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هر  قطعاً  شدید.  آشنا  احکام  درس  در  کاربرد  مورد  احکام  مهم ترین  از  برخی  با  یازدهم  و  دهم  پایه  دو  در 
دانش آموز کنجکاو و پرسش گر این سؤال برایش مطرح می شود که شیوه به دست آوردن این احکام چگونه است و 
دانشمندان اسالمی، از چه منابعی این احکام را استخراج کرده اند. در کتاب احکام )3( با روش استنباط احکام 

آشنا خواهید شد.
در این کتاب سعی کرده ایم مهم ترین اصول و مبانی استنباط احکام فقهی را مطرح نماییم. بدین منظور پس از 
بیان لزوم روشمند بودن استنباط احکام و ضرورت فراگیری علم اصول فقه، گوشه هایی از قواعد و اصول این علم 
به دانش آموزان معرفی شده است. از سوی دیگر تأکید بر این بوده است که دانش آموزان با روش نگارش متون 
اصلی فقهی و شیوه بهره گیری فقیهان از علم اصول فقه در استنباط احکام آشنا شوند و با توجه به توانایی هایی که 
در سال های گذشته به دست آورده اند، به کمک دبیر خود به ترجمٔه این متون بپردازند. همچنین با عنایت به اینکه 
این متون فقهی برگرفته از آثار فقهای بزرگ شیعه می باشد، پس از هر متن فقهی، نویسندهٔ آن اثر به اختصار معرفی 
شده است. بدیهی است تمامی این بخش ها می توانند منبع سنجش  و ارزیابی دانش آموزان قرار گیرند. گذشته از 
این، همٔه درس ها مشتمل بر فعالیت هایی است که انجام آنها به فهم بهتر مطالب کمک می کند یا مطالب آن سنجش 

را کامل تر می نماید. اّما الزم به یادآوری است که:
اّوالً بسیاری از مباحث موجود در علم فقه و اصول که برای استنباط احکام ضروری است در این مختصر 

مطرح نشده است. 
ثانیاً، مباحثی که در این کتاب مطرح شده تنها در حّد بیان عناوین آن بحث ها است و مسائل دقیق و محققانه ای 
که در ذیل هر یک از این عناوین در کتاب های مفّصل آمده است،  در این کتاب وجود ندارد. بدیهی است که اکثر 
این مباحث برای دستیابی به توان استنباط احکام و یافتن ملکٔه اجتهاد ضروری است و صرف دانستن عناوین کلّی 

آنها نمی تواند چنین توان و ملکه ای را در انسان پدید آورد.
بنابراین باید توجه داشت که رسیدن به درجٔه رفیع اجتهاد و تخّصص در استنباط حکم مسئله ای نیست که 
و  پژوهش  و  تحقیق  و  ممارست  نیازمند سال ها  بلکه  آید،  به دست  بزرگ  و  کتاب کوچک  دو  یکی  با خواندن 

جست وجو و تحلیل نظرات فقها و صاحب نظران اصول فقه است.
با این وجود در نوشتار حاضر تالش شده که عناوین مهم ترین مباحث فقه و اصول فقه جهت آشنایی اجمالی با 
مسائل این علوم عرضه شود، تا زمینه ای باشد برای فراگیری هرچه عمیق تر و گسترده تر آن در فرصت های آینده.

مجموعٔه این مباحث عالوه بر آشنایی با علم فقه و علم اصول، به ما می آموزد که استنباط احکام و صدور 
به سادگی  به گونه ای که نمی توان  بر اصولی متقن و مستدل است،  حکم شرعی دارای روش خاص و مبتنی 
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دربارٔه هر موضوعی حکمی شرعی صادر کرد و آن را به شارع مقدس نسبت داد. یافتن حجت شرعی که ما را 
در پیشگاه پروردگار معذور بدارد و ما را به سبب انجام وظیفه، مشمول رحمت بیکران خداوند متعال بگرداند، 
امری دشوار است که جز با گام نهادن در مسیر صحیح و روش درست استخراج احکام و بذل تمام ُوسع در این 
راه میّسر نمی گردد و البته واضح است که طی این مسیر دشوار و هموار ساختن سختی های این طریق صعب و 
نیل به مقام تفّقه در دین، اجری وصف ناشدنی و جایگاهی بلند نزد پروردگار متعال و رسول گرامی اسالم  
و اهل بیت طاهرینش  دارد و از این رو است که امام کاظم  می فرماید: » ِانَّ الُمؤِمنیَن الُفَقهاَء، ُحصوُن 

ااِلسالِم کَِحصِن سوِر الَمدیَنِة لَها«1.
خداوند یار و نگهدارتان

1. کلینی، محمدبن یعقوب؛ کافی، ج1، ص 92.
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بخش اّول 

روشمند بودن استنباطِ حکِم شرعی
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ضرورت روشمند بودن فقه

عقاید،  اصول  و  احكام  درس های  در  گذشته،  سال های  در 
آشنا  و...  تقلید  اجتهاد،  فتوا،  شرعی،  حكم  نظیر  مفاهیمی  با 
شده اید. آیا تاكنون اندیشیده اید كه یک مجتهد یا فقیه چگونه حكم 
شرعی مسائل و موضوعاتی را كه با آنها مواجه می شود، از منابع 
استنباط می کند؟ آیا می دانید فقیه یا مرجع تقلید برای بیان رأی 
خود از چه علومی باید برخوردار باشد و چه مراحلی را باید طی 
کرده باشد تا به مرتبٔه بلند تفّقه در دین و شناخت عمیق آن دست 

یابد: 
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در پاسخ باید بگوییم كه یكی از مهم ترین وظایف جامعه اسالمی تفّقه در دین و شناخت عمیق 
آن است؛ چنان که خداوند متعال در »آیٔه َنْفر« مسلمانان را برای ترک آن مؤاخذه می کند و 

می فرماید: 
لُِینِذروا  َو  الّدیِن  ِفی  هوا  لَِیتََفقَّ طائَِفٌة  ِمنُهم  ِفرَقةٍ  کُّل ِ ِمن  نََفَر  »َفلَوال 

َقوَمُهم ِاذا َرَجعوا ِالَیِهم«1
چرا از هر گروهی، از مؤمنان جمعی هجرت نمی کنند تا در دین آگاهی یابند 

و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند. 

با مراجعه به تفاسیر نمونه و نور، دربارٔه »آیٔه نفر« و نکاتی که در آن 
وجود دارد تحقیق کنید. 

فّعالّیت

اگرچه الزمٔه تفّقه در دین ــ که به معنای فهم عمیق دین است ــ بصیرت در تمامی اجزا و 
ارکان اسالم، اعم از اصول و فروع دین است، اما واژٔه فقه در اصطالح بیشتر به فهم بخش 
خاصی از مسائل دینی گفته می شود و آن عبارت است از »فهم دقیق و عمیق مقررات عملی 

وفرعی اسالمی با استفاده از منابع آن«.
اّما قرآن کریم در کنار تأکید بر تفّقه در دین، بر ضرورت دّقت در دریافت و فهم احکام و 
امانت داری در نقل آن و نیز صدور حکم مطابق دستور الهی تأکید نموده است. برای نمونه 
خداوند متعال در آیات 50  ــ44 سورٔه مائده، پس از بیان این نکته که احکام الهی به صورت 
کتاب های آسمانِی تورات و انجیل و قرآن بر مردم فرو فرستاده شده و بر همه الزم است به آنها 

عمل کنند، با بیانی تهدیدگونه می فرماید:

 »َو َمن لَم َیحکُم بِما َانَزَل الّلُٰه َفُاولٰئَِك ُهُم الکاِفروَن«،

1. سورٔه توبه، آیٔه 122. 



12

 »َو َمن لَم َیحکُم بِما َانَزَل الّلُٰه َفُاولٰئَِك ُهُم الّظالِموَن«،

 »َو َمن لَم َیحکُم بِما َانَزَل الّلُٰه َفُاولٰئَِك ُهُم الفاِسقوَن«؛ 

یعنی کسانی که مطابق »آنچه خدا نازل کرده است« حکم نکنند، کافر و ظالم و فاسق اند. 
همچنین در این آیات  به پیامبر خود می فرماید: 

»َفاحکُم بَینَُهم بِما َانَزَل الّلُٰه َو التَتَِّبع َاهواءَُهم« 
میان مردم طبق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و از خواهش های آنان 

پیروی مکن.

از همین رو است که وقتی از امام صادق  دربارٔه برخی از شیعیان که به فراگیری فقه 
می پردازند و همین که علم اندکی به دست آورد بر اساس رأی و نظر شخصی خود حکمی صادر 

می کنند پرسیده شد، حضرت فرمود:
 1»

ٰ
شباِهه  »َهل َهلََك َمن َمضٰی اِ اّل بِٰهذا َو َاَ

آیا پیشینیان جز به این طریق و نظیر آن هالک شدند؟

فقیهان دو وظیفٔه مهم بر عهده دارند. از یک سو باید  به مفاّد »آیه نَْفر« عمل کنند و تمام 
توان خود را برای فهم دقیق حکم الهی صرف نمایند و از سوی دیگر باید نهایت دقت و 
احتیاط را به کار برند تا مبادا فتوایی خالف حکم الهی صادر نمایند؛ چه بسا فقیهی از روی 
بی دقتی یا سهل انگاری فتوایی صادر کند و به خاطر آن در قیامت مؤاخذه شود، در حالی که 
عمل کنندگان به همان فتوا، به سبب انجام وظیفٔه خود، به سعادت و کامیابی دست یافته اند. امام 

جعفر صادق  در حدیث ُعنوان بصری می فرماید: 

» َوال تَجَعل َرَقبَتََك لِلّناِس ِجسًرا«2 
گردنت را پل عبور مردم به بهشت قرار مده.

1. ابوجعفر برقی، محاسن، ج1، ص 212.
2.مجلسی، محمد باقر؛ بحاراالنوار، ج1، ص 225.
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الهی  احکام  انجام  به  مردم  هدایت  برای  آنان  که  همتی  و  تقلید  مراجع  و  فقیهان  جایگاه 
می نمایند، بسیار با ارزش است. در این خصوص امام کاظم  می فرماید:

 »ِانَّ الُمؤِمنیَن الُفَقهاءَ ُحصوُن االِسالِم کَِحصِن سوِر الَمدینَةِ لَها«1.

آگاه بودن فقها به این مسئولیت خطیر که موجب می شود آنان برای ورود به این عرصه، خود 
را چنان به علم وتقوا مجهز نمایند که هم حکم الهی را بیابند و به عموم مردم منتقل کنند و هم 

خود را از خطر افتادن به صدور حکم به غیر ما أنزل اللّٰه و »افتاء به رأی« برهانند.

با کمک دبیر خود، دربارٔه معنای » افتاء به رأی« و خطراتی که این 
کار در فهم صحیح احکام شرعی دارد، گفت وگو کنید.

فّعالیت

هر فقیه و مجتهدی باید برای فتوا و حکمی که صادر می کند، دلیل موّجهی داشته باشد تا 
وقتی از او پرسیده شد که بر چه مبنا و اساسی چنین حکمی صادر کرده است، پاسخی روشن 
و مستدل ارائه کند. به عبارت دیگر، او باید برای فتوای خود »حّجت شرعی« داشته باشد؛ به 
گونه ای که حتی اگر در فتوای خود دچار خطا شده برای آن عذر موجه داشته باشد. علمی که 
روش صحیح استنباط حکم شرعی را به فقیه نشان می دهد و برای او دلیل را از غیر دلیل و 

حّجت را از غیر حّجت متمایز می سازد، علم »اصول فقه« نام دارد.
پس »فقه« علم به احکام شرعی و »اصول فقه« روش استنباط احکام شرعی است.

1. کلینی، محمدبن یعقوب؛ کافی، ج1، ص 92.
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   بیندیشیم و پاسخ دهیم 

1  معنای واژٔه فقه در لغت، در اصطالح قرآنی و در علوم اسالمی چیست؟

2  دو وظیفٔه خطیر فقیه را بیان نمایید.

3  مهم ترین وظیفٔه علم اصول فقه چیست؟

4  با مراجعه به کتاب های روایی، پنج روایت که بیانگر ارزش و جایگاه فقه و فقاهت باشد را 

بیابید و همراه با ترجمه آنها بنویسید. 
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تاریخچۀ استنباط حکم شرعی1

1. در نگارش این بخش، از کتاب های »  اصول فقه ــ فقه« استاد مطهری و »المعالم الجدیده« شهید 
محمدباقر صدر و »تاریخ فقه و فقها« اثر شادروان دکتر ابوالقاسم گرجی استفاده شده است.

هر علمی از شروع پیدایش خود،  تحّوالت مختلفی را پشت سر 
می گذارد تا به رشد و کمال برسد. علم فقه نیز با تاریخچه ای بیش از 
هزار سال، قطعاً دارای چنین تحوالتی بوده است.فقه و اصول فقه 
شیعه چه تحوالتی داشته است؟ چه دوره هایی بر آن گذشته است و 

اطالع از تاریخ فقه و فقها چه فایده ای دارد؟
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اطالع از تاریخچٔه پیدایش و تحّول هر علم نقش بسزایی در درک مسائل آن علم دارد. 
در مورد فقه نیز تحقیق و تتبّع در تاریخ فقه و فقها و به تبع آن آشنایی با تاریخ اصول فقه و 

دانشمندان این علم، برای درک بهتر این دو دانش، امری ضروری است. 
سیر تحول فقه را می توان در چهار عصر خالصه کرد:

:  الف( عصر معصومان 
، نزول قرآن و سر آغاز پیدایش تشریع احکام است. زمان پیامبر زمان   بعثت پیامبر اعظم 
شكل گیری منابع و ادلٔه شرعی بوده و تنها رسول اکرم به تفسیر و تبیین  آیات و احكام الهی 

اقدام می کرد.
بنابراین اجتهاد در این دوره، عمالً از رحلت پیامبر اکرم  آغاز می شود و تا اندکی پس از پایان 
غیبت صغری )329 هـ( ادامه می یابد. در این عصر گرچه به علّت رحلت پیامبر گرامی اسالم  باب 
اجتهاد در نزد اهل سّنت مفتوح شد، ولی شیعه به دلیل حضور امامان معصوم  به اجتهاد گسترده 
نیازی پیدا نكرد. البته شیعیانی كه به علّت دوری و یا جهات دیگر به آن بزرگواران دسترسی نداشتند، 
به صورت محدود در مسائل اجتهاد می كردند. با وجود این، تالش عالمان این دوره از چنان اهمیت و 
امتیازی برخوردار است که فقه شیعه برای همیشه وامدار آن می باشد، زیرا در حالی که پیشوایان اهل 
سنّت تا اواخر قرن دوم از تدوین حدیث امتناع می كردند، امام علی  و پیروان او و شاگردان مکتب 
اهل بیت  نسبت به جمع و تدوین و تألیف احادیث نبوی و ائمه اطهار همت گماشتند؛ تا جایی که 
برخی از شاگردان ائمه  تا 200 متن حدیثی نیز تألیف نمودند. حاصل این تالش علمی تألیف آثار 
فراوان در باب حدیث است که در بین آنها 400 اثر شهرت بیشتری پیدا كرد و به نام »اصول أربعمائه« 

معروف اند. بیشتر این كتاب ها در زمان صادَقین   تألیف شده است.

رحلت  از  پس  نقل حدیث  ممنوعیت  دربارٔه  دبیر خود  با کمک 
رسول خدا و نقش ائمه  در زنده نگاه داشتن میراث علمی 

و عملی رسول اکرم تحقیق کنید. 

فّعالّیت
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گرچه با آغاز غیبت کبری باب نقل مستقیم حدیث از معصومان  به کلّی بسته شد، اّما فقهای 
شیعه در شهرهای مختلف، به ویژه در دو شهر مهم مذهبی و فرهنگی آن روزگار، یعنی قم و ری، 
در تهذیب و تنقیح و تنظیم احادیث معصومین  نهایت تالش خود را مبذول  می داشتند. كتب 
حدیثی كه در این زمان تألیف شد، اصول منابع فقه شیعٔه امامیه را تشكیل می دهد. بدون شک، در 

اواخر این عصر حكومت شیعی آل بویه در پیدایش و رشد این حوزه تأثیر بسزایی داشته است.

تاریخ  نیز مطالبی که در درس  و  تاریخی  به کتاب های  با مراجعه 
تشیع  توسعٔه  و  ترویج  در  آنان  نقش  و  آل بویه  دربارٔه  خوانده اید، 

تحقیق نمایید.

فّعالیت

محّدثان این حوزه تمام روایاتی را كه راویان 
پیشین به طور متفرق و غیر منظم نوشته بودند، 
جمع آوری كرده و از آنها آنچه را که صحیح 
ثبت  مناسب خود،  باب  در  را  كدام  هر  بود، 
نظیر  معتبری  كتاب های  می كردند.  ضبط  و 
یعقوب  محمدبن  ثقة االسالم  تألیف  »كافی« 
ابن  اثر  الفقیه«  الیحضره  »َمن  و  کلینی  

، محصول این دوره اند. بابویه، مشهور به شیخ صدوق 
آنچه گفته شد بدین معنی نیست که فقها در این دوره تنها به نقل و جمع روایات می پرداختند و 
از اجتهاد مصطلح خبری نبوده است؛ بلکه در عصر مورد نظر کتاب هایی نیز با تکیه بر موضوعات 

فقهی مطرح شده در آیات و روایات به رشتٔه تحریر در آمد.
در این دوره علم اصول فقه نیز با توجه به تعالیم ائمه معصومین  مراحل نخست پیدایش 
اصول  علم  مؤسس  که  گفته اند  مستشرقین  و  تاریخ نگاران  برخی  می کرد.  سپری  را  خود 
»محمدبن ادریس شافعی«1 است و شیعیان به دلیل دسترسی به ائمه  حدود دویست سال 
بعد از اهل تسنن احساس نیاز به اصول کردند، در حالی که با تحقیق و دقت نظر می توان به 

1. شافعی )متوفی 204 هـ( از امامان مذاهب اربعٔه فقهی اهل سنت و نویسندٔه کتاب معروف »الرساله« در اصول فقه است.
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جرئت گفت که علم اصول مبتنی بر اندیشٔه نورانی ائمه اطهار  است و آن بزرگواران اولین 
مؤسسان این علم بوده اند. 

را  آن  و  گفت  سخن  اصول  علم  مورد  در  که  فردی  اولین  شیعه،  دانشمندان  اعتقاد  به 
پایه گذاری کرد، امام محمد باقر  بود، بنابراین آن حضرت مؤسس این علم به شمار می آید. 
پس از ایشان، امام صادق  قواعد اصولی را با هدف بیان روش صحیح استنباط به اصحاب 

خود آموخت و برای این نیاز علمی پاسخی شایسته ارائه نمود. 
اگرچه گذشت زمان و دور شدن شیعیان از عصر نصوص، یعنی عصر ائمه  عاملی مهم 
در پیدایش احساس نیاز به علم اصول بود، اما تأسیس علم اصول در شیعه ناشی از یک عامل 
اساسی دیگر، یعنی ترویج و القای تفکر اصولی در بین شیعیان از سوی ائمه  بود. بنابراین 
به لحاظ تاریخی، شیعیان از دو جهت نسبت به اصول فقه احساس نیاز كردند: نخست به دلیل 
دور شدن از عصر نصوص و دیگری به دلیل اهتمام شارع مقدس1 نسبت به القا و آموزش 

روش استنباط احكام، تا در هر حادثٔه كوچكی احتیاج به نظر امام  نباشد.
در این میان دلیل دوم در جهت تأسیس علم اصول مقدم و اقوٰی است، و دلیل نخست، در 

گسترش و بسط این علم مؤثرتر می باشد.
برای روشن شدن نقش ائمه  در تأسیس اصول فقه به نمونه های زیر توجه کنید تا معلوم 
، برای تربیت شاگردان خود، به جای بیان حکم یک مسئله،  شود که چگونه امامان شیعه 

چگونگی استنباط آن را از منابع معتبر آموزش می دادند: 
، می گوید: به امام  عرض کردم: ناخنم شکسته  عبداالعلی، از یاران امام صادق 

است به همین جهت بر روی انگشتم پارچه ای بسته ام؛ حال چگونه وضو بگیرم؟ 
امام فرمود: حکم این مسئله و مشابه آن از کتاب خدا دانسته می شود. خداوند در قرآن 
فرموده است: »او بر شما در امر دین حرج قرار نداده است«.2 پس بر همان پارچه مسح کن.3 
و بدین ترتیب حضرت صادق  در مورد حکم وضوی جبیره، صحابی خود را به استنباط 

حکم از قرآن هدایت می فرماید. 
نیز ُزراره می گوید: به امام باقر  عرض کردم: از کجا دانستید که در مسح )وضو( باید تنها 

1. شارع مقدس یعنی خداوند و  سپس رسول اکرم  و ائمه 
2. سورٔه حج، آیٔه 78.

3. شیخ حر عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج1، ص 327.
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قسمتی از سر وپا را مسح کرد )نه همه آن را(؟ امام فرمود: زیرا خداوند در قرآن می فرماید: 
»َو امَسحوا بُِرؤوِسکُم« 

در این جمله، از حرف »باء تبعیضیه« )که بر سر »رؤوسکم« آمده است( می فهمیم که مسح 
باید بر قسمتی از سر باشد. سپس حکم پاها را نیز به مسِح سر عطف نمود و فرمود: 

»َو َارُجلَکُم ِالَی الکَعبَیِن«1.
 پس همان طور که تنها قسمتی از سر را باید مسح کرد، پا را نیز همان گونه باید مسح کرد.2  

لذا امام صادق  می فرماید:
عوا«3   »ِانَّما َعلَینا َان ُنلِقَی ِالَیکُُم االُصوَل َو َعلَیکُم َان ُتَفِرّ

به واسطه همین تعالیم ائمه اطهار  بود که قبل از شافعی، مسائل اصول از قبیل اوامر 
و نواهی، عام و خاص، ُحجّیت خبر واحد و... در میان شیعیان مطرح بود و یاران ائمه نظیر 

هشام بن حکم درباره هریک از آنها رساله هایی نوشتند.

 ب( عصر اجتهاد 
 علم فقه كه در عصر معصومان برگرفته از نصوص بود، در این عصر به صورت اجتهادی 
درآمد و به بركت علم اصول رونق بیشتری گرفت، به گونه ای که مسائل فقهی به طور فزاینده ای 
توسط دانشمندان شیعه از روایات استخراج و منّقح شد و فروعی كه نّصی دربارٔه آنها وارد 

نشده بود از اصول كلی استنباط گردید.
یکی از سرآمدان این دوره که نقش مؤثری در مسیر استنباط احکام 
داشت، شیخ مفید )413 هـ( بود که در زمان آل بویه می زیست. شیخ 
با نیروی ادراک قوی خود مشرب فقهی جدیدی را بر اساس قواعد 
پایه گذاری كرد. شیؤه اجتهاد او راه میانه ای بود  و اصول منظم 
بین روش حدیثی صرف و شیؤه قیاسی اکثر فقهای اهل سّنت که 
اثر آن در کتاب فقهی او »المقنعه«، مشهود است. شیخ در شیؤه 

1. سورٔه مائده، آیٔه 6.
2. کلینی، محمدبن حسن؛ کافی، ج5، ص96.

