
حجت استّ ،
حجيت آن منحصر است در ابراز و اظهار احكام شارع .اما لزوم متابعت از او نيازمند
ّ
يك عنصر ديگر نيز مىباشد و آن اين است كه هر مكلف خودش به طريق حس قطع كند كه
ً
موضوع و مصداق حقيقتا همان است كه فقيه تشخيص داده است.
ّ
ً
در هر حال تعيين مصاديق وظيفه مكلفان است و به فقيه مربوط نمىشود .بلكه نوعا فقها كه
ّ
بركنار و دور از جامعهاند در يافتن مصاديق متهم و منحرفاند.
ّ
مثالى مىزنم" :حكم تحريم تنباكو توسط ميرزای شيرازی" لزوم اجرايش توسط مكلفان نيازمند
آن است كه هر يك ،خود تشخيص دهند كه استعمال توتون و تنباكو ،امروز ،به منزله محاربه با
ً
ً
امام زمان (عج) است .مثال به اين دليل كه قطعا (چونان قطعى كه از يك تحقيق تجربى صورت
مىگيرد يا آنچه مشابه آن است نه قطعى كه مسبوق به حدس است) موجب ضرر به مسلمين
مىشود.
ّ
بنابراين نسبت به اين حكم عدهای از علماء مخالفت كردند و در مالء عام قليان كشيدند ،آنها
گفتند تشخيص فردی ميرزا ّ
حجت شرعى نيست.
در هر حال اين اشكاالت به حكم ميرزا وارد است و برای فرار از آنها بايد يا فرض كنيم كه اين
حكم ،نظر حضرت ّ
حجت (عج) بوده است كه توسط ميرزا به جامعه اخبار شده است يا اينكه قبول
كنيم كه فقيه عالوه بر احكام (كه نام آن را فتوی نهاديم) مىتواند در موضوعات نيز نظر دهد (و
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نام آن را حكم بناميم) اين مسئله ،ديگر مسئلهای فقهى است كه بايد در علم فقه بررسى شود نه
علم اصول.
 -4قطع در تفسير متون دين يعنى همان كار كه فقهاء مىكنند .در اين صورت حتى اگر به نظری
ّ
شاذ و نادر قاطع شدند ،اين قطع برای ايشان ّ
حجت است؟ آيا برای آنان كه من باب رجوع جاهل
به عالم به آنان مراجعه مىكنند ّ
حجت است؟
شايد در اين مسئله نيز قائل به تفصيل شويم يعنى بگوييم هرگاه فقيه بر طبق ّادله معتبره شرع به
ً
ً
قطع رسيدّ ،
حجتآور است ،به خالف وقتى كه به طريقى كامال شخصى مثال علوم غريبه يا
مكاشفه به چنين قطعى مىرسد ،در اين صورت چنين قطعى حتى برای خودش نيز ّ
حجت نيست.
مطلب ّدوم آنكه اگر فقيه به قرائت يا تفسيری نوين از ّادلۀ معتبره شرع معتقد شد و به آن قطع
كرد دليلى برای درستى و ّ
حجيت گفته او در دست نداريم زيرا روايات ناهيه بسياری هست كه عوام
ّامت را از شذوذات ،بدعتها ،تأويلها و تفسير به رأیهای علماء بازمىدارند.
قول درست اين است كه چنين قطعى حتى برای خود او نيز ّ
حجت نيست چه رسد به ساير مردم.
ً
پس تنها قرائتى از متون دين ّ
حجت است كه كامال مستند به ظاهر متن و قواعد فهم عرفى باشد.

 -2انقياد ،يعنى به قطعى كه صورت گرفته ،عمل كنيم .در برابر آن ّ
تجری است يعنى برخالف
ً
قطع عمل كنيم .مثال هرگاه قطع كرديم كه اين مايع شراب است ،نخوردن آن انقياد و خوردن آن
ّ
تجری است.
مشهور اصوليون پس از قائل شدن به ّ
حجيت مطلق قطع ،در اين بحث به دو گروه تقسيم
ً
ّ
عدهای قائلاند كه ّ
تجری مطلقا حرام است و عقاب دارد چه قطع مطابق با واقع باشد
مىشوند:
ً
(مثال مايع نوشيده شده شراب باشد) و چه مخالف واقع باشد (آن مايع در واقع آب بوده اما قاطع،
قطع كرده كه شراب است).
ّ
ّ
محقق خراسانى اين قول را برگزيده .در برابر او عدهای كه در رأس آنها مرحوم شيخ انصاری قرار
ّ
تعلق گرفته باشدّ ،
تجری از آن حرام نمىباشد.
دارد قائلاند كه در حالتى كه قطع به مخالف با واقع
البته اينان مى گويند مقصود ما حالتى نيست كه عناوين ثانويه مثل هتك ستر يا اظهار جرئت بر
تجری حمل شود بلكه آن حالتى را مىگوييم كه ّ
موال بر ّ
تجری تنها باعثش تسويل نفس و غلبه
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هوی بر عقل و تزيين شيطان بوده است .اينان مىگويند نهايت چيزی كه مىتوان گفت اين است
متجری قابل مالمت و ّ
تجری از ضعف ايمان و يقين خبر مىدهد ،پس ّ
كه ّ
ذم است نه عقاب.
داليلى هر دو گروه در اثبات نظر خود ذكر كردهاند كه چون ذهنى است و ّ
تصور بىتصديق است از
ّ
ذكر آن خودداری مىكنيم .هر كه طالب است مىتواند به كتب مفصله رجوع كند .اما واضح است
كه اگر داليل گروه نخست را نپذيريم خودبخود به برائت حكم كردهايم چون دليلى بر حرمت در
دست نداريم.
اما بعد ،با تفصيلى كه ما در مسئله قطع قائل شديم ،مسئله ّ
تجری نيز دستخوش تفصيل مىشود.
ّ
تجری از قطعى كه از احساس ،مكاشفه ،حدس يا تأويل شخصى دين بدست مىآيد نه تنها مقبوح
ّ
ً
ً
نيست بلكه ممكن است گاها ممدوح نيز باشد .بلكه گاها عقل حكم مىكند به وجوب تخلف از
قطع و لزوم تحقيق بيشتر در مسئله و مشورت با ساير عقالء بخصوص آنها كه ّ
جو مسئله آنها را فرا
نگرفته و تحت تأثير اذهان القاءگر نيستند.
ً
نوع ديگرّ ،
تجری از قطعى است كه مسبوق به حس باشد مثال همان مثال معروف خوردن ظرفى
ً
ً
ّ ً
حسا مقطوع الخمر است ،اگر واقعا خمر نباشد آيا مستحق عقابيم؟ ظاهرا در اينجا قول شيخ
كه
انصاری دلچسبتر است يعنى نهايت امر اينكه مستحق ّ
مذمتايم نه عقاب .آنچه قول او را تائيد
مىكند اين است كه حرمت ،اعتباری شرعى است و به واقع موضوعات (يعنى آنچه در خارج
ّ
شراب است) تعلق مىگيرد نه موضوعات مقطوعه (يعنى آنچه در ذهن شرابش بپنداريم) .يعنى
حرامى از تعريف و ديدگاه شرع ،صورت نگرفته است جز خوردن آب كه آن هم با مالك شرع فاقد
قبح است.
ً
تجریّ ،
نوع ديگر از ّ
تجری از قطعى است كه مسبوق به علوم تجربى باشد .مثال قطع كرديم كه
مضر است حال آنكه در واقع ،مفيد بوده .در اينجا ّ
سيب ّ
متجری كه خالف قطعش عمل كرده و
سيب خورده نه تنها چيزی از دست نداده بلكه با ّ
تجری خويش ،به آثار مثبت سيب نيز رسيده
ً
مثال روغن حيوانى در واقع ّ
مضر بوده اما ما قطع كرديم كه مفيد است اما به قطع خود
است .يا
ّ
عمل نكرده ،نخورديم .در اينجا نيز از آثار وضعى مفيد ترك اين ماده بهرهمند شدهايم.
در واقع تمامى علوم تجربى اينگونهاند ،در صورت ّ
صحت و مطابقت با واقعّ ،
تجری از آنان باعث
ضرر طبيعى مىشود و در صورت نادرست بودن آنهاّ ،
تجری از احكام آنها باعث منفعت مىگردد.
ً
ظاهرا در اينجا ّ
تجری مقبوح يا ممدوح نيست بلكه تنها اثر وضعى دارد.
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ً
اما مىشود گفت :از آنجا كه عادتا علوم تجربى بسوی نو شدن و صحيحتر شدن پيش مىروند،
ّ
تجری از آنهابه صالح طبيعت جسمانى انسان نيست .يعنى از رفاه جسمانى مىكاهد.
ً
نص يا ظاهر شريعت است .مثال از ّ
تجری از احكام ّ
نوع ديگرّ ،
نص قرآن به قطع رسيديم كه
خداوند واجب كرده كه بايد ماه رمضان را روزه گرفت .حال اگر ّ
تجری كرديم و سپس معلوم شد كه
ً
ّ
اين قسمت قرآن تحريف شده بوده و اصال روزهای واجب نبوده ،يا روزه تكليف فقط متقين بوده نه
ً
ظاهرا حرامى عندالواقع صورت نگرفته است ،حرمت خود ّ
تجری نيز
عموم مسلمين ،در اينجا نيز
َ
به اثبات نرسيده تا عندالعقلّ ،
متجری را معاقب بدانيم.
ً
نوع ديگر ،در حسن و قبح عقلى است ،مخالفت آنچه حقيقتا توسط عقل در اينگونه امور يافت
مىشود ،با واقع ،امری ممتنع و محال است .پس ّ
تجری در اين فرض ممتنع است .مگر اينكه
ٌ
مقطوع به در حقيقت عقلى نبوده بلكه احساسى بوده باشد كه حكم آن را بيان كرديم.
ً
 -3گاهى قطع در موضوع احكام شارع لحاظ شده است .مثال ،اگر قطع كردی كه استعمال آب
مضر است ،وضوء باطل و ّ
برايت ّ
تيمم واجب است .يا هرگاه قطع كردی كه وقت ضيق است،
تعجيل به نماز وجوب دارد .يا در صورتى نماز دو ركعتى و سه ركعتى صحيح است كه در تعداد
ركعات آن شك نداشته باشى بلكه قطع داشته باشى كه در ّاولى دو ركعت و در ّدومى سه ركعت
خواندهای.
اصوليون چنين قطعى را كه در موضوعات احكام شرع وارد شده است ،قطع موضوعى مىنامند.
آنها قائل بودند كه قطع بماهوهو ّ
حجت است و شارع حق ّ
تصرف در آن ،و معتبر دانستن نوعى يا
معتبر ندانستن نوع ديگر را ندارد .اين نظر مشهور بود و آن را نقد نموديم .آنگاه آنان به مواردی
برخوردند كه خود شارع نوعى از قطع را ّ
حجت ندانسته است .ايشان به جای تصحيح انديشه خود
راجع به ّ
حجيت مطلق قطع ،مسئله را اينگونه حل كردند كه گفتند :عيبى ندارد شارع مىتواند در
قطعى كه در موضوعات خودش مطرح شده است نظر بدهد ،نوعى از آن را معتبر بداند و نوعى را
فاقد اعتبار.
مثال معروف اين مسئله دو جاست :يكى آنجا كه شارع گفته :قطع شاهد ّ
حجيت ندارد مگر اينكه
ِ
از راه حس يعنى ديدن و شنيدن و نه حدس بدست آمده باشد .يعنى قاضى نمىتواند به صرف
اينكه كسى قطع دارد فالنى قاتل است ،حكم به قصاص دهد .در حدود الهى حتى قطع خود
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قاضى برای خودش نيز ّ
حجت نيست .قاضى حق ندارد به صرف اينكه قطع دارد كسى شراب
ّ
خورده يا كسى قاتل است يا زناكار است او را حد بزند .قطع قاضى پشيزی عند القضاوة نمىارزد و
او بايد از طريقى كه شرع معتبر دانسته وارد شود حتى اگر به قطع نرسد .در قتل و شراب دو شاهد
ّ
شاهد مقرون به حس الزم است تا حد شرعى اثبات شود.
مقرون به حس و در زنا چهار ِ
ّ
ّ
مثال ديگر آنجاست كه شارع گفته :يقين مجتهد برای مقلدين او حجت نيست مگر اينكه از
كتاب و ّ
سنت استنتاج شده باشد.
البته آنها مىگويند در اينجا يقين مجتهد برای خود او ّ
حجت است ،اما ما با تقريری كه در مسئله
قطع كرديم حتى اين مسئله را نيز انكار نموديم ،و گفتيم قطع كيفيتى نفسانى است و هيچ
طريقيتى به واقع يا هيچ كشفى از واقع نداردّ .
ّ
مؤيد كالم ما در نصوص دين بسيار است كه اين دو
مثال نمونهای از آنهاست .برای روشن شدن امر به ابواب علم از جوامع روايى و نيز ابوابى كه به نقد
انديشههای انحرافى مانند غالت مىپردازند مراجعه كنيد .نيز مىتوانيد به تاريخ انديشه بشر يا
تاريخ سياسى بشر مراجعه كنيد .تاريخ چيزی نيست جز روزشمار قطع بشر به باطل.
ّ
الزم به ذكر است كه مدققين ،قطع موضوعى را به انواعى تقسيم مىكنند كه هيچ فايدهای در
ذكر آن نيست .پس از آن با كرامت مىگذريم.
ً
ّ
 -4قطاع عبارتست از كسى كه كثيرا برای او از طرقى كه برای ساير مردم قطع حاصل نمىشود،
قطع حاصل مىشود ،مىتوان آن را "خوش قطع" ترجمه كرد.
ً
يك مثال برای آن فرد وسواسى است او دائما قطع مىكند كه اشياء نجس شدهاند يا اينكه او حتى
ّ
با چند بار انجام تكليفى هنوز قطع دارد كه بايد آن را از نو انجام داد .البته بعضى گفتهاند قطاع
ّ
دانستن وسواسى صحيح نيست زيرا او به واقع مىداند كه اشياء نجس نيستند و يا وظيفه موظفه
انجام شده است اما نيرويى او را بر انجام افعال وسواسىاش تحريض مىكند.
در هر حال ،كاشف الغطاء قائل بوده كه قطع ّقطاع ّ
حجت نيست .اين قول خود گواهى است بر
ّ
ّ
اين مطلب كه ّ
حجيت مطلق قطع در ميان متأخر المتأخرين مرسوم نبوده و اندك اندك در
معاصرين شكل گرفته است.
در هر حال قائلين به ّ
حجيت مطلق قطع ،حكم وسواسى را نيز از مصاديق قطع موضوعى
ّ
مىدانند كه شارع دستور داده به آن اعتنايى نشود .اما قطع قطاع را در هر حال ّ
حجت مىدانند.
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نسبت به ّ
حجيت بوده شارع مىتواند به آنها ّ
ظن و شك خالفى نيست در اينكه آنها فاقد ّ
حجيت
ً
بدهد يا ّ
حجيت را از آنها سلب كند .مثال بگويد" :در حالى كه در نماز شك كردی ،به هر طرف كه
ّ
ّ
ّ
ظن حاصل شد بنا را بر همان بگذار" يا بگويد" :كثير الشك به شكش اعتنا نكند".
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علم اجمالى
ً
اصطالحا علمى را اجمالى گويند كه معلوم آن بين برخى مصاديق ّ
متردد باشد .در برابر آن
-1
ً
ظرف مشخص علمى تفصيلى است .در برابر آن ،علم
علم تفصيلى است .مثال علم به نجاست اين ِ
به نجاست يكى از اين دو ظرف علم اجمالى است .به عبارت ديگر مىدانيم نجاست وجود دارد اما
مصداق يا موضوع آن را به تفصيل نمىشناسيم .در واقع حقيقت علم اجمالى در مثال فوق،
ّ
بازمىگردد به يك علم تفصيلى به نجاست و يك جهل به مصداق يا موضوع آن .عدهای گفتهاند
ً
حقيقتا علم نيست بلكه جهل است .و تنها علم است كه  ،تكليفآور (= ّ
منجز) است.
علم اجمالى،
چنين ّ
ترددی بين مصاديق مختلف ،مانند اين است كه هيچ نمىدانيم .آنها علم اجمالى را به جهل
ّ
شبيهتر مىدانند تا علم؛ از اين رو آن را ّ
منجز تكليف در حق مكلف نمىدانند.
ّ
عده ديگری قائلاند كه علم اجمالى در ّ
تنجز تكليف همانند علم تفصيلى است و فرقى با
در برابر،
آن ندارد و بايد با آن موافقت ّ
قطعيه كرد.
تفاوت اين دو قول را در اين مثال دنبال كنيد :يكى از اين دو ظرف ،محتوی شراب است اما
نمىدانيم كدام يك؟ هستند كسانى كه مىگويند مىتوان هر دو ظرف را سر كشيد زيرا در حين
نوشيدن هر يك ،علم قطعى به شراب بودن آن نداريم .در مقابل گروه ديگر مىگويند از هيچ يك از
اين دو ظرف نمىتوان نوشيد.
موافقت قطعيه يعنى از هيچ يك از اين دو ظرف ننوشيدن.
ّ
موافقت احتماليه يعنى تنها يكى از ظروف را نوشيدن .عدهای نيز اين قول را پذيرفتهاند.
مخالفت احتماليه نيز همان معنای موافقت احتماليه را مىدهد يعنى تنها از يكى از ظروف
نوشيدن.
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مخالفت قطعيه يعنى هر دو ظرف را نوشيدن.
ّ ّ
ً
البته تكليف مىتواند واجبى باشد كه به مصاديق متردد تعلق گرفته .مثال مىدانيم كه نمازی چهار
ركعتى در حال حاضر بر ما واجب است اما نمىدانيم نماز ظهر است يا جمعه ،يا جهت قبله را
نمىدانيم.
در اينجا نيز موافقت قطعيه انجام تمام صور محتمل است و مخالفت قطعيه ترك تمام صور و
ً
احتماليه اتيان بعضى صور .در اين مسئله كسى قائل به جواز مخالفت قطعيه نشده است ،اكثرا
ً
ّ
موافقت قطعيه را احتياطا واجب مىدانند و عده كمى نيز قائل به كفايت اتيان بعض هستند.
جزئيات اين مسئله در بحث احتياط بررسى خواهد شد.
در اينجا به دو مسئله مىپردازيم:
نخست آنكه علم اجمالى ،بخودی خود اقتضايش چيست؟ آيا موافقت ّ
قطعيه را مىطلبد؟ آيا
مخالفت ّ
قطعيه را جائز مىشمرد؟
نظر مشهور اين است كه علم اجمالى حداقل نسبت به ّ
تنجز حرمت مخالفت ّ
قطعيه ،يعنى محكم
ّ
ً
مكلفّ ،علت ّ
تامه است .زيرا در مخالفت قطعيه ،قطعا اتيانى صورت
كردن حرمت آن بر دوش
گرفته كه موال بدان راضى نيست.
ّ
ّ
اما راجع به لزوم موافقت ّ
قطعيه ،چنين شهرتى وجود ندارد .عدهای مدعىاند كه علم اجمالى
ّ
ّ
ً
ذاتا (يا به عبارت ديگر به نحو علت ّ
تامه) وجوب موافقت ّ
قطعيه را در حق مكلف
بنفسه ،يعنى
ّ
منجز مىكند.
ّ
عدهای ديگر قائلاند كه خير ،چنين اقتضايى ندارد .مگر اينكه مورد به مورد از شرع دليل بر آن
اقامه شود به عبارت ديگر ايشان اقتضاء بدوی (يعنى عقلى) را انكار مىكنند.
پر واضح است كه كالم گروه نخست صرف ّادعا است و اثبات آن ممكن نيست .پس به ناچار
سخن گروه ّدوم پذيرفته مىشود.
اين مط لب نيز مانند بسياری از مطالب علم اصول نه به برهان عقلى ختم مىشود نه به قول
معصوم (ع).
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 -2مسئله ّدوم كه در اين قسمت علم اصول به آن پرداخته مىشود اين است كه تبديل علم
ّ
اجمالى به علم تفصيلى الزم است يا خير ،اگر مكلف به تمام صور علم اجمالى عمل كرد بدون
اينكه بداند تكليف كدام بوده ،به عبارتى موافقت قطعيه كرد تكليف از گردن او ساقط است؟
ّ
مثال مشهور اين بحث ،مكلفى است كه جهت قبله را نمىداند .آيا واجب است تحقيق كند و
ً
تفصيال مىداند در حق او ّ
منجز است امتثال كند؟ يا برای او
جهت قبله را بيابد و سپس همان كه
كفايت مى كند كه به هر چهار طرف نماز بخواند و اينگونه تكليف از گردن او ساقط مىشود؟
ّ
به عبارتى در حالى كه مكالف از تحصيل علم تفصيلى متمكن است ،امتثال قطعى علم اجمالى
كفايت مىكند يا خير؟
ً
ظاهرا دليلى بر لزوم و وجوب تحصيل علم تفصيلى در دست نيست .و آنچه بالفعل بر عهده
ّ
مكلف است امتثال همان علم اجمالى است .مشهور قائلاند كه امتثال بايد قطعى باشد .اما
ّ
محقق اردبيلى در مسئله فوق امتثال احتمالى يعنى صالة به يك جهت را كافى مىداند.
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ّ
حجيت ظنون
حجيت آنچه قطعى نيست بلكه ّ
ّ -1
ظنى است مانند خبر واحد (يعنى غير متواتر ،زيرا خبر متواتر
ً
نوعا مفيد قطع به صدور كالم از معصومين ع است) يا اجماع يا ظواهر كتاب (كه گرچه
ّ ّ
ظنى الدالله است) يا عرف يا قول لغوی يا شهرت فتوايى و از اين قبيل ،فى
قطعىالسند است اما
متعبد بود و ّ
نفسه ممكن است يعنى مستلزم محذوری عقلى نيست .يعنى ميشود به آن ّ
تعبد به آن
مستلزم اجتماع نقيضين نمىباشد .به عبارت ديگر ّ
حجيت ظنون امتناع عقلى نداشته ممكن
الوقوع است.
ّ
اما وقوع خارجى آن؛ آيا در خارج واقع شده است؟ آيا تحقق پيدا كرده است؟ مسلم است كه پس
ّ
از ثبوت امكان وقوعش ،تحقق وقوعش در خارج نيازمند اقامه دليل است.
يعنى بايد از عقل يا شرع بر تك تك ظنون دليل قائم شود كه عقل يا شرع آنها را ّ
حجت مىداند يا
خير؟
تعبد به آنچه منشاء آن ّ
 -2مقصود از ّ
حجت بودن ظنون يا وجوب ّ
ظنى بوده ،اين نيست كه اين
ًّ
ّ
ظنا به
ظنون ،متضمن حكم خداونداند( .چنان كه اهل "تصويب" مىگويند و حكمى را كه مجتهد
آن رسيده يا پس از ّ
تدبر در ظنون به آن رسيده ،حكم خدا مىدانند) .مقصود از ّ
حجيت ظن ،اين
ّ
ظن در حق مكلف ّ
ظن مطابق با واقع بود ،حكم ّ
است كه در صورتى كه ّ
منجز است يعنى همان بر
او واجب است ،و در صورتى كه به خطا رفته باشد ،باز عمل به آن ّ
ظن  -چون شارع آن را معتبر
ّ
دانستهّ ،
حجت اعالم كرده  -عذر مكلف است.
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ظن را ّ
حجت ساخته و مخالفت با آن ّ
ظن ،انقياد در برابر مواليى است كه آن ّ
تعبد به ّ
پس ّ
ظن،
تجری در برابر موالست و ّ
موجب ّ
تجری موجب دوری از ساحت موالست گرچه در صورت خطا
ً
رفتن ّ
ظن از واقع ،حقيقتا معصيت شرعى صورت نگرفته باشد ،اما در هر حال ّ
تجری صورت گرفته
است.

 -3مقصود از أمارات همين ظنونى هستند كه شارع آنها را به عنوان "أمارة" يا "نشانه" برای ما
ّ
قول)،
نصب كرده يعنى به آنها حجيت داده است منجمله خبر واحد(على المشهور) ،اجماع(على ً ٍ
ظاهر كتاب(على االجماع) . ... ،كه البته راجع به تك تك آنها سخن خواهيم گفت كه اصال شارع
چنين كرده است يا خير؟ و اگر بله ،حدود ّ
حجيت آنها تا چه اندازه است.
اكنون مىخواهيم به اين مطلب بپردازيم كه جعل ّ
حجيت برای اين أمارات  -توسط شارع  -به چه
نحوی بوده است؟ دو گونه ّ
تصور مىشود :يكى آنكه اين أمارات جعل شدهاند تا طريق به واقع يا
ّ
ً
كاشف از واقع باشند يعنى عمل به آنها مكلف را به عمل به آنچه حقيقتا شرع و ذو مصلحت است
نزديك كند.
ّدوم آنكه اين أمارات جعلشان موضوعيت دارد ،آنها خودشان سبب هستند و عمل به خود آنها
ً
صرف نظر از اينكه كاشف از واقع يا طريق به واقع باشند يا نه ،مطلوب شارع است .مثال شارع به
متابعت از احاديث فرمان داده تا مردم را امتحان كند كه به حرف او گوش مىدهند يا نه .و جز اين،
در متابعت از احاديث مصلحت و نفع ديگری نيست.
از آنجا كه هر دوی اين انديشهها ،تا حدی و از حيثى صحيح و درستاند .مرحوم شيخ انصاری
بينابين آنها را گرفته است .او نظر خود را "مصلحت سلوكيه" ناميده است .او مىگويد در صورتى كه
امارات با واقع  -كه اوامر و نواهى حقيقى شارع است  -مطابقت داشته باشند ،كاشف از واقع و
خود متابعت از أمارات دارای مصلحتى
طريق به آن هستند ،اما در صورت عدم مطابقت با واقعِ ،
ِ
است كه مصلحت از دست رفته ناشى از فوت واقع را تا حدودی جبران مىكند .پس ّ
تعبد به
أمارات و سلوك در طريق آنها در هر حال منفعت دارد و مصلحت است.
ّ
كاشفيت) و ّ
ّ
ّ
تفاوت اين دو نگرش به ّ
موضوعيت)-
سببيت (=
طريقيت (=
حجيت أمارات  -يعنى
ً
نتايجى در بر دارند .مثال؛ تعيين حلول ماه قمری به محاسبات نجومى جائز است يا خير؟
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واقع شرع بدانيم؛ در روايات آمده كه
اگر قائل به طريقيت باشيم ،يعنى روايات را تنها ،طريق به ِ
تنها رؤيت است كه مثبت حلول ماه است؛ آنگاه اينگونه توجيه مىكنيم :رؤيت موضوعيت ندارد،
طريق به واقع  -كه
بلكه در آن زمان محاسبات نجومى هنوز به درجهای از پيشرفت نرسيده بود تا
ِ
در اينجا حلول ماه است  -باشد .به اين دليل است كه در روايات روی رؤيت تأكيد شده است؛ اما
آنچه اهميت دارد كشف حلول ماه است كه در آن زمان رؤيت بهترين كاشف بود .اما اكنون
محاسبات نجومى بهترين كاشف است.
ّ
در برابر ،قائلين به ّ
سببيت مىتوانند بگويند ،خيرّ .
تعبد به نص است كه ذومصلحت است نه يافتن
حقيقى حلول ماه.
ً
البته اين اختالف در همه جا مطرح نمىشود .مثال در أمارات آمده است" :شراب ،خوردنش حرام
است" .اما در ّ
طب اثبات شده است كه نوشيدن مقدار كمى در هر روز ،از لحاظ جسمى مفيد است
نه ّ
مضر.
ّ
طريقيت قائل به جواز نوشيدن كمى از شراب در هر روز ،شد
در صورتى مىتوان با استناد به قول
ّ
ً
كه عقال اثبات شود واقع و مصلحت يا به عبارت ديگر «تنها» علت تحريم شراب ،ضرر جسمانى آن
ّ
بوده است كه مسلم است چنين حكمى نه در اين زمان ،نه هيچ وقت ديگر توسط مخلوق ممكن
نيست مگر اينكه او دارای همان علمى شود كه شارع واجد آن بوده است در اين صورت چنين
انسانى خود شارع است .از اين رو تنها شارع مىتواند حكم به حرمت يا جواز چيزی كند.
ّ
ّ
طريقيت دست فقيه را باز نمىگذارد مگر در جايى كه علت حكم  -نه فقط يكى از
بنابراين قبول
ّ
ّ
حكمتهای آن ،بلكه علت تامۀ حكم  -به صراحت در شرع اعالم شده باشد و به اصطالح
ّ
«منصوص العلة» باشد .در اين صورت فقيه مىتواند أمارات را با چيزی كه در علوم مستحدثه،
ً
ّ
ظنى قویتر از امارات ارائه مىدهد جايگزين سازد مثال محاسبات نجومى را جايگزين رؤيت كند.
حجيت است .يعنى ظنون بخودی خود ّ
 -4نسبت به ظنون ،اصل ،عدم ّ
حجت نيستند .لذا بايد
راجع به ّ
حجيت تك تك آنها با ّادله شرعى يا عقلى بحث شود تا بدانيم كدامشان و در چه حدی
حجت ميباشند .توجه بفرماييد كه ّ
ّ
حجت بودن يک اصل صفر و يكى نيست بلكه اصلى است
اصل بودنش اشتدادی است و هم سعۀ شمولش ميتواند قبض و بسط پيدا
نسبى كه هم نسبت به ِ
ً
كند .مثال خبری كه در مقام تأسيس اصلى شرعى است كه در كتاب صريحا راجع به آن سكوت
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ً
شده  -مثال اينكه زن از زمين ارث نميبرد يا حد مرتد قتل است يا استمناء مطلقا حرام است -
چنين خبری خيلى كمتر از اخباری كه با عقل ،درستى آن وجدان ميشود  -مثال اينكه هركس به
غير خدا اميد بندد نافرجام گردد – ّ
حجيـت دارد.
ّ
ّ
 -5عقالء بر اين مطلب اتفاق دارند كه ظاهر كالم هر متكلمى در صورتى كه قصد جدی گفتن
داشته باشد نه هزل ،كاشف از مراد او بوده و ّ
حجت است.
ظواهر كتاب نيز چون ساير ظواهرّ ،
حجت است زيرا صدور آن از جانب خداوند به تواتر است و
ً
جهت صدور نيز مشخص است كه هزل نبوده زيرا ضرورتا مىدانيم كه از خداوند هزل صادر
نمىشود.
بنابراين هر كجا ،مفردات قرآن به تبادر ،صحت حمل و اطراد يا ساير عالمات حقيقت ،ظهوری
يافت و سپس به تبع آن كالم دارای معنا و مفهومى شدّ ،
حجت است.
البته مقصود اين نيست كه بر مجمالت يا متشابهات قرآن ،به زور معنايى حمل كنيم و سپس آن
ّ
معانى خود ساخته را ح ّجت بدانيم ،خير .و نيز مقصود اين نيست كه بدون مراجعه به عقل و تفكر،
ظاهر قرآن را بپذيريم كه چنين نيست زيرا قرآن خود دستور مىدهد كه در برخورد با آيات خداوند
كور و كر نباشيد و بينديشيد .عالوه بر آنكه آياتى از قرآن با قرينه عقليه بايد تأويل و خالف ظاهر
ّ
آيات ديگر برای فهم اين
معنى شوند مانند (جاء ربك) .و نيز مقصود اين نيست كه بدون مراجعه به ِ
آيه ،آن را بر معنايى حمل كنيم زيرا قرآن خود قسمتى قسمت ديگر را تفسير مىكند .خير ،مقصود
ً
هيچ يك از اين گونه انحرافات و كجرویها كه آنها را اصطالحا "استبداد به قرآن" مىنامند نيست.
حجيت ظواهر قرآن است پس از رجوع به آيات ديگر و وجدان عقلى و تلميح به ّ
مقصودّ ،
سنت
ّ
قطعيۀ معصومين (ع) كه طى سه قرن امتداد يافته.
ً
ّ
ظاهرا قول به عدم ّ
حجيت ظواهر قرآن كه به اخباريون نسبت داده شده است نيز ،جز تذكر ايشان
ً
ّ
به همين تذكرات نبوده است .گرچه برخى اصال اين انتساب را به ايشان نمىپذيرند.
پس از پذيرفتن ّ
حجيت ظواهر قرآن ،چند مطلب بايد روشن شود.
ّ
نخست آنكه در صورتى كه اختالف قرائات در جايى از قرآن ،مخل معنى بود ،متن مجمل شده
قابل ّ
تمسك نيست در اين صورت بايد به اصول عمليه  -كه وظيفه فاقد األمارة يعنى كسى كه
ً
ّ
حجت در دست ندارد  -رجوع كرد؛ مثال برائت جاری كرد.
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ّدوم آنكه واضح است كه در صورتى كه وضع لغوی لغتى مشخص نبود ،يعنى معنای آن روشن
نبود ،يا معنای لغوی آن روشن بود اما نمىدانستيم در آيه شريفه به همان مفهوم لغوی بكار رفته يا
مفهوم عرفى ديگری مراد بوده ،باز هم آيه شريفه قابل ّ
تمسك نيست؛ مگر اينكه قائل شويم
ِ
ِ
كلمات جز مفهوم لغوی ،مفهومى ديگر تحت عنوان مفهوم عرفى يا اصطالحى نمىگيرند ،كه
البته اصل لفظى بر عدم اينگونه مجازات است يعنى انصراف معنا از معنای لغوی محتاج دليل
ً
است كه اكثرا مفقود است .پس بايد اصل را بر معنای لغوی نهاد.
سوم ،اگر قرينهای  -از عقل يا كتاب يا ّ
سنت  -بر مجاز بودن لفظ يا كالمى از قرآن قائم شد ،به
آن مجاز عمل مىشود در غير اينصورت اصل لفظى ،بر عدم وجود قرينه است .اما اگر قرينهای
ّ
صالحيت دارد تا لفظ يا كالم را از معنای ظاهری
وجود داشت اما ما شك كرديم كه اين قرينه
منصرف كند يا خير؟ به عبارت ديگر چيزی موجود بود اما شك داشتيم كه اين چيز را مىتوانيم
ّ
قرينه انصراف به مجاز تلقى كنيم يا خير؟ در اينصورت متن مجمل مىشود زيرا محتمل االنصراف
عن الظاهر است .در اينجا نيز نمىتوان به آن ّ
تمسك ُجست.
چهارم ،اگر ظاهر آيهای با اخبار آحاد مخالفت و تعارض حقيقى  -آنكه با دقت نظر و ّ
تأمل هم
برطرف نشود  -داشت ،اخبار به دور انداخته مىشوند .خود معصومين (ع) هم به اين حكم عقل
ارشاد كردهاند كه هر خبری را كه مخالف كتاب بود به ديوار بكوبيدّ .دوم اينكه خبر ّ
ظنى السند
است اما قرآن قطعى السند.
پنجم ،روايات مناقب معصومين (ع) كه ّ
مفسر بسياری از آيات قرآناند و مصداق صالحين،
مخلصين ،محسنين ... ،را به حق ،ايشان مىدانند هيچ يك ّ
مقيد معنا نيستند بلكه من باب َج ْر ْی
مىباشند يعنى در مقام بيان يكى از مصاديق  -بلكه مصداق اعالی  -آيه شريفه مىباشند.
َ
در هر حال ا سناد بسياری از اين احاديث در نهايت ضعف و مستند به غالت و صوفيهاند بطوری
كه در كتاب "احياء علم حديث" كه در مقدمه كتاب "احاديث معنوی" آمده ذكر كرديم.
در هر حال اينكه مصداق اكمل توصيفات و مناقب قرآن ،معصومين (ع) باشند مطلبى وجدانى
است و نيازمند به حديث نمىباشد.
ً
ّ
در پايان اين بحث ،الزم به تذكر است كه ظواهر آيات عادتا قطعآور است .مطرح كردن اين بحث
ً
ً
حجيت ظنون به دليل داللت ّ
گاها" دامنگير ّ
در ّ
مفسر و فقيه مىشود نه غالبا.
ظنى است كه "

