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 ��م ا� ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 ١ .........................................................ششم چاپ شگفتاریپ

 ٣ ........................................................................ مقدمه

 حکم مباحث: اول بخش

 ١٩ ................................................. آن اقسام و حکم: اول فصل

 ١٩ .............................................. آن یاصل اقسام و حکم فیتعر: اول مبحث

 ٢٢ .............................................................................. یشرع حکم انواع
 ٢٢ .................................................................................... یفیتکل حکم. ١
 ٢٣ ..................................................................................... یوضع حکم. ٢

 ٢٣ ..........................................................یوضع حکم و یفیتکل حکم تفاوِت 

 ٢٤ ........................................................... یفیتکل حکم انواع: دوم مبحث

 ٢٥ ........................................................................................ واجب. ١

 ٢٧ ......................................................................................واجب انواع

 ٢٧ ....................................................... آن یادا وقت بهتوّجه  با واجب انواع
 ٢٧ .................................................................................. مطلق واجب. الف
 ٢٨ ..................................................................................... مقّید واجب. ب

 ٢٨ ............................. آن یبرا مقدار نییتع عدم ای نییتع بهتوّجه  با واجب انواع
د واجب. الف  ٢٩ .................................................................................. محدَّ
د ریغ واجب. ب  ٢٩ .............................................................................. محدَّ

 ٣٠ ............................... مطلوب نبودن نیمع ای بودن نیمع بهتوّجه  با واجب انواع
 ٣٠ .................................................................................. نیمع واجب. الف
 ٣٠ ............................................................................... نیمع ریغ واجب. ب

 ٣١ .................................... آن یادا به مکّلف افراد ای فرد بهتوّجه  با واجب انواع
 ٣١ .................................................................................. ینیع واجب. الف



 الوجیز در اصول فقه  ب 

 ٣١ ................................................................................... یکفائ واجب. ب

 ٣٢ ......................................................................... )مستحب( مندوب. ٢

 ٣٥ .......................................................................................... نکته دو

 ٣٥ ............................................................................... محرم ای حرام. ٣
 ٣٧ ........................................................................................... حرام انواع

 ٣٩ ........................................................................................ مکروه. ٤
 ٤٠ .................................................................................... :یمیتحر مکروه
 ٤٠ ...................................................................................... :یھیتنز مکروه

 ٤١ ..........................................................................................مباح. ٥

 ٤٤ .......................................................................... رخصت و متیعز. ٦
 ٤٥ ..................................................................................... ھا رخصت انواع
 ٤٦ ........................................................................................ رخصت حکم

 ٤٨ ............................................................ یوضع حکم انواع: سوم مبحث

 ٤٨ ......................................................................................... سبب. ١
 ٤٩ ........................................................................................... سبب انواع

 ٥٠ ....................................................................... اتمسّبب به اسباب ربِط 
 ٥١ ........................................................................................ علت و سبب

 ٥٢ ......................................................................................... شرط. ٢
 ٥٣ ......................................................................................... ُرکن و شرط
 ٥٣ ........................................................................................سبب و شرط
 ٥٣ ........................................................................................... شرط انواع

 ٥٥ .......................................................................................... مانع. ٣
 ٥٦ ..................................................................................... حکم مانِع . الف
 ٥٦ ...................................................................................... سبب مانِع . ب

 ٥٨ ............................................................................. بطالن و صحت. ٤
 ٥٨ ............................................................................. بطالن و صحت یمعن

 ٥٨ ................................................. ھستند یوضع حکم اقسام از بطالن و صحت
 ٥٩ .......................................................................................فساد و بطالن

 ٦٣ ............................................................ حاکم: دوم فصل

 ٦٦ ..................................................................................... راجع قوِل 

 ٦٧ ...................................................................................اختالف آثار



 ج   فهرست مطالب

 ٦٩..................................................... هیف محکوٌم : سوم فصل

 ٧٠ ..................... هیف محکوم طیشرا ای فعل به فیتکل صحت طیشرا: اول مبحث

 ٧٣ ...................................................................................... شاق اعمال

 ٧٦ ........ شود یم متصل و مضاف آن به که یجھت لحاظ از هیف محکوم: دوم مبحث

 ٧٦ .......................................................................................... الله حقُّ 

 ٧٩ ...................................................................................... الناس حقُّ 
 ٧٩ ........ است غالب آن در الله حق یول دارد، وجود مذکور حِق  دو ھا آن در که ییزھایچ

 ٧٩ .......... است غالب آن در الناس حق یول دارد، وجود مذکور حق دو ھا آن در که آنچه

 ٨٣ ................................................. هیعل محکوٌم : چهارم فصل

 ٨٣ ....................................................................... فیتکل صحت طیشرا

 ٨٤ ....................................................................... فیتکل شرط بر اعتراض

 ٨٩ ............................................ آن عوارض و تیاهل: پنجم فصل

 ٨٩ ......................................................................................... مقدمه

 ٨٩ .......................................................................... تیأھل: اول مبحث

 ٨٩ ................................................................................... تیاھل فیتعر

 ٨٩ ................................................................................... وجوب تیاھل

 ٩٠ ........................................................................................ أدا تیاھل

 ٩١ .......................................................................... ناقص و کامل تیاھل
 ٩١ ........................................................................ ینیجن دوران: اول دوران
 ٩٢ ......................................................... زییتم به دنیرس تا تولد از: دوم دوران
 ٩٤ ........................................................ بلوغ به دنیرس تا زییتم از: سوم دوران
 ٩٥ ................................................................ بلوغ از بعد دوران: چھارم دوران

 ٩٦ ................................................................ تیاھل عوارض: دوم مبحث

 ٩٦ ............................................................................................مقدمه

 ٩٦ ................................................................................. عوارض انواع

 ٩٧ ............................................................................ یسماو عوارض. ١
 ٩٧ .......................................................................................... جنون. الف
 ٩٨ ............................................................ )یمغز سبک بودن، کودن( َعَته. ب
 ٩٩ ............................................................................................ انینس. ج



 الوجیز در اصول فقه  د 

 ١٠٠ ...................................................................................إغما و خواب. د
 ١٠١ .......................................................................................... مرض. ھـ

 ١٠٢ ....................................................................................... ضیمر نکاح
 ١٠٣ ...................................................................................... ضیمر طالق

 ١٠٣ .............................................................................................مرگ. و

 ١٠٥ .......................................................................... مکتسب عوارض. ٢
 ١٠٥ ......................................................................................... جھل. الف

 ١٠٦ .............................................................................. داراإلسالم در جھل
 ١٠٨ ............................................................................... دارالحرب در جھل

 ١٠٨ ............................................................................................خطا. ب
 ١١٠ ................................................................................. اوهی و یشوخ. ج
 ١١٠ ........................................................................................ ِاخبارات. ١
 ١١١ ....................................................................................... اعتقادات. ٢
 ١١١ ....................................................................................... :ِانشاءات. ٣
 ١١٢ ............................................................................................. َسَفه. د

 ١١٣است دهیرس بلوغ سن به سفاھت حالت در که یشخص به مال پرداخت: اول ی مسأله
 ١١٤ ..................................................................................... رشد از منظور

 ١١٦ ......................................................................................... راجح قول
 ١١٦ .................................................................... هیسف بر حجر: دوم ی مسأله

 ١١٧ ..................................................................................... جمھور لیدال
 ١١٨ ................................................................................... فهیابوحن لیدال

 ١١٩ ......................................................................................... راجح قول
 ١٢٠ ................................................... هیسف ساختن محجور زمان: سوم ی مسأله
 ١٢٠ ................................................ محجور هیسف تصرفات حکم: چھارم ی مسأله

 ١٢١ ......................................................................................... یمست. ھـ
 ١٢١ .............................................................................................. مقدمه

 ١٢١ ........................................................................ مباح قیطر به یمست. ١
 ١٢٢ ........................................................................ حرام قیطر به یمست. ٢

 ١٢٢ ................................................................ مست یقول تصرفاِت  حکم. الف
 ١٢٣ ............................................................................ مست افعال حکم. ب
 ١٢٣ ............................................................................................... لیدال

 ١٢٥ ............................................................... راجح قول نایب و ادّله ی مناقشه
 ١٢٧ ............................................................................................ ِاکراه. و



 ه   فهرست مطالب

 ١٢٧ .............................................................................................. مقدمه
 ١٢٧ ....................................................................................... اکراه ِف یتعر
 ١٢٧ ............................................................................... اکراه تحقق طیشرا

 ١٢٨ ..................................................................................... اکراه انواع
 ١٢٨ ................................................................................ ءیُملج اکراهِ . الف
 ١٢٩ ............................................................................ ءیملج ریغ اکراه. ب

 ١٢٩ ....................................................................... تیاھل با اکراه منافات

 ١٣٠ .................................................................. مکره تصرفات در اکراه اثر

 ١٣١ ....................................................................................... اقوال. ١
 ١٣٣ ......................................................................................... راجح قول

 ١٣٤ ....................................................................................... افعال. ٢

 احکام ی ادّله :دوم بخش

 ١٣٩ ..................................................................... مقدمه

 ١٣٩ .............................................................................. ادّله ماتیتقس

 ١٤٠ .................................................................................... اول میتقس

 ١٤٠ .................................................................................... دوم میتقس

 ١٤١ .................................................... ادّله انواع ی ھمه مرجع) قرآن( کتاب

 ١٤٢ .................................................................................... ادّله بیترت

 ١٤٥ ............................................... قرآن نخست، لیدل: اول فصل

 ١٤٥ .................................................................... قرآن ِت یحج و فیتعر

 ١٤٥ ........................................................................... قرآن یھا یژگیو

 ١٤٨ .................................................................... قرآن اعجاز یھا جھت

 ١٤٩ ................................................................................. قرآن احکام

 ١٥١ .............................................................. قرآن در احکام اِن یب یچگونگ

 ١٥٣ .................................................................. احکام انیب در قرآن روش

 ١٥٤ ........................................................................احکام بر قرآن داللِت 



 الوجیز در اصول فقه  و 

 ١٥٧ ................................................ تسنّ  دوم، لیدل: دوم فصل

 ١٥٧ ................................................................................ تسنّ  فیتعر

 ١٥٨ ........................................................................ عیتشر منبع ت،سنّ 

 ١٥٨ .................................................................................... قرآن -اول

 ١٥٩ .................................................................................. اجماع -دوم

 ١٥٩ ........................................................................... یعقل لیدل -سوم

 ١٦٠ .................................................................................. مسأله کی

 ١٦٠ .......................................................... آن ِت یماھ ثیح ازسّنت  انواع

 ١٦٠ ................................................................................ یقولسّنت  .١

 ١٦١ ............................................................................... یعملسّنت  .٢

 ١٦٤ ............................................................................. یریتقرسّنت  .٣

 ١٦٤ ................................................... ما به آن دِن یرس جھِت  ازسّنت  انواع

 ١٦٥ ........................................................................... ُمَتواِترسّنت  -اول
 ١٦٦ .................................................................................متواترسّنت  انواع

 ١٦٧ .......................................................................... مشھورسّنت  -دوم

 ١٦٨ ............................................................................ آحادسّنت  -سوم

 ١٦٨ .................................. عیتشر مصادرِ  از یمصدر و االتباع واجُب  آحاد، سنت
 ١٦٩ ...................................................................... آحادسّنت  به عمل طیشرا
 ١٧٠ ................................................... آحاد خبر قبول یبرا هیمالک طیشرا -الف
 ١٧٢ ..................................................... آحاد خبر قبول یبرا احناف طیشرا -ب

 ١٧٣ ..................................................................................... راجح قول

 ١٧٥ .............................................................. است آوردهسّنت  که یاحکام

 ١٧٥ ....................................................................... احکام برسّنت  داللت

 ١٧٧ ............................................. اجماع سوم، لیدل: سوم فصل

 ١٧٧ ...............................................................................اجماع فیتعر

 ١٨٠ ............................................................................. اجماع تیحج

 ١٨١ ................................................................................. اجماع انواع

 ١٨١ ........................................................................... حیصر اجماع. الف

 ١٨٢ ........................................................................... یسکوت اجماع. ب



 ز   فهرست مطالب

 ١٨٤ .................................................................................. راجح قول

 ١٨٤ ............................................. قول دو بر مسأله کی در نیمجتھد اختالف

 ١٨٧ ............................................................... اقوال نیا انیم از راجح قول

 ١٨٧ ................................................................................ اجماع مستند

 ١٨٨ ..................................................... آن در اختالف و اجماع انعقاد امکان

 ١٨٩ ........................................................ اختالف نیا در دادن لیتفص لزوم

 ١٩١ ....................................... آن انعقاد امکان و حاضر زمان در اجماع تیاھم

 ١٩٣ ......................................... اسیق چهارم، لیدل: چهارم فصل

 ١٩٣ ............................................................................... اسیق فیتعر

 ١٩٤ ................................................................................ اسیق ارکان

 ١٩٥ ................................................................ اسیق مورد در ییھا مثال

 ١٩٧ ............................................................................... اسیق طیشرا

 ١٩٧ ...................................................................... اصل حکم طیشرا. الف

 ٢٠٠ ............................................................................... فرع طیشرا. ب

 ٢٠١ ............................................................................... علت طیشرا. ج
 ٢٠٦ ........................................................... باشد ظاھر و آشکار یوصف ،علت. ١
 ٢٠٧ .................................................................. باشد منضبط یوصف ،علت. ٢
 ٢٠٧ ............................................................حکم مناسِب  باشد یوصف ،علت. ٣
 ٢٠٨ ................................................ باشد داشته را افتنی یتسر ِت یقابل ،علت. ٤
 ٢٠٩ ....................... است نکرده لغو را ھا آن اعتبار شارع که باشد یاوصاف از ،علت. ٥

 ٢١٠ .................................................................. علت و حکم نیب مناسبت
 ٢١٠ ................................................................................... مؤثر مناسب. ١
 ٢١١ ...................................................................... )ھمساز( مالِئم مناسب. ٢
 ٢١٤ ................................................................................ مرسل مناسب. ٣
 ٢١٤ .................................................................................. یملغ مناسب. ٤

 ٢١٤ .................................................................................. علت مسالک
 ٢١٥ ............................................................................................. نص. ١
 ٢١٧ .......................................................................................... اجماع. ٢
 ٢١٧ .................................................................................. میتقس و َسبر. ٣
 ٢١٩ ................................................................................... مناط حیتنق. ٤



 الوجیز در اصول فقه  ح 

 ٢٢١ .................................................................... مناط قیتحق و مناط جیتخر

 ٢٢٢ .................................................................................... اسیق انواع
 ٢٢٢ .................................................................................... یاول اسیق. ١
 ٢٢٣ ................................................................................. یمساو اسیق. ٢
 ٢٢٣ .................................................................................... یأدن اسیق. ٣

 ٢٢٣ ................................................................................. اسیق تیحج
 ٢٢٤ .......................................................................... اسیق به النئقا ی ادله
 ٢٢٧ .............................................................................. اسیق انیناف ی ادله
 ٢٢٩ ......................................................................................... راجح قول

 ٢٣٥ ........................................ استحسان پنجم، لیدل: پنجم فصل

 ٢٣٥ .......................................................................... استحسان فیتعر

 ٢٣٦ ............................................................. )استحسان یبرا( ییھا مثال

 ٢٣٨ ............................................................................ استحسان انواع

 ٢٣٨ .................... )است نص آن مسَتند که یاستحسان یعنی( نص با استحسان. ١

 ٢٣٨ ...................................................................... اجماع با استحسان. ٢

 ٢٣٩ .............................................................. عرف به مستندِ  استحسان. ٣

 ٢٣٩ ..................................................................... ضرورت با استحسان. ٤

 ٢٣٩ .................................................................... مصلحت با استحسان. ٥

 ٢٣٩ ................................................................ یخف اسیق با استحسان. ٦

 ٢٤٠ ......................................................................... استحسان تیحج

 ٢٤١ .................................. مرَسَله مصلحت ششم، لیدل: ششم فصل

 ٢٤١ ................................................................... مرسله مصلحت فیتعر

 ٢٤١ ............................................................................... معتبر مصالح

 ٢٤٢ ................................................................................ یملغ مصالح

 ٢٤٢ .............................................................................. مرسله مصالح

 ٢٤٣ ....................................................................... مرسله مصالح تیحج

 ٢٤٤ .................................................................. ھا آن دقن و نیمنکر ی ادله

 ٢٤٥ .......................................................... مرسله مصلحت به النیقا ی ادله

 ٢٤٧ ..................................................................................... راجح قول



 ط   فهرست مطالب

 ٢٤٧ ............................................................مرسله مصلحت به عمل طیشرا

 ٢٤٨ ................................................. مصلحت بر یمبتن اجتھادات از یبرخ

 ٢٥١......................................... عیذرا سّد  هفتم، لیدل: هفتم فصل

 ٢٥١ ........................................................................... عیذرا سّد  فیتعر

 ٢٥٢ ................................................. عیذرا سّد  به عمل مورد در علما اختالف

 ٢٥٣ ..................................................................................... راجح قول

 ٢٥٧ .................................................................. مرَسله مصالح و عیذرا سّد 

 ٢٥٩ ............................................ ُعرف هشتم، لیدل: هشتم فصل

 ٢٥٩ ................................................................................ عرف فیتعر

 ٢٥٩ ................................................................................... یعمل عرف

 ٢٥٩ .................................................................................... یقول عرف

 ٢٦٠ .................................................................................. عرف تیحج

 ٢٦٣ ........................................... آن بر احکام ییبنا یبرا عرف اعتبار طیشرا

 ٢٦٥ ................................................ احکام یاجرا یبرا است یمرجع عرف

 ٢٦٦ .................................................................. زمان رییتغ با احکام رییتغ

 ٢٦٩ ......................................... یصحاب قول ُنهم، لیدل: ُنهم فصل

 ٢٦٩ ....................................................................................... مقدمه

 ٢٦٩ .............................................................................. اختالف محل

 ٢٧٣ .............. )نیشیپ یها عتیشر( قبَلنا َمن شرِع  دهم، لیدل: دهم فصل

 ٢٧٣ .................................................................. قبلنا من شرع از منظور

 ٢٧٣ ....................................................................... قبلنا من شرع انواع

 ٢٧٩ ................................... استصحاب ازدهم،ی لیدل: ازدهمی فصل

 ٢٧٩ .......................................................................... استصحاب فیتعر

 ٢٨٠ ............................................................................ استصحاب انواع

 ٢٨٠ ................................................. اءیاش ِی اصل ی اباحه حکِم  استصحاب. ١

 ٢٨٠ .................................................. یاصل عدم ای یاصل برائت استصحاِب . ٢

 ٢٨٠ .... آن خالف بر لیدل داشدنیپ تا یشرع حکم ی کننده ثابت وصِف  استصحاِب . ٣



 الوجیز در اصول فقه  ي 

 ٢٨١ ........................................................................ استصحاب تیحج

 ٢٨٢ ............................................................. استصحاب مورد در نکته دو

 ٢٨٢ ................................................... استصحاب بر یمبتن ِی مباد و قواعد

 ٢٨٣ ........................................................... است اباحه بر اصل اء،یاش در. ١

 ٢٨٣ .................................. است برائت ذّمه در اصل ای است، ذّمه برائت اصل. ٢

 ٢٨٣ ............................................................. شود ینم لیزا شک با نیقی. ٣

 احکام استنباط قواعد و ها راه: سوم بخش

 ٢٨٧ ..................................................................... مقدمه

 ٢٨٩ ............................................ یلغو یاصول قواعد: اول فصل

 ٢٨٩ ....................................................................................... مقدمه

 ٢٩٠ ...................................................... یمعن یبرا لفظ وضع: اول مبحث

 ٢٩٠ ............................................................................ خاص: اول مطلب
 ٢٩٠ ............................................................................. خاص انواع و فیتعر

 ٢٩١ ........................................................................................ خاص حکم

 ٢٩٣ ................................................................... مقّید و مطلق: اول فرع

 ٢٩٣ ......................................................................... مقّید و مطلق فیتعر
 ٢٩٤ ........................................................................................مطلق حکم
 ٢٩٥ ......................................................................................... مقّید حکِم 
 ٢٩٦ ............................................................................. مقّید بر مطلق حمل

 ٢٩٩ ............................................................................... أمر: دوم فرع

 ٣٠٠ ....................................................................... امر یمقتضا و ُموجب

 ٣٠٣ .................................................................. ینھ از بعد وارده امر حکم

 ٣٠٥ ........................................................................... تکرار بر امر داللت

 ٣٠٦ .............................................................. یتراخ ای تیفور بر رام داللت

 ٣٠٨ ................................................................ واجب ی مقدمه بودِن  واجب

 ٣٠٩ ............................................................................. ینھ: سوم فرع

 ٣١٠ ..................................................................... یالھ یمقتضا و موجب

 ٣١١ ........................................................ است؟ تکرار و فور ِی مقتض ینھ ایآ



 ك   فهرست مطالب

 ٣١٢ ............................................... کند؟ یم اقتضا را عنه ٌی منھ فسادِ  ینھ ایآ

 ٣١٤ .............................................................................. عام: دوم مطلب
 ٣١٤ ......................................................................................... عام ِف یتعر

 ٣١٥ ................................................................................... عموم الفاظ
 ٣١٥ .......................................................................»عیجم« و »کل« لفظ. ١
 ٣١٥ ........................................ اضافه به معرف ای استغراق »ال« به فرَّ عم جمع. ٢
 ٣١٦ .............................................................. استغراق »اِل « به فمعرَّ  مفردِ . ٣
ف مفردِ . ٤  ٣١٧ .........................................................................اضافه به معرَّ
 ٣١٧ ............................................................................... موصول یاسما. ٥
 ٣١٨ ...............................................................................استفھام یاسما. ٦
 ٣١٨ ............................................... »نیأ« و »ما« و »من« چون شرط یاسما. ٧
 ٣١٨ ........................................................ ینھ ای ینف اقیس در وارده ی نکره. ٨

 ٣١٩ .................................................. مردان بهمتعّلق  خطاب در زنان دخوِل 

 ٣٢٠ .................................................................................. جمع حداقل

 ٣٢٠ ................................................................................. عام صیتخص
 ٣٢١ .................................................................................... صیتخص لیدل

 ٣٢١ ................................................................ مستقل یعنی منفصل، مخصص
 ٣٢١ ................................................................. عام به متصل مستقِل  کالم. ١
 ٣٢٢ ........................................................................ منفصل مستقل کالم. ٢
 ٣٢٤ ............................................................................................ عقل. ٣
 ٣٢٤ ............................................................................................ عرف. ٤

 ٣٢٦ ............................................................ مستقل ریغ یعنی متصل، مخصص
 ٣٢٦ ......................................................................................... ءاستثنا. ١
 ٣٢٨ ........................................................................................... صفت. ٢
 ٣٢٨ ........................................................................................... شرط. ٣
 ٣٢٨ ........................................................................................... تیغا. ٤

 ٣٣٠ .....................................................................................عام داللت

 ٣٣١ ............................................................. عام داللت در اختالف ی ثمره
 ٣٣١ ................................................ واحد خبر خاِص  با قرآن عام ِص یتخص در. ١
 ٣٣٣ ............................................... خاص حکِم  با عام حکِم  اختالِف  ھنگام در. ٢

 ٣٣٤ ....................................................................................... عام انواع
 ٣٣٥ ..................................................... سبب خصوِص  نه است معتبر لفظ عموِم 



 الوجیز در اصول فقه  ل 

 ٣٣٧ ........................................................................ مشترک: سوم مطلب
 ٣٣٧ .................................................................................... مشترک فیتعر

 ٣٣٨ ........................................................ زبان در مشترک لفِظ  وجودِ  یھا سبب
 ٣٣٩ ..................................................................................... مشترک حکم
 ٣٣٩ ............................................................................باب نیا در ییھا مثال
 ٣٤١ ..................................................................................... مشترک عموم

 ٣٤٢ ...................................... یمعن در استعمالش اعتبار به لفظ: دوم مبحث

 ٣٤٣ ................................................................................. قتیحق -اول
 ٣٤٣ ..................................................................................... قتیحق حکم

 ٣٤٤ ................................................................................... مجاز -دوم
 ٣٤٤ ........................................................................................ عالقه انواع
 ٣٤٦ ......................................................................................... نهیقر انواع
 ٣٤٧ ......................................................................................... مجاز حکم
 ٣٤٨ ....................................................................... مجاز و قتیحق نیب جمع

 ٣٤٨ ........................................................................ هیکنا و حیصر -سوم
 ٣٤٨ ...............................................................................................حیصر

 ٣٤٩ ........................................................................................ حیصر حکم
 ٣٤٩ ............................................................................................... هیکنا

 ٣٥٠ ........................................................................................ هیکنا حکم

 ٣٥٠ ...................................................... یمعن بر لفظ داللت: سوم مبحث

 ٣٥٠ ................................................................... الداللة واضح: اول مطلب
 ٣٥٠ ........................................................................................ ظاھر -اول

 ٣٥١ ........................................................................................ ظاھر حکم
 ٣٥٢ ......................................................................................... نص -دوم

 ٣٥٣ .......................................................................................... نص حکم
 ٣٥٣ ............................................................................ نص و ظاھر نیب فرق

 ٣٥٣ ............................................................................................... لیتأو
 ٣٥٦ ...................................................................................... مفسر -سوم
 ٣٥٧ ........................................................................................ مفسر حکم
 ٣٥٧ ......................................................................... لیتأو و ریتفس نیب فرق

 ٣٥٧ ................................................................................... محکم -چھارم
 ٣٥٨ ....................................................................................... محکم حکم



 م   فهرست مطالب

 ٣٥٨ .............................................................................. الداللة واضح مراتب

 ٣٥٩ ..............................................................الداللة واضح ریغ: دوم مطلب
 ٣٥٩ ........................................................................................ یخف -اول

 ٣٦١ ........................................................................................ یخف حکم
 ٣٦١ ...................................................................................... مشکل -دوم

 ٣٦٣ ....................................................................................... مشکل حکم
 ٣٦٣ ..................................................................................... مجمل -سوم
 ٣٦٤ ....................................................................................... مجمل حکم

 ٣٦٤ .................................................................................. متشابه -چھارم

 ٣٦٥ ........................................... یمعن بر لفظ داللت ِت یفیک: چھارم مبحث

 ٣٦٥ ..........................................................................................مقدمه

 ٣٦٦ ............................................................................ النص عبارة -اول

 ٣٦٧ ........................................................................... النص اشارة -دوم
 ٣٦٧ ........................................................ النص اشارة مورد در یشرع ییھا مثال

 ٣٧٠ ........................................................................... النص داللة -سوم
 ٣٧١ ...................................................... باره نیا در یشرع نصوص از مثال چند

 ٣٧٢ ....................................................................... النص اقتضاء -چھارم
 ٣٧٢ ............................................................................... باره نیا در ھا مثال

 ٣٧٤ ................................................... ھا داللت انواع به مربوط مباحِث  ی خالصه

 ٣٧٤ ....................................................................... مخاَلَفه مفھوِم  -پنجم

 ٣٧٥ .......................................................................... مخالف مفھوم انواع
 ٣٧٥ ................................................................................ صفت مفھوم. الف

 ٣٧٥ ............................................................... صفت مفھوم مورد در مثال چند
 ٣٧٦ .................................................................................. شرط مفھوم. ب

 ٣٧٧ ................................................................... شرط مفھوم مورد در ھا مثال
 ٣٧٧ ................................................................................... تیغا مفھوم. ج

 ٣٧٨ ............................................................... تیغا مفھوم مورد در مثال چند
 ٣٧٩ .................................................................................... عدد مفھوم. د

 ٣٧٩ ................................................................ عدد مفھوم مورد در مثال چند
 ٣٧٩ ................................................................................... لقب مفھوم. ھـ

 ٣٧٩ ................................................................ لقب مفھوم مورد در مثال چند

 ٣٨٠ ............................................................. مخالف مفھوم به عمل طیشرا



 الوجیز در اصول فقه  ن 

 ٣٨١ ....................................................................... مخالف مفھوم تیحج

 ٣٨٢ .............................................................................. احناف استدالل

 ٣٨٣ ..............................................................................جمھور استدالل

 ٣٨٤ .................................................................. مسأله نیا در نزاع ی ثمره

 ٣٨٥ ....................................... یاسالم عتیشر مقاصد: دوم فصل

 ٣٨٦ ................................................................................... اتیضرور

 ٣٨٧ .................................................................................... اتیحاج

 ٣٨٨ .................................................................................. اتینیتحس

 ٣٨٨ ............................................................................ مصالح مکمالت

 ٣٨٩ ........................................................... تیاھم ثیح از مصالح مراتب

 ٣٩٠ ................................................... مقاصد نیا بر مترتب قواعدِ  و یمباد

 ٣٩٣ ................................. نسخ و حیترج و ادّله تعارض: سوم فصل

 ٣٩٣ ....................................................................................... مقدمه

 ٣٩٤ .......................................................................... نسخ: اول مبحث

 ٣٩٥ .................................................................................. نسخ حکمت

 ٣٩٥ .............................................................................. صیتخص و نسخ

 ٣٩٥ ..................................................................................... نسخ انواع

 ٣٩٦ .......................................... است زیجا ھا آن نسخ که یاحکام و نسخ وقت

 ٣٩٧ ............................................. است زیجا ھا آن با احکام نسخ که ییزھایچ

 ٣٩٨ ............................................................ حیترج و تعارض: دوم مبحث

 ٤٠٠ ..................................................... شود یم داده حیترج ظاھر بر نص. ١

 ٤٠٠ ..................................................... شود یم داده حیترج نص بر مفسر. ٢

 ٤٠٠ ................................. شود یم داده حیترج مفسر و نص و ظاھر بر محکم. ٣

شود یم  داده حیترج النص اشارة با شده ثابت حکم بر النص عبارة با شده ثابت حکم. ٤
 ................................................................................................. ٤٠١ 

شود یم داده حیترج النص داللة با شده ثابت حکم بر النص اشارة با شده ثابت حکم. ٥
 ................................................................................................. ٤٠١ 



 س   فهرست مطالب

 داده حیترج منطوق داللت مفھوم، داللت با منطوق داللت تعارض صورت در. ٦
 ٤٠٢ ........................................................................................ شود یم

 ٤٠٢ .............................................................................. قیتوف و جمع

 ٤٠٤ ............................................................. لیدل قدرت اساِس  بر حیترج

 ٤٠٥ ................................................................... معارض لیدال از عدول

 دیتقل و اجتهاد: چهارم بخش
 ٤٠٩ .......................................................... اجتهاد: اول فصل

 ٤٠٩ ...................................................................................... مجتھد

 ٤١٠ ............................................................................. اجتھاد طیشرا

 ٤١٠ ....................................................................... یعرب زبان دانستن. ١

 ٤١٠ ................................................................... )قرآن( کتاب شناخت. ٢

 ٤١١ ............................................................................ سنت شناخت. ٣

 ٤١٢ ....................................................................... فقه اصول شناخت. ٤

 ٤١٢ .................................................................. اجماع واضعم شناخت. ٥

 ٤١٣ ............................................................................ عتیشر مقاصد. ٦

 ٤١٣ ........................................................... اجتھاد یبرا یفطر استعداد. ٧

 ٤١٣ ................................ ست؟ین چه در و است زیجا ییزھایچ چه در اجتھاد

 ٤١٤ ...................................................... مکان و زمان به اجتھاد دِ یتق عدم

 ٤١٥ ............................................................................... اجتھاد حکم

 ٤١٦ ...................................................................... اجتھاد نقض و رییتغ

 ٤١٦ ................................................. اجتھاد کردِن  یتخصص ای نمودن هیتجز

 ٤١٩ ............................................................ دیتقل: دوم فصل

 ٤١٩ ..................................................................................دیتقل حکم

 ٤٢١ ............................................................................ مذاھب از دیتقل

 ٤٢٥ .................................... یاسالم عتیشر در خالف: سوم فصل

 ٤٢٥ ....................................................................................... مقدمه

 ٤٢٥ .................................................................. خالف و اختالف مفھوم



 الوجیز در اصول فقه  ع 

 ٤٢٧ ............................................ دیآ یم دست به اختالف از ینھ از که آنچه

 ٤٢٨ ....................................................................... اختالف وقوع -اول

 ٤٢٨ ................................................................................ یبشر عتیطب

 ٤٢٩ ................................................................... است ریزناپذیگر ،اختالف

 ٤٣٢ ................................................................. مسلمانان انیم در اختالف

 ٤٣٣ .............................................. کنندگان اختالف و اختالفات انواع -دوم

 ٤٣٣ ................................................................................. اختالف انواع
 ٤٣٣ ................................................................................... مذموم اختالف
 ٤٣٧ ....................................................................... ستوده و ممدوح اختالف
 ٤٣٩ ............................................................................. مقبول و روا اختالِف 

 ٤٤٠ ........................................................................... مقبول اختالف طیشرا
 ٤٤١ ............................................... مقبول اختالف به دنیورز حرص و لیتما عدم

 ٤٤٣ .............................................................. مجتھدان اقوال در خطا و صواب

 ٤٤٦ .................................................................... اختالف اسباب -سوم

 ٤٤٦ ...................................................................... مذموم اختالف اسباِب 
 ٤٤٦ ............................................................................................. یبغ. ١
 ٤٤٩ ............................................................................................ یھو. ٢
 ٤٥٠ ........................................................................................... جھل. ٣

 ٤٥١ ...................................................................... مقبول اختالف اسباب



 

 

 پیشگفتار چاپ ششم
خداوندی را که پروردگار جھانیان است و درود بر سرور ما محمد سپاس و ستایش 

 اما بعد:ی آل و اصحاب ایشان.  و بر ھمه
به درستی که فقھای شریعت اسالم برای ما علمی بسیار با ارزش و پر فایده وضع 

ی اھل زمین چه در گذشته و چه در حال، نظیر ندارد و آن علم  اند که نزد ھمه کرده
اصول فقه است. ھدف از وضع و بنای این علم و تقریر و توضیح جوانب و معانی و 

رسول او و استنباط سّنت  ز طریق فھم کتاب خدا وی آن، خدمت به اسالم ا شاکله
احکام از نصوص آن دو و مصادر معتبر دیگر در پرتو قواعد و مفاھیم این علم، یعنی علم 

 .اصول فقه است
من چند سال پیش مباحثی را در مورد این علم بزرگ برای دانشجویان سال چھارم 

الوجیز في أصول «در کتابی و با نام دانشگاه بغداد نوشتم و آن را ی حقوق  در دانشکده
دانستم، از قبیل  ھای سابق این کتاب، آنچه را مفید می گرد آوردم. در چاپ» الفقه

کردن موضوعات و آوردن مثال، در آن اعمال کردم و  دادن و یا متعادل افزایش یا کاھش
را  به تنقیح و پیرایش کتاب پرداختم و این طبیعت انسان است که امروز ھر چیز

ھای نقص و قصور  ترین نشانه یابد و این از بزرگ نویسد، حتمًا فردا در آن نقصی می می
ترین دلیل بر این که کمال مطلق فقط از آِن خداست؛ اما اکثر مردم (از  آدمی و بزرگ

 دانند. این نکته غافل ھستند و آن را) نمی
ھا از قوانین  ضی مثالاز جمله مواردی که مفید دیدم که به کتاب اضافه نمایم، بع

به تفسیر نصوص است، زیرا این قواعد اصولی موازینی متعّلق  وضعی برای قواعد اصولی
ھاست و مادام که قانون با  ھا و فھم مراد آن و صحت تفسیر آن عبارت عربیبرای فھم 

زبان عربی نگاشته شده باشد، چنان که بعدًا ذکر خواھد شد، ضرورتًا تفسیر آن تابع این 
 قواعد است.

در پایان، امیدوارم که این کار کوچک و ساده، فھم مباحث مورد نیاز این علم را 
خواھم که من و آنان را در خدمت به  برای دانشجویان عزیز آسان سازد. از خداوند می

 کند. شنود و اجابت می شریعت خود و اعتالی کالم خود موفق دارد، چه او دعا می
 م ١٩٧٦اکتبر سال  ٢٢/ ھـ ١٣٩٦شوال، سال  ٩بغداد 





 

 

 مقدمه

بخواه و اتفاقی  استنباط احکام شرعی از منابع معتبر شرعی آن احکام امری دل -١

ھای معینی که مجتھد آن را بپیماید و قواعدی  ، بلکه (برای این کار)، وجود راهنیست
ھا عمل کند، الزم است تا  ضوابطی که به مقتضای آنھا راھنمایی بجوید و  که از آن

 بدین ترتیب، اجتھاد وی قبول و رسیدن وی به احکام صحیح، ممکن و میسر شود.
ھا،  ھا در استدالل به آن ، حجیت و مراتب آنعلمی که به بحث منابع احکام -٢

آن عنایت ھای استنباط و استخراج قواعد یاریگر در  شرایط این استدالل، ترسیِم روش
ھا  ی تفصیلی احکام ملتزم به آن ادّله دارد و مجتھد در ھنگام شناخت احکام از

شود، علم اصول فقه است و به ھمین دلیل است که چنان که عالمه ابن خلدون  می
 .١»ترین علوم شرعی است ترین و پر فایده ترین، با ارزش این علم از بزرگ«گوید:  می

چیزی فراتر از آنچه ذکر شد نیست، لکن اصولیون به اعتبار  حقیقت اصول فقه -٣
اسم و لقب برای علمی مخصوص از علوم شریعت است، » اصول فقه«این که عنوان 

کنند و برای بیان این تعریف، ابتدا به معنای آن به  تعریفی اصطالحی ذکر میبرای آن 
ی فقه  اف) و کلمهی اصول (مض اعتبار این که ترکیب اضافی متشکل از دو کلمه

 پردازند. (مضاف الیه) است می
و در حقیقت ھم، این روش برای دانشجویان مبتدی مفید است، از این جھت که با 

ھا  شوند و چون به کتب آنان مراجعه نمایند، از آن اصطالحات اھل این فن آشنا می
ھا سیر  شوند و به ھمین دلیل ما ھم ترجیح دادیم که بر ھمین روش آن زده نمی دل

بودن و سپس به تعریف  به اعتبار ترکیب اضافیبه تعریف اصول فقه کنیم؛ پس در ابتدا 
بودن برای یک علم خاص که ما در پی بررسی آن ھستیم،  آن به اعتبار لقب

 پردازیم. می
 بودن آن: تعریف اصول فقه به اعتبار ترکیب اضافی -٤

و » اصول«برای تعریف آن، بنابراین اعتبار الزم است که ابتدا اجزای آن یعنی 
 کنیم.را تعریف » فقه«

                                           
 .٤٥٢ی ابن خلدون، ص:  مقدمه -١
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در لغت چیزی است که چیز دیگری بر آن » أصل«است و » أصل«، جمع »أصول«
شود، خواه این بنا کردن حسی و خواه عقلی باشد. در عرف علما و استعماالت  بنا می

 ١ی آن، موراد زیر است: شود که از جمله آنان، از این کلمه چند معنا اراده می

، یعنی دلیل این مسأله »ذه املسألة األمجاعأصل ه« شود: مثًال گفته می الف. دلیل:

یعنی: دالیل فقه، زیرا فقه » أصول الفقه«اجماع است و به ھمین معنا گفته شده است: 
 است. ادّله به صورت عقلی مبتنی بر

: در کالم »األصل يف الكالم احلقيقة«گویند:  مانند این قول علما که می ب. راجح:
اصل حقیقت است، یعنی راجح در کالم حمل آن بر حقیقت است، نه بر مجاز و نیز 

، یعنی: حکم »الكتاب أصل بالنسبة إلی القياس«گویند:  ھمین است آنچه که علما می
 قرآن بر حکم قیاس رجحان دارد.

ح مبا: «»إباحة امليتة للمضطر علی خالف األصل«شود:  مثًال گفته می ج. قاعده:
کردن خوردن مردار برای شخصی که در حالت ضرورت قرار گرفته است، بر خالف 

ی عام (تحریم مردار) است و نیز این که علما  ، یعنی برخالف قاعده»اصل است

ی عام و مستمر این است که فاعل  ، یعنی قاعده»األصل أن الفاعلَ مرفوع«گویند:  می
 وع بودن فاعل از قواعد علم نحو است.گیرد، یا این که مرف در جمله حرکت رفع می

» است ذّمه اصل برائت: «»األصل براءة الذمة«شود:  گفته میمثًال  د. مستصَحب:
بودن با یک چیز (َدین یا حق) که در زمان  از مشغول ذّمه بودن یعنی حکم خالی

 گذشته جاری بوده است، در زمان حال نیز جاری است تا این که خالف آن ثابت شود.
در لغت به معنای علم به یک چیز و فھم آن است، اما استعمال آن در قرآن » فقه«

کند که مراد از آن مطلق علم نیست، بلکه دقت  کریم، ما را به این نکته راھنمایی می
در علم، ظرافت و حسن ادراک و شناخت ھدف گوینده است؛ از جمله خدای متعال 

ْ َ�ُٰشَعۡيُب َما﴿فرماید:  می ا َ�ُقوُل  قَالُوا گفتند: ای شعیب! ما « .]٩١[هود:  ﴾َ�ۡفَقُه َكثِٗ�� ّمِمَّ

ُؤَ�ٓءِ ﴿فرماید:  نیز می .»فھمیم گویی، نمی بسیاری از چیزھایی را که می َ�  ٱۡلَقۡومِ َ�َماِل َ�ٰٓ

                                           
اإلشارات، شیخ عبدالحمید بن ؛ لطائف ٧نک: نھایة السول شرح منھاج األصول، إسنوی، ص  -١

 .٨محمد علی قدس، شرح تسھیل الطرقات لنظم الورقات، ص 
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این مردمان را چه شده است که ھیچ سخنی را «، ]٧٨[النساء:  ﴾٧٨يََ�اُدوَن َ�ۡفَقُهوَن َحِديٗثا
 ؟»فھمند نمی

علم به احکام شرعِی َعملِی به دست آمده «اما فقه در اصطالح علما، عبارت است از: 
 یا این که فقه، نفس این احکام است. ١»ی تفصیلی آن ادّله از

جمع حکم است و حکم به معنای اثبات امری دیگری است، خواه از جھت » أحکام«
گوییم: خورشید  ی؛ مانند این که میایجاب و اثبات باشد و خواه از جھت سلب و نف

 طلوع کرده است، یا خورشید طلوع نکرده است و آب گرم است، یا آب گرم نیست.
اما منظور از احکام در این جا، حکم وجوب یا ندب یا حرمت یا کراھت یا اباحه یا 

 .٢شود ان ثابت میمکّلف صحت یا فساد و یا بطالن است که برای افعال
ی احکام شرعی شرط نیست و علم به  ی فقه، دانستِن ھمه کلمهبرای صحت اطالق 

شود، چنان که خود این قسمت ھم فقه نامیده  قسمتی از آن ھم فقه نامیده می
ی استنباط باشد،  ی ھمین قسمت از شرع نیز مادام که دارای ملکه شود و داننده می

 شود. فقیه نامیده می
شده است تا بر این داللت کند که  دمقیّ  بودن در این تعریف، احکام به شرعی

شرع است، یعنی به صورت مستقیم یا با واسطه مأخوذ از شرع است؛ پس منسوب به 
تر از جزء است؛ یک نصِف دو است؛ جھان  مانند علم به این که کل بزرگ -احکام عقلی
یعنی احکام ثابت شده از طریق حس، مانند علم به این  -و احکام حسی -حادث است

ثابت شده از طریق تجربه، مانند علم به این  -و احکام تجربی -تش سوزنده استکه آ
یعنی احکامی که از طریق وضع  -و احکام وضعی و قرارداد -کشنده است  که سم

اند، مانند این که َکان وأخوت آن مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب  واضعان ثابت شده
 شوند. در این تعریف داخل نمی -کنند می

 به فعل و کارِ متعّلق  رِط این احکام شرعی، آن است که عملی باشند، یعنیش
ی عبادات  ان، از قبیل نماز، خرید، فروش و جنایاِت آنان و به عبارت دیگر، از جملهمکّلف

و معامالِت کارھای آنان باشند. بنابراین، نه احکام اعتقادی، از قبیل ایمان به خدا و روز 
قی، مانند وجوِب صدق و حرمِت کذب، ھیچکدام داخل در این قیامت و نه احکام اخال

گیرند، بلکه اگر احکام  دسته از احکام نیستند و در علم فقه مورد بررسی قرار نمی

                                           
 .٨لطائف اإلشارات، ص  -١
 .٥؛ مباحث الحکم، استاد ما محمد سالِم مدکور، ص ٨لطائف اإلشارات، ص  -٢
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ھا علم توحید یا کالم است و اگر احکام اخالقی باشند،  اعتقادی باشند، جایگاه بحث آن
 گیرند. در علم اخالق یا تصوف مورد بحث قرار می

مچنین شرط این احکام شرعِی عملی، آن است که مکتَسب باشند، یعنی به طریق ھ
 ی تفصیلی کسب شده و به دست آمده باشند. ادّله نظر و استدالل از

و علم  ج شود، این است که علم خدا و پیامبر آنچه که بر این شرط مترتب می
شوند و خدا و پیامبر و  مقلدین به این احکام، ھیچکدام در اصطالح، فقه نامیده نمی

ی ذات اوست و او به حکم و  شوند، چه علم الھی الزمه مقلدان ھم فقیه نامیده نمی
به دست آمده است و علم مقلد  -ادّله و نه -از وحی ج دلیل علم دارد و علم پیامبر

 .١نظر و اجتھادست، نه ھم برگرفته از تقلید ا
ای  ھا به مسأله ی جزئی ھستند که ھرکدام از آن ادّله ی تفصیلی، ادّله منظور از

 ی خاص است، مانند: دارد و بیانگر حکمی معین برای آن مسألهتعّلق  خاص

َ�ُٰتُ�مۡ ﴿قول الھی:  الف. مَّ
ُ
تان بر  ازدواج با مادران«، ]٢٣[النساء:  ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

متعّلق  این آیه دلیلی تفصیلی است، یعنی دلیلی جزئی است که .»ما حرام شده استش
ی خاص یعنی نکاح مادران است و بر حکمی معین که حرمت ازدواج با  به یک مسأله
 دارد.تعّلق  مادران است

ۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿قول الھی:  ب. به «، ]٣٢[اإلسراء:  ﴾٣٢َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  ۥإِنَّهُ  ٱلّزَِ�ٰٓ
این دلیلی جزئی و  .»ای است زنا نزدیک نشوید که گناھی بسیار زشت و بد راه و شیوه

ی معین، یعنی زناست و بر حکمی مخصوص به آن که حرمت  مختص به یک مسأله
 زناست، داللت دارد.

                                           
بداند، باز ھا را نیز  ی آن البته باید توّجه داشت که مقلد اگر قسمت زیادی از احکام شرعی و ادّله -١

ی  شود، زیرا در اصطالح علمای اصول، فقیه کسی است که دارای ملکه ھم فقیه نامیده نمی
استنباط احکام و به دست آوردِن آن از ادّله است، خواه عمًال دست به اجتھاد بزند و احکام را 

است که  استنباط نماید، یا این که دست به اجتھاد استنباط نزند. پس در این صورت، فقیه کسی
فقه جزو خصایل و نھاد و طبیعت وی شده است و فقیه به معنای مجتھد است. لکن در این معنا 

ھا را از طریق نظر  شود، خواه شخص آن ی فقه بر مسایل فقه اطالق می تغییری پدید آمده و کلمه
حفظ  و استدالل کسب کرده باشد، یا این که آن را از اقوال مجتھدان و یا به طریق تقلید و

گاھی یافته باشد، ھم فقیه نامیده  فھمیده باشد. نیز کسی که با این روش ھا بر این مسایل آ
شود و این معنای جدید، نزد فقھا رواج یافته است، نه علمای اصول. مذکرات فی تاریخ الفقه،  می

 .٤استاد فرج سنھوری، ص 
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ا ﴿ قول الھی: ج. ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
�ٖ َومِن ّرِ�َاِط  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ  ،]٦٠[األنفال:  ﴾ٱۡ�َۡيلِ ّمِن قُوَّ

 . »توانید نیرو و از جمله اسبان ورزیده آماده سازید برای مبارزه با آنان تا آن جا که می«
ساختن نیرو از طرف  ی معین، یعنی آماده به یک مسألهمتعّلق  این دلیل جزئی و

ساختن نیرو از  سلمانان است و بر حکم معین و خاص آن، یعنی وجوب آمادهجماعت م
 دارد. داللتطرف مسلمانان برای ترساندن دشمنان 

َعْمُد قَوَدَ «حدیث:  د.
ْ
این حدیث دلیلی جزئی ». مجازات قتل عمد، قصاص است: «»اَل

وجوب ی خاص، یعنی قتل عمد است و بر حکم قتل عمد که  به یک مسألهمتعّلق  و
 قصاص است، داللت دارد.

ه یک ششم ماترک است، دلیلی جزئی و مختص یک  ھـ. اجماع بر این که میراث َجدَّ
ی معین، یعنی میراث جده است و بر حکم آن که وجوب اعطای یک ششم از  مسأله

 ماترک به جده است، داللت دارد.
کنند و  اھنمایی میی تفصیلی دالیلی ھستند که ما را به حکم ھر مسأله ر ادّله پس،

گرفتن از قواعد  ی تفصیلی ھستند تا فقیه، با کمک ادّله بنابراین، موضوع بحِث فقیه،
 ھای استدالل که در علم اصوِل فقه مقرر شده است، احکامی را که این استنباط و شیوه

 پردازد، بلکه موضوع به بحث نمی ادّله اند بشناسد. اما عالم اصولی در این آورده ادّله
ھا وجود  را که در آنکّلی  است تا احکام -ی کلی ادّله یعنی -ی اجمالی ادّله بحث وی،

کند تا  ی جزئی اعمال می ادّله ھا را بر دارد، بشناسد و قواعدی را وضع کند که فقیه آن
 بدین وسیله به حکم شرعی دست یابد.

تعریف اصول فقه به این اعتبار که لقِب یک علم تعریف اصطالحی اصول فقه:  -٥
ای اجمالی است که در استنباط فقه از  ادّله علم به قواعد وخاص است، چنین است: 

ی اجمالی ھم اطالق  ادّله عد وااصول فقه، ھمچنان بر این قو .١شود ھا استفاده می آن
 شود. می

                                           
؛ ٧إلی علم األصول، محالوی، ص  ؛ تسھیل الوصول٧فتح الغّفار، بشرح المنار، ابن نجیم، ص  -١

 .٣إرشاد الفحول، ص 
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ھا مندرج  ھا بر جزئیاتی که در زیر آن که حکم آن ھستندکّلی  قضایاییقواعد، 
، مانند قواعد ١شناسیم ھا حکم این جزئیات را می شود و ما با آن ھستند، منطبق می

 زیر:

تْه قرينةٌ عن ذالك«ی:  قاعده امر، بیانگر وجوب : «»األمر يفيدُ الوجوبَ إال إذا رصفَ
؛ »اده (به حکم دیگری) منصرف سازدای آن را از این اف مأموربه است مگر این که قرینه

شود؛  ای که ذیل آن مندرج ھستند، اعمال می حکم این قاعده بر تمام نصوص جزئی

َها ﴿ای مانند قول الھی:  نصوص جزئی ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ۡوفُواْ ب

َ
� َءاَمُنٓواْ أ ای «، ]١[المائدة:  ﴾ٱۡلُعُقودِ

�ِيُمواْ ﴿و قول الھی:  .»قراردادھا وفا کنیدھا و  اید! به پیمان کسانی که ایمان آورده
َ
لَٰوةَ َوأ  ٱلصَّ

َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ِطيُعواْ  ٱلزَّ
َ
نماز را به پا دارید و زکات «، ]٥٦[النور:  ﴾٥٦لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ٱلرَُّسوَل َوأ

پس تمام  .»را بپردازید و از پیامبر اطاعت کنید، امید آن ھست که به شما رحم شود
شوند و با این وسیله، وجوب  ای امر خالی از قرینه در ذیل این قاعده مندرج میھ صیغه

شود، از قبیل وجوب وفای به  یافته است، شناخته میتعّلق  ی امر به آن آنچه که صیغه
 .ج قراردادھا، وجوب انجام نماز، وجوب پرداخت زکات و وجوب اطاعت از رسول خدا

فه عن التحريمالتحريم إالّ النهي يفيد «ی:  نیز، مانند قاعده : » إذا وجدت قرينةٌ تَرصِ
ای یافت شود که نھی را از این  نھی، بیانگر تحریِم منھی َعنه است، مگر این که قرینه«
ی خالی از  کننده که این قاعده بر نصوِص نھی» م به حکم دیگری منصرف سازدکح

تعّلق  ھا ھای نھی به آن صیغه بودن آنچه که شود و با این ِاعمال، حرام قرینه ِاعمال می

ْ ﴿شود، مانند قول الھی:  یافته است، شناخته می . و قول ]٣٢[اإلسراء:  ﴾ٱلّزَِ�ٰٓ َوَ� َ�ۡقَرُ�وا

َها ﴿الھی:  ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ِ  ٱ�َّ ۡمَ�ٰلَُ�م بَيۡنَُ�م ب

َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ َ� تَأ ای «، ]٢٩[النساء:  ﴾ٱۡلَ�ِٰطلِ َءاَمُنوا

پس حکم زنا و حکم خوردِن  .»ھمدیگر را به ناحق نخوریداید! اموال  کسانی که ایمان آورده
 امواِل مردم به طریق حرام و باطل، حرمت است.

 با این قواعد، مجتھد اقدام به استنباط فقه، یعنی استخراج احکام شرعِی عملی از
کند. پس مثًال اگر مجتھد بخواھد، حکم نماز را بشناسد، قول  ھا می ی تفصیلی آن ادّله

                                           
» احکام کّلی«ھا ھستند،  و احکامی را که مشتمل بر آن» ی کّلی ادّله«گاھی ھم این قواعد را،  -١

کند، یعنی ایجاب، حکمی کّلی  نامند. پس امر، دلیلی کّلی است و حکمی که بر آن داللت می می
 ھا، احکامی جزئی ھستند. و احکام آنای جزئی  است و نصوص آِمره، ادّله
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ی امر مجرد است و  صیغه» أقیموا«گوید:  خواند و می را می» أقیموا الصالة«الھی 

 ی قرینه که(امر برای وجوب است مگر این » لقرينة صارفةإالّ األمر للوجوب «ی  قاعده
آن منطبق است و از این مقدمات چنین استنتاج  ای وجود داشته باشد) بر صارفه

 کند که انجام نماز واجب است. می
قبیل قرآن، سنت، اجماع و قیاس ھا منابع احکام شرعی از  آناجمالی؛  ادّله اما

شان در  ھا، علم به جایگاه ، از حیث علم به حجیت آنادّله ھستند و دانستِن این
حسب اختالف احوال این داللت، معنای اجماع ھا، وجوه داللت نص بر  استدالل به آن

و سایر مباحث مربوط به عّلت  ھای شناخت این آن، راهعّلت  و شرایط آن، انواع قیاس و
 ی اجمالی است. ادّله و به سایرقیاس 

ھا بر احکام  کند، از حیث داللت آن ی اجمالی بحث می ادّله پس عالم اصولی از
ی جزئی است تا احکام  ادّله ھا؛ اما بحث فقیه از آنی جزئی  ادّله شرعی (مستخرج) از

ی اجمالی و مباحث آن  ادّله گرفتن از قواعد اصولی و احاطه به جزئی را با کمک
 استنباط نماید.

شود  : از مطالب سابق روشن میھدف از تحقیق در اصول فقه و میزان نیاز به آن -٦
ھای  عملی با وضع قواعد و شیوه که ھدف از وضع اصول فقه، دستیابی به احکام شرعی

ھا مجتھد از خطا و لغزش مصون و  رساننده به آن است به نحوی که با استفاده از آن
 سالم بماند.

شان رسیدن به احکام شرعی است، با  پس فقه و اصول در این مشترکند که ھدف
کند و فقه  ھای استنباط را تبیین می ھای دستیابی و راه این تفاوت که اصول فقه، شیوه

ھایی که علم اصول ترسیم کرده است و با اجرا و اعمال قواعدی که علم  بر طبق راه
 زند. اصول تقریر کرده است، عمًال دست به استنباط احکام می

اند، دیگر نیازی به این  توان گفت چون علما قایل به انسداد باب اجتھاد شده نمی
د تا به قیامت باقی است، لکن باید شرایط علم وجود ندارد، زیرا ما معتقدیم که اجتھا

آن مراعات شود و کسانی که فتوای انسداد باب اجتھاد را دادند ھم، آن را از روی 
اجتھاد و وقتی اظھار داشتند که دیدند افراد نادان در دین الھی دارای جرأت و 

دعای زنند و کسانی ا اند و از روی امیال خود دست به تشریع احکام می جسارت شده
 .شناسند کنند که فقط اسم آن را می اجتھاد می
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گاھی بر  ی کسی ھم که به مرتبه اجتھاد نرسیده باشد، به شناخت این علم و آ
قواعد آن نیاز دارد تا مآخذ اقوال ائمه و اساس مذاھب آنان را بشناسد و احیانًا بتواند 

ھایی بزند که  اس روشترجیح بین اقوال آنان و تخریج احکام بر اسدست به مقارنه و 
 اند. ھا تبیعت کرده ائمه در تقریر و استنباط احکام از آن

نیاز  نیز، ھمانطور که کسانی که به علوم شرعی اھتمام دارند، از این علم بی
سان ھم که به قوانین وضعی اھتمام دارند، از ات و مدّر نیستند، کسانی چون وکال، قّض 

ه قواعد و اصول مقرر در علم اصول، از قبیل قیاس و نیاز نیستند و احاطه ب این علم بی
ھا،  آناصول آن، قواعد اصولِی تفسیر نصوص، طرق داللت الفاظ و عبارات بر معانی 

و غیره، ھمه برای کسانی که با قوانین وضعی  ادّله وجوه این داللت، قواعد ترجیح بین
ھا  ھا و شناخت احکام موجود در آن سروکار دارند و خواھان دستیابی به تفسیر آن

ھای شریعت و حقوق در  ھستند، الزم و گریزناپذیر است و به ھمین دلیل ھم، دانشکده
ن علم برای کشورھای عراق و شام و مصر و غیره در گذشته و حال اقدام به تدریس ای

 اند. دانشجویان خود کرده
اصول فقه با پیدایش فقه ایجاد شده است، چه مادام که  پیدایش علم اصول فقه: -٧

عدی ھم برای آن الزم است و افقھی وجود دارد، قطعًا وجود اصول و ضوابط و قو
 ،، لکن گرچه ایجاد فقه و اصولدھا و حقیقت علم اصول ھستن ھمین امور نیز پایه

تدوین فقه بر تدوین اصول فقه پیشی گرفته است، به این معنا رن ھم بوده است، اما مقا
ریزی قواعد اصول فقه و پیرایش مسایل آن و جداسازی آن از  که قبل از تدوین و پایه

سایر علوم، فقه تدوین شد و مسایل آن تھذیب و پرداخته گشت و قواعد آن ترسیم شد 
به آن معنا نیست که اصول فقه فقط در ھنگام تدوین آن  و ابواب آن نظم یافت، اما این

بود که ایجاد شد و نشأت یافت و قبًال وجود نداشت، یا این که فقھا در استنباط احکام 
اند؛ نه بلکه واقعیت آن است  کرده ھایی ثابت عمل نمی بر اساس قواعدی معین و روش

اشته و آنان در روشنایی آن ھای این علم در نفوس مجتھدان وجود د که قواعد و روش
اند؛ به عنوان مثال، وقتی که عبدالله  اند، گرچه به این امر تصریح نکرده کرده عمل می

با  ،وفات یافته استای که شوھرش  ی زن حامله گفت: عده بن مسعود صحابی فقیه، می

ْوَ�ُٰت ﴿فرماید:  شود، زیرا خدای متعال می وضع حمل وی منقضی می
ُ
ۡ�َ َوأ

َ
 الِ ٱۡ�

 ۚ ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
. چنین »ی زنان باردار وضع حمل است عده«، ]٤[الطالق:  ﴾أ

ی بقره نازل  ی طالق که این آیه در آن است، بعد از سوره کرد که سوره استدالل می
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ِينَ وَ ﴿فرماید:  میشده است که این آیه در آن قرار دارد که  ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن  ٱ�َّ
 ۖ� ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ

َ
ۡر�ََعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
میرند  کسانی از شما که می«، ]٢٣٤[البقرة:  ﴾أ

شان باید چھار ماه و ده شبانه روز انتظار  گذارند، ھمسران و ھمسرانی از پِس خود برجای می
نکرده است، اما در واقع با این استدالل خود به این قاعده گرچه تصریحی وی  .»بکشند

. ھمانگونه که ١»کند سابق را نسخ می الحق، نّص  نّص «گوید:  اصولی اشاره دارد که می
یابد؛ پس تدوین  شود و سپس تدوین می عادت بر این است که ھر چیزی ابتدا ایجاد می

ن رویه در علم نحو و منطق ھم ی آن نیست. ای کاشِف وجود چیزی است و ایجاد کننده
وجود دارد، چه ھمواره اعراب در کالم خود فاعل را مرفوع و مفعول را منصوب 

اند و قبل از تدوین علم نحو، براساس ھمین قاعده و سایر قواعد علم نحو عمل  ساخته
ی خود با  اند و نیز، قبل از تدوین علم منطق و وضع قواعد آن، عقال در مناقشه کرده
 کردند. یگر به امور بدیھی استدالل میھمد

پس اصول فقه از زمان پیدایِش فقه، ھمراه و مالزِم فقه بوده است و بلکه قبل از 
نشأت و پیدایش فقه ھم وجود داشته است، زیرا اصول فقه قوانین استنباط و موازین 

نیازی به  ج رآراء است، اما نیاز به تدوین آن در ابتدا آشکار نبود، زیرا در زمان پیامب
چه برسد به این که نیازی به تدوین آن وجود  -بحث از قواعد این علم وجود نداشت

مرجع فتوا و بیان احکام بودند و دیگر در عصر  ج چرا که رسول خدا -داشته باشد
اجتھاد و فقه وجود نداشت و چون اجتھاد وجود ایشان ھیچ انگیزه و سببی برای 

 ستنباط وجود نداشت و به قواعد آن نیازی نبود.ھایی ھم برای ا نداشت، روش
ھا  وقایع و حوادثی روی داد که گزیری از رویارویی با آن ج بعد از وفات پیامبر -٨

خود  ی صحابهوجود نداشت؛ اما فقھاسّنت  شان از قرآن و با اجتھاد و استنباط احکام
ھای استدالل و استنباط ندیدند، زیرا  ی قواعد اجتھاد و روش را نیازمند به بحث درباره

ھای آن و وجوه داللت الفاظ و عباراِت آن بر معانی، شناخت و بر  به زبان عربی و اسلوب
را سّنت  ی آن احاطه داشتند و اسباب نزول قرآن و ورود اسرار تشریع و فلسفه

 دانستند. می
داد، در قرآن به دنبال  ای روی می ان در استنباط چنین بود که: اگر واقعهروش آن

کردند و  رجوع میسّنت  بهیافتند،  گشتند و اگر حکم آن را در آن جا نمی حکم آن می

                                           
 .٣٩/ ١شرح التوضیح للتنقیح،  -١
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یافتند، بر اساس آنچه که از مقاصد شرع شناخته  ھم نمیسّنت  اگر حکم آن را در
اشاره یا ایماء داشت، دست به اجتھاد  بودند و براساس آنچه که نصوص شرع به آن

کردند و بنابراین، نیازی به  اجتھاد مشاھده نمیای ھم در  زدند و تنگنا و سختی می
ای که در اثر مصاحبت و مالزمِت  تدوین قواعد اجتھاد وجود نداشت و البته ذوق فقھی

ی درون و کسب کرده بودند و نیز ویژگِی تندذھنی و صفا ج طوالنی خود با رسول خدا
 داد. یاری می ه داشتند ھم، آنان را در این امرفھم نیکویی ک

بدین سان، عصر اصحاب پایان یافت و قواعد این علم تدوین نشد و تابعین نیز ھمین 
شان به  نزدیکیعّلت  طور عمل کردند، زیرا در استنباط راه اصحاب را پیمودند و به

ب، نیازی به تدویِن اصول استخراج اصحااندوزیشان در محضر  و دانشنبّوت  عصر
 ھا احساس نکردند. ی آن ادّله احکام از

ھای اسالمی گسترش پیدا کرد و حوادث و  بعد از انقراض عصر تابعین، سرزمین -٩
وقایع بسیاری روی داد و عرب و عجم باھم اختالط یافتند، به نحوی که به سبب آن، 

باقی نماند و اجتھاد و مجتھدان زیاد شدند ی خود  زبان عربی دیگر بر آن سالمت اولیه
ھای آنان در استنباط تعدد یافت و مناقشه و جدل توسعه پیدا کرد و اشتباھات  و روش

و احتماالت زیاد شد و به ھمین دالیل، فقھا خود را نیازمند به این دیدند که برای 
ھا  اختالف به آنوضع کنند که مجتھدان در ھنگام قواعد و ضوابط و اصولی را  ،اجتھاد

 ھایی برای فقه و رأی درست باشند. رجوع نمایند و این قواعد و ضوابط و اصول، میزان
ھای زبان عربی و مبادی آن، مقاصد و اسرار شناخته  این قواعد، مستمد از اسلوب

ی شریعت، مراعات مصالح از جانب شرع و روش اصحاب در استدالل بود و از  شده
 علم اصول فقه تکوین یافت. ،باحثمجموع این قواعد و م

ی خود، در آغاز، به شکل قواعدی پراکنده در  یافته این علم به صورت تدوین -١٠
دادند، پدید آمد، به طوری که فقیه حکم  البالی کالم فقھا و بیان احکامی که انجام می

قھا ھم کرد، ھمانگونه که خالف میان ف ی استدالل به آن را بیان می و دلیل آن و نحوه
که ھر فقیه برای نیرومند کردِن دیدگاه و مذھب خود و بیان مأخذ  -ای با قواعد اصولی

 شد. تقویت می -کرد ھا تکیه می خویش در اجتھاد بر آن
قاضی «گفته شده که اولین کسی که در اصول فقه دست به تألیف زد  -١١

 به ما نرسیده است.بوده است، لکن چیزی از تألیف وی » ابوحنیفه«شاگرد » ابویوسف
قول رایج در میان علما این است که اولین کسی که این علم را مدون ساخته و 
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ھـ  ٢٠٤، م »امام محمد بن ادریس شافعی«تألیفی مستقل در این زمینه نگاشته است، 
 .١بوده است

ی اصولی مشھور خود را به نگارش درآورده و در آن به  شافعی در این علم، رساله
ی قرآن و بیان احکام در آن، تبیین قرآن در سنت، اجماع و قیاس، ناسخ و  دربارهبحث 

منسوخ، امر و نھی، استدالل به خبر واحد و مسایل اصولِی دیگری از این دست، 
 پرداخته است.