3. ابن ادریس حلّی، سرائر، ج3، ص 575 و نیز حر عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 27، ص 61.
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اجتهادی خود برای عقل جایگاه بلندی قائل بود و یكی از راه های رسیدن به شناخت مفاهیم 
كتاب و سنّت را عقل می دانست. پس از شیخ مفید، روش او به دست شاگرد وی، سّیدمرتضی 
علم الهدی )436 هـ( که خود بی تردید یکی از بزرگ ترین دانشمندان شیعٔه امامیه است تکامل 
یافت. سّید مرتضی دارای جایگاه علمی عظیم و موقعیت اجتماعی واال و ثروت قابل توجهی 
بود و از این مواهب، در راه تألیف کتاب هایی در رشته های مختلف، پرورش شاگردان فراوان، 

تأسیس کتابخانه و جمع آوری آثار مکتوب پیشینیان و ترویج و تقویت تشّیع بهره برد. 
پس از سّید مرتضی، شیخ طوسی )460 هـ( این روش را ادامه داد. شاید در همٔه اعصار 
شیعه، کمتر فقیهی به تأثیرگذاری و نقش آفرینی شیخ طوسی در عالم فقه بتوان یافت. از این رو 
به او لقب »شیخ الطائفه« داده اند. شیخ طوسی مؤسس حوزٔه هزار سالٔه نجف، مؤلف دو کتاب 
از »کتب اربعه« و سه کتاب از کتب اولّیٔه رجالی، تربیت کنندٔه صدها فقیه شیعه و سنی و مصنف 

جامع ترین کتاب های فقهی و اصولی تا آن زمان است.
یکی دیگر از تأثیرگذاران عصر اجتهاد ابن ادریس حلّی )598 هـ( است. اهمیت و نقش 
ابن ادریس را می توان در دو نکته خالصه کرد: نخست اینکه پس از حدود یک قرن که حوزه 
شیعه تحت نفوذ علمی و فقهی شیخ طوسی بود ابن ادریس به نقد آرای وی پرداخت و بدین 
وسیله روحیٔه شجاعت در پژوهش و نقد علمی را در اجتهاد شیعه جان دوباره بخشید؛ دیگر 
اینکه به هّمت خود، حوزٔه حلّه را تأسیس کرد که تا سال ها به برکت حضور فقیهان ارجمند و 

پرورش شاگردان فاضل، مرکز فقه شیعه بود.
در همین عصر بود که عاّلمه حلّی)726 هـ( شاگرد محقق حلّی )صاحب کتاب ارزشمند 
شرایع االسالم(، نقش مؤثری در سیر پیشرفت و تطّور علم فقه و اصول ایفا کرد. کثرت تألیفات 
محّققانه عالمه حلی در علوم مختلف به ویژه فقه و اصول فقه، نمایٔه اعجاب است و به او جایگاه 
واالیی نسبت به دیگر عالمان شیعه بخشیده است. یکی از نوآوری های عالمه این است که آثار 

فقهی خود را در سه سطح مقدماتی، متوسط و عالی به رشتٔه تحریر درآورده است.
از دیگر فقهای بزرگ این دوره باید از شهیَدین )شهید اّول و شهید ثانی( یاد کرد که در 
سخت ترین شرایط، روش فقاهتی حوزٔه حلّه را حفظ کردند و آن را در لبنان و جبل عامل 
بسط و گسترش دادند و موجب رونق تشّیع در آن دیار گردیدند و خون پاکشان را در راه ترویج 

مکتب اهل بیت  نثار کردند.
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نوشته شده  فقها  و  فقه  تاریخ  دربارٔه  که  کتاب هایی  به  مراجعه  با 
بیشتری  مطالب  دوره  این  در  شده  نام برده  فقهای  دربارٔه  است، 
به دست آورید. آیا می توانید فقهای دیگری را که در رشد و اعتالی 

فقه در این دوره نقش بسزایی داشته اند نام ببرید؟

فّعالیت

 ج( عصر اخباری ها 
 در قرن یازدهم، مقارن با عصر صفوی، تنی چند از فقهای شیعه به ادعای اینكه مؤسس علم 
اصول اهل سّنت اند و اینکه اصحاب ائمه  برای به دست آوردن احكام از روایات صادره، 
از قواعد اصولی استفاده نمی كردند و باالخره به استناد اینكه استفاده از قواعد علم اصول 
در استنباط احكام سبب می شود احادیث اهمیت خود را از دست بدهند؛ اظهار کردند كه 
منبع استنباط فقه شیعه منحصرًا دو چیز، و آن كتاب و سنت است. به این فقیهان اخباری و به 

جریانی که ایجاد کردند اخباریون گفته می شود.
امین  محمد  نام  به  عالمی  زمان  آن  در  اخباری ها  سرآمد 
اخباری،  تفكر  گسترش  زمینٔه  بود.  هـ(   1036( استرآبادی 
فقها  که  زمانی  بود؛  شده  آغاز  قبل  قرن  یک  از  به تدریج 
انتقادهایی را از پیروی بدون تحقیق از روش پیشینیان آغاز 
احكام  راه كشف  تنها  اجتهاد  که  کردند  ادعا  حتی  و  کردند 
نیست. همین انتقادها زمینه ای شد تا استرآبادی به کلی روش 
اجتهاد و بهره گیری از اصول فقه را مردود اعالم کند. او كتاب 

»الفوائد المدنیه« را به منظور رد مجتهدان نگاشت.
در این دوره به دلیل مخالفت سرسختانٔه اخباریان با اجتهاد، علم اصول به ضعف گرایید و 
كتب فقهی متعددی بر مبنای احادیث نگاشته  شد. البته فقه شیعه از این رویکرد جدید بهرٔه 
وافری برد و جوامع مهم حدیثی از قبیل وسائل الشیعه تألیف شیخ حّر عاملی و بحار األنوار 

اثر عالمه مجلسی در این عصر نوشته شد.
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از ابتدای قرن دوازدهم، گرایش اخباری طوری گسترش یافت که  بر همٔه مراكز علمی شیعه 
در ایران و عراق غلبه پیدا كرد و تا چند دهه فقه شیعی را در تصرف انحصاری خویش داشت 

تا اینکه سرانجام در نیمٔه دوم همین قرن در برابر گرایش اصولی شكست خورد.
از دیگر فقیهان این دوره می توان از ماّل محسن فیض کاشانی و شیخ یوسف بحرانی)صاحب 
الحدائق الناضره( یاد کرد که اگرچه گرایش اخباری داشتند اما طریق معتدل تری پیش گرفتند.

آنان دربارٔه  نظر  با راهنمایی دبیر خود، دربارٔه عقاید اخباریان و 
اصول فقه بیشتر تحقیق کنید.

فّعالیت

 د( عصر تجدید روش استنباط
 مؤسس این دوره که تأثیری شگرف بر عالم فقه داشت، وحید بهبهانی )1205هـ( بود. 
و  فقاهت  ذوق  با  مبّرزی،  بسیار  که شاگردان  است  این  در  نخست  بهبهانی،  اهمیت وحید 
اجتهاد، همچون سّید مهدی بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف الغطاء و میرزای قمی تربیت کرد. 
دیگر اینکه مبارزه ای پیگیر را با گروه اخباریان که مخالف علم اصول بودند و در آن زمان نفوذ 
فراوانی یافته بودند، آغاز کرد تا توانست سرانجام بساط روش فقهی و تفسیری آنان را جمع 
کند و روش اجتهادی فقهای متقدم را احیا نماید. خاطرٔه مباحثات علمی عمیق، طوالنی، 
نفس گیر و در عین حال مؤدبانه دو فقیه متبّحر؛ یعنی شیخ یوسف بحرانی و آقا وحید بهبهانی، 
که یکی طرفدار روش اخباری و دیگری طرفدار روش اصولی بود، زینت بخش تاریخ فقه و 

فقهای شیعه است.
نگارش آثار فقهی و اصولی گران سنگی همچون موسوعٔه عظیم »جواهر الکالم« به دست 
آیت اللّه محمد حسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر، نشانٔه عظمت جایگاه فقاهت و اجتهاد 

در آن عصر است.
اّما در دو قرن اخیر مهم ترین شخصیت فقهی و اصولی که همه حوزه های شیعه را تحت الشعاع 
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قرار داد و علم فقه و اصول را وارد مرحله ای جدید کرد، شیخ مرتضی انصاری )1281 هـ( 
است. وی در دزفول متولد شد و پس از طی مدارج علمی، در نجف رحل اقامت افکند و پس 
از وفات شیخ محمد حسن صاحب جواهر، مرجعیت شیعه به او محول شد. آراء و نظریات فقهی 
و اصولی شیخ انصاری هنوز مهم ترین منبع فقها و محور بحث های اصولیان است و کسانی که 
پس از او آمده اند همگی پیرو مکتب او هستند. هنوز مکتبی که بتواند روش شیخ انصاری را به 

کلی دگرگون کند به وجود نیامده؛ اگرچه برخی آرای او مورد نقض و تعدیل قرار گرفته است.
یکی از ویژگی های شیخ که موجب دوام و قوام مکتب او شد، تربیت شاگردان بسیار و 
فرستادن آنها به شهر های مختلف بود؛ به گونه ای که در آن زمان در غالب بالد شیعه شاگردان 

او رهبری دینی شیعیان را بر عهده داشتند. 
دو کتاب بی نظیر شیخ انصاری در فقه و اصول فقه؛ یکی مکاسب و دیگری رسائل )فرائد 

االصول( است که تا امروز منبع درسی حوزه های علمیه شیعه است.
پس از شیخ انصاری علما توجهی خاص به مباحث اصولی نشان دادند و کوچک ترین 
مطلب اصولی، مورد مداّقه و موشکافی قرار می گرفت. به گونه ای که علم اصول که در آغاز 
به عنوان مقدمه ای بر علم فقه به شمار می آمد، خود تبدیل به علمی مستقل و حاوی مباحث 
طوالنی گشت. از این رو آثار نوشته شده در قرن اخیر، چه به لحاظ کیفیت مباحث و چه به 

جهت کّمیت، چندین برابر آثار منتشر شده در کل سیزده قرن پیش از آن است.
از زمان شیخ تا کنون فقها و اصولیان بی شماری پا به عرصه ظهور نهاده اند و هر یک نقش 
بسزایی در پیشرفت و اوج گیری فقه و اصول ایفا نموده اند. تعداد این فقها به برکت حوزٔه 
نجف و قم، آن قدر زیاد است که امکان نام بردن از برخی و فروگذاشتن دیگران وجود ندارد. 
اّما در این میان از نام بردن کسی چون فقیه، اصولی متبّحر، فیلسوف حکیم و عارف واصل 
حضرت امام خمینی  نمی توان گذشت. ایشان با دیدی عمیق و به پشتوانٔه تالش چند صد 
سالٔه فقهای بزرگ شیعه، فقه و فقاهت را که تا این زمان بیشتر به اصالح جنبه های خصوصی 
و فردی افراد خالصه شده بود، بسط و گسترش داد و آن را به جنبه های عمومی، سیاسی و 
حکومت داری تسّری بخشید. امام خمینی نه فقط در مقام نظر، اندیشٔه مردم ساالری دینی را 
عرضه کرد، بلکه به توفیق الهی و حمایت فقهای دیگر و مردم آگاه ایران، این نظریه را در مقام 

عمل نیز پیاده نمود و از آن پس اندیشٔه دینی و حوزه های علمیه از حاشیه به متن آمد.
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امام راحل  ضمن تأکید بر حفظ فقه سنّتی، معتقد بود که احکام اسالمی، جز اندکی از آنها، 
مربوط به جنبه های عمومی و سیاسی و تنظیم روابط اجتماعی جامعه است که اجرای آنها جز با 

تشکیل حکومت میّسر نمی شود. 
امروزه حوزه های علمیه و فقهای عظام با انبوهی از پرسش ها و ابهامات در زمینه های مختلف 
اقتصادی، سیاسی، پزشکی، رسانه ای، روابط بین الملل و...مواجه هستند که پاسخگویی فقه به 

آنها فقاهت را وارد عرصه ای جدید خواهد کرد.
اگرچه هنوز زود است که شرایط جدیِد به وجود آمده را دوره ای جدید از سیر تحّول فقه 
بدانیم، اّما به یقین سرآغاز رویکردی تازه است که انتظار می رود در آینده، فقه را با تحّولی 

بزرگ مواجه سازد.

   بیندیشیم و پاسخ دهیم 

1  نخستین دورٔه فقه )عصر معصومان( چه محدودٔه زمانی را در برمی گیرد و مهم ترین خدمتی 

که در این دوره به فقه شد چه بود؟ دو کتاب ارزشمند این عصر کدام اند؟
2  دو نظریه دربارٔه تأسیس علم اصول را بیان کنید.

3  دو جهت نیاز مسلمانان به اصول فقه را توضیح دهید.

4  خدمات شیخ طوسی به رشد و ارتقای فقه چه بود؟

5 علل اصلی طرد اصول فقه در دیدگاه فقهی اخباریان را توضیح دهید و دو کتاب مهم 

حدیثی عصر اخباریان را نام ببرید.
6  دو ویژگی مهم مرحوم وحید بهبهانی چیست؟

7  نقش امام خمینی را در ارتقای جایگاه فقه بیان نمایید.
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اصول فقه، علِم روش استنباط

به استنباط  فقه، علم احکام عملی اسالم است که فقها در آن 
احکام شرعی می پردازند. اما چگونه می توان فهمید کدام استنباط 
ابزاری  فقها  آیا  نادرست است؟  کدام  و  فقیه درست  فهم یک  و 
علمی برای سنجش این یافته ها در اختیار دارند؟ برای رسیدن به 

این هدف، چه مقدماتی در این علم مورد بحث قرار می گیرد؟
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در درس نخست گفتیم، دانشی که به فقیه کمک می کند تا در مسیر استنباط احکام، دلیل 
شرعی را از دلیل غیرشرعی تشخیص دهد و حجت شرعی به دست آورد، علم اصول فقه 
است. اکنون، در این درس به تعریف و بیان اهداف این علم می پردازیم و در درس های آینده با 

مباحث و مسائل مطرح شده در این علم بیشتر آشنا می شویم. 

 الف( تعریف اصول فقه
 در تعریف علم اصول فقه گفته اند: »اصول فقه علمی است که در آن از فرمول ها و قواعدی 
بحث می شود که به وسیله آنها می توان احکام و قوانین شرعی را از ادلٔه مربوطه استنباط کرد«. 

برای فهم بهتر این تعریف باید دو واژهٔ کلیدی آن را توضیح دهیم؛ یکی احکام و دیگری ادلّه.

1. احکام 
حکم شرعی عبارت است از »قانونی که از طرف خداوند برای نظام دادن به زندگی انسان 

صادر می شود«. به مجموعٔه حکم های شرعی احکام گفته می شود. 
توضیح اینکه انسان در زندگی خویش، عالوه بر وظایفی که در قبال جسم و روح خود دارد، 
با دیگران نیز دارای تعامل و رابطٔه متقابل است. طبیعت این وظایف و روابط متقابل، خواه 
از قبیل رابطٔه انسان با خداوند متعال باشد یا رابطٔه او با خانواده و جامعه و دولت، یا از قبیل 
رابطٔه یک جامعه با جوامع دیگر یا دولتی با دولت دیگر، و حّتی رابطٔه انسان با سایر موجودات، 
همگی از طریق وضع آموزه هایی امکان پذیر است که بتواند رفتار انسان را سر و سامان دهد، تا 
هریک از این روابط با نقشی که ایفا می کند، برای انسان از جهت فردی، خانوادگی، اجتماعی 

و حکومتی، خیر و سعادت به ارمغان بیاورد. 
در فقه به مجموعٔه قوانینی که تمامی زمینه های زندگی بشر را در بر می گیرد و خداوند متعال به عنوان 

یگانه قانونگذار، به وسیلٔه آنها رفتار انسان را نظام می بخشد، »احکام اسالمی« گفته می شود. 
خداوند متعال در قرآن کریم هر حکم مغایر با احکام الهی را »حکم جاهلیت« معرفی کرده، 

می فرماید:
ةِ َیبغوَن َو َمن َاحَسُن ِمَن الّلِٰه ُحکًما لَِقوٍم یوِقنوَن«1. »َاَفُحکَم الجاِهلِیَّ

آیا خواهان حکم جاهلیت اند؟ و برای اهل یقین چه حکمی بهتر از حکم الهی است؟

1. سورٔه مائده، آیٔه 50.
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از دیدگاه اصول فقه، حکم شرعی بر دو نوع است: حکم واقعی و حکم ظاهری.
الف( حکم واقعی

گاهی فقیه در راه کشف حکم یک موضوع و مسئله، به قانونی دست می یابد که واقعاً از طرف 
قانونگذار، یعنی خداوند متعال، برای آن موضوع وضع شده است. به چنین حکمی »حکم 

واقعی« گفته می شود. 
حکم واقعی، خود بردو نوع است. گاهی حکم به دست آمده با مالحظٔه اوضاع و شرایط 
خاص و ویژه و تنها برای چنین شرایطی وضع شده؛ اما گاه به صورت مطلق و بدون لحاظ 
شرایط خاص، وضع گردیده است. درصورت نخست، حکم به دست آمده را »حکم واقعی 

ثانوی« و درصورت دوم »حکم واقعی اولی« می گوییم. 
برای مثال رفتن به سفر، به خودی خود امری مباح است، اما اگر سفری موجب آزردگی پدر 
یا مادر شود حكم واقعی آن حرمت است. پس حكم واقعی اولِی مسافرت، اباحه و حكم واقعی 

ـ حرمت است. ـ در شرایط مذكورـ  ثانوِی آنـ 

با کمک دبیر خود موارد دیگری از احکام واقعی اّولی و ثانوی 
بیابید.

فّعالیت

ب( حکم ظاهری
گاهی فقیه به رغم جست وجو در منابع فقه، به حکم واقعی دست پیدا نمی کند و نمی تواند 
برای حکم آن دلیلی بیابد و از این رو در حالت شک قرار می گیرد. بنابراین برای اینکه مکلّفین 
در مقام عمل سرگردان نمانند، شارع مقدس برای آنان حکم دیگری را پیش بینی کرده که به آن 
»حکم ظاهری« گفته می شود. به عبارت دیگر حکم ظاهری حکمی است که برای هنگام جهل 

به حکم واقعی در نظر گرفته شده است. 
برای مثال وقتی مکلّف نسبت به حرمت عملی شک می کند و با وجود جست وجوی فراوان دلیلی 
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برای آن نمی یابد، یک قاعده یا دلیل به یاری او می آید و می گوید: »كُلُّ َشیٍء هَُو لََك َحالٌل َحّتٰی تَعلََم  
«1؛ یعنی هر چیزی حالل است مگر اینکه یقین پیدا کنی حرام است. فقیه با یافتن این 

ٰ
 َحرامٌ ِبَعیِنه

ُ
َّه  َان

ـ حتی اگر عمل مذکور در  دلیل، با خاطری آسوده حکم به حلّیت آن عمل صادر می کند، زیرا می داندـ 
ـ در پیشگاه پروردگار مسئول نخواهد بود و عقاب نخواهد شد عالم واقع حرام باشدـ 

2. ادّله 
»ادلّه« جمع دلیل است و دلیل شرعی عبارت است از »منبعی که حکم شرعی را می توان از 

آن به دست آورد«. 
آنچه در مورد دلیل شرعی اهمیت دارد حجّیت داشتن آن است. به عبارتی دیگر، هر دلیلی 
که می خواهیم از آن احکام شرعی را استنباط کنیم، حتماً باید حجت باشد؛ بدین معنی که نزد 

عقل یا نقل یا هر دوی آنها معتبر باشد و بتوان به آن اعتماد و استناد کرد. 
پیش از این دربارٔه حکم واقعی و حکم ظاهری سخن گفتیم. از آن مطلب می توان به طور 
ضمنی این نکته را فهمید که منبع حکم ظاهری با منبع حکم واقعی متفاوت است. در اینجا 
اجتهادی  ادله  و  می گویند  اجتهادی«  »دلیل  را  واقعی  حکم  مصدر  و  منبع  که  می افزاییم 
عبارت اند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. منبع و مصدر حکم ظاهری را »دلیل فقاهتی« یا 

»اصل عملی« می گویند که عبارت اند از: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر. 
ادله اجتهادی، خود بر دو نوع است: نخست ادله ای که مبتنی بر آیات و روایات )کتاب و 
سنت( است و ما به آنها »ادله اجتهادی لفظی« می گوییم و دیگر، ادله ای که ارتباطی با لفظ 

ندارد و به آنها »ادله اجتهادی غیر لفظی« می گوییم و آنها عبارت اند از: اجماع و عقل.
بنابراین اصول فقه علمی است که در آن از قواعدی بحث می شود که به وسیلٔه آنها می توان 
احکام شرعی را، اعم از واقعی و ظاهری از منابع و ادلٔه اجتهادی )لفظی و غیرلفظی( و ادلٔه 

فقاهتی استنباط کرد. 

ادله

 اجتهادی

  فقاهتی   

لفظی: کتاب و سنت 

غیرلفظی: اجماع و عقل

استصحاب، برائت، احتیاط، تخییر

1. کلینی، محمدبند یعقوب؛ کافی، ج 10، ص 542.
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 ب( هدف علم اصول فقه
  در آیات و روایات، حکم هر امریا واقعه ای به طور جزئی بیان نشده، زیرا امور و وقایع به حسب زمان 
و مکان و شرایط مختلف، شکل های متفاوتی دارند که امکان بیان همٔه این پدیده ها و حکم آنها وجود 
ندارد؛ بلکه بسیاری از این مقررات به صورت سلسله ای از اصول، کلیات و قواعد بیان شده است که 
فقیه باید حکم هر مسئله را با توّسل به آنها و با رجوع به منابع و مدارک معتبر کشف کند. به این عمل 
فقیه؛ یعنی »به کاربردن تمام کوشش و توان برای استخراج احکام از منابع اصلی«، اجتهاد می گویند. 
که عبارت است از: به نظم درآوردن فهم و درک احکام و روش استخراج و استنباط آنها؛ و بدین 
منظور، به تدریج علمی ایجاد شد که به » اصول فقه« شهرت یافت. این علم در حقیقت »علم دستور 

استنباط« است که روش صحیح استنباط از منابع را به ما می آموزد. 
می توان اصول فقه و نوع کمکی را که این علم به فقه و دستیابی به احکام شرعی می کند، در 

دو مطلب خالصه کرد:
1. تنظیم روش صحیح استنباط: نقشی را که اصول فقه در دستیابی به احکام ایفا می کند، 
می توان به رابطٔه میان »منطق« و »علوم عقلی« تشبیه نمود. می دانیم که منطق مجموعٔه قواعدی 
است که با به کاربستن آن، انسان می تواند از خطاها و لغزش هایی که در مسیر اندیشیدن و 
استدالل قرار دارد مصون بماند و به نتیجٔه صحیح دست یابد. اصول فقه نیز علمی دستوری 
است و وسیله ای است برای استدالل و اندیشیدن درست در فقه، تا از خطاهایی که ممکن 

است در راه استنباط احکام دامن گیر فقیه شود جلوگیری کند.
پس همان گونه که منطق، روش اندیشیدن در علوم عقلی است، اصول فقه نیز روش اندیشه 
لٰوَة« )نماز را بر پادارید(  و استدالل در فقه است. مثالً برای اینکه از عبارت قرآنی »َاقیُموا الصَّ
وجوب نماز را به دست آوریم، نخست باید بدانیم که آیا فعل امِر »َاقیموا« داللت بر وجوب 
می کند یا بر استحباب؟ همچنین باید بدانیم که آیا مراد از لفظ »َصلٰوة« در قرآن، همین نماز 

مصطلح است یا نماز دیگری؟ علم اصول به این پرسش ها پاسخ می دهد.
و  مقدمات  از  بحث  متکفل  همچنین  فقه  اصول  استنباط:  فرض های  پیش  تبیین   .2
پیش فرض هایی است که فقیه قبل از ورود به فقه می بایست پاسخی برای آنها یافته و موضع 

خود را در قبال آنها معین نموده باشد، تا بتواند به استنباط احکام بپردازد. 
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مثالً پاسخ به این پرسش ها که:
ــ آیا مجتهد مجاز است برای استنباط حکم شرعی مستقیماً به قرآن مراجعه کند؟ 

ــ آیا رجوع به قرآن تنها برای معصوم  جایز است؟ 
ــ کدام دسته از روایات معتبر است و می تواند منبع استخراج حکم شرعی باشد؟

ــ اگر حکم مسئله ای را در آیات و روایات و عقِل قطعی نیافتیم، چه راهی برای برون رفت 
از این تنگنا پیش بینی شده است؟

ــ برای استنباط احکام، مجتهد ابتدا باید سراغ کدام دسته از ادلّه برود و ترتیب تقّدم و تأّخر 
ادلّه چگونه است؟

اینها و پرسش های فراوان دیگر، مسائل و پیش فرض هایی است که باید قبل از ورود به 
عملیات استنباط پاسخ داده شود و اصول فقه متکّفل پاسخ به این مسائل است.

آنچه بیان شد، اهمیت و جایگاه اصول فقه را در به دست آوردن احکام شرعی و وظایف 
عملی نشان می دهد و این اصلی ترین فلسفٔه تأسیس این علم است. 

قواعد اصول فقه در علوم دیگر نیز کاربرد دارد.مثالً حقوق دانی که در جهت وضع قوانین 
این علم  از  بهرٔه فراوانی  یا تحلیل و تفسیر صحیح قوانین موجود تالش می کند، می تواند 
ببرد. از این رو اساتید حقوقی که از این علم بهره وافی دارند، در میان دیگر حقوق دانان از 
جایگاه ویژه ای برخوردارند. در درس های آینده نمونه هایی از استفاده علم اصول در حقوق 

را مشاهده خواهید كرد.
همچنین در اصول فقه قواعدی )مانند قواعد مبحث الفاظ( وجود دارد که در فهم هر متن 
علمی و استدالل به مطالب موجود در آن می تواند به کار آید؛ مثالً مفسری كه درصدد تفسیر 
آیه ای از قرآن است، باید بداند كه الفاظ آن آیه، در چه معنایی ظهور دارد؛ كه این منوط به 

دانستن مباحث اصولی در این باره است.
در درس های آینده، در دو بخِش ادلٔه اجتهادی و ادلٔه فقاهتی، به طور کاربردی با شیؤه 
استنباط حکم شرعی به وسیلٔه قواعد اصولی آشنا می شویم. به این منظور، پس از معرفی و 
آشنایی با یکی از قواعد اصول فقه، نمونه ای از متون فقهی را که در آن برای استنباط یک حکم 

شرعی از آن قاعده استفاده شده است، می آوریم.
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   بیندیشید و پاسخ دهید 

1  سه اصطالح حکم شرعی، اصول فقه و اجتهاد را تعریف کنید.

2  اقسام حکم واقعی را نام ببرید و تعریف کنید.

3  حکم ظاهری چگونه حکمی است؟ توضیح دهید که چه زمانی از آن استفاده می شود؟

4  ادلٔه فقاهتی و اّدلّٔه اجتهادی را نام ببرید.