حجیت ظنون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91
 -6مقصود از قول لغوی ،نظرات اوست كه در لغتنامهاش درج كرده.
فرض بر اين است كه او در باديهها و شهرها گشته و با مردم زيسته ،از اين رو به معانى و
ّ
تحقيق صحيح
كه
همانگونه
و
است
تجربى
قى
محق
داللتهای لغات واقف شده است .در واقع او
ِ
ّ
يك محقق زبردست در سيره عقالء اعتبار دارد ،اقوال لغوی نيز معتبر است و در مقام فهم معنای
لغات مىتوان به آن ّ
تمسك جست.
استعال كلمه ّ
حجت در اينجا دقيق نيست زيرا لزومى به پذيرفتن قول او نداريم .بهتر است بگوييم
قول لغوی معتبر است .هر كس بخواهد مىتواند قول او را نپذيرد و برود خودش تحقيق كند،
همانطور كه مىتواند به تحقيق او اعتماد كند.
ً
ً
اما عادتا به قول او مراجعه مىشود و اكثرا به معنايى كه برای لغات درج كرده قطع و اطمينان پيدا
مىشود.
ّ
مسلم است كه اگر قول لغويون تعارض يا اجمال داشت ،و به اين دليل كلمات شرع مجمل و
نامفهوم شد بايد به اصول عمليه مراجعه كرد.
ّ
البته گاهى محقق تا به چند لغت نامه معتبر مراجعه نكند به معنای لفظ وقوف كامل پيدا نكرده
است .اين نيز حكمى است عقاليى.

 -7مقصود از داللت لفظ  -كه به قول لغوی دانسته مىشود  -و يا داللت كالم  -كه پس از فهم
معنای الفاظ آن دانسته مىشود  -ظهور نزد عرف است كه به فهم نوعى دانسته مىشود.
مراد اين است كه در فهم متن ،معنا و داللتى از آن بايد مستند فتوی قرار گيرد ،كه عرف از آن
نوع مردم آن را مىفهمند .فهمى كه شأن انسان ،نه
آنگونه مى
فهمد ،يعنى فهمى ارزش دارد كه ِ
ّ
يك انسان مشخص ،واجد آن است.
ارجاع فهم دين و برداشت دينى به فهم نوعى يا شأنى بسيار مهم است .زيرا مخاطب خطابات
كالم دين مردماند و فهم عرفى ايشان .لغات نيز در بستر فهم نوعى و عرفى معنا دارند.
ً
نتيجه آنكه مجتهد نمىتواند روايتى را كه همه مردم مخاطب آناند و نوعا از آن چيزی خاص
مىفهمند ،بگيرد و به فهم شخصى خود از آن چيزی ديگر بفهمد و به فهميده خود فتوی دهد.
بر اوست كه به ظهور عرفى و فهم نوعى فتوی دهد .زيرا مردم از او همين را مىخواهند .آنها به او
مراجعه كردهاند تا آيات و روايات را پس از جمعبندی برای آنان بيان كند .او نمىتواند بستر آيات و
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روايات را ناديده بگيرد و فى المثل بگويد ظهور عرفى و فهم نوعى كلمه "صلوة" ،عبادتى خاص
است اما در نزد من اين كلمه معنايى فلسفى يا عرفانى دارد آنگاه به بافته و يافتههای خود فتوی
دهد.
ّ
در واقع خداوند و رسولش (ص) و پس از او ائمه (ع) به مخاطبان خود توجه كرده ،معارف را با
ّ
توجه به فهم و ظاهر عرفى و شأنى كلمات القاء كردهاند .حال برای فهم آن معارف بايد به آن بستر
ّ
توجه كرد واال مقصود شارع را ّ
فهمى ّ
متوجه نخواهيم شد.

 -6اجماع ،اتفاق نظر علماء عصر واحدی است بر حكمى شرعى.
ً
ُ
اهل ّ
سنت  -على ما ن ِقل -اجماع را مستقال از مصادر تشريع مىدانند .اينكه عرض ميكنيم على
ما ُنقل چون هر چه اينجانب ّ
تفحص كردم ديدم علمای ما از نظرات ايشان مطلع نيستند و نظرات
ِ
ايشان را نميدانند و هرچه از نظرات ايشان نقل ميكنند على ما نقل است .آنقدر ميان جريان علمى
َ
فريقين ،فرق و جدايى افتاده كه حتى علمای فريقين نميدانند ديگری چگونه فكر ميكند چه رسد
به عوام فريقين .اين مسئله كه شايد به مذاق بعضى خوش بيايد در طول زمان آثار بدی ظاهر
خواهد كرد كه ظهور داعش در عهد ما يكى از آن آثار است .ايشان ديگران را ميكشند بدون اينكه
ً
اصال بخود زحمت دهند بفهمند كه آنها واقعا چه اعتقاداتى دارند .بگذريم.
ً
در شيعه اجماع را راهى به دليل شرعى  -كتاب يا ّ
سنت  -محسوب مىكنند و آن را مستقال مصدر
و دليل شر ع نمىدانند .به اصطالح مىگويند اجماع به خودی خود ّ
حجت نيست بلكه كاشف از
ّ
حجت است .اين در واقع نوعى تطهير اجماع است.
ً
اخيرا در ّ
حجيت اجماع خدشه شده است ،كه در ضمن بحث زير خواهد آمد:
اجماع يا َّ
محصل است  -يعنى تو كه مجتهد هستى در آراء فقهاء ّ
تتبع كنى و به اين نتيجه برسى
كه در فالن مسئله اجماع دارند  -يا منقول است  -يعنى فقيه ديگری تحقيق كرده ،گزارش
َّ
محصل،
مىدهد كه در فالن مسئله فقهاء اجماع دارند .به بررسى نوع نخست ،يعنى اجماع
مىپردازيم.
ثبوت چنين اجماعى منوط است به اجتماع تمام فقهاء يك عصر واحد نه اجتماع برخى فقهاء
عصور مختلفه .طريق اثباتش عبارتست از ّ
تتبع در آراء ايشان و نيافتن مخالف ،سپس استقراء اين
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مطلب كه مخالف ديگری نيز وجود ندارد و ديگران كه به آرائشان دست نيافتهايم يا فقهايى كه
نامى از آنان نمانده ،نيز چنين اعتقادی دارند.
چون ّ
حجيت اجماع به اين استقراء ارسطويى كه استقرايى ناقص است منتهى شده و چنين
ظنى است و دليلى بر پذيرشش نيست پس اجماع نيز ّ
استقرايى ّ
ظنى و بىدليل خواهد شد.
در هر حال ،حتى اگر از اين مطلب چشمپوشى كنيم ،اگر اجماع برای مجتهدی حاصل شد ،برای
ّ
كاشفيت چنين اجماعى از واقع ،چند تئوری مىتوان داد .خواهيم ديد كه نه تنها حصول
فرض
ّ
ّ
ّ
كاشفيت آن از واقع نيز ظنى و بىدليل است:
اجماع ممتنع و ظنى است،
ّ
ّ
ّ
ّ
كاشفيت دخولى ،كه به آن كاشفيت تضمنى يا حسى نيز مىگويند يعنى علم اجمالى به
الف-
ُ
جمعين ،امام (ع) است يعنى علم به اينكه امام (ع) در بين مجمعين حضور دارد.
اينكه يكى از م ِ
البته بايد مقرون به حس باشد يعنى ديده باشيم كه امام در ميان مجمعين است.
جز در زمان حضور معصوم (ع) نمىتوان چنين حكمى كرد .پس جز در زمان ظهور امام (عج)
ّ
حجت نيست.
ّ
كاشفيت لطفى يا تقريری يعنى لطف خداوند آنچنان بر ما مستدام است كه اگر نظر امام (ع)
ب-
چيزی ديگر مىبود ،به حول و ّقوه الهى اجماع شكل نمىگرفت! اين سخن محض گزافهگويى
است و ادعايى است غيرقابل اثبات.
ج -كاشفيت حدسى يعنى احراز اين قول كه امام (ع) نيز در ميان مجمعين است ،به نحو حدس و
ّ
ّ
متصور است .نخست آنكه حدس محض يعنى اتفاق و گمان باشدّ .دوم آنكه
گمان .سه گونه
ّ
حدس محض نباشد بلكه حدسى نوعى باشد يعنى عقالء آن را بپذيرند بطوری كه هر محققى كه
ً ّ
در جای شما باشد نيز چنين حكم كند يعنى ضرورت عرفى باشد ،اين نوع عمال تحقق خارجى پيدا
نمىكند .سوم آنكه اجتهادی باشد اين نوع نيز مانند نوع نخست است ،تنها حدس است اما پس از
ّ
تحقيق و تفحص صورت گرفته و به نوعى برای شخص محقق و مجتهد قطع شخصى حاصل
ّ
مسلم است كه ّ
حجت نيست.
شده است.
ّ
كاشفيت كشفى يعنى اجماع كشف مىكند كه مدرك يا روايتى نزد مجمعين وجود داشته كه
د-
ّ
بدست ما نرسيده است .مسلم است كه اين نوع نيز صرف احتمال و بىدليل است.
بخصوص پس از لحاظ اين مطلب كه كثيری از اجماعات فقهاء يك عصر ،مجذوب شدن ايشان
غالب آن عصر مانند اين عصر كه اندك اندك بر عدم حرمت شطرنج و موسيقى
است در برابر نظر ِ
اجماع شكل مىگيرد.
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ّ
ّ
در واقع اين مطلب به علت تأثيرات جامعه و درخواستهای مقلدين است از فقيهان و نيز تأثيرات
فقيهان بر هم .به گونهای كه با صدور فتوايى توسط يك مرجع بزرگ ،ديگران نيز جرئت ابراز آن
ً
نظر را پيدا مىكنند .در واقع نظرات علمى فقيه با آنچه در كتب يا فتاوی از او به يادگار مانده بعضا
متفاوت است.
ّ
ّ
ّ
كاشفيت تشرفى يعنى فقيهى به محضر حضرت (عج) مشرف شده باشد و آنچه را از ايشان
ه-
شنيده باشد به اين لفظ بيان كند كه :اجماع چنين است كه ...
ً
ّ
گويند اجماعيات مقدس اردبيلى چنين است .اين نوع در واقع خبر واحد عالىالسند و قطعا از
ً
حيثى ّ
حجت است اما اثبات اينكه واقعا چنين بوده ناممكن است.
ّ
متصور است:
اما اجماع منقول ،دو گونه
ّ
يكى آنكه ّ
سيد مرتضى (ره) از اجماع زمان خودش نقل مىكند ،اينگونه نقلى حجت نيست زيرا
ّ
ّادله ّ
حجيت خبر شامل آنچه استقرايى و حدسى است نمىباشد .خبری حجت است كه از حس
حاصل شده باشد .دليل ديگر بر عدم ّ
حجيت چنين نقلى تفاوت در تعريف اجماع است .معلوم
نيست اجماعى را كه ّ
سيد (ره) معتبر مىدانسته اجماع لطفى بوده (كه در اينصورت مخالفت حتى
ّ
يك نفر از هم عصرانش ،مانع تحقق آن مىشود) يا اجماع ّ
تشرفى بوده (كه در اينصورت اگر تمام
علماء عصرش نيز نظری ديگر داشتهاند او قول خود را به اجماع نسبت داده است).
حجيتى بر اعتبار آنچه نزد ّ
در هر حال ّ
سيد معتبر بوده ،نزد ما ،وجود ندارد.
ّدوم آنكه صاحب جواهر از اجماع در زمان ّ
سيد مرتضى (ره) اخبار كند .واضح است كه چنين
ظن اجتهادی او بوده ،صرف حدس است و برای ما ّ
اجماعى نظر و تحقيقى شخصى و ّ
حجت
نيست مضاف بر اشكاالتى كه بر نوع نخست وارد كرديم و شامل اين نوع نيز مىشود.
ً
حجت نيست و تنها فائده آن معاضدت و معاونت به ّ
مطلقا ّ
حجتهای ديگر -
نتيجه آنكه :اجماع
ّ
كتاب و ّ
سنت ّ
ّ
قطعيه  -است و حاصلى ندارد جز آنكه فقيه را به تتبع در ادله وادار كند ،كه آنچه بر
آن اجماع است نكند دليلى از كتاب يا ّ
سنت ّ
قطعيه در پشتش پنهان شده باشد.

 -1سه گونه شهرت وجود دارد:
ّ
شهرت روايى :عبارتست از روايتى كه نقل آن ميان محدثين اشتهار دارد.
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شهرت عملى :عبارتست از روايتى كه مشهور فقهاء طبق آن عمل كرده و به آن فتوی دادهاند.
عمر بن حنظله از حضرت صادق (ع) مىپرسد اگر دو روايت صحيح السند به شما منسوب شد چه
بايد كرد .حضرت (ع) فرمود :حديثى كه المجمع عليه در نزد اصحاب ماست اخذ شود و آن
ديگری كه شاذ و غير مشهور است ترك گردد (الوسائل ،16 ،باب  1صفات القاضى ،ج  .)1البته
برخى دايره مشول اين حديث را به شأن نزول آن كه مقام قضاوت است ،منحصر مىدانند .در هر
حال در فصل تعارض ّادله راجع به اين حديث بيشتر بحث خواهيم كرد.
اين حديث ناظر به عمل اصحاب ائمه (ع) است نسبت به احاديث متعارض ،حال مىتوان آن را به
عمل فقهاء اقدم شيعه چون شيخ صدوق و شيخ مفيد ّ
تسری داد يا خير؟
شهرت فتوايى :مقصود از آن فتوايى است كه ميان فقهاء مشهور بوده اما روايتى برای آن يافت
ّ
نمىشود .عدهای اعتقاد دارند كه شهرت فتوايى بر مسئلهای در ميان فقهای قديمى شيعه ،داللت
بر وجود روايتى داشته كه به دست ما نرسيده است .گويند چهارصد مسئله در فقه شيعه يافت
مىشود كه جز شهرت فتوايى هيچ مستندی ندارند .آيا ما كماكان بايد اين مسائل را بپذيريم؟ آيا
شهرت فتوايى ّ
حجت است؟
حجيت شهرت فتوايى اينگونه استدالل مىكنند كه اگر خبر واحد من باب ّ
برای اثبات ّ
ظن،
ّ
حجت است اين ّ
ظن در شهرت فتوايى اقوی است .پاسخ اين است كه مضاف بر اينكه اقوی بودن
ظن را در آن قبول نداريم ،وجود ِّ
ّ
حجيت خبر واحد است؛ دليل ّ
ظن به واقع نيست كه دليل ّ
حجيت
ّ
ادلهای است كه آن را ّ
آن علىالمبناّ ،
حجت مىدانند.
تعبد به
همينطور ايشان به روايت عمر بن حنظله استدالل مىكنند كه ضعيف السند است از همين رو آن
ً
را مقبوله مىنامند يعنى آنچه مسامحتا مورد قبول اصوليون واقع شده تا از اين بنبست نجات پيدا
كنند .به روايت ديگری نيز استدالل مىكنند ،حديث زراره كه در آن حضرت (ع) فرمود آنچه ميان
اصحابت مشهور است اخذ كن .اين حديث نيز مرفوعه است يعنى از سندش رجال بسياری حذف
شدهاند.
ّ
پس شهرت فتوايى (يا همان فقه مشهور) به هيچ نحوی حجت نيست .معاصرين نيز به اين
مطلب تصريح دارند .اما متأسفانه ّ
تعبدی ناخودآ گاه يا ناخواسته نسبت به فقه مشهور در اذهان
فقهاء وجود دارد كه مانع مىشود تا ايشان بازنگریای كلى در آنچه مسند به شهرت است بنمايند.
بنابراين باز هم طبق شهرتى كه به هيچ وجه به كتاب و ّ
سنت مستند نيست فتوی مىدهند.
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ركون و ّ
تعبد به فتاوای فقهاء گاهى تا آنجا پيش مىرود كه فقيه ،حديثى صحيح السند و اليق
العمل مىيابد اما از آنجا كه تاكنون كسى به آن فتوی نداده است ،حديث را او هم متروك رها
مىكند .حتى شنيده شده كه برخى افراط را به جايى رساندهاند كه گفتهاند ّ
حجيت روايات از عمل
فقهاست پس بدون اخذ فقهاء به خبری ،نمىتوان به آن اخذ كرد .واضح است كه اين اقوال
همگى در نهايت ضعف و پريشانىاند.

 -11شكى در ّ
حجيت خبر متواتر نيست .خبر متواتر خبری است كه طرق نقل آن آنقدر زياد بوده
كه احتمال همدستى ّروات برای كذب در آن زائل مىشود .نفس نسبت به صدور چنين خبری
قطع مىكند و آرامش مىيابد( .در واقع تواتر را به گونهای تعريف كرديم كه در تعريف آن ّ
حجيت
لحاظ شده است).
اما تشخيص تواتر؛ چه كسى بايد حكم كند كه فالن مطلب متواتر است يا خير؟ تواتر تعريف
ً
ّ
مشخصى ندارد .ظاهرا تشخيص آن شخصى است يعنىمحقق است كه نظر مىدهد فالن مطلب
ً
ّ
تواتر
متواتر است يا خير و نظر او برای خودش حجت است .اما قطعا نسبت به پارهای از مطالب ِ
نوعى برقرار است يعنى هر كس در آن مسئله تحقيق كند حكم خواهد كرد كه مسئله متواتر است.
سه نوع تواتر وجود دارد :يكى تواتر لفظى يعنى بر لفظ مشخصى تواتر وجود دارد مثل حديث غدير.
اهل ّ
سنـت تواتر لفظى حديث غدير را ميپذيرند اما ميگويند واليت در آنجا به معنای دوستى است
نه امامت.
ً
ّدوم ،تواتر معنوی كه ،بر معنای مشخصى تواتر وجود دارد اما به الفاظ گوناگون مثال بر شجاعت
على (ع) چنين تواتری مستقر است.
سوم ،تواتر اجمالى يعنى راجع به مطلبى احاديث مختلفى بر بيش و كم مطلب داللت دارند اما
ً
ّ
ّ
همه آنها در قدر متيقنى مشترك هستند ،اصطالحا نسبت به آن قدر متيقن تواتر اجمالى وجود
دارد.
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 -11مقصود از خبر واحد كه در برابر متواتر قرار مىگيرد ،خبری است كه بخودی خود نسبت به
صدورش از معصوم (ع) قطع حاصل نمىشود ،اكثر اخبار چنيناند .صرف نظر از اينكه سند آنها
ضعيف يا قوی باشد.
شيخ مفيدّ ،
سيد مرتضى ،ابن ّبراج ،طبرسى و ابن ادريس قائل به عدم جواز عمل به خبر واحدند.
ّ
اما شيخ طوسى و اكثر آنها كه پس از او آمدند خبر واحد را حجت مىدانند .دالئل ايشان چنين
است:
ً
الف -آيه نبأ( :يا ايها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ ّ
فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة)(الحجرات،
 .)6به دو طريق به اين آيه استدالل كردهاند :يكى استدالل به مفهوم شرط .اما اشكالى كه به اين
استدالل وارد است اين است كه منطوق آيه اين است :نبأ فاسق اگر بدست شما رسيدّ ،
تبين و
تحقيق كنيد ،مفهومش اين مىشود :نبأ فاسق اگر بدست شما نرسيد ،ديگر ّ
تبينى الزم نيست .اين
مفهوم دو مصداق دارد :يكى نيامدن خبرّ ،دوم عادل بودن مخبر .اما مىدانيم كه مفهوم شرط
عبارتست از سلب حكم از موضوعى كه در قضيه وارد شده است نه سلب حكم از موضوعى ديگر
ً
كه اصال در منطوق جمله نيست .خبر عادل نيز در منطوق جمله ذكر نشده است تا بر آن حكمى
ً
ً
نفيا يا اثباتا سوار شود .پس آيه متعرض بيان حكم آن نيست.
طريق ّدوم ،استدالل به مفهوم وصف است .به اين استدالل نيز اشكال وارد كه منطوق آيه اين
استّ :
تبين در خبر فاسق واجب است .گذشت كه جمله وصفيه فاقد مفهوم است .نهايت امر اينكه
قيد احترازی است و در آن صورت هنگام انتفائش بايد توقف نمود نه اينكه بر انتفاء حكم ،حكم
نمود.
پس نه با مفهوم شرط و نه با مفهوم وصف نميتوان از آيه عدم لزوم ّ
تبين در اخباری كه عادل
آورده را نتيجه گرفته .آنچه از آيه شريفه برمىآيد اين است كه حكم در آن عام است و شامل خبر
عادل و فاسق هر دو مىشود اما ذكر فاسق برای تنبيه دادن به فسق (وليد) بود كه آيه در شأنش
نازل شده است.
ّ
َْ
ب -آيه نفر( :فلوال نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا
ّ
لعلهم يحذرون)(التوبة .)122 ،وجه استدالل اينگونه است كه وجوب حذر الزمهاش ّ
حجيت
إليهم
قول منذر است .اشكال شده است كه شايد انذار از جانب ايشان واجب باشد اما پذيرش آن از جانب
مستمعين  -كه آيه در مقام بيانش نيست  -موكول باشد به علم به ّ
صحت خبر منذر و احتمال
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عقوبت اخروی كه در خبر واحد كه تنها مفيد ّ
ظن است مفقود است مضاف بر اينكه آيه راجع به
خبر منذر سخن مىگويد نه مطلق اخبار.
ّ
ج -آيه كتمان( :إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات  ...اولئك يلعنهم الله)(البقره .)151 ،به
اين آيه نيز همان اشكال وارد است كه مالزمتى بين حرام بودن كتمان علم با وجوب قبول توسط
مستمع نيست .زيرا قبول مالكات خاص خودش را دارد.
ً
د -آيه سؤال( :و ما ارسلنا من قبلك اال رجاال نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر إن كنتم ال
تعلمون)(النحل .)43 ،وجه استدالل همان است يعنى واجب بودن سؤال الزمهاش واجب بودن
قبول جواب سؤال و ّ
حجيت آن است .اشكال نيز همان است ،سؤال كردن واجب است اما قبول
تعبدی نيست و بايد به علم ختم شود نه ّ
جوابش ّ
ظن.
ّ
ُ
ُُ
ه -آيه اذن ...( :قل اذن خير لكم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين)(توبه .) 61 :در اين آيه پيامبر
(ص) كه مؤمنين را در اخبارشان تصديق مىكرده تمديح شده است .اشكال اين است كه وجه
ّ
مدح پذيرفتن خبر واحد نيست بلكه ترتب برخى آثار مفيد تصديق گفته ديگران است چون حصول
صفا و صميميت در ميان مسلمين.
و -تواتر اجمالى روايات ،بر لزوم اخذ اخبار آحاد مورد وثوق و وجوب عمل به آنها .آنقدر اين روايات
زيادند كه به استناد حقيقى برخى از آنها به معصومين (ع) علم پيدا مىشود.
روايات بسياری از ائمه اطهار روايت شده است كه در ضمن آن فرمودهاند" :به رواياتى كه اصحاب
ثقه ما نقل مىكنند گوش فرا دهيد و اطاعت كنيد"" ،آنچه از آنان به شما مىرسد سخنان ماست"،
"اگر ايشان نبودند احاديث ما از بين مىرفت"" ،جائز نيست رواياتى را كه ايشان روايت مىكنند رد
كنيد"" ،شيعيان ما عذری ندارند كه در آنچه از ثقات ما روايت مىشود تشكيك كنند" و نيز در روايات
بسياری شيعيان را به اصحاب ارجاع مىدادند و بر آنها واجب مىساختند كه به روايات ايشان عمل
كنند.
از مجموعه اين روايات كه بر صد يا صدها بالغ مىشود يقين حاصل مىشود كه ّ
حجيت خبر ثقه
امری مفروغ عنه و واضح بوده است و مورد قبول ائمه و اصحاب ايشان و شيعيان.
به نظر ما عمده دليل بر ّ
حجيت خبر واحد همين است .لذا بايد ديد اين دليل ،چه نوع اخباری را و
در چه حوزهای و تا چه حدی توثيق ميكند .در دو فصل تعريف ّ
حجت و تعميم ّ
حجيـت به اين بحث
خواهيم پرداخت.
ّ
ز -اجماع كه گفتيم حجت نيست مضاف بر اينكه بزرگانى با آن مخالفت كردهاند.
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ً
مثال گفتهاند :وظيفه ما رجوع به ّ
سنت است ،در
ح -استداللهای عقلى كه همگى مخدوشاند.
حال فقد تواتر وظيفه باقى است پس بايد به اخبار آحاد مراجعه كرد .جواب اين است كه وظيفه
سنت است نه مطلق ّ
رجوع به متقن االعتبار از ّ
سنت.
وجوه به اصطالح عقلى ديگری نيز ذكر كردهاند كه نسبت دادن اين اقوال به عقل ،گزاف است
ّ
زيرا خردلى از برهان در آنها نيست .عقل در اين قضيه متوقف است.
ّ
ط -سيره عقالء كه به نظر اصوليون ّام االدلة است و سائرين به منزله ارشاد و تائيد همين سيره
مىباشد.
اما آنچه ما از ابتدای عمر خويش ديدهايم خالف اين مطلب است .عقالء تنها هنگامى به خبر
ً
واحد اعتنا مىكنند كه پای مطلبى پيش پا افتاده در ميان باشد مثال هنگامى كه جای مستراح را
ّ
تفحص مىكنند به صرف پرسيدن از يك نفر بسنده مىكنند اما هنگامى كه مىخواهند جای
آدرس ميهمانى را بپرسند يا از يكى از مقررات دولتى كه نفع يا ضرر آنها در آن است سر در بياورند
به صرف پرسيدن از يك نفر اكتفا نكرده آنقدر مىپرسند تا خبر متواتر شود و تنها در آن هنگام به
سكون و اطمينان مىرسند.
ّ ً
اخبار متواتر ّ
حجيت خبر واحد ،در واقع تعبدا تخصيصى است بر سيرۀ مستمرۀ عقالء نه اينكه
ارشاد به آن باشد .يعنى تواتری كه قطعى است ما را به خبر واحدی كه ّ
ظنى استّ ،
متعبد نمود.
 -12راجع به اينكه كدام خبر واحد ّ
حجت است ،تاكنون در ميان اصوليون دو قول وجود داشته
ّ
عدهای قائل بودهاند كه در زمان غيبت باب علم مسدود است بنابراين مطلق ّ
ظن و به تبع
است.
ّ
آن هر نوع خبری حجت است .اينان را انسداديون مىنامند .در نزد ساير اصوليون دليل انسداد ابتر
است يعنى مىگويند گرچه باب علم مسدود است اما باب علمى (منسوب به علم و يا آنچه نازل
منزله علم است) مفتوح است و آن عبارتست از اخبار معتبر .مىگويند علم اجمالى به ثبوت تكليف
در مطلق اخبار ،منحل مىشود به علم قطعى به لزوم رجوع به اخبار معتبر و شك بدوی در ساير
اخبار.
بنابراين وظيفه ما مراجعه به اخبار معتبر يا مورد وثوق (= ثقه) است .آنان اخبار را به چهار گروه
تقسيم مىكنند -1 :خبر صحيح كه از امامىهای منصوص العدالة (آنكه بر عدالتش ّ
نص موجود
است) به معصوم اسناد داده شود (يعنى سند قطع نشده باشد) -2 .خبر َح َسن كه از امامىهای
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ّ
منصوص المدح (اما غير منصوص العدالة) به معصوم اسناد داده شود -3 .خبر موثق كه از افراد
منصوص الوثوق به معصوم اسناد داده شده باشد گرچه امامى نباشند .ساير اخبار در دسته چهارم
قرار گرفته خبر ضعيف ناميده مىشوند.
ّ
ّ
ّ
از اين چهار گروه خبر ،عدهای تنها نوع ّاول را حجت مىدانند و عدهای سه نوع ّاول را .آنان
اينگونه استدالل مىكنند كه مالك ّ
حجيت عدم فسق است كه با اندكى تسامح در ّروات اخبار
ّ
صحيح و حسن و موثق وجود دارد.
ً
البته ظاهرا آنچه مالك است عدم فسق در نقل است نه عدم فسق مطلق .يعنى عمده آن است
كه فسق راوی  -اگر فاسق باشد  -به نقل او سرايت نكند پس اگر ناصبى يا غالى روايتى در فقه
نقل نمود يا واقفى (به امامت امام كاظم (ع) معتقد نيست) اگر از امام صادق (ع) نقل حديث كرد
يا اگر معاويه در مدح على (ع) حديثى نقل كرد ،پذيرفته مىشود.
ً
ظاهرا مالك ،وثاقت در نقل ّ
خاص است نه حتى مطلق نقل.
پس
ِ
ّ
در هر حال برای اطالع يافتن از حال روات بايد به كتب رجال مراجعه كرد .در فصل بعد به
جزئيات وثاقت و طرق اثبات آن پرداختهايم.
ّ
اشكال بزرگى كه حل نشده باقى مىماند اين است كه "رجال" نيز علمى ظنى است ،و حتى به
ّدقتى كمتر از خود احاديث گرد آمده است چگونه جائز است كه با چنين گزارههايى ّ
ظنى ،به نقد
ّ
احاديث پرداخت؟ ّ
بغداديون مخالف بوده و آنها را تفسيق ميكردند .اصال همين امروزه اگر
قميون با
بنا باشد رجالى نوشته شود و مثال راجع به مرحوم آقای منتظری (ره) به عنوان يک رجل بحث شود
منتظری عادل است يا فاسق ؟ اين بسته به اين است كه چه كسى دارد رجال و تاريخ را مينويسد.
ّ
منتظری پيش يک عده صادق و عادل و شجاع و پيش يک عده احمق و سادهلوح و فاسق است.
به ّ
ظنى بودن رجال ّ
توجه بفرماييد و اينكه بيشتر داخل در قضاوتهای بىپايه است .از شهيد
ً
مصطفى خمينى (ره) نقل شده كه با فطانت علمى كه داشته ،مطايبتا ميگفت رجال چيز نيست
ّ
جز مجمعالغيبة و االتهام .ميگفته علماء كه رجال ميخوانند به غيبت و تهمت عادت مىكنند .مگر
غيبت چيست جز علم رجال راجع به معاصرين؟ باری! بنابراين دو راه بيشتر باقى نمىماند ،يا اينكه
مانند انسداديون رفتار كرد و تمام اخبار را ّ
حجت دانست ،ديگر اينكه مالكاتى وضع كنيم تا كاربرد
حجيت نشود .در فصل تعريف ّ
رجال به حداقل برسد و موجب اسقاط بيش از حد روايات از ّ
حجت
به اين بحث پرداختهايم.
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مطلب ديگری كه ّ
توجه به آن الزم است اين است كه دليل انسداد آنقدرها هم كه گمان مىشود
ابتر نيست و قول انسداديون هنوز هم قابل ّ
توجه است .منكرين انسداد قائلاند كه گرچه باب علم
مسدود است اما باب علمى كماكان مفتوح مىباشد .آنان مىگويند باب علمى همان اخبار معتبر
است .گوييم حتى اخبار معتبر نيز جز ّ
ظن و گمان چيزی نيستند در واقع دعوا بر سر همين اعتبار
ّ
ّ
ّ
است .عدهای مىگويند اين اخبار معتبراند عدهای ديگر مىگويند آن اخبار؛ عدهای سند را مالك
ّ
ّ
مىدانند ،عدهای متن را؛ عدهای اقبال فقهاء را؛ عدهای نيز تمام اخبار را معتبر مىدانند كما اينكه
ّ
عدهای هيچ قسم از اخبار را معتبر نمىدانند .در واقع در ميان اين اقوال هيچ ترجيحى نوعى وجود
ندارد و تنها سليقه و اوهام و تربيت مجتهد و يا به عبارت ديگر شرطى شدگىهای اوست كه يكى
از اين اقوال را برمىگزيند در حالى كه هيچ ّ
حجتى از عقل يا نقل بر رجحان يكى از اين اقوال بر
ديگری نيست .مگر قول آخر كه برخى معتقداند با ّادله نقلى مردود است .در واقع دعوايى كه
مخالفين انسداد عليه آنها به راه انداختهاند دعوايى لفظى است ،دعوا بر سر اينكه فالن قسم خبر
را معتبر ندانيم .انسدادی نيز مىگويد خوب تو معتبر ندان من معتبر مىدانم .در فصل تعريف
ّ
حجت سعى كردهايم مالكى نقلى برای احاديث معتبر بيابيم تا به اين منازعه خاتمه دهيم.
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معرفت به وثاقت
ّ
از آنجا كه قبول روايت را منوط به موثق بودن رجال آن و سپس اتصال سلسله آنها به يكديگر تا
معصوم(ع) دانستهاند ،در اين فصل به بررسى راههای اثبات وثاقت برای راوی از نظر مشهور
مىپردازيم.
چند راه برای اثبات وثاقت راوی وجود دارد:
 -1تصريح معصوم(ع) به وثاقت او در خالل روايتى معتبر يعنى به روايت معتبری دست
ّ
موثق بودن راوی ّ
خاصى تصريح كرده باشد .مسلم است كه
يابيم كه در ضمن آن معصوم به
در اين راه نه به روايت ضعيف اعتماد مىكنيم و نه به آنچه خود راوی موثوق شده ،از سلسله
ّروات آن باشد .يعنى آنچه خودش در مدح خود از معصوم(ع) نقل كرده برای ما بىاعتبار
است.
 -2تصريح يكى از اقدمين كه عبارتند از اصحاب ائمه(ع) يا اصحاب اصول چهارصدگانه
ّ
يا اصحاب جوامع روايى اوليه مانند يونس بن عبدالرحمن ،على بن حسن بن فضال ،على
ّ
ّ
بن مهزيار اهوازی ... ،يا يكى از متقدمين كه عبارتند از برقى ،ابن قولويه ،كشى ،صدوق،
مفيدّ ،نجاشى ،شيخ طوسى... ،
حجيت اين طريق ،نزد مشهور اعتبار شهادت و ّ
دليل بر ّ
حجيت خبر ثقه است بر وثاقت
شخص ديگر .زيرا خبر ثقه ّ
حجت است مادامى كه دليل بر حدسى و اجتهادی يا شخصى
ً
بودن آن اقامه نشده باشد بلكه حقيقتا ِاخبار باشد.