ی دلیل بر  روش شافعی در این رساله بسیار دقیق و عمیق است و وی به اقامه
مخالف را با روشی علمی و زیبا و محکم مورد مناقشه قرار اقوال خود پرداخته و آرای 

 داده است.
و کتابی در  ج کتابی در مورد اطاعت از پیامبر» احمد بن حنبل«بعد از ایشان ھم 

علما کتابت در  مورد علل به نگارش درآورد و سپس مورد ناسخ و منسوخ و کتابی در
 دامه دادند.این علم و تنظیم مباحث و توسعه و گسترش آن را ا

ھای اصول فقه روش  علما در بحث ھای علما در پژوھش اصول فقه: روش -١٢
و براھین  ادّله ای از آنان روش تقریر قواعد اصولی با تکیه بر اند؛ عده واحدی را نپیموده

ی مجتھد  اند و به موافقت یا مخالفت این قواعد با فروع فقھی منقول از ائمه را پیموده
گیرِی نظری است که غایت آن، واگویی قواعد  روش یک جھتند و این ا توجھی نکرده

این علم بر حسب داللت دلیل و قرار دادن آن قواعد به عنوان موازینی برای ضبط 
ساختِن آن بر اجتھادات مجتھدین است، نه قرار دادِن آن در خدمِت  استدالل و حاکم

یا طریقه متکلمین معروف است.  ٢فروع مذھب. این مسلک به مسلِک متکلمین

                                           
اثر » فوائد األصول من تقریرات الحجة النائینی«ی کتاب  عالمه محمود شھابی خراسانی در مقدمه -١

ای از علمای بزرگ چون  عده«گوید:  شیخ محمد علی کاظمی خراسانی [از علمای اھل تشیع] می
اند که: اولین  تصریح کرده -حاجی خلیفه -»کشف الظنون«ی  ن و نویسندهابن خلکان، ابن خلدو

شخصی که در علم اصول فقه دست به تصنیف زده است، محمد بن ادریس شافعی بوده است؛ اما 
دھم که یوسف بن یعقوب بن ابراھیم که اولین  من به این امر یقین ندارم، بلکه احتمال می

اة شده است، قبل از شافعی دست به تألیف در علم اصول شخصی است که ملقب به قاضی القض
 فقه زده باشد.

گذاری این مکتب به مکتب متکلمان آن است که علمایی که در این مکتب دست به  عّلت نام -٢
اند و نوع عمل آنان در تقریر قواعد اصولی، شبیه عمل متکلمین در  اند، متکلم بوده تألیف زده
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معتزله، شافعیه و مالکیه از این روش پیروی کردند و جعفریه نیز در آغاز پرداختن خود 
امتزاج این طریق با به تدوین اصول فقه، از این روش پیروی نمودند، گرچه بعدًا به 

 .١طریق دیگر که تقریر قواعد اصولی در پرتو فروع مذھب است، تمایل یافتند
تمایل به استدالل عقلی و عدم تعصب به مذاھب و  -متکلمین -یژگِی این طریقو

کاستن از ذکر فروع فقھی است و اگر ھم فروع فقھی ذکر شود، تنھا برای مثال و در 
 مقام تمثیل است.

اند که مبتنی بر تقریر قواعد اصولی  برخی از علما ھم روش دیگری را پیموده -١٣
منقول از ائمه در فروع فقھی است، به این معنا که آن علما  بر اساِس اقتضای فتاوای

اند  اند که گمان برده قواعدی را وضع کردهی خود،  در پرتو فروع فقھی منقول از ائمه
اند. علمای  ھا را لحاظ کرده شان، در اجتھادات و استنباط احکاِم خود، آن که امامان

ی احناف  حتی این مکتب به طریقه اند و احناف به پیروی از این مکتب مشھور شده
 .٢شناخته شده است

بودن آن است، چون که این مکتب، تحقیقی عملی و  ویژگی این مکتب، عملی
ی مذاھب و استخراج قواعد و قوانین و ضوابط  اجرایی در فروع فقھی منقول از ائمه

که این  اند و از این جاست ای است که آن ائمه در استنباطات خود لحاظ کرده اصولی
کند و از مسلک  خدمت فروع و فتاوی مذاھب است، تقریر میمکتب قواعدی را که در 

چنان که عالمه  -کند؛ ھمانطور که این طریق ی این مذھب در اجتھاد دفاع می ائمه
 .٣تر است تر و به فقه نزدیک برای فروع شایسته -گوید ابن خلدون می

سومی ھم وجود دارد که مبتنی بر در تقریر و تحقیق قواعد اصولی، روش  -١٤
ھاست؛ به طوری که  بردن از مزایای آن جمع میان دو طریق متکلمین و احناف و بھره

عنایت این مکتب به تقریر قواعد اصولی ِصرفی است که تکیه بر دلیل دارند تا موازینی 
ن، به برای استنباط بوده و بر ھر رأی و اجتھادی حاکمیت داشته باشند و به ھمراه ای

دارد و اصولی را که آن فروع مبتنی بر توّجه  فروع و فتاوی فقھِی منقول از ائمه ھم

                                                                                                       
نامند، زیرا بیشتر افراد این مکتب  ھم می» مکتب شافعیه«مکتب را  مباحث علم کالم است. این

 از شافعیه ھستند و امام شافعی اولین تألیف اصولی را در این مکتب نگاشته است. مترجم
 .٢٢محاضرات فی أصول الفقه الجعفری، محمد ابوزھرة، ص  -١
 مکتب از فقھا ھستند. مترجمنامند، زیرا بیشتر مؤلفان این  این مکتب را مکتب فقھا ھم می -٢
 .٤٥٥ی ابن خلدون، ص  مقدمه -٣



 ١٥  مقدمه

سازد و در  ھا مرتبط می ھا جاری و به آن دارد و قواعد را بر آن ھا ھستند؛ بیان می آن
دھد. علمایی از مذاھب مختلف چون شافعیه، مالکیه، حنابله،  خدمت آن فروع قرار می

 اند. از این مکتب پیروی کردهجعفریه و حنفیه 
تألیف » البرھان«توان به کتاب  شده در طریق متکلمین، می از کتب تألیف -١٥

ھـ و کتاب  ٤١٣، متوفای »امام الحرمین عبدالملک بن عبدالله جوینی شافعی«
ھـ و  ٥٠٥، متوفای »ابوحامد محمد بن محمد غزالی شافعی«تألیف » المستصفی«

ھـ،  ٤١٣، متوفای »ابوالحسین محمد بن علی بصری معتزلی« تألیف» المعتقد«کتاب 
ھـ تلخیص  ٦٠٦، متوفای »فخر الدین رازی شافعی«را اشاره کرد. این سه کتاب را 

 .١کرده است
اإلحکام «ھا را در کتاب  ھـ، آن ٦٣١، متوفای »امام سیف الدین آمدی شافعی«نیز 

 تلخیص کرده است.» في أصول األحکام
الفصول في «توان به کتاب  شده در مکتب احناف ھم، می کتِب نگاشتهترین  از مھم

ھـ و  ٣٧٠، متوفای »جّصاص«معروف به » ابوبکر بن احمد بن علی«تألیف » األصول
، متوفای »ابوزید عبدالله بن عمر دبوسی«تألیف » ة في أصول الفقهلّ دتقویم األ«کتاب 

 ٤٨٢، متوفای »یودی بن محمد بزم علفخر اإلسال«تألیف » األصول«ھـ و کتاب  ٤٣٠
، متوفای »عبدالعزیز بن احمد بخاری«تألیف » کشف األسرار«ھـ، و شرح آن با نام 

 ھـ اشاره کرد. ٧٣٠
ھای زیر اشاره  توان به کتاب شده در مکتب جمع بین طریقین ھم، می از کتب تألیف

، متوفای »حنفیامام مظفر الدین احمد بن علی ساعاتی «تألیف » بدیع النظام«کرد: 
و شرح آن » التنقیح«ی دو کتاِب بزدوی و اإلحکام و  ھـ که کتابی است گردآورنده ٦٤٩

ھـ ٧٤٧ ، متوفای»صدر الشریعة عبدالله بن مسعود حنفی« ھردو تألیف» التوضیح«به نام 

                                           
التقریب واإلرشاد «شده در این مکتب کتاب  ترین کتاب تألیف الزم به یادآوری است که بزرگ -١

ھـ، است که به گواه راویان بالغ بر ده ھزار  ٤٠٣، متوفای »قاضی ابوبکر باقالنی«تألیف » الکبیر
» التقریب واإلرشاد الصغیر«و » التقریب واإلرشاد األوسط«ب صفحه بوده است و در دو کتا

باقی مانده است که به » التقریب واإلرشاد الصغیر«خالصه شده است، اما فقط بخشی از کتاب 
ھمت دکتر ابوزنید در سه مجلد به چاپ رسیده است. این کتاب، در اصول فقه، از اھمیت بسیار 

ز قاضی ابوبکر، چون امام الحرمین و امام غزالی، به آثار ایشان باالیی برخوردار است و علمای بعد ا
 اند. مترجم ھا بھره برده اند و از آن چشم داشته
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شیخ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی «تألیف » شرح التوضیح«و شرح آن با نام 
تاج الدین عبدالوھاب بن علی «تألیف » جمع الجوامع«ھـ و  ٧٩٢متوفای ، »شافعی

 ٨٦١، متوفای »ابن ھمام حنفی«تألیف » التحریر«ھـ و  ٧٧١، متوفای »ُسبکی شافعی
، »محمد بن محمد امیر الحاج حلبی«تألیف » التقریر والتحبیر«ھـ و شرح آن با نام 

 ١١١٩، متوفای »لله ابن عبدالشکورمحب ا«تألیف » مسلم الثبوت«ھـ و  ٨٧٩متوفای 
 ھای دیگر. و کتاب» عالمه عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری«از » شرح آن«ھـ و 

الذریعة إلی «توان به کتاب  ترین کتب اصولی در نزد علمای جعفریه، می از مھم
» عدة األصول«ھـ و کتاب  ٣٣٦، متوفای »سید شریف مرتضی«تألیف » أصول الشریعة

 .١ھـ اشاره کرد ٤٦٠، متوفای »شیخ ابوجعفر محمد بن حسین بن علی طوسی«یف تأل
ابوالحسن «تألیف » القوانین«توان به کتاب  ھای متأخر آنان ھم، می از کتاب

ھای  ھـ تألیف آن را به پایان رسانده است و از کتاب ١٢٠٥نام برد که در سال » گیالنی
است که در » خ محمد مھدی خالصی کاظمیشی«تألیف » العناوین«معاصر آنان، کتاب 

 ھـ تألیف آن را به پایان برده است. ١٣٤١سال 
عی، دلیل آن، روش بحث: موضوعات علم اصول عبارت ھستند از: حکم شر -١٦

ما ھم، بر این  . خود مجتھد از لحاظ شرایط اھلیت برای اجتھاد ھای استنباط آن و راه
 کنیم: بندی می دسته اساس، مباحث این کتاب را به شکل زیر

 بخش اول: مباحث حکم.
 ی احکام. ادّله بخش دوم:

ھای استنباط احکام، قواعد استنباط احکام و مباحث مربوط به آن  بخش سوم: راه
 قواعد ترجیح و ناسخ و منسوخ.از قبیل 

 بخش چھارم: اجتھاد و شرایط آن و مجتھد و تقلید و معنای آن.
 

                                           
 .٥فوائد األصول، ص  -١



 

 

 بخش اول:
 مباحث حکم





 

 

 فصل اول:
 حکم و اقسام آن

 مبحث اول: تعریف حکم و اقسام اصلی آن
غایت و ھدِف علم فقه و اصول فقه، شناخت حکم شرعی است؛ ولی علم  -١٧

رسانند، به آن نگاه  به حکم شرعی میھایی که ما را  اصول از جھت وضع قواعد و روش
کند، اما علم فقه به اعتبار استنباِط عملی آن با ِاعماِل آنچه که علم اصول برای  می

 کند. شناخت حکم شرعی وضع کرده است، به آن نگاه می
حکم از دیدگاه علمای اصول عبارت است از: خطاب خداوند که به طریق اقتضاء یا 

 .١کند پیدا میتعّلق  انمکّلف تخییر یا وضع، به اعمال
ی او  مقصود از خطاب خداوند ھم، کالم مستقیم او یعنی قرآن و کالم با واسطه

ای است که خدای متعال برای شناخت حکم خود قرار  ادّله یعنی سنت، اجماع و سایر
که تمام اقوال و اعمال و تقریراتی است که در مقام  -ھمسّنت  داده است؛ زیرا که:

پیوسته و وابسته به کالم خداوند  -شود صادر می ج پیامبرتشریع و صدور حکم از 
است، چه خدای  ج ی کالم خداوند و وحی خداوند به پیامبر کننده است، زیرا بیان

او «، ]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  إِۡن ُهوَ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿فرماید:  متعال می
گوید (و سخن او) جز وحی و پیامی نیست که (به  (پیامبر) از روی ھوی و ھوس سخن نمی

 ».شود او) وحی می
باشد؛ پس اجماع ھم به این سّنت  الزم است که اجماع دارای دلیلی از قرآن و

 اعتبار راجع و پیوسته به کالم خداوند است.
ی حکم شرعی  ی شرعی کاشف خطاب خداوند و آشکارکننده ادّله ایرھمچنین س
 ی حکم شرعی. کننده ھستند، نه ثابت

                                           
» محب الله بن عبدالّشکور«؛ مؤلف مسلم الّثبوت، ٥٤/ ١فواتح الرحموت بشرح مسّلم الّثبوت  -١

 .٥ن أنصاری است؛ إرشاد الفحول، شوکانی، ص است و شارح آن، عبدالعلی محمد بن نظام الدی
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منظور از إقتضاء، طلب و درخواست است، خواه طلِب انجام فعل باشد یا طلِب ترک 
 آن؛ و خواه این دو نوع طلب الزام و اجبار و خواه بر سبیل ترجیح باشند.

ھا  بدون ترجیح یکی از آن مکّلف بودن انجام و ترک فعل برای مساویمراد از َتخییر، 
 است. مکّلف ھا برای ساختن ھردوی آن بر دیگری و مباح

منظور از َوضع، قرار دادن یک چیز به عنوان سبب یا شرط و یا مانع برای چیز دیگر 
 .١است

َها ﴿بنابراین، قول الھی:  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡوفُ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ِ َءاَمُنوٓا � واْ ب ای کسانی که «، ]١[المائدة:  ﴾ٱلُۡعُقودِ

یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از  ،»ھا و قراردادھا وفا کنید اید! به پیمان ایمان آورده
تعّلق  ٢انمکّلف جانب خدای متعال است که به صورت طلب انجام فعل به یکی از افعال

 یافته است و آن فعل، وفای به عھد و قرارداد است.

ْ ﴿ قول الھی:و  ۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�وا به «، ]٣٢[اإلسراء:  ﴾٣٢َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  ۥإِنَّهُ  ٱلّزَِ�ٰٓ
ھم یک حکم شرعی است،  »زنا نزدیک نشوید که گناھی بسیار زشت و بدترین شیوه است

را  داشتن از انجام یک فعل، یعنی زنابر زیرا خطابی از جانب شارع است که با آن دست
 طلب کرده است.

ْ إَِذا َحلَۡلُتۡم فَ ﴿و قول الھی:  ھر وقت که از احرام به دور آمدید «، ]٢[المائدة:  ﴾ٱۡصَطاُدوا
ھم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از  »(و از سرزمین حرام خارج شدید)، شکار کنید

 شدن از ِاحرام است. بودن شکار کردن بعد از خارج جانب شارع در مورد مباح

لَٰوةُ فَإَِذا قُِضَيِت ﴿قول الھی: و  ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
آنگاه که نماز «، ]١٠[الجمعة:  ﴾ٱۡ�

ھم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از جانب  »خوانده شد، در زمین پراکنده گردید
شدن در زمین بعد از فراغت از انجام نماز (جمعه)  بودن پراکنده شارع مبنی بر مباح

 است.

ِ َ�َ ﴿ قول الھی:و  ، ]٩٧[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡ�َيۡتِ ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ
 .»حج خانه (ی خدا) واجب الھی است بر مردم، کسانی که توانایی برای رفتن به آن جا را دارند«

                                           
شود، چنانچه بعدًا  شدن یک چیز به صحیح یا فاسد و یا باطل ھم، به این بخش ملحق می موصوف -١

 ذکر خواھد شد.
شود. شرح آن بعدًا ذکر  علیه ھم نامیده می منظور از مکّلف، فرد عاقل و بالغ است و محکوم -٢

 خواھد شد.



 ٢١  فصل اول: حکم و اقسام آن

 است.ان مکّلف نیز یک حکم شرعی است، زیرا خطاب شارع مبنی بر وجوب حج بر

ارُِق وَ ﴿و قول الھی:  ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ ۢ بَِما َكَسَبا ٱۡ�َطُعوٓا يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
، ]٣٨[المائدة:  ﴾�

اند، به عنوان کیفری از سوی خدا  دست مرِد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده«
بر قرار دادن ھم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از سوی شارع مبنی  »قطع کنید

 سرقت به عنوان سببی برای قطع دسِت زن و مرِد سارق است.

قِِم ﴿و قول الھی: 
َ
لَٰوةَ أ لُوِك  ٱلصَّ ۡمِس ِ�ُ نماز را چنان که باید به «، ]٧٨[اإلسراء:  ﴾ٱلشَّ

ھم یک حکم شرعی است، زیرا خطابی از جانب شارع مبنی  »ھنگام زوال آفتاب بخوان
 آفتاب به عنوان سبب وجوب نماز است. ١بر قرار دادن دلوک (زوال)

ْفِل َحىتَّ َ�ْتَِلَم، «و حدیث:  َقلَُم َ�ْن ثََالثٍَة: َعِن انلَّائِِم َحىتَّ �َْستَيِْقَظ، وََعِن الطِّ
ْ
ُرفَِع ال

 
َ
شود و بچه تا  فردی که در خواب است تا زمانی که بیدار می«، »وََعِن الَْمْجنُوِن َحىتَّ َ�رْبَأ

، ھم »نیستند مکّلف آید، رسد و دیوانه تا زمانی که سِر عقل می بلوغ میزمانی که به 
خطابی از جانب شارع است که خواب و بچگی و جنون را به عنوان موانع تکلیف قرار 

 داده است.
 آید: از تعریف حکم از دیدگاه اصولیون دو نکته به دست می -١٨

 به غیر افعالمتعّلق  کهھای خداوند  اول) از نظر اصولیون آن دسته از خطاب
به ذات و صفات خداوند، متعّلق  ھای شود، مانند خطاب حکم نامیده نمیان باشد، مکّلف

ُ وَ ﴿ مثِل قول الھی: ٍء َعلِيمٞ  ٱ�َّ ، و مانند خطابات مرتبط به ]٢٨٢[البقرة:  ﴾٢٨٢بُِ�ّلِ َ�ۡ

ۡمَس وَ ﴿ی:  جمادات مخلوق الھی، مثِل آیه ِ  ُجومَ ٱ�ُّ وَ  ٱۡلَقَمرَ وَ  ٱلشَّ ۡمرِه
َ
َ�ٰتِۢ بِأ  ﴾ُمَسخَّ

و قول الھی:  .»خورشید و ماه و ستارگان جملگی مسخر فرماِن او ھستند«، ]٥٤[األعراف: 

لَۡم َ�َۡعِل ﴿
َ
�َض �

َ
َباَل وَ  ٦ِمَ�ٰٗدا ٱۡ� ۡوتَاٗدا ٱۡ�ِ

َ
ای  آیا ما زمین را جایگاه آماده«، ]٧-٦[النبأ:  ﴾٧أ

 ھای الھی که و نیز آن دسته از خطاب ؟»ایم ھایی ننموده میخھا را  ایم؟ و آیا کوه نساخته
ی طلب و تخییر و وضع نیست، نزد  ان است، ولی به شیوهمکّلف به افعالمتعّلق 

اند،  ھایی که در قصص قرآنی وارد شده شود، مانند خطاب اصولیون حکم نامیده نمی

ومُ ُغلَِبِت  ١الٓمٓ ﴿فرماید:  چون این آیه که می ۡدَ� ِ�ٓ  ٢ٱلرُّ
َ
�ِض  أ

َ
وَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم  ٱۡ�

ترین سرزمین شکست خوردند و  الف الم میم، رومیان در نزدیک«، ]٣-١[الروم:  ﴾٣َسَيۡغلُِبونَ 

                                           
 نھادن آن به سوی غرب. وسط آسمان و رویحرکت آفتاب از  -١
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و ھمچنین، مانند خبرھایی که خدای  .»شان پیروز خواھند شد ایشان بعد از شکست

ُ وَ ﴿فرماید:  ی خلقت به دست خود داده است، مثل این آیه که می متعال درباره  ٱ�َّ
که خداوند شما را و آنچه را که انجام  یدر حال«، ]٩٦[الصافات:  ﴾٩٦َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُونَ 

 .»است یده) آفریدساز ی(و م یددھ یم
دانند،  را حکم می» نفِس نصوِص شرعی«خطاب خداوند یعنی دوم) اصولیون خود 

است، یعنی آنچه که این خطاب » اثر این خطاب«اما در دیدگاه فقھا، حکم، عبارت از 

ْ ﴿متضمن آن است و بنابراین، قوِل الھی:  ، نزد اصولیون ]٣٢[اإلسراء:  ﴾ٱلّزَِ�ٰٓ َوَ� َ�ۡقَرُ�وا
که این نص شرعی متضمن  -ب، یعنی حرمت زنا راباشد، اما فقھا اثِر این خطا حکم می
 دانند. حکم می -آن است

 انواع حکم شرعی
 ١کنند: علمای اصول حکم را به دو دسته تقسیم می -١٩

 . حکم تکلیفی١
برداشتن از آن و یا  یعنی حکمی که: یا مقتضِی طلب انجام فعل، یا مقتضِی دست

 مقتضی تخییر بین انجام و ترک فعل است.
و  مشّقت گذاری این نوع حکم به حکم تکلیفی، آن است که در انجام آن نامدلیل 

ای برای انسان وجود دارد که این امر در احکامی که طلب انجام و ترک  کلفت سختی
روشن است؛ اما آنچه که فرد در انجام و ترک آن مخیر است، از روی فعل ھستند، 

شده است و در اصطالح ھم  تسامح و تغلیب و یا اصطالح حکم تکلیفی نامیده
ی احکام تکلیفی  ای وجود ندارد و یا شاید بتوان گفت: قرار دادن مباح در زمره مشاجره

باشد، یعنی اباحه یا تخییر بین انجام و ترک فعل  می مکّلف به این معناست که مختص

                                           
 کنند: برخی از اصولیون حکم را به سه دسته تقسیم می -١
 الف) حکم اقتضایی: یعنی حکمی که مقتضِی طلب انجام فعل یا ترک آن است. 
 ب) حکم تخییری: یعنی حکمی که مقتضِی تخییر بین انجام و ترک فعل است. 
/ ١چیز به عنوان سبب یا شرط یا مانع چیز دیگر. آمدی ج) حکم وضعی: یعنی قرار دادن یک  

تر و مقتضای تعریف است؛ اما با توّجه به این که اکثر اصولیون حکم را به  . این تقسیم، دقیق١٣٧
کنیم، چه این تقسیم نزد آنان  اند، ما ھم آن را به دو دسته تقسیم می دو دسته تقسیم کرده

 تر است. تر و معمول شایع
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 فقط در مورد کسی وجود دارد که الزاِم وی به انجام یا ترک فعل صحیح است و ھمین،
دلیِل قرار داده شدِن اباحه در شماِر احکام تکلیفی است، نه این که در شماِر احکام 

 .١تکلیفی آوردِن مباح بدان معنی است که مباح تکلیف است

 . حکم وضعی٢
یعنی حکمی که مقتضِی قرار دادن یک چیز به عنوان سبب یا شرط یا مانع برای 

 یک چیز دیگر است.
ه حکم وضعی آن است که با وضع و قراردادی از طرف گذاری این نوع ب دلیل نام

ی سببیت یا شرطیت و یا مانعیت به ھم مرتبط ساخته است،  شارع، دو چیز را با رابطه
یعنی این شارع است که یکی را سبب یا شرط یا مانع برای دیگری قرار داده است و 

 مثال این موارد ھم قبًال ذکر شد.

 یتفاوِت حکم تکلیفی و حکم وضع
بودن ترک یا انجام  الف) حکم تکلیفی، انجام یک عمل یا ترک آن و یا مباح -٢٠

طلبد، اما حکم وضعی مفید ھیچکدام از این امور نیست، زیرا  را می مکّلف عمل برای
ھدف از آن فقط بیان آن چیزی است که شارع به عنوان سبب یا شرط و یا مانع برای 

بداند که حکم شرعی چه زمانی ثابت و چه زمانی  مکّلف وجود شیء قرار داده است تا
گاه باشد. منتفی می  شود، تا بر کار خود واقف و آ

توان انجام و ترک آن را  مکّلف است و مکّلف ب) تکلیف در حکم تکلیفی در توان
تکلیف را انجام دھد و اگر توان انجام آن  مکّلف دارد، زیرا غرض از تکلیف این است که

و عمل خارج از توان و قدرت وی باشد، دیگر تکلیف وی به آن کاری را نداشته باشد 
بیھوده است و خدای شارِع حکیم از صدور چنین فرمانی منزه است و به ھمین دلیل 

مکلف فقط به امری تکلیف «ھم، یکی از قواعد در شریعت اسالمی این است که: 
که موضوع حکم در ؛ اما در حکم وضعی، شرط نیست »شود که در توان وی باشد می

است و برخی دیگر در توان  مکّلف ھا در توان آنباشد و از این رو، برخی از  مکّلف توان
باشد، ولی با این وجود ھم، اگر ایجاد شود، اثِر آن  وی نیست و خارج از قدرت وی می

 آید و بر آن مترتب است. ھم به دنبالش می

                                           
 .٣٦دة فی أصول الفقه، آل تیمیة، ص المسو -١
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توان به سرقت و زنا و سایر  ، میاست مکّلف ای که در توان از جمله احکام وضعی
شان قرار داده است؛ چنان که  اتمسّبب ھا را اسبابی برای جرایم اشاره کرد که شارع آن

مثًال سرقت را سبِب قطع دست سارق و زنا را سبِب جلد یا رجِم زناکار مقرر کرده است 
 و ھمینطور، جرایم دیگر.

ود ھستند: بیع، سبِب انتقال شرعی خعقود و تصرفات ھم، سبِب پیامدھای سایر 
ورزی زوجین از ھمدیگر و ترتب یافتِن  نکاح، سبِب حاللیت تمتع و بھرهمالکیت؛ 

حقوق ازدواج بر طرفین و احضاِر شاھدان شرِط صحت نکاح و وضو شرِط صحت نماز 
صحیح نیست و نیز، ون وجود شاھدان و نماز بدون وضو است و بر این اساس، نکاح بد

شود که از او  برد، به قتل برساند، این مانع از آن می ی را که از او ارث میاگر وارث کس
را به قتل برساند، قتل مانع از  »موصی« ،»له موصی«رث ببرد و به ھمین سان، اگر ا

 شود. اجرای وصیت می
توان به موارد زیر اشاره  مینیست،  مکّلف ای که در توان و از جمله احکام وضعی

حلول ماه رمضان که سبب وجوب روزه است، زوال خورشید که سبب وجوب نماز  کرد:
 مکّلف ی این اسباب در توان است و قرابت و خویشاوندی که سبب ارث است و ھمه

یافتن والیت بر نفس است و  بلوغ، شرِط پایان نیستند و ھمان طور، رسیدن به سّن 
گاھی، شرِط انجام و اجر رفات است، اما نه ای برخی از تصرسیدن انسان به رشد و آ

نیستند. اگر پدری فرزند خود را عامدانه بکشد، پدر  مکّلف در توان بلوغ و نه رشد،
 بودن وی مانع از قصاص وی در مقابل قتل فرزند است. جنون فرد مانع از تکلیف به او

فقھا،  له جزِء وارثان موصی باشد، بنابه نظر بیشتر و انعقاد عقود وی است. اگر موصی
ی این موانع  بودِن وی مانع از نفوذ و اجرای وصیت است و بدیھی است که ھمه وارث

 نیستند. مکّلف در توان

 مبحث دوم: انواع حکم تکلیفی
کنند که عبارتند  حکم تکلیفی را به پنج نوع تقسیم می ١بیشتر علمای اصول -٢١

 از:
طلب بکند.  مکّلف می ازشارع انجام فعل را به صورت حتمی و الزایعنی  ایجاب: .١

                                           
کنند که عبارتند از: افتراض، ایجاب، ندب، تحریم، کراھت  احناف آن را به ھفت نوع تقسیم می -١

 تحریمی، کراھت تنزیھی، اباحه.
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واجب  مکّلف ، وجوب است (یعنی فعل را برایمکّلف اثر ایجاب در فعل
 شود، واجب است. کند) و فعلی که به این صورت طلب می می

طلب نماید.  مکّلف انجام فعل را از -و الزام- یعنی شارع بر سبیل ترجیح ندب: .٢
را برای وی مندوب یا  نیز َندب است (یعنی انجام آن مکّلف اثر ندب در فعل

شود، مندوب  کند) و فعلی که انجام آن به این صورت طلب می مستحب می
 است.

بخواھد که دست  مکّلف یعنی این که شارع به صورت جزمی و الزامی از تحریم: .٣
، حرمت است و فعلی که ترک آن مکّلف از انجام فعل بردارد. اثر تحریم در فعل

 ست.طلب شده است، حرام یا محرم ا
 -و نه حتم و الزام- ی ترجیح و برتر بودن یعنی این که شارع به شیوه کراھت: .٤

نیز  مکّلف بخواھد که دست از انجام فعل بردارد. اثر کراھت در فعل مکّلف از
 شود، مکروه است. کراھت است و فعلی که ترک آن به این صورت طلب می

یک را  ن مخیر سازد و ھیچرا میان انجام فعل و ترک آ مکّلف یعنی شارع اباحه: .٥
اباحه است و فعلی که بدین  مکّلف دیگری ترجیح ندھد. اثر آن در فعلبر 

 شود، مباح است. صورت طلب می
شود که آنچه وجود و ایجاد آن مطلوب است، دو نوع  روشن میاز این توضیحات 

باشد ھم دو نوع است: حرام و  باشد: واجب و مندوب و فعلی که ترک آن مطلوب می می
 باشد. میان انجام و ترک آن مخیر است، یک نوع است که مباح می مکّلف مکروه و فعلی که

داگانه و در یک مطلب در مباحث بعدی، ھرکدام از این احکام را به صورت ج
 جداگانه، مورد بحث قرار خواھیم داد.

 . واجب١
واجب در اصطالح شرعی، آن عملی است که شارع انجام آن را به صورت  -٢٢

گیرد و این  مورد سرزنش قرار می ،آن الزامی طلب کرده است به نحوی که تارِک 
و تمجید قرار سرزنش ھم ھمراه با عقاب و مجازات است و فاعل آن مورد ستایش 

 .١ھمراه با ثواب استگیرد و این ستایش و مدح  می

                                           
 .٣٢١/ ٣اإلحکام، ابن حزم  -١
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ی  صیغهشود، مانند  ی طلب معلوم می بودن انجام فعل، یا از صیغه حتمی یا الزامی
امر مجرد که بر وجوب داللت دارد و یا این که از مجازات در نظر گرفته شده برای ترک 

، نیکی به والدین، وفای به عھد و ی نماز گردد؛ پس اقامه فعل معلوم و مستفاد می
را ملزم به انجام  مکّلف ھا، ھمه از افعال واجبی ھستند که شارع پیمان و امثال این

 ھا عقاب و مجازات قرار داده است. ھا کرده و برای ترک آن آن
دانند و این دو از نظر آنان باھم برابر ھستند و  جمھور علما واجب را ھمان فرض می

شوند که انجام  معنا باھم اختالفی ندارند و ھردو بر چیزی اطالق می از حیث حکم و
، اما احناف از جھت دلیلی ١آن الزامی است و ترک آن عقاب و مجازات به دنبال دارد

گذارند و براساس سخن  که لزوم انجام فعل با آن ثابت شده است، میان آن دو فرق می
کند،  کردن را ثابت می دی که وجوب قربانیی باشد، مانند خبر آحاظنّ  ،آنان، اگر دلیل

قطعی باشد، مانند نصوص قرآن در مورد لزوم به  ،واجب است، اما اگر دلیل ،انجام فعل
فرض است. بنابر آنچه گفتیم، احناف به دلیِل  ،، انجام فعلمکّلف آوردِن نماز بر جای

اند، اما  ض و واجب شدهخود، قایل به فرنگاِه  کنند و بنابراین ام فعل نگاه میلزوم انج
بودن  کنند و توجھی به قطعی یا ظنی نظر می مکّلف بودن انجام فعل بر جمھور به الزم

نگاِه خود، فرقی میان واجب و فرض نگذاشته و آن دو را دو  دلیل آن ندارند و بنابراین
 اند. ا قرار دادهاسم برای یک مسّم 

ی لزوم در واجب،  درجه است، چوناحناف تأثیر زیادی داشته  این فرق، در دیدگاه
کمتر » واجب«ت، سزا و عقاب ترِک ی لزوم در فرض است و به ھمین علّ  کمتر از درجه

شود، ولی انکار  است، ھمانگونه که منکِر فرض کافر می» فرض«از عقاب و سزای ترک 
 شود. ی واجب کافر نمی کننده

زیرا احناف با جمھور  رسد که این اختالف لفظی و غیر حقیقی است، به نظر می
اتفاق نظر دارند که انجام ھردو عمِل فرض و واجب به صورت الزامی و حتمی طلب 

نظر دارند  قابل سرزنش و مجازات است و نیز جمھور با احناف توافقھا  شده و تارک آن
که اموری که انجام آن به صورت حتمی و الزامی طلب شده است، گاھی دلیل آن 

                                           
ه است که . ابن عقیل حنبلی از امام احمد روایتی را نقل کرد٥٠المسودة في أصول الفقه، ص  -١

گوید: فرض آن است که با قرآن الزم گشته و واجب آن است که با سّنت الزم گشته است و  می
ھا به رأی احناف بسیار نزدیک ھستند، گرچه مثل آنان قایل به فرق میان  بنابراین، روایت حنبلی

 فرض و واجب ھم نباشند.
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گردد. اما  و کسی که منکر دلیل قطعی شود، کافر می ١ر ظنی استقطعی و زمانی دیگ
 دانند، زیرا انجام ھریک از آن دو بر با این وجود، جمھور فرض و واجب را مساوی می

به خاطر ترک ھر یک از آن دو قابل سرزنش و مجازات است و  مکّلف الزم است و مکّلف
کند و دیگر، نگاه به دلیل و  کفایت میبرای یکی بودِن آن دو ھم، ھمین مقدار تشابه 

قدرت الزام و میزان مجازات و کافر شدن منکر یکی از آن دو، اموری خارج از ماھیت و 
الزم شده و واجب نامیده شده است و به  مکّلف ذات فعلی ھستند که انجام آن بر

ِی مقتض کهنظر دارند که این، مقتضاِی خطاب شارع است، خطابی  عالوه ھمه اتفاق
طلب انجام فعل به صورت حتمی و الزامی است. پس در این صورت، اختالف لفظی و 
راجع به دلیل تفصیلی است و صرفًا مالک و معیاری فقھی است و نه خالفی بین 

 آید و نه اختالفی حقیقی میان فقھا. اصولیان به حساب می

 انواع واجب
شود؛ به طوری که  تقسیم میواجب، بنابر اعتبارات مختلف، به انواع متعددی  -٢٣

به اعتبار وقت ادای آن، مشخص یا غیر مشخص بودِن میزان آن، تعیین مطلوب یا عدم 
ھایی تقسیم شده  به انجام آن، به بخش مکّلف تعیین مطلوب در آن و به اعتبار فردِ 

 است که در مورد ھرکدام بحث خواھد شد.

 به وقت ادای آنتوّجه  انواع واجب با
 شود: این، اعتبار واجب به دو دسته تقسیم میبنابر -٢٤

 الف. واجب مطلق
آن چیزی است که شارع انجامش را طلب کرده است، بدون این که آن را به وقت 

تواند آن را در ھر وقت که بخواھد انجام  می مکّلف ساخته باشد و بنابراین، مقّید معینی
شود، لکن  شود و به خاطر تأخیر گناھکار نمی ی وی مبرا می ذّمه دھد و با این انجام،
ھرچه زودتر آن را ادا نماید، چون که زمان مرگ نامعلوم است و شایسته است که 

توان  شود. از این نوع واجب، می گیر وی می داند که چه زمانی مرگ گریبان انسان نمی
 به موارد زیر اشاره کرد:

کسی که بنابر عذری مشروع افطار کرده است ی ماه رمضان برای  قضای روزه -

                                           
 .٦٦/ ١المستصفی، غزالی  -١
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ی خود را قضا نماید، بدون آن  تواند روزه که چنین شخصی ھر وقت بخواھد می
به سال مشخصی شود؛ و البته این مذھِب بعضی از فقھا از  مقّید که این قضا

 جمله حنفیان است برخالف غیِر آنان.
که چنین کسی ھم  ی واجب بر کسی که سوگند خود را شکسته است کفاره -

تواند مدتی پس  شدن سوگندش کفار بدھد و ھم می تواند فورًا بعد از شکسته می
 از آن کفاره بپردازد.

کسی که توانایی انجام حج را دارد، بر وی واجب است که حج را انجام دھد، اما  -
تواند در ھر سالی از  دار است و فرد می وجوب انجام آن فوری نیست، بلکه زمان

 خود که بخواھد، آن را انجام دھد.عمر 

 مقّید ب. واجب
آن است که شارع انجام آن را طلب کرده و برای ادای آن وقت محدودی را معین 

ی ماه رمضان که ادای چنین واجباتی قبل  گانه و روزه کرده است، مانند نمازھای پنج
ع انجام آن ھا جایز نیست و اگر ھم فرد بدون عذر مشرو از وقت مشخص شده برای آن

 شود. را به تأخیر بیندازد، گناھکار می
است و در واجب » فعل و وقِت معین«، بنای الزام بر مقّید بنابراین، در واجب

 ».فعِل تنھا«مطلق، بر 
واجب را در وقت مقرِر آن و به صورت صحیح و کامل انجام داد،  مکّلف به عالوه، اگر

به صورت ناقص در وقت معیِن آن انجام داد و شود و اگر آن را  کار وی ادا نامیده می
سپس در ھمان وقت آن واجب را به صورت کامل دوباره به جا آورد، کاِر دوم وی اعاده 

آن را انجام داد، کار وی قضا نامیده  ،شود و اگر بعد از وقت معیِن عمل نامیده می
 .١شود می

 آن به تعیین یا عدم تعیین مقدار برایتوّجه  انواع واجب با
د به مقداری که شارع از آن مطالبه کتوّجه  واجب با -٢٥ رده است، به واجِب محدَّ

د تقسیم می و واجب  شود: غیر محدَّ

                                           
ل، عّالمه حّلی؛ تسھیل الوصول إلی علم األصول، شیخ محمد تنقیح األصول إلی علم األصو -١

 .٢٧٦عبدالرحمن محالوی، ص 
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د  الف. واجب محدَّ
واجبی است که شارع مقدار مشخصی از آن را تعیین نموده است؛ مانند زکات، 

 قیمت کاالھا، دیات و غیره.
ی آن بدون نیاز به  و وابستگی دارد و مطالبهتعّلق  ی فرد ذّمه این انواع واجب به

باشد، زیرا فی نفسه مقدار مشخصی دارند و  حکم قاضی یا رضایت طرفین صحیح می
ای که شارع  شود که فرد آن را به گونه ھا بری می از آن مکّلف ی ذّمه فقط در صورتی

 ی وی ثابت شده است، انجام دھد. ذّمه مشخص کرده و در

دب. واجب   غیر محدَّ
واجبی است که شارع مقداری برای آن مشخص نکرده است؛ مانند انفاق در راه 
خدا (در غیر زکات). این عمل مقدار مشخصی ندارد و مقدار آن تنھا بسته به نیاز 

شود و بر این اساس، اگر بر کسی واجب و  کننده و معلوم می محتاج و توانایی انفاق
دی بر او واجب میممتعین شد که نیاز فقیری را  شود و بر  رتفع سازد، واجِب غیر محدَّ

شود به وی انفاق کند. مثاِل  وی واجب است که به میزانی که نیاز آن فقیر برطرف می
دیگِر این نوع واجب، تعاون و ھمیاری در کار خیر است که این عمل نیز واجب غیر 

ایجادش است، تعیین  ملزم به تعاون در مکّلف محدد است و فقط نوع کار نیکی که
 ی مقدار آن است. کننده

 ذّمه کند، زیرا ضابطه در آنچه که در ثابت نمی ذّمه این نوع از واجب، َدینی را در
شود، این است که مشخص باشد و به ھمین دلیل، قبل از صدور حکم قاضی  ثابت می

ی  ذّمه ی زوجه بر قبل از تراضِی طرفین، نفقه -به نظر برخی از فقھا چون احناف -یا
گردد، چون که نفقه (ی زوجه) در زماِن پیش از این دو حالت (حکم  زوج ثابت نمی

ھم ثابت  ذّمه خص نیست و بنابراین، درقاضی یا رضایت دو طرف)، معلوم و مش
ی زماِن قبل از صدور حکم قاضی یا قبل از  ی نفقه شود و در نتیجه، مطالبه نمی

ی زوجه  ای دیگر از فقھا، چون شافعیه، معتقدند که نفقه تراضی، صحیح نیست؛ اما عده
ثابت  ی زوج ذّمه عنوان َدین براز ھنگام امتناع زوج از پرداخت نفقه به وی، به 

گردد، زیرا به نظر آنان، این واجب محدد است و پس مقدار آن ھم مشخص و بسته  می
تواند از زمان امتناع زوج از پرداخت  به وضعیِت مالِی زوج است و بنابراین، زوجه می

ی خود را که مربوط به قبل از صدور حکم قاضی یا قبل از تراضی است،  نفقه، نفقه
 مطالبه بکند.
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 نبودن مطلوب بودن یا معین به معینتوّجه  با انواع واجب
 شود: می تقسیم واجب، بنابراین اعتبار، به واجِب معین و واجِب غیر معین -٢٦

 الف. واجب معین
اختیاری  مکّلف خواسته است و برای مکّلف عینه ازه واجبی است که شارع آن را ب

ماز، روزه، برگرداندن مال در انتخاب یکی از امور مختلف باقی نگذاشته است، مانند ن
شده در صورِت باقی بودِن آن که حکم این نوع واجب است که فقط با انجام آن  غصب

 گردد. بری می مکّلف ی ذّمه ،معین امرِ 

 ب. واجب غیر معین
واجبی است که شارع خود آن را به صورت معین طلب نکرده است، بلکه در ضمن 

مختار است که برای ادای این واجب،  مکّلف موارد معلومی آن را طلب کرده است و
 مکّلف ھا را انتخاب نماید. گاھی این واجب یک فعل از میان دو فعل است و یکی از آن

تواند یکی از آن دو را برگزیند، چنان که در این قول خدای متعال در مورد اسرای  می

ۡ�َنُتُموُهمۡ ﴿فرماید:  جنگ آمده است که می
َ
ٰٓ إِذَآ � واْ  َح�َّ ا  ٱلَۡوثَاَق فَُشدُّ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ فَإِمَّ

ٰ تََضَع  ۚ  ٱۡ�َۡرُب فَِدآًء َح�َّ ۡوَزارََها
َ
که  ی) تا ھنگامید(ونبرد را ادامه دھ«، ]٤[محمد:  ﴾أ

آنگاه پس  ید،) را محکم ببندیرانپس بند (اس ید،و کشت یددر آورد یھا را از پا از) آن یاری(بس
) تا یدکن یشان(و رھا یریدبگ یه(از آنان) فد یا) یدآزادشان کن (و یدت گذاربر آنان منّ  یااز آن 

ت تواند یا بر اسرا منّ  که بنابراین آیه، امام می ،») نھدینخود را (بر زم ینجنگ بار سنگ
(از آنان بگذارد و بدون این که چیزی از آنان دریافت دارد، آزادشان کند و یا این که 

واجِب غیر معین شان کند. گاھی نیز،  د و یا این که) با اسرای مسلمان معاوضهفدیه بگیر
ی سوگند که در مورد آن بر فردی که  یک چیز از میان سه چیز است؛ مانند کفاره

سوگندشکنی کرده است، واجب است که یکی از این سه چیز را انجام دھد: یا این که ده 
ای را  بپوشاند و یا این که بردهنفر مستمند را لباس نفر مسکین را غذا دھد، یا این که ده 

آزاد گرداند و البته، این کفارات مربوط به حالتی است که فرد توانایی مالِی این کار را 
گرفتن  ی آن، یک واجِب معین، یعنی سه روز روزه داشته باشد، اما اگر نتوانست، کفاره

دلیل که فرد در انتخاب یکی از این موارد است. برخی از علما این نوع از واجب را به این 
 .١اند شده است، واجب مخیر نامیده مخیر

                                           
 .٦٦/ ١فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،  -١
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 به ادای آن مکّلف به فرد یا افرادتوّجه  انواع واجب با
 ١بنابراین اعتبار، واجب به واجب عینی و واجب کفائی تقسیم شده است: -٢٧

 الف. واجب عینی
ان است، یعنی آنچه که شارع حصول مکّلف آن است که طلِب الزم متوجِه ھر کدام از

 ین خواسته است و بنابراین، انجام آن به دسِت برخی ازمکّلف و انجام آن را از ھریک از
شود؛ زیرا  بری می مکّلف ی ھر ذّمه کند و فقط با ادای آن است که ین کفایت نمیمکّلف

ه جا آورد و ی آن را بمکّلف یابد که ھر قصد شارع از این واجب فقط ھنگامی تحقق می
گیرد و  ی آن گناھکار شده، مورد عقاب قرار می کننده به ھمین دلیل ھم ھست که ترک

ای ندارد؛ پس در این واجب، خوِد  این که کسی دیگر آن را انجام دھد، برای وی فایده
ھای این نوع واجب: نماز، روزه،  دھنده) مورِد نظر است؛ نمونهفعل و خوِد فاعل (انجام 

 ھد و حق ھر کسی را به او دادن.وفای به ع

 ب. واجب کفائی
یافتن و صورت  واجِب علی الکفایه یا واجب کفائی، واجبی است که شارع انجام

ھا، زیرا ھدف شارع انجام  ان خواسته است، نه از یک یِک آنمکّلف گرفتِن آن را از جمع
و در  .مکّلف آزمایشگرفتِن فعل بوده است، نه  گرفتِن آن در میان جامعه، یعنی صورت

شود، زیرا فعل  آن را انجام دھند، فرض از بقیه ساقط میاّمت  نتیجه، اگر بعضی از افراد
شود و با این اعتبار (در صورت انجام  یک گروه، جانشیِن فعل و عمِل گروه دیگر ھم می

آید، ولی اگر کسی آن را  ای) تارک فاعل به حساب می فعل واجب کفائی به دست عده
گناھکار خواھند بود. بنابراین، طلب در این نوع واجب،  ی افراد توانا جا نیاورد، ھمه به

پذیرفتن فعل است نه بر یک فاعل مشخص، ولی در واجب عینی،  مبنی بر تحقق
ھای واجب کفائی:  ی. از نمونهمکّلف عل است اما از طرف ھرفمقصود، صورت پذیرفتِن 

در دین، ادای شھادت، امر به معروف و نھی از  شدن جھاد، قضاوت، فتوا دادن، عالم
به آن نیازمند است و آماده کردن اّمت  ھایی که ھا و دانش منکر، ایجاد صنایع و حرفه

ی انواع نیرو و قدرت و چیزھای دیگری ھمانند آن که مصالح عمومی را تأمین  ھمه

                                           
اند و این نوع سوم، واجبی است که انجام گرفتن آن  ای نوع سومی را ھم به آن اضافه نموده عده -١

که فقط بر ایشان  ج ھجد بر رسول خدااز یک انساِن معینی خواسته شده است، مانند فرض ت
 .٢٦٩واجب است. المحالوی، ص 
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ردند. دلیل این که گ ھای عامه برمی ھای کفایه، غالبًا به مصلحت فرضکند، چون که  می
اگر واجب کفائی صورت نگیرد، ھمه گناھکار ھستند، فقط آن است که واجب کفائی از 

شود؛ به طوری که قادر بر آن باید آن را انجام دھد و  خواسته میاّمت  ی مجموعه
ناتوان ھم مؤظف است که توانا را به انجام آن تشویق و وادار کند و اگر این واجب 

ین تقصیری از جانب ھمه است، از طرف قادر، به این دلیل که آن را ا ،انجام نگرفت
انجام نداده و از طرف عاجز، به این خاطر که فرد قادر را به انجام آن وادار و تشویق 

واجب اّمت  ی افراد اگر ھمه«گوید:  نکرده است. امام شافعی در مورد واجب کفائی می
ی افرادی که  ترس این را دارم که ھمه کفائی را تضییع سازند و انجام ندھند، من

 .١»از گناه خارج نباشندتوانستند آن را انجام دھند و انجام ندادند  می
واجب است که مراقب حکومت باشند و آن را اّمت  براساس این تصویر از واجب، بر

ی اسباب الزم برای ادای آن نمایند، زیرا حکومت  واجبات کفائی یا تھیهوادار به انجام 
تواند بار انجام واجب کفائی را بر  در تأمین مصالح عمومی است و میاّمت  ی نماینده

و نیز دستگاه اجرایی و حکومتی اّمت  ی دوش بکشد و اگر در این امر تقصیر شود، ھمه
به این خاطر که دولت را بر آن وا نداشته که چیزھایی را که اّمت  باشند؛ گناھکار می

گیرد، تھیه نماید و حکومت، به این خاطر که با وجود  جام میھا ان فروض کفائی با آن
 امکان و توان (خود) به انجام واجب کفائی اقدام نکرده است.

شود، چنان که مثًال در جھاد اگر  گاھی واجب کفائی تبدیل به واجب عینی می
ق و حاصل نشود، در آن صورت، جھاد بر ھمه  ی افرادی که به ھدف با فرض کفایه محقَّ

شود و نیز، ھمانند ھمین است  ھر نوعی قادر به جنگ با دشمن ھستند، فرض عین می
امر منکری را خودش به تنھایی مشاھده کند و کس  ،قادر مکّلف این که اگر یک

دیگری غیر از او آن را نبیند، بر وی واجب است که به مقدار توان خود آن را مورد 
یک پزشک وجود داشته و پزشک دیگری غیر او  انکار قرار دھد؛ نیز اگر در روستا فقط

 شود؛ و... آن جا نباشد، کمک به بیماران بر وی واجب عینی می

 . مندوب (مستحب)٢
ندب به معنی دعوت و فرا خواندن به کاِر مھم است و مندوب به معنای  -٢٨

 گوید: چیزی است که فرد به آن فرا خوانده شده است، چنانچه شاعر می

                                           
 .٣٦٦الرسالة، ص  -١
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ـــــ ـــــألون أخ ـــــدهبمال يس ـــــني ين  اهم ح
 

 للنائبــــــات عــــــىل مــــــا قــــــال، برهانــــــاً  
 

خواند، آنان از او برای سخنش  ھا فرا می وقتی که برادرشان آنان را در سختی«
 ».شتابند خواھند و به یاری او می دلیلی نمی

اما در اصطالح، آن چیزی است که شارع انجام آن را به صورت غیر الزامی طلب 
ِک برد، اما تار ، مورد مدح قرار گرفته و ثواب میفاعِل آن کارکرده است، به نحوی که 

اما گاھی به خاطر ترک برخی از انواع مندوبات  ١گیرد، آن مورد ذم و عقاب قرار نمی
 گیرد. مورد سرزنش قرار می

ای مقارن آن باشد که بر  ی طلب است اگر قرینه بودن یک فعل، صیغه دلیل مندوب
را از آن اراده کرده است، خواه این قرینه  -و نه الزام -دباین داللت کند که شارع ن

َها ﴿و خواه غیر آن باشد؛ مثًال طلب در قول الھی:  نّص  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِذَا تََدايَنتُم  ٱ�َّ َءاَمُنٓوا

َسّ�ٗ فَ  َجٖل مُّ
َ
به اید! ھرگاه  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٢٨٢[البقرة:  ﴾ٱۡ�تُُبوهُ بَِديٍۡن إَِ�ٰٓ أ

ی وارده در سیاق  به قرینهتوّجه  که با »ھمدیگر تا مدت معینی وامی دادید، آن را بنویسید

مَِن َ�ۡعُضُ�م َ�ۡعٗضا فَۡلُيَؤّدِ ﴿آیه، یعنی: 
َ
ِيفَإِۡن أ َ�َٰنَتهُ  ٱۡؤتُِمنَ  ٱ�َّ

َ
اگر «، ]٢٨٣[البقرة:  ﴾أ

شده است، امانت او را برخی از شما به برخی دیگر اطمینان کرد، باید کسی که امین شمرده 
بر حتم و الزام داللت ندارد و بنابراین، این نص بر آن داللت دارد که  »باز پس دھد

و از نوع  .منظور از طلب نوشتن سند برای َدین، فقط ندب و استحباب است، نه لزوم
ست و اگر به شدن ا ارشاد کردن بندگان به اموری جھت حفظ حقوق خودشان از ضایع

 ی این اھماِل خویش را خودشان متحمل خواھند شد. ، نتیجهعمل نکننداین ارشاد 

�ۖ ﴿قول الھی:  اگر در ایشان خیری سراغ «، ]٣٣[النور:  ﴾فََ�تُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمُتۡم �ِيِهۡم َخۡ�ٗ
آزادی مالک در «ی شرعِی  ی قاعده به قرینهتوّجه  با .»داشتید، با ایشان مکاتبه نمایید

ای گروه جوانان! «، بر وجوب مکاتبه داللت ندارد. نیز، حدیِث »خودتصرف در ِملِک 
تواند نفقه را پرداخت نماید، ازدواج  ھرکدام از شما در زناشویی استطاعت دارد و می

ان داللت ندارد، با این قرینه که به صورت مکّلف ی ، بر وجوب ازدواج بر ھمه»کند
گرچه توانایی ازدواج را ھم  -ی رامکّلف نقل شده که ایشان ھر ج متواتر از رسول خدا

 نساخته است. مکّلف به ازدواج -داشته است

                                           
 .٣٢١، ص ٣و ج  ٤٠، ص ١واإلحکام، ابن حزم، ج  ٥٧٦المسودة، ص  -١
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نیز دارد، چون: سنت، نافله، مستحب، تطوع، احسان ھای دیگری  مندوب نام -٢٩
ی این الفاظ دارای معنایی نزدیک به ھم ھستند و به معنای مندوب  و فضیلت که ھمه

 .١بدون آن که الزامی در کار باشد اشاره دارند، یعنی انجام آن راجح است
 شود: مندوب، نوع واحدی ندارد، بلکه به چندین مرتبه تقسیم می

اند و جز در  آن را ھمواره انجام داده ج باالترین آن، آن چیزی است که رسول خدا
اند؛ مانند دو رکعت نماز مستحبی قبل از نماز صبح. این  موارد نادری آن را ترک نکرده

گیرد،  ھا مورد مالمت قرار می شوند و تارِک آن مؤکده نامیده میسّنت  نوع از مستحبات،
شرایط عادی است و  شود. مثال دیگِر آن، نکاح برای کسی است که در نمیاما مجازات 

ھای آن، اذان است که یکی از شعایر اسالم  کردن دارد و نیز، از مثال توانایی ازدواج
انگاری در مورد آن جایز  است که مربوط به یک مصلحت دینی عمومی ھستند و سھل

نظر پیدا کردند، به انجام آن  نیست و به ھمین دلیل، اگر اھل جایی بر ترک آن اتفاق
 وند.ش وادار می

بر  ج غیر مؤکد قرار دارد که اموری است که رسول خداسّنت  بعد از این مرتبه،
اند، مانند انجام چھار رکعت نماز قبل از نماز ظھر و مانند  انجام آن مداومت نداشته

ی تطوع برای کسی که بر انجام آن قادر است در آن وقت که آن کسی که به وی  صدقه
 ر و نیاز شدید قرار نداشته باشد.شود، در حالت اضطرا صدقه می
شود،  زواید نامیده میسّنت  ی سوم از مندوب، آن است که فضیلت و ادب و مرتبه

به عنوان یک  ج در امور عادی و روزمره که از رسول خدا ج مانند اقتدا به رسول خدا
 ج زد، مانند آداب غذا خوردن و نوشیدن و خوابیدن؛ اقتدا به رسول خدا انسان سر می

و دلبستگی مقتدی به ایشان داللت دارد، تعّلق  در چنین مواردی مستحب است و بر
اما تارک این امور مستحق سرزنش و عتاب نیست، زیرا جزء امور دینی نیستند و در 

 باشند، بلکه در شمار عادات ھستند. جایگاه عبادات نمی

                                           
اند که شارع مکّلفان را به آن فرا خوانده است. دلیل  مندوب را به آن دلیل به این اسم نامیده -١

گذاری آن به نفل  این است که شارع آن را دوست دارد. دلیل نام گذاری آن به مستحب ھم نام
ای  نیز این است که این امور ندبی، اموری مازاد بر فرایض ھستند و موجب حصول ثواب اضافه

گذاری آن به تطوع ھم این است که فاعل آن به صورت تبرعی آن را انجام  شوند. دلیل نام می
ضیلت نیز این است که انجام آن بھتر از ترکش است. رد گذاری آن به ف دھد و دلیل نام می

 به بعد. ٩١/ ١المحتار، ابن عابدین 
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 دو نکته
 و ادای آن را به شود ی واجب محسوب می مندوب، به طور کلی، مقدمه -٣٠ .١

با ادای مندوبات و  مکّلف سازد، زیرا یادآوری کرده برای وی آسان می مکّلف
کند. امام  ھا عادت می مداومت بر آن، ادای واجبات بر وی آسان شده، به آن

تر اعتبار شود،  اگر مندوب به صورتی عام«گوید:  شاطبی در این باره می
ی واجب است، یا  یا مقدمهیابیم که خادم واجب است، زیرا  درمی

 .١»ی آن، خواه از جنس آن واجبی موجود باشد و خواه نباشد کننده یادآوری
الزم نیست، اما به اعتبار کل  -تک تِک اقسام -مندوب گرچه به اعتبار جزء .٢

 درست نیست که مندوبات را به صورت مکّلف الزم است، به این معنی که برای
کند و به خاطر  و اشکال در عدالت وی ایجاد می ترک نماید، زیرا این قدحکّلی 

قصد  ج شود و به ھمین دلیل، رسول خدا آن مستحق تأدیب و بازداشتن می
ی کسانی را که به صورت دایمی نماز جماعت را ترک  کرده بودند که خانه

 .٢کنند، بسوزاند می
، از حیث قبل از نماز صبحسّنت  ی تطوعی و نماز پس، اذان و نماز جماعت و صدقه

 ھا به صورت کامل صحیح نیست. جزء، مندوب و از حیث کل الزم ھستند و ترک آن
ھم صحیح اّمت  ی ھای آن، ازدواج است که ترک ازدواج از جانب ھمه از دیگر مثال

گردد؛ پس به نسبت تک تک افراد، مندوب  میاّمت  نیست، زیرا این ترک موجب فنای
بنابراین، ترک دایمی مندوبات در «فرض کفایه است؛ اما به نسبت جماعت مانند است، 

 .٣»دگذار اوضاع دین تأثیرگذار است، اما اگر در برخی از اوقات ترک شود، تأثیری نمی

 حرام یا محرم. ٣
خواسته است که  مکّلف حرام آن است که شارع به صورت حتمی و الزامی از -٣١

رک آن مأجور و مطیع بوده، از آن خودداری کند و دست بردارد و در نتیجه، تا

                                           
 .١٥١/ ١الموافقات،  -١
ْن «فرماید:  مؤلف اشاره به این حدیث دارد که می -٢

َ
ْن آُمَر فِتْيَاِ� أ

َ
ٍد �َِيِدهِ، لََقْد َهَمْمُت أ ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
َواذل

وا يِل حِبُزَ  َق ُ�يُوتًا ىلَعَ َمْن ِ�يَها�َْستَِعدُّ َرِّ
ُ

. مسند امام احمد، »ٍم، ِمْن َحَطٍب، ُ�مَّ آُمَر رَُجًال يَُص�ِّ لِلنَّاِس، ُ�مَّ �
 . مترجم٨١٣٤ی  شماره

 .١٣٣ -١٣٢/ ١الموافقات، شاطبی  -٣
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ای  ، خواه دلیل تحریم آن قطعی بوده و شبھه١دھنده آن گناھکار و عاصی است انجام
در آن وجود نداشته باشد، مانند حرمت زنا و خواه این که دلیل آن ظنی باشد، مانند 

 اند. آحاد تحریم شدهسّنت  اموری که با
د که با دلیل قطعی حرام شده کنن احناف اسم حرام را فقط بر چیزی اطالق می

 نامند. است، اما اگر دلیل آن ظنی باشد، آن را مکروه تحریمی می
ی آن در  شود که ماده استفاده و فھمیده میھایی  صیغهتحریم یک چیز، از استعماِل 

بودن؛ مانند این آیه که  اصل، بر تحریم داللت دارد، از قبیل لفظ حرمت یا نفِی حالل

َ�ُٰتُ�مۡ ﴿: فرماید می مَّ
ُ
ازدواج با مادرانتان بر شما حرام «، ]٢٣[النساء:  ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

لُّ َماُل اْمِرئٍ «فرماید:  و مانند این حدیث که می .»است ِ�َ 
َ

 بِِطيِب َ�ْفٍس ِمنْهُ  ُمْسِلمٍ  ال
َّ

، »إِال
مال فرد مسلمان برای دیگری حالل نیست، مگر این که صاحب مال خود راضی «
ی نھِی مقترن به دلیل دال بر حتم و الزام و یا از ترتب  ، یا این که از صیغه٢»اشدب

شود؛ نوع اول، مانند این قول  استفاده و استنباط می ،عقوبت و مجازات بر انجام فعل

ْ فَ ﴿فرماید:  الھی که می ۡوَ�ٰنِ ِمَن  ٱلرِّۡجَس  ٱۡجَتنِبُوا
َ
ْ وَ  ٱۡ� ورِ قَۡوَل  ٱۡجَتنِبُوا ، ]٣٠[الحج:  ﴾٣٠ٱلزُّ

و نیز مانند این  .»دوری کنید و از شھادت دروغ و افترا بپرھیزیدھا  ھا یعنی بت و از پلیدی«

َها ﴿فرماید:  آیه که می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َما  ٱ�َّ نَصاُب وَ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓواْ إِ�َّ

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
رِۡجٞس  ٱۡ�

ۡيَ�ٰنِ ّمِۡن َ�َمِل  اید! در حقیقت،  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٩٠[المائدة:  ﴾ٱۡجَتنُِبوهُ فَ  ٱلشَّ
باشند؛ پس از این  خوارگی و قماربازی و بتان و تیرھای فال پلیدند و عمل شیطان می می

ِينَ وَ ﴿فرماید:  نوع دوم، مانند این آیه که می .»کارھای پلید دوری کنید يَۡرُموَن  ٱ�َّ
َ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ  ۡر�ََعةِ ُشَهَدآَء فَ ُ�مَّ ل

َ
تُواْ بِأ

ۡ
وُهمۡ ۡم يَ� ةٗ  ٱۡجِ�ُ کسانی که به «، ]٤[النور:  ﴾ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ

آورند، به آنان ھشتاد تازینه  دھند و سپس ھم چھار گواه نمی زنان پاکدامن نسبت زنا می

                                           
 .٣٢١/ ٣اإلحکام، ابن حزم  -١
را ذکر لفظ مسلمان در این حدیث نباید کسی گمان کند که مال ذمِی غیر مسلمان حالل است، زی -٢

داللت ندارد و در واقع، حرمت ماِل ذمی و عدم جواز  -حالل بودن ماِل ذمی -شریف بر این توھم
بودن وی، مانند حرمت مال مسلمان است، زیرا قاعده این است  اخذ مال وی جز در صورِت راضی

 س و علی بن ابی طالب». ستندی حقوقی که له یا علیه ماست، مثل ما ھ اھل ذّمه در ھمه«که: 
شان مانند جان و مال ما مصون  اند که جان و مال آنان به این دلیل ذّمه را قبول کرده«گوید:  می

 .٢٥٠/ ٣، شرح السیر الکبیر ٣٥٠/ ٢؛ سنن دار قطنی ١١١/ ٦نک: بدائع الصنائع، کاسانی ». باشد
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ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  و نیز مانند این آیه که می .»بزنید ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
َما  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يَأ ُظۡلًما إِ�َّ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ��
ۡ
گمان کسانی که اموال  بی«، ]١٠[النساء:  ﴾١٠يَأ

خورند و به زودی  ھای خود می خورند، انگار آتش در شکم یتیمان را به ناحق و ستمگرانه می
 .»خواھند سوختآنان با آتش سوزانی 

 انواع حرام
با استقرار احکام شرعی، ثابت شده که شارع ھر چیزی را که حرام کرده  -٣٢

ی خالص یا غالب آن حرام کرده و این مفسده، یا در ذاِت  است، فقط به خاطر مفسده
شود و یا این که  فعِل حرام است که این نوع حرام، حرام ِلذاِته یا حرام لعیِنِه نامیده می

باشد،  سده در ذاِت فعل وجود ندارد، بلکه در امری وجود دارد که متصل به آن میمف
 شود. این نوع از حرام، حرام ِلَغیره نامیده می

حرام لذاته آن است که شارع آن را ابتداءًا و از اساس، به خاطر ضررھا و  -٣٣
ج با محارم، ناپذیر از آن، حرام کرده است، مانند زنا، ازدوا مفاسدی ذاتی و جدایی

خوردن و خرید و فروش مردار، سرقت، قتل انسان به ناحق و سایر چیزھایی که به 
حکم این نوع از حرام، آن است که اصًال مشروع  اند. ھا حرام شده خاطر ذات و عین آن
نیست و اگر آن را انجام دھد، دچار ذم و نکوھش و حالل  مکّلف نبوده، انجام آن برای

این نوع، صالحیت این را ندارد که سببی شرعی باشد که احکام شرع شود.  مجازات می
شود و اثر شرعیش بر  بر آن مترتب شود و اگر ھم محل عقد قرار گیرد، عقد باطل می

حرام است و انجام آن  مکّلف شود؛ بر این اساس، مثًال خوردن مردار بر آن مترتب نمی
ت مالکیت بر مال مسروقه برای وی حالل نیست و سرقت سببی شرعی برای ثبو

شود و مردار اگر محل عقد  شود و زنا سببی شرعی برای ثبوت نسب و توارث نمی نمی
شود و آثار وارده بر عقد بیع  بیع قرار گیرد [یعنی خرید و فروش شود] عقد باطل می

در مورد یک محرم انجام گردد و عقد نکاح، اگر  ب نمیترتصحیح شرعی بر این بیع م
ل است و آثار وارده بر نکاح صحیح شرعی، از قبیل ثبوت نسب، توارث میان شود، باط

گردد، بلکه دخول و  شدن آنان بر ھمدیگر، بر این نکاح مترتب نمی دو طرف و حالل
 شود (و احکام زنا را به دنبال دارد). مقاربت با آن زن زنا تلقی می

شوند، زیرا تحریم  باح میگاھی بنا به ضرورت، اموری که حرام لذاته ھستند، م -٣٤
باشد که با حفِظ ضروریاِت خمس، یعنی حفِظ دین،  ھا می ھا به سبب مفاسد ذاتی آن آن
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جان، عقل، ناموس و مال، در تعارض است و بنابراین، خوردِن مردار در زمانی که خوف 
شود و خوردِن شراب برای جلوگیری از ھالکت  ھالک فرد از گرسنگی برود، حالل می

شود، زیرا حفظ نفس امری ضروری است و برای دستیابی به آن الزم  حالل می فرد،
 است که شیء حرام مباح گردد.