5  اصول فقه در جهت دستیابی به احکام شرعی چگونه به مجتهد کمک می کند؟ 
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بخش دوم

اجتهـادی ادلّـهٴ  با  آشنـایی 
و نقـش آن در استنباط احکـام
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ظی
ه لف

ادل

فصل اّول

کتاب )قرآن(

قرآن کتابی الهی است که در آن خداوند برنامٔه زندگی دنیوی و اخروی 
انسان را فرو فرستاده است. براین اساس، آیا می شود زندگی عملی 
انسان ها به دور از قرآن کریم باشد؟! آیا قرآن که به مثابٔه قانون اساسی 

اسالم به شمار می رود به موضوعات فقهی هم پرداخته است؟



35

منظور از »کتاب« عبارت است از آنچه به عنوان »قرآن« بر نبی مکرم اسالم  از سوی 
خداوند متعال نازل شده است. 

یکی از نام های قرآن »کتاب« است. با مراجعه به قرآن کریم، چند آیه 
را که در آن قرآن با این نام خوانده شده است، بیابید.

فّعالیت 1

دلیل تأکید بر قید »قرآن« آن است که حدیث قدسی از دایرٔه عنوان کتاب خارج شود؛ زیرا 
حدیث قدسی هم از سوی پروردگار نازل شده با این تفاوت که آیات قرآن، هم لفظ و هم معنا، 
از سوی خداوند فرستاده شده و رسول اکرم  بدون هیچ تصرفی آنها را نقل فرموده است؛ 
اما در حدیث قدسی خداوند معنا را بر پیامبرش نازل کرده و رسول اکرم  آن معانی را در 

قالب الفاِظ خود بیان فرموده است. 

 آیات االحکام
 میان علما و مفّسران مشهور است که در قرآن حدود پانصد آیه دربارٔه احکام فقهی وجود 

دارد که آنها را »آیات االحکام« می نامند. 
تفسیر قرآن کریم انواع مختلفی دارد که یکی از آنها »تفسیر موضوعی« است. در تفسیر 
موضوعی، مفّسر تنها به تفسیر آیات مربوط به یکی از موضوعات قرآن کریم ــ همچون آیات 
ـ می پردازد. تفسیر آیات االحکام نیز یکی از  اخالقی، آیات معارفی، آیات قصص و داستان هاـ 
اقسام تفسیر موضوعی است که در آن، مفّسر، آیاتی را که می توان از آنها حکم شرعی استنباط 

کرد، جمع آوری و تفسیر می کند.

آیات االحکام  با کمک دبیر خود دربارٔه یکی از کتاب های معتبر 
معرفی  دانش آموزان  سایر  برای  کالس  در  را  آن  و  کنید  تحقیق 

نمایید.

فّعالیت 2
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نظر  از  را  آنها  از  فهرستی  که  است  فقهی  مختلف  موضوعات  بر  مشتمل  آیات االحکام 
می گذرانیم:

1  آیات عبادی؛ مانند آیاتی که دربارٔه نماز، روزه، حج، زکات، خمس و... نازل شده 

است.
با سایر  2  آیات حقوقی، مانند احکام خرید و فروش، رهن، اجاره، وصیت، معاهدات 

حکومت ها و... .
3  آیات مربوط به ازدواج، طالق، حجاب و عفاف، حقوق زن و مرد، ارث و... .

4  آیات جزایی؛ مانند حدود، قصاص و دیات

5  آیات مربوط به مواردی نظیر خوردنی ها، نوشیدنی ها، نجاسات و طهارات. 

نوشتٔه  »فقه القرآن«  کتاب  از  برگرفته  االحکام،  آیات  از  نمونه  یک  شرح  با  ادامه   در 
قطب الدین راوندی، آشنا می شویم.

  باُب بَیاِن تَحریِم الَخمِر
ُه تَعالٰی فی کِِتابِِه الکَریِم: »ِانََّما الَْخْمُر َو الَْمیِْسُر َو ااْلَنْصاُب َو ااْلَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل  قاَل الّلٰٰ

یْطاِن َفاْجتَنِبوُه لََعلَُّكْم ُتْفلِحوَن«. الشَّ
َث َعلِیُّ بُْن َیْقطیِن قاَل: َساََل الَْمْهِدیُّ الَْخلیَفُة، َابَا الَْحَسِن موَسى بَْن َجْعَفٍر  َعِن الَخْمِر،  َحدَّ
َمٌة فی كِتاِب الّلِٰه تَعالٰى، َفِانَّ الّناَس ِانَّما َیعِرفوَن النَّٰهیَ َعنْها َو ال َیْعِرفوَن التَّْحریَم لَها.  َاِهیَ ُمَحرَّ
َمٌة فی  َمٌة فی كِتاِب الّلِٰه تَعالٰى. َفقاَل: فی َاِیّ َمْوِضٍع ِهیَ ُمَحرَّ : ِهَی ُمَحرَّ َفقاَل لَُه َاُبو الَْحَسِن 

ِه تَعالٰى یا َابَا الَْحَسِن؟  كِتاِب الّلٰ
ثَْم َو...«. َو  َم َربِّیَ الَْفواِحَش ما ظََهَر ِمنْها َو ما بَطََن َو ااْلِ َفقاَل: َقْوُل الّلِٰه تَعالٰى: »ُقْل ِانَّما َحرَّ
ثَْم«، َفِانَُّه َیعنی بِِه الَْخْمَرَة بَِعینِها َو َقْد قاَل الّلُٰه تَعالٰى فی َمواِضَع ُاَخَر: »َیْسئَلونََك  َاّما َقْوُلُه »َو ااْلِ
ثِم  َعِن الَْخْمِر َو الَْمیِْسِر ُقْل فیِهما ِاثٌْم َكبیٌر َو َمناِفُع لِلّناِس َو ِاثُْمُهما َاكْبَُر ِمْن نَْفِعِهما«. َفِانَّما َعنٰى بِااْلِ
َل فی تَْحریِم  َل ما ُنِزّ : ِانَّ َاوَّ ُه تَعالٰى َاْخبََث ااْلَْسماِء ِرْجًسا. ثُمَّ قاَل  َحراًما َعظیًما َو َقْد َسّماَها الّلٰ
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الَْخْمِر: »َیْسئَلُونََك َعِن الَْخْمِر َو الَْمیِْسِر ُقْل فیِهما ِاْثٌم َكبیٌر َو َمناِفُع لِلّناِس َو ِاثُْمُهما َاكْبَُر ِمْن 
نَْفِعِهما«.

ثَْم ِمّما َیِجُب اْجِتناُبُه. ثُمَّ نََزلَْت  َفلَّما نََزلَْت ٰهِذِه اْلَیُة، َاَحسَّ الَْقوُم بِتَْحریِم الَْخْمِر َو َعلِموا َانَّ ااْلِ
یْطاِن  آَیٌة ُاخرٰى َو ِهَی َقْوُلُه: »ِانََّما الَْخْمُر َو الَْمیِْسُر َو االَنْصاُب َو االَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

َفاْجتَنِبوُه لََعلَُّكْم ُتْفلِحوَن«. َو كانَت ٰهِذِه الَیُة َاَشدَّ ِمَن االولٰى َو َاْغلََظ ِفی التَّْحریِم.
ثُمَّ ثَلََّث بِآَیةٍ ُاْخرٰى َو كانَْت َاْغلََظ ِفی الَیةِ االولٰى َو الّثانَِیةِ َو َاَشدَّ َو ِهیَ َقْوُلُه: »ِانَّما ُیریُد 
ِه َو َعِن  ُكْم َعْن ِذكِْر الّلٰ یْطاُن َاْن یوِقَع بَیْنَُكُم الَْعداَوَة َو الْبَْغضاءَ ِفی الَْخْمِر َو الَْمیِْسِر َو َیُصدَّ الشَّ

َمها. َر ِعلَلََها الَّتی لَها َو ِمْن َاْجلِها َحرَّ الةِ َفَهْل َانُْتْم ُمنْتَهوَن«. َفاََمَر بِاْجِتنابِها َو َفسَّ الصَّ
َمةِ  َن ــ تَعالٰى ــ تَْحریَمها َو َكَشَفُه ِفی اْلَیةِ الّرابَِعةِ َمَع ما َدلَّ َعلَیِْه فی ٰهِذِه اْلیِ  الُْمتََقِدّ ثُمَّ بَیَّ
ثَْم«. َو قٰاَل ِفی اْلَیةِ: »َیْسَئلونََك  َم َربَِّی الَْفواِحَش ما ظََهَر ِمنْها َو ما بَطََن َو ااْلِ بَِقْولِِه: »ُقْل ِانَّما َحرَّ
ثَْم ِفی الَْخمِر َو َغیِْرها َو َانَُّه َحراٌم. َو ٰذلَِك  َعِن الَْخْمِر َو الَْمیِْسِر ُقْل فیِهما ِاثٌْم َكبیٌر«. َفَخبَّـَر َانَّ ااْلِ
ى ُیَوِطَّن الّناُس َانُْفَسُهْم َعلَیْها  َه تَعالٰى ِاذا َاراَد َاْن ُیْفِرَض َفریَضًة َانَْزلَها َشیًْئا بَْعَد َشْیءٍ، َحّتٰ َانَّ الّلٰ
واِب لَُهْم  َو ُیْسِكنوا ِالٰى َاْمِر الّلِٰه َو نَْهِیِه فیها، َو ذٰلَِك ِمْن ِفْعِل الّلِٰه تَعالٰى َو َوْجِه التَّْدبیِر َو الصَّ

لَِیكونوا َاْقَرَب ِالَى ااْلَْخِذ بِها َو َاَقلَّ لِنِفاِرِهْم ِمنْها.
 َو الّلِٰه َفْتوٰى هاِشِمیٌَّة.1

ٰ
: ٰهِذه َفقاَل الَْمْهِدیُّ

1. قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج2، ص 282.
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   بیندیشیم و پاسخ دهیم 

1  در اصطالح اصول فقه »کتاب« به چه معناست و فرق آن با حدیث قدسی چیست؟ 

2  موضوعات مختلف آیات االحکام را نام ببرید.

3  تفسیر آیات االحکام چه نوع تفسیری است؟

4  متن عربی برگرفته از کتاب فقه القرآن را ترجمه کنید.

َم الَفواِحَش ما ظََهَر ِمنها َو ما  َّما َحرَّ 5  توضیح دهید که چگونه امام کاظم  از دو آیٔه »ُقل ِان

بَطََن َو ااِلثَم« و آیٔه »یَسئَلوَنَک َعِن الَخمِر َوالَمیِسِر ُقل فیِهٰما ِاثٌم کَبیٌر« حرمت خمر را استنباط 
کرده است.

قطب الدین سعید راوندی از دانشمندان قرن ششم هجری بود. او در بیشتر رشته های 
علوم اسالمی تبّحر و تخصص داشت. به قرآن و اهل بیت   عشق می ورزید و در راه نشر 
معارف آن پرتالش بود. تعّدد آثارش دربارٔه قرآن نشان از اهتمام و عالقٔه او به این زمینه 
دارد. همچنین دفاع از حریم عقاید شیعه و پاسخگویی به شبهه افکنان و متعّصبان دوران 
حکومت پادشاهان سلجوقی، وی را بر آن داشت تا در پی انجام وظیفه، آثار ارزشمندی 

را از خود به یادگار نهد.
از نوآوری های راوندی تألیف کتاب »فقه القرآن« در موضوع آیات االحکام است. او 
در این كتاب گران سنگ با جامعیتی کم نظیر تمام آیات قرآنی را كه به احكام فقهی مربوط 

بوده است به ترتیب ابواب فقه دسته بندی كرده و آنها را در دو جلد به یادگار نهاده است.
از عجایب مربوط به این دانشمند جلیل القدر آنکه پس از گذشت 8 قرن از وفاتش، 
هنگام تعمیر صحن مطهر حضرت معصومه  با پیکر سالم و سیمای نورانیش مواجه 

شدند.

 تاریخ فقه                                                                                                                                                    
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ُسّنت

الَِّذی  لَُهُم  لُِتبَِیَّن  ِاّل  الکِتاَب  َعلَیکَ  َانَزلنا  ما  »َو 
اختَلَفوا فیِه َو ُهًدی َو َرحَمًة لَِقوٍم ُیؤِمنوَن«

 )سورۀ نحل، آیۀ 64(

قرآن اولین و مهم ترین منبع استنباط حکم شرعی است، اما برای استفاده 
از آن می بایست توسط پیامبر   برای مسلمانان توضیح داده شود. از 
این رو، روایات ارزشمندی از پیامبر   و ائمه  در باب احکام فقهی 
برای ما باقی مانده که با تالش و مجاهدت بزرگان شیعه حفظ، جمع آوری و 
نقل شده است. آیا همٔه اخبار و روایات به یک مقدار دارای اعتبار ند؟ آیا 

متن همٔه روایات و اخبار به یک اندازه روشن و قابل فهم است؟



پس از قرآن مهم ترین منبع استنباط حکم شرعی، احادیث و روایاتی است که با تالش و مجاهدت 
علمای بزرگ شیعه حفظ، جمع آوری و کتابت گردیده و تا امروز محفوظ مانده است. همچنین 
اکثر جوامع روایی )دایرة المعارف های حدیثی( را فقیهان و محدثان و راویان بزرگ برای رفع 

نیازهای شرعی و فقهی گرد آورده اند. 

با مراجعه به آیات 44 و 64 سورٔه نحل، دربارٔه جایگاه سّنت در 
تبیین احکام شرعی و نیز دربارٔه رابطٔه کتاب و سّنت تحقیق کنید.

بیندیشیم 1

1ـ تعریف سّنت
. برای درک بهتر این تعریف واژه های  سنت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم 

کلیدی آن را شرح می دهیم: 
  معصوم: معصوم در نزد شیعه کسی است که عصمت او با برهان ثابت شده باشد؛ و کسانی 
، فاطمٔه زهرا  که برهان بر عصمت آنان وجود دارد عبارت اند از: رسول مکّرم اسالم 

 . و ائمه اثنی عشر 
بیان احکام فرموده    قول معصوم: سخنانی است که معصوم در مقام قانون گذاری و 

است. 
  فعل معصوم: رفتار عملی معصوم است که درمقام عمل به احکام انجام داده است؛ برای 
مثال مناسک و اعمال حّج که بسیاری از آنها از عمل رسول اکرم  در حجة الوداع 

گرفته شده فعل معصوم شمرده می شود. 
  تقریر معصوم: اعمالی است که مسلمانان و مؤمنان در برابر معصوم انجام داده اند و 
معصوم آن عمل را تأیید کرده است؛ مانند اینکه خرید و فروشی انجام شود و معصوم با 
سکوت خود صّحت آن را تأیید کند یا از جنس خریداری شده یا مبلغ شیء فروخته شده 

استفاده کند؛ که همین دلیل صحت معامله است.



به نظر شما چرا افعال و کارهایی که معصومان  انجام داده اند، 
منبع کشف احکام فقهی قرار گرفته است؟

بیندیشیم 2

2ــ اعتبار سّنت
اعتبار یا صحت انتساب حدیث به معصومین  به سبب عوارض و حوادثی که وقوع آنها 

محتمل بوده است، نیازمند تحقیق و بررسی است. 
نگاهی به تاریخ اسالم به ما می گوید که در طی تاریخ عوامل مختلف دینی، سیاسی و اجتماعی 
وجود داشته که موجب می شده سودجویانی دست به تحریف و جعل روایات و انتساب آنها به 
معصومین بزنند. عواملی همچون تأیید یک مذهب خاص یا تحکیم سیاست حاکمه یا به دست 
آوردن سود مالی، در این جعل و تحریف نقش مؤثر داشته اند. از اینها گذشته، گاه عوامل 
طبیعی همچون فراموشی، اشتباه و عدم فهم صحیح راوی باعث تغییر کالم معصوم می گردیده 

است. 
در اینجا به بیان شیوه بررسی سند روایات معصومین  و راه های رسیدن سّنت به دست 

ما می پردازیم:

 راه های وصول سّنت 
احادیث یا اخبار، از جهت طریقی که به دست ما رسیده اند به دو قسم کلی تقسیم می شوند؛ 

مقطوع الصدور و غیر مقطوع الصدور. 
الف( خبر مقطوع الصدور به خبری گفته می شود که ما به صدور آن از معصوم قطع و یقین 

داریم. خبر مقطوع الصدور بر دو قسم است: 
  خبر متواتر؛ یعنی خبری که آن را در هر عصری، از زمان معصوم تا زمان عمل کردن و 
رجوع به آن برای استنباط حکم، گروه بی شماری از راویان، نقل کرده اند به گونه ای که 
کذب یا تحریف یا اشتباه آن محال باشد. برای مثال دو حدیث ثقلین و غدیر متواترند و 

کسی نمی تواند مدعی کذب و تحریف آنها باشد.
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  خبری که همراه با عواملی است که افادۀ قطع می کند: یعنی روایتی که اگرچه طریق آن به 
حد تواتر نرسیده است، اما نشانه هایی در آن وجود دارد که موجب قطع به صدور آن خبر 
از معصوم می شود. همچون روایاتی که منطبق با آیات قرآن یا عقل قطعی هستند. مثالً 
َفِر«1.  دربارٔه روزٔه مسافر، از امام صادق  این روایت نقل شده است: »الیَصوُم ِفی السَّ
ةٌ ِمن َایّاٍم  و چون مضمون این روایت منطبق با آیٔه »فََمن کاَن ِمنکُم َمریًضا َاو َعلٰی َسَفٍر فَِعدَّ

ُاَخَر«2 است، موجب اطمینان فقیه بر صّحت صدور روایت می شود. 

با کمک دبیر خود درباره خبری که همراه با عوامل و قرائنی است 
که افادٔه قطع می کند تحقیق کنید. آیا می توانید روایاتی را بیابید که 

منطبق با آیات االحکام یا عقل قطعی باشند؟

فّعالیت 1

واضح است که هر دو قسم خبر مقطوع الصدور حّجت است، زیرا ما را نسبت به صدور آن 
از معصوم به یقین می رساند.

ب( خبر غیرمقطوع الصدور )خبر واحد(: به خبری که یقین به صدورش نداریم،خبر واحد می گویند.
برای تعیین اعتبار چنین روایاتی، اصول و قواعدی وجود دارد که علم اصول فقه، علم 

درایه یا دانش درایِت حدیث و دانش رجال متضمن بیان آن اند. 
از این سه علم، هر یک پیش نیاز علم دیگر است؛ بدین معنی که علم رجال، که عهده دار 
بررسی تک تک راویان از جهت توثیق و تفسیق است، برای علم درایت حدیث این زمینه را 
فراهم می کند که حدیث را از جهت اطمینان  به صدور یا عدم اطمینان به صدور تقسیم نماید؛ 
علم درایه نیز به نوبه خود این زمینه را برای علم اصول فراهم می سازد که روایت حجت را از 

غیر حجت جدا کند. 
بنابراین برای بررسی سندِی روایت، ابتدا به علم رجال مراجعه می کنیم تا فرد فرد راویاِن 

یک حدیث را از جهت موثق و غیرموثق بودن بشناسیم.
1. حّر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 10، ص 198.

2. سورٔه بقره، آیٔه 184.
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آنگاه به علم درایه مراجعه می کنیم تا با توجه به یافته هایمان از علم رجال، نوع حدیث را از 
جهت میزان اعتماد به آن حدیث و اطمینان نسبت به صدور آن از معصوم، معلوم کنیم.1

در مرحله سوم برای اینکه معلوم شود روایت مزبور با توجه به نوع آن حجیت دارد یا نه، به 
علم اصول فقه رجوع می نماییم.

طُرق وصول روایت

خبر غیرمقطوع الّصدور )خبر واحد(

خبر متواتر  

خبر همراه با قرائن 
خبر مقطوع الّصدور

3ـ بررسی متن قرآن و سّنت
اگرچه روش تحقیق دربارٔه اعتبار و سندیّت قرآن تفاوت  زیادی با روش تحقیق دربارٔه 
اعتبارسنجی سّنت دارد، اما در بررسی و تحقیق دربارهٔ معنا و داللت متن، هیچ فرقی میان 
این دو منبع نیست و قواعدی که برای بررسی داللِت هم سنت و هم قرآن به کار می آید یکسان 
است. زیرا جمالت و تعابیری که در آیات و روایات وجود دارند، در داللت خود بر معنا بر دو 

قسم اند: یا نّص در آن معنا هستند و یا ظهور در معنا دارند. 
هرگاه لفظی تنها بر یک معنا داللت  کند و جز آن هیچ معنای دیگری نداشته باشد، نّص در 
آن معناست. اما اگر آن لفظ بر بیش از یک معنا داللت کند، ولی داللت آن بر یکی از معانی از 

سایر معانی قوی تر باشد، می گویند این لفظ ظهور در آن معنا دارد یا در آن معنا ظاهر است. 
در بررسی داللت متِن نّص مشکل چندانی نداریم؛ زیرا با وجود تصریحی که در لفظ روایت یا 
آیه وجود دارد، هیچ شّکی نسبت به مراد و منظور آن باقی نمی ماند و به معنای آن قطع پیدا می کنیم. 

به عنوان مثال قرآن کریم دربارٔه جهاد در راه خدا فرموده است:
 »کُِتَب َعلَیکُُم الِقتاُل َو ُهَو کُرٌه لَکُم«2. 

1. در دانش درایت حدیث روایت را به انواع و اقسامی نظیر صحیح، حسن، موثّق، ضعیف و... تقسیم می کنند.
2. سورٔه بقره، آیٔه 216.
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از این جملٔه قرآن می فهمیم که جهاد بر مسلمانان واجب است؛ زیرا لفظ »کُِتَب« نّص در 
وجوب است و هیچ معنای دیگری دربارٔه آن محتمل نیست و تنها منحصر در همین معناست.

که  آنجا  از  این جمله  در  الَة«1.  »َاقیُموا الصَّ دیگری می فرماید:  کریم در جای  قرآن  اما 
»اقیموا« یک فعل امر است هم می تواند داللت بر وجوب نماز داشته باشد و هم داللت بر 
استحباب آن، اّما از میان معانی و دالالت مذکور، داللت فعل امر بر وجوب ـ چنان که پس از 
الَة« ظهور در وجوب نماز دارد. ـ قوی تر است. لذا می گوییم: »َاقیُموا الَصّ این خواهیم گفتـ 
ممکن است این پرسش به ذهن خطور کند که از کجا معلوم است که خداوند متعال در این 
آیه، از میان معانی صیغٔه امر، معنای ظاهر )وجوب( را قصد کرده باشد؟ در پاسخ می گوییم: این 
به سبب وجود یک قاعدٔه کلی ُعقالیی است که می گوید: »هرگاه شک کردیم که متکلّم از کالم 
خود معنای ظاهر را قصد کرده است یا معنای غیر ظاهر را، سخنش را بر معنای ظاهر حمل 

می کنیم«. به این قاعده »اصالة الظّهور« گفته می شود.
بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که امر »َاقیموا« ظهور در وجوب دارد و اصل بر این 
است که در آیٔه مذکور نیز در معنای ظاهرش به کار رفته است، مگر اینکه قرینٔه واضحی خالف 
آن را ثابت کند؛ و چون هیچ قرینه ای بر خالف معنای ظاهر وجود ندارد پس این جمله داللت 

بر وجوب نماز دارد.

از الفاظ و تعابیری که زیر آنها خط کشیده شده، کدام یک نّص و 
کدام یک ظاهر در بیان حکم شرعی است؟

الف( َفاغِسلوا ُوجوَهکُم َو َایِدَیکُم ِالَی الَمراِفِق. 
باءَ. َم الِرّ ب( َاَحلَّ الّلُٰه البَیَع َو َحـرَّ

الةِ ِمن َیوِم الُجُمَعةِ َفاسَعوا ِالٰی ِذکِر الّلِٰه َو َذُروا  ج( ِاذا نوِدَی لِلصَّ
البَیَع.

َم َعلَیکُم َصیُد البَـِرّ ما ُدمُتم ُحُرًما. د( ُحِرّ
هـ( ُقِم الَّیَل ِاّل َقلیاًل. 

فّعالیت

1. سورٔه بقره، آیٔه 43.
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بنابر آنچه گفته شد، در مبحث ادلٔه لفظی بیشترین مباحث دربارٔه کشف ظهور الفاظ است. 
الفاظ وضع  و تشخیص ظواهر  تعیین  برای  را  قواعدی  دانشمندان علم اصول،  این رو  از 

کرده اند که در درس های آینده با آنها آشنا می شویم.

   بیندیشید و پاسخ دهید 

1  سّنت را تعریف کنید و واژه های کلیدی آن را توضیح دهید.

2  خبر مقطوع الصدور را تعریف کنید و انواع آن را بیان کنید.

3  رابطٔه میان سه علم رجال، درایت حدیث و اصول فقه را توضیح دهید.

4  دو اصطالح نّص و ظاهر و تفاوت میان آن دو را با ذکر مثال بیان کنید.