معرفت به وثاقت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 018
ّ
 -3تصريح يكى از متأخرين هنگامى كه با شخصى كه او را توثيق مىكند معاصر باشند يا
زمان زيادی بين آنها نباشد مانند توثيقات شيخ منتجب الدين و نيز ابن شهر آشوب كه
ّ
معاصرينشان را توثيق كردهاند .اما توثيقات ابن طاووس و عالمه حلى و ابن داوود و نيز
ّ
ّ
بعضى از متأخر المتأخرين مانند عالمه مجلسى هنگامى كه فردی را توثيق مىكنند كه
زمان درازی قبل از ايشان مىزيسته معتبر نمىباشد .دليل بر عدم اعتبار اين قبيل توثيقات
اين است كه ما اطمينان داريم كه توثيق ايشان بر حدس و نظرات شخصى ايشان استوار
ّ
است زيرا سلسله اسناد پس از شيخ طوسى منقطع شد و كتب رجال(چون كتاب كشى و
كتاب منسوب به ابن غضائری) به دست امثال مجلسى نرسيد تا توثيق ايشان را ِاخبار و نقل
از اين كتب قديمى دانسته ،بپذيريم .چنان كه خود ايشان در اجازات و طرقشان بطور
مبسوط به اين نكته اشاره مىكنند.
ّ
 -4ادعای اجماع بر وثاقت راوی ولو از جانب متأخرين مانند آنچه ابن طاووس در حق
ّ
ابراهيم بن هاشم مدعى شده كه اصحاب بر وثاقت او متفقاند ،و دليل بر اعتبار اين طريق،
كشف آن است از "توثيق قدماء" كه مشهور آنرا برای اثبات وثاقت كافى ميداند.
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ّ
تعريف حجت و تبيين دايرۀ آن
در پاسخ به اين سؤال كه كدام خبر ّ
حجت است يعنى التزام به آن و نيز مشى كردن طبق آن الزم
و واجب است؛ مبنای مشهور كنونى از نظر "تئوری" اين است كه تنها خبر صحيح السند ّ
حجت
مىباشد ،يعنى ،آنچه به عدالت تمام راويان آن تصريح شده و نيز ُم َ
سند باشد .يعنى كسى از سلسله
ّ
سند حذف نشده و سلسله سند متصل باشد .اين مبنای تئوری در ميدان "عمل" با شكست مواجه
مىشود زيرا اخبار زيادی اين شرط را نداشته در نتيجه در بسياری از مسائل با فقدان ّ
نص مواجه
خواهيم بود .بنابراين مبنای عملى مشهورّ ،
حجيت خبر موثوق الصدور مىباشد و موثوق الصدور
ِ
ً
خبری است كه "به هر نحو" به صدور آن از معصوم وثوق حاصل شود كه اين وثوق معموال از اقبال
پيشينيان به خبر و عمل طبق آن حاصل مىشود بنابراين چه بسيار مقبولههايى كه به آن عمل
ً
مىشود و چه بسيار اخبار صحيحى كه بدليل عمل نكردن پيشينيان به آن ،طرد مىشوند .معموال
خبر صحيحَ ،ح َسن و ّموثق ،طبق اين رويكرد موثوق الصدور فرض مىشوند گرچه مالك
سه نوع ِ
موثوق الصدور بودن همانطور كه گفته شد عمل اصحاب است نه تعاريف اين سه نوع خبر .در واقع
صحت سند يا حداقل عاری بودن آن از ضعف و اضطراب به ّ
در اين مبنای عملى عالوه بر ّ
صحت
متن و موافقت آن با ساير معارف شيعه نيز توجه شده است .اما اشكال اين مبنا بدون دليل بودن
آن و تقليدی بودن آن از گذشتگان است ،در واقع ما تنها بر آنچه معتمد ايشان بوده است اعتماد
كردهايم.
در اين فصل ما به تعريف مبنای جديدی برای ّ
حجيت پرداخته سعى در اثبات مبنای خود
مىكنيم .ابتدا مبنا را بيان كرده سپس دالئلمان را در تأييد آن مىآوريم.
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مبنا :اگر سند روايت از ّرواتى كه به ّ
ذم ايشان تصريح شده باشد خالى بود آن روايت قابل االخذ يا
جائزاالخذ است چه آن روايت مسند باشد ،چه مرسل و چه دارای رجال مجهول .به عبارتى "قابل
ُ َ َّ ّ
كلى ممنوع األخذ و قابل
دسته
دو
به
را
روايات
ما
تعريف،
اين
طبق
".
م
الذ
االخذ ما يخلو من مصرح
ِ
ّ
األخذ تقسيم كرديم آنگاه روايت قابلاألخذ در صورتى كه ساير مالكات صحت از جمله عدم
مخالفت با كتاب و ّ
معارضت حقيقى با ساير روايات و عدم معارضت با آنچه
سنت متواتره و نيز عدم
ِ
عقل قبيح ميداند ،دارا بود ،واجب األخذ يا ّ
حجت است .پس ما دو مالك كلى قرار داديم :مالك
اول كه اگر سند روايت واجد آن بود روايت را جايز االخذ مىكند و مالك دوم كه در متن روايت
روايت جائزاالخذ يا قابل االخذ؛ واجب االخذ يا
لحاظ شده است كه اگر متن روايت واجد آن بود اين ِ
ّ
حجت مىگردد .البته اين ّ
حجيـت به قدرت ظواهر كتاب خدا نيست و نميتواند تأسيس شريعت
نمايد و قدرت آن تنها بيان آداب و سنن و جزئيات مستحبى شريعت است .پس اگر راجع به
جيت اخبار صحبت ميكنيم همين قدر مد نظر ماست نه بيشتر .يعنى ّ
ح ّ
حجيت در تأسيس آداب و
سنن و مستحبات اعمال .البته اگر روايتى به حكمى اخالقى ناظر بود ديگر كلمه ّ
حجت راجع به
آن بكار نميرود و ميگوييم ارشاد به عقل است .عقل است كه در اينجا ّ
حجت است .يا اگر روايتى
تأكيد به حكم قرآن بود كلمه ّ
حجـت راجع به آن بكار نميرود و باز ارشاد به قرآن است .قرآن است
حجـت است .كلمه ّ
كه ّ
حجت جايى معنا دارد كه هيچ دليلى از قرآن يا حسن و قبح عقلى بر مسأله
داللتى نداشت و روايتى در آن مسأله داشتيم مثال اينكه خوردن پنير در اول ماه قمری موجب
استجابت دعاست يا خوردن انار در شب جمعه باعث نورانيت قلب ميشود .در اينجا ميگوييم اين
روايات ّ
حجتاند يعنى مستحب است به آنها عمل كرد.
ظن ،فىالجمله مقبوح است اما شرع برخى از انواع ّ
آری متابعت از ّ
ظن را برای ما معتبر و
ّ
حداقل در سلوك در اين مسير ّ
ظنى ،مصلحتى نهفته است كه جبران
واجباالخذ قرار داده است و
ّ
مافات را مىكند .در اين صورت بايد ببينيم آن دسته ظنونى كه شارع برای ما حجت قرار داده
ّ
ادله ّ
حجيت خبر واحد رفته ،يكى يكى را بررسى مىكنيم تا ببينيم
است كدام است؟ پس به سراغ
مبنای مشهور از آنها استخراج ميشود يا مبنايى ديگر:
ً
ّ
ّ
الف  -آيه نبأ" :يا ّايهاالذين آمنواان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على
ّ
ما فعلتم نادمين" (حجرات .)6 :در نزد محقق روشن است كه بر داللت اين آيه شريفه اشكاالتى
وارد است ،باری آيه شريفه در صورتيكه بر ّ
حجيت اخبار داللت داشته باشد به صراحت بر مقصود و
ً
مبنای ما داللت دارد زيرا نص است بر اينكه "تنها" در حالى كه راوی "قطعا" فاسق بودّ ،
تبين الزم
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ّ
ّ
است و به خبرش عمل نمىشود .حتى اين آيه شريفه دليلى ّ
اعم از مدعای ماست و مدعای ما را
ً
قطعا در بر مىگيرد؛ زيرا فسق ،حد نهايت ذ ّم راوی است.
ّ
تذكر به يك نكته ،مفيد است و آن اينكه بعضى «مفهوم» آيه شريفه را اينگونه دانستهاند كه" :إن
جائكم «عادل» بنبأ فاقبلوا عنه" واضح است كه اگر گذاره آمدن راوی را  ،Xفاسق بودن آنرا  Yو
آوردن نبأ را  Zو وجوب ّ
تبين را  qبدانيم:
از لحاظ رياضيات جديد :قضيه ) q  (X,Y,Zبه هيچ عنوان با قضيه (q ~  )X, ~Y,Z
هم ارز نيست .مضاف براينكه وجوب ّ
تبين با قبول خبر و نيز فاسق بودن راوی با عادل بودن او
نقيض نمىباشد بلكه نقيض وجوب ّ
تبين ،عدم وجوب آن و نقيض فاسق بودن راوی ،فاسق
نبودن آن است .در هر حال اين مطلب ،اشتباه مصطلحى است كه در بسياری از كتب اصول تكرار
شده است.
پس معنای حقيقى آيه شريفه چيزی است كه مبنای ما را اثبات مىكند نه آنچه ايشان گفتهاند .در
ً
واقع از مقصود حقيقى آيه غفلت شده و آيه را بر محملى حمل كردهاند كه اصال در صدد بيان آن
نيست.
ّ
ّ
ّ
ب  -آيه نفر" :و ماكان المؤمنون لينفروا كافة فلوالنفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين
ّ
و لينذروا قومهم اذا رجعوااليهم لعلهم يحذرون" (توبه .)122
ً
عالم و مفتى شهر ،بسيار است كه روايات را مرسل
آيه شريفه "صريحا" بر مبنای ما داللت دارد زيرا ِ
نقل مىكند و هيچ گاه كسى اعتراض نمىكند كه چرا فالن راوی مجهول است .اما اينكه مستمع
ّ
اعتراض كند كه چرا از ابوهريره كه امام صادق (ع) او را كذاب دانسته نقل مىكنى ،اعتراضش
ً
مقبول است .پس عرفا در غير مبنای ما اعتراض نمىشده و نمىشود .چنانچه آيه شريفه نيز ناظر
به آن مالك "عملى" است كه در "جامعه" رايج است و بدون دليل مالك ديگری وضع كردن نوعى
تشريع و دليل مىخواهد.
ّ
ج  -آيه كتمانّ " :ان ّالذين يكتمون ما انزلنا من ّ
البينات والهدی بعدما ّبيناه للناس فى الكتاب
ّ
ّ
اولئك يلعنهم الله و يلعنهم الالعنون" (بقره.)151 :
ّ
ً
د  -آيه سؤال" :و ما ارسلنا من قبلك اال رجاال نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون"
(نحل.)43 :
ّ
ه  -آيه اذن" :و منهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو اذن قل اذن خيرلكم يؤمن بالله و يومن
ّ
للمؤمنين و رحمة للذين آمنوا منكم" (توبه.)61 :
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آيات سه گانه فوق با كمى مسامحه بر ّ
حجيت خبر واحد داللت دارند اما نسبت به كم و كيف آن
خبر ،چيزی بدست نمىدهند .در هر صورت تعيين مبنا از روی اين آيات مشكل است.
و  -تواتر معنوی بر ّ
حجيت اخبار و لزوم متابعت از ايشان ،پس از تخصيص خوردن با رواياتى كه در
ّ
آنها ائمه اطهار (ع) از اخذ روايات از افراد مشخصى نهى كردهاند .در اين صورت قدر متيقن ،لزوم
اخذ به اخباری است كه رجال آن ّ
مصرح الذم نيستند و اگر كمتر از اين حد قائل شويم و مرسالت
را دور بريزيم خالف عموم عمل كردهايم زيرا لفظ حديث و خبر و أثر در لسان اين روايات مطلق و
ّ
ّ
عام مىباشد و شامل عادل و موثق و حسن و مرسل مىشود.
ّ
ادله ّ
حجيت خبر واحد بدانيم دليلى بر حصر آن به خبر عادل
ز  -سيره عقالء كه چنانچه آنرا از
ّ
وجود ندارد چنانكه بسياری از محدثين گذشته بلكه همه آنها تمامى احاديث را غير از آنها كه از
رجال ّ
مصرح الذم روايت شده بود مىپذيرفته ،در نظر و عمل ملتزم به آنها بودهاند بلكه "سيره"
ايشان بر قبول چنين اخباری استوار بوده است .در حقيقت ،مالك و مبنايى كه ما اختيار كرديم
امری مستحدث و جديد نيست بلكه مالكى است كه از زمان ائمه اطهار (ع) طى قرنها حاكم بوده
است و سيره سلف و آيين پيشينيان همين بوده است.
ّ
ادلهای كه ّ
حجيت خبر واحد را اثبات مىكنند ،در واقع تمام اخبار غير مشتمل بر
نتيجه كالم اينكه
ّ ّ
ّ
ُ
ّ
مصرح الذم را حجت مىدانند نه فقط اخبار مصرح العدالۀ مسند را .اين مبنا عالوه بر اينكه
رجال
ّ
ّ
مبنای درست اوليۀ محدثين و محققين شيعه است ،فوائد بسياری دارد كه به آنها اشاره خواهيم
ً
كرد .اما قبل از آن بايد به يك نكته اشاره كنيم و آن اين است كه مبنای نادرستى كه اخيرا مشهور
شده است از كجا آمده است؟ حقيقت مطلب اين است كه اين مبنا ،مبنايى "استحسانى" است
يعنى به صرف صواب ديد و سليقه شخصى وضع شده است و دليلى از شرع بر آن داللت ندارد و
ّ
وضع آن نيز توسط فرد بخصوصى صورت نگرفته بلكه اكثر مؤلفين اين مبنا را به اين صورت كه:
"مشهور است كه "...نقل كردهاند و آنرا به فرد مشخصى نسبت ندادهاند در واقع اين مبنا در تقابل با
ّ
اخباريون و اندك اندك شكل گرفته است.
انديشه افراطى
ّ ّ
نكته ديگر اينكه مقصود از ّ
ذم در مبنای ما ،كه گفتيم رجال نبايد مصرح الذم باشند ،جرح ايشان
است در يكى از كتب معتبر رجال ،كه البته اين كتب متضمن احاديثى نيز مىباشند كه در آنها
ً
شخص معصوم (ع) صريحا فردی را جرح فرموده است.
از مهمترين فوائد مبنای ما اين است كه احاديث بسياری را كه طبق مبنای سابق ،بى اعتنا رها
شده بودند بكار گرفته در استخراج اعتقادات و احكام مورد استفاده قرار مىدهد زيرا كثير بلكه
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صحت مبنای مشهور نبوده ،خواه ناخواه معارف بسياری از دين اسقاط
اكثر روايات ما دارای شرايط
ِ
شده است ولى با مبنا قرار دادن مبنای اخير ،از اين علوم بى كران بهرهمند شده از اين چشمه
صافى خواهيم نوشيد.
ّ
به اين مطلب توجه كنيد كه اگر مستشكل بگويد :رجال ،خود علمى ظنى است .شما چگونه با
علمى ّ
ظنى به نقد علمى ديگر مىپردازيد؟ در پاسخ خواهيم گفت ما برای اينكه از تقبيح ّ
ظن كه
ّ
عبارتست از نقد روايات با علم ّ
ظنى رجال فرار كنيم چارهای نداريم جز اينكه به قدر متيقن آن كه
ّ
رجال ّ
مصرح الذم مىباشند اكتفا كرده ،نسبت به غير آن ترتيب اثر ندهيم تا مورد نهى ادله حرمت
ً
ّاتباع از ّ
ظن قرار نگرفته باشيم بنابراين اين كار دقيقا طبق احتياط است و با رعايت اين مبنای
جديد به احتياط نيز عمل كردهايم .يكى احتياط در متابعت نكردن ّ
ظن تا جايى كه ممكن است و
ً
روايات بسياری كه قطعا بسياری از آنها از معصوم
ديگر احتياط در دور نريختن و مهمل نگذاشتن
ِ
ّ
صادر شدهاند .بنابراين "احتياط" حكم مىكند كه مبنای سابق را رها كرده به مبنای جديد متمسك
شويم.
بنابراين از فوائد مبنای جديد رعايت احتياط شرعى و عقلى است تا نابجا در سند روايات خدشه
ظنى چون مبنای سابق و علمى ّ
نكرده ،روايات را دور نريزيم آن هم با مبنايى ّ
ظنى چون رجال؛
پس اگر كسى بگويد دليل دور ريختن رجال ّ
مصرح الذم از جانب شما چيست؟ خواهيم گفت از
روايات به تواتر اجمالى رسيديم كه بعضى از رجال مطروداند و نمىشود از آنها اخذ حديث كرد و اما
ً
حقيقتا مطرود كداميك از اين همه رجالى هستند كه علم ّ
ظنى رجال آنها را تقبيح
رجال
اينكه اين ِ
كرده است؟ اينجا شبه تحريمه محصوره است و احراز از تمام اطراف الزم است پس ما بر طرد
ً
روايات رجال ّ
مصرح الذم دليل داريم اما بيش از اين ،دليل نداريم پس احتياطا بيش از اين در
صحت روايات خدشه نمىكنيم چون دليلى در دست نداريم.
ّ
اورعيتّ ،
البته توجه كنيد كه مالكهای ّ
اشهريت در ضمن بحث "تعارض" اخبار مطرح
افقهيت و
مىشوند و نه بحث جواز قبول خبری كه متعارض ندارد.
توجه كنيد كه غير از اين مبنای واضح ،ائمه اطهار (ع) نسبت به سند روايات كنكاش نابجا
نمىكردند و به اصطالح مته به خشخاش نمىگذاشتند بلكه مىفرمودند اگر روايتى از يكى از آنها
ّ
إال آنرا به كتاب و ّ
كه آنها را ّ
سنت عرضه كنيد اگر
ذم كردهايم ،وارد شده بود ،به آن اعتنا نكنند و
ّ
ّ
مخالف كتاب و ّ
سنت نبود اخذ كنيد .حتى در بعضى روايات مىفرمايند مكذب بر ما زياد شده ِمن
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سنت كنيد و ّ
سنت عرضه كنيد و نيز مىفرمودند اخذ به محكمات ّ
بعد روايات ما را به قرآن و ّ
سنت
را بر ّ
سنت حمل كنيد تا معنای آنرا دريابيد.
ّ
آری "مبنای" ايشان اين بوده است و إال مىتوانستند بگويند در سلسله سند و اتصال آن و عادل
بودن ّروات آنها نگاه كنيد .اما چنين چيزی نگفتند ،در واقع اين قراردادها ساخته و پرداخته
ً
صراحتا همين مالك عدم وجود رجل ّ
مصرح الذم و نيز عدم
نسلهای بعد هستند .ائمه اطهار (ع)
مخالفت با كتاب و ّ
سنت را به ما دادند .ما هم همانرا مالك قرار داديم و از ائمه خود جلو
نيفتادهايم .روايات مربوط به اين بحث و اينكه مالك ائمه بيش از اين نبوده است در باب "علة
ّ
اختالف االخبار" جلد دوم بحاراالنوار گرد آمده است محقق اگر به سخن ما قانع نيست مىتواند به
آنجا مراجعه كند.
ّ ّ
ّ
اما علت اينكه چرا مؤلفين ،رواياتى را كه دارای رجال مصرح الذم مىباشند اسقاط نكردهاند بلكه
ّ
آنها را در كتب خويش ذكر كردهاند ،علتش روشن است چنانكه خود ايشان در مقدمه كتابشان ذكر
كردهاند ،ايشان به ّ
مذمت هركه "علم" داشتهاند از او نقل حديث نكردهاند ،اما بى جهت و با گمان و
" ّ
ظن" روايت كسى را اسقاط نكردهاند .اين مطلب نيز داللت براين مىكند كه مبنای ايشان نزديك
به مبنای ما بوده است چنانكه اشاره كرديم .البته ما كه كتب رجال بسياری را در دست داريم به
راوی خاصى ،علم پيدا مىكنيم و روايت او را نمىپذيريم حال آنكه كلينى به حديثى
مذموم بودن ِ
ّ
متضمن مذموم بودن او باشد دست نيافته پس حديث او را نقل كرده است .به همين
كه
ّ
متضمن روايات مجهول يا مرسل بسياری است .در واقع رجال ،در
جهتهاست كه كتب ايشان
گذشته به بيش از دو قسم تقسيم نمىشدهاند يا مذموم و ضعيف ،يا غير آن و اينكه بعضى از
ّ
مؤلفين گفتهاند تمام رواياتى كه در كتبشان ذكر كردهاند از طريق صحيح نقل شده ،معنايش به
هيچ وجه صحيح به معنای عادل از عادل تا معصوم نمىباشد زيرا اين اصطالح در قرن " "6وضع
شده است ،بلكه مقصود ايشان آنچيزی بوده كه نزد ايشان ّ
حجت بوده و از اينكه روايات بسياری را
مرسل و روايات بسياری را مجهول نقل كردهاند بر مىآيد مالكات صحت نزد ايشان بسيار راحتتر و
آسانتر بوده است.
اخبار ابواب اعتقادات
در هر حال مبنايى آسان سالهای ّسال بلكه قرنها حاكم بوده و بسياری از ِ
و اخالق و اسرار و احكام قبول به تلقى مىشده .خالصه كالم اين است كه ما غير از ضوابطى كه
ً
صريحا در اخبار ذكر شده باشد .برای اسقاط احاديث ،معتبر نمىدانيم .و آن ضوابطى نيز كه ذكر
شدهاند به صراحت مبنای ما را تأييد مىكنند.
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در زير به نقل برخى از احاديثى پرداختهايم كه مالكات ّ
صحت احاديث از آنها قابل استخراج است.
غير از اين احاديث كه از مجلد اول بحار گردآوری شدهاند ،در كتاب «احاديث معنوی» حديث
هشتم هر يک از يكصد و ده چهلحديث ،راجع به علم دين ،طريق تحصيل آن ،و مالک ّ
صحت
ِ
علم است.
 كتاب زيدالزراد ،عن جابرالجعفى قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول ان لنا اوعية نملوها علما وحكما و ليست لها باهل فما نملوها االلتنقل الى شيعتنا فانظروا الى ما فى االوعية فخذوها ثم
ّ
ّ
صفوها من الكدورة تاخذونها بيضاء ّ
نقية و ّاياكم واالوعية فانها وعاء سوء فتنكبوها.
 و منه ،قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول اطلبواالعلم من معدن العلم و ّاياكم والوالئج فيهمّ
ّ
الصدادون عن الله ثم قال ذهب العلم و بقى غبرات العلم فى اوعية سوء فاحذروا باطنها فان فى
ّ
باطنها الهالك و عليكم بظاهرها فان فى ظاهرها النجاة او فسوقهاالتى يخفونها عن الخلق.
 كتاب جعفربن محمدبن شريح ،عن حميد بن شعيب عن جابرالجعفى عن ابى عبدالله (ع) قالّ
ان الحكمة لتكون فى قلب المنافق فتجلجل فى صدره حتى يخرجها فيوعيها المؤمن و تكون
كلمة النفاق فى صدر المؤمن فتجلجل فى صدره حتى يخرجها فيعيها المنافق.
 (عيون اخبار الرضا عليه السالم) ابى عن على عن ابيه عن حيون مولى الرضا عن الرضا (ع)ً
ّ
قال من ّرد متشابه القرآن الى محكمه هدی الى صراط مستقيم ثم قال (ع) ان فى اخبارنا متشابها
ً
ّ
محكما كمحكم القرآن ّ
فردوا متشابهها الى محكمها و ال تتبعوا متشابهها دون
كمتشابه القرآن و
ّ
محكمها فتضلوا .رواه الحسن بن سليمان فى كتاب المحتضر من كتاب الشفاء و الجالء مثله.
ـ (بصائرالدرجات) احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابن بشير عن ابى بصير عن ابى
ّ
ّ
ّ
ّ
جعفر او عن ابى عبدالله (ع) قال التكذبوا بحديث اتاكم احد فانكم التدرون لعله من الحق
ّ ّ
فتكذبواالله فوق عرشه.
 (علل الشرائع) ابى عن سعد عن البرقى عن ابن بزيع عن ابن بشير عن ابى حصين عن ابى بصيرّ
ّ
عن احدهما (ع) قال التكذبوا بحديث اتاكم مرجئى و ال قدری و الخارجى نسبه الينا فانكم
ّ ّ
ّ
ّ
التدرون لعله شىء من الحق فتكذبواالله عز و جل فوق عرشه(.المحاسن) ابن بزيع عن ابن بشير
عن ابى بصير مثله.
 (بصائرالدرجات) ابن ابى الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل عنّ
جابر قال ،قال ابو جعفر (ع) قال رسول الله (ص) ان حديث ال محمد صعب مستصعب ال يؤمن
ّ
ّ
مقرب او ّ
إال ملك ّ
نبى مرسل او عبد امتحن الله قلبه لاليمان فما ورد عليكم من حديث ال
به
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ّ
اشمازت قلوبكم و انكرتموه
محمد صلوات الله عليهم فالنت له قلوبكم و عرفتموه فاقبلوه و ما
ّ
ّ
ّ
فردوه الى الله و الى الرسول و الى العالم من ال محمد (ع) و انما الهالك ان يحدث بشىء منه
ّ
اليحتمله فيقول والله ما كان هذا شيئا واالنكار هوالكفر(.الخرائج والجرائح) اخبرنا الشيخ على بن
عبدالصمد عن ابيه عن على بن الحسين الجوزی عن الصدوق عن ابيه عن سعد عن ابن ابى
الخطاب مثله.
 (رجال الكشى) حمدويه عن الحسن بن موسى عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصورّ
عن على بن سويد السائى قال كتب الى ابوالحسن (ع) و هو فى الحبس ّاما بعد فانك امرو نزلك
الله من ال محمد بمنزلة خاصة بما الهمك من رشدك و ّ
بصرك من امور دينك بتفصيلهم و ّرد
االمور اليهم والرضا بما قالوا فى كالم طويل و قال و ادع الى صراط ربك فينا من رجوت اجابته و
ّ
وال ال محمد و ال تقل لما بلغك ّ
عنا او نسب الينا هذا باطل و ان كنت تعرف خالفه فانك التدری
لم قلناه و على ای وجه و صفناه امن بما اخبرتك و ال تفش ما استكتمتك.
 عن سفيان بن السمط قال قلت البى عبدالله (ع) جعلت فداك ان رجال ياتينا من قبلكم يعرفّ
ّ
بالكذب فيحدث بالحديث فننكره؟ فقال ابوعبدالله (ع) يقول لك انى قلت لليل انه نهار او للنهار
ّ
ّ
انه ليل قال ال قال فان قال لك هذا انى قلته فالتكذب به فانك انما تكذبنى.
ّ
 و عن ابى بصير عن احدهما (ع) قال سمعته يقول ال تكذب بحديث اتاكم به مرجئى و ال قدریّ
ّ
ّ
ّ
و ال خارجى نسبه الينا فانكم ال تدرون لعله شىء من الحق فتكذبون الله عز و جل فوق عرشه.
ّ
روی ايضا عنهم (ع) انهم قالوا اذا اختلفت احاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فانه
الريب فيه.
 (االحتجاج) عن ابى جعفرالثانى (ع) فى مناظرته مع يحيى بن اكثم و سيجىء بتمامه فى موضهّ
انه قال رسول الله (ص) فى ّ
حجة الوداع قد كثرت على الكذابة و ستكثر فمن كذب على متعمدا
فليتبوا مقعده من النار فاذا اتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله و ّ
ّ
سنتى
فخذوا به و ما خالف كتاب الله و ّ
سنتى فال تاخذوا به الخبر.
 (قرب االسناد) ابن ظريف عن ابن علوان عن جعفر عن ابيه (ع) قال قرات فى كتاب لعلى (ع)ان رسول ّالله (ص) قال انه سيكذب على كما كذب على من كان قبلى فما جاءكم ّ
عنى من حديث
و افق كتاب الله فهو حديثى و اما ماخالف كتاب الله فليس من حديثى.
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 (الكافى) على عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بعض اصحابنا عنّ
ّ
فحدثتك بخالفه ّ
فبايهما
ابى عبدالله (ع) قال ارايتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل
كنت تاخذ قال كنت اخذ باالخير فقال لى رحمك الله.
 (الكافى) على عن ابيه عن ابن ابى نجران عن ابن حميد عن ابن حازم قال قلت البى عبدالله(ع) ما بالى اسالك عن المسالة فتجيبنى فيها بالجواب ثم يجيئك غيری فتجيبه فيها بجواب اخر
ّ
فقال انا نجيب الناس على الزيادة والنقصان.
 (تهذيب االحكام) بسنده الصحيح عن على بن مهزيار قال قرات فى كتاب لعبدالله بن محمدالى ابى الحسن (ع) اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبدالله (ع) فى ركعتى الفجر فى السفر
ّ
ّ
فروی بعضهم ان صلهما فى المحمل و روی بعضهم ال تصلهما االعلى االرض فاعلمنى كيف
تصنع انت القتدی به فى ذلك فوقع (ع) ّ
موسع عليك ّباية عملت.
 عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن ابىعبدالله عن الصادق (ع) قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق
فخذوه و ما خالف فذروه فإن لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على اخبار ّ
العامة فما وافق
اخبارهم فذروه و ما خالف اخبار هم فخذوه.
 علل الشرائع ابى عن احمد بن ادريس عن ابى اسحاق االرجائى رفعه قال قال لى ابو عبدالله (ع)ًّ
اتدری لم امرتم باالخذ بخالف ما تقول ّ
عليا (ع) لم يكن يدين الله
العامة فقلت الندری فقال ان
بدين اال خالف عليه ّ
االمة الى غيره ارادة البطال امره و كانوا يسالون اميرالمؤمنين (ع) عن الشىء
ّ
ال يعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس.
 كتاب جعفرب ن محمدبن شريح ،عن حميدبن شعيب عن جابرالجعفى قال قال ابوعبدالله (ع)ان القرآن فيه محكم و متشابه ّ
فاما المحكم فنؤمن به و نعمل به و ندين به و اما المتشابه فنؤمن به
ّ
و النعمل به و هو قول الله فى كتابه ّ
فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و
ّ
ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله االالله والراسخون فى العلم.
 (المحاسن) ابى عن على بن النعمان عن ايوب بن الحر قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول كلّ
شىء مردود الى كتاب الله و ّ
السنة و كل حديث اليوافق كتاب الله فهو زخرف.
ّ
 (المحاسن) الواسطى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر فى حديث له قال كل منّ
تعدی السنة ّرد الى السنة و فى حديث اخر قال ابوجعفر (ع) من جهل السنة ّرد الى السنة.
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 (تفسير العياشى) عن الحسن بن الجهم عن العبدالصالح (ع) قال اذا كان جاءك الحديثانالمختلفان فقسهما على كتاب الله و على احاديثنا فان اشبههما فهو حق و ان لم يشبههما فهو
باطل.
 (السرائر) من جامع البزنطى عن الرضا (ع) قال علينا القاء االصول اليكم و عليكم ّالتفر ع.
ّ
 (غوالى اللئالى) روی العالمة مرفوعا الى زرارة بن اعين قال سالت الباقر (ع) فقلت جعلت فداكيأتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان ّ
فبايهما اخذ فقال (ع) يا زرارة خذ بما اشتهر بين
اصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدی انهما معا مشهوران مرويان ماثوران عنكم فقال (ع) خذ
ّ
بقول اعدلهما عنك و اوثقهما فى نفسك فقلت انهما معا عادالن مرضيان موثقان فقال انظر ما
وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم قلت ّربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف
ّ
اصنع فقال اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف االحتياط فقلت انهما معا موافقان
لالحتياط او مخالفان له فكيف اصنع فقال (ع) اذن فتخير احدهما فتاخذ به و تدع االخر.
 (رجال الكشى) محمد بن قولويه و الحسين بن الحسن بن بندار معا عن سعد عن اليقطينى عنيونس بن عبدالرحمن ان بعض اصحابنا ساله و انا حاظر فقال له يا ابا محمد ما اشدك فى الحديث
ّ
و اكثر انكارك لما يرويه اصحابنا فما الذی يحملك على ّرد االحاديث فقال حدثنى هشام بن الحكم
انه سمع ابا عبدالله (ع) يقول التقبلوا علينا حديثنا اال ما وافق القران و ّ
السنة او تجدون معه شاهدا
ّ
ّ
المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه الله ّ
دس فى كتب اصحاب ابى احاديث لم يحدث
من احاديثنا
ّ
ّ
ّ
ّ
فاتقوا الله و ال تقبلوا علينا ما خالف قول ّربنا تعالى و سنة نبينا ّ
محمد (ص) فانا اذا حدثنا
بها ابى
قلنا قال الله عز و جل و قال رسول الله (ص) .قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من
اصحاب ابى جعفر (ع) و وجدت اصحاب ابى عبدالله (ع) متوافرين فسمعت منهم و اخذت كتبهم
فعرضتها بعد على ابى الحسن الرضا (ع) فانكر منها احاديث كثيرة ان يكون من احاديث ابى
ّ
عبدالله (ع) و قال لى ان ابا الخطاب كذب على ابى عبدالله (ع) لعن الله ابا الخطاب و كذلك
اصحاب ابى الخطاب ّ
يدسون هذه االحاديث الى يومنا هذا فى كتب اصحاب ابى عبدالله (ع)
ّ ّ
ّ
السنة انا عن الله و عن رسوله
فالتقبلوا علينا خالف القران فانا ان تحدثنا بموافقة القران و موافقة
ّ
ّ
نحدث و ال نقول قال فالن فيتناقض كالمنا ان كالم اخرنا مثل كالم اولنا و كالم اولنا مصداق
ّ
يحدثكم بخالف ذلك ّ
فردوه عليه و قولوا انت اعلم و ما جئت به فان مع
لكالم اخرنا و اذا اتاكم من
كل قول منا حقيقة و عليه نور فما ال حقيقة معه و النور عليه فذلك قول الشيطان.
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 (رجال الكشى) بهذااالسناد عن يونس عن هشامبنالحكم انه سمع ابا عبدالله (ع) يقول كانالمغيرة بن سعيد ّ
يتعمد الكذب على ابى (ع) و ياخذ كتب اصحابه و كان اصحابه المستترون
باصحاب ابى ياخذون الكتب من اصحاب ابى فيدفعونها الى المغيرة فكان ّ
يدس فيها الكفر
والزندقة و يسندها الى ابى (ع) ثم يدفعها الى اصحابه فيامرهم ان يبثوها فى الشيعه فكل ما كان
الغلو فذاك مما ّ
فى كتب اصحاب ابى (ع) من ّ
دسه المغيرة بن سعيد فى كتبهم.
 (تهذيب االحكام) الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله (ع) قال ماالتقية و ما سمعت منى اليشبه قول الناس فال ّ
سمعت منى يشبه قول الناس فيه ّ
تقية فيه.
 روی الشيخ رحمه الله فى كتاب الغيبة ،و احمد بن ابى طالب الطبرسى و ابو على الطبرسىباسانيدهم المعتبرة ان محمدبن عبدالله بن جعفر الحميری كتب الى الناحية المقدسة فسال عن
المصلى اذا قام من التشهد االول للركعة الثالثة هل يجب على ان ّ
يكبر فان بعض اصحابنا قال
اليجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول الله و ّقوته اقوم و اقعد فخرج الجواب ان فيه حديثين
اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخری فعليه تكبير و اما االخر فانه روی انه اذا رفع راسه
من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قال فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد
االول يجری هذاالمجری و ّبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا.
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عرف و عقل
 -1عرف ،عبارتست از آنچه مردم به آن معتادند و طبق آن عمل مىكنند.
ّ
متصور است:
در فقه ،چند كاربرد برای عرف
نخست :استكشاف جواز؛ پس از اثبات اتصال عرف مسلمين به زمان معصومين(ع) و
روشن شدن اين مطلب كه آنچه در عرف جاری بوده در منظر و مسمع ايشان صورت
مىگرفته مع ذلك از رد كردن آن سكوت كردهاند .در اين صورت سكوت ايشان از جواز
شرعى عرف حكايت مىكند.
مسائلى از قبيل :وقف اشجار و ابنيه بدون وقف زمين ،وارد حمام شدن بدون مشخص
ّ
ساختن مدت مكث و مقدار آب مصرفى ،كرايه وسيله حمل و نقل بدون تعيين مسافت و از
همه مهمتر بيع ،اجاره و رهن معاطاتى (يعنى بدون خواندن صيغه و فقط با دادن و گرفتن
ّ
عين و قيمت آن)؛ تمام اين مسائل را با فرض اتصال سيره به عصر معصوم شرعى و جايز
دانستهاند.
ّ
ّ
ّ
البته به كاشفيت چنين عرفى از جواز ،چند اشكال وارد است :يكى ،ظنى بودن اتصال آن تا
زمان معصوم .دومّ ،
ظنى بودن وقوع آنها در منظر و مسمع معصوم(ع) .سوم ،عدم ّ
حجيت
ّ
كاشفيتى ندارد و تنها قول است كه
سكوت معصوم(ع) .زيرا سكوت هيچ داللت يا
ّ
حجيتبردار است .از احاديث برمىآيد كه معصومين(ع) مسئوليت هدايت جامعه و تصحيح
كژیهای آن را در زمانى كه بسط يد نداشتهاند بر عهده نداشتند .چهارم ،قابل اثبات نبودن
سكوت ،زيرا نيافتن حديث منع و رد بر عرف ،دليل بر صادر نشدن آن نيست .پنجم ،امكان
تقيه بودن سكوت يا ّ
ّ
موجه بودن آن به نحوی ديگر مثل عدم تأثير.
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روشن است كه سالم گذشتن مدعای فقهاء از اين اشكاالت چون عبور شتر است از سوراخ
ّ
سوزن .توجه كنيد كه در استدالل فقهاء اتصال سيره به زمان معصومين(ع) سنگ بنا بود
ً
ّ
بنابراين سيره و عرفى را كه قطعا به آن زمان اتصال ندارد نمىتوان از اين طريق جايز
دانست و برای جواز آن بايد به دنبال دليل يا توجيهى ديگر گشت مثال آن بيمه است و نيز
بيع سرقفلى و نيز بيع حق امتياز.
َ
ً
دوم :رجوع به عرف برای تبيين مفاهيم؛ مثال مفهوم غبن (زيان ،كه موجب جواز فسخ
معامله است) ،عيب (كه آن هم ّ
مجوز فسخ معامله است) يا مفهوم غناء يا مفهوم عسر و
حرج يا مفهوم ضرر يا ...
راهى جز رجوع به عرف نيست زيرا در شرع اين مفاهيم تبيين نشدهاند مضاف بر آن كه
ً
بستر نزول شرع همين فهم عرفى بوده و رجوع به عرف كامال درست است.
ً
سوم :رجوع به عرف برای تشخيص مصاديق؛ مثال مصداق وطن ،صعيد (خاك ،كه بر آن
ّ
ّ
تيمم كنند) ،معدن (كه به آن خمس تعلق مىگيرد) ،حرز (كه در صورت شكستن آن توسط
دزد ،دستش قطع مىشود) ،أرض موات (كه هر كه آبادش كرد از ِآن اوست) ،حفظ (كه
وديعه بايد حفظ شود تا اگر تلف شود ضامن نباشيم).
ً
ّ
چهارم :رجوع به عرف برای تشخيص شروط و توصيفات؛ مثال پدری وصيت مىكند به
"ولد" فالن قدر پول دهيد ،در عرف خاص يعنى عرف اكثر مناطق ولد فقط به پسر اطالق
مىشود نه دختر .يا مقصود از گوشت در خيلى مكانها گوشت قرمز است نه ماهى يعنى
عر ًفا لفظ گوشت در عرف ِّ
خاص آن مكان به ماهى اطالق نمىشود .در اينجا اگر معاملهای
بر سر گوشت شد فروشنده نمىتواند ماهى تحويل دهد و بگويد ماهى نيز در لغت نوعى
گوشت است .اينها مثال برای توصيفات بود اما برای شروط؛ فرض كنيد عرف در منطقهای
فروش اسب به همراه زين و لجام يا فروش ماشين به همراه جك و زاپاس است عرف بر
دخول اينها در بيع حكم مىكند پس حتى اگر به صراحت هم ذكر نشود بر فروشنده الزم
است كه آنها را به خريدار تحويل دهد .در واقع سكوت خريدار به جهت اين بوده كه اين
ً
ً
مطلب عرفا كامال روشن و واضح بوده پس ديگر معنا ندارد كه هنگام خريد ماشين تذكر
مىداده :ضبط هم روی آن هست؟ بوق هم دارد؟ جعبه آچار يا فندك هم دارد؟
ً
ً
فقهاء مىگويند" :المعروف عرفا كالمشروط شرطا".
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 -2اما عقل :نظرات اصوليون راجع به ّ
حجيت عقل بسيار مضطرب و از اين رو بحث بر سر آن
واجد اهميت است .در اينجا مقصود از عقل ،سيره عقالء است.
احكام زير تاكنون توسط انديشمندان مسلمان به عقل(يا سيره عقالء) نسبت داده شده كه به
بررسى آنها مىپردازيم.
ً
 -1حكم بر مبنای استقراء ناقص .مثال در مواردی كه تجربه شده  ،ارسنيك كشنده بوده
است پس عقل از خوردن آن نهى مىكند .جالب است كه اصوليون شيعه را اعتقاد بر اين
است كه استقراء ناقص تنها مفيد ّ
ظن است و نمىتوان به آن ّ
تمسك جست .اين نظر طبق
ّ
شكاك) درست است ّاما سيره عقالء اين حكم را ّ
حجت مىداند و
عقل فلسفى (= يا ذهن
به آن عمل مىكند ،البته در صورتى كه ضريب اطمينان تجربه يا مشاهده باال باشد.
 -2حكم بر مبنای استقراء كامل .البته در استقراء كامل ،ديگر مجهولى وجود ندارد تا
نسبت به آن حكم كنيم و حكم اجزاء استقرايى را نسبت به آن هم ساری بدانيم .بنابراين در
مقام عمل كارآيي ندارد اما سيره عقالء تحقيقاتى را كه با ضريب اطمينان باال و ضريب
ً
خطای كم صورت گرفتهاند مسامحتا استقراء كامل مىداند و بر طبق آن حكم مىكند،
چنان كه گفته شد.
ً
ً
 -3تمثيل كه اصطالحا فقهاء آن را قياس مىنامند .مثال از جمله "شراب حرام است چون
مست كننده است" نتيجه مىگيرند كه "نبيذ" نيز كه مست كننده است حرام است .عقالء
چنين استداللى را مىپذيرند به شرط آنكه ّ
حجيت جملهای كه بر طبق آن قياس صورت
مىگيرد و انتساب آن به شرع محرز شود .البته يك ايراد بر جا مىماند و آن اين است كه
مىگويند بايد جمله به اين صورت مىبود :هر چه مستكننده است ،حرام است .در اين
ّ
صورت مىفهميديم كه مستكنندگى است كه علت تامه حرمت است .اما االن شك داريم
ّ
ّ
كه نكند علت حرمت نباشد بلكه يكى از حكمتهای آن باشد و علت واقعى حرمت چيز
ديگری باشد كه در ّ
نص نيامده است.
اهل ّ
سنت بسيار به قياس ّ
تمسك مىجويند و آن را از مصادر تشريع مىدانند .فقيهان
ّ
شيعه بسيار به آنان ايراد مىگيرند كه بسياری از قياسات شما منصوص العلة نبوده ،منبسط
ّ
ً
العلة است .يعنى علت آن را از جانب خودتان شخصا استنباط كردهايد.
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ّ
 -4مالزمه بين وجوب چيزی و وجوب مقدمهای كه وجودش متوقف بر آن است .سيره
ّ
عقالء اين مطلب را مىپذيرد .اما بر سر اينكه وجوب مقدمه ،عقلى است يا شرعى اختالف
است؛ به عبارت ديگر جمله "كلما حكم به العقل حكم به الشرع" ،مورد پذيرش همه نيست.
 -5مالزمه بين امر به چيزی با نهى از اضداد آن .باز عدهای دليلى بر شرعى بودن اين
اصل عقلى نيافتهاند .حتى برخى از اصوليون اصل مالزمه را انكار كردهاند و آنرا عقلى
ندانستهاند.
 -6حكم عقل به مفيد بودن آنچه ذو مصلحت است و مضر بودن آنچه ذو مفسده است .تا
ّ
اينجا مورد تائيد همه است .اين همان حكم به حسن عدل و قبح ظلم است .اما عدهای
گفتهاند :عقل به وجوب ذو مصلحت و حرمت ذو مفسده حكم مىكند؛ البته مقصودشان
وجوب و حرمت عقلى است نه شرعى .از اينجا اختالف آغاز شده است .برخى گفتهاند حكم
عقل همواره بر وجوب نيست ،گاهى تنها بر استحسان داللت دارد ،همين و بس .برخى
ديگر گفتهاند اوامر عقل ارشادی است نه مولوی يعنى عقاب در پى ندارد و تنها ضررش
فوت مصلحت و وجدان مفسده است.
برخى از اهل ّ
مضار ّ
تسنن ،مصالح و ّ
عام المنفعة را مصدر حكم شرعى مىدانند .يعنى
ً
مىگويند فقيه مىتواند بر حرمت شرعى آنچه عقال به جامعه مفسده مىزند حكم كند ،يا به
وجوب شرعى ضد آن .اين مطلب را تا كنون هيچ يك از فقهاء شيعه نپذيرفتهاند .مگر اينكه
مصداق عرفى يكى از احكام ثانويه مثل ضرر يا حرج قرار
شىء ذو مصلحت يا ذو مفسده
ِ
باشد.
 -7قبح تكليف غير ِّ
مميز يا قبح تكليف آنكه بيان به او نرسيده است .اينها و موارد
بسياری مانند آنها از مصاديق حسن و قبح عقلىاند كه كسى در آنها شك ندارد ،منتها اگر تا
همين جا بسنده كنيم .اما اگر خواستيم بر آنها اثراتى حمل كنيم و نتيجههای بيشتری
بگيريم ،اختالفها شروع مىشود .از همين قبيلاند :قبح بقاء امر پس از امتثال.
 -6وجوب عقلى امتثال قطعيه در اطراف علم اجمالى .يعنى عقل حكم كند كه از هيچ
اصوليون بسياری اين وجوب را نمىپذيرند
يك از دو اناء كه يكى از آنها نجس است نخوريم.
ِ
يا به عبارت خودشان ،آن را حكم عقل نمىدانند بلكه برعكس به جواز خوردن يكى از آنها
حكم مىكند.
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ّ
ً
 -1فساد عبادت هنگامى كه به اصل آن نهى تعلق گيرد .اين مسئله نيز مسئلهای صرفا
عقلى نيست ،و قابل خدشه است .زيرا مىتوان اعمال انسان را ذو وجوه و ذو حيثيات
دانست.
ّ
 -11انتفاع حكم با انتفاع شرطى كه علت منحصره آن بوده است .اين مسئله نيز از آن
حيث قابل خدشه است كه به استقراء ختم مىشود.
آنچه تا كنون گفتيم بر مبنای يكى بودن سيره عقالء با عقل بود .اما اين سوال همچنان باقى
است كه براستى منشأ سيره عقالء عرف است يا عقل؟ به عبارت ديگر اينكه آنچه را سيره عقالء
مىناميم چقدر بر عقل مبتنى است؟ آيا به اختالف اعصار و امصار مختلف مىشود؟ آيا تابع القائات
و عادات است؟
سوال مهمتر :چگونه مىشود سيره عقالء را كشف كرد؟ و به صحت ادعای كسى كه به اين سيره
استناد مىكند پى برد؟
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اصطالحات جمع بين أمارات
هرگاه مدلول دو خبر تنافى داشته باشند ،آن دو خبر را متعارض مىنامند .بسياری از تعارضات،
ظاهری بوده حقيقى نمىباشند .مالك ظاهری بودن تعارض امكان جمع كردن دو خبر است از
نظر عرف .اين جمع عرفى چندين قسم دارد بعضى از انواع آن عبارتند از:
ّ
مصداقيت آنها برای
 -1تخصيص كه عبارتست از خروج بعضى از افراد از حكم ،با حفظ
َ
كرم العلماء".
موضوع مانند خروج " ِ
زيد عالم" از عام "ا ِ
ّ
زيد جاهل" از
 -2تخصص كه عبارتست از خروج بعضى از افراد از موضوع ،مانند خروج " ِ
عام "اكرم العلماء".
 -3ورود عبارتست از رفع موضوع يكى از دو دليل توسط ديگری ،مانند روايات كه به منزله
علم هستند و بر اصول ّ
عمليه كه عبارتند از برائت ،تخيير ،اشتغال و استصحاب ،ميباشند
ّ
وارد مىباشند .زيرا اين اصول چهارگانه تكليف شاك را تعيين مىكند .پس روايت بر دليل
ً
اين اصول مثال بر حديث " ُرفع عن ّامتى ما ال يعلمون" كه دليل برائت است يا بر حديث "اذا
شككت ال تنقض اليقين بالشك" كه دليل استصحاب است ،وارداند.
 -4حكومت كه عبارت است از ّ
تصرف يكى از دو دليل در ديگری و تفسير كردن آن ،و اين
تصرف گاهى در حكم است مثل ّ
ّ
تصرف "ال وجوب إل كرام العالم الفاسق" در "اكرم العلماء" و
گاهى ّ
تصرف در موضوع حكم است مانند "العالم الفاسق ليس بعالم" در "اكرم العلماء".
تصرف كه در باال مثال زده شد نوعى ُم ِّ
توجه كنيد كه اين دو نوع ّ
ضيق هستند از اين رو
ّ
عدهای اين نوع حكومت را "حكومت ِّ
مخصصه" ناميدهاند.
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المتقى ٌ
ّ
تصرف به نحو توسعه و تعميم است مانند ّ
گاهى نيز ّ
عالم" در "اكرم
تصرف حديث "
العلماء"؛ اين نحو حكومت را "حكومت ِّ
معممه" مىنامندّ .
تصرف گاهى به نحو تغيير و تبديل
است مانند ّ
تصرف حديث "ليس الفقير من ال مال له بل الفقير من ال دين له" در حديث "ال
تجالس الفقراء"؛ به اين نحو حكومت" ،حكومت ِّ
مغيره" گويند .توجه كنيد كه تمام انواع
حكومتهای فوق حكومت واقعى بودند ،اما گاهى حكومت ،ظاهری و ّ
تعبدی است يعنى
تكليف ظاهری را بيان مىكند مانند حكومت حديث "كل شىء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر"
بر حديث "يشترط فى الصلوة طهارة الثياب".
در جمع ميان عام "اكرم كل العالم" و مطلق "ال تكرم الفاسق" دو راه ممكن است .نخست ،تقييد
مطلق يعنى عدم اكرام شامل تمام فساق نشود بلكه فقط شامل فساقى كه عالم نيستند شود .دوم،
تخصيص عام يعنى وجوب اكرام فقط شامل علماء غير فاسق شود.
ِ
ُ
گفتهاند تقييد مطلق با عام ،بر تخصيص عام با مطلق ،اولى است ،زيرا لفظ عام بر عموم ظاهرتر
است تا لفظ مطلق .در واقع عموم و شمول عام اصلى لفظى و َّ
منجز (محكم) است به خالف
ّ
عموم و شمول مطلق ،زيرا داللت مطلق بر اطالق منوط به ّ
تام بودن مقدمات حكمت بود (چنانچه
در فصل مربوطه ذكر شد).
دليل ديگر اينكه تقييد در ادبيات عرب يا در ادبيات هر زبانى ،بيشتر ديده مىشود تا تخصيص.
پس اينجا را نيز بايد بر مبنای همان اصل غالبى ،تقييد زد نه تخصيص.
ّ
البته عدهای در هر دوی اين داليل خدشه كردهاند و آنها را منكر شدهاند كه نيازی به ذكر آن
نيست.
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تعارض و تعـادل و ترجيح
 -1تعارض ،تنافى ّادله است .وقتى كه مدلول آنها با هم تنافى داشته باشد .البته در مقام ثبوت
يعنى حقيقت امر ،بين ّادله شرع تنافى نيست .بنابراين تعارض تنها در مقام اثبات است؛ يعنى از
ّ
منظر ما .و ظاهری است و علت آن روشن نبودن مراد راويان اخبار است.
تنافى سه گونه است:
الف -تناقض ،مثل "يجب صلوة الظهر" با "ال يجب صلوة الظهر".
ب -تضاد ،مثل "يجب صلوة الظهر" با "يحرم صلوة الظهر".
تفاوت تناقض و تضاد در اين است كه تناقض بين وجود شىء و عدم شىء است .اگر
اينگونه نباشد به آن تضاد گويند نه تناقض.
ً
ً
ج -تنافى َع َرضى ،مثال بين "يجب صلوة الظهر" و "يجب صلوة الجمعه" ،در اينجا ذاتا
تنافى وجود ندارد .اما از آنجا كه از طريق ديگری مىدانيم كه اجتماع آنها ممتنع و تنها
يكى از آن دو صحيح است ،تنافى عارض مىشود.
ّ
ّ
تذكر :تعارض ،تنافى در مقام اثبات جعل و تشريع است .اما گاهى در مقام امتثال ،تنافى محقق
ً
مىشود در اين صورت به آن تزاحم گويند .مثال اگر بگويند "اين غريق را نجات بده" و بالفاصله
ّ
بگويند "آن غريق را نجات بده" ،تعارض در مقام حكم وجود ندارد اما در ظرف امتثال ،مكلف عاجز
است و تنها مىتواند يكى را نجات دهد .باب تزاحم ِّ
مرجحات خاص خود را دارد ،دليل اين
مرجحات سيره عقالء است .اين ّ
ّ
مرجحات عبارتند از:
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 -1تقديم آنچه بدل ندارد بر آنچه بدل دارد .مثل تقديم جانب ضيق وقت و تبديل طهارت
مائى به طهارت ّ
تيممى .بنابراين تيمم كرده ،نماز را در وقت مىخواند نه اينكه برای تحصيل
وضو وقت را ضايع كند تا نماز قضاء شود.
مضيق بر َّ
 -2تقديم َّ
موسع .مثل تقديم ازاله نجاست از مسجد و سپس به نماز ايستادن.
ّ
 -3تقديم ّاهم بر مهم .مثل نجات غريق ولو متضمن ورود در ملك ديگری يا اتالف مالى
از او باشد.
ً
 -4تقديم امتثال آن حكمى كه زمانش رسيده است .مثال كسى كه روزه چند روز بر او
واجب است اما تنها بر كمى از آنها قدرت امتثال دارد .آنقدر انجام مىدهد تا ديگر قدرت
نداشته باشد تنها در اينصورت ترك روزه بعدی دارای عذر خواهد بود.
ً
 -5تقديم واجب مطلق بر مشروط .مثال آنكه نذر كرده هر سال عرفه در كربال باشد اما
امسال برای حج مستطيع شده است .اگر بگوييم نذر او اطالق نداشته ،در اينصورت
بىشك حج واجب است و اگر بگوييم اطالق داشته ،چون مستلزم ترك واجب  -يعنى حج
 است باطل بوده است.ً
ّ
 -2تنها تعارضى را مستقر و حقيقتا تعارض گويند كه عقل عرفى به هيچ وجه نتواند آن را حل كرده
ً ّ
به نحوی بين ّادله ،جمع عرفى برقرار نمايد .در اين صورت كه تعارض واقعا مستقر شده است
ً
اصطالحا مىگويند ّادله با يكديگر به تعادل رسيدهاند يعنى هيچ يك نمىتوانند به نفع ديگری از
موضع و ظهورش كمى كوتاه بيايد  -آنگونه كه در جمع عرفى كوتاه مىآمد  -پس تعادل معنىاش
ّ
صفبندی و موضعآرايى دو دليل در برابر هم است يعنى همان تعارض مستقر.
(اما راجع به جمع بين احاديث ،در فصل اصطالحات جمع سخن گفتيم؛ تخصيص (حمل عام بر
خاص) و تقييد (حمل مطلق بر ّ
مقيد) در واقع دو شيوه از جمع بين روايات هستند كه در آنها ظاهر
را بر اظهر حمل كرده با آن تفسير مىكنيم .شيوههای ديگری نيز در آن فصل ذكر شد).
ّ
حجيت اخبار را من باب ّ
عدهای ّ
 -3آنگونه كه در بحث ّ
سببيت (=
حجيت اخبار گفتيم؛
ّ
ّ
موضوعيت دارند.
موضوعيت) مىدانند ،يعنى مصلحت در نفس اطاعت از اخبار است و اخبار
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ً
در اين صورت اگر بين دو خبر تنافى وجود داشت ،حقيقتا تعارض نيست زيرا شارع نمىتواند ما را
به تعارض ارجاع دهد و آن را در حق ما ّ
حجت بداند ،پس تنافى ،تنها تنافى در مقام امتثال يعنى
ً
تزاحم است .در اين صورت بايد به ّ
مرجحات باب تزاحم رجوع كرد (كه قبال راجع به آن بحث شد)
و در صورتى كه ّ
مرجحى موجود نبود يا نيافتيم ،عقل قائل به تخيير بين متعارضين است.
ّ
ّ
در صورتى كه ّ
كاشفيت) باشد ،يعنى مصلحت در واقع باشد و
طريقيت (=
حجيت اخبار من باب
اخبار تنها طريق به آن يا كاشف از آن باشند ،در اينصورت هر دو حديث متعارض از ّ
حجيت
ِ
ً
ساقطاند زيرا اجماال مىدانيم كه تنها يكى درست و كاشف از واقع است و ديگری غلط است .اما
نمىدانيم درست كدام است و غلط كدام .دليل ّ
حجيت اخبار هم كه به نظر مشهور سيره عقالء بود
ّ
شامل اخبار متعارض نمىشود زيرا سيره تنها در قدر متيقن خود اعتبار دارد و آن ،اخبار بىمعارض
است.
نتيجه آنكه ،مقتضای قاعده يا اصل اوليه ،تساقط هر دو خبر است .اما اجماع و نيز برخى اخبار
كه به ادعای شيخ انصاری متواتراند قائم اند بر جواز تخيير بين آن دو و عمل به هر كدام كه
خواستيم .از آنجا كه حكم عقل در اينجا تساقط بود و تخيير از روايات نتيجه شد ،تخيير را شرعى
گويند.
ّ
از آنجا كه رواياتى با مضمون ترجيح نيز در دست است و تعدادی مرجح در آنها معرفى شده ،علماء
در اينجا دو دسته مىشوند:
دسته نخست قائل اند كه تخيير تنها جايى جايز است كه با يكى از مالكات ترجيح كه در روايات
معرفى شده نتوان بين آن دو ترجيح داد ،در اين صورت جای تخيير است.
دسته ديگر قائل اند كه روايات ترجيح تنها به باب حكومت و قضاوت كه شأن صدور احاديث ترجيح
ّ
ً
ً
ابتدائا ،قبل از فحص از ّ
مرجحات) جايز است .البته
است تعلق دارد و در ساير جاها تخيير بدوا (=
ّ
عده ای سند روايات ترجيح را كه ضعيف است مستمسك قرار داده ،با توجه به تواتر يا حداقل
استفاضه (= كثرت روايات اما نه به آن حد كه همه ،تواتر آن را بپذيرند) روايات تخيير ،بطور مطلق
حتى در باب قضاء قائل به جواز تخييری ابتدايىاند( .راجع به اين مسئله بيشتر بحث خواهد شد).
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ً
ً
 -4آيا فقيه مىتواند ،پس از تخيير ،به مضمون يكى از متعارضين ،تعيينا فتوی دهد يا او نيز حتما
ّ
بايد مقلدينش را آگاه كند كه در اين مسئله تعارض است ،هر كدام را كه مىخواهيد انتخاب كنيد؟
البته اين در صورتى است كه او ترجيح را واجب نداند و قائل به تخيير ابتدايى باشد.
ّ
نظر مشهور بر اين است كه الزم نيست مقلدين را آ گاه كند بلكه فتوی به يكى از دو طرف كفايت
مىكند .به نظر حقير اين مطلب درست نمىنمايد و ذومفاسد است.
ّ
ً
 -5در مواردی كه تخيير جايز است ،آيا هر بار كه مكلف مىخواست مجددا امتثال كند ،مىتواند
ً
مجددا تخيير كند و اين بار طرف ديگر را برگزيند يا تنها يك بار در طول عمر مىتواند و بارهای ديگر
بايد به همان طرف كه نخست برگزيده بود عمل كند.
ً
ظاهرا تخيير استمراری است .بر جواز اين استمرار به استصحاب جواز آن استدالل مىكنند.
ً
مخالفين گفتهاند استمرار تخيير الزمهاش مخالفت قطعيه است به اين نحو كه قطعا در پارهای از
ّ
طريقيت را بپذيريم.
تخييرها تكليف واقعى امتثال نشده است .در صورتى اين قول پذيرفته است كه
ّ
موضوعيت ،آنچه اهميت دارد نوعى استناد افعال به شرع است نه مطابقت با واقع .پس
اما بنا بر
ّ
واقع ،همين تعبد به اخبار است كه در تخيير استمراری نيز موجود است.
البته از ظاهر برخى اخبار تخيير ،برمىآيند كه آنچه اهميت دارد تسليم در برابر شرع است و بس.
ّ
طريقيت ،پذيرش استمرار در
چنانچه كلينى به اين مطلب تصريح مىكند .پس حتى بر مبنای
تخيير گزاف نيست.