حرام لغیره آن است که در اصل مشروع بوده است، زیرا در آن ضرر و  -٣٥
 کهای وجود ندارد، یا این که منفعت آن غالب است، ولی با چیزی قرین شده  مفسده

مانند نماز در مکان غصبی، خرید و فروش در ھنگام اذان نماز مقتضِی تحریِم آن است، 
ا قه شده برای شوھر اول، عقد نکاح یجمعه، نکاح به قصد تحلیل زن سه طال

خواستگاری بر خواستگاری دیگری، طالق ِبدعی، بیوِع آجال یا آنچه که به بیوع عینه 
قبیل که به خاطر امری باشد و چیزھایی از این  ھا ربا می موسوم است و مقصود از آن

به خاطر ذات فعل نیست، است و تحریم ھا شده  خارج از ذات فعل تحریم عارض آن
لکن چیزی با آن ھمراه شده که در آن زیرا فعل فی نفسه خالی از مفسده و ضرر است، 

ھای مذکور، نماز ذاتًا مشروع و  مفسده و ضرر قرار داده است؛ چنانچه مثًال در مثال
از در زمین اما چون امری حرام، یعنی غضب، با آن ھمراه شده است، از نمواجب است، 

نیز ذاتًا مباح است، لکن وقوع آن در ھنگام ندای (اذان)  غصبی نھی شده است؛ بیع
ی بازماندن از رفتن برای ادای نماز جمعه را در آن قرار داده است  نماز جمعه، مفسده

اح ذاتًا مشروع و مباح یا مندوب است، اما و به ھمین دلیل از آن نھی شده است؛ نک
ی  چون خواستگاری در این جا بر خواستگاری شخص دیگری واقع شده است، مفسده

آزار دادن دیگران و دشمنی و کدورت ناشی از آن در آن قرار داده و به ھمین دلیل 
ی بازیچه قرار دادن  شارع از آن نھی کرده است؛ در نکاح به قصد تحلیل، مفسده

اش وجود دارد و به ھمین سبب  اسباب شرعی و استعمال آن در غیر موارد وضع شده
 مورد نھی شارع قرار گرفته است.

حکم این نوع از حرام براساِس نگاه ما به آن استوار است؛ زیرا محرم لغیره از  -٣٦
جھِت اصل و ذاِت خود مشروع است، اما از جھت اتصال یک امر حرام به آن غیر 

است و به دلیِل ھمین مسأله، برخی از فقھا جھت مشروعیِت اصل آن را بر مشروع 
اند: صالحیت این را دارد که سببی شرعی  حرمت امر متصل به آن غلبه داده و گفته

ده است، گردد، گرچه به اعتبار آنچه به آن متصل ش باشد و آثارش ھم بر آن مترتب می
ی آن، از این جھت است که دچار  دھنده ن علت، انجامیمباشد و به ھ منھی عنه می
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شود نه از آن جھت که خود فعل را انجام داده. بنابراین دیدگاه، نماز در مکان  گناه می
کند، در حالی  به انجام آن را مبرا می مکّلف ی فرد ذّمه غصبی، صحیح و مجزی بوده،

فعل را به دو بخش  که شخص به خاطر غصب، گناھکار است (یعنی در واقع، این
آن انجام داده را با ارکان شرایط اند به اعتبار این که شخص نماز  اند و گفته تقسیم کرده
به متعّلق  نماز خوانده کهکه در مکانی صحیح است، اما به این اعتبار است، نماز 

خرید و فروش در دیگران است و غصب شده، کار وی با گناه ھمراه است). ھمین طور، 
صحیح ولی توأم با گناه است، زیرا در این وقت واقع  ،ندای (اذان) نماز جمعهموقع 

شده است. اما برخی از فقھا جھت فساد امر متصل به فعل را بر مشروعیت اصل خود 
اند که فعل فاسد است و اثر شرعِی فعل بر آن مترتب  به این شدهفعل غلبه داده و قایل 

ھا جھت فساد جایی برای مشروعیت  یرا به نظر اینشود و فاعل آن گناھکار است، ز نمی
بودِن نماز در  گذارد و بر ھمین اساس، این گروه از فقھا قایل به باطل اصل آن باقی نمی

 .١اند مکان غصبی، نکاح محلل، طالق بدعی و غیره شده

 . مکروه٤
یا آنچه که  ٢دادن آن است، مکروه آن است که ترکش اولی و بھتر از انجام -٣٧

طلب کرده است، مانند  مکّلف و غیر الزامی ازشارع ترک آن را به صورت غیر حتمی 
ھای نھی  این که مثًال صیغه در نفس خود دال بر کراھت باشد یا این که یکی از صیغه

برده باشد. مورد اول،  »کراھت«به معنای  »تحریم«ای آن را از معنای  باشد و قرینه

َؤاِل، َو�َِضاَعَة إِنَّ ا�َّ يَْ�َرُه لَُ�ْم «فرماید:  ه میمانند این حدیث ک َة السُّ ِ�يَل َوقَاَل، َوَ�رْثَ
مواردی که نباید مطرح شود) و ھای زیاد (در  خدای متعال بگو مگو و سؤال«، »الَْمالِ 

فرماید:  و این حدیث که می» داند کردن مال را برای شما مکروه می حیف و میل و ضایع

ْ�غَ «
َ
َالُق أ ِ الطَّ  ا�َّ

َ
ََالِل إىِل

ْ
ترین حالل در نزد خدای متعال  طالق مبغوض«، »ُض احل

َها ﴿فرماید:  مورد دوم، مانند این آیه که می». است ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ� �َۡ�  ٱ�َّ ْ َ�ۡن  َٔ َءاَمُنوا لُوا

ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ 
َ
اید! از مسایلی  ایمان آوردهای کسانی که «، ]١٠١[المائدة:  ﴾أ

ای که آن را  قرینه .»سؤال نکنید که اگر فاش و آشکار شوند، شما را ناراحت و بدحال کنند

                                           
 بیشتری در این باره ذکر خواھد شد.ان شاء الله در مبحث صحت و فساد و نھی، توضیح  -١
 .٢٥٠المحالوی، ص  -٢
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فرماید:  از معنای تحریم به معنای کراھت برده است، قسمت دوم خود آیه است که می

ُل  َٔ �ن �َۡ� ﴿ ْ َ�ۡنَها ِحَ� ُ�َ�َّ ُ َ�َفا ُ�ۡبَد لَُ�ۡم  ٱلُۡقۡرَءانُ لُوا ۗ وَ  ٱ�َّ ُ َ�ۡنَها َ�ُفوٌر  ٱ�َّ
شما آشکار  یبرا ید،ھا سؤال کن و اگر به ھنگام نزول قرآن، از آن«، ]١٠١[المائدة:  ﴾١٠١َحلِيمٞ 

 ».بردبار است ی ھا عفو کرده است، و خداوند آمرزنده خداوند از آن ،شود یم
گیرد  مالمت قرار می شود، اما مورد حکم مکروه، این است که فاعل آن گناھکار نمی

 برد. و تارک آن اگر آن را به خاطر خدا ترک کرده باشد، مورد مدح قرار گرفته، ثواب می
ھاست، چه آنان  آنچه در مورد مکروه ذکر شد، از نگاه جمھور و به اصطالح آن -٣٨

 دانند: دانند که ذکر شد. اما احناف مکروه را دو نوع می مکروه را ھمان یک نوع می

 ه تحریمی:مکرو
که بر اساِس یک دلیل ظنی و نه قطعی، شارع، به صورت حتمی آن است  -١

طلب کرده است، مانند خواستگاری بر خواستگاری  مکّلف خودداری از آن را از
خبر آحاد ثابت  شخص دیگر و بیع بر بیع دیگری؛ زیرا که نھی از این دو مورد با

از مکروه در مقابِل واجب شده که دلیل ظنی است. در نزد احناف، این نوع 
قرار دارد و حکم آن، ھمان حکم حرام در نزد جمھور است، یعنی فاعل آن 

بودِن دلیل آن، منِکرش  به خاطر ظنیات است، گرچه مستحق عقاب و مجاز
 شود. کافر نمی

 مکروه تنزیھی:
طلب کرده است،  مکّلف آن است که شارع به صورت غیر الزامی ترک آن را از -٢

مانند خوردن گوشت اسب به خاطر نیاز به آن در جنگ و وضو گرفتن از مابقی 
اند. حکم این نوع مکروه، آن است که فاعلش  آبی که پرندگان شکاری نوشیده

 .١استگیرد، گرچه انجام آن خالف اولی و افضل  مورد ذم و عقاب قرار نمی
اختالف آنان در فرض و واجب است،  نظر میان جمھور و احناف مانند این اختالف

                                           
خالف اولی به معنای نھِی غیر جازِم غیر مخصوص از ترِک مندوبات است؛ به این معنی که این  -١

باشد، چون امر به یک چیز مفیِد نھی از ترک آن است، مانند  نھی مستفاد از امر به آن مندوبات می
شود و مانند ترک نماز ضحی؛ اما اگر با نھِی  فتن متضرر نمیگر افطار مسافری که با روزه

/ ١مخصوِص غیر جازم از چیزی نھی شد، این مفیِد کراھت منھی عنه است. نک: جمع الجوامع، 
 . مترجم٨٢ -٨٠
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اند و بر آنند که: اگر دلیل (منع  ترک فعل نگاه کردهحنفیه به دلیِل طلِب الزامی  چون
از یک عمل) قطعی [مانند نص قرآن یا حدیِث متواتر] باشد، آن عمل حرام است، اما 

لزامی اگر ظنی [مانند اخبار آحاد] بود، مکروه تحریمی است و اگر طلب ترک غیر ا
بودن به دلیل نگاه  باشد، مکروه تنزیھی است. اما جمھور از حیث قطعی یا ظنی

اند و به نظر آنان، اگر طلب  اند، بلکه فقط به طبیعت طلب ترک فعل نگاه کرده نکرده
الزامی باشد، فعل حرام است، خواه دلیل آن قطعی و خواه ظنی باشد، اما اگر طلب 

دانند و این نوع [مکروه] در مقابل مکروه تنزیھی  مکروه میترک غیر الزامی باشد، آن را 
 در دیدگاه احناف قرار دارد.

 . مباح٥
را بین انجام یا ترک آن مخیر کرده است و  مکّلف مباح آن است که شارع، -٣٩

کردن آن مدح و ذمی وجود ندارد و به آن حالل گفته  دادن یا ترک برای انجام
 .١شود می

 شود: چیز شناخته می بودن، با چند مباح

 ٱۡ�َوۡمَ ﴿فرماید:  بودن آن را بیان دارد، مانند این آیه که می الف. شارع در نصی حالل
ِحلَّ لَُ�ُم 

ُ
ّيَِ�ُٰتۖ أ ِينَ َوَطَعاُم  ٱلطَّ ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
َُّهۡمۖ  ٱۡلِكَ�َٰب أ  ﴾ِحّلٞ لَُّ�ۡم َوَطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل

زھای پاکیزه حالل گردید و خوراک اھل کتاب برای ی چی امروزه برای شما ھمه«، ]٥[المائدة: 
 ».شما حالل است و خوراک شما ھم برای آنان حالل است

ندارد، نص » إثم یا ُجناح یا َحَرج (گناه و اشکال)«ب. شارع بر این که چیزی 

َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ  ٱۡضُطرَّ َ�َمِن ﴿فرماید:  گذاشته باشد؛ مورد اول ماننده این آیه که می
جو و  ولی آن کس که مجبور شد، در صورتی که طغیانگر (لذت«، ]١٧٣[البقرة:  ﴾فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� 

دوم مورد  .»انگار و ستمگر) و متجاوز (از حد سد جوع) نباشد، گناھی بر او نیست سھل

 ٱلنَِّسآءِ ِمۡن ِخۡطَبةِ  ۦا َعرَّۡضُتم بِهِ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيمَ ﴿ فرماید: مانند این آیه که می
 
َ
نُفِسُ�مۡ أ

َ
ۡ�َننُتۡم ِ�ٓ أ

َ
و گناھی بر شما مردان نیست که به طور کنایه از «، ]٢٣٥[البقرة:  ﴾ۡو أ

این  مورد سوم مانند .»زنانی خواستگاری کنید و یا در دل خود بر این کار تصمیم بگیرید

ۡ�َ�ٰ لَّۡيَس َ�َ ﴿فرماید:  آیه که می
َ
ۡعَرِج َحَرٞج َوَ� َ�َ  ٱۡ�

َ
 ٱلَۡمرِ�ِض َحَرٞج َوَ� َ�َ  ٱۡ�

                                           
 .٤٠/ ١؛ الشاطبی ٦الشوکانی، ص  -١
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ۡو ُ�يُوِت َءابَآ�ُِ�مۡ 
َ
ُ�لُواْ مِۢن ُ�ُيوتُِ�ۡم أ

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ بر «، ]٦١[النور:  ﴾َحَرٞج َوَ� َ�َ

ت که (اشخاص صاحب عذر چون) کور و لنگ و بیمار و بر خود شما (تندرستان) گناھی نیس
 ».ھای پدرتان غذا بخورید ھای خودتان یا خانه در خانه

ای آن را از معنای وجوب به معنای  ی امر از چیزی تعبیر شود، اما قرینه ج. با صیغه

ْۚ �َذا َحلَۡلُتۡم فَ ﴿فرماید:  اباحه ببرد، مانند این آیه که می ھرگاه از «، ]٢[المائدة:  ﴾ٱۡصَطاُدوا
که آیه بیانگر این است که اگر از احرام حج خارج شدید،  .»کنیداحرام خارج شدید، شکار 

 صید کردن برای شما مباح است.
. ١ھا، در اشیاء استصحاب شود بودِن آن د. حکم اصلی در مورد اشیاء، یعنی مباح

ی احکام  ادّله در مبحث استصحاب و به عنوان یکی از -ان شاء الله -تفصیل این بحث
 ذکر خواھد شد.

ین قاعده، اصل در افعال، از قبیل عقود و تصرفات و اشیاء، از قبیل جمادات یا بنابرا
و در نتیجه، آنچه که دلیلی از جانب شارع به ھاست  بودن آن مباححیوانات یا نباتات، 

ی اصلی،  صورت صریح حکمش را بیان نکرده است، حکم آن بنابر استصحاب اباحه
، حکم اباحه را در این اشیاء نیز اعمال (یعنی براساس دلیل استصحاباباحه است 

 ھا وجود ندارد). کنیم، چون دلیلی بر تحریم یا حلیت آن می
چیزی که مباح است، حکمش این است که انجام آن ثواب و ِعقابی ندارد، اما گاھی 

گیرد، مانند کسی که تمرینات متنوع بدنی  میتعّلق  به خاطر نیت و قصد، به آن ثواب
 دھد که برای جنگ با دشمناِن (اسالم) قوی شود. انجام می را به این نیت

این است مباح بنا بر تفسیری که از آن شد، به نسبت توّجه  ھای قابل از نکته -٤٠
است، اما به نسبِت کل (ھمگان)، ترک آن و یا انجام آن مطلوب است و بنابراین، جزء 

ھا،  ی زمان اوقات است نه ھمهاباحه متوجِه جزئیات است نه کلیات و متوجه برخی 
ھای مباح را  تواند انواع خوراکی می مکّلف مانند خوردن که مباح است به این معنی که

برگزیند و آنچه را که خواست، برگیرد و آنچه را که نخواست دست نزند، ھمانگونه که 
حالت تواند خوردن در وقتی از اوقات را ترک کند؛ با وجود این، اصِل خوردن، در  می

                                           
ایی که شارع حرام باشند، مگر آن اشی ھا مباح می ی آن یعنی: در اشیاء، اصل این است که ھمه -١

کرده است و این حکِم اصلی، به دلیل عدم وجود نافی و مغّیر، در مورد اشیایی که فاقد حکم 
 ھستند، اعمال شود. مترجم



 ٤٣  فصل اول: حکم و اقسام آن

کلی، مطلوب (و الزم) است، زیرا زندگی انسان بستگی به آن دارد و حفظ زندگی ھم 
 الزم است. مکّلف بر

پذیر و خوشایند و پاکیزه، از  ھای دل ھا و لباس ھا، نوشیدنی بردن از خوراکی بھره
تواند که از این چیزھای جزئی  می مکّلف حیث جزء و در برخی حاالت، مباح ھستند و

نبرد، خواه خوراکی و خواه نوشیدنی یا پوشیدنی باشند و اگر  یااز امور پاکیزه بھره ببرد 
ھا، انجام خوردن یا نوشیدن یا  ای اوقات، با وجود توانایی در استفاده از آن در پاره

ھا را ترک  آنی کلّ  پوشیدن را ترک کند، گناه و حرجی بر وی نیست، اما اگر به طور
 ج کند، این شرعًا برخالف مندوب است، چرا که در حدیث آمده است که رسول خدا

ھای دنیوی زیادی را به شما ارزانی داشت، شما نیز به  اگر خداوند نعمت«فرمایند:  می
چیزھای کّلی  پس ترِک ». ھا استفاده کنید صورت زیاد [البته بدون اسراف و تبذیر] از آن

ھا در حالت کلی، مندوب و مستحب  وشایند مکروه است و استفاده از آنپاکیزه و خ
ھا، مباح و حالل  در جزئیات آن، از لحاظ ترک یا انجام یا وقت آناست، اما انتخاب 

 است.
ھا و انجام  ھای خالی از حرام، مانند گردش در باغ و بستان ھا و سرگرمی بازی

ھایی از این قبیل، از لحاظ جزئی، مباح ھای مباح و شنیدن چیزھای مباح و چیز بازی
از حاالت آن را انجام در برخی اوقات و در برخی  مکّلف معنی که اگرھستند، به این 

داد، در آن حرج و گناھی وجود ندارد، اما اگر این امور را عادت خود ساخت و وی 
کار  اوقات خود را در آن سپری نمود، این خالف محاسن عادات است و به این خاطر

ی دوام و  شود و بر این اساس، کراھت، در این جا، بر پایه وی تبدیل به مکروه می
کردن اوقات خود در آن استوار است، نه بر خوِد  استمرار دادن به آن سرگرمی و سپری

دادِن آن در برخی از اوقات و نه به  آن عمل، به اعتبار جزء، یعنی به اعتبار انجام
 مداوم.ی عادت و به طور  گونه

مقاربت مرد با زِن خود، امر مباحی است، اما ترک کامل و دایمِی آن حرام است، زیرا 
شود؛ پس اباحه در  موجب ضرر رساندن به زن و از میان رفتن مقاصد ازدواج می

ی جزئیات و اوقات آن است و حرمت، مبنی بر ترک کامل و دایمی آن  مقاربت، بر پایه
 .١باشد می

                                           
 به بعد. ١٣٠/ ١الشاطبی،  -١
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 . عزیمت و رخصت٦
عزیمت و رخصت از انواع حکم تکلیفی ھستند، زیرا عزیمت، اسم چیزی است  -٤١

شارع که شارع، به طور عام، طلب نموده یا مباح کرده است و رخصت، اسِم آنچه که 
مباح  ،از آنان ینسبت به مکّلفان و دفع حرج و سخت یفتخف یدر ھنگام ضرورت و برا

حکم تکلیفی ھستند؛ اما برخی معتقدند که اباحه ھردو از اقسام  طلب و و کرده است
عزیمت و رخصت از اقسام حکم وضعی ھستند، به این اعتبار که عزیمت به این 

ان را سببی برای بقای احکام اصلی و استمرار مکّلف گردد که شارع احوال عادی برمی
 گردد که شارع احوال عارضی و غیر عادی ھا قرار داده است و رخصت به این برمی آن

ان قرار داده است و سبب ھم یکی از اقسام حکم وضعی مکّلف را سببی برای تخفیف از
ایم، پس عزیمت و  است. اما رأی گروه اول َاظھر است و ما نیز بر ھمین رأی رفته

 رخصت از اقسام حکم تکلیفی ھستند.
عزیمت در لغت، به معنی قصد بر وجه تأکید است، مثًال در قرآن آمده است:  -٤٢

ی  اما او ترک فرمان کرد و ما از او تصمیم و اراده«، ]١١٥[طه:  ﴾١١٥َعۡزٗما ۥنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ فَ ﴿

برای عصیاِن  ÷ . منظور آیه این است که تصمیم مؤکدی از آدم»استواری ندیدیم
پروردگاِر خود سر نزد. عزیمت در اصطالح ھم، به ھمان معناست که قبًال به آن اشاره 

اند: عزیمت اسم ھر آن چیزی است که  شد، ولی برخی از علما نیز در تعریف آن گفته
و معنی این تعریف، آن است  ١به امور عارضیتعّلق  اصلی از احکام شرعی است، بدون

به عذرھایی که ممکن توّجه  شود که بدون ای اطالق می کامی شرعیعزیمت بر اح :که
ھا  اند؛ پس عزیمت یع شدهھا تشر ی آن ان عارض شود، برای ھمهمکّلف است بر عموم

ان در مکّلف ی اند تا قانونی عام برای ھمه صلی ھستند که ابتداءًا تشریع شدهاحکامی ا
نشده است، مانند توّجه  ورت یا عذریھا به ضر شرایط عادی آنان باشد و در تشریع آن

عبادات. عزیمت به انواع حکم تکلیفی از وجوب، ندب، کراھت و اباحه نماز و سایر 
کنند که  شود و محققین فقط زمانی اسم عزیمت را (بر احکام) اطالق می منشعب می

 قرار داشته باشد. رخصتیدر مقابل آن 
است و در اصطالح نیز به ھمان به معنی سھولت و آسانی رخصت در لغت  -٤٣

اند: رخصت، عملی است  ای از علما در تعریف آن گفته هباشد؛ اما عّد  معنی مذکور می

                                           
 .١٢٧/ ٢التلویح،  -١
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 مکّلف بودِن سبِب حرام کننده، انجاِم آن به خاطِر عذر یا ناتوانی که که با وجوِد باقی
بودِن سبِب  ئم، یا: احکامی است که با وجود باقی و قا١دارد، به او اجازه داده شده است

کننده، به دلیل وجوِد یک عذر، تشریع شده و اگر عذر در میان نباشد، ُحرمت به  حرام
 .٢ماند حال خود باقی می

معنی این کالم ھمان است که در ابتدا ذکر شد؛ چون که رخصت احکامی است که 
اقی ان تشریع کرده است و اگر آن عذرھا نبود، حکم اصلی بمکّلف شارع بنابر عذرھای

شده است و سبب  ءاستثناکّلی  ماند، پس رخصت حکمی است که از یک اصل می
است  مکّلف ھا و عذرھا جھت دفع حرج و سختی از ھم، در نظر گرفتن ضرورت ءاستثنا

سازد و  ی اباحه منتقل می ی لزوم به مرتبه و در غالب اوقات، حکِم اصلی را از مرتبه
 کند، چنان که ذکر خواھد شد. جوب منتقل میی ندب یا و گاھی ھم آن را به مرتبه

 ھا انواع رخصت
ی امر حرام در ھنگام ضرورت: مانند این که فردی را مجبور و مکره  اباحه -٤٤ .١

کنند که اگر سخن کفرآمیز بر زبان نیاورد، او را خواھند کشت و فرد ھم، با 
ی متعال وجود ایمان و اطمینان قلبی خود، سخن کفر آلود بر زبان آورد؛ خدا

ۡ�رِهَ َوقَۡلُبهُ ﴿د: فرمای در این باره می
ُ
ِ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ُمۡطَم�ِنُّ ، ]١٠٦[النحل:  ﴾ٱۡ�ِ

. »ھایشان بر ایمان استوار است مگر کسانی که مجبور و وادار شوند، در حالی که دل«
خوردِن مردار و نوشیدن شراب نیز ھمین حکم را دارد، زیرا حفظ حیات امری 

غذایی و] گرسنگِی  ی است و شارع حکیم خوردن مردار را در حالت [بیضرور
رود و نوشیدن شراب را در حالت  شدیدی که خوف ھالک نفس در اثر آن می

رود، مباح کرده است.  میآبی و] تشنگِی شدیدی که در اثر آن خوف ھالک  [بی
او را نیز، اگر شخصی مجبور و وادار شد که اگر مال دیگری را تلف نکند، 

کنند، این حالت نیز ھمین حکم  خواھند کشت یا عضوی از بدن وی را قطع می
 شود. را دارد و اتالف مال غیر برای وی مباح می

 ی ترک واجب؛ مانند افطار در ماه رمضان برای مسافر و مریض جھت دفع اباحه .٢
و ھمچنین، ترک امر به معروف و نھی از منکر در صورتی که حاکم  مشّقت

                                           
 .١٨٨/ ١؛ آمدی ٩٨/ ١المستصفی،  -١
 .١٨٨/ ١؛ آمدی ١٢٧/ ٢التلویح  -٢
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 و طاغی باشد و کسانی را که به وی امر و نھی کنند به قتل برساند.ظالم 
ھا نیاز دارند، گرچه این عقود بر  دانستن برخی از عقودی که مردم به آن صحیح .٣

اند، مانند بیع سلم که با وجودی  مبنای قواعد عمومِی (شریعت) انجام نگرفته
شارع حکیم آن را  باشد، که بیِع شیِء معدوم است و چنین بیعی ھم باطل می

ھا آن را از  گیری بر آن ان و آسانمکّلف مباح اعالم کرده و جھت تخفیف بر
کرده و جایز دانسته است. نیز، مانند عقد  ءقواعد عمومی مبایعات استثنا

استصناع که با وجود این که بیع شیِء معدوم است، شارع به خاطر نیاز مردم 
به آن و به این دلیل که منع از آن سبب در َحَرج و تنگنا انداختن مردم 

 شود، آن را مباح دانسته است. می

 حکم رخصت
، حکِم اصلی را از لزوم به اختیار در رخصت، اصل بر اباحه است؛ زیرا رخصت -٤٥

سازد، زیرا مبنای رخصت، در نظر گرفتن  داشتن در بین فعل و ترِک فعل منتقل می
شدن  فقط با مباح ،از وی است و رسیدن به این مقصود ھم مشّقت و رفِع  مکّلف عذر

باشد؛ مثًال در ماه رمضان شخص مریض و  انجام فعل ممنوع و ترک مأمور بِه ممکن می
ی خود را بشکنند و افطار نمایند و نیز، اگر  رخصت روزهتوانند در عمل به  مسافر می

ی  توانند در عمل به عزیمت روزه بگیرند یا روزه روزه برای آنان ضرری نداشت، می
نامند، زیرا حکم اصلی  خود را ادامه دھند. احناف این نوع رخصت را رخصِت َترفیه می

 و نیز رفاه حال رکردِن با شده است، اما جھت سبکھمچنان باقی است و منعدم ن
 ، در ترک آن به وی رخصت داده شده است.مکّلف

تر است؛ ماننِد  بودن عمل به رخصت، عمل به عزیمت اولی گاھی ھم، با وجود مباح
بودن بیان لفظ کفرآمیز با زبان و با وجود اطمینان و ایماِن قلبی در حالتی که  مباح

کشند یا  ه شده باشد که اگر چنین لفظی را بر زبان نیاورد، وی را میفرد مجبور و مکَر 
کنند؛ ولی با این وجود، در چنین حالتی عمل به  یکی از اعضای بدنش را قطع می

زیرا این امر موجب اظھار سربلندی و عزیمت و بر زبان نیاوردن کفر اولی است، 
آوردن کافران و  ر حق، به خشممند بودِن خود به دین، صالبت و استواری خود د تعزّ 

شود و بر این مسأله داللت دارد  ی آنان و تقویت معنویات مؤمنان می تضعیف روحیه
اب دو نفر از مسلمانان را به ی کذّ  آنچه که روایت شده است که برخی از افراد مسیلمه

ر مورد اسارت درآوردند و آن دو را نزد مسیلمه بردند. مسیلمه از یکی از آنان پرسید: د
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در مورد من چه د چه نظری داری؟ گفت: او رسول خداست. مسیلمه گفت: محّم 
نظری داری؟ گفت: تو نیز! و مسیلمه او را رھا کرد و آسیبی به وی نرساند و سپس در 

د از آن فرد دیگر سؤال کرد و او گفت: او رسول خداست. مسیلمه گفت: مورد محّم 
مسلمان گفت: من َکر ھستم و چیزی پس در مورد من چه باوری داری؟ مرد 

شنوم. مسیلمه سه بار این سؤال را از وی پرسید و او باز ھم ھمان جواب را داد و  نمی
رسید، فرمود: فرِد اول  ج مسیلمه وی را کشت. وقتی که خبر این ماجرا به رسول خدا

ای او به رخصت خداوندی عمل کرد، اما دومی حقیقت را بر زبان آورد و (شھادت) گوار
 باد!

و به رسول خدا عمار بن یاسر، تحت شکنجه و آزار فراوان، سخن کفر بر زبان آورد 
ناسزاگویی کرد و خدایاِن مشرکان را مورد مدح قرار داد و وقتی که این خبر را به 

به وی فرمود: در ھنگام بیان آن سخن، قلب خود را  ج داد، پیامبر ج رسول خدا
فرمود: پس اگر آنان  ج ر ایمان مطمئن بود و رسول خداچگونه یافتی؟ عمار گفت: ب

 باز ھم این کار را تکرار کردند، تو نیز ھمان کار را تکرار کن.
بودن بیان کفر در حالت ضرورت و اکراه داللت دارد، اما روایت  این روایت بر مباح
 کند که صبر و عمل به عزیمت افضل و اولی است. اول بر این داللت می

ل به عزیمِت امر به معروف و نھی از منکر گرچه منجر به قتل شود، اولی نیز، عم
حمزه بن  ،سید الشھداء«روایت است که فرمود:  ج است، زیرا از رسول خدا

عبدالمطلب و مردی است که نزد سلطان و حاکم ستمگری سخن حقی را بگوید و آن 
 ».سلطان وی را به قتل برساند

ی وی، از  ظالم با وجود احتمال ستم و قھر و حمله کردن به حاکِم  پس، امر و نھی
ی واالِی  چنین شخصی را در مرتبه ج سکوت در برابر وی برتر است، زیرا رسول خدا

 اند. با حمزه بن عبدالمطلب دانسته شھادت، قرین و برابر
در این جا باید این را مدنظر قرار داد که ترک امر به معروف و نھی از منکر در 

گیرد،  خوف از ضرر رخصت است، مثًال اگر کسی که مورد امر و نھی قرار میھنگام 
کنند، به قتل برساند و چنان  حاکم ظالمی باشد که افرادی را که به وی امر و نھی می

این حکم فقط در مورد جزء  -با این وجود -که گفتیم عمل به عزیمت اولی است، اما
ی امت؛ پس جایز نیست  اص دارد نه به ھمهاست نه کل؛ به این معنی که به فرد اختص

به خاطر خوف از سلطان و حاکم ستمگر امر به معروف و نھی از منکر اّمت  ی که ھمه
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فرض کفائی است و واجب است که در را ترک کنند، زیرا امر به معروف و نھی از منکر 
ن است که ق پیدا کند، گرچه منجر به ھالک فرد شود، زیرا مگر نه ایتحّق اّمت  میان

اسالمی به آن اقدام کنند، گرچه اّمت  جھاد ھم فرض کفائی است و واجب است که
اقدام به آن سبب مرگ افراد شود؟ پس امر به معروف در این حالت، یکی از انواع جھاد 

از آن کنار بکشد و به آن اقدام نکند، گرچه این امر منجر اّمت  است و جایز نیست که
 نیز شود. به قتل برخی از افراد

گاھی ھم، عمل به رخصت واجب است، مانند خوردن مردار در ھنگامی که فرد به 
طوری در حالت ضرورت قرار دارد که اگر آن را نخورد، در اثر گرسنگی تلف شود که 
اگر فرد در این حالت مردار را نخورد و بمیرد، به این خاطر که سبب قتل و مرگ خود 

نُفَسُ�مۚۡ ﴿فرماید:  زیرا خدای متعال میباشد،  شده است، گناھکار می
َ
ْ أ  ﴾َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿فرماید:  نیز می .»کشیدو خود را ن«، ]٢٩[النساء: 
َ
ْ بِ�  ﴾ٱ�َّۡهلَُكةِ َوَ� تُۡلُقوا

تعلیل این حکم ھم، چنین  .»و خود را با دست خویش به ھالکت نیفکنید«، ]١٩٥[البقرة: 
است که مردار و شراب و چیزھایی مثل آن، به این خاطر که موجِب فساد عقل و نفس 

اند، اما اگر تنھا راه برای حفظ نفس و دفع ھالک از آن شوند،  شوند، حرام شده می
ھا واجب است، زیرا انسان حق ندارد که خود را تلف کند یا به ھالکت  خوردِن آن

یا در غیر حاالتی که شرع اجازه داده است در معرض ھالک قرار دھد، زیرا بیندازد، 
جان انسان ملِک حقیقی وی نیست، بلکه فقط ِملِک خالق آن، یعنی خدای متعال است 

تواند  (انسان) نمیپذیر  که به صورت امانت در اختیار انسان قرار داده است و امانت
و تصرف نماید. احناف این نوع از رخصت را  ی مالِک مال، در آن مال دخل بدون اجازه

نامند، زیرا در این حالت حکم اصلی  که عمل به آن واجب است، رخصِت ِاسقاط می
 ساقط شده و در مسأله فقط یک حکم: حکِم عمل به رخصت باقی مانده است.

 مبحث سوم: انواع حکم وضعی
 . سبب١

سبب، در لغت ھر آن چیزی است که برای رسیدن به مقصودی ویژه آن را  -٤٦
دھند و در اصطالح، چیزی است که شارع آن را معرفی برای  وسیله و دستاویز قرار می
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ای که این حکم در ھنگام وجود آن سبب،  شرعی قرار داده است، به گونهیک حکِم 
 .١گردد ایجاد و در ھنگام عدِم آن، منعدم می

توان سبب را در اصطالح چنین تعریف کرد که: سبب، ھر امری است  بنابراین، می
که شارع وجود آن را عالمتی بر وجود حکم و عدم آن را عالمتی بر عدم حکم قرار 
داده است، مانند زنا برای وجوب حد و جنون برای وجوب ِحجر و غضب برای وجوب 

مال غصبی و برگرداندن مثل یا قیمت بودن  ب شده در صورِت باقیصبرگرداندن مال غ
رفتن آن مال. اما اگر زنا و جنون و غصب منتفی شوند،  مال غصبی در صورت از بین

 شود. ھم منتفی می ) برگرداندن یا ضمانت ماِل (غصبی وجوب حد (مجازات) و حجر و

 انواع سبب
قسم تقسیم  باشد یا نباشد، به دو مکّلف سبب به این اعتبار که یکی از کارھای -٤٧

 شود: می
نبوده، در توان او ھم نیست، اما با این وجود اگر ایجاد شود،  مکّلف فعل ،سبب .١

شود، زیرا شارع وجود و عدم حکم را به سبب ربط داده  موجب ایجاد حکم می
ی وجوب حکم و عالمت ظھور آن است؛ مانند رسیدن  است و سبب اماره

حلول ماه رمضان برای وجوب روزه، ی زوال برای وجوب نماز،  آفتاب به نقطه
 شدن مردار و جنون و ِصغِر سن برای وجوب ِحجر. اضطرار برای مباح

شدن فطر و  بوده و در توان وی باشد، مانند سفر برای مباح مکّلف فعل ،سبب .٢
انجام قتل عمِد عدوانی برای وجوب قصاص و انجام عقود و تصرفاِت مختلف 

انجام بیع برای مالکیت یافتن مشتری بر مبیع و  ھا، از قبیل برای ترتب آثار آن
 ی انتفاع وی از ملِک خریداری شده. اباحه

 کنیم: است، دو گونه نگاه می مکّلف به این نوع از سبب که عمل
است که در این صورت، داخل در خطاِب تکلیفی  مکّلف الف. به اعتبار این که فعل

شود و انجام، یا ترِک آن مطلوب است  باشد و احکام خطاب تکلیفی بر آن جاری می می
 ر است.و یا این که فرد در ترک و انجام آن مخیّ 

احکام دیگری که شارع بر آن مترتب ساخته است که در این صورت،  اعتبارب. به 
و بنابراین، مثًال نکاح در ھنگام خوف از وقوع  ١آید از اقسام حکم وضعی به حساب می

                                           
 به بعد. ١١/ ١، آمدی ٩٤ -٩٣/ ١المستصفی، عزالی  -١
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شود و وجوب ھم، یک حکم  در زنا و وجود توانایی بر انجام تکالیف نکاح، واجب می
شود و در نتیجه، تمام آثار شرعی نکاح، از قبیل وجوِب َمھر و  تکلیفی است و سبب می

گردد و سببیت، یک حکم وضعی است؛ نیز ترک قتل  نفقه و توارث بر آن مترتب می
است و این یک حکِم تکلیفی و سبب وجوِب به صورت جزمی طلب شده عمِد عدوانی 

قصاص است و این سببیت، یک حکم وضعی است؛ ھمچنین بیع مباح است و این 
بودن، حکمی تکلیفی است و سبِب پدید آمدن مالکیِت فروشنده بر ثمن و مالکیِت  مباح

 مشتری بر مبیع است و این سببیت، یک حکم وضعی است.
 شود: بر آن، به دو قسم تقسیم می سبب، به اعتبار آثار مترتب -٤٨

شدن بر حد  ی ِفطر و مالک سبب برای حکم تکلیفی، مانند سفر، برای اباحه .١
 نصاِب اموال َزَکوی، برای وجوب پرداخت زکات.

است، مانند بیع، برای مالکیت مشتری بر  مکّلف سبب برای حکمی که اثر فعل .٢
شده و نکاح، برای حالل  قفی مالکیت واقف بر مال و َمبیع و وقف، برای ازاله

شدن حاللیت موجود در میان  شدِن زن و مرد بر ھمدیگر و طالق، برای زایل
 آنان.

 اتمسّبب ربِط اسباب به
 شوند، اگر چنانچه این اسباب ایجاد شوند و شرعاً  بات بر اسباب خود مترتب میمسبّ 

گردد، به عنوان مثال، قرابت و  ھا مترتب می محقق گردند، زیرا که احکام بر آن
بودن وارث به صورت  ق زندهخویشاوندی سبِب ارث است و شرِط آن، مرِگ موِرث و تحّق 

عدوانی یا اختالف دین است؛ پس اگر  باشد و ماِنع ارث، قتل عمد می میحقیقی یا حک
و موانع منتفی گردند، اثر سبب که میراث است، سبب ایجاد شود و شرایط آن محقق 

گردد و اگر شرط منتفی گردد، یا مانع ایجاد شود، سبب دیگر، سببی  بر آن مترتب می
 نیست که اثِر خود را به دنبال داشته باشد.

گیرد و رضایت یا  ھا، با حکم شارع صورت می ات بر اسباب شرعی آنمسّبب بترت
این قضیه ندارد و شارع است که اسباب را موجب تأثیری در  مکّلف عدم رضایت

آن را اراده کرده باشد و خواه اراده نکرده  مکّلف ات آن کرده است، خواهمسّبب پیدایش
باشد و خواه به آن رضایت داشته باشد و خواه به آن راضی نباشد. بنابراین، پسر از پدر 

                                                                                                       
 .١٨٨/ ١شاطبی  -١
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سبِب میراث است، گرچه  برد، زیرا پسر بودن، بنابر حکم و وضع شارع، خود ارث می
مورِث آن را ادا نکرده باشد و یا وارث آن را رد کند و نپذیرد. نیز کسی که عقد نکاح 

دھد، به این شرط که زوجه مھر یا نفقه نداشته و یا توارثی در میان آنان وجود  انجام می
تب نداشته باشد، شرط وی لغو و فاقد ارزش است، زیرا شارع بوده است که حکم بر تر

ر برای زن واجب شده، قد نکاح داده است و بنابراین، مھیافتن این آثار و آثار دیگر بر ع
 گردد. نفقه برای وی ایجاد گردیده و توارث در میان آنان برقرار می

 شوند، گرچه ی اسباب نیز منجر به آثار مقرِر شرعِی خود می به ھمین ترتیب، بقیه
 خواسته باشد.ھا را اراده نکرده و ن ھم آن مکّلف

 سبب و علت
گروھی از اصولیون معتقدند که: آنچه شارع آن را عالمتی برای وجود و عدم  -٥٠

حکم قرار داده است، یا در حکم دارای تأثیر است، یعنی عقل مناسبت میان آن و حکم 
تواند  کند و یا این که مناسبت آن با حکم مخفی و پنھان است و عقل نمی را درک می
شود؛ اما در  و یا سبب نامیده میعّلت  ت را درک کند که در حالت اول،این مناسب

ی  شود و نه علت. مورد اول، ماننِد سفر، برای اباحه حالت دوم، فقط سبب نامیده می
کننده بودن، برای تحریم خمر و صغِر سن، برای والیت بر فرد صغیر که  فطر و مست
کند،  میان سبب و حکم را درک میت شود که در این مسایل، عقل مناسب مالحظه می

کننده  است و به ھمین دلیل با رخصت تناسب دارد و مست مشّقت ی سفر مظنه چون
گردد، پس حکم تحریم شراب جھت حفظ عقل افراد از  بودن موجب فساد عقل می

کند که فرِد  سن و سالی و صغر سن فرد چنین ایجاب می فساد، با آن تناسب دارد و کم
یافتِن مصلحِت  قفات سودمند به حال خود را دریابد؛ پس برای تحّق نتواند به تصّر صغیر 

تناسب دارد. بدین فرد صغیر و دفع ضرر از او، حکم به والیت بر وی، با حال و وضعش 
عّلت  کننده بودن و صغِر سن، سبب و بینیم که در این مسایل، سفر و مست ترتیب، می

یعنی آنچه مناسبت آن با حکم  -شوند. مورد دوم احکام مربوط به خود محسوب می
مانند رؤیت ماه رمضان برای وجوب روزه که بدیھی است که عقل،  -شود شناخته نمی

و بین  -یعنی ھمان رؤیت (ھالل و حلول) ماه رمضان -وجِه مناسبت میان سبب
یابد و ھمین طور، غروب آفتاب سبب وجوب نماز مغرب است،  وجوب روزه را درنمی

لی عقل وجِه مناسبت بین این سبب و بین تشریع حکم به وجوب نماز مغرب را درک و
کند و به ھمین دلیل، شھود و فرا رسیدِن ماه رمضان و غروب آفتاب فقط سبب  نمی
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 نیست.عّلت  تی سبب است، اما ھر سببیشوند. پس ھر علّ  نامیده نمیعّلت  ھستند و
فقط مختص به آن چیزی است که عّلت  گروھی دیگر از اصولیون معتقدند که اسِم 

شده است و اسم سبب اختصاص به آن چیزی دارد که  شناختهمناسبت آن با حکم 
شود و سبب  سبب نامیده نمیعّلت  مناسبت آن با حکم شناخته نشده است و بنابراین،

 شود. نامیده نمیعّلت  ھم
اول که قایل به  واقعیت این است که این اختالف، ساده و جزئی است، زیرا گروه

در معنی سبب ھستند، ھردو را به این اعتبار که ھرکدام یک عالمت برای عّلت  دخول
گذارند و  ھا فرق می نامند و به اعتبار مناسبت با حکم، میان آن میحکم ھستند، سبب 

نامند، گرچه ھردو اسم سبب را بر  نمیعّلت  نامند، اما غیر مناسب را میعّلت  مناسب را
 کنند. ل میخود حم

 . شرط٢
شرط در لغت، به معنی عالمت مالزم (با یک چیز) است و در اصطالح، چیزی  -٥١

آن شیء  تف بر وجود یافتن آن است و خارج از حقیقاست که وجود یافتن شیء متوقّ 
آید، اما از عدم و  ھم ھست و از وجود یافتِن آن (= شرط) وجود یافتن شیء الزم نمی

 .١آید نبودِن آن، عدِم شیء الزم می
وجود یافتن آن به صورت شرعی است که آثار » وجود یافتن شیء«مراد از 

و حضور دو شاھد برای عقد شود، مانند وضو برای نماز  اش بر آن مترتب می شرعی
ایجاد نماز به صورت شرعی است که آثار وجود نماِز شرعی، از وضو شرط  کاح، چونن

شود، در  شدن، بر آن مترتب می ذّمه بودن و ُمجِزی بودن و باعث برائِت  قبیل صحیح
شود و  حالی که وضو جزئی از حقیقت نماز ھم نیست، کما این که گاھی وضو ایجاد می

ھد در عقد نکاح شرط ایجاد نکاح به صورت دھد و حضور دو شا نمازی ھم رخ نمی
شرعی است، به نحوی که احکام نکاح را در پِی خود دارد و آثار نکاح بر آن مترتب 

شود، لکن با این وجود، حضور دو شاھد جزئی از حقیقت و ماھیت عقد نکاح  می
 شود. یابند، اما نکاح منعقد نمی نیست، کما این که گاھی شاھدان ھم حضور می

                                           
 .٢٥٦محالوی، ص  -١
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 و ُرکن طشر
اشتراک شرط و رکن در این است که وجود یافتن شیء به صورت  ی نقطه -٥٢

شان این است که شرط امری  ی اختالف ھاست و نقطه شرعی متوقف بر ھرکدام از آن
خارج از حقیقت و ماھیت شیء است، ولی رکن جزئی از حقیقت و ماھیت شیء است، 

نماز است و وجود شرعی نماز بدون آن  مانند رکوع در نماز که رکن و جزئی از حقیقت
وضو که شرِط صحت نماز است، زیرا نماز بدون وضو ایجاد گردد و مانند  محقق نمی

ی  شود، لکن وضو چیزی خارج از حقیقت و ماھیت نماز است. نیز، مانند صیغه نمی
رکن عقد نکاح ھستند، زیرا جزئی از حقیقِت آنند  جاب و قبول در عقد نکاح که ھر دوای

باشد، اما امری خارج از ماھیت و حقیقت  و حضور شاھدان شرط صحت عقد نکاح می
 عقد نکاح است.

 شرط و سبب
وجه اشتراک شرط و سبب در این است که ھرکدام از آن دو به چیز دیگری  -٥٣

یابد، در حالی که ھیچیک  نمی ھا وجود مرتبط ھستند، به نحوی که آن چیز بدون این
این دو ھم نیستند و وجه اختالف از این دو جزئی از حقیقت آن شیء مرتبط با خود 

است، مگر این که مانعی در کار  مسّبب در آن است که وجوِد سبب مستلزم وجود
شود، اما از  خود می مسّبب باشد، چون که سبب با قرار داِد شارع، موجب پیدایِش 

 آید. جود مشروط فیه الزم نمیوجود شرط و

 انواع شرط
 مسّبب ، به شرِط سبب و شرِط مسّبب شرط، از حیث تعلقش به سبب یا -٥٤

 شود: تقسیم می
شرِط سبب، آن است که سبب را کامل کرده، معنای سببیت را در آن تقویت نموده 

لی است بودن که شرِط قت گرداند، مانند عمدی و عدوانی اثر سبب را بر آن مترتب می
باشد و در ِحرز (=محل نگھداری مخصوص یک  که خود سبب ایجاب قصاص بر قاتل می

شده، شرِط سرقتی است که خود سبب وجوب حد بر  قرار داشتن مال سرقت -کاال)
باشد و مرور َحول (= گذشتن یک سال) بر حد نصاِب یک مال از اموال َزَکوی،  سارق می

باشد و شھادت در عقد نکاح، شرِط آن است  میشرِط نصابی است که خود سبب زکات 
 که این عقد سبِب ترتب آثار شرعی بر خود قرار داده شود.
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در حین وفات بودِن وارث  ، مانند مرگ حقیقی یا حکمِی مورِث و زندهمسّبب شرِط 
ی ھستند که سبِب آن، خویشاوندی یا زوجیت یا عصوبة مورث که ھردو شرِط ارث

 باشد. می
گیرنده، به شرط شرعی و شرط جعلی تقسیم  اعتباِر منبع شرطشرط به  -٥٥

 شود: می
شرط شرعی، آن است که آن را شارع شرط گرفته است، یعنی شارع بوده که آن را 

تحقق یک چیز شرط گرفته است، مانند رسیدن صغیر به بلوغ برای تسلیم مال به برای 
 و جنایات مقرر کرده است. وی و سایر شروطی که شارع در عقود و تصرفات و عبادات

است، مانند  مکّلف ی شرط جعلی، آن است که منبع صدور شرط گرفتن آن، اراده
 گذارند، یا شرطی که شروطی که مردم در عقود و تصرفات خود برای ھمدیگر می

ی وی  گذارد که تنھا با ِصرِف اراده در آن دسته از تصرفات خود مانند وقف می مکّلف
 این نوع شرط، خود بر دو نوع است:گیرد.  انجام می

ق عقد را تحّق  مکّلف بر آن است، به این معنی کهآنچه که وجود عقد متوقف  .١
کند که خود گذاشته است و بنابراین، این نوع از  ق شرطی میق بر تحّق معلّ 

ی شروِط سبب است، مانند تعلیق کفالت بر عجِز بدھکار از پرداخت َدین  جمله
یق طالق بر یک امر، مثًال به زن خود بگوید: اگر سرقت و تعھد خود، یا تعل

ق و عقِد مشتمل بر آن را کردی، تو مطلقه ھستی. این نوع شرط را شرِط معلّ 
 نامند. ق میعقِد معلّ 

ھا بر ھیچ  ی عقود و تصرفات قابل تعلیق نیستند، زیرا تعلیق برخی از آن البته ھمه
ھستند که مفید مالکیت بر عین یا شرطی صحیح نیست که ھمان عقود تملیکی 

باشند. عقد نکاح و ُخلع نیز به این امور  منفعت در مقابل عوض یا بدون عوض می
دارای  -برخی دیگر از عقود و تصرفات، قابِل تعلیق بر شرط مالئم .١شود ملحق می

. اما ٢ھستند، مانند تعلیق کفالت ثمن به شرط استحقاق مبیع -مناسبت و سنخیت
برخی از عقود، چون وکالت و وصیت، قابلیِت تعلیق بر ھر نوع شرط و حتی شروط غیر 

                                           
به نظر ما، اگر نیازی وجود داشته باشد یا مصلحت اقتضا کند یا ضرورتی در کار باشد، شرط  -١

. در این کتاب ٢٨٨/ ٣باشد. نک: أعالم الموقعین، ابن قیم  تعلیقی در عقود تملیکی نیز جایز می
 .١٠٠/ ٦نظر ما وجود دارد. نک: نیل األوطار، آثاری دال بر این 

 یعنی فرد تعھد کند که اگر مبیع مال شخص دیگری بود، ثمن را به مشتری برگرداند. مترجم -٢
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 مالئم را ھم دارند.
شرِط مقارن عقد (یا شرِط ضمن عقد) مانند نکاح به شرط این که زوج زوجه را  .٢

از شھر و دیار زن بیرون نبرد، یا به این شرط که حق طالق برای زن باشد و 
شرط که مشتری کفیلی را برای ثمن بیاورد، یا به این شرط مانند بیع به این 

 شده سکونت کند. ی فروخته که فروشنده به مدت یک سال در خانه
ھا به عقود جایز است، باھم اختالف دارند؛  فقھا در مورد شروطی که اقتران آن

ه را ،اند و برخی، به صورت وسیع و بعضی برخی این شروط را به صورت محدود پذیرفته
سازند و در  را ملغی می مکّلف ی اند. گروه اول، اراده دو گروه را پیمودهمابین این 

ی  گذارند، مگر این که نصی شرعی در مورد اباحه را بر تحریم میعقدھا و شروط، اصل 
ھا ھستند؛ اما گروه دوم  و پیروان آن »ظاھریه«ھا وارد شده باشد. این گروه شامل  آن

اند و در باب عقود و شروط قدرت و نفوذ زیادی برای آن  اد گذاشتهرا آز مکّلف ی اراده
دانند، مگر این که نصی  ھا اصل را در عقود و شروط بر اباحه می اند، زیرا آن مقرر کرده

در مورد تحریم وارد شده باشد. این گروه شامل حنابله و پیروان آنان ھستند و در میان 
 باز گذاشته است. مکّلف ی ه را برای ارادهاین گروه، ابن تیمیه بیش از ھمه را

ھا وجود ندارد و فقط به اجمال  ی دو گروه و بررسی آن ادّله در این جا مجال بسط
 .١وییم که: قول گروه دوم راجح استتوانیم بگ می

 . مانع٣
ارع عدم وجوِد حکم یا عدم سبب و به عبارت دیگر بطالن مانع، چیزی است که ش -٥٦

 .٢نوع است: مانع حکم و مانِع سبب آن مترتب ساخته است. مانع، دو بر وجودسبب را 

                                           
به بعد. احناف شرط را  ١٤به بعد؛ و نظریة العقد، ابن تیمیه، ص  ٣٣٢/ ٣نک: فتاوی ابن تیمیه،  -١

رطی است که یا موافق مقتضای عقد است، یا این شرط صحیح که این ش -١دانند:  سه دسته می
شرط فاسد  -٢که مؤکِد آن و یا شرع در مورد آن اذن داده است، یا این که در عرف جاری است. 

که شرطی است که در آن یکی از متعاقدین یا کسی غیر از آن دو، منفعتی دارد و از نوع منافِع 
صحیح و فاسد، ھیچکدام در آن محقق . شرط باطل که آن است که معنِی ٣صحیح نیست. 

ی خود را فروخته به این شرط که کسی در آن سکونت نکند. شرط  شود، مانند کسی که خانه نمی
کند؛ اما شرط باطل لغو و فاقد اثر است و در عین وجود آن ھم، عقد صحیح  فاسد عقد را فاسد می

 باشد. می
 .١٨٥/ ١آمدی  -٢
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 الف. مانِع حکم
آید، گرچه سبب این حکم ھم با  آن است که از وجودش عدِم وجود حکم الزم می

 شرایط کامل وجود داشته باشد.
شود که در آن خصوصیتی وجود  مانع از این جھت سدی در برابر وجود حکم می

ی حکم متفق نیست، یعنی ھدف مورد نظر از حکم را  دارد که با حکمت و فلسفه
شدِن پدِر مقتول بودن از قصاص قاتل، زیرا اگر پدری فرزند  سازد، مانند مانع محقق نمی

شود، زیرا  ر وی الزم است، اما قصاص نمیخود را عمدًا و عدوانًا بکشد، گرچه دیه ب
ی تشریع قصاص بازداشتن افراد از اقدام به قتل است و مھربانی و شفقت و  فلسفه

عطوفتی که پدر نسبت به فرزند خود دارد، برای بازداشتن وی از قتل فرزند خود 
حکمت و غرِض تشریع قصاص، یعنی کند و بنابراین، ایجاب قصاص بر پدر،  کفایت می

کشد و فقط  سازد، زیرا پدر به طور عمد و عدوانی فرزند را نمی بازداشتن را محقق نمی
رد کند که مستلزم تقریر قصاص در مو در حاالت نادری اقدام به قتل فرزند خود می

و ھمینطور، برای آن که پدر  ١کردن وی است ءانثباشد، بلکه مستلزم است وی نمی
 .٢تواند سبب اعدام پدر خود گردد یسبب حیات فرزند است، پس فرزند نم

 ب. مانِع سبب
که عمل آن را باطل کرده، مانع از گذارد به نحوی  آن است که در سبب تأثیر می

در مانع خصوصیتی وجود گردد، زیرا  مسّبب شود که سبب مقتضی و باعث این می
ت سبب ی سبب در تعارض است، مانند َدینی که در باب زکا دارد که با حکمت و فلسفه

دانیم که رسیدِن مال زکوی به حد نصاب، سبِب وجوب  شود؛ می نقصان حد نصاب می
نیازی و توانگری فرد است  ی بی زکات است، چرا که در ملکیت داشتن حد نصاب نشانه

تواند به افراد نیازمند کمک برساند، ولی َدین با این معنای مورد  و فرِد توانگر ھم می
سازد، زیرا  در تعارض قرار دارد و آن را نابود می -توانگری یعنی -نظر در سبب زکات

در واقع به میزان بدھِی فرد از آن مال زکوی که به حد نصاب رسیده است، ِملک فرد به 

                                           

 ُ�ْقتَُل َوادِلٌ «فرماید:  اند که می این حدیث شریف استدالل کردهاین قول جمھور علماست و به  -١
َ

ال
هِ  ِ

َ
 ».شود ھیچ پدری به خاطر قتل فرزند خود قصاص نمی«، »بَِودل

این استدالل گاھی چنین مورد معارضه قرار گرفته که سبب اعدام پدر، کاری است که وی  -٢
 ست است.مرتکب شده است و بنابراین، تعلیلی که ذکر کردیم در
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ی توانگری باشد و  تواند مظنه و نشانه آید و دیگر مالکیت بر حد نصاب نمی حساب نمی
که به خاطر آن رسیدِن مال به حد در رسیدن مال به حد نصاب، آن معنا و مفھومی 
ماند و در نتیجه، این سبب موجب  نصاب سبب وجوب زکات شده است، باقی نمی

گردد. نیز، مانند قتل مورِث به دست وارث  خود، یعنی وجوب زکات نمی مسّبب پیدایش
در مجرای خود روان  -خویشاوندیاز قبیل  -شود که سبب که این امر مانع از آن می

، یعنی ارث گردد، زیرا در این مانع خصوصیتی وجود دارد مسّبب جب پیدایشگشته، مو
جانشین و که اساس و مبنایی را که ارث بر آن قرار دارد، یعنی اعتبار وارث به عنوان 

ھا وجود داشته، از قبیل یاری و دوستِی دایمی  َخَلِف مورث را و ھر آنچه که در میان آن
این مفاھیم به ھیچ وجه با جنایت قتل که این مفاھیم را از بین  کند، چون راب میرا خ
خوانی ندارد. ھمچنین اختالف دین و اختالف سرزمین نیز، ھردو مانع  برد، ھم می

 .١دسبب ھستن
چون که شارع قصدی  شود، بودن داخل در خطاب تکلیفی نمی مانعمانع از حیث 

رفتن حکم  شارع فقط بیان از بیندر تحصیل یا عدم تحصیل آن ندارد، بلکه مقصود 
دارای حد  مکّلف در صورت وجود مانع است و بنابراین، اگر مسّبب سبب یا بطالن

ی خود را  ذّمه شود که َدین موجود بر باشد، از وی خواسته نمینصاب مال زکوی 
برگرداند، بدین منظور که زکات بر او واجب شود، ھمانگونه که از مالِک حد نصاب ھم 

 اش ساقط نشود. ذّمه شود که قرض کند تا زکات از ری نمیجلوگی
جایز نیست که به صورت عمدی و برای فرار از احکام  مکّلف اما با این وجود، برای

تراشی کند، زیرا این از نوع حیله است و در شریعت اسالم حیله حالل  شرعی مانع
برای فرار از زکات، بعضی شود، مانند کسی که  ی آن گناھکار می دھنده نیست و انجام

اش،  کند تا قبل از مرور حول بر حد نصاب ماِل زکوی از اموال خود را به زنش ھبه می
 .٢ستاند حد نصاب ناقص شود و سپس بعد از مرور حول، آن مال را از زن خود پس می

                                           
اعتبار قتل مورث به دست وارث و اختالف دین یا سرزمین به عنوان موانع سبب در میراث، اعتقاِد  -١

اند، نه سبب، ولی به  ای دیگر از علما این امور را موانع حکم اعتبار کرده برخی از علماست، اما عده
ھم ھمین را اختیار  ھا به عنوان مانع برای سبب اولی است و خود ما نظر ما قرار دادن آن

 ایم. کرده
 .٢٨٩، ٢٨٨/ ١شاطبی  -٢
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 . صحت و بطالن٤
 معنی صحت و بطالن

به صحت انجام گیرد، شارع حکم ان با ارکان و شرایط کامِل آن مکّلف اگر افعال -٥٧
دھد، اما اگر بر این وجه صورت نگیرد، شارع حکم به عدم صحت آن  آن افعال می

 دھد. ھا می افعال، یعنی بطالن آن
گردد و اگر  است که آثار شرعِی عمل بر آن مترتب میصحت اعمال، به این معنی 

ارکان و شروط کاملش  ی عبادات باشد، مانند نمازی که با این عمِل صحیح از جمله
ی عادات یا معامالت  گردد و اگر از جمله از آن بری می مکّلف ی ذّمه انجام گرفته باشد،

ھا  باشد، مانند عقود بیع، اجاره و نکاح، آثار مقرِر شرعی ھرکدام از این عقود بر آن
 گردد. مترتب می

شود،  ھا مترتب نمی آنو بطالِن اعمال، به این معنی است که آثار شرعِی اعمال بر 
ی ارکانی باشند که شارع  شوند که دارای ھمه زیرا آثار شرعی بر اعمالی مترتب می

 ی عبادات باشد، طلب کرده است و در این صورت، اگر این افعاِل (ناصحیح) از جمله
ی عقود و تصرفات باشد، آثار شرعی  شود و اگر از جمله ھا بری نمی از آن مکّلف ی ذّمه

 .١شود ھا مترتب نمی بر عقود و تصرفاِت صحیح، بر آن مترتب

 صحت و بطالن از اقسام حکم وضعی ھستند
برخی از اصولیون معتقدند که توصیف فعل به صحت و بطالن از نوع حکم  -٥٨

گردد که شارع انتفاع از شیء را  تکلیفی است با این استدالل که صحت به این برمی
گردد که شارع انتفاع از شیء را حرام کرده است؛  یمباح کرده و بطالن به این برم

باشد و در بیع باطل انتفاع  چنان که در بیِع صحیح، انتفاِع مشتری از مبیع مباح می
 وی از آن حرام است.