5  قاعده اصالة الظّهور چیست؟ آن را با مثال توضیح دهید.
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امر و نهی

لََعلَّکُم  سوَل  الرَّ َاطیُعوا  َو  کاَة  آُتواالزَّ َو  الَة  الصَّ َاقیُموا  »َو 
ُترَحموَن« )سورۀ نور، آیۀ 56(

ُل. ُقِم الَّیَل ِاّل َقلیاًل« )سورۀ مّزّمل، آیات 1 و 2( ِمّ »یا َایَُّها الُمزَّ

 در آیات و روایات دستورالعمل ها و گزاره های گوناگونی درباره 
موضوعات مختلف به ما رسیده است. اما آیا همه آنها احکام الزامی 
یا ممکن است در میانشان برخی  بیان می کند  )واجب ــ حرام( را 
الزامی و برخی غیر الزامی )مکروه ــ مستحب ــ مباح( باشند؟ معیار 

تشخیص آنها چیست؟



47

می شوند.  ادا  نباید  و  باید  یا  نهی  و  امر  به صورت  عموماً  جمالت  شرعی؛  احکام  بیان  در 
دانشمندان اصول فقه برای استنباط حکم شرعی از این جمالت، ضوابطی را بیان کرده اند که 
در این درس پس از آشنایی با بخشی از این ضوابط، نمونه هایی از برداشت حکم شرعی از 

اوامر و نواهی را می آوریم. 

 الف( تعریف امر و نهی 
در علم اصول »امر« چنین تعریف شده است: »طلب انجام کار از سوی فرد عالی به دانی«. 
به همین ترتیب نهی عبارت است از: »طلب ترک فعل از فرد عالی به دانی«. براساس این 
تعریف، در اصول فقه، جمالت امری که از دانی به عالی و یا از دو فرد هم سطح به یکدیگر صادر 

می شود، امر و نهی به شمار نمی آیند.

 ب( انواع امر و نهی
امر و نهی به هر تعبیری که معنای مذکور را برساند محقق می شود. این معنا به شکل های 

زیر می تواند ایجاد شود: 
ِهَی  ِبالَّتی  ِااّل  الَیتیِم  الَة«1 و »التَقَربوا ماَل  1ـ  فعل یا صیغٔه امر و نهی: مثل »َاقیُموا الصَّ

َاحَسُن«2.
وا االَماناِت ِالٰی َاهِلها«3. در این آیه به  2ـ  به صورت مادهٔ امر و نهی: مثال »ِانَّ اللَّٰه یَأُمُرکُم َان تَُؤدُّ
جای آنکه گفته شود: »امانت را به صاحبش برگردانید« فرموده است: »خداوند شما را به 
بازگرداندن امانات به صاحبانشان امر می کند«. یعنی به جای آنکه از جملٔه امری استفاده کند 
از لفظ )ماده( امر استفاده کرده است. همچنین در روایت است که »َقد نَهٰی َرسوُل اللِّٰه  

َعن بَیِع الَغَرِر«4 که به جای صیغٔه نهی از مادهٔ نهی استفاده شده است.
3ـ اسم فعل: مثل » َعلَیکُم َانُفَسکُم«5.

1. سورٔه بقره، آیٔه 43.
2. سورٔه انعام، آیٔه 152.

3. سورٔه نساء، آیٔه 58.
4. حّر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 17، ص 477.

5   . سورٔه مائده، آیٔه 105.



48

4ـ  فعل مضارعی که به معنای امر یا نهی به کار رفته است: مثالً در روایت است که از امام 
صادق  دربارٔه شخصی که از روی فراموشی با بدن نجس نماز بخواند پرسیده شد   و 
آن حضرت در پاسخ فرمود: »یُعیُد َصالتَه«1.)نمازش اعاده می شود(  یا باز هم از امام 

صادق  نقل است که »الیُسَجُد ِااّل َعلَی االَرِض«2.
معنای امر و نهی منحصر در این شکل ها نیست و هر شکلی از بیان که این معنا را برساند 
مشمول امر و نهی است و در اصول فقه به همه آنها صیغه های امر و نهی می گویند. بنابراین 

اصطالح امر و نهی در ادبیات عرب با همین اصطالح در اصول فقه متفاوت است.

در مورد هریک از صیغه های امر و نهی در اصول فقه دّقت کنید. 
روایات  و  آیات  در  دیگری  مثال های  هرکدام،  برای  می توانید  آیا 

بیابید.

فّعالیت

در فارسی نیز فعل امر گاهی به صورت مضارع التزامی بیان می شود. برای مثال، در ماده 
490 قانون مدنی می خوانیم: »مستأجر باید در استفاده از عین مستأجره به نحو متعارف رفتار 
کند«. این گونه افعال در عربی، اغلب به صورت امر غایب آورده می شوند. مثالً قرآن می فرماید:

َفلُینِفق ِمّما آتاُه الّلُٰه«3
 
 َو َمن ُقِدَر ِرزُقه,

ٰ
 » لُِینِفق ذو َسَعةٍ ِمن َسَعِته

 آنکه امکانات وسیعی دارد باید از امکانات وسیع خود انفاق کند و آنکه 
تنگ دست است از آنچه خدا به او داده انفاق کند.

 ج( دللت امر و نهی
شکل های امر همگی ظهور در وجوب دارند و داللت بر وجوب می کنند. چنان که نهی نیز 
ظهور در حرمت دارد. این داللت، به حکم عقل است که اطاعت از امر خداوند متعال را الزم 
می شمارد؛ زیرا اقتضای رابطٔه  عبودیّت و مولّویت چنین است. چنان که همٔه عقال، اجابت امر 

1  . کافی، محمد بن یعقوب، ج 6، ص 424.
2  . حّر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 5، ص 344.

3. سورٔه طالق، آیٔه 7.
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افراد باالتر همچون رؤسا و فرماندهان را بر زیردستان الزام آور می دانند.
مثالً وقتی مدیری به کارمند خود یا فرماندهی به سرباز خود دستور می دهد که »فالن کار 
را انجام بده«، هر انسانی از این امر، لزوم و وجوب انجام آن کار را درک می کند مگر اینکه 
قرینه ای خالف آن وجود داشته باشد. این بدان خاطر است که »امر« ظهور در لزوم و وجوب 
دارد. بنابراین هیچ مأموری نمی تواند با این عذر که »من گمان کردم انجام این کار خوب و 
مستحب است، نه الزم و واجب« از انجام مأموریت سر باز بزند و لذا چنین متخلفی مستحق 

تنبیه است؛ زیرا آمر برای اثبات تخلف مأمور، به ظاهر جملٔه امرِی خود استناد می کند.
پس از درک این مطلب، می افزاییم که شارع مقدس نیز برای وضع احکام اسالمی و سخن 
گفتن با مؤمنان، از همین قاعده استفاده کرده و هیچ روش جدیدی را درعالم تفاهم اتخاذ نکرده 

است؛ زیرا در غیر این صورت فهم صحیح کالم شارع ناممکن می شد.

«، بیان 
ٰ
با تدبّر در آیٔه شریفٔه »َو ما َارَسلنا ِمن َرسوٍل ِااّل ِبِلساِن َقوِمه

کنید که اگر شارع مقدس با روشی غیر از آنچه در بین انسان ها 
معمول است سخن می گفت، چه مشکلی پیش می آمد؟ چرا؟

بیندیشیم

اما ظهور امر و نهی در وجوب و حرمت مشروط به شرایط زیر است: 
1ـ  اینکه امر و نهی از سوی فرد عالی به دانی صادر شود. بنابراین وقتی ما مثالً از خداوند 

متعال می خواهیم که »َاللُّٰهمَّ اشِف کُلَّ َمریٍض«، داللتی بر وجوب ندارد. 
2ـ  همراه آن، قرینه ای که صیغه را به معنای استحباب یا کراهت یا اباحه منصرف کند، وجود 

نداشته باشد. مثل اینکه در روایت آمده است: 
ًة َفریَضًة َو ُاخرٰی ِاسباًغا«1؛ »ِاغِسل َوجَهَك َمرَّ

 یعنی صورتت را یک بار برای وجوب و یک بار به عنوان اکمال، بشوی.

 که با قرینه »ِاسباغاً« می فهمیم که امر »ِاغسل« در مورد شستن بار دوم، داللت بر وجوب 
نمی کند، بلکه داللت بر استحباب دارد.

1. حّر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، ج1، ص 313.
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با کمک معلم خود مشخص کنید در موارد زیر، فعل هر جمله داللت 
بر وجوب دارد یا استحباب یا اباحه. دلیل هر یک را بیان کنید.

الُة َفانتَِشروا ِفی االَرِض َو ابتَغوا ِمن فَضِل  ذا ُقِضَیِت الصَّ 1  فَاِ

اللِّٰه.
2  ُقِم الَّیَل ِااّل َقلیاًل.

3  وقتی شما به هم کالسی خود می گویید: مدادت را بده.

4  پدری به فرزند خود می گوید: درس بخوان.

ــ آیا می توانید چند نمونه دیگر از افعال امر را که بر استحباب یا اباحه 
داللت دارد، از قرآن یا احادیث ذکر کنید؟

فّعالیت

 تطبیق فقهی
در دو متن زیر که برگرفته از کتاب »الُمقِنع« شیخ صدوق است نحؤه استنباط احکام از اوامر 

و نواهی موجود در آیات و روایات مشاهده می شود:
1 صدوق دربارٔه حکم سهو در نماز می گوید:

الَة.  ِاذا لَْم تَْدِر واِحَدًة َصلَّیَْت َاْم ِاثْنَتَیِْن َفاَِعِد الصَّ
َوِاذا َشَكْكَت ِفی الَْفْجِر َفاَِعْد، َوِاذا َشَكْكَت ِفی الَْمْغِرِب َفاَِعْد.

الَة. قیَل: َو َایْنَ  ما  ْن ل َیْدری ِاثْنَتَیِْن َصّلٰى َاْم ثَـالثًا، قاَل: »ُیعیُد الصَّ َو ُسئَِل الّصاِدُق  َعمَّ
الَة؟ قاَل:ِانَّمٰا ذٰلَِك ِفی الثَّالِث َو اْلَْربَِع«. : َاْلَفقیُه لُیعیُد الصَّ ُرِوَی َعْن َرسوِل الّلِٰه 

: »ِاذا لَْم تَْدِر ثَـالثًا َصلَّیَْت َاْو َاْربًَعا َو َوَقَع َرْأُیَك َعلَى الثَّالِث َفابِْن َعلَى  َو ُرِوَی َعنُْه 
الثَّالِث. َو ِاْن َوَقَع َرْأُیَك َعلَى اْلَْربَِع، َفَسلِّْم َو انَْصِرْف. َو ِاْن ِاْعتََدَل َوْهُمَك، َفانَْصِرْف َو َصِلّ 

َركَْعتَیِْن َو َانَْت جالٌِس«.
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َو ِاْن َصلَّیَْت َركَْعتَیِْن ِمَن الَْمْكتوبَـةِ ثُمَّ نَِسیَت َفُقْمَت َقبَْل َاْن تَْجلَِس ِفیِهما، َففی ِرواَیـةِ الُْفَضیِْل 
ْت َصالُتُه، َو ِاْن لَْم َیْذُكْر َحّتٰى َرَكَع  بِْن َیساٍر َعْن َابی َجْعَفٍر  قاَل: » َفلَْیْجلِْس ما لَْم َیـْرَكْع َو َقْد تَمَّ

َفلَْیْمِض فی َصالتِِه َفِاذا َسلََّم َسَجَد َسْجَدتَیِْن َو ُهَو جالٌِس«.
ماِم َسْهٌو، ِاذا َحِفَظ َعلَیِْه َمْن َخلَْفُه َسْهَوُه بِاتِّفاٍق ِمنُْهْم، َو  : »لَیَْس َعلَى اْلِ َو قاَل َابوَعبِْدالّلِٰه 
ماُم، َو ل َسْهَو فی َسْهٍو، َو لَیَْس ِفی الَْمْغِرِب، َو ل  ماِم َسْهٌو ِاذا لَْم َیْسُه اْلِ لَیَْس َعلٰى َمْن َخلَْف اْلِ
لَتَیِْن ِمْن ُكِلّ َصالةٍ َسْهٌو، َو ل َسْهَو فی ناِفلَةٍ، َفِاَذا اْختَلََف َعلَى  كَْعتَیِْن اْلَوَّ ِفی اْلَفْجِر، َو ل ِفی الـرَّ

عاَدُة َو اْلَْخُذ بِالَْجْزِم«. ْحِتیاِط اْلِ ماِم َمْن َخلَْفُه، َفَعلَیِْه َو َعلَیِْهْم ِفی اْلِ اْلِ

2 شیخ صدوق،همچنین به استناد آیات و روایات نهی از ربا، دربارٔه حرمت این عمل و لزوم 

بازگرداندن مال ربوی می گوید: 
ُجِل َعْشَرَة َدراِهَم َعلٰى َاْن َیـُردَّ َعلَیِْه َاكْثََر ِمنْها، َو ُهَو  ُجُل ِالَى الـرَّ با ُهَو َاْن َیْدَفَع الرَّ ِاْعلَْم َانَّ الِرّ
با ِاْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنیَن َفِاْن  َه َو َذروا ما بَِقیَ ِمَن الـِرّ : »یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا اتَُّقوا الّلٰ ِه َعزَّ َو َجلَّ َقْوُل الّلٰ
 َو ِاْن ُتبُْتْم َفلَُكْم ُرؤوُس َاْموالُِكم«؛ َیْعنی َاْن َیـُردَّ آكُِل 

ٰ
ِه َو َرسولِه لَْم تَْفَعلوا َفأَذنوا بَِحْرٍب ِمَن الّلٰ

با َعلٰى صاِحِبِه الَْفْضَل الَّذی َاَخَذُه َعْن َرْأِس مالِِه، َو ُرِوَی َحتَّى اللَّْحِم الَّذی َعلٰى بََدنِِه، َعلَیِْه َاْن  الِرّ
َیَضَعُه.1

با َو َشهاَدةِ  : »َانَُّه  نَهٰى َعْن َاكِْل الِرّ َو َعِن الّصاِدِق َعْن آبَائِِه  فی َمناِهی النَِّبیِّ 
با«2. الّزوِر َو كِتابَةِ الِرّ

1. شیخ صدوق، المّقنع، ص 373.
2. شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 127.
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محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، مشهور به شیخ صدوق، در سال 305 هجرى 
قمرى، در خاندان علم و تقوى، در شهر قم دیده به جهان گشود. پدرش از برجسته ترین 
علما و فقهاى بزرگ زمان خود بود که در قم پرچم زعامت و مرجعیت را بر دوش داشت.

شیخ طوسى می نویسد: على بن بابویه در نامه اى از حضور حسین بن روح، نائب سوم 
امام زمان  ، تقاضا کرد تا از محضر حضرت ولیّ عصر  بخواهد براى او دعا 
کند تا خداوند اوالد صالح و فقیه به او عطا نماید. پس از مدتى از ناحیٔه آن حضرت این گونه 
جواب رسید که به زودى از همسرت داراى دو پسر فقیه خواهى گشت؛ و بدین ترتیب شیخ 

صدوق به دعا و پیشگویی آن حضرت متولد شد.
شیخ صدوق نزدیک به عصر ائمه  مى زیست و با جمع آورى روایات اهل بیت  
و تألیف کتاب هاى نفیس و با ارزش، خدمات ارزنده و کم نظیرى به اسالم و تشّیع کرد. 
مشهورترین اثر او کتاب من لیحضره الفقیه است که از کتب اربعه حدیثی شیعه به شمار 

می آید.
او در سن 22 یا 23 سالگى پس از پدر بزرگوارش وظیفٔه نشر احادیث آل محمد 

و هدایت اّمت را به عهده گرفت.
شیخ طوسى دربارٔه شیخ صدوق مى گوید: »او دانشمندى جلیل القدر و حافظ احادیث 
بود. از احوال رجال کامالً آگاه و در سلسلٔه احادیث، نّقادى عالى مقام به شمار مى آمد. 
بین بزرگان قم، از نظر حفظ احادیث و کثرت معلومات، مانند نداشت و در حدود سیصد اثر 

تألیفى از خود به یادگار گذاشته است«. 
صدوق شاگردان فراوانی تربیت کرد که مبّرزترین آنها برادرش حسین و همچنین فقیه 
عالی مقام شیخ  مفید است. این عالم بزرگ در سال 381 هـ .ق چشم از جهان فروبست 
و در شهر ری به خاک سپرده شد؛ محلی که امروز به گورستان ابن بابویه مشهور است و 

بزرگان بسیاری در آن به خاک آرمیده اند.

 تاریخ فقه                                                                                                                                
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   بیندیشیم و پاسخ دهیم 

1  امر و نهی را تعریف کنید.

2  امر و نهی ظهور چه معنایی دارند؟ این ظهور چگونه قابل اثبات است؟

3  شرایط ظهور امر و نهی را بیان کنید.

4  با دقت درمتن فقهی این درس، که از شیخ صدوق نقل شد، مواردی را که در آن، به استناد 

امر و نهی، یک حکم فقهی استنباط شده است، بیابید و ترجمه کنید.
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مفاهیم

وقتی شخصی می گوید »اگر همراه من تا خانه ام بیایی، فالن کتاب 
را به تو می دهم«، از این سخن او دو معنا مستناد می شود. یکی اینکه 
»اگر بیایی کتاب را به تو می دهم« و دیگراینکه »اگر همراه من تا خانه من 
نیایی آن کتاب را نمی دهم«. این معنایی است که در مکالمات روزمرٔه 
مردم فراوان دیده می شود. اما آیا در آیات و روایات هم می توان چنین 

روشی را مشاهده کرد؟
آیا چنین برداشت هایی معتبر است و آیا می توان در استنباط احکام 

شرعی آن را به کار برد؟
این برداشت ها چند نوع هستند و چه شرایطی دارند؟
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در برخی از جمالتی که میان افراد رّد و بدل می گردد، عالوه بر معنایی که از مفاد عین کالم 
فهمیده می شود، از مضمون بیان نشدٔه آن نیز معانی ای می توان برداشت کرد و به آن استناد 
نمود. مثالً وقتی اعالم می کنند که »اگر برف ببارد مدرسه تعطیل است«، عالوه بر آنچه در مفاد 
این جمله وجود دارد، از مضمون آن هم معنای دیگری قابل برداشت است و آن اینکه »اگر برف 
نبارد مدرسه تعطیل نیست«. مدلول جملٔه نخست را »منطوق« و مدلول جملٔه دوم را »مفهوم« 

جملٔه نخست می گویند.
همین روش در برداشت از آیات و روایات نیز به کار می رود. در واقع در بحث مفاهیم می خواهیم 
بدانیم که چه جمالت و عبارت هایی مفهوم دارند تا اگر در آیه و روایتی چنین تعابیری به کار رفت، 

بتوان عالوه بر منطوق کالم از مفهوم آن نیز در استنباط حکم شرعی استفاده کرد. 
مثالً وقتی در روایتی دربارٔه نماز مسافر آمده است:

ر«1  »ِاذا کُنَت ِفی الَموِضِع الَّذی لتَسَمُع فیِه الَذاَن فَقِصّ
 هرگاه به جایی رسیدی که دیگر صدای اذان شهر را نمی شنوی، نمازت را 

شکسته بخوان. 
منطوق این کالم گویای این مطلب است: هنگامی که از شهر خارج شدی زمانی به تو مسافر 
گفته خواهد شد که دیگر صدای اذان شهر را نشنوی. اما این کالم مفهوم نیز دارد و آن اینکه »اگر 

در جایی هستی که هنوز صدای اذان شهر را می شنوی نمازت را شکسته نخوان«. 
ر« که در منطوق روایت است، حجت می باشد یا  حال سؤال این است که آیا تنها امِر »َقِصّ
ر« ــ که مفهوم آن می باشد ــ  اینکه نهی »ِاذا کُنَت ِفی الَموِضِع الَّذی تَسَمُع فیِه  االَذاَن فاَل ُتَقِصّ

نیز حجت است؟

جمله  التزامی  مدلول  همان  »مفهوم  گفته اند:  مفهوم  تعریف  در 
است«، درحالی که منطوق معنایی است که جمله به »داللت مطابقی« 

برآن داللت می کند. دربارٔه این تعریف تحقیق کنید.

فّعالیت 1

1. حّر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 8، ص 472.
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اکنون که منظور از » مفهوم« روشن شد، می افزاییم که به اعتقاد متخصصان علم اصول، 
اگر ثابت شود جمله ای مفهوم دارد، آن مفهوم بی تردید حجت است. به عبارت دیگر، در یک 
جمله، حجّیت مفهوم همانند حجّیت منطوق است و برای هر یک از گوینده و شنونده قابل 
استناد و احتجاج می باشد. تنها بحث بر سر این است که کدام جمالت دارای مفهوم هستند. 
لذا در ادامه به تحقیق درباره اقسام مفهوم می پردازیم که منظور از آن بررسی انواع جمالت و 

کشف این نکته است که کدام قسم از جمالت مفهوم دارند و کدام یک مفهوم ندارند. 

 اقسام مفهوم 
در یک تقسیم کلی، مفهوم بر دو نوع است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. 

1ـ مفهوم موافق 
مفهوم موافق عبارت است از »مفهومی که حکم آن با حکم موجود در منطوق یکسان 
است«. بدین معنی که اگر حکم موجود در منطوق حرمت است، حکم مفهوم نیز حرمت است، 
و اگر وجوب است، حکم مفهوم نیز وجوب می باشد و ما این حکم را به »طریق اولی« کشف 

می کنیم.
مثالً در قرآن درباره احترام به پدر و مادر می فرماید:

.1»  » َفالتَُقل لَُهما ُاٍفّ
در این آیه فرزند از گفتن »اّف«2 به پدر و مادرش نهی شده، پس حرام است. و مفهوم موافق 
آن این است که امور شدیدتر از »اف«ـ  مثل توهین و ناسزاگوییـ  هم به طریق اولی حرام هستند. 
چنان که دیدیم حکم مفهوم را به وسیله استناد به »طریق اولویّت« به دست آوردیم. از این رو به 
مفهوم موافق »مفهوم اولویت« نیز گفته می شود و تردیدی نیست که این قسم جمالت مفهوم 
دارند و تنها باید اولویت مفهوم بر منطوق ثابت شود. زیرا در بسیاری از موارد ادعای اولویت 

می شود، اما با دقت و تأمل بیشتر درمی یابیم که این ادعا صحت ندارد. 

1. سورٔه اسراء، آیٔه ٢٣.
2. اف اسم فعلی است که انزجار را می رساند و آن کمترین حّد توهین است. )رجوع کنید به تفسیر المیزان، ذیل آیٔه شریفه(.
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با دّقت در گفت وگوهای متداول میان مردم می توان نمونه هایی از 
کاربرد مفهوم اولویت را مشاهده کرد. این نمونه ها را بیابید و سه 

مورد از آنها را بیان کنید.

فّعالیت 2

 تطبیق فقهی
عاّلمٔه حلّی در کتاب »ارشاد االذهان« در باب لباس نمازگزار می گوید:

ـ َمْملوکٍ َاْو َمْأذوٍن فیِه. َفلَْو َصّلٰى  ـ ِاّل َما اْسُتثْنِىَـ  الةِ بِثَْوٍب طاِهٍرـ  َیِجُب َستُْر الَعْوَرةِ ِفی الصَّ
ِفی الَْمْغصوِب عالًِما بِالَْغْصِب، بَطَلَْت. 

در توضیح این کالم، دربارٔه منبع این حکم  گفته اند:
َف  ِاْشِتراُط طَهاَرةِ الثَّْوِب ِاْجماِعیٌّ َو کَذا ُوجوُب کَْوِن اللِّباِس َمْملوکًا َاْو َمْأذوًنا، َو ِلَنَّ التََّصرُّ
ذِن الَْفْحوٰى ِاذا َافاَد ِعلًْما. َو  فی ماِل الَْغیْرِ  ل َیجوُز ِاّل بِـِاْذنِِه َعْقاًل َو نَْقاًل، َو ل َیبُْعُد اْلِکِْتفاُء بِاْلِ
دیِق: »لَیَْس َعلَى اْلَْعمٰى َحَرٌج َول َعلَى  ِمنُْه ]ِمَن اْلِْذِن[ کَْوُنُه لَِمِن اْشتََمَل َعلَیِْه اْلَیُة الْکَریَمةِ کَالصَّ
اْلَْعَرجِ َحَرٌج َول َعلَى الَْمریِض َحَرٌج َول َعلٰى َانُْفِسکُْم َاْن تَْأکُلوا ِمْن ُبیوتِکُْم َاْو ُبیوِت آبائِکُْم َاْو 
هاتِکُْم َاْو ُبیوِت ِاْخوانِکُْم َاْو ُبیوِت َاَخواتِکُْم َاْو ُبیوِت َاْعماِمکُْم َاْو ُبیوِت َعّماتِکُْم َاْو  ُبیوِت ُامَّ
ُبیوِت َاْخوالِکُْم َاْو ُبیوِت خالتِکُْم َاْو ما َملَکُْتْم َمفاتَِحُه َاْو َصدیِقکُْم«1. َفِانَُّه ِاذا جاَز َاکُْل نَْفِس 
الُة فی ثَْوبِِه الَِّتی ِهیَ ِمَن الِْعباَدةِ َو َیْحُصُل لَُه اْلَْجُر َو الثَّواُب، َمَع  مالِِه َو ِاْعداِمِه بِالْکُلِّـیَّةِ، َفالصَّ

، بِالطَّریِق اْلولٰى.2 بَـقائِِه َعلٰى حالِِه ِمْن َغیِْر نَْقٍص َو ل تََغیٍُّر َیُضرُّ

2ـ مفهوم مخالف 
برخالف مفهوم موافق، در مفهوم مخالف حکم موجود در منطوق، با حکم مفهوم یکسان 

نیست؛ بلکه در سلب و ایجاب متفاوت اند.