 -6برخى گفتهاند ترجيح واجب است و تنها در صورت عدم امكان ،نوبت به تخيير مىرسد.
بر وجوب ترجيح به چند مطلب استدالل كردهاند:
يكى :اجماع ،كه بر فرض درستى ّ
حجت نيست بخصوص در مسئلهای اصولى .مضاف بر
بنام شيعه است قائل به تخيير ابتدايى بوده ،پس
عالم ِ
اينكه ادعا شده است كلينى كه اولين ِ
چگونه اجماع شكل مىگيرد.
دوم :قبح ترجيح مرجوح ،اشكال كردهاند كه حتى به فرض پذيرش اين قبح ،وجوبى از آن
برنمىآيد.
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در هر حال ّ
مرجحات منصوص عبارتند از:
موافقت با كتاب و ّ
سنت قطعية (متواتره).
ً
ّ
ّ
 مخالفت با عامة يعنى قول سنيان ،گفتهاند زيرا عقايد ما كثيرا حاشيه است بر عقايد آنهاتقيه مىرود .اين سخن البته در صورت ّ
و نيز در موافقت عامه احتمال ّ
صحت منحصر به
بحث امامت و واليت است و نابجا به تمام منظومه عقايد و احكام شيعه ّ
تسری داده شده و
فقهى عجيب خلق كرده .اينكه بايد به خالف ديگر مسلمين حكم كرد امری است بىدليل و
فساد انگيز و باعث دوری از كتاب و سيرۀ نبوی است و زاويهای خودخواسته در انديشۀ
شيعه ميسازد كه آنرا از حقيقت دور ميسازد .معارض اخبار بسياری هم هست كه در باب
ً
علم و مالكات آن اگر تدقيق شود معلوم خواهد شد چنانچه بدوا در نظر عقل سليم ناپسند
ّ
ميايد و بىوجه .الجرم بايد به قدر متيقن آن كه باب واليت است منحصر گردد كه فقط
همانجا وجه دارد؛ نه بيشتر.
 شهرت روائى يا عملى در ميان اصحاب ائمه(ع).افقهيت و ّ
اصدقيتّ ،
ّ
صفات راوی چون ّ
اورعيت.
اعدليت،
ّ
اين ّمرجحات (جز موافقت با كتاب و سنت قطعيه) ،منبعشان چند روايت ضعيف السند است؛
منجمله مقبوله عمربنحنظله (كه ضعيف السند است اما برای رفع دعوا و تخاصم .فقهاء آن را
مقبول ّ
تصور كردهاند و پذيرفتهاند) و مرفوعه زراره (كه سندش مقطوع االنتهاء است) و ضعف
اسناد اينها نيز قابل جبران نيست.
ّ
مرجحات به ّ
تعدی از اين ّ
مرجحات غير منصوص جايز است؟
آيا
ً
ّ
ظاهرا آری زيرا اين احاديث به فرض صدورشان از معصوم(ع) در مقام ارشاد به مرجحاتاند ،امام
تنها به برخى از ّ
مرجحات كه خود راوی نيز مىدانسته اشاره كردهاند من باب مثال؛ پس ذكر اينها
ّ
ِّ
مقيد نيستند .البته م ّرجحات غير منصوصه بايد به گونهای اطمينانآور باشند كه هر محقق به آنها
وثوق پيدا كند و آنها را ّ
مرجح بداند.
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جايگاه اصول ّ
عمليه
هرگاه مجتهد فحص نمود اما به دليل دست نيافت ،نوبت به استفاده كردن از اصول عمليه
مىرسد.
ً
ً
ّ
مقصود از دليل ،همانها بود كه در فصل حجيت ظنون از آن سخن گفتيم مثال ظاهر كتاب ،مثال
ً
مثال اجماع (برای آن كس كه آن را ّ
خبر واحد(در آن حيطهای كه ّ
حجت مىداند)
حجت است)،
ً
يا ساير ظنون (اگر كسى قائل به ّ
حجيت آنها باشد) .اصطالحا اينها را دليل اجتهادی مىنامند؛ اگر
حكم مسئلهای با مراجعه به اين ّادله اجتهادی يافت نشد ،نوبت به اجرای اصل عملى مىرسد.
ً
ظاهرا اصول عمليه ،چهار اصلاند :برائت ،تخيير ،اشتغال (= احتياط) و استصحاب.
الحلية ،اصالت ّ
برخى از اصول عمليه جزئىتر مانند اصالت الطهارة ،اصالت ّ
الصحة و  ...با كمى
تسامح مصاديق اصالة البرائة يعنى همان اصل اولاند.
رسم بر اين بوده كه اصول عمليه جزئيه را در باب مربوطه فقهى ،بحث كنند .هر چند معاصرين و
اساتيد ايشان برای آنها علمى مستقل بنيان نهادهاند بنام "القواعد الفقهية" .در اين علم كه بخشى
از علم فقه محسوب مىشود اصول عمليه مختص به ابواب (مانند همين اصالة الطهارة ،اصالة
ّ
الحلية )... ،و نيز برخى قواعد مربوط به احكام ثانويه (مانند قاعده ال ضرر ،قاعده نفى حرج ،قاعده
نفى سبيل) و نيز برخى قواعد قضايى (مانند قاعده فراش ،قاعده يمين و  )...بحث و بررسى
مىشود.
در هر حال ،در علم اصول فقه چهار اصل عام مطرح مىشوند :برائت ،تخيير ،اشتغال و
استصحاب .اگر موضوعى كه حكم آن مجهول است حالت سابقه داشت ،استصحاب جاری
مىشود ،وگرنه ،اگر در آن احتياط ممكن نبود تخيير جريان مىيابد .در صورت امكان احتياط ،اگر
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ّ ٌ
شك در اصل تكليف بود برائت جاری مىشود ولى اگر در مكلف به بود نوبت به جريان اصل
احتياط مىرسد.
اين ّ
كليت بحث بود از نظر مشهور ،اما بحث در حدود و ثغور آنها خواهد آمد.
ً
ّ
نكتهای كه در اينجا بايد بيان شود اين است كه اين چهار اصل ،تكليف شاك است كه اصطالحا
يعنى كسى كه به دليل اجتهادی دسترسى ندارد.
ّ
بنابراين در صورت وجود أمارات يا دالئل اجتهادی ،نوبت به جريان اصول عمليه نمىرسد .چون
ّ
ً
أمارات موضوع اصول عمليه يعنى شك را برمىچينند ،اصطالحا مىگويند أمارات بر اصول عمليه
"ورود" دارند.
ً
ّ
اگر بخواهيم بجای فحص نمودن از دالئل اجتهادی يعنى كتاب و سنت ،ابتدائا به سراغ اين
ً
اصول برويم ،تمام أمارات تخصيص خورده و رها شده خواهند بود .مثال از همان ابتدا اصالت
محرماتى كه در كتاب و ّ
محرمات جاری خواهد شدّ ،
البرائة نسبت به همه ّ
سنت موجود بودهاند اما
ما تحقيق نكردهايم ،و اين اجرای برائت ،قبيح است.
مطلب ديگری كه الزم به ذكر است اين است كه اصول ّ
عمليه ،احكام ظاهری مىباشند نه واقعى.
ً
مثال وقتى به برائت از حرمت تدخين حكم مىشود ،تنها چون دليلى از شرع بر حرمت آن داللت
ً
نمىكند ،اين حكم ،حكمى ظاهری است .صرف نظر از آنكه واقعا عندالله تدخين حرام باشد يا
خير.
ّ
ّ
امور غير مذكوره در شرع ،حكم واقعى ندارند و تنها متصف به حكم
البته عدهای گفتهاند اين ِ
ظاهری مىشوند .يا وقتى به جواز خوردن اين مايع مشكوك الخمريه حكم مىشود ،اين حكم و
ً
جواز ،ظاهری است صرف نظر از آنكه اين مايع واقعا چيست.
البته ظاهری بودن به معنای ضعيف بودن نيست چنان كه در فصول آتيه راجع به تك تك اين
ً
ً
اصول سخن خواهيم گفت و ّ
حجيت آنها را عقال و شرعا اثبات خواهيم نمود.
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برائت
ّ
ً
 -1در شبهه ّ
حكميه ،شك به حكم تعلق دارد .مثال ،آيا تدخين حرام است؟
ّ
ً
در شبهه موضوعيه ،شك به موضوع تعلق دارد .مثال ،اين مايع كه در اين ظرف است ،شراب است
يا سركه؟
اگر احتمال حرمت برود شبهه تحريميه است و اگر احتمال وجوب برود شبهه وجوبيه است ،مانند
غسل جمعه يا استهالل كه برخى قائل به وجوب آن شدهاند.
ً
مثال در تدخين يا استهالل) ،يا اجمال نصّ
حكميه ،يا فقدان ّ
دليل شبهه در شبهات ّ
نص است (
ً
(مثال در غناء كه نمىدانيم مقصود از غناء مطلق ترجيع است يا ترجيع مطرب يا نمىدانيم كه امر
ً
در روايتى دال بر وجوب است يا استحباب؟) ،يا تعارض دو ّ
نص (مثال يك حديث امر مىكند و
حديث ديگری از همان چيز نهى مىنمايد).
َ
ّاما دليل شبهه در شبهات موضوعيه خلط امور خارجيه است.
ً
ّ
نسبت به شبهات موضوعيه تحريميه ،تقريبا همه متفقاند كه نسبت به حرمت ،برائت جاری
مىشود يعنى مىتوان مشكوك الخمرية را نوشيد .اخبار در تائيد اين امر بسيارند مانند "كل شىء
لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه".
راجع به شبهه وجوبيه نيز اجماع بر برائت و عدم وجوب مشكوك الوجوب است.
اما در شبهه حكم ّيه تحريميه ميان اصوليون با اخباريون اختالف است .اخباريون با استناد به
داليلى احتياط را در اينگونه شبهات واجب مىدانند .داليل ايشان يا ناظر به استحباب احتياط در
ً
شبهات موضوعيهاند كه كسى منكر آن نيست ،يا به ما نحن فيه مربوط نمىشوند مثال ناظر به
احتياط در عقايد و اصول دين يا احتياط قبل از فحص يا احتياط در حالى كه به امام(ع) دسترسى
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هست ،مىباشند .يا به شبهات موضوعيه محصوره مربوط مىشوند كه در بحث احتياط خواهد
ّ
ّ ٌ
آمد .شك در اين مورد بدوی نبوده ،بلكه ثانويه به تعلق حكم به مكلف به مجهول است .در اين
مورد آنها مىگويند؛ بايد احتياط كرد مانند حالتى كه يكى از اين دو ظرف شراب است اما نمىدانيم
كدام.
غير از اين مورد ،اصوليون در تمام شبهات قائل به برائتاند ،يعنى مىگويند از وجوب يا حرمت،
شرعى ارتكاب
آزاد و رها هستيم .نتيجۀ عملى برائت در هر حال اباحۀ فعل است يعنى عدم لزوم
ِ
يا تركش.
اما ّادله اصوليون بر اصل بودن برائت:
ً
 -1آيه شريفه (ما ّكنا معذبين حتى نبعث رسوال) (االسراء )15 ،كه داللت بر نفى عذاب در
حال عدم اتمام ّ
حجت دارد.
ْ
 -2حديث َرف ْع ،به سند صحيح از رسول اكرم (ص) كه ايشان مىفرمايندُ " :ر ِفع عن ّامتى
تسعة :الخطاء و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما ال يعلمون و ما ال يطيقون و ما اضطروا إليه و
ّ
الحسد و الطيرة و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفته" (الخصال.)417 ،
ً
يعنى آنچه نمىدانند ،اثر شرعىاش كه عبارتست از وجوب يا حرمت ،از دوششان ،امتنانا
برداشته شده است.
 -3حديث "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" با همان استدالل گذشته.
 -4حديث "كل شى لك حالل حتى تعرف انه حرام بعينه" البته اين حديث ناظر به شبهات
ّ
موضوعيه است.
 -5حديث "الناس فى سعة ما ال يعلمون".
ً
 -6حديث "كل شى مطلق حتى يرد فيه نهى" كه مرسل است اما چون صدوق آن را قطعا
به امام صادق(ع) نسبت داده و گفته "قال الصادق" ،محدثين از او مىپذيرند .البته در تفسير
ّ
حديث بايد ورود نهى را به معنى رسيدن آن به مكلف بدانيم نه مطلق صدور آن توسط شارع.
 -7حكم عقل بر قبح عقاب بدون بيان.
ً
اگر دليل اصلى را ّادله ّ
نصى دانستيد اصطالحا گفته مىشود شما برائت شرعى را پذيرفتهايد و اگر
ً
اين آخری را دليل اصلى دانستيد اصطالحا گفته مىشود شما قائل به برائت عقلى هستيد.
ً
حرمت مالزم با
البته در برخى از اين ّادله ،اخباريون مناقشه كردهاند مثال گفتهاند :احتمال
ِ
احتمال عقاب اخروی ،واجب الدفع است؛ گرچه احتمالش ضعيف باشد .پس عقل به لزوم احتياط
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حكم مىكند .اصوليون مىگويند درست است ،اما در اينجا به دليل اينكه فحص نمودهايم اما
بيانى از جانب موال نيافتهايم و مىدانيم او عادل و حكيم است ،بال بيان به عقاب اقدام نمىكند
پس احتمال ضرر و عقاب مندفع است.