                                           
ھا  در این جا باید در مدنظر داشت که لفظ صحت ھمانطور بر افعالی ھم که در آخرت ثواب بر آن -١

ھا  شود و لفظ بطالن نیز بر افعالی که عقاب و مجازات اخروی بر آن شود، اطالق می مترتب می
واه این فعل عبادت باشد و خواه معامله. ثواب و عدم ثواب گردد، خ گردد، اطالق می مترتب می
بستگی به قصد و نیت مکّلف دارد؛ اگر نیت وی از عبادت و فعل و ترک فعِل خود،   اخروی ھم

برد و نیز، اگر در افعال و اعمالی که در آن اختیار  امتثال امر شارع باشد، به خاطر آن ثواب می
ھا ثواب  مدنظر داشته باشد، به خاطر انجام یا ترک انجام آن دارد، اختیار شارع برای خود را

 .٢٩٩ -٢٩١/ ١برد. شاطبی،  می
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ِخیار برای فروشنده، به اجماع  دالبته این قول رد شده به این که بیع به شرط وجو
 .١تفاع مشتری از مبیع مباح نیستصحیح است، در حالی که در زمان خیار ان

از احکام وضعی ھستند، زیرا شارع  ،ای دیگر معتقد ھستند که صحت و بطالن عده
صحت به فعلی داده که دارای ارکان و شرایط کامل و صحیِح خودش تعّلق  حکم به

بطالن به فعلی داده که ارکان و شرایط آن کامل و صحیح تعّلق  است و حکم به
 .٢نیست

دھیم، زیرا در صحت و بطالن، نه فعل و نه ترِک فعل و نه  قول دوم را ما ترجیح می
تخییری در بین فعل و ترک وجود ندارد، بلکه در آن، فقط این ھست که شارع فعِل 

شرایط کامل خودش را به صفِت صحیح توصیف کرده و گفته است که داراِی ارکان و 
را که دارای ارکان و شرایط کامل خود نباشد،  گردد و یا عملی آثارش بر آن مترتب می

ی این معانی  شود و ھمه است که آثارش بر آن مترتب نمیباطل توصیف کرده و گفته 
ھا و معانی  ھم داخل در خطاب وضعی ھستند، زیرا این معانی و خصوصیات از ویژگی

 سبب ھستند و سبب ھم یکی از انواع حکم وضعی است.

 بطالن و فساد
ن و فساد در نزد جمھور به یک معنی ھستند، چون که به نظر آنان، ھر بطال -٥٩

عبادت یا عقد و یا تصرفی که بعضی از ارکان یا شرایط آن مفقود باشد، باطل یا فاسد 
گردد و بر این اساس، بیِع انجام گرفته از جانب  آن مترتب نمیاست و اثر شرعیش بر 

خلل در رکِن عّلت  ، بیِع ماِل معدوم و مردار، بهخلل در رکِن عاقد و نیزعّلت  مجنون، به
شوند، فاسد نیز نامیده  معقود علیه، باطل ھستند و ھمچنان که باطل نامیده می

شوند. بیع با ثمن غیر معلوم یا به صورِت مؤجل (نسیه) و تا وقت نامعلوم نیز، باطل  می
ز شرایط بیع، یعنی در شود، گرچه در این نوع بیع، خلل در برخی ا و فاسد نامیده می

اما احناف در مورد بطالن و فساد، تفصیلی به شرح  -و نه ارکان آن -اوصاف آن است
 زیر دارند:

در عبادات، اگر یکی از ارکان آن مفقود شود، مانند نماز بدون رکوع، یا یکی از  .١
شرایط آن وجود نداشته باشد، مانند نماز بدون وضو، چنین عبادتی، در ھردو 

                                           
 .١٨٧ -١٨٦/ ١آمدی  -١
 .١٢٣/ ٢التلویح  -٢
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شود، زیرا  شود و اثر شرعیش بر آن مترتب نمی باطل یا فاسد نامیده میحالت، 
 که در نظر آنان در عبادات باطل و فساد یک معنی دارند.

ای وجود  در معامالت، یعنی در عقود و تصرفات، اگر یکی از ارکاِن معامله .٢
ای ھم بر آن  شود و ھیچ اثر شرعی نداشته باشد، آن معامله باطل نامیده می

شود، مانند بیع از جانب مجنون یا بیع مردار یا نکاح محارم با وجود  مترتب نمی
لکن یکی از شروط آن، یعنی یکی آن کامل، بودِن آن؛ اما اگر ارکان  علم به حرام

شود و اگر  از اوصاف خارج از ماھیت این معامالت مفقود باشد، فاسد نامیده می
شود؛ مانند بیع با  عاقد اقدام به تنفیذ عقد کند، برخی از آثار بر آن مترتب می

ثمن غیر معلوم یا بیع با ثمن مؤجل تا زمان نامعلوم یا بیع مقترن به شرط 
کاح بدون حضور شھود که در بیع، اگر مشتری با اذِن فروشنده فاسد و یا ن

شود و اگر در نکاِح بدون  مبیع را قبض کند، مالکیت وی بر آن مبیع ثابت می
شود و در ھنگام جدا شدن زن از مرد  روی دھد، َمھر ثابت میشاھد آمیزشی 

َنَسب ھم، بر زن الزم است که عده بگذراند و جھت رعایت حق کودک، برای او 
 آید. (نسبت فرزندی) نیز پدید می

ھا، روشن گردید که ذاتًا بر عقد فاسد اثری شرعی مترتب  به این مثالتوّجه  با
گردد، بلکه فقط بنابر تنفیذ عقد این آثار مترتب گشته است و انگار به خاطر  نمی

نابراین، شارع قرار گرفته است. بتوّجه  ی موجود به سبِب عقد فاسد، تنفیذ محلِّ  شبھه
ی عقد یا  از نگاِه احناف، باطل آن است که خلِل آن در ارکان عقد، یعنی در صیغه

عاقدان و یا در محل عقد قرار دارد، اما فاسد آن است که خلِل آن راجع به اوصاف عقد 
بودن ثمن در عقد بیع،  است، اما به ساِن مجھولاست نه ارکان آن، زیرا ارکان آن سالم 

گویند: فاسد  ز اوصاف آن عارض شده است و به ھمین دلیل، احناف میخلل بر برخی ا
آن است که ارکان آن مشروع است، اما اوصافش مشروع نیست و باطل آن است که نه 

 .١مشروعی دارد و نه اوصاف مشروعی ارکان
ی زیر  اختالف جمھور و احناف در این موضوع، به اختالف آنان در دو مسأله -٦٠

 گردد: برمی

                                           
به بعد؛ الشرح  ٥/ ٢. نیز نک: کشاف القناع، ١٨٧/ ١به بعد؛ آمدی،  ٣٩١/ ٢تیسیر التحریر،  -١

به بعد؛  ٢٢٢/ ٢به بعد؛ حاشیة البجیرمی،  ٢٩٩/ ٥؛ بدائع الصنائع، کاشانی ٦٠/ ٣الکبیر، دردیر 
 به بعد. ٢١٣/ ٢؛ مقدمات ابن رشد، ٦١ -٦٠/ ٤الکنز، زیلعی 
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تعّلق  ا نھی شارع از یک عقد به معنای عدِم اعتبار آن در احکام دنیوی ولیآی .١
گناه در آخرت به فاعل آن است یا این که در احکام دنیوی ھم اندکی معتبر 
است و برای آخرِت فرد نیز گناه به ھمراه دارد؟ جمھور در پاسخ به این سؤال 

آن در صورت وقوع است و گویند: نھِی شارع از عقد به معنِی عدم اعتبار  می
علش این که در صورت وقوع، آثار شرعیش بر آن مترتب نشده، برای آخرِت فا

گویند که نھی، گناه به ھمراه دارد، اما  ھم گناه به ھمراه دارد؛ ولی احناف می
 گردد. موجب بطالن دایمِی عقد نمی

عقد به  آیا نھی از یک عقد به خاطر وجود خلل در اصل آن، مانند نھی از یک .٢
ت، یکی خاطر خلل در اوصاف آن است نه ارکانش؟ یعنی: آیا نھی در این دو حال

شود یا این که این دو باھم فرق  ھا اثری مترتب نمی از آناست و بر ھیچیک 
اند که نھی در ھردو حالت مساوی  دارند؟ جمھور در پاسخ به این سؤال گفته

امری متصل به اصل و ارکان عقد و است و فرقی میاِن نھی از یک عقد به خاطر 
میاِن نھی از آن به خاطر امری متصل به اوصاف آن، وجود ندارد و در نتیجه، 

گردد؛ اما  در ھردو حالت، عقِد منھی عنه معتبر نبوده، آثارش بر آن مترتب نمی
گویند: نھی اگر راجع به امری متصل به ارکان عقد باشد، این امر به  احناف می

عقد و عدم اعتبار آن در صورت وقوع است، مانند بیع مردار و بیع  معنی بطالن
روی داده از جانب مجنون، ولی اگر راجع به امری متصل به اوصاف عقد باشد، 

 .١شود عقد فاسد است نه باطل و برخی از آثار بر آن مترتب می

                                           
 به بعد. ٩/ ٢و  ٦١ -٦٠/ ١نک: المستصفی، غزالی،  -١





 

 

 فصل دوم:
 حاکم

در تعریف حکم ذکر شد که حکم، خطاِب خدای متعال است که به صورت  -٦١
دارد و این تعریف، به این نکته اشاره تعّلق  انمکّلف طلب یا تخییر و یا وضع، به افعال

 -دارد که در شریعت اسالم، مصدر احکام تنھا خدای متعال است و بنابراین، حاکم
تنھا خداست و ھیچ حکم و شرعی غیر از  -ی صدور حکم است یعنی آن که سرچشمه

آنچه که وی فرموده، وجود و اعتبار ندارد و قرآن ھم به این نکته رھنمون شده و 

إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿فرماید:  انان نیز بر آن اجماع دارند؛ خدای متعال در قرآن میمسلم
 ِ َ� َ�ُ ﴿فرماید:  و نیز می .»حکم و فرمان فقط از آِن خداست«، ]٥٧[األنعام:  ﴾ِ�َّ

َ
�

بر این اساس، حکم به  .»فرمان و حکم فقط از آن خداست و بس«، ]٦٢[األنعام:  ﴾ٱۡ�ُۡ�مُ 
باشد، زیرا غیر از خدا کسی حق صدور حکم  غیِر آنچه که خدا نازل کرده است، کفر می

نَزَل ﴿فرماید:  ندارد؛ خدای متعال می
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
فَأ

ل کرده است، حکم نکند، او ھرکس برابر آنچه که خدا آن را ناز«، ]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 
ی  ی انبیا ھم تنھا تبلیغ حکم خداوند است و وظیفه وظیفه .»گمان کافرند و امثال او بی

ھا بر مبنای مناھج و  مجتھدین نیز چیزی نیست جز شناخت این احکام و کشف آن
 قواعد علم اصول.

و - گرچه علما اجماع دارند که حاکم فقط خدای متعال است، اما در یک -٦٢
مسأله باھم اختالف دارند: نخست، این که آیا احکام خدای  -شاید بتوان گفت دو
شود یا این که عقل ھم این امکان را  ی رسوالن وی شناخته می متعال فقط به واسطه
ھا مستقل عمل کند و این استقالل عقل بر چه اساسی ممکن  دارد که در ادراک آن

باشد که بدون وساطت انبیا حکم خدا را کن شود؟ دوم، این که اگر برای عقل مم می
درک کند، آیا این ادراک موجب ایجاد تکلیف و توابع آن، چون ثواب و عقاب در آخرت و 

 شود؟ مدح و ذم در دنیا ھم می
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اند و ما در این جا به اجمال آرای آنان را ذکر و  علما در این دو مسأله اختالف کرده
 .١کنیم ن میس، رأی راجع از آن میان را بیاپس

قول اول: معتزله و گروھی از جعفریه، معتقدند که: در افعال، حسن و قبحی  -٦٣
به صفاِت فعل و نفع یا ضرر، تواند به صورت مستقل و با نگاه  ذاتی وجود دارد و عقل می

ی مترتب بر فعل، حسن یا قبح بیشتر افعال را درک کند و این  یعنی مصلحت یا مفسده
و  -وساطت و تبلیغ انبیا نیست، زیرا حسن یا قبح فعل دو امر عقلی ادراک، متوقف بر

ھا متوقف بر شرع نیست و حکم خدا ھم بر طبق  ھستند، یعنی ادراک آن -نه شرعی
کند و  حسن و قبحی است که عقل ما در مورد افعال درک کرده است، یا درک می

ن و نیک و انجام آن از بنابراین، آنچه که عقل نیک و َحسن بداند، نزد خدا نیز حس
انسان مطلوب است و انجاِم آن، مدح و ثواب و مخالفت با آن و عدم انجاِم آن ذم و 
عقاب در پی دارد و آنچه که عقل قبیح بداند، نزد خدا ھم قبیح و ترک آن از انسان 

 مطلوب است و ترک آن، مدح و ثواب و انجام آن ذم و عقاب به دنبال دارد.
دگاِه این افراد، احکام شرعی، فقط به صورت موافق با حسن و قبحی بنابراین، در دی

شوند که عقل در مورد افعال درک کرده است و پس آنچه که عقل حسن آن را  وارد می
کند و ممکن نیست که ترک آن را طلب  درک کرده باشد، شرع نیز انجام آن را طلب می

کند و ممکن  ترِک آن طلب را مینماید و آنچه که عقل قبح آن را درک کند، شرع ھم 
ھا را درک  تواند حسن یا قبح آن نیست که انجام آن را طلب نماید و آنچه که عقل نمی

ھا ھست، در این حالت امر و نھی  نماید، مانند آنچه در برخی از عبادات و کیفیت آن
 کند. ھا را معلوم و کشف می شارع در مورد این نوع از افعال، حسن یا قبح آن

اند که انسان قبل از بعثت انبیا یا قبل  شده این گروه، براساس این اصل خود معتقد
است، زیرا بر وی واجب است که آنچه را که عقل ُحسن  مکّلف از رسیدن دعوت به وی،

درک کرده است، انجام دھد و آنچه را که عقل قبح آن را درک کرده است، ترک آن را 

                                           
به بعد؛ مسلم الثبوت و شرح آن فواتح الرحموت،  ٢٧٦/ ١نک: مرقاة الوصول وحاشیة اإلزمیری،  -١

به بعد؛ التوضیح و شرح  ٦، شوکانی، ص إرشاد الفحول؛ ٥٥/ ١تصفی، غزالی به بعد؛ المس ٢٥/ ١
به بعد. در اصول جعفریه ھم نک به: القوانین، ابوالقاسم جیالنی؛ الفصول فی  ١٧٢/ ١آن التلویح 

به بعد؛ األرائك، شیخ  ٣٤/ ٢االصول، شیخ محمد حسین بن محمد رحیم؛ تقریرات النائینی، 
 به بعد. ١٣٠مھدی، ص 
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بدیھی است که تکلیف، مسؤولیت و حساب و  نماید، چون که این حکم خداست و
 کتاب و توابع آن چون ثواب و عقاب را نیز به ھمراه دارد.

و فقھای  -پیروان ابوالحسن علی بن اسماعیل أشعری -قول دوم: اشاعره -٦٤
موافق وی و جمھور اصولیون معتقدند که: عقل در ادراک حکم خدای متعال استقالل 

ھا واسطه شده (حکم خدا را به وی اعالم  انبیا و تبلیغ آنندارد، بلکه الزم است که 
ای وجود ندارد که بر خدا واجب گرداند که به  نمایند) و بنابراین، در افعال، حسن ذاتی

ای وجود ندارد که بر خدا الزم گرداند که از  ھا امر نماید و نیز در افعال، قبح ذاتی آن
شود؛ پس َحسن و  به چیزی نمی مقّید است و ی خدا مطلق ھا نھی نماید، زیرا اراده آن

نیک آن است که شارع انجام آن را طلب کرده و قبیح آن است که شارع ترک آن را 
طلب کرده است و بنابراین، فعل قبل از امر و نھی شارع فاقد حسن و قبح است و فقط 

خود فعل  شود که شارع به آن امر کرده باشد و نه به دلیل ُحسِن ذاتِی  وقتی حسن می
شود که شارع از آن نھی کرده باشد و نه به دلیل قبِح  و ھمچنین فقط وقتی قبیح می

از ذات گیرند و نه  ذاتی خود فعل و افعال، حسن و قبح خود را از امر و نھی شارع می
 خود.

اند که قبل از بعثت انبیا، خدای متعال در  این گروه، بنابراین اصل خود، معتقد شده
ھیچ حکمی ندارد و مادامی که پیامبری جھت تبلیغ احکام خدای متعال به  مورد افعال

شود و بنابراین، نه چیزی  مردم مبعوث نشده باشد، حکمی برای افعال آنان ثابت نمی
بر آنان واجب است و نه چیزی بر آنان حرام است و چون حکمی وجود ندارد، تکلیفی 

ساب و کتاب و مدح و ثواب و ذم و ھم وجود ندارد و چون تکلیفی وجود ندارد، ح
 عقابی نیز وجود ندراد.

و قول سوم: دیدگاه أبومنصور ماتردیدی و مذھب محققین حنفی مذھب  -٦٥
برخی از اصولیون و گروھی از جعفریه و برخی دیگر، این است که: افعال دارای حسن 

ل و مصالح و تواند آن را در بیشتر افعال بنابر صفاِت فع و قبحی ھستند که عقل می
ھا درک نماید، لکن از َحسن بودِن فعل برحسب ادراِک عقل، الزم  مفاسد مترتب بر آن

بودن فعل حسب ادراک عقل، الزم  آید که شرع ھم به آن امر کند و از قبیح نمی
ھا ھرچه ھم رشد یابد، باز قاصر  آید که شرع نیز از آن نھی نماید، زیرا عقل انسان نمی

توان ھمین را  اش وسیع شود، باز ناقص است و بنابراین، می دامنه است و ھر قدر ھم
کند، به این فعل  را درک میگفت که: ُحسنی که در یک فعل وجود دارد و عقل آن 
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کند و قبحی که در یک فعل وجود  دھد که شرع نیز به آن امر می صالحیت آن را می
دھد که شارع ھم از آن  رار میی این ق کند، فعل را شایسته دارد و عقل آن را درک می

ھستند که  -درک شده از جانب عقل -نھی نماید، اما نباید گفت که حسن و قبح
 ھا امر و نھی نماید. شوند که شارع به آن موجب این می

اند که: حکم خدای متعال بدون وساطت انبیا و  این گروه بنابراین اصل، معتقد شده
نابراین، قبل از بعثت انبیاء و قبل از رسیدن شود و ب بدون تبلیِغ ایشان درک نمی

دعوت، خدای متعال در افعال بندگان حکمی ندارد و چون حکمی وجود ندارد، 
 تکلیفی ھم وجود ندارد و چون تکلیفی وجود ندارد، ثواب و عقابی نیز در کار نیست.

 حقوِل راج
مورد تأیید قرآن و عقل است؛ در قرآن، آیات  قول سوم راجح است، چون -٦٦

فراوانی وجود دارد که داللت بر این دارند که خدای متعال، فقط به امور حسن امر 
کند و ُحسن و قبِح افعال ھم قبل از امر و نھی موجود و  کرده و از امور قبیح نھی می

َ إِنَّ ﴿فرماید:  اند؛ از جمله، خدای متعال می ثابت بوده ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
 ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ وَ  ٱلَۡعۡدلِ يَأ

� وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱلَۡفۡحَشآءِ َو�َۡنَ�ٰ َعِن  ٱۡلُقۡرَ�ٰ �يَتآيِٕ ذِي  يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم  ٱۡ�َۡ�ِ
ُرونَ  خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به نزدیکان دستور «، ]٩٠[النحل:  ﴾٩٠تََذكَّ

گری نھی  درازی و ستم گ و انجام کارھای ناشایست و دستدھد و از ارتکاب گناھان بزر می

ُمرُُهم ﴿فرماید:  نیز می .»دھد تا این که پند گیرید کند. خداوند شما را اندرز می می
ۡ
يَأ

 ِ ّيَِ�ِٰت َوُ�ِحلُّ لَُهُم  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف ب �َِث َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ  ﴾ٱۡ�ََ�ٰٓ
ھا را  دارد و پاکیزه دھد و از کار زشت باز می او آنان را به کار نیک دستور می«، ]١٥٧[األعراف: 

چیزھایی چون دادگری و پس  .»سازد ھا را بر آنان حرام می نماید و ناپاک برایشان حالل می
و چیزھایی چون کارھای ناشایست  -که شرع مردم را به آن امر کرده است -نیکوکاری

و چیزھای  -که شرع آنان را از آن نھی کرده است -گری درازی و ستم و دست
ای که برای آنان حالل کرده و چیزھای پلیدی که برای آن حرام کرده است،  پاکیزه

ثابت ی این صفات حسن یا قبیح، قبل از ورود حکم شرع ھم، برای افعال موجود و  ھمه
 ای نیز ھستند. ی حسن و قبح ذاتیبوده است و این داللت دارد بر آن که افعال دارا
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و ضرورتًا و بدون نیاز به استدالل، ُحسن و قبح برخی از  بدیھیعقل به صورت 
کند، مانند حسن عدالت و صداقت و قبح ظلم و دروغ؛ اما با این  افعال را درک می

شود و مادام که رسولی برای  وجود، حکم خدای متعال فقط از طریق انبیا شناخته می
احکام خدای متعال نیامده باشد، در افعال مردم حکمی دال بر ایجاب یا تحریم  تبلیغ

ٰ َ�ۡبَعَث ﴿فرماید:  گردد، زیرا خدای متعال می ثابت و ایجاد نمی �َِ� َح�َّ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
ما تا پیامبری را نفرستیم، ھرگز (ھیچ قومی یا کسی را) عذاب و «، ]١٥[اإلسراء:  ﴾١٥رَُسوٗ� 

. پس قبل از بعثت انبیا یا قبل از رسیدن دعوت، ھیچ عذابی وجود »کنیم زات نمیمجا
ندارد و بدیھی است که اگر عذاب نباشد، تکلیفی ھم وجود ندارد و اگر ھم تکلیف 
موجود نباشد، خدای متعال در افعال بندگان حکمی بر وجه طلب فعل یا تخییر بین 

 ترک و فعل آن ندارد.
تواند حسن و  انکار این مسأله که عقل فقط می«گوید:  باره، زیبا میشوکانی در این 

آور است  قبح افعال را درک کند (نه نتایج اعمال را)، قولی بدون دلیل و عنادآلود و بھت
تواند این را درک کند که این فعِل حسن  توان پذیرفت که عقل می و نیز، این را نمی

کند، این  عقاب؛ نھایت چیزی که عقل درک میثواب به دنبال دارد و آن فعِل قبیح 
گیرد و این فعل قبیح فاعِل آن  است که این فعِل حسن فاعل آن مورد مدح قرار می

شود و میان این امر و این که عمل ثواب و عقاب به دنبال دارد  ی مذمت می شایسته
 .١»ای وجود ندارد ھم، ھیچ مالزمه

 آثار اختالف
 شود: حسن و قبح، دو اثر مترتب میی  بر اختالف در مسأله -٦٧

کّلی  نخست، این که در دیدگاه معتزله، کسی که دعوت اسالم یا دعوت انبیا به طور
به وی نرسیده باشد، در مورد افعال و اعمال خود، مورد مؤاخذه و محاسبه قرار 

گیرد، زیرا مطلوب از وی این است که آنچه را که عقل حسن آن را درک کرده،  می
ام دھد و آنچه را که عقل قبح آن را درک نموده است، ترک کند و این حکم انج

خداست؛ اما اشاعره و ماتریدیه و موافقان آنان معتقدند که: کسی که دعوت به وی 
 ای دارد و نه ثواب و عقابی. نرسیده است، نه محاسبه

                                           
 .٨إرشاد الفحول، ص  -١
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خدای  دوم، این که: علما اتفاق نظر دارند که (بعد از ورود شریعت اسالم) حکم
آمده، درک  ج پیامبرسّنت  ی آنچه از سوی خدای متعال در قرآن و متعال به وسیله

ای حکمی از  ھردو را تبلیغ نموده است؛ اما اگر در مسأله ج شود و رسول خدا می
جانب شرع وجود نداشت، قایالن به حسن و قبح عقلی (معتزله و طرفداران آنان) 

ای که در آن  شود، یعنی حکم مسأله معتقدند که در این صورت عقل مصدر احکام می
حکم آن  حکم شرعی وجود ندارد، وجوب است، اگر عقل حسن آن را درک کند و

حرمت است، اگر عقل قبح آن را درک نماید، زیرا مبنای حکم خداوند، ُحسن و قبح 
موجود در افعال است و اگر در شرع برای یک مسأله حکمی وارد نشد، این بدان 
معناست که شرع به ما اجازه داده تا به عقل رجوع کنیم و از وی کمک گرفته، حکم 

فعل به دست آوریم. اما بنابر رأی گروه دوم و سوم آن را بنابر حسن و قبح موجود در 
شود و حکم فقط از مصادر  (اشاعره و ماتریدیه و موافقان آنان) عقل مصدر احکام نمی

 .١ی این مصادر نیست شود و عقل از جمله ثابِت فقھی اخذ می

                                           
و بر این اساس، در فقه اھل سنت، عقل ابزار تفسیر احکام است نه منبع و مصدر احکام و  -١

 رو نصوص است. مترجم دنباله



 

 

 فصل سوم:
 فیه محکوٌم 

یافته است و اگر تعّلق  فیه آن چیزی است که خطاب شارع به آن محکوم -٦٨
فیه، چیزی جز فعل نخواھد بود؛ اما در  شارع یک حکم تکلیفی باشد، محکوم خطاب

 است، مانند عقود و جرایم و گاھی ھم فعل مکّلف حکم وضعی، محکوم فیه گاھی فعل
مانند شھود ماه رمضان که شارع آن را سبب گردد،  نیست، بلکه به فعل او برمی مکّلف

به نیز  فیه را محکوم است. محکوم مکّلف وجوب روزه قرار داده است و روزه فعل
 .١نامند، لکن اسم اول بھتر از اولی است می

َ�ةَ ﴿پس در قول الھی:  ایجاب حاصل از این حکم (یعنی  .»زکات بدھید«، ﴾َوآتُوا الزَّ
یافته و تعّلق  ، یعنی پرداخت زکاتمکّلف فعِل مربوط بهوجوب پرداخت زکات) به یک 

 آن را واجب کرده است.

ْ ﴿و در قول الھی:  تحریم  .»به زنا نزدیک مشوید«، ]٣٢[اإلسراء:  ﴾ٱلّزَِ�ٰٓ َوَ� َ�ۡقَر�ُوا
پیدا کرده و تعّلق  یعنی زنا مکّلف مستفاد از این حکم (تحریم زنا) به یک فعِل مربوط به

 کرده است.آن را حرام 

َسّ�ٗ فَ ﴿و در قول الھی:  َجٖل مُّ
َ
ۚ إَِذا تََدايَنتُم بَِديٍۡن إَِ�ٰٓ أ ھرگاه «، ]٢٨٢[البقرة:  ﴾ٱۡ�تُبُوهُ

استحباِب مستفاد از این حکم به  .»به ھمدیگر تا مدت معینی وامی دادید، آن را بنویسید
 مستحب کرده است.یافته و آن را تعّلق  قرضیعنی نوشتن سند برای  مکّلف یک فعِل 

ُمواْ ﴿و در قول الھی:  به سراغ چیزھای «، ]٢٦٧[البقرة:  ﴾ِمۡنُه تُنفُِقونَ  ٱۡ�َبِيَث َوَ� َ�َيمَّ
، مکّلف کراھت به دست آمده از این حکم به فعلی از افعاِل  .»ناپاک نروید تا از آن ببخشید
 است.پیدا کرده و آن را مکروه کرده تعّلق  یعنی انفاق چیزھای ناپاک

لَٰوةُ فَإَِذا قُِضيَِت ﴿و در قول الھی:  ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
آنگاه که «، ]١٠[الجمعة:  ﴾ٱۡ�

، مکّلف ی برآمده از این حکم به یک فعل اباحه .»نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گردید

                                           
 .٣٢٨/ ٢تیسیر التحریر  -١
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 پیدا کرده و آن را مباح کرده است.تعّلق  شدن در زمین یعنی پراکنده
از دو ناحیه مورد بررسی یافته است، تعّلق  ھا ن افعالی را که تکلیف به آناصولیو
ی  اند: نخست، از جھت شروط صحت تکلیف به این افعال و دوم، از ناحیه قرار داده

 گردند. جھتی که این افعال به آن جھت مضاف و مربوط می
 گیرد. ای مورد بررسی قرار می در مبحث جداگانه ،اکنون ھریک از این دو

 مبحث اول: شرایط صحت تکلیف به فعل یا شرایط محکوم فیه
برای این که تکلیف به یک فعل صحیح باشد، وجود شرایطی در آن الزم است  -٦٩

 که عبارتند از:
معلوم باشد تا قصد و اقداِم وی به انجام آن به  مکّلف فعل به صورت کامل برای .١

کلی که از وی خواسته شده است، متصور باشد و بنابراین، تکلیف به امر ش
براساس  ج مجھول صحیح نیست و به ھمین دلیل ھم ھست که رسول خدا

قرآن دارد، تکالیفی را که در قرآن حق و اختیاری که در بیان و تفسیر احکام 
ھا را  ل آناند، مانند نماز و زکات، به نحوی که اجما به صورت مجمل وارد شده

فرماید:  سازد، تبیین و تفسیر کرده است، خداوند متعال می برطرف می

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ  ٱّ�ِۡكرَ َوأ و ما قرآن را بر تو «، ]٤٤[النحل:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

نازل کردیم تا تو چیزی را که برای مردم فرستاده شده است، برایشان روشن 
 .»ازیس

عمًال به آن علم داشته باشد یا این که امکان علم  مکّلف منظور از علم این است که
یافتن وی به آن وجود داشته باشد، به اینگونه که شخصًا یا با واسطه و با سؤال از علما، 

ی امکان علم یافتن وی به تکلیف خود، وجود  قادر به شناخت تکلیف خود باشد. قرینه
اج احکام اسالمی در این سرزمین، ورشیوع و عّلت  اسالم است، زیرا بهوی در سرزمین 

ی علم افراد  است و شیوع این احکام ھم قرینه این سرزمین مکان علم به احکام شرعی
کسی که در سرزمین اسالم زندگی «گویند:  باشد و به ھمین دلیل، فقھا می ھا می به آن

 ».حکام شرعی علم داردکند، فرض در مورد وی این است که به ا می
بھانه قرار دادن جھل به احکام در سرزمین اسالم، درست نیست «ی فقھِی  قاعده

چیزی است که ذکر شد؛ اما در نیز، مبنی بر ھمان  »سازد) (و فرد را معذور نمی
عدم شیوع احکام شرعی عّلت  سرزمین غیر اسالمی وضعیت برخالف این است، زیرا به
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فراد ساکن در آن جا به احکام شرعی مفروض نیست و به ھمین در آن سرزمین، علم ا
دلیل ھم، اگر کسی در آن جا مسلمان شد و از وجوب نماز اطالع نداشت و بعدًا از 
گاھی یافت، قضای آن نمازھا بر وی واجب نیست و اگر به خاطر عدم  وجوب آن آ

گاھی از تحریِم مسکرات، ُشرِب َخمر کرد، در صورت رجوع به سرز مین اسالم، به آ
 شود. خاطر این کار مجازات نمی

در قوانین وضعی نیز، به مانند قوانین شرعی، این قاعده وجود دارد و در آن ھم، 
ی رسمی انتشار یافت، چنین فرض  ھمین که قانون به طرق قانونی، چون روزنامه

علم داشته  ین به آن علم دارند و شرط نیست که آنان عمًال نیز به آن،مکّلف شود که می
 .١دباشن

 یعنی از افعالی باشد که ٢باشد، مکّلف باید در توان مکّلف انجام فعل -٧٠ .٢
امکان انجام یا ترک آن را دارد، زیرا ھدف از تکلیف، امتثال و انجام آن  مکّلف

باشد، امتثال متصور  مکّلف است و اگر انجام این فعل خارج از توان و قدرت
خواھد بود و بدیھی است که خدای متعال از نیست و تکلیف بیھوده و عبث 

 شود: چنین چیزی پاک و منزه است. بر این شرط دو چیز مترتب می
الف. تکلیف به محال وجود ندارد، خواه محال ذاتی باشد، مانند جمع بین دو امر 

داند، اما  است که گرچه عقل آن را جایز میین که محاِل لغیره باشد که آن امتناقض، یا 
 دانیم که در عادتًا جریان ندارد، مانند پرواز کردن بدون استفاده از یک وسیله که می

ھستی، وقوع چنین کاری وجود ندارد. پس تکلیف به ھردو نوع محال، تکلیف به سّنت 
ِبما ال ُیطاق  باشد (در اصطالح آن را تکلیف ین نمیمکّلف چیزھایی است که در توان

 نامند) و به ھمین دلیل نیز، شرع چنین تکلیفی نکرده است. می
شود وجود ندارد، مانند  ی انسان داخل نمی ب. تکلیف به آنچه که در تحت اراده

کنیم که دیگری فعل معینی را انجام دھد، زیرا این فعل داخل در  مکّلف این که فرد را
تواند انجام  ی آنچه که فرد می چنین حالتی) ھمهشود و (در  انسان نمیاراده و قدرت 

                                           
ی علم افراد به آن محسوب  ی رسمی و دیگر طرق قانونی، قرینه یعنی انتشار آن در روزنامه -١

قوانین، پانزده روز پس از انتشار در «قانون مدنی ایران آمده است:  ٢ی  در مادهشود، مثًال  می
سراسر کشور الزم االجرا است، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده 

 مترجم». باشد
 .٨و إرشاد الفحول شوکانی، ص  ١٨٧، ح ١اآلمدی، ج  -٢
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 کند و یا دیگری را به انجام فعل معینی امر کند.که یا امر به معروف دھد این است 
شود و انسان توان دفع  ای که بر نفس مستولی می تکلیف به امور وجدانی و قلبی

در  ج که رسول خداھا را ندارد نیز، از این نوع است و به ھمین دلیل، روایت شده  آن

اللَُّهمَّ َهَذا «فرمود:  کرد و می خوابگی میان زنان خود، عدالت را رعایت می نوبت ھم
 أملِ وَ  َ�ْمِلُك  فََال تؤاخذ� ِ�يَما ،قس� ِ�يَما أملك

َ
پروردگارا! این عدالت و تقسیِم «، »ُك ال

توست و در توان من است در آنچه که در توان دارم، پس مرا به خاطر آنچه که در توان 
یعنی رسول خدا از خدا خواسته است که او را به خاطر میل  ».من نیست، مؤاخذه نکن

قلبِی بیشتری که به برخی از زنان خود دارد، مورد مالمت قرار ندھد، زیرا این امر در 

 َ�ْغَضْب «توان ایشان نیست. نیز، منظور از حدیث شریف 
َ

، نھی از »خشمگین مشو«، »ال
قید  و خشم در صورت تحقق موجبات آن نیست، بلکه فقط نھی از خشم بیذات غضب 

و بند و رھا کردِن آن و دور برداشتن و بروز دادن اقوال و افعال غیر جایز است، زیرا بر 
انسان واجب است که (در ھنگام خشم) سکوت کند تا آن که آتش خشم در درونش 

که اگر به وجود صفِت خشم در ھست خاموش شود، ھمانطور که بر انسان واجب ھم 
خود مطلع باشد و بداند که توان کنترل آن را ندارد، از چیزھایی که باعث خشمگین 

ی  تواند این کارھا را انجام دھد تا در نتیجه شوند دوری کند، زیرا وی می شدن وی می
 در امور غیر جایز نیفتد. ،خشم خود

قلبی گرچه داخل در تکلیف نیستند،  در این جا، البته باید در نظر داشت که امیال
ی پدر  مانند این که فرد یکی از زنان خود را بیشتر از بقیه دوست داشته باشد یا عالقه

ی او به بقیه باشد، لکن با این وجود بر انسان  به یکی از فرزندان خود بیشتر از عالقه
رکس را به وی واجب است که میان زنان و فرزندان خود عدالت را رعایت کند و حق ھ

زیاد به یکی از فرزندان ی  عالقهجایز نیست که پدر به خاطر دلیل، بدھد و به ھمین 
خود چیز بیشتری به وی بدھد، زیرا این امر موجب احساس بیگانگی و ناراحتی 

شود و به ھمین دلیل از آن  دیگران و ایجاد دشمنی در میان برادران و خواھران می
 .١تنھی شده اس

                                           
مان بن بشیر چیزی را به یکی از فرزندان خود عطا کرد و نع«در حدیث صحیح آمده است که:  -١

ی فرزندانت چنین  داد و پیامبری به وی فرمود: آیا در حق ھمه ج این خبر را به رسول خدا
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ھا،  این -باشند که از لوازم ایمان می- امیال قلبی چون عشق به خدا و پیامبر اواما 
آوردن اسباب این عشق و  واجب ھستند و از وی خواسته شده که با فراھم مکّلف بر

عالقه، آن را در خود ایجاد کند و او به خاطر عدم تحصیل این عالقه و یا به خاطر 
و پیامبر، معذور نخواھد بود، زیرا عدم وجود این وجود ضد این عالقه، یعنی بغض خدا 

عالقه یا وجود ضد آن (بغض به خدا و پیامبر) بر عدم ایمان وی داللت دارد، زیرا ایمان 
 از عشق به خدا و پیامبر جدا نیست و اگر منفک شود، این دلیل عدم ایمان فرد است.

 اعمال شاق
باشد، اما آیا شرط ھم ھست که  مکّلف گفتیم که: شرط است که فعل در توان -٧١

 مشّقت نیست، چون که مشّقت فعل شاق و سخت نباشد؟ به واقع، ھیچ فعلی خالی از
نشده، توّجه  متعارف و در توان بشر باشد، به آن مشّقت از لوازم تکلیف است، لکن اگر

غیر متعارفی که فرد فقط با تحمل سختی  مشّقت شود؛ اما مانع تکلیف فرد به آن نمی
 کند: به قرار زیر اختالف پیدا می و فشاِر زیاد قادر به انجام آن باشد، حکم آن مشّقت و

شود،  بر فعل عارض می مکّلف ای که به سبب شرایط خاص غیر عادی مشّقت .١
ه بر سخن کفر و مانند امر به اگرفتن در مسافرت و بیماری، و اکر مانند روزه

ی آن را در پی داشته  دھنده انجاممعروف و نھی از منکر، در صورتی که ھالِک 
ھایی که تشریع  رخصتھا، با دادن  ی این حالت باشد. شارع حکیم، در ھمه

ھا و رفع  مشّقتھا را دفع کرده است و جھت دفع  مشّقتنموده است، این 
حرج، ترک افعال واجب و انجام کارھای حرام را مباح کرده است؛ اما با این 

ی  ھای غیر عادی و نامتعارف را در جمله مشّقتوجود، شارع تحمل برخی از 
اعمال مستحب قرار داده است، مثًال کسی که به بیان سخن کفر اکراه و 

تواند در عمل به رخصت، سخن کفر را بر زبان آورد، اما  مجبور شده است، می
گرچه به ھالک وی ھم منجر  -صبر بر اذیت و آزار وارده و امتناع از سخن کفر

وی مستحب است و نیز، مانند کسی که امر به معروف و نھی از برای  -شود
تواند در عمل به رخصت و به خاطر ترس از  کند، چنین شخصی می منکر می

ظلم و ستم حکاِم ظالم، سکوت پیشه کند و آنان را به معروف امر نکرده، از 

                                                                                                       
ای؟ بشیر گفت: خیر. پیامبر فرمود: از خدا بترسید و در مورد فرزندان خود به  عطایی کرده

 .٢٦٧ -٢٦٦ریاض الصالحین، ص ». عدالت رفتار کنید
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نکر ی امر به معروف و نھی از م رد، اما در عین حال انجام فریضهمنکر باز ندا
گرچه این امر منجر به ھالک وی نیز شود، زیرا صبر برای وی مستحب است، 

ت دین و و شکیبایی در این جایگاه یا در مورد سخن کفر، موجب تحکیم و عزّ 
 شود. تقویت اھل آن و ضعف ظالمان و اھل باطل می

ای  ی که غیر عادی است، لکن به خاطر ضرورت انجام فرض کفائی، چارهمشّقت .٢
ل آن وجود ندارد، مانند جھاد که فرض کفائی است، گرچه در آن، قتل جز تحم

نفس و سلب حیات و خسته و رنجور کردِن جسم و تحمل سختی و فشار و 
در  اسالم ھای غیر عادی ھم ھست، زیرا جھت دفاع از سرزمین مشّقتانواع 

که در چنان - مشّقتمقابل دشمنان، جھاد با آنان گریزناپذیر است. این نوع از 
در حقیقت، مربوط به فروض کفائی است، نه واجبات عینی.  -مثال ذکر شد

امر به معروف و نھی از منکر نیز مانند جھاد و یکی از انواع جھاد است و چون 
ھای  مشّقتایجاد شود، گرچه اّمت  فرض کفائی است، واجب است که در میان

امر به معروف و نھی از  ای را ھم به دنبال داشته باشد. پس بزرگ و غیر عادی
ی آن آزار و اذیت به دنبال دارد، برای فرد معین  دھنده منکری که برای انجام

باشد، گرچه اذیت فراوانی نیز  واجب میاّمت  مستحب است، اما برای مجموع
 به دنبال داشته باشد، زیرا یکی از واجبات کفائی است و الزم است که در میان

 ایجاد شود.اّمت 
ای که ناشی از ذات و طبیعت فعل نیست، بلکه فقط به این  غیر عادی مشّقت .٣

خود را ملتزم به افعال شاقی نموده که شرع به  مکّلف خاطر ایجاد شده که
روایت است که:  این نوع از افعال جایز نیستند، چونھا امر نکرده است.  آن

است. مردی را مشاھده نمودند که زیر نور خورشید ایستاده  ج رسول خدا
ایشان در مورد وی سؤال کردند و مردم جواب دادند: ای رسول خدا! او نذر 
کرده که در زیر نور آفتاب بایستد و ننشیند و زیر سایه نرود و صحبت نکند و 

اش را  روزه بگیرد. پیامبر فرمود: به او بگویید صحبت کند و بنشیند و روزه
به قیاِم شب زده بودند و  نیز، وقتی که برخی از اصحاب، دست .١انجام دھد

بعضی، صیام الدھر را آغاز کرده بودند و تصمیم داشتند که افطار نکنند و 

                                           
 .٩٢به روایت بخاری: نک: ریاض الصالحین، نووی، ص  -١
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به آنان  ج گیری کرده و ازدواج را ترک کرده بودند، پیامبر برخی، از زنان کناره

ُصومُ «فرمود: 
َ
ُ، لَِك�ِّ أ

َ
�َْقاُ�ْم هل

َ
ِ َوأ ْخَشاُ�ْم ِ�َّ

َ َ
ِ إِ�ِّ أل َما َوا�َّ

َ
َص�ِّ  أ

ُ
فِْطُر، َوأ

ُ
َوأ

ُج النَِّساَء، َ�َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّيِت فَلَيَْس ِم�ِّ  تََزوَّ
َ
ْرقُُد، َوأ

َ
به خدا قسم! من «، ١»َوأ

گیرم و ھم  بیشتر از شما از خدا خوف و تقوی خشیت دارم، لکن ھم روزه می
کنم و  میخوابم و با زنان ازدواج  خوانم و ھم می میکنم و ھم نماز  افطار می
 ».من نیستاّمت  من روی برتابد، ازسّنت  ھرکس از

ھا  مشّقتی این امور این است که آزار دادن بدن و تحمیل  ی ھمه حکمت و فلسفه
ھا بر آن بدون وجود یک ھدف مشروع و مصلحت، کاری بیھوده به حساب  و سختی

 فاظت از آن ور حدآید و در آزار دادن بدن، شارع مصلحتی ندارد، بلکه مصلحت  می
بتواند به انجام اعمال صالح بپردازد، اما اگر دلیلی چون  مکّلف به آن است تاتوّجه 

تحقق یک مصلحت یا رسیدن به یک ھدف شریف و خوب و یا مقصودی مشروع برای 
شود که  مباح یا مستحب و یا واجب می مکّلف وجود داشته باشد، برای مشّقت تحمل

 افعال شاق را تحمل نماید.
ی پیشینیانمان روایت  آنچه را که از سیرهعّلت  بنابراین اساس، بر ما واجب است که

کردند و لباس خشن و غذای ناگوار داشتند  شده است که آنان در سختی زندگی می
و امثال دریابیم، چنان که عمر بن خطاب و علی بن أبی طالب و عمر بن عبدالعزیز 

کردند، چون که آنان  گذران میگرفتند و در سختی و ناگواری  آنان، بر خود سخت می
بودند و به ھمین دلیل، انجام چنین کاری از جانب آنان نیکو بود و اّمت  ی والی و قدوه

 به خاطر آن ھم ستایش شدند.
 مشّقت نیز، ایثار دیگران بر خود قابل ستایش است، گرچه منجر به تحمل سختی و

داشتن آنان بر خود  در زندگی ھم گردد، زیرا این عمل کمک به افراد محتاج و مقدم
نکردن آنان قابل ستایش  است. نیز، شخص به خاطر دوری از دربار ظالمان و یاری

 است، گرچه این امر منجر به ایجاد تنگنا در رزق و روزی و ناگواری زندگی او ھم گردد.
اری و سختی زندگی در اینچنین حاالتی، قابل ستایش ھا و ناگو مشّقتپس تحمل 

، بلکه به این دلیل که آن اعمال به خاطر غرضی مشّقتخوِد  دلیلاست اما نه به 

                                           
 آمده است. ١٤٣ی  متفق علیه و در ریاض الصالحین به شماره -١
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اند و بر این اساس، در غیر این حاالت، کسانی که  انجام گرفتهمشروع و ھدفی شریف 
 تایشی نیستند.دھند، قابل ھیچ تمجید و س خود را در معرض سختی و تنگنا قرار می

 شود مبحث دوم: محکوم فیه از لحاظ جهتی که به آن مضاف و متصل می
اند،  احکام شرعی قرار گرفتهمتعّلق  ین کهمکّلف مقصود از آن دسته از افعال -٧٢

ھا مصلحت عمومی  یا مصلحتی عمومی و یا مصلحتی خصوصی است، اگر مقصود از آن
جامعه باشد، آن فعل حق الله است و اگر مقصود از آن مصلحتی خصوصی باشد، آن 

حق الناس است. گاھی نیز، در فعِل واحد، ھم حق الله ھست و ھم حق الناس و فعل 
شود. در سطور بعد، به  فعال، گاھی حق الله و گاھی حق الناس غالب میدر این نوع از ا

 پردازیم. ی ھرکدام از این حقوق می بررسِی جداگانه

 حق الله
گویند که: آن  و به ھمین دلیل، در تعریف آن میحق الله، حق جامعه است  -٧٣

ختصاص کند بدون آن که به کسی ا پیدا میتعّلق  چیزی است که منافع عمومی بدان
داشته باشد و به ھمین دلیل و به خاطر اھمیت و منافع شامل و فراگیر آن، به 

. اسقاط این نوع حق جایز نیست و کسی ١تی مردم منسوب شده اس پروردگار ھمه
حق صرف نظر کردن از این حقوق یا اقدام علیه آن را ندارد و این نوع حق مانند حقوق 

 دانان است. عمومی در نزد حقوق
 ٢باشند، موراد زیر ھستند: استقراء ثابت شده که حقوقی که حق الله خالص میبا 
ھا؛ زیرا مقصود  عبادات محض؛ مانند: ایمان، نماز، زکات، روزه، حج و امثال این .١

که بر ایمان بنا شده است، تحصیل امِر ضروری یعنی دین است از ایمان و آنچه 
باشد و عبادات ھمه  و دین ھم برای برپایی جامعه و سازمان آن ضروری می

 آورند. منافعی عام برای جامعه به دنبال میاند که  برای مصالحی تشریع شده
 ھا معنای مساعدت دیگران و خرج کردن برای آنان وجود عباداتی که در آن .٢

دارد؛ مانند: زکات فطر که این زکات عبادت است، به این دلیل که فرد با صدقه 
جوید و به این دلیل در آن معنای  دادن به نیازمندان، به خدا تقرب می

                                           
 .١٥١/ ٢التلویح علی التوضیح  -١
 به بعد. ٣١٦/ ٢تیسیر التحریر  -٢
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مساعدت و کشیدن بار دیگران وجود دارد که این عمل به سبِب دیگران بر فرد 
واجب است،  ی خودش جز خودش واجب شده است، چنان که پرداخت ھزینه

واجب  مکّلف زیرا عبادات محض به سبب دیگران بربرخالف عباداِت محض، 
 اند. نشده

ای  اصولیان این نوع از حق الله را پرداخت ھزینه ١ھای ُعشریه: مالیات بر زمین .٣
بودنش ھم این است  اند که در آن معنای عبادت وجود دارد؛ دلیل ھزینه نامیده

ا این مالیات زمین در دست صاحبان آن باقی باشد و ب که مالیات زمین می
ماند و کسی حق تجاوز بر آن را ندارد و دلیل این که در آن معنای عبادت  می

وجود دارد، این است که ُعشِر مأخوذ، زکات کشت و زرعی است که از زمین 
شود و این امر ھم از مصالح و  ھای مصرِف زکات خرج می روید و در محل می

 ست.منافع عمومی ا
ھای خراجی  شود. زمین ھای خراجی گرفته می خراج؛ یعنی مالیاتی که از زمین .٤

یافتن  ھا به دست مسلمانان و سلطه ھایی ھستند که بعد از فتح آن زمین
ھا باقی گذاشته و بر آن،  مسلمانان بر آن، در دست صاحبان غیر مسلمان آن

عراق و شام روی ھای  شود، چنان که در مورد زمین مالیات معینی فرض می
داد و عمر بن خطاب، بعد از مشورت با اصحاب و کسب موافقت آنان، آن 

شان باقی گذاشت. این درآمد در مصالح عمومی  ھا را در دست صاحبان زمین
 شود. دولت اسالمی ھزینه می

                                           
مالک  اند و ھایی که ساکنانش بر آن مسلمان شده زمین -١ھای عشریه چند نوع ھستند:  زمین -١

ھر نوع زمینی که به زور گرفته شده است،  -٢ھای مدینه و طائف.  باشند، مانند زمین ھا می آن
اما امام مصلحت را در این ندیده که آن را فیء و موقوف قرار دھد، بلکه چنین مصلحت دیده که 

ن را آن را غنیمت قرار دھد و به ھمین دلیل آن را به پنج قسمت تقسیم کرده و چھار پنجم آ
در مورد خیبر انجام  ج ھا تقسیم کرده است، مانند کاری که رسول خدا میان فاتحان آن زمین

شود. سرحدات  ھا گرفته می داد که این نوع از زمین ھم ملک این افراد است و فقط عشر از آن
 یک پنجم ج ھا تقسیم شوند. پیامبر نیز از ھمین نوع زمین ھستند، اگر صرفًا میان فاتحان آن

ھای  زمین -٣مانده را به کسانی اختصاص داد که خداوند در قرآن از آنان نام برده است.  باقی
 -٤دھد.  ای که صاحب و آبادگری ندارند و امام آن را به صورت اقطاع به کسی می عادی
ھای مواتی که مردی از مسلمانان آن را استخراج کرده و با آبیاری و کشت و زرع زنده  زمین

 . مترجم.٤٤٣ -٤٤٢/ ٣ت. نک: نصب الرایة، زیعلی ساخته اس
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ھایی که صرفًا دارای معنای مجازات ھستند؛ که ھمان حدود،  حدود یا مجازات .٥
باشند که برای مصلحت عمومی  شده می از پیش تعیینھایی  یعنی مجازات

اند، مانند حد  ھمین دلیل در شمار حق الله قرار داده شدهاند و به  تشریع شده
ھا برای مصلحت  زنان. این مجازات زنا، حد شرب خمر، حد سرقت و حد راه

ن ھا را ندارد و به ھمی اند و از این رو، کسی امکان اسقاط آن جامعه تشریع شده
دلیل نیز، وقتی که زنی از بنی مخزوم دزدی کرد و اسامة بن زید خواست نزد 

برای وی شفاعت نماید، رسول خدا خشمگین شد و برای مردم  ج رسول خدا
ھای پیش از شما،  علت ھالِک امت«خطبه خواند و از جمله در خطبه، فرمود: 

کرد، او را رھا  زاده در میان آنان دزدی می فقط این بود که فردی نجیب
کردند. به خدا  نمود، او را مجازات می کردند و اگر فرد ضعیفی دزدی می می

 .١»کنم سوگند، اگر فاطمه دختر محمد ھم دزدی کند، دستش را قطع می
ساختن قاتل از ارث. دلیل قاصر بودن این نوع  ھای قاصر؛ مانند محروم مجازات .٦

ھا این است که در آن، آزاِر بدنی وجود ندارد و یا آزادِی فرد جنایتکار  از مجازات
جدید برای وی  شود، بلکه فقط موجب عدم ثبوت مالکیتی محدود نمی

 شود؛ پس این نوع مجازات، مجازاتی سلبی است. می
ی  ھا معنای عبادت وجود دارد؛ مانند کفاره ھایی که در آن کفارات یا مجازات .٧

ی قتل خطا،  ی افطار عمدی در ماه رمضان و کفاره شکستِن سوگند، کفاره
ت دلیل مجازات بودن این دسته، آن است که مجازاتی در برابر یک معصی

ھا ھم، این است که منجر به  باشند و دلیل وجود معنای عبادت در آن می
شوند که عبادت است، مثل روزه، یا صدقه، یا آزاد کردن برده و غیر  چیزی می

 آن.
ندارد تا او به تعّلق  یمکّلف ی ذّمه حق قائم به نفِس خود؛ یعنی حقی که به .٨

این نوع از حق ذاتًا و ابتداءًا  عنوان طاعِت خدای متعال آن را ادا نماید، بلکه
برای (تأمین مقاصد) خدا واجب شده است، مانند ُخمس غنایم و خمس معادن 

 شده از زمین. ھای استخراج و گنج

                                           
 .١٤/ ٢تیسیر الوصول إلی جامع األصول من حدیث الرسول:  -١
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 حقُّ الناس
به فرد متعّلق  حق الناِس خالص آن است که مقصود از آن مصلحتی خاص -٧٤

شده، استیفای دیون و دیه  تلفاست، مانند حقوق مالی افراد، از قبیل ضمانت چیزھای 
قرار دارد که اگر  مکّلف و غیره. اختیار استیفای این نوع از حق در دست شخص

تواند در حق  کند، زیرا انسان می خواست، آن را ساقط و اگر تمایل داشت، استیفا می
 خواھد، بنماید. خالص خود ھر نوع تصرفی که خود می

 وجود دارد، ولی حق الله در آن غالب استھا دو حِق مذکور  چیزھایی که در آن
. قذف جرمی علیه ناموس و حیثیت افراد است و موجب ١مانند حد قذف -٧٥
شود. در ترتیب مجازاِت این نوع جرم، مصلحتی عمومی  ی فحشا در جامعه می اشاعه

وجود دارد، زیرا چون به منظور بازداشتن مجرمان و حمایت از حیثیت افراد و پاک 
ی حق الله دارد، ولی از جھت دیگر، در  است، جنبهمعه از فساد وضع شده کردن جا

این مجازات مصلحت خاصی برای مقذوف (فردی که متھم به زنا شده است) ھم وجود 
کند و به ھمین دلیل،  دارد، چون پاکدامنی و پاکی وی را آشکار و ننگ را از او دفع می

قط این ھست که حق الله در آن غالب در این مجازات حق الناس نیز وجود دارد؛ ف
تواند حد را از قاذف (فردی که تھمت زده است) ساقط کند،  است و لذا، مقذوف نمی

شود، گرچه حق الله خالص ھم  زیرا حق الله با اسقاط آن به دست بندگان ساقط نمی
نیست. در ِعده نیز، وضع به ھمین منوال است و شوھر در آن حق دارد، اما با وجود 

 .٢شود، زیرا در آن حق الله نیز وجود دارد این اسقاط آن به دست شوھر ساقط نمی

 ھا دو حق مذکور وجود دارد، ولی حق الناس در آن غالب است آنچه که در آن
مانند قصاص از کسی که به عمد کسی را کشته است؛ چرا که قصاص موجب  -٧٦

ھا ھمه، از مصالح  شود و این ی آرامش می تأمین حیات افراد و حفظ امنیت و اشاعه
شود. از جھت دیگر، قصاص  عمومی ھستند و به این اعتبار قصاص حق الله می

اطر اولیای مقتول و سازد، چه موجب تشفِی خ مصلحت خاصی را برای فرد محقق می
گردد و به این اعتبار، حق الناس  ی آنان نسبت به قاتل می شدن خشم و کینه بر طرف

                                           
 ساختن یک زن یا مرد به زناست، مثًال فردی به زنی بگوید: ای زناکار. قذف به معنی متھم -١
ن ذکر شد، رأی کساِن دیگری معتقدند که: در قذف، حق الناس غالب است؛ اما آنچه که در مت -٢

 مختار ماست.