1. سورٔه نور، آیٔه ٦١.
2. اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج٢، ص ٧٧.
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مثالً وقتی گفته می شود: »اگر گوسفند تذکیه نشده باشد، گوشتش را نخور«، از منطوق 
این کالم حرمت خوردن گوشت و از مفهوم آن »عدم حرمت )حلّیت( خوردن گوشت گوسفند 

مذکّی« فهمیده می شود. پس حکم در منطوق، حرمت ولی در مفهوم حلّیت است. 
مفهوم مخالف دارای اقسام متعددی است. به عبارت دیگر درباره انواع مختلفی از جمالت 
ادعای مفهوم داشتن شده است؛ که ما در اینجا تنها به دو نوع  از آنها که مهم تر از بقیه هستند 

می پردازیم. 
الف( مفهوم شرط: جمالت شرطیه از یک جملٔه شرط و یک جملٔه جواب تشکیل شده اند. 
از آنجا که حکم موجود در جملٔه شرطیه متوقف و معلّق به وجود و حصول شرط است، بنابراین 
منتفی شدن شرط موجب انتفای حکم می شود؛ و این همان مفهومی است که در جملٔه شرطیه 

وجود دارد. 
سُه َشیءٌ«.1 مفهوم این کالم این  ّ لَم یُـَنِجّ

ً
مثالً در روایت آمده است که »ِاذا کاَن الماُء َقدَر کُر

است که چنانچه آب به قدر کر نباشد با برخورد به چیز نجس، نجس می شود. دراین روایت 
اگر چه منطوق کالم درباره حکم آب کّر بود، اما ما به وسیله مفهوم آن، حکم آب غیر کّر )قلیل( 

را به دست آوردیم. 
ـ شرایط مفهوم داشتن جملۀ شرطیه: برای اینکه جملٔه شرطیه دارای مفهوم باشد سه 

شرط الزم است:
1ـ   میان شرط و جواب مالزمه برقرار باشد؛ یعنی رابطٔه میان شرط و جواب اتفاقی نباشد. 
مثالً وقتی صدای کالغی می آید و در آن لحظه اتفاقاً واقعٔه شومی رخ می دهد، نمی توان 
گفت: »هرگاه صدای کالغ بیاید، واقعٔه شومی رخ خواهد داد«؛ زیرا میان صدای کالغ 

و واقعٔه شوم مالزمه نیست.  
2ـ  جواب متوقف و مترتب بر وجود شرط باشد؛ یعنی وجود شرط سبب ایجاد جواب شود. 
3ـ  سببیت شرط برای جواب، انحصاری باشد. یعنی جواب تنها با وجود شرط، موجود 
شود و سبب دیگری در تحقق آن دخیل نباشد؛ بنابراین وقتی گفته می شود: »اگر بخوابی 
نمی توان چنین مفهوم گیری کرد که »اگر نخوابی وضویت  باطل می شود«،  وضویت 
باطل نمی شود«، چون ممکن است سبب دیگری موجب بطالن وضو شود، زیرا سبب 

بطالن وضو منحصر در خوابیدن نیست.
1. نجفی، محمد حسن، جواهر الکالم، ج١، ص ١٠٦.
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روایت زیر را ترجمه کنید و توضیح دهید که چگونه امام صادق    
از مفهوم جملٔه شرطیٔه موجود در کالم امیرمؤمنان   استفاده کرده 

است.
»َعن َابی بَصیٍر قاَل: َساَلُت َابا َعبِد الّلِٰه  َعِن الّشاةِ ُتذبَُح َفال 
ا  کاَن  ُک َو ُیَهراُق ِمنها َدٌم کَثیٌر َعبیٌط؟ َفقاَل: ل تَأکُل، ِانَّ َعلِیًّ تََحرَّ

جُل َاو طََرَفِت الَعیُن َفـکُل«.1 َیقوُل: ِاذا َرکََضِت الِرّ

فّعالیت 3

ب( مفهوم وصف: هرگاه موضوعی که برآن حکم بار شده است، دارای قیدی )زمانی، 
مکانی و...( باشد که در صورت انتفای قید مذکور حکم هم منتفی شود، این جمله دارای 
مفهوم است. مراد از وصف در اینجا هر قیدی است که بار می شود و تعلق حکم به موضوع 

مشروط به وجود آن قید باشد. 
مثالً در روایت، دربارٔه کسی که از باز پرداخت قرض خود طفره می رود آمده است که »َمطُل 
الَغِنِیّ ظُلٌم«2 )دست دست کردن شخِص دارا، ظلم است(. در اینجا مماطله و دست دست 
کردن، مقید به غنٰی و دارا بودن است؛ یعنی حکم ظلم زمانی بر دست دست کردن و نپرداختن 
قرض بار می شود که قرض گیرنده توان بازپرداخت قرض خود را داشته باشد و مفهوم آن این 

است که »مطل الفقیر لیس بظلٍم«.
یا وقتی در مادٔه 989 قانون مدنی می گوید: »هر تبعٔه ایرانی که بدون رعایت مقررات، تابعیت 
خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن است«، مفهومش این است که با 

رعایت مقررات، تابعیت خارجی او محقق می شود. 
علمای اصول معتقدند که جمالت وصفیه در اغلب موارد مفهوم مخالف ندارند، مگر اینکه 
قید و وصف مذکور شرط و سبب انحصاری برای حکم باشد؛ یعنی احراز شود که حکم بیان 
شده در آیه یا روایت، تنها زمانی به موضوع تعلق می گیرد و بر آن بار می شود که قید مذکور 

1. طوسی،محمد بن حسن؛ تهذیب االحکام، ج 9، ص 57.
2. شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج١٨، ص ٣٣٣.
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وجود داشته باشد. مثالً در روایتی از امام صادق  نقل شده است: 
کاُة ِفی اِلبِِل َو البََقِر َو الَغنَِم الّسائَِمةِ«1 »َالزَّ

زکات به شتر و گاو و گوسفند بیابان چر2 تعلق می گیرد.
که مفهوم آن چنین است: »به شتر و گاو و گوسفند غیرسائمه زکات تعلق نمی گیرد«.

اّما در بسیاری از موارد، این شرایط برای وصف وجود ندارد؛ مثالً در قرآن در بیان احکام 
َمحرم و نامحرم، یکی از اقسام زنان محرم را این گونه نام می برد:

 »َو َربائُِبکُُم الاّلتی فی ُحجوِرکُم«3؛ 
یعنی دختران همسرتان که در دامن شما پرورش یافته اند.

در مثال مزبور نمی توان به مفهوم این جمله استناد کرد و حکم به نامحرم بودن »ربائبکم 
الالتی لیس فی حجورکم« داد. 

 تطبیق فقهی

1  عاّلمه حلی در کتاب »قواعد« در باب احکام سجده می گوید:

نِْحناُء بَِحیُْث ُیساوی َمْوِضُع َجبَْهِتِه َمْوِقَفُه، َاْو َیـزیُدُه بَِقْدِر لَِبنَةٍ ل َغیُْر. َو َیِجُب ِفیِه الِْ

مرحوم محقق ثانی در توضیح این سخن عاّلمه می گوید:
َو تَنْقیُحُه َانَُّه لُبدَّ َاْن َیکوَن َمْوِضُع َجبَْهِتِه ُمساِوًیا لَِمْوِقِفِه َاْو زائًِدا َعلَیِْه بِِمْقداِر لَِبنَةٍ َمْوضوَعةٍ 

َعلٰى َاکْبَِر ُسطوِحها ل َاْزَیُد، ِعنَْد َجمیِع َاْصحابِنا. لِِرواَیـةِ َعبِْد الّلِٰه بِْن ِسناٍن َعْن َابی َعبِْد الّلِٰه 
جوِد َعلَى اْلَْرِض الُْمْرتَِفَعةِ َفقاَل: »ِاذا کاَن َمْوِضُع َجبَْهِتکَ ُمْرتَِفًعا َعْن َمْوِضِع  قاَل َساَلُْتُه َعِن السُّ

ْرِط َیُدلُّ َعلَى الَْمنِْع ِمَن الّزائِِد.5  بََدنِکَ َقْدَر لَِبنَةٍ َفال بَْأَس«.4 َو َمْفهوُم الشَّ

1. قاضی نعمان، دعائم االسالم، ج١، ص ٢٥٧.
2. دام ها معموالً به دوطریق تغذیه می شوند: یا به وسیلٔه چریدن در صحرا و یا به وسیلٔه علوفه ای که صاحب آنها تهیه می کند. براساس 

این روایت، زکات تنها به نوع نخست تعلّق می گیرد.
3. سورٔه نساء، آیٔه ٢٣.

4. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی، ج٣، ص ٣٣٣.
5. عاملی کرکی، علی بن حسن؛ جامع المقاصد، ج٢، ص ٢٩٩.
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2  در متن زیر، عاّلمه براساس مفهوم وصف موجود در روایت، عدم وجوب قلع درختان و 

ساختمان از زمین غیر را استنباط نموده است. مسئله مزبور در ذیل این مبحث طرح می شود 
که هرگاه فردی در زمین و ملک دیگری، از روی غصب و ظلم ساختمانی بسازد یا درختی 

بکارد، بر او واجب است که ساختمان و درخت را از زمین قلع کند.
جوَع فی  َمِن َو َاراَد الْبائُِع الرُّ ِاَذا اْشتَرٰى َاْرًضا َفَغَرَس ِفیها َاْو بَـنٰى، ثُمَّ َاْفلََس َقبَْل ایفاِء الثَّ
َاْرِضِه، َفِاْن ِاتََّفَق الُْغَرماُء َو الُْمْفلُِس َعلَى الَْقلِْع َو تَْفریِغ اْلَْرِض َو تَْسلیِمها بَـیْضاءَ، َرَجَع فیها. 
َو لَِو اْمتَنََع الُْغَرماُء َو الُْمْفلُِس َمًعا ِمَن الَْقلِْع لَْم ُیْجبَروا َعلَیِْه، ِلَ نَُّه حیَن الِْبناِء َو الَْغْرِس لَْم َیکُْن 
«، َانَُّه ِاذا  : »لَیَْس لِِعْرٍق ظالٍِم َحقٌّ . َو َمْفهوُم الَْوْصِف فی َقْولِِه  ًیا بِِهما، بَْل َفَعَل ذٰلَِک بَِحٍقّ ُمتََعِدّ

1. لَْم َیکُْن ظالِمًا َفلَُه َحقٌّ

1. عالمه حلّی، حسن بن یوسف؛ تذکرة الفقهاء، ج١٤، ص ١٤٣؛ با تلخیص.

به عاّلمه حلی از فقهای قرن هشتم هجری قمری و از  حسن بن مطهرحلی معروف 
برجستگان عالَم فقه به شمار می رود. او با هوش و ذکاوتی که داشت، پیش از سن بلوغ به 
مقام اجتهاد رسید و با پشتکار و ممارست در علوم مختلف از جمله فقه شیعه و اهل  تسنن، 
اصول، منطق، فلسفه، کالم و رجال صاحب نظر گردید و کتب فراوانی در این علوم به رشته 

تحریر در آورد که کثرت آنها اعجاب برانگیز است.  
عالمه این علوم را نزد برترین اساتید فراگرفت؛ علم فقه و اصول را نزد محقق  حلی، 
دانش حدیث را در محضر سید بن طاوس و علوم عقلی را از خواجه  نصیرالدین طوسی. 
او همچنین فقه اهل تسنن را از بزرگان همین مذهب آموخت که این از جملٔه امتیازات وی 

به شمار می رود.
عالمه حلی پس از وفات استادش محقق حلّی)صاحب شرایع( زعامت حوزٔه حلّه را، که 
در آن زمان مرکز فقه شیعه بود، برعهده گرفت و نخستین کسی است که با لقب »آیت اللّٰه« 
خوانده شده است. حضور او در دربار سلطان محمد خدابنده و مناظراتی که با علمای سایر 

مذاهب برگزار کرد، نقش مؤثری در رواج مذهب شیعه در ایران داشته است.

 تاریخ فقه                                                                                                                                
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   بیندیشید و پاسخ دهید 

1  با مثالی بیان کنید که مراد از »مفهوم« چیست؟ چگونه می توان از مفهوم کالم حکم شرعی 

را استنباط کرد؟
2  مفهوم موافق را تعریف کنید و برای آن مثالی بزنید.

3  متن فقهی مرتبط با مفهوم موافق را ترجمه کنید. در این متن، چگونه از »طریق اولویت« 

در استنباط حکم شرعی استفاده شده است؟
4 مفهوم مخالف را با ذکر مثال تعریف کنید.

5  شرایط مفهوم دار بودِن جملٔه شرطیه چیست؟

6  مفهوم وصف را با ذکر مثال توضیح دهید.

7  نظر اصولیان دربارٔه مفهوم دار بودن وصف چیست؟ توضیح دهید.

8  حکم فقهی استنباط شده بر اساس مفهوم شرط و مفهوم وصف را در متن های فقهی 

درس بیان کنید.

عالمه کتب زیادی در فقه از خود به یادگار گذاشته 
آنها تذکرة الفقهاء، تبصرة المتعلمین و  که معروف ترین 

قواعداالحکام است.
تنوع بخشیدن به تألیفات فقهی، بیان فقه در سطوح 
و قالب های گوناگون و براساس نیازهای مختلف، از 
ویژگی های این عالم جلیل القدر می باشد که او را در 

دنیای علم ممتاز نموده است.
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عام و خاص، مطلق و مقّید

ممکن است در مدرسه مدیر به شما دستور دهد که »دانش آموزان 
را به اردو ببرید«.

آیا با توجه به اینکه لفظ »همه« در این دستور به کار نرفته است 
می توان گفت که تمامی دانش آموزان مشمول آن هستند؟

آیا فضای حاکم بر مدرسه و نحؤه بیان دستورات مدیر می تواند 
شما را در تشخیص منظور او در این باره کمک دهد؟ مثالً شرایطی 
ممتاز  دانش آموزان  تنها  او  منظور  دهید  احتمال  که  باشد  حاکم 

است. 
آیا در احکام و دستورات خداوند نیز این مسئله وجود دارد؟ 

راه های تشخیص صحیح در این شرایط چیست؟
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چنان که گفته شد، در مبحث ادلٔه لفظی بحث اصلی بر سر یافتن ظهور الفاظ است. یکی از 
الفاظ و ترکیب هایی که در آیات و روایات در بیان احکام شرعی فراوان به کار می رود، تعابیری 
ِبالُعقوِد« )به همٔه  آیٔه »َاوفوا  است که از آنها شمولّیت و کلّیت حکم فهمیده می شود؛ مانند 
پیمان ها وفا کنید(. چنین جمالتی ظهور در کلّیت و شمولّیت دارند. در مثال مذکور، هرگاه 
شک کردیم که آیا برخی از انواع عقد و پیمان از دایرٔه حکم کلّی )یعنی لزوم وفای به عقد( 
خارجند یا خیر، به ظهور آیه تمسک می کنیم و می گوییم: حکم مندرج در آیٔه شریفه، شامل آن 

عقد نیز می شود؛ مگر اینکه دلیل خاصی آن عقد را از دایرٔه شمول حکم خارج کند. 
الفاظ و ترکیب هایی که ظهور در شمولّیت و کلّیت دارند بر دو نوع اند:

 1ـ الفاظ عام  2. الفاظ مطلق. 
در برابر الفاظ عام و الفاظ مطلق، الفاظ یا جمالتی نیز هستند که افرادی را از دایرٔه شمول 
عام یا مطلق خارج می کنند. مثالً پس از اینکه آیٔه کریمه، وفا به همٔه عقود را الزم شمرد، 
به دلیل خاصی برخی از انواع عقود مانند عقد عاریه یا هبه را از دایرٔه حکِم به لزوم وفا، خارج 
می سازد. جملٔه دوم اگر در برابر عام قرار گیرد، به آن »مخّصص« گفته می شود و اگر در برابر 

مطلق باشد، »مقّید« می گویند.  
اکنون ابتدا به توضیح دربارٔه عام و خاص و سپس دربارٔه مطلق و مقید می پردازیم: 

 1ـ تعریف عام و خاص 
وقتی گفته می شود: »همٔه معلّمان را احترام کن«؛ تعبیر »همٔه معلّمان« لفظی عام است و 
داللت می کند بر اینکه حکِم لزوِم احترام، جمیع افراد متعلِّق »همه« )یعنی معلّمان( را دربرگرفته 
است. به عبارت دیگر از اینکه لفظ »همه« بر سر »معلّمان« آمده است، می فهمیم که حکم 
 وجوب احترام شامل جمیع معلّم هاست، زیرا در زبان فارسی کلمٔه »همه« برای همین معنا وضع1

 شده است.
بنابراین » عام« عبارت است از »لفظی که برای در برگرفتن همه افراد متعلّقش وضع شده 

است«. 
اما در مقابل، الفاظی وجود دارند که داللت بر شمول لفظ بر برخی از افراد متعلق خود 

1. »وضع« در اصطالح یعنی قراردادن و اختصاص دادن یک لفظ برای یک معنا.
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به چنین  یا حکم موجود در جمله، تنها شامل بعضی از افراد موضوع می گردد؛  می کنند، 
الفاظی »خاص« می گویند.

را شامل  فقرا  همٔه  اکرام،  الفقراء« حکم وجوب  بَعَض  »َاکِرم  گفته می شود:  وقتی  مثالً 
نمی شود.

گاهی نیز الفاظی، عام را از شمولّیت و عمومّیت خارج می کنند، که در این صورت، عام 
ظهور خود را بر عمومّیت از دست می دهد. مثالً اگر پس از اینکه گفته شد: »همٔه فقرا را اکرام 
ص«  کن«، این جمله هم اضافه شود که »فقرای فاسق را اکرام نکن«؛ جملٔه اخیر که به آن »مخِصّ
گفته می شود، »همٔه فقرا« را از شمولیت انداخته است و آن را شامل برخی از افراد فقیر قرار 

داده که عبارت اند از »فقرای غیرفاسق«.
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که استدالل به عموم عام تنها زمانی جایز است و 
ص های احتمالی، جست وجوی کامل به عمل  می توان به ظهور آن استناد کرد که دربارٔه مخِصّ

آید و فقط پس از اطمینان از عدم آن، می توان به ظهور عام در شمولیت استناد کرد. 
این بدان خاطر است که در تاریخ شریعت اسالمی، تبلیغ و تبیین احکام تدریجی بوده است؛ 
به گونه ای که در بسیاری از موارد حکم در ابتدا به صورت عام بیان شده، اما پس از فَترتی از 

زمان با حکم دیگری تخصیص خورده است.

دربارٔه حکمت تدریجی بودن تشریع احکام شرعی و همچنین نزول 
تدریجی قرآن تحقیق کنید.

فّعالیت1

 

 الفاظ عموم 
از آنجا که ادلّٔه لفظِی احکام شرعی )آیات و روایات( به زبان عربی هستند، برای آنکه بفهمیم 
کدام یک از الفاظ داللت بر شمولیت می کنند و بر این معنا وضع شده اند، باید به آگاهان زبان 
عربی مراجعه کنیم. بر این اساس در زبان عربی الفاظ و تعابیری وجود دارد که داللت بر عموم 

می کند، که در ادامه برخی از آنها را نام می بریم:
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 1ـ لفظ »کّل« که در زبان فارسی به »همه« و »هر« ترجمه می شود: مثل »کُلُّ نَفٍس ذاِئَقُة 
الَموِت«.1

2ـ هر لفظی که به معنای کّل باشد؛ مثل: جمیع، عاّمه، کافّه، تمام، دائماً و ... .
ف به »ال«؛ یعنی اسم جمعی که بر سر آن »ال« تعریف درآمده است، مثل »احترم   3ـ جمع معرَّ

العلماء«. 
4ـ قرار گرفتن نکره در سیاق نفی یا نهی؛ یعنی در جمله، اسم نکره مورد نفی یا نهی قرار 
 .» گیرد. مثال برای نفی همچون: »الَشریَک ِللِّٰه تَعالٰی«. و مثال برای نهی مانند: »التَشُتم َاَحداً

)به هیچ کس ناسزا مگو(. 
در معادل فارسی مورد اخیر واژه »هیچ« به کار می رود.

برای هریک از الفاظ عموم مثال های دیگری در آیات و روایات 
بیابید.

فّعالیت2

 تطبیق فقهی
متنی که در زیر می آید، بخشی از کتاب الّروضة البهّیه اثر شهیدثانی )شرح کتاب لمعٔه شهید 
اّول( است. در این متن به خوبی چگونگی استناد به عام و خاص توسط این دو فقیه بزرگ 
و استنباط حکم شرعی از آن را مشاهده می کنیم. قسمت های داخل کمان اثر شهید اّول و 

قسمت های دیگر، شرح شهید ثانی بر آن مطالب است:
ِم( ِمَن الَْمیْتَةِ َو الَْخْمِر َو َغیِْرِهما )ِعنَْد َخْوِف التَّلَِف َاْو ُحدوِث  )َیجوُز ِعنَْد اْلِْضِطراِر تَناُوُل الُْمَحرَّ

الَْمَرِض( َاْو ِزیاَدتِِه.
ماِت فی َجواِز تَناُولِها ِعنَْد  طاْلِق َعَدُم الَْفْرِق بَیَْن الَْخْمِر َو َغیِْرِه ِمَن الُْمَحرَّ َو ُمْقتَضٰى ٰهَذا اْلِ

1. سورٔه انبیاء، آیٔه ٣٥.
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محمد بن جمال الدین مکی عاملی، معروف به شهید اول، از فقهای بزرگ امامیه در قرن 
هشتم هجری قمری است که در منطقه جبل عامل واقع در جنوب لبنان به دنیا آمد. 

وی در زادگاه خود به کسب معارف و فقه امامیه پرداخت، سپس برای تکمیل دانش و 
معارف به حلّه عراق مهاجرت کرد و از محضر فخرالمحققین فرزند عالمه حلّی کسب فیض 

کرد. سپس به بغداد رفت و به تحصیل علوم عقلی پرداخت.
 شهید اول عالوه بر فقه امامیه، بر فقه مذاهب دیگر نیز مسلط بود، تاحدی که از علما و 

اساتید اهل تسنن نیز اجازه روایت دریافت نمود.
معروف ترین تألیف فقهی شهید اول کتاب اللُمعةالدمشقیه فی فقه االمامیه است که در 
عین جامعیت از موجزترین کتب فقهی شیعه به شمار می رود، به نحوی که هر یک ازعبارات 

این کتاب بیان کننده نظر فقهی وی در یکی از فروعات و مسائل 
فقهی است.

 بر کتاب لمعه شروح بسیاری نوشته شده که شرح شهید ثانی 
متن  که  این شرح،  آنهاست.  معروف ترین  البَِهیَّة  وَضُة  الرَّ به نام 
اصلی کتاب لمعه را نیز در بر دارد از دیر باز تاکنون از جمله 

کتاب های درسی حوزه های علمیه بوده است.

 تاریخ فقه                                                                                                                                

اْلِْضِطراِر. َو ُهَو فی َغیِْر الَْخْمِر َمْوِضُع ِوفاٍق، َاّما فیها َفَقْد قیَل بِالَْمنِْع ُمطْلًَقا، َو بِالَْجواِز َمَع َعَدِم 
ِقیاِم َغیِْرها َمقاَمها.