 -2چون موضوع برائت عقليه ،عدم بيان بود ،و نيز چون موضوع برائت نقليه شك در حكم شرعى
ً
ً
ّ
بود ،اگر دليلى بتواند بيان يا رافع شك باشد ،عقال و نقال بر برائت مقدم است.
ً
اصل عدم تزكيه كه همان استصحاب عدم تزكيه است ،بر
مثال اگر در تزكيه حيوان شك كرديمِ ،
موضوع حاكم است و مانع جريان برائت و در نتيجه مانع پاكى گوشت مىشود ،پس گوشت در
حكم ميته است و خوردنش حرام .از اين قضيه به دو نحو تعبير مىشود:
ّ
گاهى مىگويند اصل موضوعى (عدم تزكيه) بر اصل حكمى (برائت يا حليت) حكومت دارد و
مسببى (برائت يا ّ
گاهى مىگويند اصل سببى (عدم تزكيه) بر اصل ّ
حليت) حكومت دارد.
ّ
 -3عده قليلى در جريان برائت در شبهات موضوعيه شك كردهاند .آنها گفتهاند مقام در شبهات
ً
موضوعيه مقام امتثال استّ .
ذمه قطعا به واجب يا حرامى مشغول شده است پس بايد فراقتى
يقينى و قطعى حاصل كرد و اين ممكن نيست جز به احتياط.
جواب دادهاند كه در شبهات وجوبيه مثل آنكه مىدانيم نمازی واجب است اما نمىدانيم ظهر
است يا جمعه؟ درست است؛ بايد احتياط كرد و موافقت قطعيه نمود ،يعنى هر دو را امتثال كرد.
ً
ّ ٌ
در شبهات تحريميه نيز اگر شك در مكلف به بود مثال نمىدانستيم كدام ظرف شراب است ،اگر
نظر مشهور است).
اطراف شبهه ،محصوره بود
بايد احتياط كرد (البته اين ِ
ً
اما اگر غير محصوره بود مثال بعضى پنيرهای بازار نجس است ،اما كدام؟ نمىدانيم .در اينجا
احتياط موجب عسر و حرج است و قاعده ال حرج آن را تخصيص مىزند.
ً
اما سخن در جايى است كه شك در اصل تكليف است .مثال نمىدانيم اين مايع كه اينجا نزد من
است شراب است يا خير؟ در اينجا ديگر احتياط واجب نيست .زيرا اشتغالى صورت نگرفته تا با
ترك تمام موارد مشكوكه ،فراغ حاصل شود.
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ّ
در واقع نهى از شراب به مصاديق خارجى آن  -هر كدام معلوم و يقينى باشد  -تعلق گرفته نه به
ً
طبيعت شراب تا از موارد مشكوك نيز الزاما احتراز كنيم.
ً
ً ّ
 -4توجه كنيد كه احتياط (مادامى كه عقال مخل نظام زندگى نباشد و شرعا به حرج نيانجامد)
مستحسن و ممدوح است .روايات بسياری در فضيلت آن در دست است اما:
استحباب احتياط تنها در شبهات موضوعيه است.
الف -جای
ِ
ب -دليلى بر وجوب احتياط نيست ،تنها و تنها مستحب است ،همين و بس.
در واقع همين طور كه توجه كردهايد ،دعوا بر سر استحباب احتياط نيست ،بر سر وجوب آن است
كه قائل شديم واجب نيست.
برخى گفته اند احتياط در صورتى كه به تكرار عبادت بيانجامد ديگر مستحسن نيست .اين سخن
پذيرفته نيست .روايات حسن احتياط مطلقاند و دليلى از عقل نيز آنها را تخصيص نمىزند جز
آنچه به اختالل نظام بيانجامد.
طبيعت موضوع ،مقتضى حرمت و فساد است مانند نگاه
البته الزم به ذكر است كه در مواردی كه
ِ
ّ
كردن به زن ّ
اجنبيه اگر در جواز نظر به او شك داشتيم ،بيع وقف هنگامى كه در وجود مسوق برای
تصرف در اموال ديگران هنگامى كه در ّ
بيع شك داشتيمّ ،
مجوز آن شك داشتيم ،كشتن ديگران يا
بردن آبروی آنها هنگامى كه در جواز آن شك داشتيم .در همه اين موارد موضوع مقتضى حرمت و
ّ
فساد است و حكم اصلى وجوب اجتناب است حتى در شبهات موضوعيه .اال ما خرج بالدليل.
بنابراين فقهاء گفتهاند" :يجب االحتياط فى الموارد الثالثه :النفوس و األعراض و األموال ،مع
كون الشبهة موضوعية".
دليل قطعى مىطلبد.
دليل اين مطلب همان عموم و اطالق حرمت است .پس تخصيص آن ِ
 -5اگر دليل برائت را عقل بدانيم تنها پس از فحص و يأس از يافتن دليل است كه اجازه اجرای
ً
ّ
برائت را داريم .چون تنها در آن صورت است كه حقيقتا موضوع برائت كه عدم بيان است محقق
شده است.
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ً
اگر دليل برائت را نقل دانستيم (مثال حديث رفع) در اينصورت نيز تنها پس از فحص و يأس از
دليل است كه برائت جاری مىشود زيرا احاديث بسياری باعث و زاجر به كسب علم و معارف دين از
اصول تا فروعاند.
ّ
بنابراين فحص واجب است تا به دالئل كتاب و سنت آ گاهى يابيم.
ّ
ّ
اما آنكه تعلم و فحص را ترك نموده و در نتيجه به داليل كتاب و سنت آ گاهى نيافته تا آنها را انجام
ّ
ً
دهد ،حكم او چيست؟ ظاهرا عقاب او تنها عقاب ترك تعلم است نه عقاب ترك اعمال .گرچه او
نادانسته هر آنچه موجب صعودش مىشده ترك كرده و هر آنچه موجب نزولش مىشده مرتكب
ّ
شده باشد .البته در اين شكى نيست كه آثار ترك و ارتكابات او همواره بر دوش او خواهد بود يعنى
او رشد نيافته باقى خواهد ماند.
ّ
اما عقاب او تنها عقاب ترك تعلم است.
البته شايد بهتر باشد در اين نحو نگريستن به عقاب تجديد نظر كرد زيرا عدم رشد ،خود بزرگترين
ّ
متصور است.
عقابى است كه
ّ
اين نسبت به شبهات حكميه بود .اما در شبهات موضوعيه هيچ دليلى بر وجوب فحص در دست
نداريم از اين رو همه به عدم وجوب فحص در آنها حكم كردهاند .به همان قدر اطالعات كه داريم
طبق همانها عمل مىكنيم ،الزم نيست تفحص كنيم كه اين ظرف شراب هست يا نه؟ بلكه
مىتوان آن را نوشيد.
ً
 -6برائت انجراد :انجراد در لغت به معنى كشيدن شمشير در برابر خصم است .اصطالحا آن را در
فقه در حالتى بكار مىبريم كه دو فقيه فتوايى معارض هم بدهند اعم از اينكه يكى قائل به وجوب
باشد و ديگری عدم وجوب يا يكى حرمت و ديگری عدم حرمت.
در اينجا حاالت مختلفى قابل ّ
تصور است .نخست آنكه رأی هيچ يك از اين فقهاء بر ديگری
ّ
ً
ترجيح نداشته باشند مثال هر دو جامع شرايط تقليد باشند و برای مقلد نيز نسبت به هر دوی آنها
ّ
شهادت عدلين بر ّ
اعلميت اقامه شده باشد .مصداق ديگری از عدم ترجيح ،حالتى است كه مقلد
قائل به جواز تقليد از عليم و عدم رجحان اعلم بر عليم باشد .مصداق ديگر برای عدم ترجيح،
اعلميت باشند به نحوی كه عادالن بسياری بر ّ
حالتى است كه هر دو در جامعه مشهور به ّ
اعلميت
هر يك گواهى دهند.
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ً
در اينجا مىتوان مانند حالتى كه دو ّ
نص تعارض دارند ،قائل به برائت شد؟ ظاهرا برائت انجراد
قابل جريان است زيرا اگر دليل برائت را عقلى دانستيم در اينجا نيز تعارض دو علم ،همانند عدم
ّ
ً
ّ
بيان ،معذر است .اگر دليل برائت را نقلى دانستيم نيز دقيقا مصداق "ما ال يعلمون" تحقق يافته
است .به عبارت ديگر دليلى بر اختصاص جريان برائت در روايات نيست و برائت مىتواند نسبت به
فتاوا نيز جاری شود.
ّ
ّ
ّ
پس چند حالت برای مكلف متصور است :مجتهد باشد ،مقلد باشد ،محتاط باشد ،قائل به برائت
انجراد باشد .يعنى تنها در اين مسئله اصولى به علم رسيده ،قائل به برائت انجراد شده باشد .در اين
صورت مىتواند در تمام موارد خالفى ميان فقهاء ،برائت جاری كند.
حالت ديگر آنكه ميان آراء مراجع تقليد (برای آنكه تقليد از اعلم را واجب مىداند) يا آراء مطلق
فقهاء زنده (برای آنكه تقليد از مطلق اهل علم را كافى مىداند) يا آراء تمامى فقهاء حتى اموات
آنها (برای آنكه زنده بودن مجتهد را شرط نمىداند) ،تعارض رخ دهد اما يك رأی بر ساير آراء
ترجيح داشته باشد و آن ترجيح مطابقت با سيره عقالء يا سهولت باشد .در اين صورت مىتوان آن
رأی را اخذ كرد؟
ً
ظاهرا اين مسئله به "عدول از يك مجتهد به مجتهد ديگر" باز مىگردد و بال اشكال جايز است
چنانچه در بحث اجتهاد و تقليد مطرح خواهد شد.
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تخييـر
تخيير در جايى جاری مىشود كه نشود در آن احتياط كرد ،جايى كه موافقت قطعيه امكان
ّ
ً
نداشته باشد؛ مثال برخى روايات به وجوب دفن كشتگان كفار حكم كنند و برخى به حرمت آن.
َ
در اين صورت به دليل تعارض َّ
محذورين پيش آمده است.
نصين ،دوران امر ميان
ً
روايات ،تكليف ما را در چنين موردی روشن كردهاند .مثال حسن بن جهم از امام رضا(ع) مىپرسد
دو فرد ثقه از شما حديث مىكنند اما دو حديث مخالف يكديگر است ،حضرت(ع) مىفرمايند:
" ّ
موس ٌع عليك ّبأيهما أخذت"( .الوسائل ،16 ،باب  1صفات القاضى ،ح .)5
ً ّ
بنابراين در دوران امر بين محذورين كه از تعارض دو ّ
نص پديد آمده است ،شرعا مكلف به تخيير
هستيم .چنين تخييری را تخيير شرعى مىنامند.
ّ
ّ
اما در جايى كه امر بين دو محذور دوران دارد اما علت دوران امر ،فقدان نص است ،در اينجا ديگر
نمىشود به اخبار تخيير اخذ كرد .در اينجا چه كنيم؟
ّ
ّ
مثال آن قبول وزارت شخص جائر است ،عدهای گفتهاند اعانت ظلم و حرام است و عدهای
ّ
گفتهاند در آن تمكن برای جلوگيری از ظلم و بنابراين واجب است.
طرف قضيه برائت جاری مىشود .موضوع برائت كه عدم بيان (در
عدهای قائلاند نسبت به هر دو ِ
برائت عقلى) و جهل به حكم (در برائت شرعى) است در اينجا موجود است.
ً
با جريان برائت از دو سوی قضيه عمال فعل يا ترك آن جايز مىباشد .گرچه در اينجا لفظ اباحه
شرعى را نمىتوانيم بكار ببريم زيرا اين لفظ در جايى بكار مىرود كه نسبت به فعل يا ترك ،شرع
رخصت داده باشد اما در اينجا هم به فعل و هم به ترك الزام است.
عدهای ديگر قائلاند كه در اينجا تخيير عقلى جاری مىشود.
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در شبهات موضوعيه مانند آنكه حال زيد را نمىدانيم كه عادل است تا به حديث "يجب اكرام
ً
العادل" عمل كنيم يا فاسق است تا به حديث "يحرم إكرام الفاسق" عمل كنيم ،در اينجا نيز عينا
مانند مسئله قبل مىشود به برائت دو جانبه و يا تخيير عقلى حكم كرد.
تنبيه :در دوران بين محذورين ،چون مىدانيم كه تنها يكى از آن دو ،حكم واقعى است ،اگر
ً
تخييرا به يكى حكم كرديم ،نمىتوانيم در زمانى ديگر به ديگری حكم كنيم زيرا مخالفت قطعيه
ً
تدريجيه صورت مىگيرد .بنابراين اصطالحا مىگويند تخيير استمراری نيست.
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اشتغـال
بحث اصل اشتغال كه نام ديگرش احتياط است ،وقتى است كه اصل تكليف (چه
 -1محل ِ
ً
ٌّ
وجوبى و چه تحريمى) محرز ،اما "مكلف به" تفصيال معلوم نيست.
چنين شكلى را چند گونه مى توان تقسيم كرد ،اما از آنجا كه بسياری مقسومات كاربردی در فقه
ندارند ،ما آن را اينگونه تقسيم مىكنيم:
الف -شك بين متباينين؛ مانند علم به وجوب صالتى واحد اما شك در اينكه آن صالة،
جمعه است يا ظهر (شبهه وجوبيه) يا علم به وجوب اجتناب از اناء خمر و شك در اينكه اين
ظرف محتوی خمر است يا آن ظرف (شبهه تحريميه)؟
ب -شك بين اقل و اكثر كه به دو قسمت تقسيم مىشود:
 -1ارتباطى مانند شك در اينكه آيا سوره جزء نماز است يا خير؟
 -2غير ارتباطى مانند شك در اينكه بدهى من به فالن شخص نه تومان بود يا
ده تومان؟ در اينجا همه قائلاند كه بدهى نه تومان محرز است و نسبت به آن
يك تومان باقى مانده كه شك بدوی وجود دارد ،برائت جاری مىشود.