 الوجیز در اصول فقه  ٨٠

تر و آشکارتر  شود؛ اما چون ارتباط جرم با مجنی علیه (مقتول) و اولیای مقتول قوی می
از ارتباط آن با جامعه است، در قصاص حق الناس غالب شده است و از این رو، ولی 

تواند قاتل را عفو کند و یا این که به اخذ دیه از وی اکتفا نماید و حتی اگر  یمقتول م
تواند قاتل را عفو کند و مانع  قاضی حکم به قصاص قاتل داده باشد؛ باز ھم مقتول می

اجرای مجازات (و حکم قاضی) شود. اما چون در قصاص حق الله ھم وجود دارد، به 
تواند مجازاتی  قتول از مرگ نجات یافت، دولت میاین خاطر اگر قاتل با عفو ولِی م

 .١تعزیری علیه او اعمال نماید
اختالف دارد، زیرا  ٢روش برخورد شریعت با جرم قتل، با روش قوانین موضوعه

اند و فقط  ھای حقوقِی وضعی، قصاص از قاتل را حق خالص جامعه قرار داده نظام
اند که: طرح دعوا در جرایم قتل در  گفتهاند و بر این اساس،  حقوق عمومی دانسته

تواند جانی را مورد  ی اختیار مدعی العموم (دادستان) است و ولی مقتول نمی حیطه
عفو قرار دھد، بلکه عفو در اختیار ولی امر و حاکم است. نیز، روش برخورد شریعت در 

، زنا فقط در قوانین وضعی وش قوانین موضوعه اختالف دارد، چونمورد جرم زنا با ر
وقتی جرم است که زن باکره باشد، یا این که زن از لحاظ عقل یا جسم ناقص باشد و 

شود،  یا این که جانی از خویشاوندان مجنٌی علیه باشد و پس زنا ذاتًا جرم تلقی نمی
شود که مقرون به چیز دیگری باشد؛ ھمچنین، زنای  بلکه در صورتی جرم محسوب می

شود، زیرا تجاوز به حقوق ھمسر است و بدین  م تلقی میزوجه در این قوانین جر
ترتیب، مجازات در این باره نیز حق خصوصی زوج است و به ھمین دلیل، فقط زوج 

تواند اجرائیات آن را ھم متوقف سازد و اگر حکم علیه  حق طرح دعوا را دارد و او می
المی راه دیگری عت اساما شری .٣تواند تنفیذ حکم را متوقف کند زن صادر شد، مرد می
مجازات زنا را حق الله خالص، یعنی حق عمومی قرار داده و در  را پیموده است، چون

ای قرار ندارد و به ھمین خاطر، حد زنا با اسقاط کسی ساقط  آن، حق خصوصی

                                           
اند: اگر قاتل از سوی ولی  ھای تعزیری ھستند، این مواردی که مالکیه بیان کرده از جمله مجازات -١

کند. نک: تبصرة  زند و یک سال او را زندانی می مقتول عفو شد، امام صد ضربه شالق به او می
 .٢٥٩/ ٢الحکام، ابن فرحون مالکی، 

 اق مدنظر مؤلف است. مترجماحتماًال قانون عر -٢
قانون مجازات قدیم بغدادی. قانون مجازات جدید عراق نیز در  ٢٤٠و  ٢٣٦ -٢٣٢نک: مواد  -٣

 ھمین روش را در پی گرفته است. ١٩٦٩سال  ١١١شماره 
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توانند  می -ی افراد جامعه بلکه ھمه- نیز، در این جرم، مدعی العموم وشود و  نمی
 یرا این جرم از دعاوی و امور مربوط به منافع عمومی است.طرح دعوا کنند، ز





 

 

 فصل چهارم:
 محکوٌم علیه

یافته است. تعّلق  محکوم علیه شخصی است که خطاب شارع به فعل وی -٧٧
 .١نامند می مکّلف علمای اصول این شخص را

 صحت تکلیفشرایط 
برای این که تکلیف بر انسان شرعًا صحیح باشد، شرط است که او، شخصًا یا با  -٧٨

واسطه، قادر باشد مفاد خطاب تکلیفی را که متوجه او شده، درک کند و معنای آن را 
به میزانی که امتثال متوقف بر آن است، تصور نماید، زیرا غرض از تکلیف اطاعت و 

 توان فھم ندارد، ھم امتثال برای وی ممکن نیست.امتثال است و کسی که 
توانایی در فھم نیز، فقط با دو چیز امکان دارد؛ نخست، عقل و دوم این که خطاب 
شارع، از جمله چیزھایی باشد که فھم آن و شناخت مراد شارع از آن ممکن باشد. اما 

دارای چھارچوب مند و  شود و ضابطه امری باطنی است و با حس درک نمیچون عقل 
که امری آشکار و - خاصی نیست و مقدار آن در افراد متفاوت است، شارع بلوغ را

رسد، این گمان در  جایگزین آن کرده است، زیرا کسی که به بلوغ می -مند است ضابطه
تکلیف را این قرار داده که رود که فردی عاقل است و نیز، شارع مبنای  مورد وی می

ل است، به بلوغ برسد و به جھت تخفیف، برای سِن قبل از شخص در حالی که عاق

ُرفَِع «فرماید:  بلوغ تکلیفی قایل نشده است. دلیل این امر ھم، این حدیث است که می
يِبِّ َحىتَّ َ�بْلَُغ، وََعِن انلَّائِِم َحىتَّ �َْستَيِْقَظ، وََعِن الَْمْجنُوِن َحىتَّ  َقلَُم َ�ْن ثََالثٍَة َعِن الصَّ

ْ
ال
شود،  سه نفر مؤاخذه ندارند: فردی که در خواب است تا زمانی که بیدار می«، ٢»ِفيَق يُ 

پس اگر ». آید رسد و فرد دیوانه تا زمانی که سر عقل می بچه تا زمانی که به بلوغ می
انسان بالغ شد و اقوال و افعال وی به شکل متعارف و معمول در میان مردم و به نحوی 

                                           
 .٣٩٥/ ٢تیسیر التحریر  -١
 .١١؛ إرشاد الفحول، شوکانی، ص ٢١٦/ ١آمدی  -٢



 الوجیز در اصول فقه  ٨٤

وی داللت داشت، به خاطر تحقق شرط تکلیف در وی، یعنی بود که بر سالمت عقل 
 مکّلف شود. پس بودن وی داده می مکّلف شدن با وجود سالمت عقل، حکم به بالغ

 ی نابالِغ عاقل و یا فرد بالِغ ناعاقل. نه بچه ١قل است،اشخصی است که بالغ و ع
رت تشخیص) و بنابراین، نه فرِد مجنون و نه انسان صغیر، خواه ممیز (دارای قد

نیستند و این ھم که فقھا قایل به وجوب زکات در مال  مکّلف خواه غیر ممیز، ھیچکدام
ی  اند که نفقه اند و نیز این که جمیع فقھا قایل به این شده مجنون و فرد صغیر شده

بودن  مکّلف شده بر این دو واجب است، به خاطر نزدیکان و زوجه و ضمان چیزھای تلف
نیست، بلکه این تکلیف متوجِه اولیای آن دو است که این حقوق را از  صغیر و مجنون

دلیل وجوب این حقوق بر این دو ھم، آن است که این دو  .٢مال این دو پرداخت نمایند
 بعدًا خواھد آمد.اھلیت وجوب را دارا ھستند، چنان که 

 اعتراض بر شرط تکلیف
خطاب شارع و ھمچنین قابل قبًال ذکر شد که شرط تکلیف، تواِن فھم  -٧٩

 ھای زیر وارد شود: بودن خطاب شارع است؛ اما شاید بر این شرط چنین اعتراض فھم
نخست: در شریعت اسالمی کسی که قادر به فھم نیست، ھم مورد تکلیف اعتراض 

َها ﴿فرماید:  قرار گرفته است، چه خدای متعال می ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�ۡقَرُ�وا لَٰوةَ  َءاَمُنوا  ٱلصَّ

ْ َما َ�ُقولُونَ  ٰ َ�ۡعلَُموا نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
َ
اید! در  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٤٣[النساء:  ﴾َوأ

منظور این آیه  .»گویید دانید چه می حالی که مست ھستید، به نماز نایستید، تا آنگاه که می
افراد مست در حال نشوید. پس کریمه آن است که اگر مست شدید، به نماز نزدیک 

به ترک نماز ھستند، حال آن که در چنین وضعیتی، توان فھم  مکّلف مستِی خود
 شود که شرط تکلیف توان فھم خطاب است؟! خطاب را ندارند؛ پس چگونه گفته می

ھا نیست، بلکه این  جواب این است: خطاِب این آیه متوجِه مستان در حال مستی آن
خطاب تنھا متوجه مسلمانان در حال ھشیاری ایشان است و بیانگر این است که در 

شدن وقت نماز شرب خمر نکنند تا نمازشان را در حالت مستی اقامه  زمان نزدیک

                                           
شود، اما اگر این امارات و عالمات یافت نشد، بلوغ با  آن شناخته میھای  بلوغ با امارات و عالمت -١

شود که اکثر فقھا این سن را برای پسران و دختران پانزده  سن تعیین شده برای آن شناخته می
 اند. سالگی دانسته

 .٥٤/ ١؛ المستصفی، غزالی ٢١٧/ ١آمدی  -٢
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 .١انجام دھند نکنند و بتوانند نماز را به صورتی شایسته
گساری نازل شده است و شرب  البته الزم به ذکر است که این آیه قبل از تحریم می

َها ﴿فرماید:  خمر بعدًا با این آیه تحریم شد که می ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ إِ�ََّما  ٱ�َّ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمنُوٓا

نَصاُب وَ 
َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
يۡ رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�  ،]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ٱۡجَتنِبُوهُ فَ  َ�ٰنِ ٱلشَّ

آزمایی پلیدند و  خوارگی و قماربازی و بتان و تیرھای بخت اید! می ای کسانی که ایمان آورده«
 ».باشند. پس از این پلیدھا دوری کنید تا که رستگار شوید عمل شیطان می

ی بشریت است، زیرا خدای متعال  شریعت اسالمی عام و برای ھمهاعتراض دوم: 

َها ﴿فرماید:  می ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ ای پیامبر! «، ]١٥٨[األعراف:  ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

َوَمآ ﴿فرماید:  و نیز می .»ی شما ھستم ی خدا به سوی ھمه بگو: ای مردم! من فرستاده
رَۡسلۡ 

َ
دھنده و  ما تو را فقط، به عنوان مژده«، ]٢٨[سبأ:  ﴾َ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�أ

انبیای «فرماید:  می ج و نیز رسول خدا .»ایم ی مردمان فرستاده ، برای ھمهترساننده
». ام ی مردم مبعوث شده شدند، اما من برای ھمه سابق فقط برای قوم خود مبعوث می

و بدیھی ھم ھست که در میان مردم افرادی وجود دارند که عرب زبان نیستند و زبان 
یابند؛  فھمند و در نتیجه خطاب شارع را درنمی نمی -که زبان قرآن است- عربی را

فھمد و در عین  شود که آن را نمی ب با زبان عربی متوجِه کسی میپس چگونه خطا
شود؟ آیا این چیزی جز تصادم و تقابل با شرط تکلیف، یعنی  ھم می مکّلف حال به آن

 قدرت بر فھِم خطاب است؟
جواب این است: توانایی در فھم خطاب، یک شرِط الزم و ناگزیر برای صحت تکلیف 

فھمند ھم، شرعًا تکلیف به آنان ممکن نیست، مگر  را نمیاست و کسانی که زبان عربی 
ی نصوص شرعی یا معانِی آن به زبان  آن که این افراد با یادگیری زبان قرآن یا با ترجمه

ھای غیر عرب را  شارع را بفھمند و یا این که گروھی از مسلمانان زبان امتآنان خطاب 
 شان منتشر کنند. نان در میانفرا بگیرند و تعالیم اسالم را با زباِن خود آ

تری است و بنابراین، بر مسلمانان واجب کفائی است که  راه حل آخر راه شایسته
ھای غیر عرب را فرا بگیرند و دعوت اسالم را در میان آنان  گروھی از آنان زبان امت

نان ھا به ایشان تبلیغ کنند و اگر مسلما منتشر کنند و احکام اسالمی را با زبان آن ملت

                                           
؛ إرشاد ١٤٦ -١٤٥/ ١مسلم الثبوت ؛ فواتح الرحموت بشرح ٤٠٣ -٤٠١/ ٢تیسیر التحریر  -١

 .١٠الفحول، ص 
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کار خواھند بود. از جمله  در این باره کوتاھی کنند، بنابر حکم واجب کفائی، ھمه گناه
 نصوصی که بر وجوب این امر بر مسلمانان داللت دارد، این موراد است:

ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ﴿فرماید:  متعال می خدای .١ مَّ
ُ
ُمُروَن  ٱۡ�َۡ�ِ َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ۡ
َو�َأ

 ِ � َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف ب ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱلُۡمنَكرِ
ُ
، ]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤ٱلُۡمۡفلُِحونَ َوأ

باید از میان شما گروھی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نھی از «
که این آیه متضمن امر به تبلیغ احکام اسالم از  .»منکر نمایند و آنان رستگارانند

جانب گروھی از مردم است و تبلیغ زمانی مؤثر است که برای مخاطبان قابل 
 شناسند. فھم بوده و با زبانی باشد که آن مخاطبان آن را می

ھایی برای شاه ایران، قیصر روم، نجاشی،  نامه ج روایت شده که رسول خدا .٢
ھا آنان را به اسالم دعوت کرد و کسانی  د و در آن نامهمقوقس و دیگران فرستا

ھا را رساندند که به زبان کسانی که نامه برای آنان نوشته شده بود،  این نامه
گاه بودند.  آ

ال َهْل بَلَّْغُت؟ «فرماید:  ی حجة الوداع می در خطبه ج رسول خدا .٣
َ
فَاْشَهْد!  ا�أ

 
ْ
اِهُد ِمنُْ�ُم ال ْوىَع ِمْن َساِمعٍ ، َغائَِب فَلْيُبَلِِّغ الشَّ

َ
آیا مأموریت خود را «، »فَُربَّ ُمبَلٍَّغ أ

به شما ابالغ کردم؟ پروردگارا! تو شاھد باش! پس کسانی که در این جا حضور 
دارند (شاھدان)، این را به اطالع افرادی که در این جا نیستند (غایبان) 

رسد،  مستقیم به آنان میبرسانند، زیرا چه بسا افرادی که پیام به صورت غیر 
کنند که خود به صورت مستقیم به آن گوش  آن را بھتر از کسانی درک می

شود که به اسالم ھدایت پیدا کرده و  شاھد شامل تمام کسانی می». اند داده
اند و غایب شامل تمام کسانی است که زبان عربی  مبادی و احکام آن را شناخته

دانند اما دعوت اسالمی به  که زبان عربی را می دانند و نیز تمام کسانی را نمی
 آنان نرسیده است.

نداند و نصوص شرعی ھم به بنابراین، اگر کسی باشد که زبان عربی و زبان قرآن را 
زبان وی ترجمه نشده باشد و مسلمانان دالیل تکلیف را با زبان وی به او نشناسانده 

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿فرماید:  یست، زیرا خدای متعال مین مکّلف شرعاً باشند، وی  َ�ۡفًسا  ٱ�َّ
 خداوند ھیچ انسانی را جز به چیزی که در وسع و توان وی است،«، ]٢٨٦[البقرة:  ﴾إِ�َّ وُۡسَعَها

 ».سازد نمی مکّلف



 ٨٧  فصل چهارم: محکوٌم علیه

ھا، حروف مقطعه آمده است  اعتراض سوم: در قرآن کریم و در اوایل برخی از سوره
چیز غیر قابل سّنت  شود در قرآن و ممکن نیست؛ پس چگونه گفته می ھا که فھم آن

 فھمی وجود ندارد؟!
ھای تکلیفی نیستند و به ھمین دلیل  جواب این است: این حروف در شمار خطاب

ھا نیست، این از یک جھت و از جھِت دیگر، این حروف  ھم، امر تکلیف متوقف بر آن
که ھر حرف به تنھایی بر آن داللت دارد و  معانی روشنی دارند که ھمان چیزی است

بر مخالفان با معجزه بودِن  حّجت ی ھا ھم برای اقامه ذکر این حروف در ابتدای سوره
 قرآن تشکیل یافته از این حروف است.





 

 

 فصل پنجم:
 اهلیت و عوارض آن

 مقدمه
اھلیت آنچه را که  مکّلف قبًال ذکر کردیم که: شرط صحت تکلیف این است که -٨٠

شود، داشته باشد و این اھلیِت تکلیف ھم با رسیدِن انسان به سن  به آن تکلیف می
شود؛ اما علمای اصول به صورتی عام در مورد  بلوغ ھمراه با داشتِن عقل، ثابت می

گویند. در این جا نیز، ما بر ھمین منوال عمل کرده،  میاھلیت و عوارض آن نیز سخن 
 کنیم. در ابتدا، در مورد اھلیت و سپس در مورد عوارض آن صحبت می

 مبحث اول: أهلیت
 تعریف اھلیت

اھلیت در لغت، به معنای صالحیت است، مثًال وقتی کسی صالحیت انجام  -٨١
 ار اھلیت دارد.گویند: وی برای انجام آن ک کاری را داشته باشد، می

 شود: در اصطالح اصولیون، اھلیت به اھلیت وجوب و اھلیت أدا تقسیم می

 لیت وجوباھ
به معنی صالحیت انسان برای این امر است که حقوقی مشروع به نفع او و  -٨٢

یعنی صالحیت داشتِن انسان برای این که حقوق به نفع  ١علیه او واجب و ثابت شود،
است، به این معنی  ذّمه وی واجب گردد. مبنای اھلیِت وجوب،وی ثابت و واجبات بر 

 شود. است، این اھلیت برای وی ثابت می ذّمه که چون انسان موجودی دارای

 ﴿فرماید:  ِذمه در لغت به معنی عھد است؛ خدای متعال می
ٗ

َ� يَۡرُ�ُبوَن ِ� ُمۡؤِمٍن إِّ�
 ۚ ٗة ھیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را ی  آنان درباره« ،]١٠[التوبة:  ﴾َوَ� ذِمَّ

میان ما مسلمانان و  و پیمانغیر مسلمانی که به صورت دایم و بنا بر عھد افراد  .»کنند نمی
 .شوند ، یعنی اھل عھد و پیمان نامیده میذّمه کنند، اھل آنان، در داراالسالم زندگی می

                                           
 .٩٣٦شرح المنار، ابن ملک و حاشیه رھاوی، ص  -١
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 موجود اھل و شایسته برای ه در اصطالح، وصفی شرعی است که انسان را یکذمّ 
براساس این معنای  ذّمه .١کند حقوق به نفع او و یا به زیان او تبدیل میتعّلق 

 آید، دارای اصطالحی برای ھر انسانی ثابت و موجود است، زیرا ھر فردی که به دنیا می
 .٢است و در نتیجه برای وجوب اموری به نفع و علیه او صالحیت دارد ذّمه

است، » حیات«توان گفت که: اساس ثبوت اھلیت وجوب برای انسان  یبنابراین، م
گردد و اھلیت وجوب نیز بر آن بنا  برای انسان ایجاد می ذّمه زیرا با حیات است که

به دلیل وجود حیات  -گرچه ناقص است -گردد و به ھمین دلیل، برای جنین ھم می
ثبوت اھلیت وجوب است،  در آن، اھلیت وجوب ثابت است و چون حیاِت انسان اساِس 

این اھلیت، تا زمانی که فرد زنده باشد، ھمراه وی است و فقط با مرگ از او جدا 
 .٣دشو می

» شخصیت قانونی«این اھلیت با معنای اصطالحی مدنظر اصولیون را  ،دانان حقوق
گویند:  نامند و به نظر آنان این شخصیت برای ھر انسانی ثابت است و در تعریف می می

به معنی صالحیت انسان برای این امر است که حقوقی به نفع او و شخصیت قانونی 
 یف اصولیون از اھلیت وجوب است.. این تعریف شبیه تعر٤تکالیفی علیه او ثابت گردد

 اھلیت أدا
به معنی صالحیت انسان برای این امر است که ادا و انجام (اموری) از او  -٨٣

ھا مترتب  شان بر آن خواسته شود و افعال و اقوال وی معتبر تلقی شده، آثار شرعی
و اگر عبادتی تصرفی از او سر زد، شرعًا معتبر و دارای آثار باشد گردد، به نحوی که اگر 

انجام داد، ادای وی معتبر بوده، تکلیف را ساقط نماید و اگر در حق دیگران جنایتی 
انجام داد، بتوان او را به خاطر این کار به صورت کامل مؤاخذه نمود و مجازات بدنی و 

. اساس ثبوت این اھلیت، داشتن قدرت تمییز و تشخیص ٥مالی علیه او اعمال کرد
 .است نه حیات

                                           
 .١٦١/ ٢التوضیح،  -١
 .٩٣٨و شرح ص  ١٣٥٧/ ٢أصول البزودی  -٢
ماند، چنان که بعدًا  ی انسان به نحوی باقی می برخی از فقھا معتقدند که: بعد از مرگ ھم ذّمه -٣

 خواھد آمد.
 .٥٨خل للقانون الخاص، استاِد ما د. بدراوی، ص المد -٤
 .١٥٠؛ أصول الفقه، شیخ عبدالوھاب خالف، ص ٤٣٤شرح مرقاة الوصول، ص/  -٥
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 لیت کامل و ناقصاھ
ھایی که انسان در زندگی  به دورانتوّجه  ھر کدام از دو اھلیت وجوب و ادا، با -٨٤

کند، گاھی ناقص و  طی می ،مرگ سپس شدن عقل و خود، از زمان تکوین تا کامل
ھا عبارتند از: اول: دوران جنینی؛ دوم: از تولد تا  گاھی کامل ھستند. این دوران

 رسیدن به تمییز؛ سوم: از تمییز تا رسیدن به بلوغ و چھارم: دوران مابعد بلوغ.
ھا برای انسان ثابت  اھلیتی را که در ھر یک از این دوراندر سطور بعد، نوع 

 دھیم. د بحث قرار میشود، مور می

 دوران اول: دوران جنینی
بینیم که جزئی از مادر خودش است و در حرکت و  جنین را، گاھی اینگونه می -٨٥

 ذّمه سکوِن خود با او ھماھنگ است (و مستقل نیست) و بدین ترتیب، به ثابت نبودِن 
و گاھی،  شود کنیم و در نتیجه، اھلیِت وجود ھم در وی منتفی می برای وی حکم می

کنیم که خوِد او، یک نفس و شخِص مستقل بوده، از  از این جھت به جنین نگاه می
شدن به  ی جدا شدن از او و تبدیل لحاِظ داشتِن حیات، از مادر خود جداست و آماده

برای وی حکم  ذّمه یک انساِن مستقلِّ قائم به ذاِت خود است و براین اساس، به وجودِ 
شود. گاھی ھم، ھردو جھِت  اھلیِت وجوب برای وی ثابت می کنیم و در نتیجه، می

ی کاملی برای او  ذّمه گیرند و در نتیجه، نه مذکور باھم در جنین مورد مالحظه می
ای ناقص  ذّمه شود، بلکه برای وی تنھا ی مطلق ھم از او نفی می ذّمه شود و نه ثابت می
ا دارد و بدین ترتیب، جنین شود که فقط صالحیت پذیرش برخی از حقوق ر ثابت می

یابد که حقوقی به  شود و با آن صالحیت این را می دارای یک اھلیت وجوب ناقص می
استحقاق در نفع وی ثابت گردد، نه علیه او و بنابراین، حقوقی مانند میراث، وصیت و 

گردد؛ اما حقوقی چون  برای وی ثابت می -ھا به قبول نیاز ندارد که ثبوت آن -وقف
شود، گرچه این حقوق نفع محضی ھم  که به قبول نیاز دارد، برای وی ثابت نمی ھبه

شوند، زیرا جنین نطق ندارد و ولی و وصیی ھم ندارد که در  برای وی محسوب می
نقصان اھلیت وی ھیچ عّلت  و نیز، چنان که ذکر شد، به ١قبول جانشین وی شوند

ست که اھلیت وجوب ناقص وقتی برای گردد. الزم به ذکر ا حقی ھم علیه او ثابت نمی
 شود که جنین زنده متولد شود. جنین ثابت می

                                           
جمھور فقھا معتقدند که: جنین فاقد ولی و وصی است و فقط جایز است که برای حفظ اموال  -١

 وی امینی تعیین گردد.
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عجز کامل عّلت  در مورد اھلیت ادا نیز باید گفت که جنین اھلیت ادا ندارد، زیرا به
وی صدور ھیچ تصرفی از جانب وی متصور نیست و نیز بدین دلیل که مبنای ثبوت 

 قدرت تمییز عقلی است و جنین مطلقًا تمییز ندارد. ،اھلیت ادا

 ١دوران دوم: از تولد تا رسیدن به تمییز

ای کامل و در نتیجه، اھلیت وجوب کامل  ذّمه اگر جنین زنده متولد شود، -٨٦
گردد. شایسته بود که به  آید و حقوق به نفع او و علیه او ثابت می برای وی پدید می
ی  ذّمه قوق علیه این جنین متولد شده ثابت شود، زیرا دارایحی  مانند فرد بالغ ھمه

ثابت شده است، اما چون ھدف از خوِد وجوب ِصرِف  ذّمه کامل است و اھلیت با این
وجوب و ثبوت حق بر انسان نیست، بلکه مقصود از وجوب حکم آن، یعنی اداست. 

گردد و  بر او واجب می ی حقوقی که بچه امکان ادای آن را داشته باشد، بنابراین، ھمه
شود. این حقوق را  چیزھایی که ادای آن از جانب وی ممکن نباشد، بر وی واجب نمی

 توان به تفصیل زیر مورد بررسی قرار داد: می
شده، ُاجرت  آن دسته از حق الناس که مانند ضمانِت چیزھای تلف حق الناس: .١

ی مالی دارند، بر بچه  هھا، جنب ی زوجه و خویشاوندان و امثال آن َاجیر، نفقه
ھا مال است و أدای نیابِی این حقوق ھم  مقصود از آنشوند، زیرا  واجب می

کند؛ اما آن دسته از حق  ھا را ادا می مقبول است و ولی به نیابت از بچه آن
الناس که به مانند قصاص، مجازات ھستند، بر بچه واجب نیست، زیرا بچه 

با مجازات را ندارد، چه عمل بچه توصیف  شدن صالحیت حکم آن یعنی مؤاخذه
قصور معنی جنایت در کار بچه، این کار وی عّلت  شود و به به تقصیر نمی

صالحیت آن را ندارد که سبِب این مجازات باشد و نیز، ادای این حق 
توان ولی را به نیابت از بچه مجازات کرد. مجازات، در  بردار نیست و نمی نیابت

گناھی محل (مقتول)  ه است، زیرا دیه به خاطر عصمت و بیاین جا برخالف دی

                                           
مند ساختن  اند و این برای ضابطه سالگی تعیین کرده علما سّن تمییز را رسیدِن کودک به ھفت -١

اند  کردند و فقط فقھای متأخر این کار را کرده احکام است. فقھای متقدم سنی را برای تمییز نمی
وقتی به «فرماید:  ھا به نماز می و شاید اساس این کارشان این حدیث است که در مورد امر بچه

ز خواندن امر کنید و زمانی که به ده سالگی رسیدند (و نماز ھفت سالگی رسیدند، آنان را به نما
 اند. قانون مدنی عراق و نیز مصر، سن تمییز را ھفت سالگی مقرر کرده». نخواندند) آنان را بزنید
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بودِن قاتل ھم نافی عصمت افراد نیست و مقصود از  واجب شده است و بچه
 وجوب آن مال است و ادای مال نیز به طریق نیابتی ممکن است.

از حق الله، آن چه که شرِط صحت و اصل عبادات است، یعنی ایمان  حق الله: .٢
و آنچه که عبادت خالص است، خواه مانند نماز بدنی محض باشد و خواه مانند 
زکات مالی محض باشد و خواه به مانند حج ترکیبی از بدنی و مالی باشد، 

 ی ذّمه ھیچکدام بر بچه واجب نیست، گرچه سبب و محل این حقوق یعنی
صالح ھم موجود باشد، زیرا حکم وجوب در این حقوق، آن است که این 

دست کسی تکالیف، عمًال و به صورت اختیاری و نه به صورت نیابت جبری، به 
و جزای مترتب  که عبادت بر او واجب شده است، انجام گیرد، تا ابتال و آزمایش

الله آنچه که مانند  . از حق١بر آن حاصل شود و بچه ھم اھلیت این امر را ندارد
ی کیفری دارد، بر بچه واجب نیست، ھمانند آن دسته از حق  حدود جنبه

ی کیفری دارند، زیرا بچه صالحیت حکم آن، یعنی  الناس که مثل قصاص جنبه
 .٢شود کردن با مجازات را ندارد و این مجازات ھم به نیابت انجام نمی مؤاخذه

اھلیت ادا در حق بچه در این دوران، کامًال در مورد اھلیت ادا ھم باید گفت که: 
تمییز با عقل اساس اھلیت  -چنان که گفتیم- منتفی است، چرا که او تمییز ندارد و

شود که چیزی را شخصًا انجام دھد و  اداست و به ھمین دلیل، از بچه خواسته نمی
که نیابت در آن جاھایی - اند ھم وجوب بر او واجب شدهحقوقی را که به سبب اھلیِت 

 کند. اش به نیابت از او ادا می ولی -صحیح است
ای ھم بر اقوال و تصرفات وی مترتب  چون بچه اھلیت ادا ندارد، ھیچ اثر شرعی

 .شود نمیتوّجه  ھا شود و بنابراین، عقود و تصرفاِت قولی وی باطل است و به آن نمی

                                           
. فقھا در مورد وجوب زکات در مال بچه اختالف دارند؛ کسانی که ١٦٣/ ٢التلویح علی التوضیح:  -١

اند و این  ، زکات را حقی واجب از آن فقرا در اموال ثروتمندان دانستهاند آن را واجب دانسته
اند، آن را  کند؛ اما کسانی که آن را واجب ندانسته مفھوم نیز با ِصغر و بلوغ اختالف پیدا نمی

اند و چون عبادت اختیار و آزمایش است، بلوغ در آن شرط  عبادتی به سان نماز و روزه دانسته
عّلت قصور عقل صالحیت این را ندارد که مورد اختیار واقع شود. نک: بدایة  است و بچه نیز به

 .٢٢٠/ ١المجتھد 
 .١٣٦٢/ ٤کشف األسرار،  -٢
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 دوران سوم: از تمییز تا رسیدن به بلوغ
شدن وی پایان  رسیدن بچه به ھفت سالگی آغاز شده، با بالغاین دوران با  -٨٧

آید، زیرا در صورتی که  یابد. در این دوران، اھلیِت وجوب کاملی برای بچه پدید می می
که - اھلیت وجوب برای صغیر غییر ممیز ثابت و موجود باشد، ثبوت آن برای صغیر

فع و علیه وی نیز، به اولی است. پس حقوق به ن -حال و وضع بھتری از او دارد
 شود. تفصیلی که در مورد صغیر ممیز ذکر شد، ثابت می

در این دوران، چون عقل بچه ناقص است، اھلیت ادای ناقص برای وی ثابت 
شود و چون وی اھلیت ادای ناقص دارد، ایمان و عبادات بدنِی وی صحیح تلقی  می
 مکّلف بر او واجب نیستند و اوشود، زیرا برای صغیر منفعت محض در پی دارد، اما  می

 شود. ھا نمی به ادای آن
 اما حکم تصرفات مالی صغییر ممیز به قرار زیر است:

چون قبل ھبه، صدقه و وصیت از جانب صغیر که برای وی  انجام تصرفاتی .١
ی ولی یا وصی  منفعت محض دارند؛ صحیح ھستند و در آن، نیازی به اجازه

تصرفات در صورت انجام مستقیم آن به دست  ندارند، زیرا صحیح دانستن این
دانستن آن  پذیر است و در صحیح خود صغیر، بنابر اھلیت ادای قاصر وی امکان

یم که ھمیشه در صورت امکان، مکّلف مصلحت آشکاری برای بچه ھست و ما
 مصلحت وی را رعایت کنیم.

نب صغیر که ھا از جا کردن مال و مثل این دادن و وقف چون ھبه انجام تصرفاتی .٢
برای وی ضرر محض به دنبال دارد و موجب خروج بدون عوض اموال وی از 

شود و ولی و  شود، صحیح نیست و حتی اصًال منعقد ھم نمی مالکیتش می
دادن خود این تصرفات صغیر را صحیح کنند، زیرا  توانند با اجازه وصی نیز نمی

انب صغیر انجام دھند، پس توانند این کارھا را مستقیمًا از ج ولی و وصی نمی
 توانند این کارھای بچه را اجازه دھند، زیرا مبنای والیت، ھمانطور ھم نمی

یا به بچه و مراعات مصلحت وی است و انجام تصرفات مضر به مال وی و توّجه 
 دادن آن تصرفات در صورت انجام آن از جانِب خود صغیر، ھیچ به معنای اجازه
 لحت وی نیست.به بچه و رعایت مصتوّجه 
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رحسِب اصِل وضع خود تصرفاتی مانند بیع و اجاره و سایر معاوضات مالی که ب .٣
این تصرفات سود و زیان دارند و اگر صغیر  .١ع و ضرر ھستندمتردد بین نف

صحیح  ،و از اھلیت اداامندِی  ھا کند، به اعتبار بھره ممیز اقدام به انجام آن
شوند، اما چون اھلیت ادای ناقص دارد، متوقف بر اجاره ولی ھستند و  تلقی می

ی ولی نقص اھلیت وی را جبران نموده،  اگر ولی آن را اجازه داد، این اجازه
شود که انگار از شخصی دارای اھلیت ادای کامل  تصرف وی چنین تلقی می

 صادر شده است.
ممیز توان انجام کارھای تجاری را دارد، اگر ولی احساس کرد که صغیِر  -٨٨

تواند به وی اجازه دھد که این کارھا را انجام دھد و در این حالت، تصرفات تجاری  می
ھا اقدام کرده است، صحیح و  صغیر و سایر اعمال و امور الزم در تجارت که وی به آن

ای است که ولی بعد  هآید، زیرا اذن ساِبق ولی به تصرف، به مانند اجاز نافذ به حساب می
 ی الحق است). ی سابق مانند اجازه دھد (و اجازه از انجام تصرف صغیر ممیز می

 دوران چھارم: دوران بعد از بلوغ
اگر فرد با وجود داشتِن عقل به سن بلوغ رسید، دارای اھلیت ادای کامل  -٨٩

ی تکالیف  ھمه خطاب شرعی قرار گرفته، بهتوّجه  یابد که طرف شده، اھلیت این را می
ی عقود و تصرفات وی صحیح بوده، نیازی به اجازه کسی  شود و ھمه مکّلف شرعی

 چنان که بعدًا ذکر خواھد شد. ندارد، به این شرط که سفیه نباشد؛

                                           
در این جا، باید در نظر داشت که چیزی که به عنوان مالک در متردد بودن یک تصرف بین نفع و  -١

وّجه نشده که تصرفی که صغیر ضرر مدنظر قرار گرفته است، نوع و طبیعت تصرف است و به این ت
اقدام به انجام آن کرده است، منفعتی حقیقی برای وی به دنبال بیاورد یا منفعتی برای وی 
نداشته باشد و بنابراین، اگر صغیر عینی متعّلق به خود را به قیمتی بیشتر از بھای واقعی آن نیز 

ه سودی که صغیر در این ی ولی است و ب بفروشد، باز ھم صحت تصرف وی متوقف بر اجازه
از تصرفاتی است  -بنا به طبیعِت خود-شود، زیرا بیع  معامله به دست آورده است، توجھی نمی

 که متردد بین نفع و ضرر است.
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 مبحث دوم: عوارض اهلیت
 مقدمه
در مطالب سابق ذکر شد که در دوران جنینی، اھلیت وجوب به صورت ناقص  -٩٠

گردد و وی، مادام که زنده  شود و بعد از والدت، کامل می ایجاد و ثابت میبرای انسان 
باشد، دارای این اھلیت خواھد بود. اما در دوران جنینی، اھلیت ادا برای انسان ایجاد 

شود و ھمچنین، صغیِر غیر ممیز نیز اھلیت ادا ندارد و سپس، برای صغیر ممیز به  نمی
از آن، اگر فرد با داشتن عقل به بلوغ رسد، اھلیت شود و بعد  صورتی ناقص ثابت می

گردد. پس اساِس اھلیِت ادا عقل است و اگر عقل ناقص باشد،  ادای وی کامل می
اھلیت ادا نیز ناقص است و اگر عقل کامل باشد، اھلیت ادا نیز کامل است. عقل ناقص 

ل کامل، ھم، عقِل صغیر ممیز و عقل کسی است که در حکم صغیر ممیز است و عق
؛ لکن بعد از این که انسان ١ن نیستت که بالغ است و مجنون و یا کودعقل کسی اس

شوند که اھلیت  کند ھم، گاھی اموری بر او عارض می اھلیت ادای کامل را کسب می
کنند و یا ناقص و یا این که با ازاله و نقصان در آن تأثیری  ادای او را یا زایل می

شوند که این امور بر  ییر برخی از احکام در مورد کسی میگذارند، بلکه سبب تغ نمی
 .٢نامند وی عارض شده است، این امور عارضی را عوارض اھلیت می

 انواع عوارض
 شود: عوارض به دو دسته تقسیم می -٩١

که بدون اختیاِر انسان و از طرف صاحب شرع عوارضی ھستند  عوارض سماوی: .١
زیرا  اند، (آسمان) منسوب شده» سماء«ه بشوند و به ھمین دلیل ھم  ایجاد می

شوند، به این  ھا اختیاری ندارد، به آسمان منسوب می چیزھایی که انسان در آن
معنی که این امور خارج از قدرت انسان ھستند، مانند: جنون، کودن بودن، 

 مرض و مرگ.
ھا دارای کسب و اختیار  عوارضی ھستند که انسان در آن عوارض مکتسب: .٢

است و دو دسته ھستند: نخست، عوارضی که از طرف خود انسان است، مانند 

                                           
 .١٦٤/ ٢التوضیح  -١
ھا به عوارض این است که حاالتی ھستند که مالزم انسان نیستند، بلکه منافی  گذاری آن دلیل نام -٢

 باشند. میاھلیت 
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شود  جھل و مستی و شوخی. دوم، چیزی که از طرف غیر بر انسان عارض می
 و آن اکراه است.

 شد.در مبحث آتی، در مورد برخی از عوارض سماوی و مکتسب بحث خواھد 

 . عوارض سماوی١
 الف. جنون

در عقل است به اند: جنون اختالل  جنون گفتهبرخی از اصولیون در تعریف  -٩٢
 .١گردند ی عقلی خارج می نحوی که جز در موارد نادر، افعال و اقوال از مدار و شیوه

جنون دو نوع است: جنون اصلی و جنون عارضی. جنون اصلی آن است که انسان 
به سن بلوغ برسد و جنون عارضی آن است که فرد در حالی که عاقل در حال جنون 

است، به سن بلوغ برسد ولی بعد از آن جنون عارض وی شود. ھرکدام از این دو نوع 
 ھم، یا ممتد ھستند و یا غیر ممتد.جنون 

ثابت و ایجاد  ذّمه زیرا این اھلیت با دو نوِع جنون تأثیری بر اھلیت وجوب ندارند،
، حیات انسان است؛ اما ذّمه منافاتی ندارد، زیرا مبنای ثبوت ذّمه و جنون باشود  می

برد، زیرا اھلیِت ادا با عقل و تمییز  گذارد و آن را از بین می جنون در اھلیت ادا تأثیر می
شود و مجنون عقلش فاسد است و تمییز و تشخیص ندارد و به ھمین دلیل  ثابت می

 خود، حکم صغیر غیر ممیز را دارد. ھم، مجنون در افعال و اقوال
کند، یعنی اصًال مانع از  عبادات را ساقط می ٢در عبادات؛ اگر جنون ممتد باشد،

رود و قضای آن بعد از  شود، زیرا در حال جنون قدرت بر ادا از بین می ھا می وجوب آن
کند و اگر به خاطر ثبوِت َحَرج در  شدِن جنون ھم او را دچار حرج و سختی میبرطرف 

رود، زیرا وجوِب  منتفی شود، وجوب ھم از بین می تقدیراً ھا، ادا تحقیقًا و  قضای آن
ای است. اما اگر جنون غیر ممتد باشد، گرچه ادای عبادت در  فایده بدون ادا چیِز بی

دای آن به صورت قضا بعد از زوال جنون ممکن است اما احال جنون غیر ممکن است، 

                                           
 .١٦٧/ ٢التوضیح  -١
کند؛ مثًال در مورد  امتداد جنون حد مشخصی ندارد و حّد آن با اختالف عبادات تفاوت پیدا می -٢

آید و در غیر این صورت ممتد  روزه، اگر جنون یک ماه طول بکشد، جنون ممتد به حساب می
 نیست.
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و حرجی نیز به ھمراه ندارد و در نتیجه، ادا تقدیرًا ثابت و موجود است، پس وجوب نیز 
 .١ماند باقی می

جنون یکی از اسباب ِحجر است و حجر، در اصطالح شرعی، به معنی منع از 
شود و نافذ نیست. در  تصرفات قولی است، نه فعلی. یعنی تصرفات وی منعقد نمی

مورد تصرفاِت قولِی فرِد مجنون، عدم انعقاد آن مدنظر است، یعنی تصرفات قولی وی 
شود، حتی اگرچه برای وی نفع محض باشد و حکم وی مانند صغیر غیر  منعقد نمی

ھا بستگی به عقل و تمییز دارد و اعتبار آن  ممیز است، زیرا صحت اقوال و اعتبار آن
ل ممکن نیست، گرچه ولی ھم آن را اجازه داده باشد؛ زیرا وقوع آن بدون وجود عق

شود و در نتیجه تصرِف باطل سابق  ی الحق ھم به باطل ملحق نمی باطل است و اجازه
 .٢کند را تصحیح نمی

محجور است، به این معنی که ھرگاه جنون عارض انسان شود،  فرِد مجنون ذاتاً 
ه صدور حکم قضایی نیز ندارد و بنابراین، از زمان شود و نیازی ب سبب حجر بر فرد می

آغاز جنون، اقوال وی معتبر نیست، اما اگر جنون منقطع باشد، یعنی فرِد مجنون در 
برخی اوقات به سر عقل بیاید، تصرفات وی در زمان وجود عقل، حکم تصرفات فرد 

 عاقل را دارد.

 ب. َعَته (کودن بودن، سبک مغزی)
شود که  فھم کرده، سبب می ختالل در عقل است که فرد را کمَعَته، نوعی ا -٩٤

رفتن  گاھی نیز سبب از بین ٣کالم فرد مختل شود و تدبیر و تصمیِم او فاسد گردد،
شود. عته دو نوع است. نوع اول، َعَتھی این است که در آن ادراک و  میادراک و تمییز 

شود که اھلیت ادای وی از  ماند و فرد در این نوع مانند مجنون می تمییز فرد باقی نمی
ماند و فرد احکام مجنون را دارد. نوع دوم،  رود، اما اھلیت وجوب او پابرجا می بین می

ماند، لکن مانند ادراک افراد عاقل  یز فرد باقی میعتھی است که در آن، ادراک و تمی

                                           
اما اگر اصلی باشد، در مورد آن اختالف  این حالت، زمانی است که جنوِن غیر ممتد عارضی باشد، -١

ای دیگر  اند، اما عده ای چون قاضی ابویوسف آن را مانند جنون عارضی دانسته وجود دارد و عده
اند. التلویح علی التوضیح  ی عبادات ندانسته چون امام محمد بن حسن شیبانی آن را ساقط کننده

١٦٧/ ٢. 
 .٤٣٩/ ٢شرح مرقاة األصول،  -٢
 .١٠١/ ٥الکنز، زیلعی شرح  -٣
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شود و یک  ی ممیز می نیست. با وجود این نوع از عته، فرد بالغ، در احکام، مانند بچه
اھلیت ادای ناقص برای وی ثابت و موجود است؛ اما اھلیت وجوِب وی به صورت کامل 

ما انجام آن از طرف وی ماند و بنابراین، عبادت بر وی واجب نخواھد بود، ا باقی می
شوند، اما آن دسته از  نمیھا در مورد وی ثابت و جاری  صحیح است و مجازات

ی مالی دارند، بر وی واجب  شده جنبه الناس که ماننِد ضمانِت چیزھای تلف حق
شوند و ادای آن از طرف ولی صحیح است و تصرفات وی، صحیح و نافذ است، اگر  می

اشد و باطل است، اگر برای او ضرِر محض داشته باشد و برایش نفعی محض داشته ب
 َنَوسان باشد. ی است، اگر در میان سود و زیان دری ول موکول به اجازه

 باشد. ُمعتِوه (کوَدن) ذاتًا محجوٌر علیه است و از این جھت مانند مجنون می

 ج. نسیان
د تکالیف شود که فر شود و سبب می ای است که بر انسان عارض می عارضه -٩٥

ی نسیان، عقل کامل است و قدرت تمییز وجود  به یاد نیاورد. چون در عارضهد را وخ
حق الناس عذر . نسیان در مورد ١دارد، این عارضه با اھلیت وجوب و ادا منافات ندارد

آید، زیرا حق الناس به خاطر نیاز مردم به آن محترم است و در آن، بحِث  به حساب نمی
رود و بنابراین، اگر  در کار نیست و این احترام با نسیان از بین نمیآزمایش و ابتال 

کسی از روی نسیان مال دیگری را از بین برد، پرداخت غرامت آن بر وی واجب 
کردن حق  شود (و در صورت فراموش اما در حق الله نسیان عذر محسوب می .٢است

، «فرماید:  می ج الله) گناھی بر شخص نیست؛ رسول خدا
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
َ وََضَع َ�ْن أ إِنَّ ا�َّ

خداوند متعال (گناِه کارھای انجام گرفته از روی) «، »َوالنِّْسيَاَن، َوَما اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ 
در احکام دنیا ». من برداشته استاّمت  شده در اثر) اکراه را از خطا و نسیان و (انجام

شود،  آید و عبادت فرد بر اثر آن تباه نمی ب میگاھی عذِر مقبولی به حسا نیز، نسیان
 دار از روی نسیان چیزی بخورد. مانند آن که روزه

                                           
 .٤٤٠/ ٢شرح مرقاة الوصول  -١
 .١٣٩٦/ ٤اصل بزدوی و شرح آن  -٢
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 إغما د. خواب و
، پس مادام که ١اھلیِت ادا منافات دارند و نه با اھلیت وجوب باإغما  خواب و -٩٦

ھلیت انسان در خواب است یا در حالت إغما قرار دارد، اھلیت ادا ندارد، زیرا مبنای ا
ادا، قدرت تمییز با عقل است و انسان ھم در حالت خواب و إغما فاقد تمییز و تشخیص 
است. بنابراین، اقوال وی مطلقًا معتبر نبوده، به خاطر افعال خود مجازات بدنی 

خواب َغلت بزند و روی کسی بیفتد و او را بکشد، چون شود و حتی اگر انسان در  نمی
شود،  ر نداشته و قصد وی منتفی است، مجازات بدنی نمیدر این کار تمییز و اختیا

شود، ھمانطور که اگر با فعل خود  بلکه مجازات مالی شده، پرداخت دیه بر وی الزم می
شود. دلیل وجوب ضمانت در صرِف  مالی را تلف کند، ضمانت آن بر وی واجب می

است و نفس و مال  اتالف نفس و مال بر وی، این است که فعل در عالم واقع روی داده
 شود. ھا نمی ھم شرعًا محترم و مورد حفاظت ھستند و عذر نافی حرمت و عصمت آن

در زمان خواب و اغما، ادای عبادت بر فرد الزم نیستند، زیرا خواب و اغما موجب 
شوند، زیرا در این دو حالت فرد  آمدن می تأخیر خطاب ادا به وقت بیداری و به ھوش

شود، زیرا امکان ادای  ا محال است؛ اما وجوب عبادت ساقط نمیفاقد فھم بوده، اد
ھا در ھنگام بیدار شدن و به ھوش آمدن وجود دارد و یا این که فرد  حقیقِی آن

آمدن، جایگزین ادا یعنی قضای آن عبادات را به  تواند بعد از بیدار شدن و به ھوش می
ِم بدون حرِج قضا ممکن است، جا بیاورد و این، بدان خاطر است که مادامی که انجا

کند و چون عادتًا خواب زیاد  نفِس عجز از ادا در زماِن حال، اصِل وجوب را ساقط نمی
شده وجود ندارد؛ پس وجوب آن ساقط  کشد، حرجی در قضای عبادِت فوت طول نمی

شود. اغما نیز اگر ممتد نباشد، ھمین حکم را دارد، اما اگر ممتد باشد، وجوب  نمی
شود، زیرا ادای حقیقی با اغما و اداِی تقدیری به خاطر وجوِد حرج در قضای  میساقط 

نیز ساقط اند و چون ادا از بین برود، وجوب  بعد از به ھوش آمدن، از میان رفته
 .٢فایده است شود، زیرا بقاِی وجوب بدون ادا بی می

                                           
 .١٣٨٢/ ٤کشف األسرار  -١
 .١٤٠٠و  ١٣٩٨ھمان  -٢



 ١٠١  فصل پنجم: اهلیت و عوارض آن

 ھـ. مرض
در این جا، منظور از مرض چیزھایی غیر از جنون و ِاغماست. مرض با اھلیت  -٩٧

وجوب و اھلیت أدا منافات ندارد و فرد مریض ھردو نوع اھلیت را به صورت کامل دارا 
باشد و به ھمین دلیل ھم، حقوق چه به نفع او و چه به ضرر او، ثابت و موجود  می

ای اھلیت کامل است، مرض در بعضی احکام است، لکن با وجودی که فرد مریض دار
شود: مثًال، جانشیِن مورث شدِن  گذارد؛ از جمله برخی از تصرفات وی نافذ نمی تأثیر می

صورت جبری و با حکم شارع با مرگ مورث ثابت است، ھمچنان وارث در مال مورث، به 
ا چون مرض سبب کند. ام پیدا میتعّلق  که با مرِگ بدھکار ماِل بدھکار به ِبستانکار

شود، زیرا  یافتِن مال به وارث و بستانکار از زمان بروز مرض ثابت میتعّلق  مرگ است،
و به منظور صیانت از حق وارث و بستانکار،  ١شود حکم به ابتدای سبب مضاف می

گردد. این میزان در  مریض به میزانی که صیانت از این حق محقق شود، محجور می
اموال مریض است [یعنی مریض در دو سوم از اموال خود محجور مورد وارث، دو سوِم 

شود] اما در مورد بستانکار، بستگی به میزان َدین دارد و اگر بدھی برابر با تماِم  می
گردد و در غیر این صورت، به  امواِل بیمار باشد؛ مریض در تمام اموال خود محجور می

 .٢شود میزان دین در مال خود محجور می
ِحجر، با اسناد آن به آغاز مرضی که منجر به مرگ شده است، ثابت و موجود این 

حجر، مرضی است که سبب مرگ شده است و اگر به مرگ عّلت  شود، زیرا تلقی می
آور بودِن مرض  آور بودن متصف بوده، اما چون مرگ منجر شود، مرض از آغاز به مرگ

د، دیگر حجر با شک [یعنی صرف شو فقط در صورت منجر شدِن آن به مرگ دانسته می
شود و به ھمین دلیل ھم، اثر حجر قبل از مرگ  مریض شدن مورث یا بدھکار] ثابت نمی

باشد و وارث یا  است، صحیح می ٣آور شود و تصرفات فردی که در مرِض مرگ ظاھر نمی
بستانکار در حال حیات وی حق اعتراض به او را ندارند و این حق، فقط بعد از وفاِت 

شود که تصرِف فرد مریض برای حقوق  ھا ثابت می صورتی برای آنشخص بیمار و در 

                                           
 .٦٩٢ -٦٩١شرح المنار، ص  -١
. مریض در اموری چون ھزینه برای خود و اجرت ٤٤٦/ ٢؛ شرح مرقاة الوصول ٦٩٢ھمان  -٢

 گردد. ت و حاجات وی است، محجور نمیمداوای خویش که جزِء ضروریا
آور (مرض الموت) بیماریی است که فرد در صورت ابتالی به آن از انجام مصالح خارج  مرض مرگ -٣

 شود. گردد و غالبًا منجر به مرگ فرد می از خانه ناتوان می
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 .١ھا مضر بوده باشد، مثًال مال خود را ھبه کرده یا بیع محابات انجام داده باشد آن

 نکاح مریض
دانند،  آور است، صحیح می جمھور علما نکاح فردی را که مبتال به مرِض مرگ -٩٨

با این استدالل که این تصرف از فردی دارای اھلیت صادر شده است و در صورت وقوع 
برند و برخی از آنان، چون امام احمد و ظاھریه،  زوجین از ھمدیگر ارث میاین نکاح، 

گیرد، اما برخی دیگر، چون  میتعّلق  می به زنمعتقدند که: در این نکاح، َمھر المس
امام شافعی معتقدند که: جھت رعایت حق ورثه و بستانکاران، َمھر المثل به وی داده 

ی از یک سوم اموال شود و این حکم (دوم) مربوط به زمانی است که مھر المسم می
. اوزاعی، معتقد مریض خارج نشده باشد و ورثه یا بستانکاران آن را اجازه نداده باشند

برند. امام مالک، نکاح را فاسد  اما زوجین از ھم ارث نمی است که نکاح صحیح است،
برند؛  داند و معتقد است که با این نکاح توارث ثابت نشده، زوجین از ھم ارث نمی می

 -برد که اصًال ارث نمی- حتی برخی از اصحاِب امام مالک معتقدند که نکاح با زِن ذمی
 ت مبادا اسالم بیاورد و وارث شود و به ورثه ضرر برساند.فاسد اس

امام مالک قایل به این است که اگر این زن و مرد قبل از دخول از ھم جدا شوند، 
اما اگر بعد از دخول از ھم جدا شوند، از یک سوِم اموال شود،  چیزی به زن داده نمی

بودن  ک در این قول، متھمشود. استدالل امام مال مریض به وی مھر المثل داده می
نمودِن وارثی دیگر  مریض به داشتِن نیت برای ضرر زدن به ورثه از طریق نکاح و اضافه

 .٢به جمع آنان است
بردِن زن و مرد از ھمدیگر و وجوب مھر  ما صحت نکاح مریض و ارث رأی راجِح 

از مھر المثل  بودن آن از مقدار مھر المثل است، اما اگر بیشتر المسمی در صورت پایین
باشد و بخشی از حقوِق وارث یا بستانکاران را شامل شود، پرداخت مقدار مازاد بر آن به 

شدن به فساد مطلِق نکاِح مریض، قول  بستانکاران نیاز دارد. قایلیا وّراث  ی اجازه
ضعیفی است، زیرا نکاح یکی از نیازھای اصلِی انسان است و مریض در مورد چیزی 

گردد. اما  محجور نمی -که در شماِر نیازھای اصلی وی است- مھر المثل چون نکاح با

                                           
 .١١٧/ ٢؛ التلویح علی التوضیح ٤٤٧ -٤٤٦/ ٢شرح مرقاة الوصول  -١
؛ المحلی ١٣٣/ ٢؛ المدونة الکبری، مالک ٣٢٦/ ٢؛ المغنی، ابن قدامه ٣٢ -٣١/ ٣األم، شافعی  -٢

٢٦ -٢٥/ ١. 
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این نکاح را انجام داده است، در وّراث  اگر ثابت گردد که مریض به قصد ضرر زدن به
 بردن زوجین از ھمدیگر شد. توان جھت طرِد قصد سوء وی قایل به عدم ارث این حالت می

 طالق مریض
آور زن خود را که با وی آمیزش کرده، بدون  مرگاگر فرد مبتال به مرِض  -٩٩

شود، اما در مورد  رضایت وی طالق بائن داد، فقھا معتقدند که: طالق وی واقع می
میراث این زن، باھم اختالف دارند؛ جمھور معتقدند که: جھت طرد و رّد قصد سوء 

ض ارث کردن وی از ارث با طالق، زن از مری مطلقه در محروم مریض نسبت به زِن 
برد، زیرا طالق بائن  برد؛ اما امام شافعی و ظاھریه معتقدند که: زن از مرد ارث نمی می

کند و قصد باطنی مرد فاقد اعتبار است، زیرا مبنای احکام امور ظاھری  ارث را قطع می
 است و رسیدگی به امور باطنی در دست خداست.

ی بائن ھستند، در میزان  هبردِن این زن مطلق جمھور، با وجودی که قایل به ارث
بقای حق زوجه در ارث باھم اختالف دارند؛ احناف معتقدند که: زن مادامی که در عّده 

برد؛ حنابله معتقدند که: مادام که با مرد دیگری ازدواج نکرده باشد، از  باشد، ارث می
ھر  اش ھم تمام شده باشد؛ امام مالک معتقد است که: در برد، گرچه عده فرد ارث می

اش منقضی شده باشد و خواه نشده باشد و خواه ازدواج  برد، خواه عده حال ارث می
کرده باشد و خواه ازدواج نکرده باشد؛ علمای جعفریه (شیعه) معتقدند که: در یک 

 برد، اگر ازدواج نکرده باشد. سال بعد از طالق، از مرد ارث می
الک و خالل، از علمای حنبلی، اما اگر طالق بائن قبل از دخول روی داد، امام م

چنان که شیخ طوسی در کتاب  -برد. این قول معتقدند که: زن از مرد ارث می
ذکر کرده است، ظاھر دیدگاه علمای شیعه ھم ھست، اما احناف و حنابله » الخالف«

 .١برد معتقدند که: ارث نمی

 و. مرگ
ی سماوی است و با مرگ، انسان به طور کامل عاجز  مرگ، آخرین عارضه -١٠٠

گردد و جمیع تکالیف  رفتن اھلیت ادای انسان می شود و این امر موجب از بین می
ھاست و ادا  شود، زیرا غرض از تکالیف شرعی، ادای اختیاری آن شرعی از وی ساقط می

رود، زیرا مرگ عجز و  فرد از بین می منوط به وجود قدرت است و با وجود مرگ قدرت

                                           
 .١٥٣ -١٥٠/ ٣. الھدایة و فتح القدیر ٣٣٢ -٣٢٩/ ٥. األمام ٤٥٦/ ٢الخالف، طوسی  -١
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ناتوانی خالص است و به ھمین دلیل، برخی از احناف معتقدند که در حکم دنیوی، 
شود و در صورتی که فرد متوفی آن را در زمان  ی متوفی ساقط می ذّمه زکات ھم از

 ی وی واجب نیست، زیرا در حقوق الله، حیات خود ادا نکرده باشد، ادای آن از ترکه
مرگ از بین رفته است؛ اما برخی دیگر، مقصود و مدنظر است و فعل وی با  مکّلف فعِل 

شود، زیرا منظور از زکات، مال  چون امام شافعی، معتقدند که: با مرگ زکات ساقط نمی
شده با زکات ھم از ترکه ممکن است،  ساختن ماِل واجب و خارج مکّلف است نه فعِل 

 شود. پس ادای آن ساقط نمی
نظر دارند که بعد  است و فقھا اتفاق ذّمه ،بًال گفتیم که: مبنای ثبوت اھلیت وجوبق

رفتِن مستقیم آن بعد از مرگ، فقھا بر  رود؛ اما در مورد از بین از بین می ذّمه از مرگ
 شود: که در زیر به صورت خالصه بیان می ١اند چند قول اختالف کرده

رود، زیرا اساس ثبوت آن حیات  ز بین میمرگ مستقیمًا اقول اول: بعد از  -١٠١
گردد و  ی انسان زایل می ذّمه شود، پس انسان است و با مرگ حیات انسان زایل می

 ماند، نه کامل و نه ناقص. مطلقًا اھلیت وجوب برای وی باقی نمی
ھا ھم، اگر فرد متوفی بدھکار بود و بعد از مرگ مالی از خود بر جای  در مورد بدھی

شود؛ اما اگر مالی از خود بر جای گذاشته باشد، دیون  باشد، دیون ساقط مینگذاشته 
ھا  کنند و بازپرداخِت آن پیدا میتعّلق  ماند، زیرا دیون به مال وی بر حال خود باقی می

 واجب است. این قول برخی از حنابله است.
شود و به  میرود، بلکه ضعیف یا خراب  ی متوفی از بین نمی ذّمه قول دوم: -١٠٢

ی ضعیف  ذّمه ماند، اما این خاطر ضعف آن، اھلیت وجوب ھم در کل با آن باقی می
شده با مرگ، توان تحمل دیون را ندارد، اگر چیزی آن را تقویت نکند، از قبیل مالی که 

بر جای بماند، یا شخصی که در زمان حیات فرِد بدھکار بعد از مرگ فرد از وی 
نت کرده باشد. اما اگر این دو مورد وجود نداشته باشد، دین پرداخت آن دین را ضما

 ماند. شود و باقی نمی ساقط می
بنابراین قول، کفالِت َدیِن کسی که در حالت افالس وفات یافته است، جایز نیست و 

شدِن مطالبه از بدھکار (متوفی) است و به ھمین  دلیِل سقوِط َدین در این حالت، ساقط
 ین یک وصفی شرعی است که اثِر آن درَد «ف دین آمده است که: دلیل ھم، در تعری

                                           
؛ ١٤٣٧ -١٤٣٣/ ٤. أصول البزدوی وکشف األسرار ٩٥ -٨٤الحق والذمة، علی خفیف، ص  -١

 .١٩٣؛ القواعد، ابن رجب، ص ٤٤٢/ ٦و  ٣٨٥/ ٤المغنی 
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و چون مطالبه با مرگ ساقط » شود دادِن امر مطالبه [به فرد مدیون] آشکار میتوّجه 
ماند. کفالت متوفای مفلس نیز صحیح نیست، زیرا  شده است، پس دین باقی نمی

قرار دارد،  -مکفول عنه- اصیل ذّمه شده که برکفالت برای التزام مطالبه آنچه شریع 
 ذّمه نه التزام اصل دین، چه بعد از کفالت کفیل دین به مانند زمان قبل از کفالت بر

صیل با مرگ ساقط شده است، التزام مطالبه بعد اماند و چون مطالبه از  اصیل باقی می
 ذّمه شدن یک منظم«از سقوط آن صحیح نیست. در نتیجه تحقق معنای کفالت، یعنی 

 ممکن نبوده و کفالت جایز نیست.» دیگر در مطالبه ذّمه یکبه 
ی وی متالشی شده، از  ذّمه اش تصفیه گردید، اگر دیون متوفی پرداخت شد و ترکه

ی ترکه بوده و میزان  رود، زیرا وجود آن به خاطر ضرورِت ایفای حقوق و تصفیه بین می
 شود که گردید، واجب می ضرورت ھم بسته به مقدار آن است و ھمین که ضرورت زایل

 به صورت کامل معدوم تلقی شود و در حقیقت، واقعیت ھم ھمین است. ذّمه
رود و ھمچنان در گرو  ماند و از بین نمی ی متوفی باقی می ذّمه قول سوم: -١٠٣

 ھا را ادا نماید. شود که از ترکه آن یطالبه مدیون خواھد ماند و از قیِم ترکه م
ی او ساقط  رأی، کفالِت َدین متوفاِی مفلس جایز است و دین از عھده بنابراین

شود، حتی اگر ھم کسی کفالت دین او را نکرده باشد. استدالل این گروه در مورد  نمی
لس و جواز کفالت وی، این است که: ادای تبرعِی دین از عدم سقوط دین از متوفای مف

را دارد و این حق  ای دین از متبرعجانب متوفی صحیح است و بستانکار حق استیف
باالتر از حق مطالبه است و بر بقای دین داللت دارد؛ نیز با وجود دشوار بودِن 

ی مفلس صحیح است، پس کفالت متوفای  زندهاستیفای َدین از مفلس، کفالت شخِص 
کفالت دین بعد از  ج مفلس نیز صحیح است و مؤیِد این امر آن است که رسول خدا

 اند. اجازه داده مرگ را
اش تصفیه گشت، در این  پس از این، ھرگاه دیون متوفی پرداخت و تسویه شد و ترکه

شود و او دیگر دارای ھیچگونه اھلیت وجوبی نخواھد  ی وی متالشی می ذّمه ھنگام،
 بود.

 . عوارض مکتسب٢
 الف. جھل

آید.  اھلیت نیست و فقط در برخی حاالت عذر به حساب می منافیجھل  -١٠٤
 دھد و یا در دارالحرب. جھل، یا در داراالسالم روی می
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 جھل در داراإلسالم
آید، زیرا فرض  قاعده، این است که جھل در داراالسالم عذر به حساب نمی -١٠٥

ین، فرد مسلمان در مورد ساکنان آن بر این است که به احکام شرعی علم دارند و بنابرا
ھا رخصتی ندارد و  به خاطر جھل به احکام عمومی و روشنی که کسی در جھل به آن

متواتر یا مشھور ثابت شده، یا از احکامی است که بر آن اجماع شده سّنت  با قرآن و
گساری، زنا و قتل عمد  است، معذور نخواھد بود، مانند وجوب نماز و روزه، تحریم می

جاوز به اموال دیگران و غیره. فرد ذمی نیز از این قاعده مستثنی (ناحق) و حرمت ت
نیست و به خاطر جھل به آن دسته از احکام اسالمی چون قصاص، حد زنا و حد 

معذور نخواھد بود، زیرا وی در داراالسالم اقامت  -شود که بر وی جاری می- سرقت
به احکاِم شرعی علم ی ساکنان  دارد و در این سرزمین، فرض بر این است که ھمه

دارند و به ھمین دلیل ھم، اگر ذمی مسلمان شد و شرب خمر کرد، مجازات وی واجب 
 است، زیرا حکم تحریم خمر در داراالسالم شایع و مشھور است و کسی به خاطر جھل

 شود. داد نمی به حکم آن معذور قلم
کسی است که با جھِل  -یعنی عدم اعتبار جھل به عنوان عذر- مثال دیگر این امر

مشھور مخالفت ورزیده است؛ مورد اول، مانند سّنت  اجتھاد خود با حکِم صریح قرآن یا
بودِن گوشت حیوانی که در ھنگاِم ذبِح آن به صورت عمدی نام خدا  شدن به حالل قایل

برده نشده است با قیاس آن بر گوشِت حیوانی که به صورت سھوی در ھنگام ذبح آن 
فرماید:  است، زیرا این قیاس مخالف این قول الھی است که میک شده ذکر نام خدا تر

ا لَۡم يُۡذَكرِ ﴿ ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
ِ  ٱۡسمُ َوَ� تَأ از گوشت حیوانی نخورید که «، ]١٢١[األنعام:  ﴾َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

بودِن ازدواِج زن  شدن به حالل و مورد دوم، مانند قایل .»نام خدا بر آن برده نشده است
سه طالقه شده با شوھر اوِل خود به مجرِد عقد با فردی دیگر و بدون آمیزش با او، زیرا 

 .١مشھور مخالفت داردسّنت  این با

                                           
زنی که سه طالقه شده باشد، حالل نیست که با شوھر اوِل خود که وی را سه طالقه کرده است  -١

ازدواج کند، مگر آنگاه که با فردی دیگر ازدواج کرده و با آن فرد آمیزش داشته و سپس با طالق 
د که در این صورت، برای شوھر اش سپری شده باش یا چیزی دیگر از وی جدا شده و سپس عده

شدن این زن برای شوھر  اول حالل است که با عقد جدیدی با او ازدواج کند؛ پس شرط حالل
اول، آمیزش این زن با شوھر دوم است و این، حکمی است که در سّنت مشھور ذکر شده است و 

شده است. پس فقھا نیز بر آن اجماع دارند و مخالفت با آن تنھا از سعید بن مسیب نقل 



 ١٠٧  فصل پنجم: اهلیت و عوارض آن

مشھور و یا اجماع نیست، سّنت  جھل در موضِع اجتھاد صحیحی که مخالِف قرآن یا
و نکاح بدون شھود  ١، مانند عفو یکی از اولیای مقتول از قصاصآید عذر به حساب می

 .٢با اکتفا به اعالن آن
به اتباع از آن امر یکی از آرای اجتھادی را برگزید و مردم را  -حاکم- اگر ولی امر

کرد و آن را اعالن کرد و این اعالن در میان مردم شایع شد، در این حالت، این رأِی 
احکام عمومِی ثابت ملحق شده، کسی به خاطر جھل به آن معذور اجتھادِی مختار به 

 شود. نمیتوّجه  نخواھد بود و به اجتھاد مخالف آن ھم
داند  جھل به وقایع نیز، عذر مقبولی است، مانند کسی که با زنی ازدواج کرده و نمی

، آن دو برای وی حرام استی رضاعی میان  که ازدواج با آن زن به خاطر وجود رابطه
داند که به شراب تبدیل شده است؛  نوشد اما نمی ی انگور را می یا مانند کسی که عصاره

زیرا در این دو حالت، جرم منتفی است و بر فاعل عقاب و مجازاتی نیست. جھل شفیع 
نیز از  -اش را بفروشد یا شریکش سھم خود را بفروشد اش خانه یعنی ھمسایه- به بیع

باشد و به ھمین دلیل، ھر وقت متوجه بیع شد، حق شفعه  این نوع است و مقبول می
 برای وی ثابت و موجود است.