اْضُطرَّ  »َفَمِن  آَیـةِ  لُِعموِم  واِء،  لِلدَّ َحّتٰى  ُمطْلًَقا  روَرةِ  لِلضَّ ِاْسِتْعمالِها  َجواُز  الِْعباَرةِ  ظاِهُر   َو 
کَثیَرٌة  اْلَْخباُر  َو  ِالَیِْه،  الُْمْضطَِرّ  تَناُوِل  َجواِز  َعلٰى  َالّدالَّةِ  َعلَیِْه«1  ِاثَْم  َفال  عاٍد  ل  َو  باٍغ   َغیَْر 

ِفی الَْمنِْع ِمْن ِاْسِتْعمالِها ُمطْلًَقا َحتَّى اْلِکِْتحاُل.2

1. سورٔه بقره، آیٔه ١٧٣.
2. شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ الروضة البهیه )شرح لمعه شهید اول(، ج٧، ص ٣٢٩؛ با اندکی تلخیص.
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 2ـ مطلق و مقید
عام و مطلق، هر دو در نتیجه، دارای یک معنا هستند که همان شمولّیت حکم برای جمیع 
افراد موضوع است. با این تفاوت که داللت عام برشمول به واسطٔه الفاظ عموم است که برای 
معنای شمولّیت و عموم وضع شده اند. اما داللت مطلق بر شمول از الفاظ وضع شده استفاده 
نمی شود، بلکه به وسیله شرایطی است که به آنها »مقدمات حکمت« می گوییم. این شروط 

عبارت اند از: 
1ـ گوینده در مقام تشریع و قانون گذاری باشد و از روی عقل و اراده و برای منظور و مقصود 
خاصی جمله را بیان کرده باشد. البته این شرط در احکام برگرفته از آیات و روایات محرز 

است، زیرا شارع و قانونگذار حکیم است و از روی عقل و اراده سخن می گوید.
مبهم احکام شده است.  بیان  و  کلّی گویی  گاهی موجب  تقیه  لزوم  اما درمورد روایات، 

بنابراین برای تمّسک به اطالِق روایت، باید عدم تقیه در بیان برایمان محرز شود.
2ـ شارع در مقام بیان تمام جزئیات حکم برای عمل به آن باشد، نه در مقام تشریع اصل حکم. 
با ...«1 در این جمله  َم الِرّ مثالً وقتی خداوند متعال در قرآن می فرماید: »...َاَحلَّ اللُّٰه البَیَع َوَحـرَّ
»بیع« به طور مطلق حالل شده است. اما اگر شک کنیم که آیا حکم حلّیت بیع، مقید به قید یا 
وصف خاصی شده یا متعلّق به مطلق بیع است، نمی توان به اطالق آن تمّسک کرد، زیرا در اینجا 

شارع در مقام بیان قیود و اوصاف بیع نبوده، بلکه درصدد بیان اصل مشروعیت آن است. 
3ـ قرینه ای بر اینکه برای مطلق، قید »منفصلی« وجود دارد در دست نباشد. 

توضیح اینکه قید بر دوگونه است: متصل و منفصل. »متصل« قیدی است که همراه همان 
َمَع الطَّهاَرِة«. در این جمله قید »مع الطّهارة«  جملٔه بیان کنندٔه مطلق می آید؛ همچون: »َصّل ِ

« آمده و اطالق آن را مقّید به طهارت کرده است. متصل به »َصّل ِ
اّما گاهی همین حکم این گونه بیان می شود: »صّل«  و پس از مدت زمانی برای توضیح بیشتر 
می گوید: »الَصالَة ِااّل ِبطَهور«2. چنان که می بینیم در این نحؤه بیان، قید از جملٔه مطلق جدا 
و منفصل است. با آمدن جمله دوم، امر به اقامٔه نماز از اطالق خارج می شود و نماز مقید به 

داشتن وضو و طهارت می گردد.

1. سورٔه بقره، آیٔه ٢٧٥ )خداوند خرید و فروش را حالل و ربا را حرام کرد(. 
2. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج١، ص٣٣.
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در صورت کامل بودن مقدمات حکمت، هرگاه در آیه و روایتی حکم بر موضوعی بار شده 
باشد و در عین حال شک کنیم که آیا حکم بر مطلق آن عنوان تعلق گرفته یا قیدی در کار است، 
باید جمله را حمل بر اطالق کنیم. در متن زیر نمونه ای از برداشت فقهی از لفظ مطلق را از 

نظر می گذرانیم.

 تطبیق فقهی 
شیخ مفید دربارٔه حرمت خوردن گوشت حیوانی که به دست غیر مسلمان ذبح شده است، 

می گوید:
: »َالَْیْوَم ُاِحلَّ لَکُُم الطَِّیّباُت َو طَعاُم  َو َقْد ظَنَّ َقْوٌم َانَّ َذبائَِح َاْهِل الْکِتاِب َحالٌل لَِقْولِِه َعزَّ َو َجلَّ

الَّذیَن ُاوُتوا الْکِتاَب ِحلٌّ لَکُْم َو طَعاُمکُْم ِحلٌّ لَُهْم«.1
بائَِح ِمنْها ]تَقییًدا[ َقْوُلُه َجلَّ اْسُمُه: »َو ل  َو لَْو کانَِت اْسُمُه تَُعمُّ بِـِاطاْلِقها ذٰلَِک کُلَُّه، َلَْخَرَج الذَّ
تَْأکُلوا ِمّما لَْم ُیْذکَِر اْسُم الّلِٰه َعلَیِْه...«. َو َقْد ثَبَتَ  َانَّ الَْیهوَد َو النَّصارٰى ل َیـَرْوَن التَّْسِمَیَة َعلَى 

بائِِح َو ل َیْعتَِقدونَها َفْرًضا فی ِملَِّتِهْم َو ل َفضیلَـًة. 2 الذَّ

1. سورٔه مائده، آیٔه ٥.
2. مفید، محمد بن حسن؛ المقنعه، ص ٥٧٩؛ با تلخیص.
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، از بزرگ ترین علمای شیعه و از  محمد بن محمد بن نُعمان، ملقب به شیخ مفید 
نخستین فقهای برجسته پس از غیبت صغری )قرن 4 هـ.ق( محسوب می شود. وی عالوه 

بر فقه در کالم نیز صاحب نظر بوده است.
شیخ مفید در حوزٔه علمیه بغداد تحصیل نمود، اساتید بزرگی همچون ابن قولویه قمی 
و شیخ صدوق را درک کرد و خود شاگردان بسیاری همچون شیخ طوسی، سّیدمرتضی و 
سّیدرضی را تربیت نمود که همگی از مفاخر علمای شیعه و اساتید علوم اسالمی به شمار 

می روند. 
مفید از جمله علمایی بود که مورد توجه و عنایات خاص امام زمان  واقع شد 
و توقیعات شریفی از جانب آن حضرت به وی رسید. حضرت مهدی   در نامه ای 
که برای شیخ مفید نوشتند، شیخ را این گونه مورد خطاب قرار دادند که دقت در تعابیر آن 
گویای عظمت این عالم بزرگ است: »به برادر استوار و درست کردار و دوست رشید، 
شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان که خداوند، عزت و احترامش را مستدام دارد... 
. سالم بر تو  ای دوست با اخالص در دین، و  ای که به ما از روی علم و یقین اعتقاد 

داری...«.
شیخ مفید، دارای آثار و تألیفات ارزشمندی است که به نقل شاگردش، شیخ   طوسی، 
تعدادشان به دویست کتاب کوچک و بزرگ بالغ شود. از میان این تألیفات مهم ترین اثر 
فقهی وی کتاب »المقنعه« می باشد. ارزش و اعتبار این کتاب به این دلیل است که الفاظ و 
عبارات آن از احادیث شریف ائمه  اخذ شده و از جمله نخستین کتب فقهی می باشد که 

در آغاز غیبت کبری به رشته تحریر در آمده است.

 تاریخ فقه                                                                                                                                
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   بیندیشید و پاسخ دهید 

1  عام و خاص را با ذکر مثال تعریف کنید.

2  الفاظی را که داللت بر عموم می نمایند، با ذکر مثال نام ببرید.

3  در متن فقهی مرتبط با بحث عام و خاص، نحؤه استدالل به عموم الفاظ برای استنباط 

حکم شرعی را بیان نمایید.
4  مطلق و مقّید را تعریف کنید.

5  مقدمات حکمت را توضیح دهید.

6  متن فقهی شیخ مفید را ترجمه کنید و نحؤه استدالل به اطالق لفظ را بیان نمایید.
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اجماع

ی(
 )ُلّب

ظی
ر لف

 غی
دله

ا

فصل دوم

در این فصل، از آن دسته 
سخن  ادلهٔ اجتهادی  از 
می گوییم که لفظی نیستند؛ 
حکم  استنباط  منبع  یعنی 
الفاظ  از  برگرفته  آنها  در 
از:  عبارت اند  که  نیست. 

اجماع و عقل.

اگر یکی از هم کالسی هایتان به شما بگوید که به دلیل مسافرت 
ضروری دبیرتان، امروز امتحان آن درس برگزار نمی شود ممکن 
است در حرف او شک کنید و برای خبردار شدن از درستی یا 
میان  که  ببینید  اگر  سپس  بپردازید.  جست وجو  به  آن  نادرستی 
دیگر هم کالسی های شما در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد 
احتمال اشتباه بودن کاهش می یابد. زیرا از این اتفاق نظر نتیجه 

می گیرید که این مطلب از سوی مدیریت مدرسه بیان شده است.
آیا این روش ُعقالیی درباره احکام شرعی هم به کار گرفته شده 

است؟
چنین اتفاق نظری در چه صورتی معتبر خواهد بود؟
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اجماع درلغت یعنی اتفاق نظر، و در اصطالح فقه شیعه عبارت است از » اتفاق نظر جمعی 
از علما که کاشف از رأی معصوم باشد.« 

توضیح اینکه اجماع در نظر شیعه با آنچه اهل تسنن پذیرفته اند، متفاوت است. بدین معنا که 
قوام اجماع از نظر شیعیان به آن است که رأی و نظر معصوم   را کشف کند و برخالف نظر 

اهل تسنن اجماع منبع مستقلی به حساب نمی آید.
بنابراین در فقه شیعه تنها اجماع و اتفاق نظری حجت محسوب می شود که نظر معصوم   

را برای ما کشف کند. 

در خصوص این سخن شیخ انصاری که دربارٔه رابطٔه اهل سنت 
با اجماع می گوید: »هُُم االَصُل لَُه َو هَُو االَصُل لَُهم«1، بیندیشید. بیندیشیم

 حجّیت اجماع 
با توجه به تعریفی که از اجماع به دست دادیم، نتیجه می گیریم که حجیت اجماع ناشی از 

کاشف بودن آن از رأی معصوم  است.
بنابراین اجماع یکی از راه هایی است که به وسیلٔه آن می توان رأی معصوم  را به دست 
آورد. به عبارت دیگر، همان گونه که مثالً »تواتر« طریِق رسیدن به سنت است، اجماع نیز همین 
نقش را ایفا می کند؛ با این فرق که خبر متواتر ناقل عین سخن معصوم  است و از این رو 
دلیل لفظی محسوب می شود، اما اجماع بیانگر نظر و رأی معصوم  می باشد و از این جهت 
آن را دلیل غیر لفظی یا »دلیل لُبّی« می خوانیم. بنابراین چنان که پیش تر نیز گفتیم اجماع از نظر 

شیعه دلیل مستقلی به حساب نمی آید.

1. انصاری، مرتضی؛ فرائد االصول )رسائل(، ج 1، ص 184.
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یکی از دالیلی که برای حّجیت اجماِع غیر کاشف از قول معصوم 
بیان شده، این روایت منقول از رسول اکرم  است: »ِانَّ ُامَّتی 
ال تَجَتِمُع َعلٰی َضاللٍَة«1. دربارٔه اعتبار این روایت و نقدهایی که بر 

آن شده است تحقیق کنید.

فّعالیت

 اقسام اجماع 
اجماع بر دو  قسم است : 

ل: به اجماعی گفته می شود که فقیه به وسیله تتبّع در آرای فقها و فتاوای  الف(  اجماع محصَّ
آنها تحصیل کرده و شخصاً به دست آورده باشد. 

ل، در این نوع از اجماع، فقیه شخصاً فتاوای  ب(  اجماع منقول: برخالف اجماع محصَّ
مجمعین را ندیده است، بلکه فقیه دیگری که اجماع را تحصیل کرده، وجود چنین 
اجماعی را نقل کرده است و او به استناد این اجماِع نقل شده فتوا می دهد. اکثر فقها 
به اجماع های نقل شده از فقیهان متقّدم؛ یعنی بزرگانی که در زمان شیخ طوسی و پیش 
از ایشان می زیسته اند اعتماد می کنند. زیرا این فقها نزدیک عصر ائمه  زندگی 
می کرده اند و با توجه به دّقت فراوانی که در پیروی از روایات داشته اند، بسیار بعید 

می دانند که آنان سخنی بدون استناد به روایتی از معصوم  گفته باشند.

 تطبیق فقهی
شیخ طوسی در کتاب »الِخالف« دربارٔه وجوب ذکر صلوات بر رسول خدا   و خاندان 

آن حضرت در تشّهد نماز، می گوید: 
الةِ، َو بِِه قاَل الّشاِفِعیُّ ِفی  َدیِْن، َو ُرکٌْن ِمْن َاْرکاِن الصَّ الُة َعلَى النَِّبیِّ  َفْرٌض ِفی التََّشهُّ َالصَّ
ِد اَلخیِر. َدلیلُنا: ِاْجماُع الِْفْرَقةِ َو طَریَقُة اْلِْحِتیاِط ِلَ نَُّه ل ِخالَف ِاذا َفَعَل ذٰلَِک َانَّ َصالتَُه  التََّشهُّ

1. قزوینی، محمد بن یزید؛ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1302.
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ِتها ِاذا لَْم َیْفَعْل ذٰلَِک. َو َایًْضا َقْوُلُه تَعالىٰ : »یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا  ماِضَیٌة َو لَْم َیُدلَّ َدلیٌل َعلٰى ِصحَّ
الةِ َعلَیِْه َیْقتَِضی الُْوجوَب َو ل َمْوِضَع َاْولٰى  َصّلوا َعلَیِْه َو َسلِّموا تَْسلیًما«1. َو ٰهذا َاْمٌر ِمَن الّلِٰه بِالصَّ

ِمْن ٰهَذا الَْمْوِضِع.
الةِ َعلَیِْه َدْفَعًة واِحَدًة، َو کَذٰلِکَ نَقوُل ِلَنَُّه َیِجُب َعلٰى کُِلّ  َفِاْن قیَل: ٰهذا َاْمٌر َیْقتَضی ُوجوَب الصَّ
ًة واِحَدًة؛ ُقلْنا: َقْد َسبََقُه اِْلْجماُع،  ـ فی ُعْمِرِه َمرَّ الُمـ  ـ َعلَیِْه َو آلِِه السَّ ـ  الُة َعلَى النَِّبیِّ َاَحٍد ُمْسلٍِم َالصَّ
ِد. َو  الةِ َعلَیِْه َو ل َمْوِضَع َیِجُب ذٰلَِک ِاّل ِفی التََّشهُّ َة بَیَْن قائِلَیِْن: قائٌِل َیقوُل بُِوجوِب الصَّ َفِانَّ اْل ُ مَّ

قائٌِل َیقوُل: ل تَِجُب َاْصاًل. َفِاْحداُث َقْوٍل ثالٍِث ُخروٌج َعِن اِْلْجماِع. 
: َانَُّه ُسنٌَّة. َدلیلُنا:  ِد واِجبٌَة. َو قاَل َاکْثَُر َاْصحاِب الّشاِفِعیِّ الُة َعلٰى آِل النَِّبیِّ ِفی التََّشهُّ َو الصَّ
: »َمْن َصّلٰى َصالًة لَْم ُیَصِلّ فیها َعلَیَّ َو  ِاْجماُع الِْفْرَقةِ َو طَریَقُة اْلِْحِتیاِط. َو قاَل َرسوُل الّلِٰه 

َعلٰى َاْهِل بَیْتی لَْم ُتْقبَْل ِمنُْه«.2

1. سورٔه احزاب، آیٔه 56.
2. الدارالقطنی، سنن؛ ج١، ص٣٥٥.

محمد بن حسن طوسی مشهور به شیخ طوسی از فقهای 
قرن پنجم هجری قمری است. وی در خراسان متولد شد و در 

جوانی برای طّی مدارج علمی به بغداد سفر نمود.
او در محضر علمای بنامی همچون شیخ صدوق، شیخ مفید 
و سید مرتضی پرورش یافت و به عنوان مرجع عالم شیعه شناخته 
تأثیرگذاری  به  شد. شاید در همٔه اعصار شیعه، کمتر فقیهی 
و نقش آفرینی شیخ طوسی در عالم فقه بتوان یافت. بیهوده 
نیست که به او لقب شیخ الطائفه داده اند. او مؤسس حوزٔه هزار 

سالٔه نجف، مؤلف دو کتاب از »کتب اربعه«، سه کتاب از کتب اولّیٔه رجالی، تربیت کنندٔه 
صدها فقیه شیعه و سنی و مصنف جامع ترین کتاب های فقهی و اصولی تا آن زمان است. 

 تاریخ فقه                                                                                                                                
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   بیندیشید و پاسخ دهید 

1  اجماع را تعریف کنید.

2 اقسام اجماع را نام ببرید و تعریف کنید.

3 متون فقهی موجود در این درس را ترجمه و مواردی را که به اجماع استناد شده است 

بیان کنید. 

عظمت شیخ موجب شد تا صد سال پس از وفات وی، همچنان تنها مرجع علمی حوزه های 
شیعه باقی بماند.

فقه،  در  »الِخالف«  و  »المبسوط«  از  می توان  ماندگار شیخ طوسی  آثار  مهم ترین  از 
»الُعّده« در اصول فقه، »التبیان« در تفسیر و »االستبصار« و »التهذیب« در حدیث نام برد.
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عقل )1(

نادرست  از  برای تشخیص درست  انسان  دلیل  مهم ترین  عقل 
است و مذهب شیعه در میان مکاتب اسالمی، همیشه به عقل گرایی 

معروف بوده است.
آیا فقهای بزرگ شیعه در استنباط احکام از عقل نیز استفاده 

می کنند؟
اگر عقل درباره موضوعی حکم داد، آیا شرع هم این یافته های 

عقل را حجت می داند؟
آیا اگر عقل مالزمٔه یک حکم شرعی با امر دیگر را کشف کند، 

می توان براساس آن حکم کرد؟



78

از مهم ترین راه های تشخیص حق از باطل، که زیربنای سایر منابِع فهم و درک معارف دینی 
و بشری می باشد، عقل است. ده ها آیٔه قرآن و صدها روایت معصومان  بیانگر اهّمیت عقل 
در فهم صحیح شریعت است. از این رو خداوند متعال کسانی را که از عقل خود بهرٔه درست 

نمی برند، این گونه نکوهش می کند: 
مُّ الُبکُم الَّذیَن الَیعِقلوَن«1. واِبّ ِعنَد الّلِٰه الصُّ »ِانَّ َشرَّ الدَّ

و علّت شقاوت اهل جهّنم را عدم توّجه به دالیل نقلی یا ادلّٔه عقلی می شمارد: 

عیِر«2. »َو قالوا لَو کُّنا نَسَمُع َاو نَعِقُل ما کُّنا فی َاصحاِب السَّ

لذا امام کاظم  می فرماید: 

ُسُل َو االَنِبیاُء  ا الّظاِهَرُة َفالرُّ ًة باِطنًَة. َفاَمَّ ًة ظاِهَرًة َو ُحجَّ تَیِن: ُحجَّ »ِانَّ لِّلِٰه َعلَی الّناِس ُحجَّ
ا الباِطنَُة َفالُعقوُل«3. ُة َو َامَّ َو االَئِمَّ

دربارٔه جایگاه عقل در قرآن تحقیق کنید. آیا می توانید آیات دیگری 
دربارٔه ارزش تدبّر و تعّقل بیابید؟

فّعالیت

آنچه در اصول فقه محّل بحث و تأمل است، ضوابط و شرایط بهره گیری از عقل در استنباط 
احکام شرعی است. اصولیان  معتقدند دلیل عقل عبارت است از »هر حکم عقلی ای که نتیجٔه 

آن قطع به حکم شرعی باشد«. 

1. سورٔه انفال، آیٔه 22.

2. سورٔه ُملک، آیٔه 10.
3. کلینی، محمدبن یعقوب؛ کافی، ج1، ص16.
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 حّجیت عقل 
حّجیت عقل از امور بدیهی است و نیاز به دلیل و برهان ندارد. دلیل اساسی برای عقاید 
اسالمی که فروع دین نیز برگرفته از آن می باشد، عقل است. اما چنان که در تعریف آمد، آن دلیل 
عقلی هنگامی حّجیت دارد که برای شخص قطع به حکم شرعی حاصل کند، و اگر ایجاد ظّن 
یا گمان کند هیچ گونه حّجیتی ندارد. همچنین آن دسته از احکام عقلی حّجت اند که برخاسته 
از عقل سلیم یا عقل فطری باشند؛ نه عقل آمیخته با هوا و هوس و تمایالت نفسانی و عاطفی.

 قاعدۀ مالزمه
خداوند متعال برای اینکه بشر را به مصالح واقعی که سعادت او در آن است برساند، اموری 
را واجب یا مستحب کرده و برعکس، برای اینکه آدمیان از مفاسد دور بمانند آنها را از پاره ای 

کارها منع کرده است. 
این مصالح و مفاسد به نحوی است که اگر خود انسان نیز به آنها آگاه گردد عقلش همان 
حکمی را می کند که شرع کرده است؛ خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا جان، 
مربوط به فرد باشد یا اجتماع، مربوط به حیات فانی باشد یا حیات باقی. پس هرجا که آن 
حکمت ها یا معیارها و مناط ها وجود داشت، حکم شرعی مناسب نیز وجود دارد. مثالً وقتی 

عقل، ظلم به دیگران را ناپسند می شمارد، شرع نیز همین حکم را جاری می داند. 
این همان چیزی است که دانشمندان اصول به نام »قاعدٔه مالزمه« می خوانند و با این عبارت 
رُع«؛ یعنی هرآنچه عقل به آن حکم کند، شرع  بیان می کنند که »کُلُّ ما َحَکَم ِبِه الَعقُل َحَکم ِبِه الشَّ

نیز به همان حکم می کند.
یکی از پر کاربردترین انواع دلیل عقلی، استنباط حکم شرعی از لوازم عقلی احکام است. 
توضیح اینکه گاهی شارع برای موضوعی حکمی بیان می کند که این حکم، لوازم عقلی ای 
دارد. در چنین شرایطی عقل حکم می کند: چنان که تبعیت از حکم شرع الزم است، اطاعت 

از الزمٔه عقلی آن نیز الزم و واجب است.
دانشمندان اصول فقه موارد متعددی را به عنوان لوازم عقلی احکام شرعی بیان کرده اند. 
ما در این درس به »مقدمٔه واجب« و در درس بعد به »تالزم میان نهی و فساد« اشاره می کنیم:
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 مقدمۀ واجب 
اگر شارع به وجوب عملی امر کند الزمٔه این امر واجب شدن مقدمات آن است. به آن عمِل 
واجب که نیاز به مقدمه دارد »ذی المقدمه« گفته می شود. بنابراین نماز ذی المقدمه و وضو 

مقدمٔه آن است.
از آنجا که وجوب انجام مقدمه از وجوب ذی المقدمه ناشی می شود و برای خود وجوب 

مستقلّی ندارد، به این گونه واجبات »واجب غیری« نیز می گویند.

اشاره  آنها  از  مورد  به یک  ادامه  در  که  دارد  متعددی  تقسیمات  مقدمه  اقسام مقدمه: 
می کنیم: 

مقدمۀ عقلی و مقدمۀ شرعی
 اگر وجود یک واجب متوقف بر وجود مقدمه ای باشد که عقل به تنهایی آن را درک می کند، 
به آن مقدمه عقلی می گویند؛ مانند تهیه وسیله برای رفتن به حج. دراین مثال، امر خداوند به 
حج تعلّق گرفته است، اّما عقل انسان درک می کند که امتثال امر پروردگار متوقف بر فراهم 
نمودن مقّدمات حج است. پس چنان که خوِد حج واجب است، الزمٔه عقلی آن که مقدمات حج 

می باشد نیز الزم است. )مقدمٔه عقلی(
اما اگر مقدمه را شرع تعیین کـرده باشد نه عقل، به آن مقدمٔه شرعی می گویند؛ همچون 
طهارت برای نماز. در نماز دو حکم شرعی توسط شارع بیان شده است: نخست وجوب 
نماز و دیگر مقدمه بودن طهارت برای نماز. در اینجا عقل حکم می کند که چون نماز واجب 
است و طهارت مقدمٔه آن می باشد، پس طهارت نیز واجب است. در این مثال، دلیل شرعی ای 
بر وجوب طهارت نداریم، اّما عقل به دلیل مقدمه بودِن آن برای نماز، حکم به وجوب شرعی 

طهارت می کند.
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 تطبیق فقهی
کتاب های  و مشهورترین  بزرگ ترین  از  یکی  از  برگرفته  زیر  متن   
فقهی شیعه به نام »جواهر الکالم« نوشتٔه شیخ محمدحسن نجفی   
به خوبی از قاعدٔه مقدمٔه  مشهور به صاحب جواهر است که در آن 

واجب استفاده شده است:

کِتاُب الطَّهاَرة
نَْدٍب.  َو  واِجٍب  ِالٰى  َینَْقِسُم  ِمنْها  واِحٍد  کُلُّ  َو  ِم،  التََّیمُّ َاِو  الُْغْسِل  َاِو  لِلُْوضوِء  ِاْسٌم  َالطَّهاَرُة 
َمةِ الْواِجِب، ما کاَن لَِصالةٍ واِجبَةٍ ــ َاْصاًل  ا َو لَْو لُِوجوِب ُمَقِدّ َفالْواِجُب ِمَن الُْوضوِء ُوجوًبا َشْرِعیًّ
َاْو عاِرًضا ــ َو َاْجزائَِها الَْمنِْسَیةِ ِاْجماًعا َو کِتاًبا َو ُسنًَّة؛ َاْو طَواٍف واِجٍب فی َحٍجّ َاْو ُعْمَرةٍ َو لَْو 

َمنْدوبَیِْن لُِوجوِب ِاتْماِمِهما ِاْجماًعا؛ َاْو لَِمِسّ کِتابَـةِ الُْقْرآِن ِاْن َوَجَب لِعاِرٍض.
ْن َحَصَر الْغایاِت الَّتی َیِجُب لََها الُْوضوُء، َانَُّه واِجٌب لَِغیِْرِه َو الَیِجُب لِنَْفِسِه َو لَْم  َو الّظاِهُر ِممَّ

نَْعلَْم ِفیِه ِخالًفا.
َو َدلیلُنا ]َعلٰى َغیِْریَّةِ ُوجوِب الُْوضوِء[:

ِم. ْجماعاُت الَْمنْقولَُة ِفیِه َو ِفی التََّیمُّ 1 َااْلِ

2 َو َعَدُم ِذکِْر َاَحٍد لَُه ِفی الْواِجباِت. 