 -2نخست به بررسى شبهه تحريميه مىپردازيم .تنها صورتى كه در فقه موجود است ،نوع
موضوعى آن است .مثال مشهورش نيز نجاست يكى از دو اناء است ّاما نمىدانيم كدام؟
قول اول :وجوب موافقت قطعيه است يعنى از هر دو اناء بايد اجتناب كرد .اينان به داليلى استناد
مىكنند:
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ّ
قطعيه.

ّ
الف -ادعای اينكه علم اجمالى همانند علم تفصيلى ،علت تامه است برای وجوب موافقت

ب -روايت كلينى از امام صادق(ع) عن رجل معه إناء ان فيها ماء وقع فى أحدهما قذر ال
يدری ّأيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال(ع)" :يهريقهما و ّ
يتيمم".
ّ
ّ
ّ
ج -روايت زراره :قال :قلت له :إنى قد علمته أنه قد أصابه الدم و لم أدر أين فأغسله؟
ّ
قال(ع)" :تغسل من ثوبك الناحية التىتری أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من
طهارتك".
قول دوم :مخالفين ايشاناند آنها مىگويند موافقت قطعيه الزم نيست يعنى يكى از آن دو اناء را
مىتوان استعمال نمود .اينان مىگويند
ً
ّاوال امكان عقلى برای ترخيص يعنى جايز دانستن مخالفت احتماليه وجود دارد زيرا آنچه
ً
عقال ترخيص نمىپذيرد تنها علم تفصيلى به تكليف است ،نه علم اجمالى .در واقع ايشان با
اين سخن مىگويند كه اقتضاء علم اجمالى برای ّ
تنجز تكليف به نحوی كه موافقت قطعيه
را واجب كند ،قبول ندارند.
ً
ّدوما ايشان مىگويند روايت كلينى به عثمان بن عيسى و عمار ساباطى مىرسد كه هر دو
ضعيف اند ،روايت زراره نيز مربوط به شبهه وجوبيه است و به بحث ما مربوط نيست.
ّ ً
ّ
سوما ايشان به حديث "كل شى لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه" استناد مىكنند كه
ً
ظاهرا استنادی بجاست و دالتش شامل علم اجمالى نيز مىشود .استناد ديگر آنان به
ّ
حديث "كلما كان فيه حالل و حرام ،فهو لك حالل حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه" است،
اشكال شده است كه اين حديث مربوط به خريد پنير از بازار يعنى شبههای غير محصوره
ّ
عموميت ندارد .جواب اين است كه فهم عرفى از اين حديث و نيز حديث قبل
است و
ّ
عموميت و اطالق و عدم مدخليت شأن نزول را برداشت مىكند.
ً
دليل ديگر ايشان اين است كه مىگويند حرمت استفاده از هر دو اناء قطعا مستلزم حرام
كردن آن چيزی است كه خداوند حالل كرده است يعنى يكى از آن دو ،ولى جواز استفاده از
يكى از آنها تنها مستلزم ارتكاب ّ
ظنى حرام است.
و حاصل آنكه ايشان در يكى از اطراف شبهه تحريميه ،قائل به ترخيصاند.
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ّ
و اما شبهه وجوبيه :دو صورت دارد ،يكى دوران بين متباينين ،و ديگری دوران ميان اقل و
ذمه اشتغال يقينى دارد برای فراغ ّ
اكثر .راجع به قسم نخست يعنى دوران بين متباينين چون ّ
ذمه
يقينى از تكليف بايد هر دو طرف را انجام داد بنابراين احتياط ،واجب است .نتيجه اينكه چه در
ً
نص ( ّ
تردد ميان نماز ظهر و نماز جمعه) و چه اجمال ّ
حال فقدان ّ
نص (مثال موال گفته "آتنى بعين"
و عين چندين معنى دارد يا در "حافظوا على الصلوة الوسطى" كه معلوم نيست كدام نماز مقصود
ً
است) بايد موافقت قطعيه نمود .همينطور در وقتى كه شبهه موضوعى باشد (مثال نمازی فوت
شده است اما نمىدانيم عصر بوده يا مغرب).
تنها در حال تعارض ّ
نصين است كه با ّ
تعبد به اخبار تخيير ،قائل به تخيير هستيم (مثال آن
مواردی است كه برخى روايات به اتمام نماز فرمان مىدهند و برخى به قصر).
ّ
اما قسم ديگر يعنى دوران ميان اقل و اكثر بزودی بررسى خواهد شد.

 -3راجع به شبهه تحريميه تذكر نكتهای حائز اهميت است و آن آنكه مشهور در ميان اصوليون -
حتى آنها كه قائل به ترخيص نبودند  -آن است كه اگر بعضى از اطراف علم اجمالى عدم فعليت
يافت ،طرف ديگر قابل ارتكاب است .مصاديق عدم ّ
فعليت عبارتند از:
ً
الف -عدم ابتالء ،مثال يكى از دو اناء نجس در نزد سلطان هند يعنى غير قابل دسترس
ّ
است .البته منكرين ترخيص مىگويند بايد خروج از ابتالء قبل از تعلق علم اجمالى باشد،
ّ
اما پس از تعلق علم نمىشود يك ظرف را نزد سلطان هند فرستاد يا آن را بدور ريخت و
ّ
سپس ظرف ّدوم را استعمال نمود .ايشان قائلاند كه پس از تحقق علم اجمالى اثرش باقى
مىماند.
بر خواننده روشن است كه ادعای ايشان قابل اثبات نيست.
ً
ب -اضطرار به بعضى از اطراف ،مثال اگر به زور يكى از آن دو اناء را در حلقمان ريختند،
ّ
آنگاه اناء ّدوم مانند شك بدوی مىشود و نسبت به آن برائت جاری مىشود.
ّ
البته برخى شرط كردهاند كه بايد اضطرار به يك طرف قبل از تحقق علم باشد ولى اگر پس
از آن باشد از طرف ّدوم بايد كماكان پرهيز كرد .و نيز گفتهاند اگر اضطرار به طرفى غير
ً
ّ
معين بود يعنى گفتند يكى از اينها را حتما بخور در اينصورت نيز نسبت به ديگری رخصت
نخواهيم داشت.

اشتغال ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 021
ً
گاهى اجبار ،عقلى است ،مثال يكى از دو اناء را بايد خورد تا از تشنگى نمرد .نسبت به طرف
ّدوم برائت جاری مىشود يا خير؟ همان حرفها در اينجا نيز جاری است.
ً
ُ
جُ -محدث تكليف نبودن بعضى اطراف ،مثال مىدانيم كه در اين آب قليل يا آن آب كر،
نجاستى افتاده است اما نمىدانيم در كدام؟ مىگويند وقوع نجاست در آب كر آن را نجس
نمىكند پس نجاست آب قليل شبههای بدوی است و در آن برائت جاری مىشود.
تنبيه :اگر از دو اناء ،يكى نجس شده باشد اما ندانيم كدام ،سپس لباسى با يكى از اين دو اناء
مشهور اصوليون ُمالقى احد االطراف را نجس
مالقات كند ،آيا محكوم به نجاست مىشود يا خير؟
ِ
نمىدانند.
ً
ّ -4
تدرج يعنى اطراف علم اجمالى را در اوقات مختلف تدريجا انجام دادن .آنان كه قائل به
ترخيص در اطراف علم اجمالى بودندّ ،
تدرج را اگر سبب مخالفت قطعيه شود جائز نمىدانند .آنها
مىگويند مىتوان ظروف را اندك اندك استعمال كرد تا ظرف آخر بخالف خود آخری (البته در وقتى
كه مىدانيم يكى از چند ظرف نجس است ،اما اگر بدانيم دو تا از چند ظرف نجس است مىتوان
آنها را استعمال كرد تا دو ظرف آخر).

 -5شبهه تحريميه در صورتى كه اطرافش به حدی برسد كه احتمال وجود حرام در ظرفى خاص
ضعيف شود به گونهای كه عقالء به آن اعتنا نكنند ،غير محصوره است .همه با چنين شبههای،
معامله شك بدوی را مىكنند.
روايات نيز به اين مطلب اشاره دارند ،امام صادق(ع) مىفرمايد ":أ ِمن أجل مكان واحد يجعل فى
جبنه الميتةّ ،
حرم الجبن فى جميع األرض؟" (وسائل ،17 ،باب  61اطعمه ،ح .)5
رواياتى نيز راجع به جواز اخذ جوائز ظالم در دست است كه ناظر به همين مطلب است (وسائل،
 ،12باب  51ما يكتب به) .برخى ادعا كردهاند تنها در صورتى مىتوان اطراف شبهه غير محصوره
را مرتكب شد كه موافقت قطعيه يعنى احتراز همه اطراف ،موجب عسر و حرج باشد .بنابراين شبهه
ً
كثير در كثير مثال هنگامى كه صد گوسفند از هزار گوسفند ،وطىء شده باشند شامل آن نمىشود.

اشتغال ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 027
ً
اما ظاهرا شبهه غير محصوره شبههايست كه برخى اطرافش از ابتالء خارج شدهاند بنابراين حتى
در حال عدم عسر و حرج نيز ارتكاب اطراف آن جايز است.
با قبول قول آنان كه قائل به ترخيص و ارتكاب مطلق بعضى اطراف بودند ديگر نيازی به توجيه
اين استثنائات نيست.
ً
 -6در َد َوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى مثال وقتى شك شود كه سوره نيز جزء نماز و بنابراين
اتيانش واجب است يا خير؟
ّ ً
نسبت به اكثر برائت جاری مىگردد به دليل اينكه اوال علم اجمالى  -همانند اقل و اكثر استقاللى
ً
 منحل مىشود به علم تفصيلى به وجوب اقل و شك بدوی در وجوب اكثرّ .دوما ادعا شده استّ ً
ً
سوما حديث رفع شامل اين مسائل نيز
كه عقل مستقال قبح مؤاخذه در اين مورد را درمىيابد.
ً
مىشود ،عرفا.
ّ
ّ
شرطيت مباح بودن لباس مصلى
مثال :شك در جزئيت سوره ،جلسه استراحت در نماز ،شك در
كه منشاء آنها فقدان ّ
نص است.
َ
شك در اينكه درون گوش و بينى جز ظاهر بدن است تا به مقتضای دليل غسل آنها را نيز بشوييم.
منشاء اين شك اجمال ّ
نص است.
واضح است كه اينجا نيز اگر شك منشاءاش تعارض ّ
نصين بود ،حكم تخيير است ،و نتيجه آن باز
هم برائت نسبت به اكثر.
ّ
ً
ّ
توصليات شك كرديم .مثال در زمان ما شايع است كه شروطى را
 -7اگر در ُمخل بودن چيزی در
ّ
در عقد نكاح بر عهده مرد مىگذارند ،حال شك كنيم كه نكند اين شروط ُمخل اصل نكاح باشد.
ّ
يا شك كنيم كه نكند فارسى خواندن صيغه نكاح مخل نكاح باشد.
ّ
توصليات است و اين شك درست
نبود چيزی برای درست بودن
در واقع شك ما ،شك در
اعتبار ِ
ِ
ّ
بودن چيزی است ،در اينجا نيز برائت جاری مىشود ،و آن توصلى صحيح
مانند شك در
اعتبار ِ
ِ
است.
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ّ
اگر در ّ
تعبديات چنين شكى رخ داد يعنى شك كرديم كه فارسى خواندن قنوت مخل نماز است يا
خير؟ در اينجا دو حالت پيش مىآيد .يكى آنكه قصد ما تقييد عبادت به فرمى باشد كه خود دوست
مىداريم ،يعنى به ّنيت اتيان آن جزء زائد باشد .بدون شك نماز باطل است .در غير اينصورت شايد
بتوان برائت جاری كرد.
توجه كنيد كه شرط برائت همواره ،فحص و يأس از ظفر بر دليل است يعنى اگر با مراجعه به
نصوص نتيجه گرفتيم كه نمىتوان صيغه نكاح را به فارسى خواند يا نمىتوان جملهای فارسى در
نماز ذكر كرد ،حكم همان است .در صورتى كه از نصوص چيزی دستگيرمان نشد نوبت به برائت
مىرسد.
ّ
ّ
آنچه از نصوص برمىآيد  -به نظر مؤلف  -اين است كه ظاهر اخبار دال بر كفايت تفهيم معنا در
ً
صيغه نكاح دارد؛ اما راجع به صلوة ،صريحا مذكور است كه بايد به عربى خوانده شود ،تنها در
قنوت است كه وارد شده است كه مطلق دعا كفايت مىكند در اينجا مىتوان شك كرد كه آيا اگر
ّ
اين مطلق دعا ،فارسى ادا شود مخل است يا خير؟ و تصميم به جريان برائت گرفت.
اما يك سؤال مهم هنوز حل نشده باقى مانده است و آن اين است كه اگر شك پس از اتيان عمل
هنوز باقى بود چه؟ آيا در مثال نخست استصحاب عدم نكاح و در مثال ّدوم اشتغال ّ
ذمه به نماز
ِ
ً
ً
باقى است؟ ظاهرا بله و بايد مجددا آن گونه عمل كرد كه يقين حاصل شود نكاح درستى صورت
ً
گرفته و ّ
ذمه از صلوة يقينا فارغ شده است.
يعنى آن بحثها همه برای اين بود كه شك زائل شود اما اگر شك هنوز موجود بود وظيفه شخص
ترتيب اثر به آن است .مگر شخص وسواسى يعنى كسى كه دائم فكر مىكند كه نكند اعمالش
ّ ً
ّ
ّ
ّ
تعبدا نبايد به شكش اعتنا كند.
مخل بوده و او را بری الذمه نكرده است .اين شخص
ً
 -6اگر شك شود كه بعضى اجزاء يا شرايط ٌ
مأمور به ،مثال ركوع يا طهارت برای نماز ،جزء يا شرط
مطلق هستند تا در حال عجز از اتيان آنها ،امر به ٌ
شرط
مأمور به ساقط شود .يا اينكه آنها جزء يا ِ
ّ
مأمور به (يعنى ٌ
تمكناند بنابراين در حال عجز از اتيان آنها امر به مابقى ٌ
مأمور به بدون آن
حال
جزء يا شرط) كماكان باقى است؟
ً
ظاهرا در اينجا شك در اصل تكليف است بنابراين برائت جاری مىشود.
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پس آنكه در برف گير كرده و نه خاكى برای ّ
تيمم يافت و نه امكان بدست آوردن آب داشت ،چون
طهارت نمىتواند حاصل شود و طبق روايت "ال صلوة إال بطهور" ،طهارت شرط نماز است و شك
ّ
ّ
شرطيت به نحو مطلق است و امر به نماز را ساقط مىكند ،كل
مىكنيم كه ممكن است اين
تكليف يعنى نماز ،مشكوك است پس نسبت به آن برائت جاری مىشود.
نسبت به ركوع نيز اگر تنها روايت "ال صلوة إال بركوع" را مىداشتيم چنين مىكرديم و نسبت به
آنكه قادر به ركوع نيست تكليف نماز را برمىداشتيم .اما در اينجا رواياتى در دست داريم كه حتى
ّ
اشاره با چشم را برای تحقق ركوع  -نسبت به فرد ناتوان  -كافى مىدانند ،پس در اينجا برائت
جاری نمىشود .از تمام آنچه گفته شد اهميت فحص را قبل از جريان برائت مىتوان دريافت.
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استصحـاب
 -1استصحاب ،حكم به بقاء حكم يا موضوعى است كه در بقاء آن شك شده است.
اركان استصحاب عبارتند از :يقين سابق و شك الحق.
ً
مثال يقين داريم كه يك ساعت قبل وضو گرفتيم ،اما در اينكه هنوز آن وضو باقى است و باطل
نشده است شك داريم ،بنا را بر اين مىگذاريم كه وضو داريم.
در واقع همانطور كه مىبينيد ،استصحاب نيز مانند ساير اصول عمليه ،حكمى قراردادی ،و
ً
ّ
تعبدی است و اصطالحا به ظاهر ،حكم مىكند.
اكثر علماء استصحاب را ّ
حجت مىدانند به داليل زير:
ً
 -1بناء عقالء و اينكه شارع اين بناء را رد ننموده است .اشكال مىشود كه اتفاقا عقالء در
امور مه ّمه هيچگاه استصحاب نمىكنند و تنها در امور جزئيه و بىاهميت و آن هم از روی
ظن به واقع و رجاء به اصابت به واقع است كه استصحاب مىنمايند .بنابراين استصحاب
ايشان استحسانى از جانب عقل ايشان آن هم در برخى مسائل است و ّ
تعبدی عقلى به آن
ندارند.
ُ
چنين چيز ضعيفى نيز نمىتواند م ِثبت يك اصل اصولى باشد بخصوص پس از آنكه شارع
از ّاتباع ّ
ظن و گمان يعنى غير علم ،برحذرمان داشته است.
ّ
 -2اجماع علماء بر ّ
محصل نيست.
حجيت استصحاب .چنين اجماعى منقول بوده،
مضاف بر اينكه بسياری با آن به مخالفت پرداختهاند .مضاف بر آنكه مبانى آنان كه قائل به
ً
بقاء حكم بودهاند مختلف بوده و لزوما همه آنها قائل به استصحاب نبودهاند تا از
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استصحاب ،بر بقاء حكم استدالل كنند .بنابراين اجماع نمىتواند دليل اثبات ّ
حجيت
استصحاب باشد.
ّ
 -3اخبار ،مانند صحيحه زراره از امام صادق(ع)" :إنه على يقين من وضوئه و ال تنقض
ّ
ً ّ
اليقين أبدا بالشك و إنما تنقضه بيقين آخر" (وسائل ،1 ،باب  1نواقص الوضو ،ج  .)1مانند
ً
ّ
صحيحه ديگری از او از امام(ع)" :فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا" (وسائل،
 ،2باب  41نجاسات ،ح  .)1مانند حديث ديگری از او از آن حضرت(ع)" :ال ينقض اليقين
بالشك" (وسائل ،5 ،باب  11خلل الصلوة ،ح .)3
ّ
نخستين حديث به وضو ،دومين به غسل و سومين به تعداد ركعات نماز تعلق دارد.
باز مانند موثقه اسحق بن ّ
عمار از امام كاظم(ع)" :اذا شككت فابن على اليقين" (وسائل،
 ،5باب  6خلل الصلوة ،ح  )2و احاديث ديگر چون حديث اربعمائه كه در آن
اميرالمؤمنين(ع) چهارصد كلمه مفيد برای اصحاب بيان مىكند ،صدوق آن حديث را به
سند صحيح در خصال آورده است ،يا نامه على بن محمد قاسانى (وسائل ،7 ،باب  3شهر
رمضان ،ح  )13يا صحيحه عبدالله بن سنان (وسائل ،2 ،باب  ،74نجاسات ،ح  )1و اخبار
ديگر.
ّ
ً
ً
آنچه از اين اخبار متواترا يا حداقل مستفيضا برمىآيد حكمى كلى است يعنى استمرار حكم
سابق مادامى كه نقص آن معلوم نشده است ،يعنى استصحاب.
نتيجه آنكه تنها دليل بر ّ
حجيت استصحاب ،شرع است .بىجهت نبوده كه گذشتگان آن را يكى
از أمارات مىدانستند.
ً
 -2از شرايط جريان استصحاب  -آنگونه كه از اخبار مىفهميم ّ -
فعليت شك و يقين است .مثال
ً
اگر روز جمعه به عدالت زيد يقين داشتيم سپس شنبه شك كرديم كه اصال روز جمعه او عادل بوده
است يا نه؟ نمىتوان اصل را بر عدالت او در روز جمعه يا حتى شنبه نهاد .چون يقين سابق ديگر در
ظرف حال باقى نيست .حتى ادعا كردهاند كه اگر ساعت  1وضو داشتيم اما ساعت  2بدون توجه
به وضو داشتن يا نداشتن نماز خوانديم ،حال كه ساعت  3است شك مىكنيم كه حين نماز وضو
داشتهايم يا نه؟ مىگويد نسبت به حين نماز استصحاب وضو جاری نمىشود گرچه نسبت به

استصحاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 011
ّ
نماز ساعت  2مىتوان به گونهای ديگر
هم ًاكنون مىتوان وضو را استصحاب نمود .البته به صحت ِ
مثال قاعده فراغ استناد نمود.

 -3مقصود از يقين سابق در استصحاب ،علم قطعى به حدوث و ثبوت نيست .بلكه كاشفيت از
ثبوت نيز كفايت مىكند يعنى حتى نسبت به آنچه "قرار" بر ثبوت بوده ،يعنى اينگونه پذيرفتهايم كه
ثبوت آن را قبول داريم ،نيز جاری مىشود .حاصل آنكه ،اگر در بقاء حكم أمارات يعنى آيات و
روايات شك كرديم ،يقين سابق (گرچه قطعى نيست و تنها ّ
ظن معتبر است) موجود است ،پس
استصحاب جاری مىشود و مىگوييم گرچه قرنها گذشته اما حكم آن أمارات همچنان پابرجاست
و واجبالعمل.

قار (غير تدريجى) و غير ّ
 -4چون عرف تفاوتى چندان ميان امور ّ
قار (يعنى امور تدريجى كه در
بستر زمان جريان مىيابند) نمىبيند ،در آنها نيز مىتوان استصحاب نمود .پس اگر در اتمام سوره
در نماز شك كرديم ،اصل را بر باقى بودن مىگذاريم و از همانجا كه يقين داريم خواندهايم ادامه
ً
مىدهيم تا قطعا سوره را تمام كنيم .توجه كنيد كه در اين مثال "عدم اتمام" را استصحاب نموديم.
ّ
ّ
 -5استصحاب كلى ،يعنى اينكه زيد داخل خانهای شده است ،بنابراين يقين داريم كه كلى انسان
(يعنى جنس طبيعى انسان) داخل خانه است .سپس مىبينيم كه زيد خارج شد .اما شك مىكنيم
ّ
ً
نكند عمرو مخفيانه وارد شده يا اصال در آنجا وجود داشته است .پس كلى انسان را كه يقين به
وجودش داشتيم و اكنون به دليل احتمال ورود عمرو قبل از خروج زيد شك به زوالش داريم
استصحاب كنيم .قول مشهور اين است كه خير؛ ّادله ّ
حجيت استصحاب شامل چنين نوعى از
استصحاب نمىشوند .گرچه تا وقتى كه به خروج زيد از آنجا علم پيدا نكنيم كلى انسان را مىتوان
در آنجا استصحاب كرد.
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 -6اگر در بقا زمان شك كرديم ،زمان را استصحاب مىكنيم در نتيجه احكام ّ
مقيد به زمان نيز
ً
با آن استصحاب مىشوند .مثال هنگامى كه در وجوب امساك از غذا به دليل شك در بقاء روز شك
مىكنيم ،بقاء روز و در نتيجه وجوب امساك استصحاب مىشوند.
اما اگر حكمى ّ
مقيد به زمان بود مثل اينكه موال بگويد" :اجلس فى المسجد نهار يوم الجمعه"؛
ّ
مدخليتى در حكم نداشته باشد و حكم نسبت به شب نيز با تنقيح مناط،
حال شك كنيم نكند قيد
ثابت باشد ،در اينجا وجوب را نسبت به حال شك يعنى شب نمىتوان استصحاب كرد .زيرا اصل
ً
لفظى در اينجا موجود است :حكم صريحا توسط خود شارع تقييد خورده است و اين تقييد
منصوص است.
ً
 -7نظر مشهور بر عدم جريان استصحاب تعليقى است ،اصطالحا يعنى :به نجاست انگور اگر
بجوشد يقين داريم ،حاال در نجاست كشمش (يعنى انگوری كه به عروض بعضى حاالت يعنى
َّ
خشكى ُمعلق شده است) هنگامى كه بجوشد شك مىكنيم .چنين استصحابى جايز نيست زيرا؛
موضوع استصحاب واحد نيست بلكه عوض شده است .آنجا انگور بود اينجا كشمش است.
بنابراين نسبت به كشمش يقين سابقه وجود نداردّ .دوم اينكه نسبت به كشمش از حالت قبل از
ً
جوشيدنش كه قطعا طاهر بود ،برای حالت پس از جوشيدن ،طهارت استصحاب مىشود .اينجا
يک تذكر فقهى هم مفيد است و آن اينكه عبارت غليان كه در باب انگور در روايات مطرح شده
ً
اصطالحا به معنى جوش زدن شيميايى و تبديل آن به شراب بوده اما از زمانى ،به غلط به معنای
ّ
جوشيدن روی آتش ّ
تصور شده و باب نجاست عنب مغلى از اينجا پايش به فقه باز شده .كما اينكه
ّ
شرعيه نبوده و تماما به معنای كثيفى بكار رفته
نجاست در زمان رسول خدا (ص) يک حقيقت
است اما از زمانى در فقه معنايى خاص از آن برداشت شده و باب نجاسات و طهارات به صورتى كه
مىبينيم نمود پيدا كرده است.

استصحاب احكامشان در حق ما ،سخنها
 -6راجع به احكام اديان گذشته و جواز يا عدم جواز
ِ
گفتهاند .اما از آ نجا كه آنچه مورد لزوم بوده در اسالم بيان گشته نيازی به چنين استصحابى نيست
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ً
بنابراين سخن حول آن بيهوده است .راجع به ّ
تنجز احكام آنان راجع به خودشان بعدا سخن
خواهيم گفت.

 -1آنچه از اخبار استصحاب به ذهن متبادر مىشود وجوب ّ
تعبد به خود مستصحب است.
بر مستصحب چند اثر ّ
مترتب مىشود:
ً
استصحاب حياة زيد ،تقسيم اموال او را كماكان
الف -آثار شرعى بىواسطه ،مثال پس از
ِ
ناجايز مىدانيم.
ً
ّ
ب  -آثار عقلى بىواسطه ،مثال پس از استصحاب وجوب چيزی ،خودبخود مقدمه آن نيز
واجب خواهد بود.
ّ
ج -آثار غير مستقيم يا واسطهمند كه به آنها آثار عادی (به معنى عادتى) گويند ،آنها را آثار
تكوينى نيز مىنامند .به مثال زير توجه كنيد:
"زيد از  12سالگى مفقوداالثر شده است اكنون  5سال از آن ماجرا گذشته حيات زيد را
استصحاب كرده آثار بىواسطه مثل حرمت تقسيم اموالش را بر آن بار مىكنيم ،اما
نمىتوانيم بگوييم حيات زيد (كه محرز نيست و تنها استصحابى است) نتيجه مىدهد كه او
بايد اكنون  17ساله يعنى بالغ باشد ،اين يك اثر عقاليى است كه بر مستصحب حمل
مىشود .حال بر اين اثر ،اثری شرعى بار كنيم يعنى بگوييم حال كه بنا بر بلوغ اوست ،از
مالش خارج كنيد و به همسرش بدهيد".
بلوغ اثر مستقيم مستصحب نيست نتيجه غير مستقيم يا تكوينى آن است .حيات زيد
ّ ً
تعبدا آن را پذيرفتيم .حال نمىتوان بر اين امر
استصحاب شد ،حتى قطع به آن نداريم،
ّ
پذيرفته شده آثار ّ
عاديه حمل كرد و آثار شرعى آن آثار عاديه را نيز استصحاب شده دانست.
ً
ّ
اصطالحا با عنوان "عدم ّ
حجيت
آثار باواسطۀ استصحاب،
از اين قضيه يعنى حجت نبودن ِ
اصل ُم ِثبت" ياد مىكنند.
ً
اصل ُم ِثبت اصطالحا يعنى اجرای استصحاب در موضوع و اثبات اثر عادی يا تكوينى بر
آن به قصد اثبات آثار شرعى بر آن اثر عادی يا تكوينى.
همانطور كه گفته شد نظر مشهور عدم ّ
حجيت اصل مثبت است.
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ً
گاها اختالف در مىگيرد .يك فقيه مىگويد فالن استصحاب اصل مثبت است و ّ
حجت
البته
ّ
نيست و فقيه ديگر مىگويد خير ،واسطه خفيه است بطوری كه عرف از آن چشمپوشى مىكند.
پس استصحاب صحيح است.
ّ
در حالى كه واسطه ّ
خفيه باشد ،استصحاب را كماكان حجت مىدانند.
ً
مثال اگر يقين داشتهايم كه فالنى پدر اين شخص است و اكنون شك كردهايم ،استصحاب
مىكنيم كه او هنوز پدر اين شخص است .اثر ّ
عاديه پدری او ،پسری اين شخص است نسبت به
ً
او ،چون پدری و پسری غير قابل تفكيكاند پس اين پسر نيز كه استصحابا پسر اوست آثار شرعى
پسر بودن منجمله وجوب انفاق بر پدرش را بر خود حمل مىكند .در اينجا نيز اصل مثبت بكار
ً
رفته است اما واسطه آنقدر واضح و هميشگى و غير قابل خدشه است كه عرفا ذهن آن را نمىبيند
بنابراين مىگويند ّ
خفيه است.

 -11پس از استصحاب وجوب اكرام مؤمنين ،اكرام نمودن زيد كه از مصاديق مؤمنين است؛ جزو
موارد اصل مثبت محسوب نمىشود تا ّ
حجت نباشد .اصوليون چنين استنتاجى را از مصاديق
انتزاع شده از خود مستصحب يا به عبارتى ذات مستصحب دانسته ،روا مىدانند.

ّ
شرطيات و
 -11از موارد ديگری كه از اصل مثبت استثنا شده است ،استصحاب جزئيات،
استصحاب مستصحب اين لوازم او كه به جعل شرعى به او
مانعيات مستصحب است .پس از
ِ
پيوستهاند نيز از وجود او نتيجهگيری شده در زمان حال موجود فرض مىگردند.
استصحاب وجوب يك نماز ،بايد نمازی گذارد با تمام جزئيات و رعايت شرايط و
بنابراين پس از
ِ
پرهيز از موانع.

 -12اگر در اصل حدوث چيزی شك كرديم مىتوانيم "عدم حدوث" آن را استصحاب كنيم .مثل
ً
استصحاب عدم بلوغ زيد .بر اين استصحاب آثار شرعى مثال در اينجا عدم تكليف نيز حمل
مىشوند.
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 -13اگر علم به حدوث طهارت و نيز حدث داريم اما هر دو مجهول التاريخ هستند يعنى زمان
آنها را به خاطر نداريم ،در اين صورت هم طهارت و هم حدث چون يقين به حدوثشان داريم
استصحاب مىشوند .اين دو استصحاب با هم تعارض كرده هر دو از ّ
حجت ساقطاند.
ً
البته برخى گفتهاند اصال هيچ يك ،از ّاول ،جاری نمىشوند چون يقين به هر يك ،ناقض يقين به
ديگری است چون طهارت و حدث نمىتوانند با هم وجود داشته باشند.
ّ
َ ِّ
مكلف تحصيل طهارت است زيرا ّ
ذمهاش به جمله شارع كه گفته "صل مع
در هر حال وظيفه
ً
الطهارة" مشغول است حال اگر يكى از آن دو معلوم التاريخ باشند يعنى دقيقا به ياد آورده شدند.
ً
ظاهرا قول درست ،جريان استصحاب در معلوم التاريخ و عمل طبق آن است.
البته اگر مثال اينگونه باشد كه بدانيم مرگ پدر در روز پنجشنبه بوده و نيز اسالم آوردن وارثش در
ّ
همان حوالى ،اما شك كنيم كه مقدم بر آن بوده تا ارث ببرد يا خير؟
ً
در اينجا ظاهرا نسبت به مجهول التاريخ ،استصحاب عدم حدوث در زمان معلوم التاريخ جاری
مىشود.
در آن مثال نخست نيز مىتوان نسبت به مجهول التاريخ ،استصحاب كرد :استصحاب عدم
حدوث حدث تا زمان معلوم طهارت و كمى پس از آن .در اين صورت دليلى بر باطل شدن طهارت
در دست نيست.
بنابراين نسبت به مجهول التاريخ همواره مىتوان برای آن تاريخ معين استصحاب عدم جاری كرد
و برای معلوم التاريخ استصحاب بقاء اثر تاكنون.