جھِل وکیل به عزل خود از جانب موکل نیز مقبول است و به ھمین دلیل، تصرفاِت 
 .٣وی قبل از علم به عزل، در مورد موکل نافذ خواھد بود

                                                                                                       
شدن به این که ِصرِف عقد با شوھِر دوم بدون انجام آمیزش، آن زن را برای شوھر اول حالل  قایل
کند، قولی غیر صحیح است و بنابراین، جھل به حکم صحیح مذکور برای مخالِف این حکم  می

 آید. عذر به حساب نمی
س ولیِّ دیگر قاتل را به ظن این که اگر یکی از اولیای مقتول قاتل را از قصاص عفو کند و سپ -١

شود،  دارای حق کامل قصاص ھستند، قصاص نماید، وی قصاص نمی -اولیای دم-ھا  ھریک از آن
 .٤٥٢/ ٢زیرا این مسأله محل اجتھاد است. شرح مرقاة الوصول 

 حضور شاھد شرط صحت نکاح است و پس اگر کسی بدون» ال نکاَح بال شھودٍ «با توّجه به حدیث  -٢
(نکاح را اعالن » أعلنوا الّنکاَح ولو بالذفوف«حضور شاھدان با زنی ازدواج کرد و به خاطر روایت 

کنید، گرچه با زدن دف ھم باشد) به اعالِن نکاح اکتفا کرد، جھل وی مقبول و نکاح وی صحیح 
ز گوید: شیعیان معتقدند که صحت نکاح به حضور شاھد نیا است. شیخ طوسی از فقھای شیعه می

 .٣٦٣/ ٢ندارد. نک: الخالف، طوسی 
 .٤٥٢/ ٢شرح مرقاة الوصول  -٣
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 جھل در دارالحرب
ی در دارالحرب مفروض نیست، زیرا قاعده این است که: علم به احکاِم شرع -١٠٦

ھاست و  دارالحرب سرزمین علم به احکام شرعی نیست، بلکه مکان جھل به آن
از قبیل نماز و - بنابراین، اگر کسی در آن جا اسالم آورد و حقیقت وجوب عبادات

ھا بر خود علم  ھا را ادا نکرد، دیگر وقتی که به وجوب آن بر خود را ندانست و آن -غیره
ُشرِب  ،فت، قضای آن عبادات بر وی الزم نیست؛ نیز اگر از روی جھل به حکِم شرعییا

خمر کرد، گناه و مجازاتی بر او نیست؛ زیرا مؤاخذه و لزوم تکلیف، با رسیدِن حقیقِی 
خطاب به وی و یا با رسیدِن آن به طریق تقدیری و احتمالی به فرِض مشھور بودِن آن 

دارالحرب ھم محل شیوع و مشھور شدن احکام شرعی  شوند و در محِل وی ثابت می
 .١نیست

 ب. خطا
شود و مراد از آن چیزی است که در مقابل صواب و  خطا، گاھی اطالق می -١٠٧

شود و مراد از آن چیزی است که در مقابل عمد  درستی قرار دارد و گاھی اطالق می

َ «فرماید:  قرار دارد، مانند این حدیث که می ، َوالنِّْسيَاَن، َوَما  إِنَّ ا�َّ
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
وََضَع َ�ْن أ

ز روی) خطا و نسیان و خداونِد متعال (گناِه کارھای انجام گرفته ا«، »اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ 
و در بحث عوارض اھلیت نیز، » من برداشته استاّمت  در اثر) اکراه را از (انجام شده

توان چنین تعریف کرد: سر زدِن فعل یا  خطا را می ھمین معنای دوم مدنظر است.
ی خود او. خطا منافی اھلیت وجوب و اھلیت  قولی از انسان برخالف خواست و اراده

ادا نیست، زیرا فرد در ھنگام وقوع خطا دارای عقل است، لکن صالحیت این را دارد 
جھل  که در اسقاط حق الله عذر به حساب آید، مانند خطای مفتی یا کسی که به قبله

رود. نیز، خطا صالحیت این را دارد  دارد و در اجتھاد خود در یافتن قبله به خطا می
ھایی شود که ماننِد حدود و از جمله  که شبھه به حساب آمده، سبب اسقاط مجازات

 آیند. حد زنا، حق الله به حساب می
ات در حق الناس، خطا چند حالت دارد؛ اگر حق، به مانند قصاص، عقوبت و مجاز

ھای کامل است و چون فرد  شود، زیرا قصاص از عقوبت باشد، با خطا واجب نمی
شود، بلکه در قتل خطا، فقط دیه  است این مجازات بر وی واجب نمیخطاکار معذور 

                                           
 .١٨٥ -١٨٤/ ٢التلویح  -١
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ی عاقله قاتل  شده است و پرداخت آن بر عھده شود، زیرا دیه بدل از نفِس تلف واجب می
داخت نمایند، زیرا خطا موجب تخفیف در ھر آن است و باید آن را در طی سه سال پر

چیزی است که از نوع صله و ھدیه است و وجوب دیه بر عاقله از باب صله و ھدیه 
 است، زیرا در مقابل مال واجب نشده است.

شده  در حق الناس مالی، مانند اتالِف مال دیگران از روی خطا، ضمانت مال تلف
که عذری برای دفع ضمانت باشد، زیرا ضمانت  واجب است و خطا آن امکان را ندارد
گیرد و این ھم که  مبنا قرار می» عصمِت محل«بدل مال است نه جزای فعل و در آن 

 فرد به خطا آن را تلف کرده است و معذور است با عصمت محل منافات ندارد.
برخی از احناف معتقدند که: در معامالت، خطا عذری برای جلوگیری از انعقاد 

آید و حتی اگر فرد به خطا زن خود را طالق  ف و عدم ترتب اثر آن به حساب نمیتصر
شود و ھمچنین، بیع شخص خطاکننده، به خاطر وجود اصل  دھد، طالق وی واقع می

. اما جمھور ١شود اما به دلیل نبودن رضایت به انجام آن، فاسد است اختیار منعقد می
شود و به  معتقدند که طالِق مخطیء واقع نمیعلما، چون شافعیه و جعفریه و دیگران، 

. استدالل جمھور این است که مبنای اعتباِر ٢شود نمیتوّجه  دیگر تصرفاِت وی ھم
گوید فاقد  کالم، داشتِن قصد صحیح در ادای آن است و مخطیء ھم در آنچه می

به ھمین دلیل ھم ھست که اقوال ھرگونه قصدی است. پس قول وی معتبر نیست و 
دانیم که مخطیء نیز  ی که در خواب یا اغماست، َھَدر و فاقد اثر است و میفرد

ھمینطور است. توضیح این امر این است که: دلیل اعتبار لفظ آن است که بر قصد 
ی معنا و موَجِب لفظ از سوی وی داللت دارد و چون این قصد منتفی  گوینده و اراده

مؤید این امر نیز، این حدیث شریف است که و  ٣گردد شود، کالم ھم لغو و فاقد اثر می

، َوالنِّْسيَاَن، َوَما اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ «فرماید:  می
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
َ وََضَع َ�ْن أ  .٤»إِنَّ ا�َّ

ای  اند که: عدم قصد در طالق مخطیء از امور خفیه احناف در پاسخ جمھور گفته
گاھی از آن دشوار است و به ھمین د لیل، بلوِغ توأم با عقل جایگزیِن قصد در است که آ

شود که آن شیء  طالق شده است، زیرا سبب ظاھر، فقط وقتی جایگزین شیء می

                                           
 .٤٦٠/ ٢شرح مرقاة الوصول  -١
 ؛ سبل السالم.٦٤٦/ ٢. الخالف، طوسی ١٨٢/ ٢منھاج الصالحین فی فقه الجعفریة، محسن حکیم  -٢
 .١٩٥/ ٢؛ التوضیح ٧٢/ ٤و  ٥٥/ ٣إعالم الموقعین، ابن قیم  -٣
 .٢٣٧/ ٣سبل السالم:  -٤



 الوجیز در اصول فقه  ١١٠

گاھی از آن دشوار باشد، اما اگر ظاھر باشد، دیگر چیزی جایگزین آن  پنھان بوده و آ
لوِغ شود و به ھیمن دلیل، در مورد فردی که در حالت خواب یا اغما قرار دارد، ب نمی

شود، زیرا عدم قصد و رضایِت آن دو از اموری  توأم با عقل جایگزین قصد و رضا نمی
 .١شود ھا نمی است که به سادگی ظاھر و معلوم است، پس چیزی جایگزین آن

به نظر ما، قول جمھور راجح است و بنابراین، نباید به ھیچ چیز از اقواِل مخطیء، 
کرد، البته به این شرط که خطای وی توّجه  ی،ی دیگِر و چه طالق او و چه ھر گفته

 ثابت شود.

 ج. شوخی و یاوه
منظور از شوخی این است که از شیء چیزی اراده شود که برای آن وضع  -١٠٨

ی معنای حقیقی یا مجازِی آن وضع شده است و  . کالم، عقًال برای افاده٢نشده است
شده است؛ پس اگر از کالم ی حکم خود وضع  تصرِف قولِی شرعی نیز برای افاده

چیزی غیر از موضوِع عقلی آن اراده شود و از تصرِف قولی چیزی غیر از موضوع 
اراده شود، این شوخی است. پس  -یعنی عدم افاده حکم به طور کلی- شرعی آن

کند و به معنای کالم  گوید، از روی اختیار تکلم می کند و یاوه می فردی که شوخی می
گاه است،  بدون آن که ھدفش موَجب و معنای آن باشد و ھمچنین، او عقود و خویش آ

دھد، لکن حکم مترتب بر آن مراد وی نیست و  تصرفات را با رضایت و اختیار انجام می
 .٣خواھد و به وقوع آن راضی نیست آن را نمی

وجوب و اھلیت ادا نیست، لکن در برخی از احکام فرِد شوخی  اھلیتشوخی منافی 
 یرگذار است.کننده تأث

خالصه، این که: تصرفات قولِی ھمراه با شوخی، سه نوع ھستند و ھر نوع حکم 
 خاص خود را دارد:

 . ِاخبارات١
اخبارات، ھمان اقرارات ھستند و موضوِع ِاخبار ھرچه باشد، شوخی موجب  -١٠٩

شود، زیرا صحت اقرار مبتنی بر صحت مخبر به است و شوخی ھم دلیلی  ابطال آن می

                                           
 .١٩٥/ ٢التلویح  -١
 .١٤٧٧/ ٤کشف األسرار  -٢
 ھمان. -٣
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شود و بنابراین، اگر کسی از  نمیتوّجه  بودن اقرار است، پس به این اقرار ار بر کذبآشک
سِر شوخی به بیع یا نکاح یا طالق و یا چیز دیگری اقرار کرد، اقرار وی معتبر نبوده، 

شود، حتی اگر ھم خوِد فرد آن را اجازه بدھد، زیرا اجازه ملحق  اثری بر آن مترتب نمی
ای است که احتمال صحت و بطالن دارد و به چیزی  انعقاد یافتهو مربوط به موضوع 

 کند. گردد، ھمانطور که اجازه کذب را صدق نمی که اصًال منعقد نشده است ملحق نمی

 . اعتقادات٢
ی انسان داللت دارند. شوخی مانع از  اعتقادات، اقوالی ھستند که بر عقیده -١١٠

کنان سخن کفر بر زبان آورد،  و به ھمین دلیل، اگر کسی شوخیشود  اثر اعتقادات نمی
شود، گرچه وی قصد ارتداد نداشته و آن را ھم نخواسته  در ھر حال، از اسالم مرتد می

آوردن سخن کفر از سِر شوخی، استخفاف و توھین به اسالم است؛  باشد، زیرا بر زبان
آن را نیز نداشته باشد؛ خدای شود، گرچه قصد حکم  پس شخص با ھمان شوخی مرتد می

ِ ﴿ فرماید: متعال می ب
َ
َما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�َّ

َ
ِ َولَ�ِن َس�  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

ْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  ٦٥ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ، ]٦٦-٦٥[التوبة:  ﴾َ� َ�ۡعَتِذُروا
گفتیم.  سرگرمی و شوخی سخنانی میگویند: ما فقط برای  اگر از آنان بازخواست کنی، می«

نمودید؟! عذرخواھی  کردید و ریشخند می بگو: آیا خدا و آیات او و پیامبرش را تمسخر می
بر ارتداد، احکام دنیوی زیادی مترتب  .»اید آوردن کافر شده نکنید شما پس از ایمان

دا شدن زن و شوھر و سایر احکام که در کتب فقھی به صورت شود، مانند ج می
 اند. مبسوط ذکر شده

 . ِانشاءات:٣
شان  انشاءات، به معنای صورت دادن به اسبابی است که احکاِم مقرِر شرعی -١١١

 شوند، مانند بیع، اجاره و دیگر عقود و تصرفات. انشاءات دو نوع است: ھا مترتب می بر آن
شود، مانند نکاح، طالق و رجعت، زیرا  موجب ابطال این نوع نمینوع اول: شوخی 

: انلِّاَكحُ «فرمایند:  می ج رسول خدا ُهنَّ ِجدٌّ وََهْزلُُهنَّ ِجدٌّ َالُق َوالرَّْجَعةُ وَ  ثََالٌث ِجدُّ ، »الطَّ
شوند، چه به صورت جدی ادا شوند و چه به  سه چیز وجود دارد که جدی تلقی می«

و بر این اساس، » ند از: نکاح، طالق و رجعت دادن (زن مطلقه)صورت شوخی و عبارت
 خ نیستند.ساین نوع، شامل آن دسته از تصرفاتی است که قابل ف
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شود، مانند بیع، اجاره و  ھا می نوع دوم: آنچه که شوخی موجب ابطال یا فساد آن
 .اند مختلف فقھی ذکر شدهبا تفصیلی که در کتب  ١دیگر تصرفات قابل فسخ

برخی از فقھا، با قیاِس این نوع از تصرفات بر صحِت نکاح و طالق و رجعِت انجام 
اند که اگر این تصرفات ھم از سِر شوخی انجام  گرفته از سِر شوخی، قایل به این شده

اند، چنین  بگیرند، صحیح ھستند. کسانی که قایل به وجود فرق میان این دو نوع شده
ر این داللت دارد که برخی از تصرفات، از سِر شوخی اند که: حدیث ب استدالل کرده

شوند، اما برخی دیگر چنین  انجام بگیرند یا جدی، حکم یکسان دارند و جدی تلقی می
ھا به صورت جدی،  ھا از سِر شوخی با حکِم انجاِم آن حالتی ندارند و حکم انجاِم آن
کرد که تمام  یث بیان میبود، حد ی تصرفات یکسان می تفاوت دارد، زیرا اگر حکم ھمه

عقود و تصرفات چه از سر شوخی انجام گرفته باشند و چه به صورت جدی، حکم 
شوند. از جھت معنا ھم، در نکاح و امثال آن، یک نوع  یکسان دارند و جدی تلقی می

باشد ھم، برای کسی جایز نیست که حق الله ھم وجود دارد و در ھر آنچه که چنین 
بنابراین، اگر کسی سبب را در میان آورد، حکم در مورد وی ثابت در آن شوخی کند و 

شود، گرچه قصد آن را ھم نداشته باشد، ھمانگونه که اگر سخن کفر بر زبان آورده  می
باشد، چنین است، زیرا برای انسان جایز نیست که با پروردگار خود شوخی کند و آیات 

باشد که حق  برخالف تصرفات مالی می او را مورد تمسخر قرار دھد. این قبیل تصرفات،
عدِم رضایِت فرد شوخی عّلت  شوند و به الناِس صرف ھستند و با شوخی باطل می

کند،  شود. نیز، انسان گاھی با دیگری شوخی می ھا ثابت نمی حکم، حکم آنکننده به 
 .٢شود ون رضایت خودش ثابت و جاری نمیپس حکم به حّق وی بد

 د. َسَفه
مقداری) است و در  لغت، به معنِی ِخفت (سبکی، ناچیزی و بی سفه در -١١٢

اصطالح فقھا، عبارت از این است که فرد با وجود داشتن عقل در امواِل خود برخالف 
 .٣مقتضای شرع و عقل عمل کند

                                           
 .٣٥/ ١األشباه والنظائر، ابن نجیم  -١
 .١٦١/ ٢؛ المدونة الکبری ١١١ -١٠٩/ ٣إعالم الموقعین  -٢
 .٩٨٨شرح المنار، ص  -٣
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گرفتن سفه در شماِر عوارض مکتسب این است که سفیه با اختیار و  قراردلیل 
سفه، منافی اھلیت نیست، زیرا  .١کند رضایت خود برخالف مقتضای عقل رفتار می

سفیه دارای اھلیت کامل و مخاطب جمیع تکالیف است؛ ولی با وجود این، سفه در 
شدِن توأم با  بچه در صورت بالغگذارد و این اثر، در منع مال از  برخی از احکام تأثیر می

شود. پس الزم است که در  سفاھت و در ِحجر بر بالِغ عاقل به سبب سفه آشکار می
 ھا، به اختصار سخن به میان آید. به آنمتعّلق  مورد این دو مسأله و احکام

 ی اول: پرداخت مال به شخصی که در حالت سفاھت به سن بلوغ رسیده است مسأله
نظر دارند که اگر بچه در حالت سفاھت به سن  ر از ظاھریه، اتفاقفقھا، غی -١١٣

َوَ� ﴿فرماید:  شود، زیرا خدای متعال می بلوغ برسد، اموالش به دسِت وی داده نمی
َفَهآءَ تُۡؤتُواْ  ۡمَ�ٰلَُ�ُم  ٱلسُّ

َ
ُ َجَعَل  ٱلَِّ� أ که در - اموال سفھا را«، ]٥[النساء:  ﴾لَُ�ۡم قَِ�ٰٗما ٱ�َّ

به خود آنان تحویل ندھید؛ چیزی که خدا آن را قوام  -تان است و گویی اموال شماست دست
. اموال سفھا فقط بعد از بلوغ و زمانی به آنان داده »تان قرار داده است زندگی ھمه

فرماید:  شود که رشد یافتگی آنان احساس و معلوم شود، زیرا خدای متعال می می

ْ وَ ﴿ ٰٓ إَِذا بَلَُغواْ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٱۡ�َتلُوا ْ فَإِۡن َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَ  ٱ�َِّ�حَ َح�َّ ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ  ٱۡدَ�ُعٓوا
َ
 ﴾إَِ�ِۡهۡم أ

رسند؛ اگر از آنان  یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سن ازدواج (بلوغ) می«، ]٦[النساء: 
پس بنابر نص این آیه،  .»شان را بدیشان برگردانید صالحیت و حسن تصرف دیدید، اموال

 شرِط دادِن مال به سفیھان بلوغ و رشد است.
اما ظاھریه معتقدند که کسی که با وجود عقل بالغ شده باشد، مال او به دست 

اند چون که رشد را به رسیدن به سِن بلوغ  شود. ظاھریه این را گفته خودش داده می
دانند، پس ھرکس عاقل بالغ  ل میکند و سفه را عدم عق عقل تفسیر میتوأم با داشتن 

، ٢شود، رشید بودن وی محقق شده و واجب است که اموالش به دست وی داده شود
اما جمھور رشد را به درستی و استواری عقل و داشتن قدرت بر حفظ مال تفسیر 

 و بنابراین تفسیر، ھر عقلی رشید نیست، گرچه ھر رشیدی عاقل است. ٣کنند می

                                           
 .٤٥٨/ ٢شرح مرقاة الوصول  -١
 .٢٨٧ -٢٨٦/ ٨المحلی، ابن حزم  -٢
 .١٩١/ ٢التلویح  -٣
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جعفریه معتقدند که: رشید، کسی است که بالغ و عاقل است و در اموال  علمای
این تفسیر، رشید  و بنابر ١کند و در دین خود عدالت دارد خود به مصلحت رفتار می

شود، بلکه با آن و با داشتن عدالت در  بودن به ِصرِف توانایی بر حفظ مال محقق نمی
این موضوع در میان جعفریه مورد توافق رسد که  گردد. اما به نظر می دین محقق می

اند که رشید کسی است که در مال  نیست، چه برخی از مجتھدان متأخر آنان ذکر کرده
 .٢اند کند و در آن، عدالت در دین را شرط نگرفته خود به مصلحت رفتار می

 منظور از رشد
 فقھا در مورد منظور از رشد دو قول دارند: -١١٤

منظور از رشد، حقیقِت رشد است و بنابراین، وجود رشد و  قول اول، این است که
شناخت آن الزم است و صحیح نیست که چیز دیگری، از قبیل رسیدن به یک سن 

این قول، بعد از بلوغ، بچه ھر سنی که داشته  غیره جایگزین آن شود. بنابرمعین یا 
شود، تا  نمی اموالش به وی داده -حتی اگر به سالخوردگی ھم رسیده باشد- باشد

زمانی که رشد وی ثابت شود. این قول، قوِل جمھور علما از شافعیه، مالکیه، حنابله، 
الن به این . دلیل قائ٣است -شاگردان ابوحنیفه- ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی

قول، دو چیز است؛ نخست این که پرداخت مال بعد از رسیدن بچه به سن بلوغ، معلق 
بر شناخت رشد در وی است و مادام که رشد معلوم و ثابت نگردد، پرداخت مال به فرد 
بالغ جایز نیست، زیرا چیزی که معلق بر شرط باشد، قبل از وجود شرط معدوم است. 

ی جنون و َعَته است و جنون  کِم منع از پرداخت مال، به منزلهدوم، این که سفه، در ح
فرد به بیست و پنج و عته ھم مانع از دادِن مال به مجنون و معتِوه ھستند، گرچه 

ھا به این سن نیز،  سالگی و یا بیشتر از آن ھم رسیده باشد، چنان که قبل از رسیدن آن
 .٤ن حکم را داردشوند، پس سفیه نیز ھمی مانع از پرداخت مال می

                                           
 .١٢١/ ٢الخالف، طوسی  -١
 .١١٣/ ٢منھاج الصالحین، محسن حکیم  -٢
 .١١٣/ ٢؛ محسن حکیم ١٢١/ ٢؛ الطوسی ٤٥٧/ ٤المغنی  -٣
. دلیل ذکر سن بیست و پنج سالگی در این جا این است که ابوحنیفه ١٤٩٠/ ٤کشف األسرار  -٤

شود، گرچه رشید  ، مالش به وی داده میمعتقد است که اگر فرد به بیست و پنج سالگی رسید
 بودن وی شناخته نشود.
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از ابوحنیفه است. وی اعتقاد دارد که: قبل از رسیدِن فرد به بیست و پنج  دومقول 
ی رشد مدنظر  سالگی، حقیقِت رشد مراد است و بعد از رسیدن به این سن، مظنه

باشد، پس اگر کسی رشد یافته بالغ شده، رشدش ثابت شد، مالش به دست خودش  می
ست و پنج سالگی نیز نرسیده باشد، اما اگر بالغ شد، ولی شود، گرچه به بی داده می

رشید نبود، یا رشید بودن وی معلوم نبود، تا رسیدن وی به بیست و پنج سالگی صبر 
شود،  بودن وی شده، اموالش به وی داده می شود و در این ھنگام، حکم به رشید می

د است، چه غیر از ی رش خواه رشد وی معلوم شود و خواه نه، زیرا این سن مظنه
شوند،  شوند و احکام ھم بر حالت غالب بنا می مواردی نادر افراد در این سن رشید می

کند، از  در این قول خود، به چند دلیل استناد می / . ابوحنیفه١نه بر حاالت نادر
 جمله:
منع مال از فرد بالِغ غیر رشد، فقط به این خاطر است که امکان دارد سفه در  .١

و فرد به اما اگر زمانی زیاد بر آن بگذرد لوغ از انسان جدا نگردد، ابتدای ب
رسد، زیرا  بیست و پنج سالگی برسد، الجرم از طریق تجربه به رشدی می

یافتن انسان  ت ذھن و بصیرتتجارب موجب باز شدن عقل و تندی و ِحّد 
 دگردد، زیرا رش شود و با این رشد به دست آمده، شرط دفع مال محقق می می

این ه ذکر شده و در آیه به صورت نکر -رد بالغ استکه شرط دادِن مال به ف-
 کند. ی رشد ھم صدق می ترین درجه بر کم

منع مال از فرد بالِغ عاقِل غیر رشید، یا به منظور تأدیب وی است، یا این که  .٢
کردن است و یا این که  مجازات او در برابر فعل حرام وی، یعنی ریخت و پاش

ست که معنی معقولی ندارد و با نص ثابت شده است؛ حال اگر منع به حکمی ا
خاطر تأیب باشد، باید گفت که: تأدیب فقط وقتی نیکوست که امید نفعی از آن 
وجود داشته باشد، اما اگر این امید قطع شد، بدین شکل که فرد به بیست و 

تمرار منع پنج سالگی رسید و رشید بودِن وی ھنوز احساس و معلوم نشد، اس
اما معنی خواھد بود، زیرا دیگر فایده ندارد و کاری عبث است؛  مال از وی بی

شود و  اگر منع، عقوبت و مجازات باشد، باید گفت: عقوبت با شبھه ساقط می
فردی که به این سن  -چنان که ذکر شد- در این جا شبھه وجود دارد، زیرا

                                           
 .٤٩٠/ ١؛ أحکام القرآن، جصاص ١٩١١/ ٢التلویح علی التوضیح  -١
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رسد، دارای مقداری رشد است، پس در این حالت ھم دادن مال به وی الزم  می
گردد، اما اگر منع با نصی ثابت  باشد، زیرا اگر مانع ساقط شود، ممنوع برمی می

شود، زیرا شرط  ساقط میشده بود که معنی معقولی نداشت، در این حالت نیز 
با رسیدن  -ذکر شدچنان که - حصول مقداری رشد است ودادن مال به وی 

 .١فرد به بیست و پنج سالگی این شرط حاصل شده است

 قول راجح
گرچه دالیل ابوحنیفه قوی است، اما باید گفت که ظاھِر آیه قول وی را  -١١٥

کند، زیرا دادِن مال معلق بر شناخت رشد شده است، نه رسیدن به یک  مساعدت نمی
معین و حتی اگر جایگزین ساختن سن در جای رشد ھم جایز باشد، این نکته بر  سّن 

تر از بیست و پنج سالگی تعیین نشده است؟ و  تر یا بیش آن وارد است که: چرا سن کم
 بنابراین، نزد ما قول جمھور راجح است.

 ی دوم: حجر بر سفیه مسأله
که سفه سبب حجر باشد یا فقھا اختالف دارند در این که: آیا صحیح است  -١١٦

خیر، خواه سفِه اصلی باشد، یعنی انسان با داشتن سفه به بلوغ برسد، و خواه عارضی 
باشد، یعنی به این نحو که انسان عاقل و رشید بالغ شود و سپس سفه بر او عارض 

 توان اختالف آنان را در دو قول جمع آورد: گردد؟ می
 مالکیه، جعفریه و ابویوسف و محمد بن حسن جمھور، از شافعیه، حنابله، قول اول:

شود، زیرا سفیه سبب حجر است  معتقدند که: سفیه محجور می -شاگردان ابوحنیفه-
 .٢و اگر ایجاد شود، حجر بر وی واجب است

 .٣شود. این قول ابوحنیفه و ظاھریه است محجور نمیسفیه  قول دوم:

                                           
 .١٤٩١ -١٤٩٠/ ٤أصول البزدوی وکشف األسرار  -١
 .٢٢/ ٢؛ طوسی ١٤٩٢/ ٤؛ أصول البزدوی و شرح آن ٤٥٨/ ٤المغنی، ابن قدامة،  -٢
شود که  . مالحظه می١٩٢/ ٢به بعد؛ التلویح  ٢٧٨/ ٨؛ المحلی ٤٨٩/ ١أحکام القرآن، جصاص  -٣

ابوحنیفه، گرچه معتقد است که مال به کسی که با داشتن سفه به بلوغ رسیده است، داده 
شود تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی برسد، لکن این اعتقاد را ندارد که سفیه محجور  نمی

 ه در ماِل خود نافذ است.شود و به نظر وی تصرفاِت سفی
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 دالیل جمھور
 از جمله: ١کنند، دالیلی استدالل میجمھور در مورد دیدگاه خود به  -١١٧

ِيفَإِن َ�َن ﴿فرماید:  خدای متعال می .١ ۡو َ�  ٱۡ�َقُّ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
َسفِيًها أ

ن يُِملَّ ُهَو فَۡلُيۡملِۡل َوِ�ُّهُ 
َ
ِ  ۥ�َۡسَتِطيُع أ  و اگر کسی که حق بر«، ]٢٨٢[البقرة:  ﴾ٱلَۡعۡدِل� ب

ناتوان باشد یا خودش نتواند امالء کند، باید ولی او دادگرانه ی اوست، کم خرد یا  ذّمه
ِت والیت بر سفیه است و این والیت فقط بعد از وباین آیه بیانگر ث .»امال کند

 حجر بر او متصور است.
ی سوم عثمان بن عفان درخواست کرد  در روایت آمده که: امام علی از خلیفه .٢

و پاش اموال خود محجور گرداند و حال که عبدالله بن جعفر را به خاطر ریخت 
 کرد. آن که اگر حجر بر سفیه جایز نبود، امام علی این درخواست را نمی

شود که احتمال دارد، اموال خود را ھدر دھد و  صغیر به این دلیل محجور می .٣
این مفھوم در سفیه نیز وجود دارد. پس چنان که محجور کردن بچه الزم 

 ز الزم است.است، محجور ساختن وی نی
سفیه قادر به انجام تصرفات نیکو در اموال خود نیست و به کسی نیاز دارد که  .٤

از او مراقبت و اموال او را حفظ کند و این امر ھم فقط با محجور ساختن وی 
ممکن است، ھمانگونه که در مورد صغیر نیز ھمین حکم وجود دارد و گفته 

کار است، پس  ود عاصی و گناهشود: سفیه به دلیل ھدر دادن اموال خ نمی
گوییم: معصیت سبب این  مستحق مراقبت و سرپرستی نیست، زیرا ما می

کار استحقاق سرپرستی و مراقبت و حفظ مصلحت خود  شود که فرد گناه نمی
بینیم که جنایت قاتل عمد او را از  از جانب دیگران را از دست بدھد، چه می

پس سفیه اولی زیرا عفو وی جایز است؛  کند، به او خارج نمیتوّجه  استحقاق
 و سرپرستی قرار گرفته، مصلحت وی رعایت شود.توّجه  به این است که مورد

کند، زیرا با این وسیله مال  محجور ساختن سفیه ضرر را از جماعت دفع می .٥
شود و دیگر سرباِر دیگران نشده، بیت المال متکفِل پرداخت  وی حفظ می

چون محجور ساختن انسان به خاطر دفع ضرر از جماعت شود و  ی او نمی نفقه
گو و لوده و پزشِک جاھل  امری واجب است و به ھمین دلیل ھم مفتِی ھرزه

 شود. شود، پس سفیه نیز به خاطر دفع ضرر از جماعت محجور می محجور می
                                           

 .١٢٣ -١٢٢/ ٢به بعد؛ طوسی  ١٤٩١/ ٥به بعد؛ کشف األسرار  ٤٧/ ١، جصاص ٤٥٨/ ٤المغنی  -١
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 دالیل ابوحنیفه
 کند، از جمله: ابوحنیفه به چند دلیل استناد می -١١٨

احکام شرعی) است، زیرا فرد به خاطر داشتِن اھلیت است که سفیه، مخاطب ( .١
گیرد و اھلیت ھم با بلوغ ھمراه با عقل است و َسفیه نیز  مورد خطاب قرار می

شود و به ھمین دلیل، او  موجب ایجاد ھیچ نقصی در عقل و تمییز سفیه نمی
ماند و تصرفات قولی وی، چون طالق و نکاح،  مخاطب حقوق شرعی باقی می

شود و به خاطر جرایمی که  صحیح بوده، به دلیل بدھکاری به مردم زندانی می
ھا  گیرد و با اقرارش به اسباب مجازات شود، مورد مجازات قرار می مرتکب می

گیرد، حال اگر سفه بعد از بلوغ ھم در واجب کردِن  مورد مؤاخذه قرار می
ر باشد، اولی این است سرپرستِی سفیه و مواظبت از او و لزوم حجر بر وی معتب

ھا محجور شود، زیرا ضرری که بر نفس فرد  که در مورد اقرار به اسباب مجازات
 تر از ضرر وارده بر مال وی است. شود، بزرگ میوارد 

شود، اھلیت و شخصیت وی کامل  وقتی که انسان با وجود عقل بالغ می .٢
امت و گردد؛ پس محجور ساختن وی در این حالت، پایمال کردن کر می

انسانیت وی است و این جایز نیست و اگر گفته شود: حجر به خاطر مصلحت 
گیرد، جواب این است: ضرِر پایمال کردن آدمیت او و ملحق  وی انجام می

کردن مال بر  وی به چھارپایان از راه حجر بر او، بیشتر از ضرر ضایعساختن 
ر برای دفع ضرر ت ی شرعی مقتضِی تحمل ضرر کم آید و قاعده وی گران می

 باشد. تر است؛ پس محجور نکردن وی به مصلحت او می بزرگ
شد و  در حدیث آمده است که: فردی در معامالت خود ھمواره دچار ضرر می .٣

آوردند و از ایشان خواستند که وی را محجور  ج اش وی را نزد پیامبر خانواده
امر کرد که در رسوِل خدا وی را محجور نکرد، بلکه فقط به او سازد، اما 

بود،  شود که اگر حجر جایز می معامالت برای خود خیار شرط کند. مالحظه می
 ساخت. رسول خدا او را محجور می

ِيفَإِن َ�َن ﴿ی  استدالل آنان به آیه .٤ ۡو َ�  ٱۡ�َقُّ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
َسفِيًها أ

ن يُِملَّ ُهَو فَۡلُيۡملِۡل َوِ�ُّهُ 
َ
ِ  ۥ�َۡسَتِطيُع أ برایشان دلیلی در خود ندارد، زیرا  ﴾ٱۡلَعۡدِل� ب

 منظور از ولی در این آیه، ولیِّ حق است نه ولی سفیه.
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ھا به درخواست امام علی برای محجور ساختن عبدالله بن جعفر  استدالل آن .٥
دلیلی برای آنان در خود ندارد، زیرا درخواست وی حمل بر ترساندن نیز 

شود نه الزام حجر بر وی، یا این که حمل بر طلب منع  عبدالله بن جعفر می
شود، به این اعتبار که سن و سال وی کمتر از بیست و پنج  مال از عبدالله می

 سال بوده است.
و معصیت سبِب مواظبت ھدر دادن مال و ریخت و پاش در آن معصیت است  .٦

شود و حجر بر سفیه ھم از باب مراقبت و سرپرستی است، پس الزم نیست  نمی
و توّجه  شود که عاصی مستحق شود: معصیت موجب این نمی و نیز گفته نمی

سرپرستی نباشد، با این استدالل که عفِو قاتل عمد جایز است، زیرا قایالن به 
د، در حالی که عفِو قاتل عمد جایز است دانن حجر، حجر بر سفیه را واجب می

 نه واجب.
باشد  شدن به این که محجور شدن سفیه به خاطر دفع ضرر از جماعت می قایل .٧

زند و کسی  ھم، قولی مردود است، زیرا سفیه در مال خود دست به تصرف می
در مال وی حقی ندارد تا سفیه به خاطر این حقِّ مورد ادعا از تصرف در مال 

 ع شود.دش منوخ

 قول راجح
قوِل جمھور، یعنی محجور شدن سفیه است، زیرا ظواھر نصوص مؤید آن  -١١٩

است و نیز، حجر با حفظ مال سفیه و دفع ضرر از جماعت موجب رعایت مصلحت وی 
کند و جماعت در آن  توان گفت که: وی در مال خود تصرف می شود و نمی ھم می

به عدم اضرار به غیر  مقّید نسان در مال خودگوییم: تصرف ا حقی ندارد، زیرا ما می
ی خود آسیابی نصب کرد به خاطر ضرر وارد  است، مگر نه آن که اگر کسی در خانه
شود؟! پس سفیه نیز از تصرف در مال خود منع  کردن به ھمسایگان از این کار منع می

سرباِر  رباِر جماعت و بیت المال نشود، چونشود تا مال خود را ھدر نداده، س می
شدِن وی ھم به حال جامعه ضرر دارد؛ پس واجب است که با محجور ساختن  جماعت

 وی این ضرر دفع شود.
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 ی سوم: زمان محجور ساختن سفیه مسأله
برخی از فقھا، از جمله امام محمد بن حسن، (شاگرد ابوحنیفه) معتقدند  -١٢٠

ه قاضی حکم به محجور که: سفیه با نفِس سفه محجور است و نیازی به این ندارد ک
ایجاد عّلت  حجر است و اگرعّلت  شدن وی بدھد. استدالل اینان ھم آن است که سفه

شود و ھرگاه منتفی شود، حجر نیز منتفی  نیز ایجاد می -یعنی حجر- شود، معلول
 شود، چنان که در مورد جنون و عته و صغیر نیز وضع به ھمین منوال است. می

ی معتقدند که: سفیه فقط با حکم قاضجمله امام ابویوسف،  برخی دیگر از فقھا، از
استدالل این گروه این است که: مبناِی اعماِل حجر حفظ مصلحت شود.  محجور می

محجور است و این مصلحت در َنَوسان است، بین این که محجور شود تا اموال وی 
دارای دو وجه والش ھدر نرود و در اموری که فظ شود و این که محجور نشود تا امح

ی قاضی است نه کسی دیگر. نیز، سفه امر  باشند ھم، ترجیح فقط بر عھده می
خوردن در معامالت است که بر سفیه  محسوسی نیست و فقط با زیان دیدن و فریب

شود که گاھی ھم این ضرر دادن نوعی حیله است و این  بودن شخص استدالل می
، محجور کردِن سفیه مورِد اختالف فقھا شود. ھمچنین فقط با قضاوت قاضی ثابت می

شود و  است؛ پس این ھم به مانند حجر به سبِب َدین، فقط با حکم قاضی ثابت می
شود، رفع حجر نیز فقط با حکم قاضی  ھمچنان که حجر فقط با حکم قاضی ثابت می

 گیرد. انجام می
روان وی، ی اختالف بین این دو قول آن است که بنابر رأی ابویوسف و پی ثمره

تصرفاِت سفیه قبل از حجر قاضی بر وی صحیح و نافذ است؛ اما از دیدگاه محمد و 
شود که انگار این تصرف از  موافقانش، موقوف و غیر نافذ است، یعنی چنین فرض می

 فردی سفیه صادر شده که با حکم قاضی محجور شده است.
یعنی این  این قول راجح است، به دالیِل رأی ابویوسف و موافقان وی، نزد ماتوّجه  با

 گیرد. حجر تنھا با حکم قاضی صورت می که ثبوت و ھمچنین رفِع 

 ی چھارم: حکم تصرفات سفیه محجور مسأله
و سفیه بعد از محجور شدن، در تصرفاِت قابِل فسخ، مانند خرید و فروش  -١٢١

یعنی اگر کارش متردِد بین نفع و ضرر باشد، متوقف  اجاره، حکم صغیر ممیز را دارد،
اگر به مانند ھبه ضرر محض باشد، باطل خواھد بود و آنچه که نفع بر اذن است و 

محض باشد، صحیح و نافذ است و نیز، استحسانًا وصیت در امور خیر برای وی جایز 
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غیر و است، گرچه وی اھل تبرع و بخشش و احسان ھم نباشد و ھمچنین، وقف بر 
سپس بر خود برای وی جایز است. اما تصرفات غیر قابِل فسِخ وی، چون نکاح و طالق، 

 صحیح و نافذ است و از این نظر، حکم وی با صغیِر ممیز تفاوت دارد.

 ھـ. مستی
 مقدمه

کننده است، به  مستی به معنی زوال عقل در اثر استعمال شراب و دیگر مواد مست
رفتِن مستی، کارھایی را که در زمان  و از بینبه ھوش آمدن نحوی که فرِد مست بعد از 

 .١مستی از او سر زده است به یاد ندارد
شود و به ھمین دلیل ھم،  پس مستی عقل را تعطیل کرده، مانع آن از تمییز می

سزاوار است که با مستی اھلیت ادا از بین رفته، تکلیف از شخص مست ساقط شود و 
به چیزی نباشد؛ اما فقھا در مورد تمام حاالت مستی بر او در حال مستی مخاطب 

اند که فرد به طریقی مباح  اند، بلکه آن را مقصور به زمانی کرده چنین حکمی نرفته
با تفصیل و اختالِف - مست شده باشد، اما اگر به طریق حرام مست شده باشد، او را

و  مکّلف ن مستی خودکارھای زمادر مورد  -دیدگاھی که در میان آنان وجود دارد
نظرھا بعد از بیان حکم مستی مباح ذکر خواھد  اند. این اختالف مورد مؤاخذه قرار داده

 شد.

 . مستی به طریق مباح١
کننده  مستی، وقتی مباح است که فرد از روی اضطرار یا به اکراه مواد مست -١٢٣

چیزی، با مصرف آن کننده بودن  را مصرف کرده باشد و یا به خاطر عدم علم به مست
 مست شود و یا دارویی را مصرف کند و مست گردد و چیزھایی از این قبیل.

شود، در حکم کسی است که در اغما قرار دارد. و در  کسی که بدین شکل مست می
به ادای چیزی از حق الله نیست و فقط بر وی الزم است که بعد از  مکّلف زماِن مستی

ھا برای وی حرجی به دنبال نداشته  کند، اگر قضای آنھا را قضا  آمدن، آنبه ھوش 
باشد، یعنی زماِن مستی طوالنی نگردد، چنان که در حکم اغما نیز اشاره شد. ھمین 

شود؛ اما در  اش ھیچ اثری مترتب نمی طور عبارات وی صحیح نبوده، بر تصرفات قولی
افعاِل او بر آن مترتب  تصرفاِت عملِی وی، در آنچه که در حق الناِس مالی باشد، آثار

                                           
 قانون والیت بر مال (قانون عراق). ٦٨ی  ماده -١
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گردد و در مورد ضمانت نفس یا مالی که تلف کرده است، مورد مؤاخذه قرار  می
گیرد، زیرا نفس و مال افراد محفوظ و مصون است و به خاطر ھیچ عذری ھدر  می

 .شود ھا ساقط نمی نرفته، عصمت آن
مجازات بدنی  شود، زیرا ی بدنی نمی فرد مست به خاطر افعال و جرایم خود مؤاخذه

شود که فرد آن کارھا را با داشتِن عقل و تمییز انجام داده باشد و حال  زمانی ِاعمال می
 آن که فرد مست فاقد عقل و تمییز است.

 . مستی به طریق حرام٢
در این جا، فقھا در مورد حکم مست و میزان اعتبار تصرفات وی باھم  -١٢٤
ھم این است که زوال عقل به طریقی حرام نظر دارند و سبب اختالف آنان  اختالف

شان در مورد حکم تصرفات وی باھم  روی داده است و به ھمین دلیل نیز، دیدگاه
 .١توان به صورت مختصر چنین بیان کرد اختالف یافته است که این اختالف را می

 الف. حکم تصرفاِت قولی مست
است و به چیزی از  برخی از فقھا معتقدند که: عبارِت مست از اعتبار ساقط .١

گردد و  ای مترتب نمی ھا ھیچ اثر شرعی شود و بر آن نمیتوّجه  اقوال وی
شود. این دیدگاه  بنابراین، طالق و خرید و فروش و سایر عقود وی واقع نمی

ظاھریه، جعفریه، عثمان بتی و لیث و یکی از روایات نقل شده از امام احمد بن 
ل کرده که امام احمد بر این قول استمرار و ھمان است که ابن قیم نق- حنبل

 و مختاری طحاوی از علمای احناف ھم ھست. -داشته است
شود و آثار شرعی آن اقوال نیز بر  میتوّجه  ھا اقوال وی معتبر است و به آن .٢

شود. این  گردد و طالق و سایر تصرفات قولی وی واقع می ھا مترتب می آن
است که البته در مورد برخی از تصرفات دیدگاِه احناف، شافعیه و مالکیه 

تفصیالتی دارند، چه احناف معتقدند که: غیر از ارتداد و اقرار به آنچه که 
احتمال رجوع دارد، سایر اقوال وی معتبر است و مالکیه معتقدند که: غیر از 

نظر دارند  اقرار و عقود، سایر اقوال وی معتبر است. اما با این وجود، ھمه اتفاق
 شود. الق وی واقع میکه ط

                                           
 ؛ األم، شافعی ١٢٤ -١١٣/ ٧؛ المغنی ٤٢ -٤٠/ ٤؛ إعالم الموقعین ٢٠٣ -٢٠٢/ ٢زاد المعا  -١

 .٢١١ -٢٠٩/ ١؛ المحلی ٨٢/ ٢شیرازی ؛ المھذب، ٨٢/ ٢
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 ب. حکم افعال مست
به حق الناس است، متعّلق  نیست که آن دسته از افعال مست کهاختالفی در این 

شود و وی اگر نفس یا مالی را تلف کرد، در مورد  ی مالی می ھا مؤاخذه او در مورد آن
طر افعالی ی بدنی، یعنی مجازات وی به خا ھا ضامن خواھد بود. اما در مورد مؤاخذه آن

ھا  که جرم ھستند، اختالف وجود دارد؛ جمھور معتقدند که: به خاطر ارتکاب آن
شود و اگر  شود و بر این اساس است اگر قتل انجام داد، قصاص می مجازات بدنی می

شود و... اما ظاھریه و عثمان بتی معتقدند که: او به خاطر  زنا کرد، حد بر او جاری می
 گردد. گساری بر او جاری می شود و فقط حد می ی نمیافعال خود مجازات بدن

 دالیل
به اقواِل مست و عدم مجازات بدنِی توّجه  کسانی که معتقد به عدم -اول -١٢٥

 کنند: وی ھستند، به دالیل زیر استناد می
فرماید:  آورد، علم ندارد. زیرا خدای متعال می فرد مست به آنچه که بر زبان می .١

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةَ َءاَمُنواْ َ� َ�ۡقَر�ُواْ  ٱ�َّ ٰ َ�ۡعلَُمواْ َما َ�ُقولُونَ  ٱلصَّ نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ

َ
 ﴾َوأ

اید! زمانی که مست ھستید به نماز نایستید  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٤٣[النساء: 
گوید و کسی  داند که چه می پس مست نمی .»گویید دانید چه می تا آنگاه که می

گوید ھم، جایز نیست که به اقوال خود و نیز به ھیچیک از  داند چه می ه نمیک
چون از اصحاب خرد  ،وی چراکهه طالق و چه غیر آن، ملزم شود، احکام، چ

نیست، مخاطب احکام شرعی ھم نیست و به ھمین دلیل در حکم مجنون 
 است.

باشد، تکلیفی و خاستگاِه تکلیف است و ھرگاه فھمی وجود نداشته عّلت  فھم، .٢
باقی  مکّلف کردنش توان مست را به منظور مجازات نیز وجود ندارد و نمی

گساری را به عنوان مجازات برای او تعیین کرده  گذاشت، زیرا شارع حد می
 توان او را با چیزی دیگر یا با افزودن بر آن، مجازات نمود. است، پس نمی

ی قصد است  هد، قصد یا مظنّ شو حداقل چیزی که با آن تصرفات فرد صحیح می .٣
 یک از این دو را ندارد. و فرِد مست ھیچ

میان کسی که به طریقی مباح مست شده و کسی که به طریقی حرام مست  .٤
فرقی وجود ندارد، زیرا ھردو فاقد عقل و تمییز ھستند و بنابراین،  شده است
دن طریِق بو آید که در حکم نیز مساوی باشند و تأثیر مباح یا حرام واجب می



 الوجیز در اصول فقه  ١٢٤

باشد [یعنی مست به  مستی ھم، فقط در ترتِب مجازات بر خوِد مستی می
شود] مگر  شود، اما مست به طریق حرام مجازات می طریق مباح مجازات نمی

خواند  اند، به صورِت نشسته نماز می نه این که کسی که ساق پاھایش را شکسته
به صورت نشسته و کسی نیز که خودش ساق پاھای خویش را شکسته است، 

خواند و حال آن که فرِد دوم به خاطر شکستن ساق پاھایش مرتکب  نماز می
 جرم ھم شده است، اما فرد اول مرتکب جرمی نشده است؟!

کسانی که معتقدند طالق و سایر تصرفات قولی مست واقع شده، او به خاطر  -دوم
اند که: مست  الل کردهشود، چنین استد اش به صورت کامل مؤاخذه می جرایِم ارتکابی

ی عقل خود شده  کسی است که با انجام آنچه بر وی حرام بوده، سبب ازالهدر این جا، 
است، پس به خاطر ھمین معصیت، مستحق تخفیف نیست و بنابراین، جھت مجازات و 

شود که وی در آن ھنگام عقل داشته است و این حکم  باز داشتن وی، چنین فرض می
رد، زیرا گاھی به چیزی که به صورت حقیقی زایل شده است، به جای شگفتی ھم ندا

شود اگر به سبب معصیتی زایل شده  صورت تقدیری و فرضی حکم موجود داده می
باشد، مانند کسی که مورث خود را به قتل رسانده است که جھت مجازات و باز داشتن، 

برد. خالصه،  رث نمیشود و این قاتل از مورث خود ا در حق وی مورثش زنده تلقی می
گردد، بلکه ارتکاب آن بر این  دادن به مجرم نمی این که: جرم سببی برای تخفیف

 ی نتایج مترتب بر جرم خود راضی بوده است. داللت دارد که فرد مجرم به ھمه
اند و معتقدند که فرد مست  کسانی که بین اقوال و جرایِم مست فرق گذاشته -سوم

گردد، چنین  شود اما در مورد جرایمش مؤاخذه می نمی در مورد اقوالش مؤاخذه
دانستِن قوِل وی متضمن  -فایده یعنی فاقد اثر و لغو و بی- اند که: ھَدر استدالل کرده

ای وجود  ای نیست، زیرا در ِصرِف قوِل صادر شده از فرد غیر عاقل، ھیچ مفسده مفسده
ھا ممکن  عال بعد از وقوع آنندارد، اما افعال چنین نیستند و محو کردن مفاسد اف

ھا ضرر محض و فسادی بزرگ است و این جایز نیست. نیز،  نیست، پس ھدر دانستن آن
ای برای  اگر فرِد مست در مورد جنایات خود مورد مؤاخذه قرار نگیرد، این امر وسیله

اد دانستن قتل افر ھا در زمان مستی و مباح ارتکاب جرایم و جرأت یافتن او بر انجام آن
شود و فساد موجود در این امر ھم بسیار فراوان است و بر  گناه از جانب وی می بی

کسی پوشیده نیست. ھمچنین، مستی جرم است و جرم ھم صالحیت این را ندارد که 
 دافع مسؤولیت جنایی از جرمی دیگر شود.
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رجوع احناف که قایل به عدم اعتبار ارتداِد مست و اقرار وی به امور قابل  -چھارم
شود و اعتقاد  کنند که: ارتداد موجب تبدیل اعتقاد می ھستند، چنین استدالل می

رود که تغییر دادِن آن قصد شود، یا این که چیزی باشد که به صورت  وقتی از بین می
کند، یعنی در حالت بیداری و ھوشیاری که در آن قصد احتمال  آشکار بر آن داللت می

بدیھی است که مست چنین حالتی را ندارد، پس قول وی رود، به آن تکلم شود و  می
 شود. دلیلی بر تغییر اعتقادش نیست و او مرتد نمی

عدم اعتبار اقرار وی در امور قابل رجوع ھم، به این خاطر است که فرد مست بر 
شود  امری استقرار و ثبات ندارد و این عدم استقرار وی جایگزین رجوع وی در اقرار می

دلیل ھم، اگر در زمان مستی خود به زنای خویش اقرار کرد، به خاطر این و به ھمین 
 شود، زیرا اقرار به زنا احتمال رجوع دارد. اقرار مؤاخذه نمی

ی کسانی است  ادّله ی احناف در مورد صحِت دیگر اقواِل فرد مست نیز ھمان ادله
 دانند. که اقوال را مطلقًا صحیح می

مالکیه در مورد عدم اعتبار عقود و اقرارات فرد مست، چنین استدالل  -پنجم
اند که: شرط صحت عقد این است که عاقد دارای تمییز باشد و حال آن که فرد  کرده

گویند که: اقرار وی در این حالت؛ یا  مست فاقد تمییز است. اینان در مورد اقرارات می
ن حالت صحیح نیست، زیرا وی به سبب مستی اقرارش به مال در ایبه مال است که 

محجور علیه است؛ یا این که اقرار به غیر مال است که در این مورد باید گفت که: 
 بر الغای اقرار فرد مست داللت دارد. ١حدیث ماعز

ی کسانی است  ادّله ی مالکیه در مورد صحِت دیگر اقوال فرد مست نیز، ھمان ادله
 باشند. میکه قایل به صحت مطلق آن 

 قول راجح نو بیا ادّله ی مناقشه
ھای مست، پذیرفتنی و سلیم است، زیرا  الن به درست نبودِن گفتهی قائ هادلّ  .١

اعتبار قول فقط به قصد است و چون عقل فرِد مست زایل شده است، وی ھیچ 
قصدی ندارد، پس اقوال وی معتبر نیست. الزام وی به قول خود بر وجه 

                                           

به آن اقرار نمود و رسول خدا از  ج این حدیث در این باره است که ماعز زنا کرد و نزد رسول خدا -١
وی سؤال کرد یا دھان او را بویید تا مطمئن شود که مست است یا خیر، و این داللت دارد بر آن 

 که اقرار سکران معتبر نیست.
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ھم صحیح نیست، زیرا عقوبت و مجازات از جانب شارع مجازات و عقوبت 
شود نه با رأی و اجتھاد، کما این که نص نیز بیانگر این است که فرد  تعیین می
گوید ھم، قصد معنای  داند چه می گوید و کسی که نمی داند چه می مست نمی

د شود، مانند فر کند، پس اثری بر قول وی مترتب نمی گوید نمی آنچه را که می
داند  آورد، در حالی که معنای آن را نمی غیر عربی که لفظ طالق را بر زبان می

 شود. که بر این لفظ وی اثری مترتب نمی
این که فرد مست بر کسی قیاس شود که مورث خود را کشته است و این قاتل  .٢

قرار دادِن حکمی و فرضِی مورث از ارث محروم شده است، این قیاس با زنده 
است، زیرا این قاتل قصد قتل مورث خود کرده تا زودتر به ارث دست مع الفارق 

شدن از ارث مجازات شده است، اما فرد مست قصد  یابد و در نتیجه، با محروم
قصد ایقاع طالق در زمان مستی خود نکرده است؛ پس  -مثالً - مستی کرده و

 شود؟ چگونه طالق وی واقع می
حتی اگر قایل به این باشیم که وی بر سبیل مجازات به خاطر اقوال خود  .٣

شود، چگونه مجازاتی را بر او اعمال کنیم که مانند طالق دادِن  مؤاخذه می
 یابد؟ گناه ھم تسری می به فردی بیزنش در زمان مستی، 

شدن وی به خاطر جرایمش مورد استدالل قرار  آنچه که در مورد مؤاخذه .٤
ت ھم، استداللی مقبول است و چیزی وجود ندارد که آن را نقض گرفته اس

توان مست را در این حالت با مجنون مساوی دانست، زیرا در این  کند و نمی
جا، فرد مست ھم به خاطر مست بودنش مجرم است و ھم به خاطر جنایت بر 

شود و از مجنی علیه جانبداری  دیگران پس چگونه از او جانبداری می
ی سد ذرایع و وسایِل منجر به فساد  ھا گذشته، قاعده ی این از ھمه .دشو نمی

ی فرد مست به خاطر جرایم ارتکابی در زمان مستی است و  نیز مؤیِد مؤاخذه
ای است که اصول شریعت و نصوص زیادی بر صحِت آن  این قاعده، قاعده

 گواھی دارند.
دند که: ھیچکدام از اقوال قول کسانی راجح است که معتق -به نظر ما- بنابراین،

اش در آن  شده به طریق حرام معتبر نیست، اما او به خاطر جرایم ارتکابی فرِد مست
 شود. وقت، به صورت کامل مؤاخذه می
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 و. ِاکراه
 مقدمه

اکراه از عوارض مکتسب (کسب شده) است، اما حاصل فعل انسان بر خود  -١٢٧
 ند.ک نیست، بلکه کاری است که دیگری با وی می

در ادامه، در مورد تعریف اکراه، شرایط تحقیق آن، انواع اکراه، منافات یا عدم 
اکراه بر تصرفات شخِص مکَره، یا حکم تصرفات مکَره بحث منافات آن با اھلیت، اثر 

 خواھد شد.

 تعریِف اکراه
اند؛ از جمله  اصولیان اکراه را با تعریفاتی نزدیک به ھم تعریف کرده -١٢٨
دیگری به انجام چیزی است که به وادار نمودن گوید: اکراه  ی التلویح می نویسنده

 .١گزیند انجام آن رضایت ندارد و اگر او را به حال خود بگذارند، انجام آن را برنمی
زی که وادار کننده قادر به انجام آن است و تعریف دیگر این است که: با تھدید به چی

ترسد، شخص به انجام چیزی وادار شود که از انجام آن امتناع  وادار شونده از آن می
ھا برای تحقق اکراه واجب است  این تعریف متضمن اموری است که وجود آن .٢کند می

 تر است. و به ھمین دلیل، از تعریف اول واضح

 ٣شرایط تحقق اکراه

نمودن تھدید خود باشد و اگر قادر به  ُمکِره (وادار کننده) قادر به عملی -١٢٩ .١
کننده قادر  عملی نمودِن تھدیِد خود نباشد و مکَره (وادار شونده) بداند که اکراه
 به عملی نمودن تھدید خود نیست، این تھدید لغو و غیر معتبر است.

خود چنین فکر کند که: اکراه شونده از این تھدید بترسد، به نحوی که پیش  .٢
کند و تحِت  وادار کننده یقینًا و یا به ظن غالب به زودی تھدید خود را اجرا می

 تأثیر این ترس مَکرٌه علیه را انجام دھد.
شونده را به آن تھدید کرده است، ضرری باشد که  چیزی که اکراه کننده اکراه .٣

ھا، چون زندانی  ینسبب اتالف نفس یا اتالف عضو شود و یا چیزی کمتر از ا
 شدن و زدن باشد. نمودن و بسته

                                           
 .١٩٦/ ٢التلویح  -١
 .١٥٠٣/ ٤کشف األسرار  -٢
 .٨٣/ ٢؛ المھذب ١٢٠/ ٧؛ المغنی ١٥٠٢/ ٤کشف األسرار  -٣
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شافعیه و حنابله و جعفریه و برخی از فقھای احناف، معتقدند که: تھدید به اتالف 
شود و  مال در صورتی که ناچیز نباشد، تھدیدی معتبر است و با آن اکراه محقق می

شونده دارای  جعفریه معتقدند که: تھدید به ضرر رساندن به کسی که برای اکراه
اھمیت است، اکراه است و احناف نیز معتقدند که: اگر تھدید در مورد ضرر رساندن به 
زوج یا یک خویشاونِد نزدیک باشد، اکراه است و حنابله معتقدند که: اگر تھدید فرزند 

 .١باشد، اکراه است

 انواع اکراه
اکراِه غیر ُملجیء یا ناقص احناف، ِاکراه را به اکراِه ُملجیء یا کامل و تام و  -١٣٠

 .٢کنند تقسیم می

 الف. اکراِه ُملجیء
که با تھدید به اتالف نفس (کشتن) یا با تھدید به اتالف یک عضو از اکراھی است 

گیرد، زیرا حرمت اعضای بدن ھم به تبعیت از نفس و جان انسان،  بدن صورت می
ی اموال فرد و یا تھدید  ھمه کردِن  ھماننِد حرمت نفس انسان است و نیز، تھدید به تلف

بنابر رأی کسانی که این نوع تھدیدھا - به قتل کسی که برای فرد دارای اھمیت است
گذاری این نوع از  آیند. دلیل نام از این نوع اکراه به حساب می -اند را اکراه دانسته

اکراه به ملجیء این است که: فرد را از ترس اتالف نفس یا عضو وادار و مجبور به انجام 
برد، لکن  را از بین میکند، و این نوع از اکراه اختیار را تباه نموده، رضایت  فعل می

برد. توضیح این مطلب آن است که اختیار، قصِد انجاِم امری  اختیار را از بین نمی

                                           
؛ منھاج الصالحین، ٤/ ٢ -در فقه حنبلی -؛ اإلقناع١١٠/ ٥؛ حاشیة ابن عابدین ٢/ ٨البحر الرائق  -١

. باید افزود که برخی از فقھای ٨٣/ ٢؛ المھذب ١٢٠/ ٧؛ المغنی ١٤/ ٢در فقه جعفریه، حکیم 
وارد  -وادار شونده-اند که آزار و اذیت عمًال بر مکره  حنبلی مذھب برای تحقق اکراه شرط کرده

کنند؛ لکن راجح در مذھب حنبلی این است که صرِف تھدید  آید و تھدید به انجام آن کفایت نمی
 .١١/ ٧کند. المغنی  کفایت می

ن و مانند آن را که به وادار شونده کرد علمای غیر حنفی چیزھایی چون قتل زدن شدید و زندانی -٢
کنند، بدون آن که اکراه را به ملجیء و غیر ملجی تقسیم کنند و نیز زدِن  رساند، ذکر می ضرر می

افراِد -شونده از افراد بامرورت  دانند اگر اکراه غیر شدید و حبس برای مدت کم را نیز اکراه می
دانند و باید  یِر این افراد باشد، آن را اکراه نمیباشد، اما اگر در مورد غ -دارای شخصیت و شھرت

 .٨٣/ ٢؛ المھذب، شیرازی ١٢٠/ ٧گفت که: این تفصیل نیکویی است. نک: المغنی 
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مقدور و متردد بین بودن و نبودن با ترجیح یکی از دو جانِب آن بر جانب دیگر است و 
یا به عبارت دیگر: قصد انجام یا ترک یک چیز است به نحوی که ترجیح بین ترک یا 

زیرا مکَره (وادار شود؛  آن از سوی خوِد فاعل باشد. این مفھوم با اکراه زایل نمیانجام 
دھد، زیرا وی آنچه را که برای خودش  شونده) فعل را با قصد و خواسِت خود انجام می

گزیند و اگر کاری که بدان وادار شده (مکَرٌه علیه) را  تر است، برمی تر و آسان سھل
ی از جانب خود او خواھد بود، برای جلوگیری از وقوع انجام دھد، فعل وی ترجیح

آنچه که به آن تھدید شده است (یعنی انجام مکره علیه را ترجیح داده تا از وقوع تھدید 
جلوگیری نماید) اما چون فاعل (مکَره) در قصد خود مستقل نیست و اختیار و گزینش 

ر کننده است، اختیارش فاسد انجام گرفته از جانب وی مبنی بر اختیار و اکراِه وادا
 است.