الةِ َفاْغِسلوا ُوجوَهکُْم َو َایِْدَیکُْم ِالَى الَْمراِفِق  3  َو َمْفهوُم َقْولِِه تَعالٰى: »ِاذا ُقْمُتْم ِالَى الصَّ

َو اْمَسحوا بُِرُءوِسکُْم َو َاْرُجلَکُْم ِالَى الْکَْعبَیِْن« َالّدالُّ َعلٰى نَْفیِ ُوجوِب الُْوضوِء ِعنَْد َعَدِم 
ْرِط. الشَّ

الُة«، َفِانَُّه ظاِهٌر  4  َو َقْوُل الّصاِدِق  فی َخبَِر ُزراَرَة: »ِاذا َدَخَل الَْوْقُت َوَجَب الطَّهوُر َو الصَّ
الُة.1 بُِمْقتََضى الَْمْفهوِم فی َانَُّه ِاْن لَْم َیْدُخِل الَْوْقُت َفالَیِجُب الطَّهوُر َو اَل الصَّ

1. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، ج1، ص5؛ با تلخیص.
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   بیندیشید و پاسخ دهید

1  اصولیان دلیل عقل را چگونه تعریف می کنند؟ 

2 چه دلیل عقلی ای حّجیت دارد؟

٣ قاعده مالزمه را توضیح دهید.

٤  مقدمه واجب را با ذکر مثال تعریف کنید.

٥  اقسام مقدمه را به طور کامل توضیح دهید.

٦  دالیلی را که در متن فقهی )جواهرالکالم( برای اثبات واجب غیری بودِن وضو آمده 

است، بیان کنید.
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عقل)2(

اگر شارع مقدس از  امری نهی کرده باشد ولی ما آن را انجام دهیم 
قطعاً مرتکب حرام شده ایم، ولی آیا اگر مورد نهی، یک قرارداد باشد 
می توان گفت آن معامله باطل خواهد بود؟ آیا عقل بین حرمت عمل 
و بطالن آن مالزمه ای می بیند یا ممکن است عملی به رغم حرمتش، 

صحیح باشد؟
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تالزم میان نهی و بطالن 
 از دیگر مواردی که ادعای تالزم عقلی در آن شده، آن است که اگر نهی شرعی به عملی تعلق 
گرفت، الزمٔه آن عالوه بر حرمت که از ظاهر نهی فهمیده می شود، بطالن و فساد آن عمل است. 

اصولیان این بحث را در دو موضع بررسی کرده اند: 
الف( نهی در عبادات

 منظور از عبادت، هر عملی است که در آن نیت و قصد قربت الزم است. سؤال این است 
که آیا نهی از یک عمل عبادی مالزم با بطالن آن عبادت است یا نه؟ 

مثالً روزه گرفتن در عیدین یا نماز خواندن با لباس غصبی یا نماز خواندن حائض یا خواندن 
ُسَور عزائم در نماز، همگی مورد نهی واقع شده اند. آیا الزمٔه نهی از انجام این اعمال، بطالن 

آنهاست و از این رو، روزٔه عیدین و نماز در لباس غصبی و … باطل است؟ 
در پاسخ باید گفت که بلی؛ نهی از عبادت مقتضی فساد و بطالن است. بدین معنی که اگر 
مکلَّف آن اعمال را انجام دهد کارش فاسد و باطل است. زیرا وقتی خداوند از عملی نهی 
می کند، در واقع آن عمل مبغوض او است و انجام دهندهٔ آن عمل نیز مورد خشم و غضب 
خداوند متعال خواهد بود و همین امر موجب دور شدن او از خداست. در حالی که شرط صّحت 
اعمال عبادی، داشتن قصد قربت است، چگونه می توان با عملی که باعث غضب خداست و 

موجب دوری مرتکب آن عمل از خدا می شود، به او تقرب ُجست و قصد قربت نمود؟! 
ب( نهی از معامالت

مراد از معامالت در اینجا هر عمل غیر عبادی است که قصد قربت نمی خواهد. در این نوع 
از نهی ها، چون عمل مورد نهی نیاز به قصد تقّرب ندارد، مالزمه ای میان نهی از آنها و بطالن 
آن اعمال وجود ندارد. بنابراین در مواردی نهی از معامله عالوه بر حرمت، داللت بر فساد نیز 
می کند و در مواردی فقط داللت بر حرمت دارد و فساد و بطالن معامله از آن برداشت نمی شود. 
لذا نمی توان به عنوان یک قاعده کلّی، حکم به مالزمٔه میان نهی و فساد معامالت داد. مثالً وقتی 
 شارع مقدس از »بیع وقت النداء« یعنی خرید و فروش هنگام نماز جمعه، نهی کرده است،1
 اگرچه این نهی داللت برحرمت چنین بیعی دارد، اما مقتضی فساد و مالزم بطالن آن نیست. 
پس مرتکب آن کاری حرام انجام داده، اما معامله اش صحیح است؛ در حالی که وقتی از ربا 

1. رجوع کنید به سورٔه جمعه، آیٔه 9.
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نهی می کند، این نهی هم داللت بر حرمت دارد و هم فساد و بطالن بیع یا قرض ربوی.

 با کمک دبیر خود، عقود و معامالتی را بیابید که حرام ولی صحیح اند.
همچنین عقودی را نام ببرید که حالل ولی باطل اند.

فّعالیت

 تطبیق فقهی
1 محمدحسن نجفی صاحب جواهر  در کتاب جواهر دربارٔه حرمت بیع وقت النداء 

آورده است:
َیْحُرُم الْبَیُْع َیْوَم الُْجُمَعةِ بَْعَد ااْلَذاِن. َو الُْمْختاُر َانَُّه ِاْن بـاَع َاثَِم َو کاَن الْبَیُْع َصحیًحا قیَل: 
»ِانَّ الَْفساَد َحَسٌن ِاْن ُقلْنا: ِانَّ النَّْهَی َیُدلُّ َعلَى الَْفساِد ِفی الُْمعاِمالِت«. َو َقْد َذکَْرنا ِفی ااْلُصوِل َانَّ 
التَّْحقیَق َعَدُم اْقِتضائِِه الَْفساَد فیها َعْقاًل کَالِْعباَدةِ، بَـْل َو ال ُعْرًفا. َاّما ِمثُْل الَْمقاِم الَّذی ال َریَْب 
ا لَُه ــ َو ِمثْلُُه ال ُیْفَهُم ِمنُْه الَْفساُد ُعْرًفا  ًتا لِلْواِجِب َو ُمضادًّ فی کَْوِن النَّْهیِ َعنُْه ِمْن ِجَهةِ کَْونِـِه ُمَفِوّ

ـ َفال.1 َقطًْعاـ 

2 در همان کتاب دربارٔه استفاده از طال برای مردان آمده است:

َهِب َو لَْو خاتًَما. َو َعِن  ُجِل ِاْجماًعا َو ال َصالَة فی ُمطْلَِق الَْملْبوِس ِمَن الذَّ َهِب لِلـرَّ ال َیجوُز ُلبُْس الذَّ
الَة فیِه«. جاِل ُلبَْسُه َو الصَّ َم َعلَى الِرّ نْیا زینََة النِّساِء َفَحرَّ َهَب ِفی الدُّ : »َجَعَل الّلُٰهٰ الذَّ الّصاِدِق 

َهِب َو لَْو خاتًَما، َو لََعلَُّه کَذٰلِکَ؛  الةِ فی ُمطْلَِق الَْملْبوِس ِمَن الذَّ َو ُنِقَل َعَدَم الِْخالِف فی ُبطاْلِن الصَّ
الَة فیِه اْسِتْعماٌل لَُه، َو النَّْهیِ ِفی الِْعباَدةِ َیُدلُّ َعلَى الَْفساِد.2 اِلَنَّ الصَّ

1. نجفی، محمدحسن؛ ج11، ص306؛ با تلخیص.
2. همان کتاب، ج8، ص110.
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   بیندیشیم و پاسخ دهیم 

1  تالزم میان نهی و بطالن را توضیح دهید.

2  حکم تالزم میان نهی و بطالن در عبادات و معامالت را توضیح دهید.

3  با دقت در متن های فقهی این درس، مواردی از تالزم میان نهی و بطالن حکم شرعی را 

بیان کنید.

از  جواهر  صاحب  به  معروف  نجفی  حسن  محمد  اللّٰه  آیت 
فقهای قرن سیزدهم هجری قمری می باشد. وی دوران کودکی 
نوجوانی را در خاندان علم و فضیلت سپری کرد. تحصیل  و 
را از حوزه علمیه نجف اشرف آغاز کرد و در نوجوانی در زمرٔه 
شاگردان شیخ جعفر کاشف الغطاء و سید مهدی بحرالعلوم قرار 

گرفت و در 25 سالگی به درجه اجتهاد نایل آمد.
از آیت اللّٰه محمد حسن نجفی آثار متعددی باقی مانده است که 
مهم ترین آنها کتاب جواهرالکالم است. این کتاب بی همتا شرح 

مفّصل و مستدلّی است بر کتاب »شرایع االسالم« اثر محقق حلّی و ثمره 32 سال تالش 
شبانه روزی صاحب جواهر می باشد. جواهر الکالم، به عنوان دایرة المعارف فقه شیعه، 

هم اکنون یکی از منابع معتبر فقهی برای حوزه های علمیه و سطوح عالی دانشگاه است. 
در عظمت این اثر گران سنگ همین بس که شیؤه به کار رفته در طرح مسائل فقهی و 
چگونگی استنباط احکام در این کتاب، از سوی حوزه های علمیه به عنوان معیار و مالک 
روش صحیح استنباط حکم شرعی پذیرفته شده است. امروزه از این روش با نام »فقه 

جواهری« یاد می کنند.

 تاریخ فقه                                                                                                                                                    
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آشنایی با ادّلۀ فقاهتی 

و نقش آن در استنباط احکام

بخش سوم
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ادّلۀ فقاهتی)1( )استصحاب(

همٔه ما همیشه سعی در رعایت بهداشت و پاکی داریم؛ مخصوصاً 
وقتی برای شرکت در نماز جماعت به مسجد می رویم. حال فرض 
کنیم چرخ خودرویی که از کنارمان می گذرد در چاله ای می افتد 
را  لباسمان  باید  آیا  می پاشد.  لباسمان  به  کثیف  آب  قطره  و چند 
همچنان پاک بدانیم و می توانیم با آن نماز بخوانیم یا آنکه باید آن را 
عوض کنیم؟ در این وضعیت که راهی برای یقین به تکلیف نداریم 

چگونه می بایست از بالتکلیفی خارج شویم؟
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 جایگاه ادّلۀ فقاهتی 
 چنان که پیش تر گفته شد، ادلّٔه شرعی بر دو قسم اند: ادلّٔه اجتهادی و ادلّٔه فقاهتی. در 
درس های گذشته با ادلّٔه اجتهادی که منبع حکم واقعی هستند، آشنا شدیم. اّما می دانیم که گاه 
فقیه در میان ادلّٔه اجتهادی، یعنی کتاب، سّنت، اجماع و عقل قطعی، حکم مسئلٔه مورد نظر 
خود را نمی یابد؛ چه باید بکند؟ اینجاست که اصول و قواعدی به یاری او می آیند تا وی، با 
تمّسک به آنها، خود و مقلّدینش را در »مقام عمل« از تحّیر خارج کند. به اصولی که در این 
جایگاه مورد تمّسک واقع می شود »اصول عملّیه« می گویند. در واقع احکام به دست آمده از 
طریق اصول عملّیه، احکامی است که شارع مقّدس برای رعایت حال مکلّفین در موارد جهل 

به حکم واقعی، پیش پای آنها گذاشته است.

 اگر دستمان از اصول عملّیه کوتاه بود، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا ادلّه 
اجتهادی به تنهایی پاسخگوی نیاز مکلّفین است؟ 

بیندیشیم1

باید دانست که برای استنباط حکم شرعی، نمی توان در ابتدا به ادلّه فقاهتی رجوع کرد؛ بلکه 
جایگاه رجوع به این ادلّه »شک به حکم واقعی« است. بنابراین ادلّٔه فقاهتی تنها پس از جهل 
به حکم واقعی و یأس از دستیابی به آن، دلیل محسوب می شود. از این رو دربارٔه آن گفته اند: 

»َدلیٌل َحیُث ال َدلیَل« )دلیل فقاهتی دلیل است در آنجایی که دلیل اجتهادی نباشد(.

 اقسام اصول عملّیه 
شک  این  است.  واقعی«  حکم  به  »شک  فقاهتی  ادلّٔه  به  رجوع  جایگاه  گفتیم  چنان که   
شکل های مختلفی دارد. گاهی مورد شک دارای »حالت سابقه« است؛ یعنی قبالً نسبت به آن 
حکم یا موضوع علم داشته ایم، ولی اکنون دچار شک شده ایم. این حالت محّل اجرای »اصل 
استصحاب« است. اّما گاهی شّک ما هیچ حالت سابقه ای ندارد؛ در این وضعیت، گاه اصل 
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وجود تکلیف مورد تردید است؛ یعنی مثالً از ابتدا شک داریم که فالن مسئله یا موضوع از 
نظر شارع مقدس محکوم به حرمت است یا خیر. در این وضعیت باید »اصل برائت« را جاری 
کرد. در مقابل گاهی شّک ما به اصل وجود تکلیف نیست، بلکه می دانیم تکلیفی وجود دارد 
اّما شّک ما از ناحیٔه نوع تکلیف است؛ مثالً می دانیم یکی از این دو لباس غصبی است، ولی 
شّک داریم که مشخصاً کدام یک غصبی می باشد. در این وضعیت گاهی امکان عمل به احتیاط 
وجود دارد، که در این صورت باید »اصل احتیاط« را جاری نمود، یا اینکه امکان احتیاط 

وجود ندارد، که محل اجرای »اصل تخییر« است.
بنابراین به اعتقاد اصولیان، اصول عملی چهار قسم است: استصحاب، برائت، احتیاط و 

تخییر. در این درس با استصحاب و در درس آینده با سه قسم دیگر آن آشنا می شویم.

 استصحاب 
 چنان که گفته شد استصحاب در جایی جاری می شود که شّک ما حالت سابقه داشته باشد. 
مثالً مکلّفی می خواهد نماز بخواند و یقین دارد که در زمان سابق وضو گرفته است اما اکنون، 
پس از گذشت چند ساعت، شک می کند که آیا وضوی سابقش همچنان باقی است یا به دلیلی 

باطل شده است. در این صورت ذهن مکلّف با دوحالت درگیر است: 
١ــ یقین سابق نسبت به طهارت 

٢ــ شک نسبت به بقای طهارت. 
در چنین وضعیتی به اصل استصحاب تمسک می کنیم. یعنی به یقین سابق عمل می کنیم و به 

شک بعدی توجه نمی کنیم و در نتیجه، خود را همچنان با وضو محسوب می کنیم.

َشّک

حالت سابقه دارد: استصحاب

حالت سابقه ندارد

شک در اصل تکلیف: برائت

امکان احتیاط: احتیاطشک در نوع تکلیف

عدم امکان احتیاط: تخییر
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  ارکان استصحاب: 
 1. یقین سابق: برای اجرای استصحاب باید علم و یقین به حالت سابق وجود داشته باشد. 
 2. شکّ الِحق: باید پس از یقین سابق، برای مکلّف نسبت به بقای متیّقن، شک ایجاد شود. 
 3. وحدت متعلَّق یقین و شک: یعنی عیناً همان چیزی که قبالً مورد یقین بود، در زمان 
بعد مورد شک واقع شود. بنابراین در مثال مذکور اگر مکلّف در زمان سابق به وضو یقین 
داشت، ولی متعلِّق  شِکّ الحق او غسل بود، نمی تواند استصحاب طهارت کند؛ زیرا متعلّق 

یقین و شک یکی نیست.
 4. هم زمانی یقین و شک: یعنی مکلّف در یک زمان، هم نسبت به حالت سابقه یقین و هم 
نسبت به بقای آن شک داشته باشد. بنابراین اگر ابتدا یقین داشته باشد و سپس یقینش از 
بین برود و تبدیل به شک شود، استصحاب جاری نخواهد شد؛ بلکه باید هر دو در یک زمان 

وجود داشته باشند.

با مراجعه به احکام وضو و غسل رسالٔه عملّیٔه مرجع تقلید خود، دو 
نمونه از کاربرد استصحاب را بیان کنید.

فّعالیت

 حّجیت استصحاب 
 اگرچه اجرای استصحاب، روشی عقالیی است و غالباً افراد یقین خود را به بهانٔه پدید 
آمدن یک شک رها نمی کنند و آن را بی اثر نمی نمایند اّما چون این روش دارای عمومیت 
نیست نمی توان برای حّجیت استصحاب به آن تمسک کرد و الزم است به روایات رجوع 
کنیم. بنابراین در اصول فقه اصلی ترین دلیل بر استصحاب، روایات متعددی است که علمای 
علم اصول برای حّجیت استصحاب به آنها استناد می کنند. در ذیل به دو نمونه از این روایات 

اشاره می شود: 
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الف. امام موسی کاظم  فرمود: »ِاذا َشَککَت فَابِن َعلَی الَیقیِن«. راوی سؤال می کند: 
: »نََعم«.1  »ٰهذا َاصٌل؟« قال 

در  دوم  درس  در  که  مطالبی  با  آن  ارتباط  و  باال  روایت  دربارٔه 
خصوص نقش ائمه  در تأسیس اصول فقه گفته شد بیندیشید. 

بیندیشیم2

ب. امام صادق  از امیرمؤمنان  نقل می کند که فرمود:
کَّ ال َینُقُض  ؛ َفاَنَّ الشَّ

ٰ
 »َمن کاَن َعلٰی َیقیٍن َفَشکَّ َفلَیمِض َعلٰی َیقینِه

الَیقیَن«2 
هر کس بر یقینی باشد و سپس شک بر او عارض شود، باید به یقینش عمل 

کند. زیرا شک یقین را از بین نمی برد.

 تطبیق فقهی
 در متن های زیر که برگرفته از آثار فقهی شیخ مرتضی انصاری است، چگونگی استفاده از 

استصحاب در استنباط حکم شرعی دیده می شود:
1 متن زیر برگرفته از »کتاب الّصوم« است که در آن چگونگی استنباط جواز یا حرمت 

خوردن و آشامیدن در هنگام شک در فرارسیدن  زمان طلوع فجر دلیل استصحاب بیان شده 
است:

َالّظاِهُر َجواُز التَّناُوِل َمَع الظَِّنّ بِبَقاِء اللَّیِْل، تَْعویاًل َعلَى اْسِتْصحاِب اللَّیِْل، بَِمْعنٰى َعَدِم طُلوِع 
الَْفْجِر.

1. حّر عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 8، ص 212.
2. صدوق، محمدبن بابویه؛ الخصال، ج2، ص619.
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ْرِب تَبَیَُّن  َن لَکُُم الَْخیُْط ااْلَبَْیُض…«1؛ َجَعَل غاَیـَة َجواِز ااْلَ کِْل َو الشُّ قاَل الّلُهٰ تَعالٰى: »َحّتٰى َیتَبَیَّ
النَّهاِر، ال ُوجوُدُه الْواِقِعیُّ. 

َاکْثَِرَها  ُمْقتَضٰى  َو  تَُشکُّ«.  ال  َحّتٰى  کُْل  قاَل:  َاُشکَّ؟  َحّتٰى  آکُُل  لَُه:  »ُقلُْت  واَیةِ:  الـِرّ ِفی  َو 
واَیـةِ ااْلَخیَرةِ:  ، بَْعَد الَْفْحِص. َو ُمْقتََضى ااْلِْسِتْصحاِب َو الِرّ ِکّ وایاِت[ َجواُز التَّناُوِل َمَع الشَّ ]الِرّ

، َایًْضا. ِکّ َجواُز التَّناُوِل َمَع َعَدِم الَْفْحِص َو الشَّ
ْوُم بِِفْعِل الُْمْفِطِر َمَع الَْغلَِط بِالُْغروِب لِلظُّلَْمةِ الْموِهَمةِ. َفِانَّ ُمْقتَضٰى ِاْسِتْصحاِب  َو کَذا َیْفُسُد الصَّ
ْفطاِر: تَْحریُم الِْفْعِل. َفَقْد َفَعَل الُْمْفِطَر ِمْن َغیِْر ِاْذِن الّشاِرِع َمَع ُمصاَدَفِتِه  بَـقاِء النَّهاِر َو ُحْرَمةِ ااْلِ

النََّهاَر.2
2  همچنین در »کتاب الزکاة« دربارٔه حکم پرداخت زکات به فرد غیر مستحق آمده است:

َعلَى  الَْعاّلَمُة  اْستََدلَّ  َو  ااْلِْجزاِء.  َعَدُم  ُهَو  َفااْلَْقوٰى  َغنِیٌّ  َانَُّه  َفباَن  َشْخٍص  ِالٰى  َزکاتَُه  َدَفَع  لَْو 
ْفِع ِالٰى َمْن َیظُنُّ فیِه.  ااْلِْجزاِء بِاَنَُّه کاَن َمْأموًرا بِالدَّ

؛ َفالُْعْمَدُة َاصالَـُة َعَدِم  ْفِع ِالَى الُْمْستَِحِقّ الْواِقِعیِّ َو التَّْحقیُق َانَّ ااْلَِدلََّة ال تَُدلُّ ِااّل َعلٰى ُوجوِب الدَّ
ُسقوِط التَّکْلیِف، لاِْلِْسِتْصحاِب.3

3   شیخ مرتضی انصاری در کتاب خود »القضاء و الشهادات« دربارٔه جواز شهادت شاهد، 

بر اساس استصحاب بقای حالت سابقه، می گوید:
َیْعلََم الّشاِهُد ِاْستَدانََة َزیٍْد ِمْن َعْمرٍو ِفی  ْسِتْصحاِب الُْمْعتَبَِر، کَاَْن  َاّما ِاْسِتناُد الّشاِهِد ِالَى ااْلِ
ِتِه ِفی الْٰحاِل، ِاْسِتناًدا ِالَى اْسِتْصحاِب ااْلِْشِتغاِل،  ماِن الْماضی َفَشِهَد َعلٰى َزیٍْد بِاْشِتغاِل ِذمَّ الزَّ
ْسِتْصحاَب َو  ْسِتْصحاِب. اِلَنَّ ااْلِ هاَدةِ ُمْستَنًَدا  فی ِاثْباِت الَْمْشهوِد بِِه ِالَی ااْلِ َفالَْحقُّ ُهَو َجواُز الشَّ
ِاْن کاَن ال ُیفیُد الِْعلَْم بِالْواِقِع ِااّل َانَُّه ُیفیُد الِْعلَْم بِالّظاِهِر، َفِاذا َعلَِم الّشاِهُد بِِملْکِیَّةِ َشیْ ءٍ لَِزیٍْد سابًِقا 
ةِ َو لَْم تَْجَعْل  ْسِتْصحاِب َو ِاْن لَْم ُتِفْدُه الِْعلَْم بِالِْملِْکیَّةِ الْواِقِعیَّ َو َشکَّ فی بَقائِِه َعلٰى ِملْکِِه، َفاَِدلَُّة ااْلِ

َشکُُّه ِفیها بَِمنِْزلَةِ ِعلِْمِه بِها، ِااّل َانَّها َافاَدتُْه الِْعلَْم بِالِْملِْکیَّةِ الّظاِهِریَّـةِ، َفَیْشَهُد بِها َعْن ِعلٍْم َقطِْعیٍّ.4

1. سورٔه بقره، آیٔه 187.
2. شیخ مرتضی انصاری، کتاب الصوم، ص64؛ با تلخیص.