 -14اگر دليل استصحاب سيره عقالء يا عقل باشد ،برای اهل كتاب جايز است كه پس از قبول
ّ
نبوت پيامبر اسالم (ص) ،اگر در نسخ دين خويش شك دارند ،بر همان دين باقى باشند.
اما از شرايط اين استصحاب كه در واقع نوعى برائت نسبت به لزوم تغيير دين است ،فحص است
در معارف دين اسالم تا ببيند كه بر دليلى كه بر نسخ داللت كند ظفر مىيابد يا خير.
ّ ٌ
نمىشود گفت اينجا جای احتياط است .زيرا شك ،شك در اصل تكليف است نه مكلف به .زيرا امر
داير است بين مجزی بودن دين قبل و بين عدم اجزاء آن و لزوم عمل به دين محم (ص).
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ّ ٌ
حتى اگر قبول كنيم كه شك ،از نوع شك در مكلف به است ،در اينصورت از موارد اقل و اكثر
ّ
استقاللى است .زيرا دين اسالم به منزله مصدق آن اديان و تتميم آنهاست گرچه تمام اديان
پيشين بنفسه مستقلاند .پس در هر حال در اكثر يعنى اسالم برائت جاری مىشود.
اما آنكه در دين محمد(ص) شك كند تكليفش بقا بر دين سابقش و يا اگر ندارد ،عمل به حسن و
قبح عقلى است.
و نيز آنكه به دين محمد(ص) قطع داشته اما اكنون در قطع سابقش نيز شك كرده ،تكليفش
همان عمل به حسن و قبح عقلى است .همين و بس .و يا اگر دين سابق داشته به آن رجوع
مىكند.
اين تكليف اوست نسبت به خودش .اما تكليف ديگران نسبت به او ربطى به اين مسئله ندارد ،و
ً
ديگران طبق اجتهاد خودشان عمل مىكنند مثال ممكن است كسى به قتل او فتوی دهد يا كسى
او را ّ
مبری بداند .كما اينكه هنگامى كه او از دين ّاولش به اسالم رو مىآورد ممكن است اهل آن
دين به قتلش فتوی دهند.

 -15مقصود از شك در استصحاب ،عدم يقين است پس شامل ّ
ظن نيز مىشود .هم لغويون شك
را در اين معنا جايز مىدانند و هم از ظاهر برخى روايات برمىآيد كه مقصود از شك ،نبودن يقين
ّ
است .چنانچه امام(ع) مىفرمايند" :ال تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين آخر" يعنى تنها
يقين است كه ناقض يقين است .پس شك و ّ
ظن هر دو به يك چوب رانده شدهاند و كلمه شك در
حديث هر دو را شامل است .و نيز موضوع استصحاب بايد بقاء داشته باشد تا حكم را در آن
ّ
ّ
كماكان جاری بدانيم .يعنى قضيه متيقنه سابق و مشكوكۀ فعلى بايد متحد باشند ،نه اينكه يقين به
َّ
َّ
نجاست انگور ُمغلى داشتيم حاال كه در نجاست كشمش ُمغلى شك كردهايم استصحاب كنيم.
البته اين اتحاد ،كافى است كه اتحادی عرفى باشد نه اتحادی به دقت عقلى كه اشكال شود
باالخره در اثر گذر زمان تغييرات ظريف فيزيكى و شيميايى در موضوع روی داده است .بطوری كه
اين آب ،آب ديروز نيست يا اين انسان ،انسان يك سال قبل نيست .خير!
پس هر كجا عرف قائل به وحدت موضوع بود ،صرف نظر از دقت عقلى ،پای استصحاب مىتواند
به وسط كشيده شود.
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ّ
 -16أمارات (يعنى آيات و روايات) بر استصحاب واردند ،زيرا استصحاب وظيفه شاك است و آنها
شك را از بين برده به منزله علم اند ،و اگر اينگونه نباشد كثيری از أمارات با استصحاب تخصيص
مىخورد و ديگر ظهور أمارات بىارزش مىگردد ،به اصطالح تخصيص اكثر رخ مىدهد كه قبيح
ّ
است .اما خود استصحاب بر ساير اصول عمليه مقدم مىشود زيرا استصحاب به منزله بيان و
ِّ
مؤمن كننده از عقاب است پس ديگر نوبت به برائت و احتياط و تخيير نمىرسد.
ّ
حتى اگر دليل برائت را مانند استصحاب نقلى دانستيم ،بايد استصحاب مقدم باشد واال آنقدر
برائت جاری مىشود كه نوبت به استصحاب نمىرسد يعنى تخصيص قبيح روی مىدهد و اين
ً ّ
اصل شرعى كامال معطل مىماند .از اين تقدم أمارات بر استصحاب و استصحاب بر ساير اصول
تعبير مىكنند به :االستصحاب عرشاالصول و فرش األمارات.

 -17اگر لباس نجس شدهای را در ظرف آبى قليل بشوييم ،آنگاه در حين شستن شك كنيم كه
نكند اوصاف آب تغيير يافته پس آب هم نجس شده و ديگر پاك كننده نمىباشد ،در اينجا دو
استصحاب جاری مىشود يكى استصحاب طهارت آبّ ،دوم استصحاب نجاست لباس .اما ّ
تعبد
ً
اصطالحا ّاولى را اصل سببى و دومى را اصل َّ
مسببى
به ّاولى رافع شك در جانب ّدوم است.
ّ
مىدانند .اصل سببى همواره بر اصل َّ
مسببى مقدم داشته مىشود ،در غير اينصورت بىجهت
سبب تخصيص آن خواهد شد.
ً
ً
 -16اگر از دو اناء كه هر دو قطعا طاهر بودهاند ،اجماال يكى نجس شود اما معلوم نباشد كدام،
در اين صورت اگر نسبت به هر يك از آن دو اناء استصحاب طهارت جاری كنيم مخالفت قطعيه
صورت گرفته است .پس جز در يكى نمىتوان استصحاب جاری كرد .اين نيز يك دليل ديگر است
به نفع جواز ترخيص در بعضى اطراف علم اجمالى.
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 -11قواعدی مانند قاعده تجاوز و فراغ (يعنى عدم اعتنا به شك پس از گذشتن از محل آن)،
قاعده صحت عمل غير (يعنى بنا بر درستى عملى است كه ديگری انجام داده) ،قاعده يد (يعنى
هر آنچه در استيالء كسى است از آن اوست مگر خالفش ثابت شود) ... ،كه همگى مربوط به
ّ
ّ
شبهات موضوعيه هستند؛ همگى بر استصحاب مقدماند مانند تقدم ساير أمارات بر اصول.
ً
ِّ
شايد بتوان گفت آنها تخصيص زننده استصحاباند مثال قاعده نخست ،شك بعد از محل را ديگر
شامل حكم استصحاب نمىداند؛ يا قاعده ّدوم ،شك در كاری كه ديگری انجام داده است را روا
نمىداند؛ يا قاعده سوم ،شك در ّ
ملكيت را جايز نمىداند.
َ
در واقع دليل استصحاب يك عام است" :إذا شككت  "...و اين قواعد بعضى از انواع شك را از آن
ً
تخصيص مىزنند بخالف قاعده قرعه (حل كردن امور مشكوكه با قرعه ،ابتدائا) ،زيرا اين قاعده
ّ
منازعات تزاحمى مانند تقسيم اعيان مشتركه به اثبات نرسيده است .اگر
حجيتش جز در موارد
ِ
مى خواستيم همواره به اين قاعده در تمامى شكوك و مشتبهات عمل كنيم ،جايى برای جريان
ّ
اصل استصحاب باقى نمىماند .پس اين قاعده بر استصحاب مقدم نيست.
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اجتهاد و تقليد
 -1اجتهاد ،بكار بردن َجهد (= تالش) است برای تحصيل علم .مجتهد كسى است كه بر
استنباط احكام شرع از ّادله توانايى دارد.
ّ
پس مقصود از مجتهد كسى نيست كه در تمام ابواب فقه تحقق و ّ
تفحص كرده اما هنوز به علم
نرسيده است .و نيز كسى نيست كه به نظرات اساتيدش و ساير فقهاء علم داشته باشد اما هيچ
ترجيح يا نظری در گفتههای ايشان ندارد.
و نيز برای صدق اجتهاد الزم نيست مجتهد بالفعل به تمام احكام شرع محيط بوده به اين معنى
كه آنها را در حافظه موجود داشته باشد.
ّ
مجتهد كسى است كه واجد ملكه استنباط باشد و هرگاه مراجعه كند ،بتواند از ادله ،احكام را
استنتاج نمايد .معروف است كه اجتهاد قوهای بسيط و روحانى (= ملكه) است.
اينگونه كه ما اجتهاد را تعريف كرديم  -و بخصوص گفتيم كه الزم نيست او بالفعل واجد علم باشد
تصور ّ
 نتيجه مىشود كه فرض و ّتجزی در اجتهاد ممتنع است .پس حتى اگر نشود از مجتهد
متجزی تقليد كرد تنها به اين دليل است كه مجتهد ّ
ّ
متجزی وجود خارجى ندارد (يعنى سالبه به
انتفاع موضوع است).
ً
اين فرض نيز كه اجتهاد مانند طى مسير است و اندك اندك و تدريجا حاصل مىشود و هر مجتهد
مطلقى ،نخست ّ
متجزی بوده است ،فرض نادرست و قياسى مع الفارق است .زيرا اجتهاد ّ
كيفيتى
نفسانى است كه از كثرت (كه ّ
تجزی فرع آن است) ّ
مجرد است.
گرچه مىپذيريم كه تحقيق و ّ
تتبع دخلى تام در حصول اين ملكه دارد ،اما در هر حال ،هرگاه اين
ملكه حاصل شد تام است و بسيط.
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چند تنبيه:
 -1جواز عمل مجتهد به رأی خويش بديهى است.
 -2كسى قائل به جواز رجوع مجتهد به مجتهدی ديگر نشده است و همه گفتهاند حرام
است .گرچه اين حرمت محل خدشه است .مسائل را به دو دسته مىتوان تقسيم كرد:
نخست آنها كه مجتهد در آنها اجتهاد كرده استّ ،دوم آنها كه مجتهد هنوز سراغ آنها نرفته
است.
اشكال نشود كه فرض قسم ّدوم باطل است .اگر اجتهاد را ملكه نفس مجتهد دانستيم،
ّ
در اينصورت از متعلق خارجى يعنى مسائل شرع مجرد است .دليلى برای اختصاص ّادله
تقليد به جاهل و حكم به عدم جريان آنها در حق مجتهد وجود ندارد .اصل اوليه نيز در
ً
اينجا مطلقا جواز است زيرا تقليد عالم از عالم مستلزم هيچ قبح عقلى نيست.
بنابراين مجتهد بى هيچ اشكالى حتى در آنچه به علم رسيده است مىتواند به علم ديگری
ّ
رجوع كند و از او تقليد كند چه رسد به مسائلى كه در آنها متمكن از تحصيل علم است اما
ً
عمدا ترك كرده.
 -3راجع به نفوذ حكم مجتهد و حدود آن ميان علماء اماميه اختالف است .برخى چون
اخباريون اجتهاد را حرام و حكم مجتهد را نافذ نمىدانند .مشهور ،حكم او را تنها در
قضاوات نافذ مىدانند .قليلى از اصوليون (از متأخرين نراقى و از معاصرين امام خمينى(ره)
و شاگردانش) حكم او را به ميزانى كه در جامعه مبسوط اليد است نافذ مىدانند .اين مسئله
را در بحث تقليد بررسى خواهيم كرد.
ّ
مقدماتى برای اجتهاد قائلاند :علم به قواعد ّ
عربيه و معانى مفردات ،علم به آيات و
-4
ّ
روايات ،وقوف بر مسائل اصولى ،وقوف بر احوال رجال ... ،فرض اين مقدمات ،عادتى است
ً
ّ
يعنى عادتا چنين بوده كه مجتهدان پس از علم به اين مقدمات واجد ملكه اجتهاد شدهاند.

ّ -2
اماميه چنين اعتقاد دارند كه خداوند را در هر مسئله ،حكمى واقعى و ثابت است .گاهى
مجتهد به آن حكم مىرسد و گاهى آنچه مجتهد به آن فتوی مىدهد غير از حكمى است كه نزد
ّ
خداوند برای مسئله محقق است ،بنابراين مجتهد گاهى خطاكار است .اين قول را "تخطئه" گويند.
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عدهای از اهل ّ
سنت گويند ،احكام دارای ما به ازاء واقعى عندالله نيستند و هر آنچه را كه مجتهد
به آن مىرسد همان حكم شرع عندالله است .اين قول را "تصويب" گويند .طبق اين قول ،اجتهاد
خود از مصادر تشريع است.
البته توجه شود كه تخطئه و تصويب در احكام شرع (يعنى فقه) جاری است ،و كسى در اصول
دين و معارف قائل به تصويب نشده است .همه گفتهاند در آنجا يك حقيقت واحد خارجيه وجود دارد
گرچه در تشخيص آن خطا كنيم .و نيز واضح است كه در موضوعات خارجيه مثل جهت قبله تنها
يك نظر صحيح است .همينطور در بديهيات عقليه مثل حسن شكر منعم و ّرد وديعه و انصاف و
قبح ظلم و عبث و كذب.

 -3تشخيص اجتهاد امری شخصى است و به علم حضوری ّ
ميسر مىشود .پس آنكه اين ملكه را
ً
در خود ديد برای خود مجتهد است و آثار اجتهاد  -مثال حرمت تقليد بنا بر فرض آنان كه تقليد را
بر مجتهد حرام مىدانند  -بر او حمل مىشود .مسلم است كه استاد يا شيخ نمىتواند اجتهاد
فردی را تشخيص دهند يا رد كند ،مگر از طريق گمان خود اما همين گمان ايشان يا حتى قطع
ايشان  -كه در نفس االمر امری ّ
ظنى است  -يك فايده دارد و آن اثبات اجتهاد اين فرد است برای
ديگران.
شهادت دو عادل بر اجتهاد كسى ،أماره اثبات موضوع است همانطور كه در مورد ساير موضوعات
چنين است.

 -4بحثى حول تأثير زمان و مكان بر اجتهاد:
رسول اكرم (ص) فرموده" :حالل محمد حالل است تا روز قيامت و حرام او حرام تا روز قيامت" .و
على(ع) فرموده" :بدعتى آغاز نشد جز آنكه ّ
سنتى ترك شد" .احاديث به اين مضمون بسيارند.
عنصر زمان و مكان تنها به نحوی مىتوانند بر اجتهاد اثر بگذارند كه احكام منصوصه را باطل
ننمايند .فقهاء معتقدند كه موارد زير از آن اثراتاند:
ً
الف -تأثير در صدق موضوعات :مثال آنكه در روزگار گذشته غنى محسوب مىشده،
امروزه فقير محسوب مىشود و مستطيع نيست .بذل نفقه روزگار گذشته با امروزه كه عرف و
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شأن تغيير كرده است ،تغيير كرده است .ظروف و البسه كه در گذشته قيمى بودهاند امروزه
مثلى شدهاند .بسياری از آنچه تا ديروز مكيل و موزون به حساب مىآمدهاند امروزه مكيل و
موزون نيستند تا ربا در آنها معنى داشته باشد.
ّ
ً
ب -تأثير در مالكات احكام :مثال خون كه چون گذشته منفعت محلله نداشت بيعش
ّ
ً
حرام بود امروزه منفعت محلله پيدا كرده است .قطع اعضاء ّميت كه در گذشته انتقاما
صورت مىگرفت و حرام بود امروزه شفا دهنده است .ديه كه در گذشته به سكه رايج يعنى
ّ
ّ
طال و نقره تعلق مىگرفت امروزه مىتواند به پول رايج تعلق گيرد( .واضح است كه اين نوع
ً
تأثير تنها در صورتى است كه مناط حكم مجهول و مبهم نبوده باشد بلكه صريحا ذكر شده
يا عند العقالء روشن باشد تا پس از احراز تغيير آن ،حكم تغيير كند).
ً
ج -تأثير در تنفيذ حكم :مثال گرچه نصوص در حالل بودن فىء و انفال در عصر غيبت
برای شيعيان بسيار است بنابراين آنها مىتوانند زمينهای موات را آباد كنند و مالك شوند،
معادنى را بيابند و مالك شوند يا به گنجها دسترسى پيدا كنند و مالك شوند .اما امروزه كه
ابزار و لوازم صنعتى پيشرفت نموده اگر اسلوب خاصى وضع نشود ،بزودی تمام ذخائر تمام
مىشود و طبقهای بسيار ثروتمند و ساير طبقات بسيار ضعيف مىشوند پس برای حفظ
ّ
نظام و بسط عدل و قسط ميان مردم و انتفاع همه آنها به نحو يكسان ،حاكم خود تسلط بر
ّ
انفال و فىء را تكفل مىكند و ثروت را يكسان ميان مسلمين تقسيم مىنمايد.
اين استدالل بر دو مطلب استوار است يكى لزوم ِاعمال اجباری قسط؛ ّدوم اين گمان كه
اينگونه مىتوان به قسط رسيد(.بسط انديشههای كمونيستى در قبول اين مقدمات بىتأثير
نبوده).
مثال ديگر غنائم جنگ است .اتفاق فقهاء در گذشته اين بود كه غنائم بايد ميان مقاتلين
تقسيم شود اما امروزه از اين حق جنگجويان صرف نظر شده است؛ با اين استدالل :غنائم
شامل تانك و هواپيما مىباشند كه بسيار بزرگاند پس چگونه مىتوان آنها را به جنگجويان
داد؟ اين مطلب قابل بحث است و درست مانند مسئله قبل مىشود در آن نقض و ابرام
كرد.
مثال ديگر لزوم طواف در مطاف و سعى در مسعى و ذبح در منا است كه تزايد حجاج ديگر
اجازه چنين كارهايى را نمىدهد .از اين رو در موضوع ،قائل به ّ
توسع شدهاند .به نظر مىرسد
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اگر مطلب را از طريق عسر و اضرار حل مىكردند معتبر بود .در هر حال اين مثالها نيز از
امثله ّ
توسع در تنفيذ حكم است.
ً
د -تأثير در بگونهاى ديگر نگريستن به مسائل :مثال حقوق جديدی در مجتمع
انسانى تعريف شده است و خريد و فروش آنها رواج يافته است مانند حق امتياز و يا حق
رأی .فقهاء به اين سمت حركت مىكنند كه آنها را نيز قابل خريد و فروش بيابند .مثال
ِّ
ديگر ،حق مالكيت بر معدنى است كه انسان در زمين خود يافته يا گنجى كه در ملك خود
پيدا كرده .مىگويند چون امروزه با وسايل جديده تا عمق بيشتری انسان مىتواند بكاود و هر
ّ
چه آنجاست درآورد و از آن خودش كند بعيد است معدن يا گنج به صاحب ملك تعلق بگيرد.
ّ
ّ
بعالوه مىگويند گنج ذخيره ملى و معدن سرمايه ملى است.
ً
ه -تأثير در تعيين اسلوب :مثال اسلوب دفاع به اختالف ازمنه متغير مىشود پس برای
عمل به آيه(و ّاعدوالهم ما استطعتم من قوة) هر روز نوعى استراتژی الزم است ،يا راههای
تبليغ دين هر روز عوض مىشوند .برای عمل به دستورات تبليغى دين هر روز بايد به
شيوهای نو ّ
متوسل شد يا ّ
تشب ه به كفار هر روز به نحوی است كه بايد از آن احراز كرد ،و اگر
ّ
مختص كفار بوده امروز لباس مشترك كفار و مسلمين شود ،ديگر
لباسى كه ديروز لباس
شامل حكم ّ
تشبه نخواهد شد.
مثال ديگر قضاوت است ،اگر ديروز يك قاضى كفايت مىكرده امروزه آنچنان ورع كمياب
شده است كه بايد چند قاضى در مسئلهای حكم كنند و يا به چند محكمه در طول هم
قضاوت را ارجاع داد تا عدالت رعايت شود.
تنبيه :در دخالت زمان و مكان در اجتهاد بايد دقت بسيار نمود ،زيرا اكثر استحاللهايى كه
صورت گرفته بر مبنای صالحديدهايى ظنى بوده .بايد دقت نمود تا در آينده امثال اين لغزشها
صورت نگيرد ،زيرا نه تنها آخرت بلكه دنيا نيز از دست مىرود.
تجربه بشر در اين كره خاكى نشان داده است كه هرگاه علماء دين در مصاديق شرع دخالت
كردهاند و بجای مردم تصميم گرفته در زندگى خصوصى و اجتماعى آنان دخالت نمودهاند ،جز
ّ
خرابى و تشتت ببار نيامده است و وجههی دين نيز شكسته است.
ّ
و نيز هرگاه عالمان دينى به توجيه اعمال حكام پرداختهاند ،تنها قدر و ارزش خويش را پايمال
كردهاند و نيز هرگاه خواسته اند حقائق دين را با علوم تجربى يا انسانى توجيه كنند و از دين به نفع
آنها عقب بنشينند ،چيزی جز خسارت نصيب آنها نشده است.
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 -5تقليد در فروع دين عبارتست از أخذ رأی غير برای عمل به آن .دليل جواز آن سيره عقالء است
بر رجوع جاهل به عالم.
برای هر ّ
عامى بديهى است كه يا بايد به كسب علم بپردازد يا در مقام عمل به عالم رجوع كند.
ً
عامى ،با استناد به كتاب و ّ
الزم نيست ّ
سنت دليل يا برهانى بر جواز تقليدش بيابد – مثال با استناد
َْ
به آيه نفر يا روايات ارجاعيه (كه در آنها ائمه(ع) به اصحابى چون أبان بن تغلب ،زراره و يونس بن
عبدالرحمن كه اولين طبقه از فقهاء شيعه بودهاند و پس از احاطه بر جميع نصوص و تطبيق اصول
و فروع ،به لفظ ّ
نص فتوی مىدادهاند ،ارجاع دادهاند) .چنين تعميقى الزم نيست زيرا فرض بر اين
ً
است كه او عوام است و اگر جواز رجوع او را نيز به اجتهاد در اين مسئله منوط كنيم ،عمال باب
علم بر روی عامه مردم مسدود خواهد شد.
بنابراين ،اصل تقليد ،امری بديهى و سيره عاقالن است و نياز به دليل ديگری ندارد.
پرواضح است كه در خود ّ
كليت مسئله تقليد ،تقليد نمىتوان كرد زيرا موجب دور است يا تسلسل.
ّ
نتيجه اينكه اخبار داله بر جواز تقليد و نيز اقوال علماء در اين مسئله همگى امضاء حكم عقلاند
نه چيزی بيشتر.
 -6تقليد از عليم
نظر مشهور در ميان اصوليون اين است كه اگر تقليد ميان عليم و اعلم دائر شود ،تقليد از اعلم
واجب است .البته اين نظر مخالفين زيادی نيز دارد .جمله سيد مرتضى كه مىگويد" :فمنهم من
ّ ً
مخيرا "(الذريعة )2: 611 ،داللت بر اين دارد كه مخالفت با اين مسئله از ديرباز قائلينى
جعله
ّ
ّ
داشته است،محقق حلى نيز در مسئله با احتياط فتوی داده گفته است" :األقوی األخذ بقول
االعلم" .در ميان اهل سنت نيز گفتهاند قاضى ،حاجب و عضدی قائل به جواز تقليد از غير اعلم
شدهاند با اين استدالل كه اين مسئله در زمان صحابه نيز بوده است و در آن زمان به قول بسياری
از آنها عمل مىشده گرچه اعلم نيز در ميانشان بوده است( .منتهى الوصول و األمل)221 ،
اما استدالل قائلين به لزوم رجوع به اعلم:
الف -ادعا كردهاند كه عقل در حكم به عدم جواز تقليد از مفضول مستقل است .مىگويند قول
ّ
ّ
فاضل ّ
الحجية است.
الحجية است بخالف مفضول كه مشكوك
متقين
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مى توان به اين نحو به ايشان جواب داد كه تنها دليل تقليد ،رجوع جاهل به عالم است كه در
ً
فاضل و مفضول مشترك است بنابراين دليلى برای شك وجود ندارد .حاال اگر شما شخصا شك
كردهايد ،مسئلۀ شخصى شماست.
ّ
در واقع ّ
حجيت قول عالم به علم او تعلق مىگيرد و تنها همين علم در اثبات جواز تقليد از او كافى
ّ
است چه اعلمى پيدا شود و چه نشود .در واقع وجود يك انسان ديگر به عنوان اعلم از ادله
اثباتكننده ّ
حجيت قول عليم اجنبى است ،پس شك كردن هيچ وجهى ندارد.
اوليه ،عدم ّ
ب -ادعا كردهاند كه اصل ّ
حجيت رأی ديگری است .از اين اصل ،متابعت از رأی
ً
اجماعا خارج شده است ،اما متابعت از مفضول كماكان در حكم عدم ّ
حجيت خود باقى
أفضل
است.
جواب اين است كه اصل ّاولى تخيير ميان رجوع به اهالى علم است ،يعنى تمام آنها كه واجد
صفت علم باشند .بر لزوم مراجعه به اعلم و ترك عليم ،دليلى نداريم پس برائت جاری مىكنيم.
ً
مضاف بر اينكه اجماع بر انحصاری كه ّادعا شده است ،نادرست است زيرا اصال اجماعى در اين
مسئله وجود ندارد ،به شرط وجود داشتن نيز ّ
حجت نيست.
ج -به برخى اخبار استدالل كردهاند( .ر.ك :وسائل ،16 ،باب  ،1صفات القاضى) .اما تمامى اين
اخبار مربوط به قضاوتاند نه افتاء .مضاف بر آنكه همگى ضعيف السنداند.
د -گفتهاند قول افضل به واقع نزديكتر است پس احتياط در اخذ آن است .جواب اين است كه
هيچ دليلى بر اقربيت قول اعلم به واقع در دست نيست .مضاف بر اينكه در بسياری موارد اين
فاضل است كه مطابق احتياط نظر مىدهد نه افضل .در اين صورت شما بايد قائل به وجوب
ً
احتياط در همه حال شويد .پس اصال بايد تقليد را حرام بدانيد .چون اگر بخواهيد به اين مالك
(يعنى لزوم اخذ به احتياط) عمل كنيد ،اجتهاد و تقليد هيچ يك معنى ندارد و همه بايد اخذ به
احتياط كنند.
مطلب ديگر آنكه بسيار اتفاق مىافتد كه آنكه امروزه مفضول است ،فتوايى مخالف افضل
معاصرش مىدهد ،اما فتوای او را فتوای بزرگان اعصار گذشته نيز تائيد مىكنند ،بزرگانى كه از
افضل اين قرن هم افضلاند .در اين صورت احتياط در اخذ به قول ايشان است.
به عبارت ديگر اگر استدالل ايشان درست باشد تنها از يك نفر مىشود تقليد كرد و آن نادرۀ تمام
ً ّ ّ
اين اعصار است مثال عالمه حلى .اما اين سخنى است كه هيچ كس قائل به آن نشده است.
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ً
ه -ادعا كردهاند كه سيره عقالء لزوم رجوع به اعلم است .اتفاقا امر به عكس است .سيره عقالء
در رجوع به نخستين عالمى است كه به زعم ايشان خبير است ،و اين نكته كه اعلمى در يكى از
اقطار عالم موجود است هيچ گاه مورد اعتنا قرار نمىگيرد.
ً
كما اينكه در مراجعه به طبيب مىبينيم مردم بدنبال طبيب حاذق(يعنى وارد يا خبره يا اصطالحا
عليم) مىگردند نه بدنبال احذق زمانه .آری ممكن است كسى پيدا شود و برای مداوای مرض خود
به جستجوی بهترين پزشك برآيد اما عقالء او را مالمت كرده ،وسواسى به حساب مىآورند .يا
راجع به ساخت يك خانه يا در مشورت با يك وكيل به سراغ اهل علم مىروند نه اعلم دوران .صرف
ً
عرفا ّ
اهليت داشته باشد ،همين و بس .الزم
علم در همه اين موارد كفايت مىكند يعنى فرد بايد
نيست در رشته خود بهترين باشد.
خالصه كالم :سيره عقالء  -آنگونه كه مىبينيم  -در رجوع به اهل علم است نه اعلم .مضاف بر
اينكه در اين موارد تكوينيه ،كفايت كردن به عليم ممكن است سبب اضرار مادی و جسمانى شود
اما در احكام تشريعيه خوف ضرر مندفع است زيرا در إجزاء امتثال هنگامى كه به اهل علم رجوع
ً
ً ّ
شده است عادتا و عرفا شكى نيست.
آيه شريفه نفر نيز متضمن همين مطلب است .قول تمام فقيهانى كه به منطقه خويش بازگشتهاند
و انذار ايشانّ ،
حجت است ،الزم نيست آنها از ميان خود كسى را برگزينند و همگى به او ارجاع
دهند .در روايات ارجاعيه به اصحاب نيز چنين است ،حضرت(ع) مردم هر ناحيه را به فقيه همان
ناحيه ارجاع داده است تنها مالك مشترك ميان اين چند نفر كه بطور همزمان مورد مراجعه مردم
بودهاند ،علم است ،همين و بس .تنها علم كفايت مىكند .در برخى از همان روايات ائمه(ع)
ّ
استدالل مىكند كه او مطلع است ،او عليم است به او رجوع كنيد .هيچ گاه نگفتهاند چون او اعلم
است به او رجوع كنيد.
خالصه كالم :تقليد از عليم كفايت مىكند و لزومى به تقليد از اعلم نيست.
ّ
تذكر :حتى آنان كه قائل به وجوب تقليد از اعلم شدهاند ،در مقام اثبات يعنى اينكه اعلم كيست و
چگونه شناخته مىشود ،به مشكل برخوردهاند.
برخى گفتهاند شناختن آن ممكن نيست ،برخى گفتهاند به صرف شهادت دو شاهد عادل كفايت
مىكند .جالبتر از همه اينكه امروزه حدود صد رساله عمليه منتشر شده است؛ اين به آن معنى
است كه بر مرجعيت حداقل صد نفر ،شاهدان عادلى پيدا شدهاند كه هر يك مرجع خود را از
ديگران اعلم مىدانند.
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ً
حتى برخى ادعا كردهاند كه چند مرجع با هم ،همگى مستقال اعلم هستند .آنگاه مردم را به تقليد
از اين چند اعلم! فرا خواندهاند .در برابر ،رقبای ايشان نيز برای خود چند اعلم دست و پا كرده ،آنها
را ترويج مىكنند .همين امورمتضمن ناكارايي وجوب تقليد از اعلم در مقام عمل است.
ً
ً
ظاهرا لحاظات سياسى در حكم به لزوم رجوع به اعلم ،بىتأثير نبوده است .تلويحا فقهاء
ّ
مىخواستهاند از تشتت و پراكندگى رياست مذهبى در شيعه جلوگيری كنند .گرچه اينها مؤثر
نيفتاده است و باز هم پراكندگى روی آورده است .اينك بجای چند عليم ،چند اعلم مرجعيت را
بدست گرفتهاند ،و طرفداران هر يك مرجع خود را اعلم مىدانند.