رفتن رضایت با اکراه ھم، به این خاطر است که رضایت، به معنی رغبت و  از بین
 گیرد. اشتیاق به چیزی است و با وجود اکراه، این حالت صورت نمی

 ب. اکراه غیر ملجیء
گیرد که موجب اتالف نفس یا  تھدید به انجام چیزی صورت میاکراھی است که با 

نمودن. این نوع از اکراه اختیار را فاسد  شود، مانند زدن یا زندانی عضو از بدن نمییک 
کند، به این خاطر  برد و این که اختیار را فاسد نمی کند، بلکه رضایت را از بین می نمی

در این جا، او برخالف نوِع اوِل  جبور به انجام مکره علیه نیست، چوناست که فرد م
 برابر آنچه که به آن تھدید شده است، صبر کند. تواند در اکراه، می

 منافات اکراه با اھلیت
اکراه، خواه ملجیء و خواه غیر ملجیء، با ھیچکدام از دو اھلیِت ادا و اھلیت  -١٣١

شود. دلیل عدم منافات  وجوب منافات ندارد و موجب سقوط خطاب از مکَره ھم نمی
و عقل و بلوغ ثابت و موجود است و  ّمهذ آن با دو نوع اھلیت این است که اھلیت با

کند و دلیل عدم سقوط خطاب از مکره با اکراه  اکراه اخاللی در این موارد ایجاد نمی
شود، برای او حرام است  نیز، این است که گاھی انجام چیزی که فرد به آن مجبور می

ھم، انجام آن بر  کار خواھد بود، مانند قتل و زنا، و گاھی و اگر آن را انجام دھد، گناه
کار است، مانند خوردن شراب و مردار، و  وی واجب است و اگر آن را انجام ندھد، گناه

گاھی دیگر، انجام آن رخصت است: اگر آن را انجام دھد، گناھی ندارد و اگر آن را 
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ی این  انجام ندھد، مأجور است، مانند بیان سخن کفرآمیز و اتالف مال دیگران. ھمه
ی ثبوِت خطاب در حق مکَره و  وجوب و حرمت و رخصت، نشانه امور، یعنی

بودِن وی ھستند، زیرا این چیزھا بدون وجود خطاب تکلیفی ایجاد و ثابت  مخاطب
 .١شوند نمی

 اثر اکراه در تصرفات مکره
قبل از بیان اثِر اکراه در تصرفات مکَره، یعنی بیاِن حکم تصرفات وی، الزم  -١٣٢

 ذکر شود که احکام تصرفات قولی یا فعلی مکره بر آن بنا شده است.ای  است که قاعده
ی مذکور در نزد احناف این است که: اکراه ھیچ تأثیری در ابطال و ھدر دادِن  قاعده

ندارد، بلکه تأثیر آن فقط در تغییر دادِن نسبت به این  مکّلف تصرفات قولی یا فعلی
گر ممکن باشد، این تصرفات به وادار کننده تصرفاِت انجام گرفته است، به این نحو که ا

شود، اما اگر ممکن نباشد، تصرف  منسوب شده، در این حالت حکم آن برای او ثابت می
شود. انتساب این تصرفات به  ھمچنان به مکَره منسوب شده، حکم برای وی ثابت می

آلت و ابزاِر وادار کننده، فقط وقتی ممکن است که بتوان فاعل (وادار شده، مکَره) را 
 وادار کننده (مکِره) دانست.

شود: نخست، آنچه که  بنابراین قاعده، تصرفات فاعل به این دو دسته تقسیم می
امکان انتساب آن به وادارکننده با قرار دادن فاعل به عنوان آلت و ابزاِر وی وجود 

ان منسوب به دارد؛ دوم، آنچه که امکان انتساب آن به وادار کننده وجود ندارد و ھمچن
 باشد. فاعل باقی مانده، حکم آن فقط علیه فاعل می

این قاعده در نزد غیر احناف، چون شافعیه، اینگونه است: اگر اکراه از روی حق 
باشد، مانند واداشتن بدھکار به بیع جھت پرداخت بدھی خود، اکراه در این جا اثری 

ه به ناحق باشد، در این صورت نخواھد داشت و تصرف صحیح و نافذ است؛ اما اگر اکرا
آید: اگر اکراه انجاِم عمل مکَرٌه علیه را مباح نکند، مانند اکراه بر  چندحالت پیش می

شود؛ اگر اکراه انجام مکَرٌه علیه را مباح  قتل، در این صورت، حکم علیه فاعل ثابت می
، حکم از فاعل گرداند و انتساِب فعل به وادارکننده ممکن باشد، مانند اتالف مال غیر

شود؛ اگر مانند اقوال، امکان انتساِب آن به وادار  ساقط شده و علیه وادارکننده نافذ می

                                           
 -١٥٠٣/ ٤؛ کشف األسرار فی شرح أصول البزدوی ١٦٦٦/ ١فواتح الرحموت بشرح مسلم اثبوت  -١

١٥٠٤. 
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کننده وجود نداشته باشد، ساقط است و ھیچ حکمی، نه در حق وادارکننده و نه برای 
 .١شود فاعل بر آن مترتب نمی

گوییم که: اکراه یا قول پس از بیان این قاعده در نزد حنفیه و غیر آنان، باید ب -١٣٣
ی سابق، حکم خاص خود را دارند،  ھا ھم، در پرتو قاعده است و یا فعل و ھرکدام از آن

 به تفصیل زیر:

 . اقوال١
ھاست، زیرا اعتباِر اقرار فقط به خاطر  اقوال، اگر اقرار باشند، حکم عدِم اعتبار آن

یابد؛ پس  کذب رجحان میرجحان جانب صدق در آن است، در حالی که با اکراه جانب 
 معتبر نیست.

ای باشد که احتمال فسخ دارند و با شوخی باطل  و اگر از آن دسته از تصرفات قولی
شود،  ھا ثابت می شوند، مانند نکاح و طالق و رجعت، احناف معتقدند که: حکم آن نمی

ستدالل ھا تأثیری ندارد. ا شوند و اکراه در آن یعنی به صورت صحیح و نافذ واقع می
حنفیه این است که آثار این تصرفات، به ِصرِف آن که از روی اختیار انجام شوند، بر 

ھا  ی معنا و حکم آن ھا را جایگزین اراده شود، زیرا شارع تلفظ به آن ھا مترتب می آن
ھا را بر زبان آورد، واقع  دلیل که اگر کسی به شوخی ھم آنکرده است، به این 

ھا را نیز اراده کرده  ھا را داشته و نه معنای آن قصد حکم آنشوند، حال آن که  می
است. پس در این، مکَره اولی است، چه وی ھم قصد ایقاع آن را کرده و ھم حکم آن را 

 اختیار کرده است، گرچه در صورت ملجیء بودِن اکراه، اختیاِر وی فاسد است.
ھا با شوخی  و ایقاع آن اگر تصرفات قولی از انشاءاتی باشند که قابل فسخ ھستند

تباه «ھا  صحیح نیست، مانند بیع، احناف معتقدند که: در این صورت، اثر اکراه بر آن
شوند نه باطل. استدالل احناف این است که اکراه رضایت  ھا فاسد می است و آن» شدن

برد، نه اختیار را، و رضایت شرط صحت است نه شرِط انعقاد؛ پس این  را از بین می
شوند، منتھی فاسد ھستند؛ به عالوه آن که احکام این تصرفاِت  ات منعقد میتصرف

شوند نه در حق وادار کننده، چرا که  قولی به شکلی که ذکر شد، در حِق فاعل ثابت می
نیست، زیرا برای انسان ممکن نیست که با عضوی  ممکنھا به وادارکننده  انتساب آن

                                           
 .١٩٧ -١٩٦/ ٢التلویح ؛ ١٦٨ -١٦٧/ ١فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  -١
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فاعل را آلت و ابزاِر وادارکننده قرار داد و توان  زبان دیگران تکلم کند، پس نمی
 شود. شود و در نتیجه، حکم در حق وی ثابت نمی بنابراین، قول به او منسوب نمی

اما شافعیه و جعفریه و حنابله و دیگران معتقدند که: بر قول مکَره حکمی مترتب 
ت قولِی وی شود و طالق و بیع و دیگر تصرفا شود، بلکه اقوال وی ھدر و تباه می نمی

 شود. این گروه برای دیدگاه خود چند دلیل دارند: واقع نمی
کند،  ی متعال از کسی که در حال اجبار و اکراه به سخن کفرآمیز تکلم میخدا .١

ۡ�رِهَ َوقَۡلُبهُ ﴿فرماید:  حکم کفر را ساقط کرده است و می
ُ
ۢ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ُمۡطَم�ِنُّ

 ِ يَ�ٰنِ ب گردند و در ھمان  آنان که وادار به اظھار کفر می به جز«، ]١٠٦[النحل:  ﴾ٱۡ�ِ
و بدیھی است که احکام کفر از احکام  .»ھایشان بر ایمان ثابت است حال دل

تر و شدیدتر است، زیرا بر کفر  خرید و فروش و چیزھایی از این قبیل بزرگ
شود. بنابراین، اگر  شدن مال مترتب می شدن و گرفته جدایی از زن و کشته

 شود. تر ھم ساقط می ر ساقط شود، کوچکت بزرگ
 ج در حدیث آمده که حکم از مکَره برداشته شده و او مؤاخذه ندارد، چه پیامبر .٢

، َوالنِّْسيَاَن، َوَما اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ «فرمایند:  می
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
َ وََضَع َ�ْن أ ، »إِنَّ ا�َّ

روی) خطا و نسیان و (انجام  گناِه (کارھای انجام گرفته ازخداوند متعال «
و نیز، از ایشان روایت شده که » من برداشته استاّمت  شده در اثر) اکراه را از

 َطَالَق «فرمایند:  می
َ

و ». شود در حالت ِاغالق، طالق واقع نمی«، »يِف إِْغَالقٍ  ال
به اکراه تفسیر شده است. نیز از حضرت علی بن ابی طالب روایت » إغالق«

از ی این سخن از بسیاری  شود. نمونه است که فرمود: طالِق مکره واقع نمی
 صحابه نیز روایت شده است.

صرف بچه و قصِد موقوِع تصرف، شرط جواز تصرف است و به ھمین دلیل ھم، ت .٣
رود، زیرا مکَره در تصرف  مجنون صحیح نیست. این شرط با اکراه از بین می

خود قصد موضوٌع َلِه تصرف را ندارد، بلکه قصد وی فقط دفع ضرر شمشیر و 
 غیره از خود است.

آورد و قصد معنای آن را  مکَره برای دفع آزار و اذیت از خود لفظ را بر زبان می .٤
کند؛ پس باید که اثری بر قول وی مترتب نشود،  راده نمینداشته، حکم آن را ا

ی کالِم شخص دیوانه و خوابیده و کسانی  بلکه کالمش کالمی لغو و به منزله
 باشد که قصدی در ادای لفظ خود ندارند.
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کند و به  گویند که: اکراه در اعتقادات عمل نمی احناف در پاسخ این دالیل می
گیرد. در  لفظ کفرآمیز بر زبان آورد، مورد عفو قرار میھمین دلیل است که اگر مکره 

، َوالنِّْسيَاَن، َوَما اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ يِفَ َ�ْن عُ «مورد حدیث 
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
ھم باید گفت که  »أ

مراد از آن ِاکراه بر کفر است، زیرا مردم آن ھنگام تازه به دین اسالم گرویده بودند و 
حتی اگر مراد از اکراه در این جا اکراه بر غیر کفر زمان شایع بود و  اکراه بر کفر در آن

ھم باشد، ما قبول نداریم که تصرف قولی، ُمَتکَرٌه علیه (امر مورد اکراه) باشد، زیرا اکراه 
گذارد، زیرا کسی  گذارد، در اقوال ھم تأثیر نمی چنان که در اعتقادات تأثیر نمی

برای تکلم استفاده کند، پس متکلم در آنچه که بر زبان تواند از زبان فردی دیگر  نمی
آورد، مختار است و بنابراین، وی مکَرٌه علیِه حقیقی نیست و در نتیجه، حدیث  می

 شود. شامل او نمی
گویند: قصد موضوِع تصرف شرط جواز است، برایشان قابل اثبات  این نیز که می

شود، حال آن که او قصد  اقع میکننده و نیست، زیرا مگر نه این که طالِق شوخی
را ھم ندارد. نیز، حتی اگر این امر شرط جواز  -یعنی طالق- موضوٌع لَه تصرِف خود

تصرف ھم باشد، این شرط در حالت اکراه وجود دارد، زیرا مکره قصِد دفع ھالک از 
پس مکَره شود؛  ھم فقط با قصِد موضوع لِه تصرف دفع مینفس خود را دارد و ھالک 

رتًا قصد آن را دارد. روایات وارده در مورد عدم وقوع طالق مکَره نیز، با نصوص ضرو
دیگری که بر وقوع طالق مکره داللت دارند، در تعارض ھستند. پس قبول روایات آنان 

 اولی از قبول روایات ما نیست.

 قول راجح
واقع گویند: تصرفات قولِی مکَره  از دید ما، قول جمھور راجح است که می -١٣٤

شود، خواه مانند طالق و نکاح قابل فسخ نباشد و خواه مانند بیع و اجاره قابل  نمی
 فسخ باشد و بنابراین، تصرفات (قولی) مکَره باطل است.

ی آنچه ذکر  شود و ھمه ھا نمی اند، دلیلی برای قول آن آنچه احناف ذکر کرده
گوییم: استدالل احناف به اند قابل رد و مناقشه است، از جمله کافی است که ب کرده

کننده و  کند، مفید نیست، زیرا بین شوخی وقوع طالق و نکاح فردی که شوخی می
کننده سبب را از سِر اختیار و با علم به معنای آن و  مکَره فرق وجود دارد، چه شوخی

آن دھد، اما مکَره به اکراه و به قصد دفع آزار و اذیت از خود  آثار مترتب بر آن انجام می
کند. پس باید  ی کسی است که قوِل فرِد دیگری را نقل می دھد و به منزله را انجام می
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گفت: این کجا و آن کجا؟ و این که: چگونه حکم این دو باھم مساوی است؟ در حالی 
گویند در  شود، اما نصی که احناف می که در نص واردشده که طالق به شوخی واقع می

نیز اعتبار تراضی (رضایت دو طرف) در  دارد، کجاست؟ مورد وقوع طالق مکَره وجود
تر از  بیع، به طریق اولی موجب اعتبار آن در نکاح ھم ھست، زیرا شأن شرمگاه بزرگ

شأن مال است و بر این اساس، چون خدای متعال اعالم کرده که اخذ مال دیگران 
نابراین شرمگاه باشد، ب ای دیگر حرام می فقط به طریق تراضی حالل است و به شیوه

اولی به این است که فقط با تراضی شرعی حالل شود و به ھمین دلیل ھم، ولی نھی 
. نیز، این ١دشده از این که زِن (تحت والیت خود) را بدون کسب رضایت وی شوھر بدھ

کند، مردود است، چه نصِّ قرآن بر  گویند: اکراه در اقوال عمل نمی که احناف می
آورد، اثری مترتب نکرده است و این  در پِی اکراه بر زبان می ی کفری که فرد کلمه

 دلیل اعتباِر اکراه در اقوال است.

 . افعال٢
نوع دوم از مکَرٌه علیه، افعال ھستند. قبًال در مورد نوع اول آن، یعنی اقوال، سخن 

توان گفت که: اگر اکراه غیر ملجیء باشد و مکَره  به میان آمد. به صورت خالصه می
شود و اثر آن  عل را انجام دھد، وی به تنھایی مسؤولیت کامل فعل خود را متحمل میف

شود؛ اما اگر اکراه ملجیء باشد، افعاِل مربوط به مکَره به سه  کامًال بر وی مترتب می
 شوند: دسته تقسیم می

ھا را در ھنگام ضرورت مباح دانسته است، مانند  اول) افعالی که شارع انجام آن
ری و خوردن گوشت مردار و گوشت خوک. انجام این کارھا برای مکره مباح و گسا می

بلکه بر وی واجب است و اگر از انجام آن امتناع نماید، گناھکار است، زیرا خدای 
متعال انجام آن را مباح کرده است و استفاده از شیء مباح برای دفع ھالک از نفس 

 نیز واجب است، پس ترک آن جایز نیست.
شود و اگر فرد آن را  ھا رخصت داده می افعالی که در ھنگام ضرورت، انجام آن دوم)

انجام دھد، گناھی بر او نیست و اگر از انجام آن امتناع نماید و در نتیجه وادار کننده 
او را مورد آزار و اذیت قرار دھد، مأجور خواھد بود؛ ماننِد انجام افعال کفرآمیز با وجود 

ایمان. اتالف مال غیر نیز از این نوع است، لکن ضمانت بر وادار  بودن قلب بر مطمئن

                                           
 .١٥٥نظریة العقد، امام ابن تیمیه، ص  -١
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(مکَره)، زیرا انتساِب فعل اتالف به وادار کننده ممکن است، کننده است، نه بر فاعل 
سان حکم در حق وی ثابت  بدین نحو که فاعل آلت و ابزاِر وادار کننده قرار داده و بدین

 دیگران است.ی احناف، شافعیه و  شود. این، عقیده
ھا به ھیچ وجه برای مکَره حالل نیست،  سوم) افعالی است که اقدام به انجام آن

مانند قتل نفس، زیرا نفس دیگران ھم مانند نفس خود وی معصوم و مصون است و 
که با ضرر زدن به دیگران ضرر را از خود دفع نماید و اگر این برای انسان جایز نیست 

کار است. احناف، بنابر اصِل خود در باب اکراه، معتقدند که: در کار را انجام دھد، گناھ
شود، زیرا امکان انتساب قتل به وادار کننده با فرض  این حالت، وادار کننده قصاص می

کردن مکره به عنوان آلت و ابزاِر او وجود دارد و قصاص ھم فقط بر قاتل جاری 
شود، زیرا  می معتقدند که: فاعل قصاصه و دیگران شود، نه بر ابزار قتل؛ اما شافعی می

برای وی جایز نیست؛ پس حکم او کاری را انجام داده که انجام آن در حالت اکراه ھم 
شود و وادار کننده نیز به این دلیل که به طریق سببیت موجب  در مورد وی ثابت می

 شود. قتل شده است، کشته می
، حکِم آن در حق فاعل ثابت ی علما زنا ھم مانند قتل است و به اعتقاد ھمه

تواند با  شود، زیرا امکان انتساب فعل زنا به وادار کننده وجود ندارد، چه انسان نمی می
آلت فردی دیگر زنا بکند. احناف معتقدند که: در این حالت، به خاطر وجود شبھه، حد 

ی را انجام یعنی این که مکَره کار- شود و شافعیه، بنابر اصل خود زنا از زانی ساقط می
معتقدند که: حد زنا بر وی  -داده که انجام آن در حالت اکراه ھم برای وی جایز نیست

شود و در این جا، امکاِن اثبات آن در حق  شود و حکم در حق وی ثابت می جاری می
 وادار کننده وجود ندارد.





 

 

 بخش دوم:
 ی احکام ادله





 

 

 مقدمه

ھا را برپا  شوند که شارع آن ای شناخته می ادّله احکام شرعی فقط از طریق -١٣٥
، اصول احکام، یا ادّله ان را به آن احکام ارشاد و راھنمایی کنند. اینمکّلف داشته تا

شوند. این اسامی مترادف ھستند و  ی احکام نامیده می ادّله مصادر شرعِی احکام و یا
 معنای واحدی دارند.

دلیل در لغت ھر آن چیزی است که در آن داللت و ارشادی به امری از امور وجود 
توان با نظِر صحیح در آن مطلوب  دارد؛ و در اصطالح اصولیون آن چیزی است که می

 منظور از مطلوب خبری، حکم شرعی است.و  ١خبری رسید
اند که: باید به صورت قطعی به حکمی  برخی از اصولیون در دلیل شرط گرفته

شرعی رھنمون شود و اگر بر سبیل ظن ما را به حکم شرعی رساند، َاماَره است نه 
دلیل؛ لکن رأی مشھور نزد اصولیون این است که این امر شرط نیست، زیرا دلیل در 

آنان، ھر آن چیزی است که یک حکِم شرعِی عملی از آن استفاده و اخذ شود،  دیدگاه
 .٢حال بر سبیل قطع و یقین باشد و یا بر سبیل ظن

اند  ند، زیرا به این دلیل در شریعت قرار داده شدهی شرعی با عقل منافات ندار ادله
با عقل منافات ھا استنباط شوند و اگر  ھا احکام شناخته و از آن ی آن که به وسیله

رود؛ کما این که استقراء ھم بر این داللت  ھا از بین می داشته باشند، امِر مقصود از آن
بر مقتضای عقل در جریان ھستند، به نحوی که عقِل سلیم آن را قبول  ادّله دارد که

 .٣شود میھا  کرده، مطیع مقتضای آن

 ادّله تقسیمات
گیرند، به انواع  مورد مالحظه قرار می به جھتی که از آنتوّجه  با ادّله -١٣٦

 شود. شوند که در زیر به برخی از این تقسیمات اشاره می مختلفی تقسیم می

                                           
 .١١/ ١٣اآلمدی  -١
 .٥٧٣المسودة، ص  -٢
 .٢٨ -٢٧/ ٣الموافقات، شاطبی  -٣
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 تقسیم اول
ھا، به سه دسته تقسیم  یت) آنه، از جھت میزاِن اتفاق و اختالف در مورد (حّج ادلّ 

 شوند: می
نظر دارند؛ این  اتفاقھا  یت آندر مورد حّج ی مسلمین، ھمه  های که ائّم  هادلّ  .١

 است.» قرآن و سنت«نوع، شامل 
ھا مورد اتفاق جمھور مسلمانان است؛ این نوع، شامل  ای که حجیت آن ادله .٢

از معتزله و برخی از » نظام«است. در مورد حجیِت اجماع، » اجماع و قیاس«
 اند. مخالفت کرده ٣و ظاھریه ٢و در مورد حجیت قیاس، شیعه ١خوارج

بین علما و حتی میان جمھور علمایی که قایل به حجیت قیاس ای که  ادله .٣
اسِتصحاب، اسِتحسان،  ٤عرف،«نظر است. این نوع، شامل  ھستند، اختالِف 

است. برخی از علما این نوع از » َمصالِح مرَسله، شرع َمن قبلنا و مذھِب صحابی
 اند. مصادر تشریع را معتبر دانسته و برخی دیگر معتبر ندانسته

 م دومتقسی
 شوند: ھا به نقل یا رأی، به دو نوع تقسیم می ادله، از حیث رجوِع آن

است. اجماع و مذھِب سّنت  ی نقلی: این نوع شامل کتاب (قرآن) و ادله .١
ھا را از  صحابی و شرِع َمن قلبنا ھم، بنابر رأی کسانی که به آن عمل کرده، آن

 بودِن این نوع از دلیِل نقلیشود.  دانند، به این نوع ملحق می مصادر تشریع می
ھم فقط این است که راجع به تعبد و تکلیف با یک امِر منقول از شارع  ادّله

 ھستند و نظر و رأِی ھیچ کسی در آن مدخلیت ندارد.
گردند. این نوع،  ای که به نظر و رأی (اجتھاد) برمی ادّله ی عقلی: یعنی ادله .٢

مرَسله و استصحاب نیز به این نوع ھمان قیاس است و استحسان و مصالِح 
بودِن این نوع ھم فقط آن است که به نظر و رأی  شود. دلیل عقلی ملحق می

 گردد، نه به یک امِر منقول از شارع. برمی

                                           
 .٦٣مذاکرات فی أصول الفقه، استاد ما محمد زفزاف، ص  -١
 به بعد. ٢٥٨/ ٢أصول االستنباط، سید علی تقی حیدری  -٢
 به بعد. ٥٣/ ٧اإلحکام، ابن حزم  -٣
 ».اعتباِر آن است به عنوان یک دلیل مستقل«عرف معتبر است و اختالف، در مورد  -٤
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ھا بر  ی استدالل به آن است، اما درباره ادّله بندِی مذکور، تنھا در مورد اصول تقسیم
نوع به دیگری نیازمند است، زیرا در  حکم شرعی، باید گفت که ھریک از این دو

ی فھم، یعنی  استدالل به امر منقول از شارع، گریزی از اندیشیدن و به کار بردِن وسیله
ست که مستند عقل، وجود ندارد؛ کما این که رأی ھم فقط در صورتی صحیح و معتبر ا

 .١به دلیل نقلی باشد، زیرا عقل مجرد ھیچ مدخلیتی در تشریع احکام ندارد

 ادّله ی انواع کتاب (قرآن) مرجع ھمه
با تأمل ھم  شوند. ی نقلی و عقلی تقسیم می به دو دسته ادّله گفتیم: -١٣٧

ی ثابِت موجود  ادّله ھستند، زیراسّنت  ی شرعی محصور در کتاب و ادّله یابیم که درمی
 ادّله که اند، چون که با این دو است است که ثبوت و وجود یافتهسّنت  تنھا با قرآن و

 اند که مورد اعتماد قرار بگیرند و بنابراین، از دو جھت، قرآن و صالحیت این را یافته
مرجع و مستند احکام ھستند؛ نخست، جھِت داللت آن دو بر احکام جزئِی سّنت 

ھا بر قواعد و اصولی  ھا و غیره، دوم، داللِت آن فرعی، مانند احکام زکات، بیوع، مجازات
اند، مانند داللت این دو بر این که اجماع و  ِی فرعی بدان تکیه کردهکه احکاِم جزئ

 و اصل احکام ھستند. حّجت قیاس و شرِع َمن قبلنا و غیره
 ھم، به دو دلیل قرآن است:سّنت  به عالوه، مرجع

و اعتماد بر آن و استنباط احکام از آن را فقط کتاب (قرآن) سّنت  عمل به .١

َها ﴿فرماید:  داللت دارد، چه خدای متعال میاست که نشان داده و بر آن  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ِطيُعواْ  ٱ�َّ
َ
َ َءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ای «، ]٥٩[النساء:  ﴾مِنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و ھمچنین از کار به دستان و  کسانی که ایمان آورده

ْ ﴿خدای متعال، در جاھای زیادی قوِل  .»خودفرماندھان  ِطيُعوا
َ
َ أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
َوأ

بودن اطاعت از ایشان  را فرموده و تکرار نموده است که این امر بر عام ﴾ٱلرَُّسوَل 
داللت دارد، خواه آنچه که ایشان آورده در قرآن باشد و خواه در آن نباشد. 

معنا ھستند، از جمله خدای  نصوص دیگری نیز وجود دارند که مفید این

ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿فرماید:  متعال می ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
ۡو  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
کنند، باید از  آنان که با فرماِن او مخالفت می«، ]٦٣[النور:  ﴾٦٣يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

                                           
 .٤١/ ٣الموافقات  -١



 الوجیز در اصول فقه  ١٤٢

 .»این که عذاب دردناکی دچارشان شود گردد یا این بترسند که بالیی گریبانگیرشان
سنت، تنھا برای بیان و تفسیر قرآن کریم و شرح معانی آن وارد شده است،  .٢

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿فرماید:  زیرا خدای متعال می
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ  ٱّ�ِۡكرَ َوأ  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

که تو چیزی را برای مردم روشن و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا «، ]٤٤[النحل: 

َها ﴿فرماید:  نیز می .»سازی که برای آنان فرستاده شده است ُّ�
َ
بَّلِۡغ َمآ  ٱلرَُّسوُل َ�ٰٓ�

ّ�َِكۖ  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ای پیامبر! ھر آنچه را از سوی پروردگارت بر تو «، ]٦٧[المائدة:  ﴾أ

این آیه وارد شده است) ھم، و تبلیغ (که در  .»نازل شده است، به مردم برسان
مفسِر قرآن، سّنت  شود، پس شامل تبلیغ قرآن و بیان و تفسیر معانی آن می

سّنت  ی مجمالِت آن است. این مطلب در بحث دھنده شارح معانی آن و تفصیل
 .خواھد آمد

 .١است ادّله ی بنابراین، قرآن، اصِل اصول و مصدِر مصادر و مرجِع ھمه

 ادّله ترتیب
ی مورد اختالف ذکر گردید و بیان  ادّله ی مورد اتفاق و ادّله در مباحث قبلی، -١٣٨

ی مصادر است؛ پس بدیھی است که در  و مصدِر ھمه ادّله شد که: قرآن مرجع ھمه
ی شناخت حکم شرعی، باید در ابتدا به قرآن رجوع کرد و سپس، اگر حکم  ھنگام اراده

مبین قرآن و سّنت  مراجعه شود، زیرات سنّ  در آن وجود نداشت، واجب است که به
شارِح معانی آن است و به ھمین دلیل، در صورت عدم وجود حکم در قرآن بدیھی 

یافت نشد، الزم است که سّنت  رجوع کرد و سپس، اگر حکم درسّنت  است که باید به
است و پس از آن، اگر سّنت  به اجماع رجوع شود، زیرا مستنِد اجماع نصوِص قرآن و

 ر مسأله اجماعی وجود نداشت، واجب است که به قیاس مراجعه گردد. پس ترتیبد
ھا، به این نحو است: ابتدا، قرآن و  آنھا و استنباط احکام از  ، از لحاظ رجوع به آنادّله

و سپس اجماع و بعد از آن قیاس. جمھور فقھای قایل به حجیت اجماع و سّنت  سپس
دانند، بر این امر  از مصادِر احکام تشریعی میسّنت  و قیاس که این دو را در کنار قرآن

اتفاق نظر دارند و آثار و روایات زیادی ھم بر این ترتیب مورد اتفاق جمھور داللت 
 دارند، از جمله:

                                           
 .٤٣ -٤٢/ ٣ھمان  -١



 ١٤٣  مقدمه

ھنگامی که معاذ را به یمن فرستاد (تا در آن جا قاضی شود)، به  ج خدارسول  .١
کنی؟ معاذ  نه در آن قضاوت میای پیش تو آوردند، چگو وی فرمود: اگر مسأله

کنم. پیامبر فرمود: اگر حکم آن را در قرآن  خدا قضاوت میگفت: بنا بر کتاب 
قضاوت  ج رسوِل خداسّنت  کنی؟ معاذ گفت: بنا بر حکم نیافتی، چه می

 ج رسول خداسّنت  کنم. پیامبر فرمود: اگر حکم آن را نه در قرآن و نه در می
کنم و کوتاھی  ی خود اجتھاد می گفت: با اندیشه کنی؟ معاذ نیافتی، چه می

ی او زد و فرمود:  ورزم. پس از این سخن معاذ، رسول خدا دستی بر سینه نمی
ی رسول خدا را در چیزی توفیق قرار  سپاس و ستایش خدایی را که فرستاده

 .١داده که رسول خدا به آن راضی و خشنود است
سخن او را در مورد اجتھاد  ج که: پیامبر وجه استدالل به این حدیث از آن روست

تقریر و تأیید کرده است و قیاس ھم سّنت  کردن بعد از یافتِن حکم مسأله در قرآن و
 یکی از انواع اجتھاد به رأی است.

از میمون بن مھران روایت است که گفت: ھرگاه که طرفین دعوایی نزد ابوبکر  .٢
کرد؛ اگر در آن، چیزی  رجوع میکردند، وی به کتاب خدا  صدیق طرح دعوا می

یافت، براساس آن قضاوت  ای) برای قضاوت بر اساس آن می (آیه یا قاعده
کردن بر اساس آن  ماند و در قرآن چیزی برای حکم کرد. اما اگر درمی می

ھا مشورت  کرد و از آن یافت، اھل حل و عقد و سران مردم را جمع می نمی
کرد. عمر  رسیدند، به آن حکم می توافق می خواست و اگر آنان بر رأیی به می

 .٢کرد طاب نیز به ھمین روش عمل میبن خ
اساس کتاب خدا  عمر بن خطاب به شریح، قاضی خود در کوفه، گفت: بر .٣

رسول خدا سّنت  اساس قضاوت کن و سپس، اگر در آن چیزی نیافتی، بر
اساس آن  ھم چیزی برای قضاوت برسّنت  قضاوت کن و پس از آن، اگر در

یافته عمل کن که از آن به  اساس قضاوت و عمل امامان ھدایت نیافتی، بر
گاه ھستی و سپس، اگر در آن ھم چیزی نیافتی، اندیشه ی خود را به  روشنی آ

                                           
 .٥٥/ ٤تیسیر الوصول، ابن ذبیغ شیبانی:  -١
 .٥١/ ١أعالم الموقعین  -٢
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عبدالله بن مسعود نیز، ھمیشه  .١کار گیر و با اھل علم و صالح ھم مشروت کن
 .٢گفته است چنین سخنی می

                                           
 .١٧١ھمان،  -١
 .٥٢ھمان،  -٢



 

 

 فصل اول:
 دلیل نخست، قرآن

 تعریف و حجیِت قرآن
قرآن مشھورتر از آن است که تعریف شود؛ اما با این وجود، اصولیون به  -١٣٩

اند و ھرکدام تالش  اند و تعاریف گوناگونی برای آن ارائه داده ت گماردهتعریف آن ھّم 
قرآن، کتابی است «ی این تعاریف است:  . از جمله١مانع باشدکرده که تعریِف او جامع و 

ھا نگاشته شده و به صورتی متواتر  نازل شده و در مصحف ج که بر رسول خدا، محمد
 .٢»و بدون شبھه، برای ما نقل شده است

ی مسلمانان و بلکه بر  دارند بر این که قرآن بر ھمهنظر  ی مسلمانان اتفاق ھمه
است و اولین مصدر تشریع است. دلیل حجیت قرآن ھم این  حّجت ی افراد بشر ھمه

است که قرآن از نزد خداست و دلیل این نیز که از نزد خداست، اعجاِز قرآن و معجزه 
و وقتی که با دلیل معجزه بودِن قرآن ثابت  -چنان که بعدًا خواھد آمد- بودِن آن است

 ز آن بر ھمه واجب خواھد بود.شود که قرآن از نزد خدا نازل شده است، پیروی ا

 های قرآن ویژگی
نازل شده است و  ج قرآن، کالم خداست که بر پیامبر او، محمد -١٤٠ .١

بنابراین، دیگر کتِب آسمانی، چون تورات و انجیل، جزء قرآن به حساب 
 اند. نازل نشده ج آیند، زیرا بر محمد نمی

ا لفظ و معنا، ھردو قرآن، مجموِع لفظ و معنی است، (یعنی چیزی است که ب .٢
نازل شده است و بنابراین، احادیِث قدسی، قرآن نیستند، زیرا لفظ این احادیث 
از جانب خدای متعال نیست) و لفظ آن با زبان عربی نازل شده است، خدای 

                                           
 -٩٣/ ١؛ شرح مرقاة الوصول ٢٢/ ١؛ آمدی ٨٧ -٨٦/ ١ نک: حاشیة اإلزمیری علی مرآة األصول -١

 .٦٥/ ١؛ غزالی، المستصفی ٣٦/ ١؛ التوضیح والتلویح ٩٦
 .٢٣ -٢١/ ١أصول البزدوی  -٢
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ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ ﴿فرماید:  متعال می ، ]٣[الزخرف:  ﴾٣إِنَّا َجَعۡلَ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
ای  و در قرآن کریم ھم، لفظ غیر عربی .»ایم ما قرآن را به زبان عربی فراھم آورده«

ی کتاب خدا با زبان عربی نازل شده  گوید: ھمه وجود ندارد. امام شافعی می
. ١گوید: در کتاب خدا چیزی به غیر زبان عربی وجود ندارد است و نیز می

د، زیرا گرچه معنای احادیث از آین بنابراین، احادیث نبوی، قرآن به حساب نمی
جانب خدا بر پیامبر وحی شده است، لکن الفاظ آن از جانب خدای متعال 

آید، گرچه با زبان عربی ھم  نیست. نیز، تفسیِر قرآن جزء قرآن به حساب نمی
ی قرآن به غیر زبان عربی نیز جزء قرآن به شمار  باشد و ھمچنین، ترجمه

 آید. نمی
تعداد عّلت  تر به ما رسیده است، یعنی قرآن را قومی که بهقرآن به صورِت متوا .٣

رود  گمان نمی  ھا برای دروغ شان، ھمدستِی آن زیاد بودِن آنان و اختالف مکان
اند و این سلسله تا وقتی  و منتفی است، از قومی مثل خود برای ما نقل کرده

تیب، ابتدای یابد و بدین تر رسد، بدین صورت ادامه می می ج که به رسول خدا
ی نقل به مانند اول و آخر  ی سلسله ی نقل، به ماننِد انتھای آن و میانه سلسله

اند، جزء قرآن به  ھایی که به صورت متواتر نقل نشده . بنابراین، قرائت٢آن است
آیند، مانند آنچه که از عبدالله بن مسعود روایت شده که وی به  حساب نمی

يَّا�ٖ َ�َمن لَّۡم ﴿ی  انتھای آیه
َ
ای  اگر کسی برده«، ]١٩٦[البقرة:  ﴾َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�ٰثَةِ �

را اضافه » ُمَتتاِبعاٍت «لفِظ  .»نیافت تا آن را آزاد کند، پس سه روز روزه بگیرد

يَّا�ٖ ﴿شود که تفسیر  نمود؛ چرا که این قرائت حمل بر آن می می
َ
است،  ﴾ثََ�َٰثةِ �

 .٣ی پشت سرھم باشد ، باید آن سه روز روزهیعنی بنا به نظر عبدالله بن مسعود
قرآن از تحریف و کم و زیاد شدن مصون و محفوظ است، زیرا خدای متعال  .٤

ۡ�َا ﴿فرماید:  می ما خود «، ]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ای  و بنابراین، ھیچ نقص و اضافه .»ایم و خود ما پاسدار آن ھستیم قرآن را فرستاده

تواند چیزی به آن اضافه نماید و یا  ای نمی در آن وجود ندارد و ھیچ آفریده

                                           
 .٤٢ -٤٠الرسالة، امام شافعی، ص  -١
 .٢٨٢/ ١أصول البزدوی  -٢
 .٥٦/ ١غزالی، المستصفی  -٣



 ١٤٧  فصل اول: دلیل نخست، قرآن

دار حفظ قرآن شده است و آنچه  خدای متعال عھدهچیزی از آن کم کند، زیرا 
خدای متعال متولی حفظ آن شود ھم، ھرگز دسِت بدکاران و ھرزه َدرایان بدان 

 نخواھد رسید.
آن، معجزه است و این یعنی آن که تمام بشر از آوردن چیزی مثل آن عاجز و قر .٣

طلبی قرآن از اعراِب مخالف (اسالم) ھم  ناتوان ھستند. این اعجاز با مبارزه
خواست تا کتابی مثل آن ثابت شد، چه قرآن آنان را به مبارزه فرا خواند و 

ه مبارزه فرا خواند و خواست تا بیاورند، اما آنان ناتوان ماندند و سپس، آنان را ب
ده سوره بیاورند، اما آنان باز ھم نتوانستند و سپس، آنان را به مبارزه فرا خواند 

ای مانند آن بیاورند، اما آنان باز ھم عاجز و  و خواست که دسِت کم سوره

�ُس  ٱۡجَتَمَعِت قُل لَّ�ِِن ﴿فرماید:  درمانده شدند؛ خدای متعال می نُّ وَ  ٱۡ�ِ ٰٓ  ٱۡ�ِ َ�َ
تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا 

ۡ
ن يَ�

َ
تُوَن بِِمۡثلِهِ  ٱۡلُقۡرَءانِ أ

ۡ
 ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� ۦَ� يَ�

ی جنیان گرد آیند و متفق شوند، بر این  ی مردمان و ھمه بگو اگر ھمه«، ]٨٨[اإلسراء: 
را بیاورند و ارائه دھند، توانند مانند آن  که چیزی ھمانند این قرآن بیاورند، نمی

فرماید:  و نیز می .»ھرچند که برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند

ۡم َ�ُقولُوَن ﴿
َ
ٮُٰهۖ أ تُواْ بَِعۡ�ِ ُسَورٖ ّمِۡثلِهِ  ٱۡ�َ�َ

ۡ
َ�ٰٖت وَ  ۦقُۡل فَ� ْ ُمۡفَ�َ  ٱۡسَتَطۡعُتمَمِن  ٱۡدُعوا

ِ ّمِن ُدوِن  گویند: محمد  بلکه مشرکان می«، ]١٣[هود:  ﴾١٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱ�َّ
ی دروغین ھمانند آن را  دھد؛ بگو: شما ده سوره قرآن را به دروغ به خدا نسبت می

 .»توانید دعوت کنید اگر راستگو ھستید بیاورید و غیر از خدا ھرکس را که می

ٰ ﴿فرماید:  ھمچنین می ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن  �ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ
ۡ
َ�ۡبِدنَا فَ�

ْ وَ  ۦّمِۡثلِهِ  ِ ُشَهَدآَءُ�م ّمِن ُدوِن  ٱۡدُعوا فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُواْ  ٢٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱ�َّ
ْ فَ  ْ َولَن َ�ۡفَعلُوا ۖ وَ  ٱ�َّاُس َوقُوُدَها  ٱلَِّ�  ٱ�َّارَ  ٱ�َُّقوا ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡ�َِجاَرةُ ِعدَّ

ُ
 ﴾٢٤أ

ایم، دچار شک و  ی خود نازل کرده ی آنچه ما بر بنده اگر شما درباره«، ]٢٤-٢٣[البقرة: 
به فریاد  -به جز خدا- ای ھمانند آن بیاورید و خدایان خود را دودلی ھستید، سوره

 و ھرگز نخواھید توانست، خوانید، اگر راستگو ھستید. اگر نتوانستید که چنین کنید
ی آن انسان و سنگ است و برای کافران آماده شده  افروزینهپس خود را از آتشی که 

 .»است به دور دارید
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ی مبارزه را  شود و انگیزه ت افراد میاین تحدی که موجب برانگیختِن ھّم  وجودبا 
رغم این که اقتضای معارضه نیز موجود بود و  علی- کند، اعراب در مبارز ایجاد می

از انجام این کار عاجز ماندند. وجود اقتضای  -مانعی ھم در برابر آن وجود نداشت
رویارویی ھم از این جا بود که اعراب تمایل زیادی داشتند که جلوی دعوت رسول خدا 

آوردند که به  بودند، حتمًا چیزی می و در نتیجه، اگر قادر به انجام این کار می را بگیرند
ی  مانع در مقابل معارضه ی قرآن بایستد و دعوت محمد را ابطال کند. نبودِن  معارضه

آنان با قرآن ھم از این جا بود که آنان افرادی بلیغ و با فصاحت بودند و به زبان عربی 
ھم بودند و بنابراین، از آن جا که عجز و شناختی کامل داشتند و صاحب حکم و سلطه 

تاب خدا و شده با زباِن عربی، ک شود که قرآِن نازل ناتوانی آنان به اثبات رسید، ثابت می
 محمد رسوِل راستین اوست.

 های اعجاز قرآن جهت
 باشد، از جمله: ھای زیادی معجزه می قرآن از جھت -١٤١

د، شدن و متحیر گشتن اعراب ش بالغت قرآن که موجِب سرگشته و تسلیم .١
ِم دیگری، چه نظم و چه نثر دیده نشده بود و چنان بالغتی که قبًال در ھیچ کال

ھای  بر موضوعات و احکام مختلف و نزول آن در زمان با وجود شمول قرآن
متفاوت و دور از ھم، این بالغت در تمام اجزای قرآن در سطحی بسیار عالی 

 وجود دارد.
خبر دادِن قرآن از وقایعی در آینده که این وقایع روی ھم دادند، از جمله  .٢

ومُ ُغلَِبِت  ١الٓمٓ ﴿فرماید:  خدای متعال می ۡدَ�  ٢ٱلرُّ
َ
�ِض  ِ�ٓ أ

َ
وَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ٱۡ�

الف الم میم. رومیان (از «، ]٤-١[الروم:  ﴾ِ� بِۡضِع ِسنَِ�ۗ  ٣َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ 
ترین سرزمین به ایشان روی داده  اند. این شکست در نزدیک ایرانیان) شکست خورده

 .»شان، پیروز خواھند شد در مدت چند سالی است و ایشان، بعد از شکست
 به- ھای سابق که اعراب بر دادن قرآن از وقایع و رویدادھای مربوط به امتخ .٣

خبر بودند؛  کامًال از آن بی -ھا ھایی دال بر آن عدم وجود آثار و نشانهعّلت 

�َبآءِ ﴿فرماید:  خدای متعال در اشاره به این نوع از َاخبار می
َ
 ٱۡلَغۡيبِ تِلَۡك ِمۡن أ

نَت وَ 
َ
ٓ أ این، «، ]٤٩[هود:  ﴾َ� قَۡوُمَك ِمن َ�ۡبِل َ�َٰذانُوِحيَهآ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَُمَها

کنیم. نه تو و نه قوم تو پیش از این آن  جزِو اخباِر غیب است که آن را به تو وحی می
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 .»دانستید را نمی
ھا را به اثبات رسانده و  اشاره به برخی از حقایِق ھستی که علم جدید ھم آن .٤

َو لَۡم ﴿فرماید:  دانست، از جمله خدای متعال می ھا را نمی پیش از آن کسی آن
َ
أ

ِينَ يََر  نَّ  ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َ�َفُرٓواْ أ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱلَۡمآءِ َ�َ�َتا َرتٗۡقا َ�َفتَۡقَ�ُٰهَماۖ وََجَعۡلَنا ِمَن  ٱۡ�

فََ� يُۡؤِمُنونَ 
َ
ۚ أ ٍء َ�ٍّ ھا و  بینند که آسمان آیا کافران نمی«، ]٣٠[األنبیاء:  ﴾٣٠ُ�َّ َ�ۡ

ھا را از ھم جدا ساختیم و ھر چیز  زمین پیشتر به ھم متصل بودند و ما سپس، آن
  ؟»آورند ای را از آب آفریدیم. آیا ایمان نمی زنده

رَۡسۡلَنا ﴿فرماید:  و نیز می
َ
و بادھا را برای تلقیِح «، ]٢٢[الحجر:  ﴾لََ�ٰقِحَ  ٱلّرَِ�ٰحَ َوأ

 .»ھا) به وزیدن درآوردیم (ابرھا و بارور ساختِن آن

 احکام قرآن
توان این احکام را به سه  قرآن مشتمل بر احکام زیاد و متنوعی است که می -١٤٢

 دسته تقسیم کرد:
مانند ایمان به خدا و مالیکه و کتب و انبیاِی وی به عقیده، متعّلق  احکاِم  نوع اول:

و روِز آخرت. این دسته، احکاِم اعتقادی ھستند و در علم توحید (کالم) مورد بررسی 
 گیرند. قرار می

به تھذیب نفس و تعلیم و تربیت آن. این دسته، احکاِم متعّلق  احکاِم  نوع دوم:
 گیرند. بررسی قرار می اخالقی ھستند و در علم اخالق یا علم تصوف مورد

ھمین » فقه«ان. مقصود از مکّلف به اقوال و افعالمتعّلق  احکاِم عملِی  نوع سوم:
دسته از احکاِم قرآن است و این احکام، احکامی ھستند که ھدِف علم فقه و اصول فقه 

 ھاست. این احکام دو نوع ھستند: ھا و دستیابی به آن شناخِت آن
ی فرد با پروردگار  زه. غرض از عبادات، تنظیم رابطهنماز و رومانند  عبادات: .١

 خود است.
این  شوند: سایر احکاِم غیر از عبادات که در اصطالِح فقھا معامالت نامیده می .٢

 ِح حقوِق جدید، در چارچوِب حقوقنوع، شامل احکامی است که در اصطال
ی  هشوند. مقصود از این احکام تنظیم رابط خصوصی و حقوق عمومی داخل می
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 ١فرد با فرد، یا فرد با جامعه و یا جامعه با جامعه است. این احکام عبارتند از:
این دسته از احکام داخل در چارچوب حقوق خانواده  به خانواده:متعّلق  الف. احکام

یا مسایل احوال شخصیه است، مانند نکاح، طالق، بنوت، َنسب، والیت و امثال آن. 
ھای مستحکم و بیان حقوق و تکالیف افراِد  مقصود از این احکام بنای خانواده بر پایه

 یه است.آ ٧٠خانواده است. تعداد آیات مربوط به این احکام نزدیک به 
بیع، رھن و سایر عقود. این مانند  به داد و ستدھای مالِی افراد:متعّلق  ب. احکام

آیه  ٧٠احکام داخل در چارچوب حقوق مدنی ھستند و آیات مربوط به آن نزدیک به 
 است.

این احکام سروسامان مقصود از  دادرسی و شھادت و سوگند:به متعّلق  ج. احکام
دعاوی جھت تحقق عدالت در میان مردم است. این دسته  دادن به کیفیت رسیدگی به

شود.  از احکام داخل در چارچوِب آن چیزی است که امروزه آیین دادرسی خوانده می
 آیه است. ١٣آیات مربوط به این دسته از احکام، حدود 

ی قانون مجازات  دھنده این احکام، تشکیل ھا: به جرایم و مجازاتمتعّلق  د. احکام
آیه وجود دارد. مقصود از این احکام،  ٣٠است. در مورد این احکام، حدود اسالمی 

 ی آرامش و امنیت در جامعه است. حفِظ جان، مال و ناموِس افراد و اشاعه
به نظام حکومت و حدود روابِط ُحّکام و مردم و بیان حقوق و متعّلق  ھـ. احکام

در چارچوِب قانون اساسی  این احکام، داخل شونده: کننده و حکومت تکالیف حکومت
 آیه وجود دارد. ١٠ھستند. در این باره، تقریبًا 

ھای دیگر و  به روابِط دولت اسالمی و حدود روابط این دولت با دولتمتعّلق  و. احکام
ی  کیفیت این رابطه در زمان صلح و جنگ و احکاِم مترتب بر آن و نیز، بیاِن رابطه

برخی از این احکام، داخل در چارچوب  با این دولت:بیگانگاِن ساکن در دولت اسالمی 
حقوق بین المللی عمومی و برخی دیگر، داخل در چارچوِب حقوق بین الملل 

 آیه وجود دارد. ٢٥خصوصی ھستند. در این باره، حدود 
ھای دولت اسالمی و حقوق  این احکام در مورد درآمدھا و ھزینه ز. احکام اقتصادی:

 آیه وجود دارد. ١٠مندان است. در این باره، نزدیک به افراد در اموال ثروت

                                           
 به بعد. ٧٠شیخ عبدالوھاب خالف، منبع سابق، ص  -١
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 چگونگی بیاِن احکام در قرآن

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿فرماید:  خدای متعال می -١٤٣ ءٖ  ٱلِۡكَ�َٰب َونَزَّ ۡ�َ ِ
 ،]٨٩[النحل:  ﴾تِۡبَ�ٰٗنا لُِّ�ّ

ۡطنَا ﴿فرماید:  و نیز می .»گر ھمه چیز باشد ما این کتاب را بر تو نازل کردیم تا بیان« ا فَرَّ مَّ
�  ٱۡلِكَ�ٰبِ ِ�  ءٖ پس  .»ایم ما در این کتاب ھیچ چیز را فروگذار نکرده«، ]٣٨[األنعام:  ﴾ِمن َ�ۡ

ی احکام شرعی بیان شده است و تنھا این ھست که بیاِن قرآن بر  در قرآن کریم ھمه
 دو نوع است:

مثًال از  صورت اجمالی:اول: ذکر قواعد و مبادِی عمومِی تشریع و بیان احکام به نوع 
ی قواعد و مبادی عمومی که بنیانی برای تشریع و تفریع احکام ھستند، موارد  جمله

 باشند: زیر می

ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿فرماید:  خدای متعال می الف. شورا:
َ
و «، ]٣٨[الشوری:  ﴾َوأ

ۡمرِ� وََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿فرماید:  نیز می .»ی رایزنی و مشورت با یکدیگر است کارشان بر پایه
َ
 ﴾ٱۡ�

 .»در کارھا با آنان مشورت کن« ،]١٥٩[آل عمران: 

َ إِنَّ ﴿فرماید:  خدای متعال می ب. عدالت: ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
خداوند به «، ]٩٠[النحل:  ﴾ٱلَۡعۡدلِ يَأ

َ إِنَّ ﴿فرماید:  نیز می .»دھد دادگری دستور می ن تَُؤدُّواْ  ٱ�َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت يَأ

َ
ۡهلَِها  ٱۡ�

َ
إَِ�ٰٓ أ

ِ  ٱ�َّاِس �َذا َحَكۡمتُم َ�ۡ�َ  ن َ�ُۡكُمواْ ب
َ
دھد  خداوند به شما دستور می«، ]٥٨[النساء:  ﴾ٱلَۡعۡدِل� أ

ھا برسانید و این که ھرگاه میاِن مردم قضاوت کردید، عادالنه  ھا را به صاحبان آن که امانت
 .»کنید حکم

ی او در برابر گناھان دیگران  ج. مسؤولیت انسان در برابر اعمال خود و عدم مؤاخذه

ۡخَرىٰۚ ﴿فرماید:  خدای متعال می (مسؤولیت شخصی):
ُ
، ]١٦٤[األنعام:  ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 .»کشد ھیچکس گناه دیگری را بر دوش نمی«

ۖ ﴿فرماید:  خدای متعال می د. تناسب مجازات با جرم: ْ َسّيَِئةٖ َسيَِّئةٞ ّمِۡثلَُها ُؤا  ﴾وََجَ�ٰٓ
 .»ای، کیفری ھمسان آن است کیفِر ھر بدی«، ]٤٠[الشوری: 

ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ﴿فرماید:  خدای متعال می ھـ. حرمت مال دیگران:
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
َوَ� تَأ

 ِ ٓ إَِ�  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب ْ بَِها مِ َوتُۡدلُوا ۡمَ�ِٰل  ٱۡ�ُ�َّ
َ
ْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن أ ُ�لُوا

ۡ
ِ  ٱ�َّاِس ِ�َأ ثۡمِ ب نتُۡم  ٱۡ�ِ

َ
َوأ

و اموال خودتان را به باطل در میان خود نخورید و آن را به امراء «، ]١٨٨[البقرة:  ﴾١٨٨َ�ۡعلَُمونَ 
ن ھم و قضات تقدیم نکنید تا از روی گناه بخشی از اموال مردم را بخورید، در حالی که خودتا
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 .»دانید (که ماِل شما نیست) می

َوَ�َعاَونُواْ ﴿فرماید:  خدای متعال می و. تعاون و ھمیاری در امور خیر و عام المنفعه:
 َ�َ ِ ْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُوا در راه نیکی و «، ]٢[المائدة:  ﴾ٱلُۡعۡدَ�ِٰن� وَ  ٱۡ�ِ

پشتیبانی نمایید و ھمدیگر را در راه تجاوز و ستمکاری یاری و پرھیزگاری ھمدیگر را یاری و 
 .»پشتیبانی نکنید

َها ﴿فرماید:  خدای متعال می ز. وفا به تعھدات: ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ۡوفُوا
َ
ْ أ � َءاَمُنٓوا  ﴾ٱلُۡعُقودِ

 .»ھا و قراردادھا وفا کنید اید! به پیمان ای کسانی که ایمان آورده«، ]١[المائدة: 

َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿ فرماید: خدای متعال می ح. وجود نداشتِن حرج در دین:
خداوند در دین، ھیچ امِر دشوار و سنگینی بر دوش شما «، ]٧٨[الحج:  ﴾ِمۡن َحَرٖج  ٱّ�ِينِ 

 .»نگذاشته است

َ�َمِن ﴿فرماید:  خدای متعال می ھا: ی محظورات به خاطر وجود ضرورت ط. اباحه
ولی آن کس که مجبور شود، در «، ]١٧٣[البقرة:  ﴾َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ�  ٱۡضُطرَّ 

 .»مند و متجاوز نباشد، گناھی بر او نیست صورتی که عالقه
ی احکامی ھم که در قرآن به صورت مجمل آمده و حکم آن تفصیل داده  از جمله

 نشده است، موارد زیر است:

ۡمَ�ٰلِهِۡم َصَدقَةٗ ﴿فرماید:  خدای متعال می پرداخت زکات: امر به .١
َ
 ،]١٠٣[التوبة:  ﴾ُخۡذ مِۡن أ

 .»از اموال آنان زکات بگیر«

ْوِ�  ٱۡلقَِصاِص َولَُ�ۡم ِ� ﴿فرماید:  خدای متعال می قصاص: .٢
ُ
أ ۡلَ�ٰبِ َحيَٰوةٞ َ�ٰٓ

َ
 ﴾ٱۡ�

 .»و زندگی وجود داردای صاحباِن خرد! در قصاص، برای شما حیات «، ]١٧٩[البقرة: 

ی  درباره«، ]١٧٨[البقرة:  ﴾ٱلَۡقۡتَ� ِ�  ٱلۡقَِصاُص ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿فرماید:  نیز، می
که قرآن شرایط قصاص را بیان نکرده  .»کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است

 بیان کرده است.سّنت  است، بلکه شرایط آن را

َحلَّ ﴿فرماید:  خدای متعال می بیع و ربا: .٣
َ
ُ َوأ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ْۚ وََحرَّ  ،]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلّرَِ�ٰوا

که در سنت،  .»و خداوند، بیع (خرید و فروش) را حالل و ربا را حرام کرده است«
 بیعه حالل و شرایط آن و ربای حرام و انواع آن ذکر و بیان شده است.
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ھای قرآن نیز از این نوع  از بیان احکام، بیاِن اجمالی است و غالب بیان نوعاین 
ی ورود احکام قرآن در شکِل قواعد و مبادی عام ھم، این است که ورود  است. فلسفه

دھد که در برابر وقایع و حوادِث تازه، گشایش  ھا بدین شکل، به قرآن خصوصیتی می آن
 آن خارج نماند.و انعطاف داشته باشد، ھرگز چیزی از 

ی این احکام  از احکام در قرآن کم است؛ از جملهاین نوع  :نوع دوم: احکام تفصیلی
ھا در حدود، کیفیت و تعداد طالق،  توان به: مقادیر ارث وارثان، میزان مجازات می

 کیفیت انجام لعان در بین زن و شوھر و زناِن محرم اشاره کرد.

 روش قرآن در بیان احکام
ن، بنابر اقتضاِی بالغت داشتن و معجزه و کتاب ھدایت و ارشاد بودِن قرآ -١٤٤

پردازد، چنان که احکام را به  ھای مختلفی به بیان احکام می ھا و روش خود، با اسلوب
کند که مردم را به اجرا تشویق کرده، از مخالفت و عناد با آن منزجر  صورتی مطرح می

ی امر  ینیم که امور واجب، گاھی در قالب صیغهب کند و به ھمین دلیل، می و بیزار می

ْ ﴿فرماید:  شود، مانند این آیه که می بیان می �ِيُموا
َ
َ�َٰدةَ َوأ ِۚ  ٱلشَّ ، ]٢[الطالق:  ﴾ِ�َّ

کند که فعل بر مخاطبان مکتوب  یا این که بیان می .»دادن را برای خدا ادا کنید گواھی«

َها ﴿فرماید:  واجب است، مانند این آیه که میو  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  ٱ�َّ َءاَمُنوا

َيامُ  ِينَ َكَما ُكتَِب َ�َ  ٱلّصِ ای کسانی «، ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ
اید! بر شما روزه واجب شده است، ھمانگونه که بر کسانی که پیش از شما  که ایمان آورده

بودِن یک  گاھی نیز، بیان واجب .»ده بوده است، باشد که پرھیزگار شویداند، واجب ش بوده
گیرد، مانند این آیه که خدای  فعل با ذکر جزای نیک و ثواب برای فاعل آن انجام می

َ َوَمن يُِطِع ﴿فرماید:  متعال می ٰٖت  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ھرکس از خدا و «، ]١٣[النساء:  ﴾يُۡدِخلُۡه َج�َّ
 .»کند ھای بھشت وارد می اطاعت کند، خداوند او را به باغپیامبرش 

َوَ� ﴿فرماید:  شود، مانند این آیه که می ی نھی بیان می و حرام، گاھی در قلب صیغه
 ْ َم  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس َ�ۡقُتلُوا ُ َحرَّ ِ  ٱ�َّ  ب

� إِ�َّ کسی را بدون حق َمُکشید که «، ]١٥١[األنعام:  ﴾ٱۡ�َّقِ

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿فرماید:  نیز این که می .»رام کرده استخداوند آن را ح
َ
ْ بِ� َوَ� تُۡلُقوا

گاھی دیگر، با دادن  .»خود را با دست خویش به ھالکت نیندازید«، ]١٩٥[البقرة:  ﴾ٱ�َّۡهلَُكةِ 
کند، مانند  ی عقاب یا ترتِب مجازات بر انجام یک فعل، حرام بودِن آن را بیان می وعده
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ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  این آیه که می ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ُ�لُوَن ِ�  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يَأ

ۡ
ُظۡلًما إِ�ََّما يَأ

گمان کسانی که اموال یتیمان را به  بی«، ]١٠[النساء:  ﴾١٠ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ��
خورند و با  ھای خود می در شکمخورند، جز این نیست که انگار آتش  ناحق و ستمگرانه می

َ َوَمن َ�ۡعِص ﴿فرماید:  و نیز مانند این آیه که می .»آتش سوزانی خواھند سوخت  ٱ�َّ
آن کس که از خدا و پیامبرش نافرمانی «، ]١٤[النساء:  ﴾يُۡدِخۡلُه نَاًرا ۥَوَ�تََعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ 

 .»گرداند به آتش وارد میکند و از مرزھای خدا درگذرد، خداوند او را 
ی کسانی که قصد استنباط احکام از قرآن را دارند، واجب است که  بنابراین، بر ھمه

که بر - ی بیان احکام در قرآن و امور مقترن به نصوص را ھای قرآنی و نحوه این اسلوب
بشناسند و از جمله ضوابط و قواعد سودمند  -کنند وجوب یا حرمت یا اباحه داللت می

 ر این باب، موارد زیر است:د
ی دال بر وجوب یا ندب بیاید، یا  صیغهاگر با  حکم فعل، وجوب یا ندب است: .١

این که در قرآن ذکر شود و ھمراه آن ھم مدِح آن امر یا محبت بدان یا ستایِش 
آن یا فاعِل آن فعل بیاید، یا این که با آن اجزای نیک و ثواب برای فاعل آن ذکر 

 شود.
ای ذکر شود که داللت بر این  اگر با صیغه ، حرمت یا کراھت است:حکِم فعل .٢

گرفتن از آن را طلب کرده است، یا بر وجھی  کند که شارع ترک آن یا دوری
نکوھش و ذمِّ آن عمل یا فاعل آن باشد، یا این که گفته ذکر شود که مقتضی 

تش شود که آن فعل سبِب عذاب یا خشم و نارضایتی خداوند و دخول در آ
شود، یا این که فعل به این توصیف شود که  شدن فاعل آن می جھنم یا لعنت

رجس (پلید) یا فسق و یا از اعمال شیطان است، یا این که فاعل آن، حیوان و یا 
 شیطان و یا چیزھایی از این قبیل، توصیف شود.

بودن آن داللت دارد،  اگر با لفظی وارد شود که بر مباح حکِم فعل، اباحه است: .٣
مانند: ِاحالل (حالل کردن) إذن، نفِی حرج، نفِی گناه و یا مورد انکار قرار 

 دادن کسی که آن را حرام کرده است و چیزھایی از این قبیل.