3. شیخ مرتضی انصاری، کتاب الزکاة، ص295.
4. انصاری، مرتضی؛ القضاء و الشهادات، ص265، با تلخیص.
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شیخ مرتضی انصاری در قرن 13 در شهر دزفول متولد شد. در جوانی چندی در 
حوزٔه علمیٔه کربال مشغول به تحصیل گردید. سپس به ایران بازگشت و در کاشان از محضر 
حاج مال احمد نراقی بهره برد و دوباره به نجف رفت و فقه و اصول را از شیخ جعفر کاشف 
الغطاء و شیخ محمدحسن صاحب جواهر فراگرفت و به مقام اجتهاد رسید. او پس از 
رحلت آیت اللّٰه شیخ محمد حسن نجفی )صاحب جواهر( به زعامت و مرجعیت شیعه 

برگزیده شد.
مکتب علمی شیخ انصاری پرورش دهندٔه صدها فقیه و اندیشمند معروف شیعه همچون 
میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ جعفر شوشتری 

است.
نوآوری های فقهی و اصولی این فقیه ارجمند، اجتهاد را در حوزه های علمیه به اوج 
تا زمان حاضر ماندگار ساخت. از شیخ  کمال و رشد رسانید و روش اجتهادی او را 

انصاری آثار علمی متعددی باقی مانده که در این میان دو کتاب زیر از 
همه معروف تر و از کتب درسی مدارج عالی در حوزه های علمیه است:
1. فرائداالصول: که کتابی در علم اصول فقه می باشد و به »رسائل« 

معروف شده است.
2. مکاسب: که اثری فقهی و استداللی در خصوص مسائل کسب 

و تجارت و مشحون از تحقیقات و پژوهش های جامع است.

 تاریخ فقه                                                                                                                                                    

   بیندیشیم و پاسخ دهیم 

1  جایگاه اجرای اصول عملّیه را توضیح دهید.

2  اقسام اصول عملّیه و محّل جریان هریک را بیان کنید. 

3  ارکان استصحاب را بیان کنید. 
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ادلّٔه فقاهتی)2( )برائت، احتیاط، تخییر(

این مسئله  مثالً حکم  آیا  که  داریم  تکلیف شک  به اصل  گاهی 
بر  دلیلی  هیچ  هم  اجتهادی  ادلٔه  در  و  دیگر  چیز  یا  است  حرمت 
حرمت آن نمی یابیم. در اینجا چه باید کرد و تکلیف چیست؟ آیا باید 
آن را انجام دهیم یا تکلیف از ما ساقط است؟ در کجا الزم است 
احتیاط کنیم و از موضوع پرهیز نماییم؟ اگر احتیاط ممکن نباشد 

چه باید کرد؟
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در درس گذشته دربارٔه استصحاب، که نخستین دلیل از ادلٔه فقاهتی است، سخن گفتیم 
واینک، در این درس، به سه دلیل دیگر یعنی برائت، احتیاط و تخییر می پردازیم.  

 1. برائت 
 گاهی مجتهد به اصل تکلیف شک دارد؛ بدین معنی که هنگام برخورد به مسئله ای شک 
می کند که مثالً حکم این مسئله حرمت است یا نه، ولی در ادلٔه اجتهادی هیچ دلیلی بر حرمت 
آن نمی یابد. در اینجاست که بر اساس ادلٔه فقاهتی حکم به برائت می کند؛ یعنی می گوید وقتی 
در وجود تکلیف شرعی شک باشد و دلیل اجتهادی نیز بر آن یافت نشود، حکم به عدم تکلیف 

و مباح بودن آن عمل می کنیم. 
شک به وجود تکلیف دوگونه است:

 شک نسبت به وجوب یک عمل؛ مانند شک به وجوب استهالل ماه رمضان.
 شک نسبت به حرمت یک عمل؛ مثالً در اوایل عصر حاضر که پزشکان موفق به انتقال 
ـ به ویژه اگر به صورت  خون از انسانی به انسان دیگر شدند، این شبهه ایجاد شد که آیا این عملـ 
خرید و فروش باشد ــ حرام است یا حالل؟ که فقها با استناد به اصل برائت به جواز آن حکم 

دادند. 
در هر دو صورت، اصل برائت حکم به عدم تکلیف شرعی می نماید. 

 حّجیت برائت 
 برای حّجیت برائت به سه دلیِل عقل، کتاب و سّنت استناد شده است: 

الف. عقل: عقل حکم می کند که اگر قانون گذار بنده ای را برای ارتکاب عملی که وجوب 
یا حرمتی برایش بیان نشده است عقاب کند فعلی قبیح انجام داده است و از حکیم چنین فعلی 
سر نمی زند. این دلیل به صورت قاعده ای در آمده است که به آن »قاعدٔه قبح عقاب ِبال بیان« 

می گویند. 
ب. کتاب: آیات متعددی در قرآن برای اثبات برائت مورد استناد واقع شده است؛ همچون 

عبارت: 
» ...الُیکَلُِّف الّلُٰهٰ نَفًسا ِااّل ما آتاها...« 1 

خدا هیچ کس را جز به اندازه ای که به او داده است تکلیف نمی کند. 

1. سورٔه طالق، آیٔه 7.
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ج. سّنت: مهم ترین روایتی که در اینجا بیان شده »حدیث رفع« است. برطبق این روایت که 
مورد قبول همٔه ِفَرق اسالمی است، مؤاخذه و عذاب نسبت به نُه چیز از اّمت پیامبر اسالم  

برداشته شده است که پنجمین آنها »ما ال یعلمون« می باشد.

امت  از  آن  که مجازات  نُه چیزی  دربارٔه  و  بیابید  را  رفع  حدیث 
اسالمی رفع شده است تحقیق کنید.

فّعالیت 1

 2. احتیاط 
گاهی فرد نسبت به اصل تکلیف هیچ گونه شکی ندارد؛ یعنی به وجود تکلیف یقین دارد و 
می داند که نسبت به امری از سوی شارع ذمه اش مشغول است؛ ولی نسبت به اینکه تکلیف به 
چه چیز تعلّق گرفته شک دارد. مثالً می داند که یکی از دو ظرف غذا نجس است، ولی نمی داند 
کدام یک. یا مسافری در موقعیتی است، اّما نمی داند باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام. در 
این شرایط اگرچه علم مکلّف نسبت به تکلیف، علمی کامل و شامل جزئیات نیست، اّما دارای 
مرتبه ای از علم است که به آن »علم اجمالی« می گویند و همین برای عمل بر طبق آن کافی است. 
بنابراین بر مکلّف است به گونه ای عمل کند که نسبت به فراغت ذمه اش از تکلیف یقین نماید. از 
این جهت، در مثال مذکور باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف غذا اجتناب کند و در مثال دوم، 

باید نمازش را هم شکسته بخواند و هم تمام.

در رسالٔه عملّیٔه مرجع خود نمونه های بیشتری برای اصل احتیاط 
بیابید.

فّعالیت 2
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 حّجیت احتیاط 
 لزوم عمل به احتیاط عالوه بر دالیل عقلی با ادلٔه نقلی نیز قابل اثبات است.

الف. دالیل عقلی: برای حّجیت احتیاط به دو دلیل عقلی زیر می توان استناد کرد:
 دلیل  اّول: عقل حکم می کند که هرکس نسبت به تکلیفی، علم به اشتغال ذمه دارد، باید 
به گونه ای عمل کند که یقین به فراغ ذمه بیابد. به عبارت کوتاه تر: »اشتغال یقینی 

مستلزم فراغ یقینی است«.

دربارٔه قاعدٔه اشتغال بیندیشید و برای آن نمونه هایی را در عرف 
بیابید.

بیندیشیم

  دلیل دوم: هرگاه عقل نسبت به عملی ضرری را احتمال دهد، امر به پرهیز نسبت به آن 
می کند، و اگر کسی خالف این حکم عقل رفتار کند مستحّق مذّمت است. مثالً اگر کسی 
احتمال دهد که محتوای یکی از دو ظرف، سّم است، حکم به اجتناب از هر دو می دهد. 
به همین ترتیب اگر یقین داشته باشد که یکی از دو مایع حرام است، عقل به او حکم می کند 

که از هر دو پرهیز کند.
این حکم عقل به صورت قاعده ای درآمده است که آن را »قاعدٔه وجوب دفع ضرر محتمل« 

می گویند.
ب. دالیل نقلی

اگرچه عمده دلیل اصولیان بر حّجیت احتیاط همان ادلّٔه عقلی مذکور است، اّما روایات 
متعددی نیز در این باره وجود دارد که به دو نمونٔه آن اشاره می شود:

ــ امیرمؤمنان علی  به کمیل بن زیاد می فرماید:
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 »َاخوَك دینَُك َفاحتَط لِدینَِك بِما ِشئَت«1
 دین تو همچون برادر توست، پس تا می توانی نسبت به آن جنبٔه احتیاط را 

مراعات کن.
ــ امام صادق  در بخشی از یک روایت طوالنی می فرماید: امور بر سه نوع است: امری 
که درستی آن روشن است و باید از آن تبعیت کرد، امری که انحرافش آشکار است و باید از 
آن پرهیز شود و امر مشکلی که از شبهات است. پس هرکس شبهات را ترک کند، از محّرمات 
رها شده است و هر که در شبهات وارد شود، مرتکب محّرمات می شود و ندانسته در هالکت 

می افتد. امام در نهایت می فرماید: 
ُبهاِت َخیٌر ِمَن االِقِتحاِم ِفی الَهلَکاِت«.2 »َفِانَّ الُوقوَف ِعنَد الشُّ

 3ــ تخییر 
چنان که دیدیم، اصل احتیاط در جایی جاری است که اصل وجود تکلیف بر مکلّف معلوم 

باشد ولی نداند که تکلیف به چه امری تعلّق گرفته است.
اما گاهی شّک ما میان وجوب و حرمت است. در اینجا نه امکان جمع میان دو عمل است 
و نه امکان ترجیح یکی بر دیگری. به عبارت دیگر، در همان مواردی که محّل اجرای احتیاط 
است، گاهی احتیاط مقدور نیست و آن در جایی است که شّک مکلّف میان حرمت و وجوب 
باشد. در چنین وضعیتی اصل تخییر جاری می شود، یعنی مکلّف میان انجام یا ترک عمل 

مخیَّر است. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید:
در احکام اجتهاد و تقلید خوانده ایم که مکلّفین برای انجام تکالیف خود، یا باید مجتهد 
باشند یا مقِلّد و یا باید به احتیاط عمل کنند. حال، کسی که عمل به احتیاط می کند، ممکن است 
با مسئله ای مواجه شود که برخی فقها حکم به حرمت آن و برخی دیگر حکم به وجوب آن داده اند. 
مثالً در مورد حکم کسی که نذر کرده است تا روز معّینی را در سفر روزه بگیرد، برخی فقها حکم به 
وجوب عمل به نذر و برخی دیگر حکم به حرمت مطلق روزٔه مسافر داده اند. در چنین شرایطی 

عمل به احتیاط ممکن نیست و لذا این فرد میان عمل به یکی از دو فتوا مخّیر است. 

1. حّرعاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج27، ص167.
2. شیخ کلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی، ج1، ص68.
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 حّجیت تخییر 
 حّجیت تخییر امری بدیهی است که نیازی به استدالل ندارد؛ زیرا هنگامی که مکلّف در 
واقعه ای قرار می گیرد که از وجوب یا حرمت خالی نیست، عقالً یکی از آن دو از او صادر 

می شود و راهی جز انجام یکی را ندارد.

 تطبیق فقهی
 در متن های زیر که برگرفته از آثار حضرت امام خمینی  است، با چگونگی استنباط حکم 

شرعی از اصول عملیٔه مذکور آشنا می شوید:
1  امام خمینی  در باب اجتهاد و تقلید، در کتاب تحریر الوسیله، می گوید:

َن ااْلَْخُذ بِااْلِْحِتیاِط َاْو َالَْعَمِل   »ِاذا کاَن ااْلَْعلَُم ُمنَْحِصًرا ِفی َشْخَصیِْن َو لَْم َیتََمکَّْن ِمْن تَْعیینِِه، تََعیَّ
ًرا بَیْنَُهما«1.  بِاَْحَوِط الَْقْولَیِْن ِمنُْهما َعلَى ااْلَْحَوِط، َمَع التََّمکُِّن. َو َمَع َعَدِمِه َیکوُن ُمَخیَّ

در توضیح این مسئله گفته اند:
ْحِتیاِط فیما َاْمکََن؛ کَما ِاذا َاْفتٰى  جوُع ِالَی ااْلِ ْجِتهاِدیَّةِ[، َفلَْم َیبِْق ِاالَّ الرُّ ال َمْسَرَح ُهنا لاِْلَِدّلةِ ]ااْلِ
َاَحُدُهما بِالُْوجوِب َاْو َالُْحْرَمةِ َو اْلَخُر بَِعَدِمِهما َاْو َاْفتٰى َاَحُدُهما بُِوجوِب الظُّْهِر َو اْلَخُر بُِوجوِب 
الُْجُمَعةِ َمثاًَل. َو فیما لَْم ُیْمکِْن، کََفتْوٰى َاَحِدِهما بُِوجوِب َشیْ ءٍ َو اْلَخُر بُِحْرَمِتِه َیـْرِجُع ِالَى التَّْخِییِر.2

2 در متن زیر، بر اساس اصل برائت، حکم نمازگزاری بیان شده است که از روی جهل یا 

فراموشی، »جهر و اخفات« را در نماز رعایت نمی کند:
لَْو َاَخلَّ بِالَْجْهِر َاْو َااْلِْخفاِت َعْن َجْهٍل بِالُْحکِْم َاْو َالَْمْوضوِع َاْو نِْسیاٍن َاْو َخطَأٍ َاْو َسْهٍو َو نَْحِوها، 
کِّ ِفی اْعِتباِرِهما فی َغیِْر حاِل الِْعلِْم َو الَْعْمِد ِمْن َغیِْر  ُة ُمطْلًَقا. لِلشَّ حَّ َفُمْقتَضٰى َاصالَةِ الْبَراءَةِ الِصّ
الةِ َاْو َاثْناِءها،  َفْرٍق بَیَْن الَْجْهِل بِالُْحکِْم َو َغیِْرِه، َو ِمْن َغیِْر َفْرٍق بَیَْن ااْلِلِْتفاِت ِالَى الَْخلَِل بَْعَد الصَّ

کوِع َاْو َقبْلَُه، َحّتٰى َاثْناِء الِْقراءَةِ.  بَْعَد الرُّ
ًنا َاْو نَْحِوِه ثُـمَّ  َفَمْن تََرکَ الَْجْهَر َاْو َااْلِْخفاَت فی آَیـةٍ َاْو آیاٍت ِمَن الَْحْمِد َاْو َالّسوَرةِ، نِْسیا

1. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص6.
2. مشکینی، علی؛ التعلیقه االستداللیه علی تحریر الوسیله، ج1، ص23.
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ِالْتََفَت، َیجوُز لَُه الُْمِضیُّ، َو ال َیِجُب َعلَیِْه ااْلِتْیاُن بِما َقَرءَ، بَْل ال َیجوُز ِااّل َرجاًء.1
3  در متن زیر حکم غیبت از فرد متجاهر با تمسک به احتیاط شرعی بیان شده است:

َالُْمراُد بِالُْمتَجاِهِر َمْن کاَن ُمتَجاِهًرا بِالِْفْسِق، َغیَْر ُمباٍل َعْن ُظهوِرِه لََدى الّناِس. َفَمْن جاَهَر بِِفْسٍق 
ُتُه َو لَْو بَعیًدا، لَْم َیکُْن ُمتَجاِهًرا جائَِز الَْغیْبَةِ. َو لَْو َعلَِم کِذْبَُه  َمَع تَْوجیِهِه لََدى الّناِس بَِوْجٍه ُیْمکُِن ِصحَّ
ُتُه َو لَْو بَعیًدا. َفال ُبـدَّ ِفی الُْحکِْم بِالَْجواِز ِمْن ِاْحراِز کَْونِِه  فی َمْحِملِِه، َفْضاًل َعّما ِاَذا اْحتََملَْت ِصحَّ
ةِ َاْو ِاْحِتماِل اْعِتذاِرِه، بُِعْذٍر َغیِْر َمْعلوِم الَْفساِد. لِما ُعلَِم ِمْن  حَّ ُمتَجاِهًرا بِالِْفْسِق، ِمْن َغیِْر اْحِتماِل الِصّ
طَریِق الَْعْقِل َو النَّْقِل اْحِتراُم الُْمْسلِِم َو ااْلِْهِتماُم بَِشأْنِِه َو ِانَّ ِعْرَضُه کََدِمِه؛ َفال ُبـدَّ فیِه ِمَن ااْلِْحِتیاِط.

َانَُّه َمَع اْحِتماِل کَْونِِه ُمتَجاِهًرا  کُ بِااْلُصوِل فی َجواِز الَْوقیَعةِ فیِه بَِدْعوٰى  َو ال َیجوُز التََّمسُّ
َفاِ نَُّه ُمخالٌِف لَِمذاِق الّشارِ  ِع ااْلَْقَدِس، َو لِما ُیْستَفاُد ِمَن ااْلَْخباِر  بِالِْفْسِق َیکوُن ااْلَْصلُ  الْبَراءََة، 

ْهِتماِم بِاَْعراِض الُْمْؤِمنیَن.2 الْکَثیَرةِ ِمْن کَثَْرةِ االِْ

1. امام خمینی، الخلل فی الصاله، ص22٠؛ با تلخیص.
2. امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص422؛ با تلخیص.

، در شهر خمین دیده به  سید روح اللّٰه موسوی مصطفوی معروف به امام خمینی، 
جهان گشود. وی از سنین کودکی و نوجوانی با بهره گیری از هوشی سرشار، قسمتی از 
علوم متداول روز و دروس مقدماتی و سطح حوزه های علمیه را نزد اساتید شهر خمین و 

بیش از همه نزد برادر خود فرا گرفت و سپس عازم حوزه علمیه اراک شد.
پس از آنکه آیت اللّٰه حائری به قم رفت و حوزه علمیه قم را تأسیس کرد، امام خمینی  نیز 
رهسپار قم گردید و به سرعت مراحل تحصیالت تکمیلی علوم حوزوی را نزد علما و اساتید 
قم طی کرد. روح حقیقت جو و جست و جوگر حضرت امام  باعث شد ایشان هم  زمان با 
فراگیری فقه و اصول به تحصیل ریاضیات، هیئت، ادبیات، حکمت و فلسفه، اخالق و عرفان 

اسالمی نیز بپردازد و جامع علوم مختلف گردد. 
از ویژگی های امام خمینی، توجه به نقش اجتهاد و فقاهت در ادارٔه جامعه و حکومت 
بود. ایشان در یکی از پیام های خود خطاب به روحانیت می گوید: »حکومت در نظر 

مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت 

 تاریخ فقه                                                                                                                                                    
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نشان دهندٔه جنبٔه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و 
فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل ادارٔه انسان و اجتماع از گهواره تا گور است1«.
این بینش جامع امام، باعث شد تا بزرگ ترین حادثه تاریخ بعد از زمان ائمه  به رهبری 
ایشان رقم زده شود و جهان شاهد برپایی حکومت اسالمی براساس فقه اهل بیت  باشد. 
حضرت امام  شاگردان زیادی را در عالم فقه تربیت نمود که از جمله می توان از عالمه 

شهید مطهری، شهید آیت اللّٰه بهشتی و حضرت آیت اللّٰه خامنه ای نام برد.
حضرت امام تألیفات فقهی متعددی دارد؛ از جمله:

1. کتاب البیع: که مشتمل بر مسائل باب تجارت است و در خالل بحث از شرایط 
متعاقدین، بحث بسیار مهم والیت فقیه را اثبات و شرح می نماید.

2. کتاب والیت فقیه: این کتاب برگرفته از جلسات درس خارج فقه امام در نجف اشرف 
در موضوع والیت فقیه و حکومت اسالمی است.

3. تحریرالوسیله: کتابی است جامع همه ابواب فقه به شیوه فتوایی که امام در آن نظرات 
فقهی خود را بیان نموده است.

 سرانجام، این فقیه ژرف اندیش در 14 خرداد سال 1368 چشم از جهان فرو بست و بر فراز 
دستان جمعیت انبوهی که جهان تا کنون نظیرش را ندیده است، تشییع و به خاک سپرده شد.

   بیندیشیم و پاسخ دهیم 
1  دلیل عقلی برحّجیت برائت چیست؟

2  قاعدٔه وجوب دفع ضرر محتمل را توضیح دهید. 

3  تخییر در کجا جاری می شود؟ 

4  هر یک از موارد زیر محّل جریان کدام اصل عملی است و چه حکمی دارد؟

 الف. وقتی مکلّف هیچ راهی برای تعیین قبله ندارد.
 ب. هرگاه دربارٔه از بین رفتن عدالت امام جماعت شک کنیم.

 ج. وقتی در نقطه ای خارج از شهر بودیم کـه نمی دانیم آیا نماز کامل است یا شکسته.
 د. اگر شک کنیم که عصارٔه انگوری که به جوش آمده حالل است یا حرام و دلیلی 

اجتهادی برای آن نیابیم.
1. امام خمینی؛ صحیفه امام، ج ٢١، ص ٢٨٩
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١. قرآن کریم 
٢. ابن ادریس حلّی، سرائر؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی، 

١٤١٠ ق
٣. ابوجعفر برقی، محاسن؛ تهران: دارالکتب االسالمیه، 

١٣٧١
دفتر  قم:  البرهان؛  و  مجمع الفائدة  احمد،  اردبیلی،   .٤

انتشارات اسالمی، ١٤٠٣ ق
٥. امام خمینی، صحیفٔه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی، ١٣٧٩
٦. امام خمینی، تحریرالوسیله؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی، ١٣٧٩
٧. امام خمینی، الخلل فی الصالة؛ تهران: مؤسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی، ١٣٧8
٨. امام خمینی، مکاسب محرمه؛ قم: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی، 1409ق
٩.انصاری، مرتضی؛ فرائداالصول؛ قم: دفتر نشر اسالمی 

١٠. انصاری، مرتضی، کتاب الصوم؛ کنگرهٔ شیخ انصاری، 
١٤١٣ق

شیخ  کنگره  قم:  الزکاة؛  کتاب  مرتضی،  انصاری،   .١١
انصاری، ١٤١٥ ق

شیخ  کنگره  قم:  النکاح؛  کتاب  مرتضی،  انصاری،   .١٢
انصاری، ١٤١٥ ق

قم:  الشهادات؛  و  القضاء  کتاب  مرتضی،  ١٣.انصاری، 
کنگره شیخ انصاری، ١٤١٥ ق

١٤. حّر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه؛ قم: مؤسسه 
آل البیت )ع( ١٤٠٩ق

١٥. حلّی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد؛ مؤسسه 
آل البیت )ع(، ١٤١٤ق

١٦. دارالقطنی، سنن؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، ١٤١٧ق
١٧. راوندی، قطب الدین، فقه القرآن؛ قم: کتابخانه آیت الله 

مرعشی، ١٤٠٣ق

قم:  البهّیة؛  الروضه  علی،  بن  زین الدین  ثانی،  شهید   .١٨
کتابفروشی داوری، ١٤١٠ق

١٩. صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده؛ قم: النجاح، ١٣٩٥ 
ق

امام  مؤسسه  قم:  المقنع؛  بابویه،  محمدبن  صدوق،   .٢٠
هادی )ع(، ١٤١٥ ق

٢١. صدوق، محمدبن بابویه، من ال یحضره الفقیه؛ قم: دفتر 
انتشارات اسالمی، ١٤١٣ق

٢٢. صدوق، محمدبن بابویه، الخصال؛ قم: جامعه مدرسین، 
١٣٦٢

دفتر  قم:  المیزان؛  تفسیر  محمدحسین،  طباطبایی،   .٢٣
انتشارات اسالمی

تهران:  االحکام؛  تهذیب  حسن،  محمدبن  طوسی،   .٢٤
دارالکتب االسالمیه، ١٤٠٧ ق

٢٥. طوسی، خالف؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی، ١٤٠٧ق
قم:  الفقهاء؛  تذکرة  یوسف،  حسن بن  حلّی،  عالمه   .٢٦

مؤسسٔه آل البیت )ع(، ١٤١٤ق
دارالکتب  تهران:  کافی؛  یعقوب،  محمدبن  کلینی،   .٢٧

االسالمیه، ١٤٠٧ق
٢٨. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: انتشارات 

سمت، ١٣٩٢
دارالکتب  تهران:  بحاراالنوار،  ٢٩. مجلسی، محمدباقر، 

االسالمیه 
٣٠. مشکینی، علی، التعلیقة االستداللیه علی تحریرالوسیله؛ 

قم: دارالحدیث، ١٣٩٣
تهران:  اسالمی؛  علوم  با  آشنایی  مرتضی،  مطهری،   .٣١

انتشارات صدرا، ١٣٦٦
٣٢. مفید، محمدبن نعمان، المقنعه؛ قم: کنگره شیخ مفید، 

١٤١٣ق
٣٣. نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم؛ بیروت: داراحیاء و 

التراث العربی، ١٤٠٤ق
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

خراسان رضوی رباب مروارید9مرکزي فاطمه بوالحسنی1

خراسان جنوبي طیبه دادی گیو10قزوین مرتضی زمانی2

اردبیل ربعلی شیران خانقاه11فارس غالمرضا عارفیان3

همدان علی ولیزاده12قزوین سید فخرالدین قافله باشی4

اصفهانفاطمه گندمکار13ایالم مهران احسانی5

ایالم معصومه منصوری14خراسان شمالي مرضیه یزدانی رشوانلویی6

آذربایجان غربی  زیبا طائری15شهرستان های تهران سیما کریمی7

آذربایجان غربی  بیگم وصفی16اصفهانرضوان اناری سرسنگی8

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم 
دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی 
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین 
سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، 
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و 
مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی 
این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود 

سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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