 -7تقليد از ّميت:
مشهور اصوليون تقليد استمراری از ّميت را  -يعنى بقا بر تقليد از كسى كه مرده است را -جائز
ّ
مىدانند .اينان به ادلهای استدالل مىكنند كه شامل تقليد ابتدايى از ّميت نيز مىشود .اين ّادله
عبارتند از:
الف -سيره عقالء.
ب -اجماع.
ج -اطالقات روايات ارجاعيه (كه معصومين(ع) به اصحابشان ارجاع دادهاند) كه شامل
عمل به علم ايشان حتى پس از مرگشان مىشود.
ّ
اما تقليد ابتدايى از ّميت :از زمان عالمه حلى ،مشهور فقهاء قائل به عدم جوازش شدهاند .البته
پس از آن تاريخ هم ،اخباريون و نيز ميرزای قمى قائل به جواز بودهاند.
اما استدالل قائلين به منع:
ّ
ّ
ّ
الف -مقتضى اصل اولى عدم حجيت قول ميت است.
ّ
بر اين قول مىتوان اشكال گرفت كه چنين اصل اوليهای وجود ندارد .برعكس اصل اولى
ّ
حجيت علم است چه آنكه در كتاب مجتهد زنده يافت شود چه آنكه در كتاب مردگان يافت
شود.
انحصار ّ
حجيت به زنده بودن نويسنده ،مطلبى ثانوی است كه دليل مىخواهد.
ّ
ب -اجماع ،كه اشكال مىكنيم كه مفقود است مضاف بر آنكه حجت نيست.
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پس تا اينجا ديديم كه مخالفين ،دليل قانع كنندهای در دست ندارند .پس موافقين گفتهاند تقليد
ابتدايى از ّميت ولو از شيخ طوسى كه هزار سال پيش از دنيا رفته است ،جايز است .وجه جواز،
همان وجه جواز تقليد است يعنى رجوع جاهل به عالم .مناط ّ
حجيت در اينجا هم موجود است و
شك نمودن بىوجه است .زيرا ّ
حجيت قول عالم به علم اوست كه اكنون در كتبش موجود است و
برای اثبات جواز تقليد از او همين آثار علميهاش كفايت مىكند گرچه خود او مرده باشد .بسياری
ّ
مقلداناند كه هيچگاه در عمرشان مجتهد خود را نمىبينند و برای آنها زنده يا مرده بودن او
َ
عالم در عالم اجسام يا برزخ دخلى به موضوع ندارد و نسبت به ّادله
يكسان است .پس وجود ِ
ّ
حجيت قول عالم برای جاهلى كه به او مراجعه مىكند ،اجنبى است ،و شك كردن در اين موضوع
ّ
صرف وسواس است و بس .براستى اگر زنده بودن مجتهد برای مقلدين َدخل داشت بايد گفت هم
ّ
ّ
ّ
ً
شهر بودن او با مقلد نيز بايد نقش داشته باشد و نيز هم محله بودن او با مقلد .حقيقتا ارتحال
مجتهد به عالم قدس چيزی جز هجرت او از اين ُبعد از حيات به بعد ديگر نيست .عالم به علمش
بقا دارد كه در بود و نبود او برقرار است.
و چون بحث به اينجا رسيد مىتوان گفت :جاهل حتى مىتواند به قول امام(ع) رجوع كند و آن را
ّ
ً
بىواسطه اخذ كند ،در اين صورت او مقلد امام(ع) است( .البته چون مستقيما به مصادر مراجعه
ً
كرده ،عرفا به او مجتهد گويند) .آيا رحلت امام صادق(ع) در جواز اخذ به قول ايشان َدخلى دارد كه
در مدخليت حيات شيخ طوسى شك كنيم؟ آيا رحلت امام صادق(ع) شك كردن در ّ
حجيت
كالمش را موجب مىشود كه نسبت به عالمان قرنهای ديگر شك كنيم؟
از اين حيث معصوم(ع) و غير او يكساناند و تنها تفاوت ،مستند بودن علم معصوم(ع) به خداوند
مدخليتى در ّ
ّ
حجيت اقوالشان ندارد.
و غير معصوم به ايشان است ،و اين
ً
و نيز مىتوان اينگونه استدالل كرد :رأی مجتهد عرفا پس از مماتش باقى است پس جواز تقليد از
او استصحاب مىشود.
و نيز مىشود به اطالق آيات و روايات ّ
حجيت قول عالم استناد كرد ،در آنها ميان مرده و زنده
تفاوت نيست .البته اشكال كردهاند كه آيات و روايات بر الفاظ "منذر ،عالم ،راوی" استوارند كه در
ممات ،مجاز مىشوند و ظهور آنها تنها در حال حيات است و بس .اگر اينطور باشد پس امام
صادق (ع) نيز ديگر پس از ارتحالش عالم و امام نيست .در واقع اين ادعا كه در رحلت كسى الفاظ
ً
بر او مجازا حمل ميشود نهايت بىسليقگى و دليلبافى است.
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متمسك شد و گفت :باب علم مسدود است پس مطلق ّ
و نيز مىشود به دليل انسداد ّ
ظن  -كه
يكى از مصاديقش قول مجتهد مرده است ّ -
حجت است .اشكال كردهاند كه انسداد باب علم مورد
قبول تمام اصوليون نيست.
مخالفين گفتهاند سيره عقالء بر رجوع به عالم زنده است نه مرده .گوييم آری اما فقط در علوم
تجربى .اما در علوم انسانى برعكس نظريات هر چه قديمىتر باشند بيشتر مورد اقبالاند .زيرا
ً
مبانى آنها معموال ثابتاند .در هر حال سيره عقالء امری است كه برحسب اعصار و امصار مختلف
مىشود و نمىتوان بر آن تكيه كرد .زيرا بر عقل (به اصطالح روايى آن) مستند نبوده ،بر فهم
عرفى از قضايا مستند است ،و عرف نيز تابع تبليغ و عادات است.

 -6عدول ،به معنى تعويض مجتهد است .گاهى عدول در يك مسئله است ،گاهى در بعضى
مسائل و گاهى در تمامى مسائل ،و نيز گاهى عدول به اعلم است و گاهى به مجتهدی برابر و
گاهى به مجتهدی كه از نظر علم پايينتر از مجتهد ّاول بوده است.
عدول به اهداف مختلفى انجام مىشود :گاهى به اين گمان كه مجتهد ّدوم از مجتهد نخست در
اين مسئله اعلم است و گاهى با اين داعيه انجام مىشود كه فتوای او مطابقت بيشتری با عرف
عقالء و زندگى فعلى اجتماعى دارد و گاهى داعيه آن تنها تسهيل است.
اگر تقليد از اعلم را واجب بدانيم ،در هر حال عدول به غير اعلم جايز نيست و تنها مىتوان به
مجتهدی هم طراز عدول كرد ،و نيز ،عدول از غير اعلم به اعلم واجب است .در غير اينصورت
يعنى اگر در تقليد تنها علم را كافى دانستيم ،عدول به هر نحو كه باشد جايز است زيرا رجوع به
علم است .حتى در صورتى كه قائل به تقليد از ّميت باشيم ،عدول به اموات نيز جايز است .در هر
صحت عدولّ ،
حال مالك ّ
صحت تقليد از مجتهدی است كه به او عدول كردهايم.
از آنجا كه "تقليد" بحثى شرعى نبود و تنها مدرك آن عقل بود ،در اين مسئله نيز حكم عقل به
وجدان حكم عقل به عدم جواز ،كفايت مىكند و اصل بر جواز است.
جواز يا حتى عدم
ِ
ّ
حتى اگر دليل تقليد را برخى نصوص منجمله "فالرجعوا إلى روات احاديث" بدانيم  -با اغماض از
ّ
ضعف سند اين نصوص  -عدول ،مصداق رجوع مجدد است و با اطالقات نصوص مطابقت دارد.
پس بالاشكال جايز است .نيز ،مىتوان اينگونه گفت كه رجوع به ّروات ،مصاديق بسياری دارد كه
ّ
در آنها كه واجد شرايط آنند تخيير حاكم است .پس اگر در هر حكمى ،مكلف به يكى از ّروات
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ّ
ّ
رجوع كرد يا در يك حكم پس از مدتى به راوی ديگر رجوع نمود ،باز هم آن كلى رجوع به ّروات در
ضمن مصاديقش ،امتثال شده است و به وظيفه عمل شده است .پس دليلى برای شك در عدم
ً
جواز نيست .كرارا گفته شد كه اينگونه شكها هيچ منشاء عقاليى نداشته ،تنها وجه آن لحاظات
ّ
سياسى و اجتماعى است و نوعى تالش برای مطيع ساختن مقلدان.
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ظنون غير معتبره
ً
در اين فصل به بررسى قسمتى از اصول فقه اهل ّ
سنت مىپردازيم كه عمدتا مورد تائيد فقهاء
اماميه نيست.
 -1قياس :عبارت است از استنباط حكم واقعهای كه در آن ّ
نصى در دست نداريم ،از حكمى كه
ّ
ً
در شرع منصوص است؛ به دليل تساوی آن دو در علت حكم و مناط آن و مالكش .مثال اگر
شارع بگويد "خمر حرام است چون مست كننده است" ،پس اگر در حكم ساير ّ
سياالت مست
ّ
كننده مانند نبيذ و يا فقاع شك كرديم ،نسبت به آنها نيز به حرمت حكم مىكنيم به دليل اشتراك
جهت حرمت در آنها با خمر.
ّ
ّ
البته اين درست است كه اگر نصى در شرع بر علت حكم و مالك آن داللت كند به نحوی كه
ّ
دانسته شود كه آن ،علت حكم است كه حكم داير مدار آن است نه فقط حكمتى از حكمتهای
حكم_ كه گاهى هست و گاهى نيست_ در اين صورت به چنين قياسى ،قياس منصوص العلة
گويند .چنين قياسى ّ
حجت است چون ّ
نص َمقيس عليه _يعنى "خمر حرام است چون مست
كننده است"_ ّ
حجت است.
از مصاديق چنين قياس صحيحى ،قياس ّ
اولويت است .يعنى قياس در جايى كه آنچه مىخواهيم
ّ
نتيجه بگيريم (= فرع) در حكمُ ،ا ّ
ولويت داشته باشد نسبت به مقيس عليه (= اصل) ،چون علت
ُ
ً
مفهوم شده از لفظ در آن قویتر است .مثال اگر اصل (ال تقل لهما اف) باشد ،مفهوم اولويت (كه
گفتيم اصلى وضعى و لغوی است) بر تحريم ضرب داللت دارد.
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قياس صحيح ،تنقيح مناط است .تنقيح مناط يعنى اسقاط اوصاف موضوع و
از مصاديق ديگر ِ
ً
ّ
خصوصيات آن ،به اين دليل كه عرف مدخليتى برای آن در موضوع حكم قائل نيست .مثال اگر از
امام(ع) پرسيده باشند" :مردی كه در مسجد نماز مىخواند و بين سه و چهار شك كند چه كند؟ و
امام (ع)فرموده باشند :بنا را بر اكثر بگذارد" در اين صورت عرف برای رجوليت و نيز مكان شك
ّ
يعنى مسجد تأثيری در حكم قائل نيست و حكم را برای مطلق شاك بدون فرق ميان زن و مرد يا
مسجد و غير آن جاری مىداند.
در اينجا اشكال نشود كه چرا شما حكم زن و نيز خانه را از قياس كردن نتيجه گرفتيد ،آنهم
ً
قياسى كه منصوص العلة نيست .خير؛ آنچه صورت گرفته حقيقتا قياس نيست بلكه به مساعدت
فهم عرفى؛ عدم مدخليت قيود دانسته شده و در نتيجه ،حكم كلى از ّ
نص استخراج شده است.
آنگاه اين حكم كلى بر ساير مصاديق نيز صدق مىكند.
اما قياسى كه باطل است قياس مستنبط العلة است يعنى آنچه مجتهد به فكر و تالش خود برای
اصلّ ،علت ّتوهم كند و سپس حكم را برای موارد مشابه جاری سازدّ .علت ّ
حجت نبودن چنين
ِ
ّ
ّ
قياسى اين است كه ما علم به علت واقعى نداريم مضاف بر آنكه بسياری از آنچه علت مىدانيم
ّ
ّ
ً
علت تامه نبوده بلكه علت جزئيه است كه اصطالحا به آن حكمت گويند.
ّ
مدخليت داشتهاند اما ما آنها را به حساب
خصوصيات ريزی در ثبوت حكم
همواره ممكن است
ِ
نياورده باشيم .واقع مطلب آن است كه تمام اين اشكاالت به مثال قبل (مردی كه در مسجد در
نماز خود شك كرده بود) نيز وارد است .تنها مدافع فقيه يا به عبارت بهتر تنها مستمسك فقيه در
آنجا فهم عرفى است و بس.
همواره بر سر اين مطلب بين فقهاء اختالف مىشود .يكى مىگويد تنقيح مناط نمودم ،ديگری
مىگويد خير ،قياس مستنبط العلة كردی و باطل است.
در واقع بسياری از قياسات فقهاء اهل ّ
تسنن نيز به ادعای خودشان تنقيح مناط است.

 -2استحسان :عبارتست از ترك دليل شرعى در مسئلهای ،تنها به مجرد استحسان طبع
مجتهد .مالكىها به آن بسيار استناد مىكنند ،شافعيان آن را نمىپذيرند.
السارق و ّ
مثال :از آيه شريفه (و ّ
السارقة فاقطعوا أيديهما) (المائده )36 ،كه اطالق دارد ،ابن
ّ
خطاب سال قحطى را استثنا كرد ،بدون اينكه حديثى در دست داشته باشد.
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از آيه شريفه (و الوالدات يرضعن اوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (البقره)233 ،
كه اطالق دارد ،مالك ،زنان رفيع المنزله اجتماع را استثنا كرد زيرا شأن او نيست كه به فرزند شير
دهد.
واضح است كه اين نحو ترك دليل و دست كشيدن از نصوص آنهم تنها به صرف آنكه مجتهد
استثنا را زيبا مىداند ،تشريع و حرام است.
ً
ّ
ّ
و تنها در صورتى عدول جايز است كه از حجتى به حجت قویتر عدول نمود .مثال هنگامى كه
نصى يافت شود كه آنچه با شأن زن رفيع المنزله تنافى دارد را نفى كرده باشد ،يا ّ
ّ
نصى يافت شود
كه سال قحطى را از آيه شريفه مستثنا كرده باشد.
اما بدون ّ
نص آيا مىتوان از داليل شرعى تنها به صرف استحسان دست برداشت؟ فقهاء اماميه
مىگويند :خير.
ظن ّ
تنبيه  :1اگر خبر واحدی كه من باب ّ
حجت است خالف استحسان نوع بشر يعنى واجد
قبح عقلى بود ،آيا مىتوان از آن خلع يد كرد؟
ً
ً
عادتى
ظاهرا بله ،اما در صورتى كه واقعا حسن و قبح عقلى چنين حكم كند نه حسن و قبح
ِ
اجتماع.
تنبيه  :2پس از قانونى شدن فقه اماميه و اجرای آن در بستر اجتماع ،چند حالت ديده شد:
نخست :آن قوانين به خوبى اجرا شد.
دوم :اجرای آن قوانين منجر به مفاسد ثانويهای در جامعه شد و اين بدليل تفاوت فرهنگ
جامعه امروز با جامعه نزول تشريع بود.
سوم :اجرای آن قوانين منجر به وهن اسالم در ميان مسلمانان ضعيف االيمان شد.
چهارم :اجرای آن قوانين منجر به ضرر خوردن به اسالم در صحنه جهانى شد.
پنجم :اجرای آن قانون بجای حل مشكالت اجتماع ،باعث ازدياد مشكالت اجتماعى
شد.
ً
بسياری از حاكمان تصميم بر اين گرفتند كه اگر حقيقتا اجرای احكام اجتماعى دين،
باعث بروز مفاسد ثانويه چون ضرر به مسليمن يا عسر و حرج يا وهن دين يا تضعيف آن در

ظنون غیر معتبره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 071
ّ
ً
ميان مردم و يا ذلت آن در جهان مىشود بايد به مصلحت وقت ،فعال اجرای آنها را متوقف
كرد.
ّ
اين همان استحسان است ،اما در واقع سعى شده است عدول ،به حجتى اقوی باشد.

 -3استصالح :به آن مصالح مرسله (مصالح بدست آمده و آشكار شده) نيز مىگويند .عبارت
است از تشريع حكم در واقعهای كه در آن ّ
مصلحت اجتماع،
نصى يا اجماعى نيست ،مطابق با
ِ
برای جلب نفع و دفع ضرر.
ّ
مالك به جد قائل است كه استصالح ،طريق شرعى برای استنباط احكام است ،شافعى با او به
مخالفت برخواسته و آن را مشروع ندانسته.
الزمه قبول جواز استصالح اين است كه قبول كنيم ،آنچه از پيامبر(ص) به ما رسيده است ناكامل
است و در آنچه حاجات مستحدثه اقتضا مىكند ما خود حق تشريع داريم.
برای استصالح چند حالت متصور است:
الف -حكم به مصلحت و ترك ّ
نص به صالح ديد خود ،مانند نهى خليفه ثانى از متعة الحج
و متعة النساء و حيعله ( ّ
حى على خير العمل گفتن) در اذان.
ّ ٌ
ب -حكم به مصلحت و ترك اطالق ّ
نص مانند تخصيص آيه مؤلفة قلوبهم (در زكوة) به
زمان ضعف اسالم توسط خليفه ثانى.
ج -حكم به مصلحت بدون آنكه دليلى از شرع در برابر آن وجود داشته باشد مانند تشريع
اذان ّدوم برای نماز جمعه توسط عثمان با ّ
تخيل اينكه مسلمين زياد شدهاند و ممكن است
يك اذان به گوش آنان نرسد.
اين انواع ،تشريع و نادرست است.
د -مورد از مواردی است كه دين در آن حكمى نداده و آن را به تشخيص حاكم اسالمى
ّ
واگذاشته مانند آيه (و أعدوا لهم ما استطعتم من ّقوة ( )...األنفال )61 ،كه حكمى كلى
ّ
است اما تطبيقات آن رهن مصالح بوده ،در هر زمان متفاوت است .بر حاكم يا متولى
مسلمين است كه برای عمل به آيه شريفه قوانينى وضع كند .در اين صورت آن قوانين چون
مصداق عمل به حكم كلى شارع است بعيد نيست كه الزم االجراء باشد توسط ديگران.
گرچه دليلى بر وجوب ّ
تبعيت از حاكم در مصاديق در دست نداريم.
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ه -تشريع حكم تنها برحسب مصالح و مفاسد ّ
عامه .عقل به لزوم اين كار حكم مىكند و
وظيفه هر حكومتى نيز همين است .اما نسبت دادن احكام موضوعه به شرع نادرست
است ،زيرا مجالس ّ
مقننه حق تشريع ندارند .نهايت امر اينكه عمل به احكام آنها سيره
عقالء است.
تنبيه  :1استصالح وضع قانون بدون استناد به شرع است و استحسان خلع يد از يك قانون شرع.
از اين رو دو نوع نخست از حاالت استصالح كه برشمرديم (بخصوص نوع اول) نوعى استحسان
مىباشند .دليل همپوشانى برخى مصاديق اين دو اصل (استحسان و استصالح) اين است كه اين
ً
دو ابتدائا مترادف بكار مىرفتهاند و كمكم در تقسيمبندی و تعاريف فقهاء از هم تفكيك شدهاند.
تنبيه  :2استناد احكام قوانين اساسى ،قوانين مجالس ّ
مقننه ،قوانين اداری يا قوانين عبور و مرور،
به شرع ،استصالح بوده مشروعيت آنها محل خدشه است .گرچه رعايت آنها امری عقاليى باشد.
طريق "رفاه برای اكثريت" هستند ،و هيچ
تنبيه  :3قوانين عقاليى كه در جامعه حاكماند،
ِ
موضوعيتى ندارند .بنابراين تخلف از آنها در حاالتى كه مصلحتى "معتنا به" در رعايت آنها نيست
سيره عقالء است.
ّ
 -4سد ذرائع :ذريعة به معنای مقدمه است يعنى آنچه وجود چيز ديگری متوقف بر آن است.
ّ
مقصود از سد ذرائع بستن راه مقدمات حرام يا اعانت در گناه است.
ً
مثال پا كوفتن زنى كه خلخال به پا بسته ،ذريعه به افتنان و در نتيجه حرام است .يا ّ
سب نمودن
ّ
ّ
بتان ذريعه به ّ
سب خداوند و حرام است .پس سد ذرائع همان حرمت مقدمه حرام يا حرمت اعانت
بر اثم است ،كه گفتيم از نظر اكثر اصوليون شيعه بخودی خود حرام نيست .مالكيه و حنابله،
ّ
ّ
قائل به سد ذرائع بوده بسيار از آن استفاده مىكنند .البته گاهى وجوب مقدمه واجب و استحباب
ً ّ
ّ
مقدمه مستحب را نيز در اين قاعده بحث مىكنند و آنها را مسامحتا سد ذريعه مىنامند.
ّ
 -5فتح الذرائع :آن را ِحيل نيز مىگويند ،خالف سد ذريعه است .در آنجا راههای به حرام را
مىبستيم ،در اينجا حيلهای برای ارتكاب به آن حرام مىجوييم ،مقدمات را آنگونه مىچينيم كه
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گره مشكالت شرعى باز شود و به طريقى بتوان آنچه را خداوند حرام كرده انجام داد .از اصول
ّ
حنفيه است و سبب طعن بر ايشان.
حيله چند گونه:
الف -منصوص باشد ،در اين صورت رخصتى است از جانب شارع مانند تجويز سفر در ماه
ً
ّ
رمضان( :و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (البقره.)165 ،
ً
ب -برای حصول امر واحدی دو طريق باشد كه يكى حرام و ديگری جايز باشد مثال اگر 11
كيلو خرمای زاهدی را بدهد و  7كيلو خرمای پياروم بگيرد حرام است اما اگر  11كيلو را به
 5111تومان بفروشد ،سپس با آن پول 7 ،كيلو خرمای پياروم بخرد صحيح است.
اين دو قسم را تمامى فقهاء جايز مىدانند.
ّ
ج -سبب برای حصول نتيجه غير مؤثر باشد و توصل به آن نقض غرض شريعت باشد.
گرفتن مبلغ ربائى از ربا دهنده جنسى را به او
مانند اينكه برای فرار از ربا ،همراه قرض
ِ
ّ
بفروشيم و او بالفاصله جنس را به ما بفروشد به مبلغى بيشتر در اجل معين .اين نحو ربا كه
حيل نامشروع و حرام مىدانند .در واقع همان ربا صورت
بيع آجال است را نيز اكثر فقهاء ِ
گرفته منتها در قالب دو بيع .اين نقض غرض شرع است.

 -6قول صحابى :از نظر مالكيان ،شافعيان و حنبليان قول صحابى بخودی خود از مصادر
تشريع است.
ّ
سه صورت متصور است:
ّ
ّ
الف -نقل صحابى از قول يا سنت رسول(ص) ؛ كه حجت است در صورتى كه شرايط خبر
واحد ّ
حجت را از حيث داللت و سند داشته باشد.
ب -قولى نقل كند اما اين قول قابل استناد به رسول(ص) نباشد به چنين حديثى "موقوف"
گويند يعنى در صحابى متوقف شده و به پيامبر نرسيده است.
ج -رأی خود را اعالم كند در اين صورت برای آنان كه از او تقليد مىكنند  -اگر قائل به
ّ
محقق ّ
جواز تقليد از ّميت باشيم ّ -
حجت نيست.
حجت است ،اما برای
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 -7اجماع اهل مدينة الرسول :مالك آن را ّ
حجت مىداند زيرا ايشان أعرف مردماند به تنزيل.
ّ
برخى معاصرين خود مالك با اين نظر او به مخالفت پرداختهاند .واقع اين است كه اگر اتفاق اهل
ّ
كاشفيت از قول معصوم(ع) داشته باشد ّ
ّ
حجت است ،و اال اتفاق عدهای غير معصوم در
مدينه
مسئلهای ،هيچ ارزشى ندارد.
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ّ
ملحقات
با نگاهى ديگر به اصول ،تغييرات بسيار در فقه مشهور امروزی صورت خواهد گرفت .مثال ميتوانند
ً
طهارت و نجاست الزاما حقيقت شرعيه نبوده و به تميزی و كثيفى عرفى داللت داشته باشند و
البته امثال «إنما المشركون نجس» َمجاز بوده به معنای پليدی باطنى بكار رفته باشد .وقتى
طهارت مفهومى عرفى شدّ ،
مطهرات نيز منحصر در آب و خاک و خورشيد نخواهند بود .تنجيس
ّ
آب به صرف مالقات يا تغيير اوصاف ثالثه نبوده ،ميشود در آنها دقت علمى لحاظ كرد .برخى
ّ
احكام تخلى ميتوانند ارشادی بوده ،قابل توسعه و تضييق و داخل در آداب باشند .در نجاست
ذیروح يعنى سگ و خوک و كافر ميشود تشكيک كرد .نجاست شراب و عرق جنابت از حرام قابل
بحث است .نجاست كافر و غالى و ناصب ،ميتوانند تنزيهى و باطنى باشند .بعضى احكام وضو و
غسل از شريعت خارج شده حكم آداب به خود خواهند گرفت .برخى مبطالت وضو فقط دال بر
استحباب خواهند بود نه وجوب .برخى اقسام غسل جنابت منحصر به مردان خواهد بود .برخى
احكام استحاضه داخل در آداب خواهند بود و از وجوب خارج خواهند گشت .در ثبوت حيض و
حكم به بلوغ غير از امارات شرعيه ،حقايق علميه نيز داخل خواهند گشت .برخى اقسام غسل
واجبات تغسيل و تكفين و تجهيز و
واجب ميتوانند داخل در آداب و حكمى ارشادی باشند .بسياری
ِ
واجب
تدفين صرف آداب خواهند بود .دايرۀ غسلهای مستحب قابل توسعه است .برخى
ِ
جزئيات ِ
ّ
تيمم صرف آداب خواهند بود .موارد لزوم فحص از آب برای قول به جواز تيمم قابل توسعه و ضيق
است .شايد بتوان بر لزوم اتيان نمازها در پنج وعده بدليل نقض غرض شارع در جمع مكرر بين
ّ
صالتين حكم كرد و اين ّ
سنت از ياد رفته را شريعت دانست .لزوم قضاء نمازی كه همه مدتش را
در خواب بوده قابل بحث است .لزوم قضاء تكاليف فوت شدۀ پيش از اسالم آوردن يا حتى ّ
تنبه
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مسلمانزاده ،بدليل قاعدۀ «االسالم ّ
يجب ما قبله» قابل بررسى است .حدود قبله و وقت كه امروزه
به دقت علمى محاسبه شده شايد بشود به دقت عرفى گذشته بازگردد .احكام ستر در نماز يا مطلقا
ّ ّ
ّ
در بحث حجاب قابل خدشه است و ميشود از حد احتياط به حد متيقن بازگشت .بحث اجبار به
حجاب كه سابقه در گذشته ندارد قابل بحث است و به نظر ميايد قولى كه ميگويد نقض غرض آيۀ
ً
ّ
لباس نمازگزار ،آداب،گاها به حوزۀ وجوب تعدی كرده .بحث
شريفه است بىوجه نباشد .در بحث ِ
لزوم اتمام يک سوره در نماز قابل بحث است بخصوص كه باعث مهجوريت قرآن در شيعه گشته.
بسياری از جزئيات اتيان نماز ميتوانند داخل در آداب محسوب گردند نه اينكه شرط ّ
صحت صالة
باشندّ .
شكيات نماز با آن همه تعارض كه در اخبارش هست ميتواند تساقط كنند يا ارشادی باشند
صدق عنوان مسافر و قصر صلوات ميتوان مالكات راحتتر
و از دايرۀ وجوب خارج گردند .در ِ
عرفى لحاظ كرد و از مفاهيم انتزاعى دست كشيد .در بحث روزه ،دايرۀ «اليطيقون» بسيار قابل
توسعه است و سختگيری در تضييق آن به ظاهر كتاب نميخورد .غايت روزه از مغرب به غروب
ّ
مستحبات باشد
قابل بحث است و روايات بسياری آن را تأييد ميكنند و شايد بيش از اين داخل در
نه وجوب .مبطالت وضو غير از اكل و شرب و جماع قابل خدشهاند و به نظر ميايد اينجا نيز خلط
آداب با شريعت صورت گرفته است .راه ثبوت اول ماه قابل توسعه به روشهای جديد است .بحث
خمس كه اختالفىترين بحث فقه شيعه است شايد بكلى دگرگون شود و هم در انحصار آن به
غنائم بشود بحث كرد هم در ّ
تسری آن در دوران غيبت و هم در موارد مصرف آن ،و هم در نوع
ليل موثق ندارد ،همۀ اينها قابل بحث است و به نتايج
تقسيم آن به سهم سادات و امام كه ًد ِ
ّ
ّ
مختلف ميانجامد .بحث زكات كه عمال بخش فراموش شدۀ كتاب خداست بجد قابل تسری به
اموال امروز و خروج از حصر بر آن ُنه چيز است .در ّ
حج ،عسر و حرج برخى احكام را تغيير ميدهند
و برخى واجبات ميتوانند داخل در آداب باشند .احكام خريد و فروش و اجاره و شركت و صلح و
مزارعه و وكالت و ضمان و اكثر ايقاعات ميتوانند ارشادات به عرف و عقل جامعه باشند نه تأسيسى.
برخى توصيههای اين ابواب ارشاد به جوانمردی است .مجالس قانونگزاری جديد بخوبى از پس
اين امور برميايند و چند مطلبى كه شرع دارد تذكر به همان عقل عرفى است و قابل لحاظ .اكنون
در جمهوری اسالمى ادعای اين است كه چنين ميشود .در بحث نكاح ،آنچه نكاح را برقرار ميسازد
قابل توسعه به عرف و معاطات جامعه است .ميشود گفت عقد غير دائم با آن همه تعارض كه در
اخبارش هست بايد به مواردی كه عرف قبيح نميداند منحصر گردد .احكام صيد و ذباحه قابل
بازنگری است .ذبيحۀ اهل كتاب قابل بحث است .بسياری موجوداتى كه حرام دانسته شده مكروه
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ميتوانند باشند .در بحث ارث ،ارث نبردن نوهای كه والدش پيش از پدربزرگ يا مادربزرگ ُمرده،
قابل بحث است .ارث نبردن زن از زمين قابل بحث است .احكام مرتد قابل بررسى است .احكام
دست دادن با نامحرم داخل در آداب ميتواند باشد .بحث ديه و تقويم آن و نصف بودن ديۀ زن قابل
ّ
تفحص است .بحث تقليد به تفاصيلى كه در فصل مربوطه گفته شد قابل بحث است .اينها همه
ّ
تحقيقات محققان آينده خواهد بود و به مرور تغييرات بسيار در اين ابواب صورت خواهد
ايدههای
ِ
گرفت ،چنانچه در باب امثال موسيقى و شطرنج و لحيه و امثالهم صورت گرفت و از دايرۀ شريعت
خارج گشت و بر آداب حمل شد چنانچه از آغاز چنين بود.
ً
البته تذكرا معروض ميدارم كه آنچه ذكر شد من باب خدشۀ قطعى در فقه مشهور يا من باب ِافتاء
نبود ،بلكه مطرح كردن ايدههايى برای تحقيق بود .برخى از اين موارد را اينجانب در كتاب
«فتوحات الكالم فى تحقيق االحكام» كه دورۀ فقه روايى و به عربى است در جای مربوطهاش
بحث كردهام و اقوال را متعرض گشتهام .هركه خواست رجوع بفرمايد .در آن رساله ،از كتاب و
ّ
سپس ّ
سنت آغاز شده و فرمايشات و برداشتهای فقهاء ذيل اين ادله ذكر شده است از اين حيث
منحصر به فرد و بازگشت به كتاب و ّ
سنـت است.
نوشته شده در ربيع 1425
تصحيح شده در ذیقعده1436