 داللِت قرآن بر احکام
قطعی و یقینی ثابت قبًال ذکر شد که وروِد قرآن قطعی است، یعنی به صورت  -١٤٥

ی علم و یقین به صحت  کننده که روشی است که افاده- شده است، زیرا به طریِق تواتر
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به ما رسیده است؛ پس در این صورت، احکام قرآن نیز قطعی الثبوت  -منقول است
 است، اما داللت آن بر احکام گاھی قطعی و گاھی ظنی است:

اشد، داللت آن بر حکم قطعی است، را داشته باگر لفظ فقط احتمال یک معنی  -

ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن ﴿فرماید:  مانند این آیه که می
َ
َولَُ�ۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ۚ فَإِن َ�َن لَُهنَّ َوَ�ٞ فَلَُ�ُم  َُّهنَّ َوَ�ٞ ُ�عُ ل ۡو  ٱلرُّ
َ
ا تََرۡ�َنۚ ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِصَ� بَِهآ أ مِمَّ

تان است اگر  و برای شما نصِف دارایِی به جای مانده از ھمسران«، ]١٢: [النساء ﴾َديٖۡن� 
فرزندی نداشته باشند؛ اما اگر فرزندی داشته باشند، سھِم شما یک چھارم از ترکه 

نیز،  .»اند و پرداخت وامی که بر عھده دارند است، پس از انجام وصیتی که کرده

ا�َِيةُ ﴿فرماید:  مانند این آیه که می اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة  ٱۡجِ�ُ
ةٖ�  معلوم است که  .»ھریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید«، ]٢[النور:  ﴾َجۡ�َ

یک دوم و یک چھارم و صد، ھمه بر مدلوالت خود داللِت قطعی داشته، فقط 
 احتمال معنای مذکور در آیه را دارند.

مال چند معنی را داشته باشد، در این صورت، داللت لفظ بر حکم اگر لفظ احت -

نُفِسِهنَّ ثََ�ٰثََة  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿فرماید:  ظنی است، مانند این آیه که می
َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ

 � که در این  .»زناِن مطلقه باید به مدت سه قروء انتظار بکشند«، ]٢٢٨[البقرة:  ﴾قُُروٓءٖ
ال معنای ُطھر و معنای حیض را باھم دارد؛ پس با وجود احتم» قروء«جا، لفظ 

 این احتمال، داللِت آیه بر حکم ظنی است نه قطعی.





 

 

 فصل دوم:
 تدلیل دوم، سنّ 

 تتعریف سنّ 
معنایی و در اصطالح اصولیون، در لغت، معنایی و در اصطالح فقھا، سّنت  -١٤٦

 معنایی دیگر دارد:
در لغت، به معنی روش رایج و معمول است که بر آن محافظت شده، عمل بر  -

ِ ُسنََّة ﴿فرماید:  شود، مانند این قول الھی که می مبنای مفھوم آن، تکرار می  ٱ�َّ
ِينَ ِ�  ِ َخلَۡواْ ِمن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  ٱ�َّ سّنت  این«، ]٦٢[األحزاب:  ﴾٦٢َ�ۡبِديٗ�  ٱ�َّ

 . و»خدا دگرگونی نخواھی دیدسّنت  الھی در مورد پشتیبان جاری بوده است و تو در
انسان، طریقه و روشی است که انسان در کارھای خود به آن ملتزم است سّنت 

کند، خواه این التزام در آن چیزی باشد که فرد به خاطر آن  و آن را رعایت می
 گیرد و خواه در آنچه او بر آن نکوھش خواھد شد. ورد ستایش قرار میم

در اصطالح فقھا، بنابه تعریف برخی از فقھا: ھر نوع عبادت نافله (مستحب)  -
لکن  ١است، یعنی عباداتی که انجام آن واجب نیست ج نقل شده از پیامبر

بر عبادات و در نزد فقھا، سّنت  آید، این است که: چیزی که از کتب فقه برمی
شود و گاھی ھم، فقھا لفظ  دیگر چیزھای مندوب (مستحب) اطالق می

کنند که مقابِل معنای بدعت است و اگر  را در چیزی استعمال می» سنت«
است و سّنت  گویند: فالنی بر باشد، می ج عمل کسی بر طبق عمِل رسول خدا

 ر بدعت است.گویند: فالنی ب اگر عمل وی برخالف عمِل آن حضرت باشد، می
 ج در اصطالح اصولیون، ھرچیز دیگری غیر از قرآن است که از رسول خدا -

به سّنت  .٢صادر شده است، خواه قول باشد و خواه عمل و خواه تقریر (تأیید)

                                           
 .٢٤١/ ١. آمدی ٣٣شوکانی، ص  -١
. جعفریه اقوال و افعال و تقریرات ائمه خود را نیز جزء ٢٤١/ ١؛ آمدی ١٩٦/ ٢حاشیة اإلزمیری  -٢

 .١٢٢آورند. نک: محاضرات فی أصول الفقه الجعفری، ابوزھرة، ص  سّنت به حساب می
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 ی احکام و یکی از مصادِر تشریع است. ادّله این معنا یکی از

 ت، منبع تشریعسنّ 
مصادری است که از آن احکاِم تشریعی یکی از سّنت  قبًال ذکر شد که: -١٤٧

 شود و دلیل این موضوع ھم، قرآن، اجمال و دلیل عقلی است. استنباط می

 قرآن -اول
کنند،  در مقام تشریع بیان می ج الف. قرآن داللت دارد بر این که آنچه رسول خدا

فرماید:  مبنای آن وحی است، یعنی مصدر آن وحی از جانب خداست، خدای متعال می

ِی ھوا و و او، از رو«، ]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿
گوید. آن (چه او آورده) جز، وحی و پیامی نیست که (به وی) وحی  ھوس سخن نمی

مانند قرآن است، از این جھت که مصدِر ھردو، وحی  ج پس قول رسول خدا .»شود می
گردد، اما در  فقط مفھوم و معناست که وحی میسّنت  ا این تفاوت که درالھی است، ب

از این جھت که - شود و بنابراین، از آن جا که قرآن قرآن ھم لفظ و ھم معنا وحی می
به ھمان - باشد، اقوال رسول خدا نیز الزم اإلتباع می -از جانب خدا نازل شده است

الزم االتباع  -از گفتار ھم معنی است ھا از جانب خداست و ھدف دلیل که معنی آن
 ھستند.

ی تبییِن معانِی قرآن و تشریح احکام مجمل آن را به پیامبر  ب. خدای متعال وظیفه

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿فرماید:  خویش واگذار کرده است؛ خدای متعال می
َ
َ لِلنَّاِس  ٱّ�ِۡكرَ َوأ ِ�ُبَّ�ِ

ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آن که تو چیزی را برای مردم «، ]٤٤[النحل:  ﴾َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ 

مکمِل قرآن  ج پس بیاِن رسول خدا .»روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است
است و برای استخراج حکم شرعی و شناخِت آنچه خواسته شده، ضروری است و بدین 

 شود. ی احکام می ادّله دلیلی ازسّنت  ترتیب
ھای گوناگون و  نصوِص بسیار زیادی وجود دارد که با اسلوبج. در قرآن، 

و التزام به آن و مصدِر تشریع سّنت  ھای مختلف، به صورِت قطعی بر لزوِم اتباع از صیغه
امر  ج و استخراج احکام دانستِن آن داللت دارند. این نصوص به اطاعت از رسوِل خدا

کنند که در امر مورد  دانند و امر می کنند و اطاعت از ایشان را اطاعت از خدا می می
کنند که آنچه  را َحَکم نمایید و امر میسّنت  اختالف، به خدا و پیامبر، یعنی قرآن و
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کند به آن عمل کنیم و از آنچه که ما را از آن  آورد و ما را به آن امر می رسول خدا می
کنند که اگر کسی، در اختالف خود با دیگری،  ، دوری کنیم و تصریح میکند نھی می

گوید که: ھیچ  فرمان و دستور رسوِل خدا را حاکم قرار ندھد، ایمان ندارد و می
مسلمانی در آنچه که رسول خدا در آن حکم کند، ھیچ اختیاری ندارد و مخالفان 

 .١دارد یفرمان ایشان را از عاقبت بد و عذاب دردناک برحذر م

 اجماع -دوم
 تا به امروز، بر وجوِب عمل به احکاِم موجود در ج مسلمانان از زمان رسول خدا

ھا  نبوی و ضرورت رجوع به آن برای شناخِت احکام شرعی و عمل به مقتضای آنسّنت 
ھا بین  اجماع دارند؛ چنان که نه ھیچکدام از صحابه و نه ھیچکس از کساِن بعد از آن

گذاشتند و ھمه، ھردو را واجب  فرق نمیسّنت  قرآن و حکم وارده دردر حکِم وارده 
دانستند، زیرا مصدر و منبع ھردو، یکی، یعنی وحی الھی است. وقایع دال بر  االتباع می

و ترتیب  ادّله اجماع آنان در این باره ھم، فراوان و غیر قابل شمارش است و ما در بحِث 
 ھا اشاره کردیم. نھا در استدالل، به برخی از آ آن

 دلیل عقلی -سوم
، رسول خداست و رسول، به معنِی مبلغ از ج با دلیل قطعی ثابت شده که محمد

جانب خداست. مقتضای ایمان به رسالت پیامبر ھم، لزوم اطاعت از وی و فرمانبرداری 
 ھا، ایمان اند و بدون این باشد که ایشان آورده ایشان و قبول ھر آن چیزی میاز حکم 

، اطاعت از خدا و تسلیِم امِر او بودن، ج معنایی ندارد و با وجود مخالفت با رسول خدا
 متصور نیست.

                                           

َها ﴿ی این نصوص، موارد زیر است:  از جمله -١ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
َوأ

ۡمرِ ٱ
َ
وهُ إَِ�  ۡ� ءٖ فَُردُّ ِ ٱِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ﴾�ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

ن يُِطِع ﴿. ]٥٩[النساء:  َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿. ]٨٠[النساء:  ﴾�َّ

ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� ﴿. ]٧[الحشر:  ﴾نَتُهوا فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
نُفِسِهۡم َحرَٗجا مِّ 

َ
ْ ِ�ٓ أ ْ �َۡسلِيٗماَ�ُِدوا ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ﴿. ]٦٥[النساء:  ﴾٦٥مَّ

ُ ٱُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
 .]٣٦[األحزاب:  ﴾ِمۡن أ
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 یک مسأله
شود، این شأن و مقام را  صادر می ج ی آنچه که از رسول خدا اما آیا ھمه -١٤٨

دارد، یعنی الزم است که از آن تبعیت شود و در مورد حکم شرعی به آن استدالل 
صادر شده است، صالحیت این را  ج ی آنچه که از رسول خدا یر؟ و آیا ھمهشود؟ یا خ

 دارد که مصدر و منبع تشریع باشد؟
برای پاسخ به این دو سؤال، الزم است که انواع سنت، از حیث ماھیت و سپس، از 

 حیث رسیدن و نقل آن به ما مورد بررسی قرار گیرد.

 از حیث ماهیِت آنسّنت  انواع
 شود: ز حیث ماھیت و ذاِت آن، به سه نوع تقسیم میاسّنت  -١٤٩

 قولیسّنت  .١
ھای مختلف و به اھداف گوناگون بیان  که اقواِل رسول خداست که در مناسبت

شود، به  اند و این ھمان چیزی است که معموًال اسم حدیث بر آن اطالق می داشته
شود که مقصود از  می طوری که ھرگاه اسم حدیث اطالق شود، این امر به ذھن متبادر

قولی، بنابراین اعتبار، مترادِف لفظ حدیث است و در سّنت  قولی است. پسسّنت  آن
به معنی عام آن است. با این وجود، برخی از علما ھم سّنت  این صورت، حدیث أخص از

دانند که  ی اقوال و افعال و تقریراتی می ، یعنی ھمهج ھستند که حدیث را آثار پیامبر
به سّنت  ول خدا منسوب شده است که با این معنی، لفِظ حدیث مترادف لفظبه رس

معنی عام خواھد شد و بنابر ھمین اعتبار ھم، اماِم بخاری کتاِب مشھور خود را 
نامیده است، حال آن که مشتمل بر اقوال و افعال و تقریراتی » الصحیح من الحدیث«

 که به رسول خدا منسوب شده است، نیز ھست.

َعَمَد «توان به این موارد اشاره کرد:  ت قولی بسیار زیاد است و از جمله، میسنّ 
ْ
اَل

ارَ «، و »مجازاِت قتل عمد قصاص است«، »قَوَدٌ   رِضَ
َ

َر َوال  رَضَ
َ

کسی حق ضرر زدن «، »ال

ُْه «. ١»جبران ضرر با ضرر را نداردبه دیگران و  ى ِمنُْ�ْم ُمنَْكًرا فَلْيَُغ�ِّ
َ
�ِيَِدهِ، فَإِْن َمْن َرأ

يَمانِ  ِ
ْ

ْضَعُف اإل
َ
ھرکس از شما امر «، »لَْم �َْستَِطْع فَِبِلَسانِِه، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبَقلِْبِه، وََذلَِك أ

                                           
 . مترجم٩٩/ ٩المستقنع، شنقیطی، ؛ شرح زاد ٨/ ٢نک: غریب الحدیث، ابن جوزی:  -١
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منکری را مشاھده نمود، آن را با دست خود تغییر دھد و اگر نتوانست، آن را با زبان 
د تغییر دھد؛ لکن این (آخری) خود تغییر دھد و اگر نتوانست، آن را با قلب خو

 ».ی ایمان است ترین درجه ضعیف
ھا بیاِن احکام  تنھا وقتی مصدِر تشریع ھستند که مقصود از آن ج اقوال رسول خدا

ای با تشریع  یا تشریع احکام باشد و اگر در مورد اموِر دنیوِی محض باشند و رابطه
شوند و نه  ی احکام می ادّله ی ازنداشته باشند و مبنی بر وحی نباشند، دیگر نه دلیل

ھا ھم الزم نیست؛ از  شود و تبعیت از آن مصدری که احکام شرعی از آن استنباط می
ای را  در مدینه عده ج ی این نوع، آن است که: روایت شده که: روزی رسول خدا جمله

نکنند و به سازند و به آنان فرمود که این کار را  ھای خود را بارور می دید که دارند نخل
ھا ثمر ندادند یا ثمر خوبی نداشتند که سپس پیامبر  ھمین دلیل، در آن سال، آن نخل

گاه به آنان فرمود: نخل  تر ھستید. ھا را بارور سازید، شما به اموِر دینوی خود آ

 عملیسّنت  .٢
اند، مانند ادای نماز با ھیأت و  آن را انجام داده ج ھر چیزی است که رسول خدا

آن، قضاوت کردن با یک شاھد و سوگند مدعی و چیزھایی از این قبیل. برخی از  ارکان
گذاری است و برخی دیگر فاقد این خصوصیت  مصدر و تشریع و قانونافعال ایشان 

 . بدین شرح:١ھستند
ِی ایشان، یعنی افعالی که برحسِب طبیعت بشری و به اقتضای الف. افعاِل ِجبلّ 

ایشان صادر شده است، مانند خوردن، نوشیدن، راه رفتن، انسان بودِن آن حضرت از 
عملی داخل در باِب تشریع سّنت  نشستن و چیزھایی از این قبیل که این نوع از

ان و بر این اساس، متابعت از مکّلف بودن آن برای شود مگر از لحاظ اعتبار مباح نمی
چون عبدالله بن رسول خدا در این امور واجب نیست، ھرچند که برخی از صحابه، 

اند و این تبیعت  ھم داشتهسّنت  عمر، تمایل زیادی بر پیروی از ایشان در این نوع از
 امری نیکوست.

کارھایی که به مقتضای تخصیِص بشری آن حضرت در امور دنیوی از ایشان صادر 
آید، مانند سازماندھِی  گذاری به حساب نمی شده است، نیز مصدِر تشریع و قانون

این نوع اعمال تشریعی ، انجام مقتضیات تدابیر جنگی، امور تجاری و غیره؛ سپاھیان

                                           
 .٣٦ -٣٥؛ شوکانی، ص ٢٤٨ -٢٤٧/ ١؛ آمدی ١٨١/ ٢شرح مسلم النبوت  -١
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 ج ھا تجربه است نه وحی و رسول خدا آیند، زیرا مبنای آن به حساب نمیاّمت  برای
نیز مسلمانان را به این اعمال ملزم نکرده و آن را در شمار تشریع احکام به حساب 

ی بدر خواست  در غزوه ج که رسول خدااند و به ھمین دلیل ھم، وقتی  نیاورده
مسلمانان را در مکان معینی فرود آورد، یکی از اصحاب به ایشان گفت: ای رسول خدا! 
آیا خدا به شما فرمان داده که ما را در این مکان فرود آورید، یا این که نظر شخصی و 

جنگی ی  فرمود: نه، نظر شخصی و نقشه ج ی جنگی است؟ رسول خدا تدبیر و نقشه
است. صحابی گفت: این جا مکانی مناسبی نیست و به ایشان پیشنھاد کرد که در جای 
دیگری که خودش تعیین کرد، سپاه را فرود آورند و دالیل این امر را نیز برای 

 تشریح کرد، و رسول خدا ھم سخن وی را پذیرفتند. ج خدا رسول
در یک دعوا نظر و وقایع آن را اثبات کردند، امری تشریعی  ج نیز اگر رسول خدا

نیست؛ اما حکمی که آن اّمت  نیست، زیرا این کار امری تقدیری بوده، تشریعی برای
ھم ھست و به ھمین اّمت  دھند، تشریعی برای حضرت بنابر فرِض ثبوت وقایِع دعوا می

نه چیزی دیگر و شما برای  من بشری به سان شما ھستم و«دلیل ھم، ایشان فرمودند: 
آیید و ممکن است که برخی از شما در دعوای خود  تان نزد من می رسیدگی به دعوای

ام  تر و بھتر از دیگری ارائه کند و من ھم طبق آنچه از او شنیده قویاستدالل خود را 
به نفع وی حکم کند؛ حال، اگر چنین چیزی روی داد و من بدان دلیل حقِّ کسی را 

 .١»ام ای از آتش را به وی داده یگری دادم، بداند که من در واقع قطعهبه د
ب. ھر آنچه که ثابت شده که از احکام خاص رسول خداست، این قبیل از احکام 

در آن با وی شریک نیست. مانند اختصاص داشتن اّمت  تنھا به ایشان اختصاص دارد و
چیزھای دیگر. این امور به ایشان  ی وصال به ایشان، انجام بیش از چھار نکاح و روزه

در این قبیل از امور صحیح نیست؛ چه در مورد  ج اختصاص دارد و متابعت از پیامبر
 تواند با بیش از چھار زن ازدواج کند و نیز، نکاح، دلیِل شرعی وجود دارد که مرد نمی

 اند. ی وصال نھی شده از انجام گرفتِن روزهاّمت 
ان که معلوم شده بیان و تفسیری است برای نص مجملی ج. ھر فعلی از اعمال ایش

بوده، اّمت  که در قرآن وارد شده است. در این صورت، بیان و تفسیِر ایشان تشریع برای
حکم (آن) در مورد ما ثابت است و فعلی که در این صورت از ایشان صادر شده است، 

                                           
 .٥٦/ ٤تیسیر الوصول إلی جامع األصول من حدیث الرسول:  -١
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وجوب باشد و خواه  حکم نصی را خواھد داشت که فعل آن را بیان کرده است، خواه
 ندب و خواه چیز دیگری غیر از آن دو.

شود یا با قول  ھم، بیان و تفسیِر مجمل (وارد شده در قرآن) می ج فعل پیامبر
به قراین احوال؛ مورد اول، مانند این حدیث که توّجه  صریح خود ایشان و یا با

ْ «فرماید:  می َص�ِّ
ُ
ْ�تُُمْوِ� أ

َ
اید من نماز  ھمانطور نماز بخوانید که دیده«، »َصلَُّوا َكَما َرأ

مناسک (حج) خود را از «، »ُخُذَوا َ�ّ� َمنَاِسَكُ�مْ «فرماید:  یا آن که می». خوانم می
پس ادای نماِز ایشان، بیان و تفسیِر نمازی است که خدای متعال در ». من فرا بگیرید

قيُْموَ «فرماید:  قرآن ما را به آن امر کرده و می
َ
َالةَ َوأ ، و ادای مناسک حج به دست »ا الصَّ

ِ ﴿فرماید:  ایشان تفسیر حجی است که خدای متعال آن را بر ما واجب کرده و می َوِ�َّ
حج این خانه واجب «، ]٩٧[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡ�َۡيِت ِحجُّ  ٱ�َّاِس َ�َ 

 .»ایی رفتن به آن جا را دارندالھی بر مردم است، برای کسانی که توان
مورد دوم، یعنی قراین احوال دال بر تفسیر، مانند قطع دست سارق به دست آن 

 ج حضرت از مچ یا فرمان ایشان به قطع دست سارق از مچ که این فعِل رسول خدا

ارُِق وَ ﴿فرماید:  آشکار کردن منظور از این قول الھی است که می ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ  ٱۡ�َطُعوٓا
يِۡدَ�ُهَما

َ
البته این بنابر دیدگاه  .»دست زن و مرد سارق را قطع کنید«، ]٣٨[المائدة:  ﴾�

ی مزبور) را در مورد قطع دست سارق را  کسانی است که نص وارده در قرآن (آیه
دانند، بر این باورند که عمل  را لفظی مطلق می» ید«دانند، اما کسانی که  مجَمل می
کردن مطلق نیز یکی از انواع تفسیر و  مقّید این اطالق است که مقّید ج رسول خدا
 بیان است.

اند [یعنی بدون وجود دستور  آن را ابتداءًا انجام داده ج د. آنچه که رسول خدا
سابق از قرآن] و صفِت شرعی آن از قبیل وجوب و ندب و اباحه شناخته شده است، 

شود،  ان ثابت میمکّلف برای ج فعل رسول خدااست و حکم اّمت  این ھم تشریع برای

ِ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿فرماید:  زیرا خدای متعال می ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ٱ�َّ
ُ
، ]٢١[األحزاب:  ﴾أ

 .»به تحقیق، در پیامبر خدا برای شما سرمشق و الگوی زیبایی وجود دارد«
اند، اما صفت شرعی آن معلوم نیست،  آن را انجام داده ج ھـ. آنچه که رسول خدا

دانیم که در آن قصِد تقرب وجود دارد، مانند انجام برخی از عبادات از جانب  میلکن 
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مستحب است؛ اما اّمت  ایشان بدون مواظبت بر انجام آن. انجام این نوع از افعال برای
داللت اّمت  ی انجام آن برای اگر قصد تقرب در آن دیده نشد، فعل ایشان بر اباحه

 کند؛ مانند مزارعه، بیع و امثال آن. می

 تقریریسّنت  .٣
ایشان در مورد قول یا و رد و انکار نکردِن  ج سنت تقریری، سکوِت رسول خدا

فعلی است که در حضور ایشان صادر شده است، یا این که در غیاب ایشان صادر شده و 
اند. این سکوت بر جواز و مباح بودِن فعل داللت دارد، زیرا  یافتهایشان بعدًا به آن علم 

توان به  میسّنت  کند. از این نوع در مورد امر باطل یا منکر سکوت نمی ج رسول خدا
ھا با نیزه در مسجد و عدم رد آن  این موارد اشاره کرد: سکوت ایشان در مورد بازی بچه

 دو کنیزک در روز عید. و سکوت ایشان در مورد آوازخوانی حماسِی 
دانستن کاری از  از یک کار و نیک ج شدن و اظھار رضایت رسول خدا شادمان

دانستن، در  جانب ایشان ھم، مانند سکوت است و بلکه این اظھار رضایت و نیک
 مقایسه با سکوِت تنھا، داللت آشکارتری بر جواز فعل دارد.

 ج جام فعل که از سکوت رسول خداان بودِن  داشت که این مباحتوّجه  البته باید
شده، بدان معنی نیست که فعل فقط جایز است، چون که گاھی فعل بنابر استفاده 

بودن فعل  فقط بر مباح ج دلیلی دیگر واجب است و بنابراین، ِصرِف سکوت رسول خدا
 آورد. و گاھی ھم، فعل صفِت وجوب یا ندب را از دلیلی دیگر به دست می ١داللت دارد

 آن به ما از جهِت رسیدِن سّنت  انواع
یعنی روایِت آن که ھمان چیزی است - ھای رسیدِن آن به ما سنت، از حیِث راه -١٥٠

سّنت  متواتر،سّنت  بنابر دیدگاه احناف، به -شود تعبیر می» سنِد حدیث«که از آن به 
 متواتر وّنت س شود؛ اما جمھور معتقدند که: به دو قسمِت  آحاد تقسیم میسّنت  مشھور و

دانند و  آحاد میسّنت  مشھور را ھم نوعی ازسّنت  گردد و جمھور میآحاد تقسیم سّنت 
گانه  . در این جا، ما از تقسیِم سه٢دھند ماننِد احناف آن را یک نوع مستقل قرار نمی

 دھیم. کنیم و ھریک از این اقسام را به صورت جداگانه مورد بحث قرار می پیروی می

                                           
 .٦/ ٢اإلحکام، ابن حزم  -١
 .٤٩، شوکانی، ص ٩١/ ١. المستصفی ٨ -٦شرح نخبة الفکر فی مصطلح أھل األثر، ابن حجر، ص  -٢
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 ُمَتواِترسّنت  -اول
سنتی است که آن را تعداد کثیری توان گفت که:  متواتر، میسّنت  در تعریف -١٥١

ھا بر دروغ یا وقوِع دروغ از جانب آنان بدون قصِد تبانی محال است،  که عادتًا تبانِی آن
منقول به رسول سّنت  اند و این سلسله تا زمانی که از گروھی مثل خود روایت کرده

یابد و مستند علم آنان به این امِر منقول از  سد، به ھمین شکل ادامه میر خدا می
 .١ھم، مشاھده یا شنیدِن آن از ایشان است ج رسول خدا

 شود که شروِط تواتر، این موارد است: به تعریف، روشن میتوّجه  با
ِی آنان بر کذب یا وقوِع بدون تعداد زیادی باشند که عادتًا تبانسّنت  الف. باید راویان

آنان ممتنع باشد؛ پس برای تواتر تعداد معنی شرط نیست، بلکه قصِد دروغ از جانب 
مالک این است که روایت آنان عادتًا مفیِد علم باشد و انسان در مورد روایِت آنان 

ه عدم احتمال تبانی آنان بر کذب ھم، یا ب (راویان) به اطمینان و آرامش دست یابد.
ھا و چیزھایی از این قبیل  خاطر کثرت تعداد آنان و یا به خاطر صالح و دیندارِی آن

بلکه  ٢ی مردم آن را تصدیق نمایند، که ھمهاست. نیز، برای تحقِق تواتر شرط نیست 
یابیم  ی تواتر حصوِل علم ضروری با آن است و ھرگاه این علم حاصل شد، درمی ضابطه

 و در غیر این صورت، متواتر نیست.که این روایت متواتر است 
ی روایت، داراِی اوصاف ذکرشده برای راویان  ب. باید راویان در ھر طبقه از سلسله

 ی اول باشند. طبقه
ج. مستنِد علم راویان باید برآمده از مشاھده یا شنیدن باشد و بر این شرط دو امر 

م نداشته و به آن ظن داشته ه علشود: نخست، این که اگر راویان به مخَبر بِ  مترتب می
گردد؛ دوم، این که اگر علم  شود و در نتیجه، تواتر محقق نمی محقق نمیباشند، شرط 

 شود. راویان مستند به یک امر عقلِی غیر محسوس باشد، تواتر محقق نمی
شود و علِم ضروری  اگر شرایط تواتر محقق گردد، خبر مفیِد یقین و علِم ضروری می

پذیرد به  شود و آن را انسان ناگزیر می به خود در انسان ایجاد می آن است که خود
زیرا چیزی که با تواتر ثابت شده، مانند چیزی  ٣تواند رد یا دفعش کند، ای که نمی گونه

                                           
 .٩٠/ ١؛ المستصفی ٤٦؛ شوکانی، ص ٤ -٣ابن حجر، ص  -١
 .٢٣٥ -٢٣٣المسودة، ص  -٢
 .٢٣٣؛ المسودة، ص ٤؛ ابن حجر، ص ١٢٨قواعد التحدیث، قاسمی، ص  -٣
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متواتر سّنت  و بنابراین، در صحت انتساب ١گردد است که با دیدن و مشاھده ثابت می
ی  ادّله یقین وجود دارد و شکی در آن نیست و بدین ترتیب، دلیلی از ج به رسول خدا

ی مسلمانان  شود و این، مورِد توافق ھمه احکام و مصدری تشریعی برای احکام می
 .٢است

 متواترسّنت  انواع
متواتِر قولی اندک است، سّنت  متواتر، گاھی قولی است و گاھی عملی.سّنت  -١٥٢

یاد است. اینک، به صورتی بسیار مختصر در مورد این دو بحث متواتر عملی زسّنت  اما
 شود. می

 سنت متواتِر قولی دو نوع است: لفظی و معنوی.
فرماید:  متواتر لفظی آن است که لفظش متواتر است، مانند این حدیث که می -

 َمْقَعَدُه ِمِن انلَّارِ «
ْ
ًدا فَلْيَتَبَوَّأ َّ ُمتََعمِّ به صورت عمدی به  ھرکس«، »َمْن َكَذَب يلَعَ

 ».من دروغ ببندد، جایگاِه او در آتش جھنم است
متواتر معنوی آن است که در آن معنِی مشترک متواتر است، نه لفظ آن، یعنی  -

ی روایات یک معنی دارند. در این  الفاظ راویان در آن مختلف است، اما ھمه
باشند که به  نوع از متواتر، الزم نیست که اصحاب ھر روایت به تنھایی چنان

حد تواتر برسند، لکن باید معنای مشترک در میان آنان به اعتبار مجموع 
روایات به حد تواتر برسد؛ مثال این نوع از متواتر: این که مبنای اعمال نیت 
است و اعتبار اعمال به وجود نیت است. این مفھوم به صورت متواتر از رسول 

ی وارد شده که در داللت بر این معنی روایت شده است، زیرا اخبار زیاد ج خدا
رسند، گرچه ھیچکدام از این َاخبار خود به تنھایی به حد تواتر  به حد تواتر می

: ج ی این اخبار ھستند این احادیث روایت شده از پیامبر رسد؛ از جمله نمی

ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِالْمِرٍئ َما نََوى«
َ ْ
اعمال تنھا بسته به نیت  اعتبار« ،»إِ�ََّما األ

َمْن قَاتََل «و ». است و برای ھر فرد فقط آن چیزی ھست که نیت کرده است
 ِ ُعلْيَا َ�ُهَو يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
ِ ِ�َ ال نیت بجنگد که ھرکس به این «، »تِلَُكوَن لَكَِمُة ا�َّ

                                           
 .٢٩١/ ١أصول سرخشی،  -١
 .١٢٨؛ قاسمی، ص ١٠٤/ ١اإلحکام، ابن حزم  -٢
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يٍل رُبَّ قَتِ «و ». سخن خدا باالترین سخن باشد، این جنگ وی در راه خداست
ْعلَُم بِنِيَِّتهِ 

َ
ُ أ ْ�ِ ا�َّ

فَّ چه بسا کسی در جنگ مسلمانان با کفار کشته «، »َ�ْ�َ الصَّ
گاه باشد (که وی به خاطر اعتالی سخن الھی و  شود، اما خدا به نیت وی آ
پیروزی دین وی جنگیده است یا به خاطر این که گفته شود او شجاع است، یا 

که و اخباِر زیاد دیگری ». بد و یا چیزی دیگر)آن که به سھم بیشتری دست یا
بر این داللت دارند که اعتبار افعال فقط به نیت است. این معنا به صورت 

نقل شده است، زیرا در اخبار زیادی وارد شده که ھمه  ج متواتر از رسول خدا
 .١ھا متنوع است ھا مختلف و قضایای آن بر این معنی داللت دارند، گرچه الفاظ آن

 مشھورسّنت  -دوم
اند، آن را از  یعنی تعدادی که به حد تواتر نرسیدهآن است که یک یا دو نفر،  -١٥٣

تابعین به تواتر رسیده  تبعاند و سپس در عصر تابعین یا  روایت کرده ج رسول خدا
ھای زیادی ھستند که توّھم  است، یعنی راویان آن (در عصر تابعین یا تبع تابعین) جمع

مشھور آن است که در اصل از اخباِر آحاد، سّنت  ؛ پس٢رود تبانِی آنان بر دروغ نمی
اند و سپس  نقل کرده ج تر از حد تواتر آن را از پیامبر یعنی اخباری است که افرادی کم

در قرن دوم و سوم، یعنی عصر تابعین یا تبع تابعین مشھور شده و به تواتر رسیده 
سّنت  شود که در صحت انتساب . از این تعریف، به خوبی برای ما روشن می٣است

یقین وجود ندارد، لکن در صحت انتساب آن به راوی از رسول  ج مشھور به رسول خدا
مشھور یک سّنت  گویند: به ھمین دلیل، احناف در مورد آن مییقین ھست و  ج خدا

کند؛ ظنی در حد یقین و  افاده و ایجاد می ج ظن قوی به صحت انتساب آن به پیامبر
شود. این سنت، از جھِت لزوم  خوانده می» علم طمأنینه«این ھمان چیزی است که 

ی احکام، در  ادّله دلیلی از عمل به آن و قرار دادن آن به عنوان یکی از مصادر تشریع و

ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما «نزد حنفیه مانند متواتر است. از این نوع است، حدیث: 
َ ْ
إِ�ََّما األ

                                           
 .١٢٩ -١٢٨؛ قاسمی، ص ٢٤١ -٢٤٠التعریف بالقرآن والحدیث، استاد ما زفزاف، ص  -١
 .١٩٦/ ٢؛ حاشیة اإلزمیری ١١١/ ٢مسلم الثبوت  -٢
ی رسول خداست و عصر تبع تابعین عصِر بعد از تابعین است.  عصر تابعین عصِر بعد از صحابه -٣

تواتر یا شھرت بعد از این سه عصر فاقد اعتبار است، زیرا در این عصرھا سّنت تدوین یافت و شایع 
 د و مردم ھمه از ھمدیگر آن را نقل کردند.و مشھور بو
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اعتبار اعمال تنھا بسته به نیت است و برای ھر فرد فقط آن چیزی «، »ِالْمِرٍئ َما نَوَى

 «و ». ھست که نیت کرده است
َ
 ُ�نَْكُح الَْمْرأ

َ
 ىلَعَ َخاتَلَِهاال

َ
ِتَها َوال ازدواِج «، »ُة ىلَعَ َ�مَّ

 .١»اش حرام است ھمزمان با زنی به ھمراِه عمه یا خاله

 آحادسّنت  -سوم
رسند، آن را در عصر تابعین یا  سنتی است که تعدادی که به حد تواتر نمی -١٥٤

اند. پس، از دیدگاه احناف، این سنت، سنتی  روایت کرده ج تبع تابعین از رسول خدا
. ٢است که نه متواتر است و نه مشھور؛ اما از دیدگاه دیگران، آن است که متواتر نیست

از دیدگاه جمھور مفید ظن راجح به صحت انتساب آن به رسول خداست، اما سّنت  این
 ازسّنت  ه ظن. اما آیا ایناز دیدگاه ظاھریه و برخی از اھل حدیث، مفید علم است ن

آید تا عمل به آن واجب باشد، یا خیر؟ و اگر قایل به ایجاب  ی احکام به حساب می ادّله
باشیم، شرط الزم برای این امر چیست؟ جواب این سؤال چیزی است که در مبحث 

 .٣زیر داده خواھد شد

 سنت آحاد، واجُب االتباع و مصدری از مصادِر تشریع
آحاد در وجوب عمل به آن و تقید سّنت  نظر دارند که ن ھمه اتفاقمسلمانا -١٥٥

است و  حّجت ی احکام، بر مسلمانان ادّله به احکام آن و قرار دادن آن به عنوان یکی از
 دلیِل این امر، موارد زیادی است، از جمله:

ْ ِ� ﴿فرماید:  خدای متعال می .١ ُهوا ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ّ�ِ
فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ

ْ إَِ�ِۡهۡم لََعلَُّهۡم َ�َۡذُرونَ  ٱّ�ِينِ  ْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓوا باید «، ]١٢٢[التوبة:  ﴾١٢٢َوِ�ُنِذُروا
دند و ھنگامی که ای بروند تا با تعلیمات اسالمی آشنا گر ای عده که از ھر قوم و قبیله

به سوی قوم و قبیله خود برگشتند، آنان را از مخالفت با فرمان خدا بترسانند، تا که 
 .»خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضاللت خودداری کنند

                                           
 .٣٩٢/ ١أصول سرخسی  -١
 .١١١/ ٢مسلم الثبوت  -٢
به بعد؛ محاضرات فی أصول الفقه الجعفری،  ١٠٨/ ١؛ اإلحکام، ابن حزم ٣٢١/ ١أصول سرخسی  -٣

، مسلم الثبوت ٩ -٨؛ ابن حجر، ص ٩٣/ ١؛ المستصفی ٤٩به بعد؛ شوکانی، ص  ١٣٠ابوزھرة، ص 
 به بعد. ٤٧/ ٢؛ آمدی ١٢٢/ ٢
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شود و بر این اساس، اگر خبر واحد در  میطایفه در لغت بر فرد واحد اطالق 
 ای ندارد. کند، فایده نذاِر کسی که در دین کسب معلومات مینباشد، ا حّجت عمل

روایت شده که ایشان امیران، قاضیان و  ج به صورت متواتر از رسول خدا .٢
آوری مالیات به نقاط مختلف  فرستادگان و مأموران خویش را برای جمع

ھا ھم آحاد بود و آن حضرت  داشت و تعداد آن سرزمین اسالمی گسیل می
ھا و تبلیغ احکام  نامه زدن پیمان ھا را فقط برای گرفتن زکات، بستن و برھم آن

مردم نواحی را به قبوِل قوِل فرستادگاِن خود ملزم فرستادند و  شرعی می
 کرد. مردم را به امر نمی ج نبود، پیامبر حّجت کردند؛ اگر خبر واحد می

بنابر اجماع، عامی مأمور به تبعیت از مفتی و تصدیق وی است، حال آن که  .٣
احتمال ھم دارد که مفتی بنابر ظنِّ خود چیزی بگوید؛ بنابراین، کسی که خبر 

دھد که در آن شک ندارد، تصدیق وی و  می ج شنیدن چیزی از رسول خدابه 
 او اولی است. قبول قول او و عمل به موجب خبر

ما مأمور ھستیم که با شھادت دو نفر حکم دھیم، حال آن که این شھادت  .٤
احتمال کذب ھم دارد و اگر عمل به آن فقط در صورِت انتفای قطعِی احتمال 

کردیم؛ پس بنابراین، چون عمل به شھادت با  ن عمل نمیدروغ جایز بود، به آ
وجود احتمال کذب در آن ھم واجب است، اولی این است که عمل به روایت 

 واجب باشد. ج آحاد از پیامبر
اجماع صحابه در رویدادھای فراوان بر قبول خبر واحد و عمل به آن؛ از جمله،  .٥

را به جّده داد و عمر بن  ابوبکر به خاطر وجود خبر واحد، از ارث یک ششم
از زرتشتیان جزیه ی زوج به زن وی ارث داد و  خطاب به ھمین خاطر از دیه

ھا  گرفت. اصحاب دیگر نیز به ھمینگونه، بر مبنای خبر آحادی که به آن
 اند. رسیده بود، رفتار کرده

 آحادسّنت  شرایط عمل به
است و تبعیت از آن  تحّج  احاد بر ھمهسّنت  مسلمانان اجماع دارند که -١٥٦
باشد و از مصادر تشریع است، لکن در مورد شرایط الزم برای آن، یعنی شرایط  الزم می

توان اختالف  وجوب عمل به آن و استنباط احکام از آن، باھم اختالف دارند که می
 ھا را در دو قول گرد آورد. آن
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است، یعنی شرایط عادل و ثقه آن را روایت کرده سنتی که فرد  قول اول: -١٥٧
برحسب آنچه اصحاب این قول، با  -قبوِل روایِت راوی در راوی وجود داشته باشد

و سند روایت به رسول خدا متصل  -گیرند وجود اختالف در مورد این شروط، شرط می
و استنباط احکام از آن و قرار دادن آن به سّنت  باشد، در این حالت، عمل به این

ب است. این قول، قوِل حنابله، شافعیه، ظاھریه، جعفریه و عنوان مصدر تشریع واج
 برخی از فقھای مذاھب دیگر است.

ای  ی راویان صحابه اگر حدیث مرَسل باشد، یعنی سنِد آن متصل نباشد و از سلسله
روایت کرده است، ساقط باشد، اصحاب این قول در مورد  ج که خبر را از رسول خدا

نبوده، عمل به آن  حّجت ف دارند. ظاھریه معتقدند که:وجوب عمل به آن با ھم اختال
شافعی برای عمل به آن شرایطی گذاشته است، از جمله این که از  واجب نیست.

مراسیل کبار تابعین، چون سعید بن مسیب باشد و این که از جھت دیگری مسَند 
د. مذھب احمد باشد، یا موافق قول صحابی باشد و یا اکثر علما به مقتضای آن فتوا دھن

بن حنبل این است که: قبول مرسل و عمل به آن واجب است، اگر در آن باب حدیثی 
 .١با سند متصل وجود نداشته باشد

اند،  بودِن راویان اکتفا نکرده بودن و ثقه این قول به عادلاصحاب  قول دوم: -١٥٨
، بلکه مربوط به اند که مربوط به سند روایت نیست بلکه شرایط دیگری را نیز ذکر کرده

امور دیگری است، تا با این وسیله جانب صحت حدیث و انتساب آن که به رسول خدا 
ای  این قول، قوِل مالکیه و احناف است. اینک به شیوه در نزدشان ترجیح پیدا کند.

 شود. بسیار مختصر مھمترین شرایِط این دو گروه ذکر می

 شرایط مالکیه برای قبول خبر آحاد -الف
برای قبول خبِر آحاد، عدم مخالفت آن با عمِل اھل مدینه است شرط مالکیه  -١٥٩

ھا  متواتر است، زیرا آنسّنت  ی ھا ھم این است که عمل اھل مدینه به مثابه و دلیل آن
اند و به ھمین دلیل، عمل  به ارث برده ج عمل را از طریق پیشینیان خود از رسول خدا

ند متواتر است و متواتر ھم بر خبر آحاد مقدم است و به ی روایت و س آنان به منزله

قَا«ھمین دلیل، مالکیه حدیث  ِيَاِر َحىتَّ َ�تََفرَّ
ْ
طرفیِن بیع تا زمانی که از «، »الُْمتَبَايَِعاِن بِاخل

                                           
 ٢/ ٢به بعد و  ١٠٨/ ١؛ اإلحکام، ابن حزم ١٧١ -١٤٩/ ١؛ المستصفی ١٢٠ -١١٥قاسمی، ص  -١

 به بعد.
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ی آن  اند و امام مالک درباره را قبول نکرده» خیار ھستندشوند، دارای  ھمدیگر جدا می
ای داریم و نه روشی که بدان  ی شناخته شده ن حدیث نه اندازهگفته است: ما برای ای

 عمل شده باشد.
اند که حدیث، مخالِف اصوِل ثابت و قواعِد مورد رعایِت  مالکیه ھمچنین شرط کرده

کنند، حدیثی که در آن  شریعت نباشد و بر ھمین اساس ھم به حدیث مصراة عمل نمی

َغنََم، «فرمایند:  روایت شده که می ج از پیامبر
ْ
بَِل َوال ِ

ْ
وا اإل  ترَُصُّ

َ
 خِبَْ�ِ َ�ُهَو  َهااْ�تَا�َ  َمِن وَ ال

ْن َ�ِْلبََها انلََّظَر�ِْن،
َ
َها  َ�ْعَد أ ْمَسَك، َو�ِْن َشاَء رَدَّ

َ
 إِْن َشاَء أ

ً
شتر و شیر «، »ِمْن َ�ْمرٍ  وََصااَع

زدن و تطمیع خریدار) در پستان آن ذخیره  گوسفند و سایر حیوانات را (جھت گول
مکنید. در این صورت، (اگر مشتری فریب خورد و آن را خرید و بعد از دوشیدن متوجه 

ی فروشنده شد)، او بین دو امر مخیر است که بھترین را برگزیند: یا به بیع  حیله
به جای شیر  -د و یا این که حیوان را با یک پیمانه خرمارضایت دھد و مبیع را نگه دار

اخلراُج «با اصِل  -به اعتقاد آنان -، زیرا این خبر»به فروشنده بازگرداند -دوشیده شده
مان کند که ضمانت  پیدا میتعّلق  شده بر عین به کسی درآمد و چیزھای اضافه«، »بالضِّ

إن متلف اليّشء إنّما يغرم مثله « و اصل» ی اوست شدن بر عھده عین در صورت ھالک
اگر کسی چیزی را تلف کرد و آن چیز دارای ِمثل «، »إن اكن مثلياً وقيمته إن اكن قيمياً 

دھد و اگر بدون مثل و قیمتی بود، قیمت آن را غرامت  بود، مثل آن را غرامت می
من چیزی ، مخالفت دارد و بنابراین، به خاطر اتالف یک شیِء مثلی (شیر) ضا»دھد می

شود. نیز، مالکیه این حدیث را که در آن آمده که: رسول  غیر از آن، از غذا یا کاال نمی
ھا  ھایی را که قبل از تقسیم غنایم در آن در ماجرایی دستور دادند که دیگ ج خدا

، مبنای عمل قرار ١گوشت شتر و گوسفند پخته بودند، واژگون کنند و بر زمین بریزند

                                           

ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بِِذي «اشاره به این حدیث است که از رافع بن خدیج روایت است:  -١
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ احلُلَيَْفِة ِمْن تَِهاَمةَ  ْغلَْوا بَِها الُقُدوَر، فََجاَء رَُسوُل ا�َّ

َ
َصبْنَا َ�نًَما َو�ِبًِال، َ�َعِجَل الَقْوُم، فَأ

َ
 ، فَأ

ا ِمَن الَغنَِم جِبَُزوٍر، ُ�مَّ إِنَّ بَِعً�ا نَدَّ َولَيَْس يِف  ْ�ِفئَْت ُ�مَّ َعَدَل َعرْشً
ُ
َمَر بَِها، فَأ

َ
 َخيٌْل �َِسَ�ٌة، ال وََسلََّم، فَأ

َّ
َقْوِم إِال

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َوابِِد الوَْحِش، «فََرَماُه رَُجٌل، فََحبََسُه �َِسْهٍم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َوابَِد َكأ

َ
إِنَّ لَِهِذهِ ابَلَهائِِم أ

ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه « از وی آمده است:در روایت دیگری  .»َ�َما َغلَبَُ�ْم ِمنَْها، فَاْصنَُعوا بِِه َهَكَذا
َصابُوا إِبًِال َوَ�نًَما، قَاَل: َوَ�َن انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ 

َ
َصاَب انلَّاَس ُجوٌع، فَأ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم يِف  وََسلََّم بِِذي احلُلَيَْفِة، فَأ

ْخَرَ�اِت الَقْوِم، َ�َعِجلُوا، وََذحَبُوا،
ُ
ْ�ِفئَْت، ُ�مَّ  أ

ُ
َمَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بِالُقُدوِر، فَأ

َ
َونََصبُوا الُقُدوَر، فَأ
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دھند، با این استدالل که این حدیث با اصل رفِع حرج و مصلحت مرسله مخالفت  نمی
بفرماید کاری که شما کردید، جایز نیست و رسول خدا به آنان دارد، چه کافی بود که 

شده در آن  ی خوردن از آن را بدھد؛ چون که اتالف غذای طبخ سپس به آنان اجازه
منافات دارد و ھمین امر بر عدم صحت خبر ھا، ِافسادی است که با مصلحت  دیگ

 .١کند داللت می

 شرایط احناف برای قبول خبر آحاد -ب
شوند، زیرا چیزی که زیاد  به اموری نباشد که زیاد واقع میمتعّلق  سّنت -١٦٠ .١

ھای  شود، الزم است که به طریق تواتر یا شھرت نقل شود، زیرا داعیه واقع می
شھرت فراھم است و بنابراین، اگر به این صورت نقل نقل آن به طریق تواتر و 

داللت دارد، سّنت  نشد و به طریق آحاد نقل گردید، این امر بر عدم صحِت آن
که به طریق آحاد نقل » ھا (بعد از رکوع) در نماز سنت بلندکردن دست«ماننِد 

یاد شده است و حال آن که به دلیل تکرار نماز در ھر روز، انجام آن عمومی و ز
 شود. است. پس حدیث قبول نمی

سنت مخالف قیاس صحیح و اصول و قواعد ثابت در شریعت نباشد. البته، این  .٢
سّنت  شرط مربوط به وقتی است که راوی غیر فقیه باشد، زیرا در این صورت،

کند تا چیزی از معنای حدیث از  کند و با لفظ روایت نمی را با معنی روایت می
امری که زیاد روی داده است. پس در این  و بدان پی نبرد؛ظرش دور بماند و ان

نشود، اگر مخالف اصول حالت، احتیاط الزم است بدینگونه که حدیث قبول 
عمومی و مقتضای قیاس صحیح باشد. احناف، بر این اساس، مانند امام مالک، 

ا ھ اند، زیرا راوی حدیث یعنی ابوھریره در نظر آن حدیث مصراة را قبول نکرده
فردی غیر فقیه است و نیز، این حدیث مخالف اصول و قواعد مقرر در شرع 

وارد شده است، و این سّنت  است که در» الخراج بالضمان«ی  چون قاعده ھم
قاعده مقتضِی آن است که درامِد عین [در این مثال، شیِر به دست آمده از 

                                                                                                       

ْ�يَاُهْم َوَ�َن يِف الَقْوِم خَ 
َ
ًة ِمَن الَغنَِم بِبَِعٍ� َ�نَدَّ ِمنَْها بَِعٌ�، َ�َطلَبُوُه، فَأ ْهوَ قََسَم، َ�َعَدَل َعرَشَ

َ
ى يٌْل �َِسَ�ٌة، فَأ

ُ ُ�مَّ قَاَل:  َوابِِد الوَْحِش، َ�َما َغلَبَُ�ْم ِمنَْها فَاْصنَُعوا «رَُجٌل ِمنُْهْم �َِسْهٍم، فََحبََسُه ا�َّ
َ
َوابَِد َكأ

َ
إِنَّ لَِهِذهِ ابَلَهائِِم أ

 . مترجم٢٣٧٢و  ٢٣٥٦. صحیح البخاری، »بِِه َهَكَذا
 به بعد. ٣٣١ -٣٠١؛ مالک، استاد ما ابوزھره، ص ٢٢ -٢١/ ٣الموافقات  -١
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شدن بر  ھالککند که ضمانِت عین در صورت  پیدا میتعّلق  حیوان] به کسی
ی او است. بنابراین، واجب است که شیر از آِن مشتری باشد، زیرا عین  عھده

ی ضمان که  (حیوان) در ضمانِت او قرار دارد. به عالوه، این حدیث با قاعده
ھم » اگر مال مثلی باشد، باید مثِل آن ضمانت شود«مقتضی این است که 

 .١مخالفت دارد
کند، زیرا عمل وی (برخالف روایت) بر نسخ راوی برخالف روایت خود عمل ن .٣

کند، یا این که بر آن  دیگر داللت میروایت یا ترک آن به خاطر وجود یک دلیل 
داللت دارد که معنای آن به این صورتی که روایت شده است، مدنظر نیست، 

َحِدُ�مْ «فرماید:  مانند این حدیث که می
َ
ُب يِف إِنَاِء أ

ْ
لَك

ْ
اْغِسلُوُه َسبَْعاً ، فَ إَِذا َولََغ ال

اِب إِ  اگر سگ کاسه و ظرِف شما را لیس زد، آن را ھفت بار با «، »ْحَداُهنَّ بِالرتُّ
که احناف ». آب بشویید و یک بار از آن ھفت بار، با خاک (و آب= ِگل) باشد

اند، زیرا راوی این حدیث اگر سگ ظرف وی را لیس  این حدیث را قبول نکرده
 شست. را می زد، فقط سه بار آن می

 قول راجح
اند تا به  گرچه قبول داریم که احناف و مالکیه این شرایط را فقط برای این گذاشته

اطمینان حاصل کنند، لکن قول آنان  ج و انتساب آن به رسول خداسّنت  صحت
صحیح باشد، یعنی سّنت  مرجوح است و قول دیگران راجح است، زیرا اگر روایت

راویاِن عادل، ثقه و اھل حفظ و دقت آن را روایت کرده باشند، اتباع آن و عمل به آن و 
استنباط احکام از آن الزم است، خواه مخالِف عمل اھل مدینه و خواه موافق آن باشد و 
خواه موافق اصوِل مقرر و مقتضای قیاس باشد و خواه نباشد و خواه راوِی روایت، خود 

آن عمل کرده باشد و خواه عمل نکرده باشد و خواه از چیزھایی باشد که زیاد واقع  به
ھستند، اّمت  شود، زیرا اھل مدینه جزئی از میشود و خواه از چیزھایی که کم واقع  می

کند نه آنچه که او به آن عمل  و مالک چیزی است که راوی روایت میاّمت  نه کل
به خطا یا از روی نسیان یا تأویل، برخالف روایت خود  کند، زیرا راویان، گاھی ھم، می

کنند، چون معصوم نیستند؛ و این ھم که مضمون روایت از چیزھایی است که  عمل می
شود، تأثیری در قبول یا رد اخبار واحد ندارد، زیرا نیاز به شناخت حکم  زیاد واقع می

                                           
 .٣٤١/ ١اصول سرخسی  -١
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چیزی است که زیاد واقع  شود، مانند نیاز به شناخت حکم آن آنچه که کمتر واقع می
شود و ھردو ھم ممکن است که به صورت آحاد نقل شوند، عالوه بر آن که در این  می

 ای ندارند. مورد، کثرت یا قلت ھیچ ضابطه
است سّنت  کننده نیست، زیرا این آحاد با اصول نیز قانعسّنت  مخالفِت استدالل به 

مخالف با اصول ثابت را آورد، این حکِم  کند و بنابراین، اگر حکمی که اصول را ایجاد می
کند،  ی خاص خود عمل می آید که در دایره جدید، خود یک اصل مستقل به حساب می

سلم که در آن مبیع ھم معدوم است و استقراء نیز بر این داللت دارد که مانند بیع 
رد ھا با اصول  ھای آحادی که سند صحیح دارند و با استدالل به مخالفِت آن سنت

ھا؛ بنابراین، حدیِث مصراة که  شوند، در حقیقت موافق اصول ھستند نه مخالف آن می
ھا مخالفت  اند، با اصول مورد اشاره آن با استدالل به مخالفت آن با اصول آن را رد کرده

کند، زیرا شیِر ذخیره شده  در این جا عمل نمی» الخراج بالضمان«ی  ندارد، چه قاعده
عد از خریِد حیوان ایجاد نشده است، بلکه قبل از خرید آن ایجاد در پستان حیوان ب

شده است و پس این شیر از نوع غله و درآمدی نیست که در زمان وجود مبیع در نزد 
شود تا او استحقاق آن را داشته باشد. قاعده ضمان نیز در این جا  مشتری ایجاد می

ر زمان وجود حیوان در نزد کند، زیرا شناخت مقدار شیِر ایجاد شده د عمل نمی
مشتری متعذر و دشوار است، چه این شیِر جدید سابق مخلوط شده است و ضمانِت 
مثل آن ممکن نیست و دلیل این ھم که در حدیث ذکر شده که باید مشتری به جای 
شیِر دوشیده شده از حیوان یک پیمانه خرما پس دھد، فقط آن است که خرما 

ست و قدر مشترک این دو آن است که ھردو از چیزھایی ترین مثل به شیر ا نزدیک
ن مخالفت شوند و از مواد خوراکی و غذایی ھستند؛ پس ای ھستند که کلیو فروش می
 با اصول و قیاس کجاست؟!

نبودِن راوِی حدیث استداللی ھم، سخنی غیر مقبول است، زیرا  استدالل به فقیه
مند بودند که برای  از میزانی از فقه بھره ج به دلیل مالزمت با رسول خداسّنت  راویان

اند  ی معانی روایات را دریافته ھا کفایت کند و ھمچنین، ھمه صحت نقل آناطمینان به 
اند؛ و بنابراین  ھای زبان عربی و بیان آن ھم شناخت داشته ی آن که به اسلوب به عالوه

ادی ثقه و ضابط آن قول جمھور راجح است و پس، ھر سنتی که صحیح باشد، یعنی افر
راد و چیزھاِی مخالف آن به افتوّجه  را روایت کرده باشند، روی آوردن به آن و عدم

 فرقی ھم ندارد که چه کسی با آن مخالفت کرده، زیرا خدای متعال ما را واجب است؛
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پیامبرش کرده و جز از طریق راویان نیز راھی برای دستیابی سّنت  به تبعیت از مکّلف
سّنت  بودن راویان بودن و عادل وجود ندارد. پس اگر ضابط ج رسول خداسّنت  به

برای ما ثابت شد، یا ترجیح یافت، این امر یا به صورِت علم قطعی و یا با ظن راجح، بر 
علم قطعی یا ظن - ھا کند و ھردوی آن صحت انتساب آن به رسول خدا داللت می

 کنند. ھم شرعًا عمل به آن را واجب می -راجح

 آورده استسّنت  احکامی که
ھا ھستند،  نوع اول: احکامی که موافق احکام قرآن و تأکید کننده بر آن -١٦١

شان، نھی از شھادت دروغ، قتل نفس و  مانند نھی از نافرمانی از والیدن و آزار دادن
 ھا. امثال آن

د، ی مجمالِت قرآن ھستن دھنده نوع دوم: احکامی که مفسِر معانی قرآن و تفصیل
ھایی که به بیان مناسک حج، حد نصاب اموال زکوی و مقدار آن، مقدار  مانند سنت

 پردازند. شود و امثال آن می مالی که به خاطر سرقت آن دست دزد قطع می
ص عاِم آن ھستند. این  می مقّید نوع سوم: احکامی که مطلق قرآن را کنند، یا مخصِّ

 امر بعدًا ذکر خواھد شد.
در سّنت  آن را بیان کرده است، زیراسّنت  حکمی که در قرآن نیامده ونوع چھارم: 

 ج تشریع احکام مستقل است و در تشریع احکام مانند قرآن است، زیرا رسول خدا
ُقرآَن َوِمثْلَهُ «فرماید:  می

ْ
وتيُت ال

ُ
ال َو�ِ�ِّ أ

َ
به درستی که به من قرآن و مثل آن، «، یعنی: »أ

در این باره، ». د آن صحبت نکرده است، داده شدهیعنی سنتی که قرآن در مور
ھای زیادی وجود دارد، از جمله: تحریم گوشِت خِر اھلی، تحریم گوشت تمام  مثال

ای که دارای دندان نیش ھستند، تحریم گوشت پرندگانی که دارای  حیوانات درنده
در  دادن براساس شھادت یک شاھد و سوگنِد مدعی، جواز رھن چنگال ھستند، حکم

 .١ھا آنزمان اقامت، وجوب دیه بر عاقله، میراث جده و امثال 

 بر احکامسّنت  داللت
در مباحث قبلی ذکر شد که سنت، از جھت ورود آن، گاھی قطعی است،  -١٦٢

از سّنت  مشھور و آحاد. ھمچنین،سّنت  متواتر و گاھی ظنی است، مانندسّنت  مانند

                                           
 .٣٣شوکانی، ص  -١
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 قرآن، گاھی قطعی است و گاھی ظنی، داللتلحاظ داللتش بر احکام ھم، به مانند 
محتمِل بیشتر از یک معنی، محتمل تأویل باشد. از  وقتی ظنی است که لفظسّنت 

بِِل «فرماید:  که می ج ھای داللِت قطعی، این حدیث پیامبر جمله نمونه ِ
ْ

يِفْ مَخٍْس ِمَن اإل
حدیث آمده است که در این » خمس«لفظ ». استزکات پنج شتر، یک گوسفند «، »َشاهٌ 

به صورت قطعی بر مبنای خود داللت دارد و محتمل معنایی دیگر نیست و پس، حکم 
شود که ھمان وجوِب دادن یک گوسفند به عنواِن زکات  برای مدلول این لفظ ثابت می

 َصالَةَ «فرماید:  این حدیث است که می ھای داللِت ظنی، است. و از نمونه پنج شتر
َ

ال
 َ�َفاحِتَ 

َّ
ِكتَاِب إِال

ْ
این ». ی فاتحة الکتاب، نماز صحیح نیست بدون قرائت سوره«، »ِة ال

حدیث احتمال تأویل دارد، زیرا ھم جایز است که به این معنی باشد که نماز بدون 
ی فاتحه صحیح و کافی نیست و ھم احتمال دارد که منظور آن باشد که  خواندن سوره

ست. جمھور علما تأویل اول را قبول دارند، ی فاتحه کامل نی نماز بدون خواندن سوره
 اند. اما احناف تأویل دوم را پذیرفته



 

 

 فصل سوم:
 دلیل سوم، اجماع

 تعریف اجماع
اجماع، در لغت به معنی عزم و تصمیم بر یک چیز است، مانند این حدیث  -١٦٣

يَاَم ِمَن اللَّيْلِ «فرماید:  که می  ِصيَاَم لَِمْن لَْم ُ�ِْمِع الصِّ
َ

کسی که شب تصمیم به انجام «، »ال

مْجَعَ « شود: وقتی گفته می». اش صحیح نیست ه نگیرد و نیت آن را نکند، روزهروز
َ
 أ

ْمرِ  َالٌن ىلَعَ فُ 
َ ْ
بدین معناست که بر آن عزم کرده و بدان تصمیم گرفته است. از دیگر  »األ

َ�َٓءُ�مۡ ﴿فرماید:  معانی آن اتفاق است، مانند این آیه که می ۡمَرُ�ۡم َوُ�َ
َ
ْ أ ۡ�ُِعٓوا

َ
 ﴾فَأ

شود:  نیز، گفته می .»پس ھمراه با معبودھایتان قاطعانه تصمیم خود را بگیرید«، ]٧١[یونس: 

مْجَ «
َ
َقْوُم ىلَعَ أ

ْ
 یعنی قوم، با قاطعیت و عزم و تصمیم بر فالن کار توافق کرد. ،»َكَذا َع ال

حصول اجماع، با این معنی، فقط از طرف بیشتر از یک نفر متصور است، برخالف 
 معنی اول که حصول آن از یک نفر ھم صحیح و متصور است.

اسالمی در عصری از عصرھا بعد از اّمت  نظر مجتھدین و در اصطالح اصولیون، اتفاق
 .١وفات رسول خدا بر یک حکم شرعی است

 شود: بر این تعریِف اصطالحی از اجماع، چند چیز مترتب می -١٦٤
 شود. نمیتوّجه  نظِر غیر مجتھدین به اتفاق .١
ھا در او  ی تفصیلی آن ادّله ی استنباط احکام از کسی است که کلمه» مجتھد«و 

نامند، ھمانطور که مجتھدین را اھل  ھم می» فقیه«ھد را گاھی پدید آمده است. مجت
. غیِر مجتھد، کسی است ٢نامند نیز میاّمت  حل و عقد و اھل رأی و اجتھاد و علمای

                                           
اند که: اجماع اتفاق نظر اّمت محمد  . برخی از علمای شیعه در تعریف اجماع گفته١١٥/ ٤آمدی،  -١

بر امری از امور است، یا اجتماع مجتھدین این اّمت در عصری از عصرھا بر یک امر است. االرائک، 
 .١٧٦ص 

 .٣٣١المسودة، ص  -٢
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که قدرت استنباط احکام را ندارند، مانند عامی یا کسی که گرچه به یک فن یا علوم 
 شرعی علمی ندارد.دیگر، چون پزشکی یا ھندسه علم دارد، اما به علوم 

ی مجتھدین است و بنابراین، اجماع  منظور از اتفاق مجتھدین، توافق ھمه .٢
مردم مدینه یا اھل حرمین، مکه و مدینه، یا اجماع یک گروه معین کفایت 

و ھیچیک از این اجماعات، اجماِع اصطالحی مورد نظر به حساب  ١کند نمی
آید. جمھور اصولیون معتقدند که: مخالفت یک نفر از مجتھدان ھم به  نمی

اند که:  شود؛ اما برخی گفته زند و سبب عدم انعقاد اجماع می اجماع زیان می
گردد.  نمی مخالفت یک یا دو و یا سه نفر زیانی ندارد و سبب عدم انعقاد اجماع

ای دیگر ھم معتقدند که توافق اکثریِت مجتھدان، گرچه اجماع به حساب  عده
به شمار آمده، تبعیت از آن الزم است، زیرا توافق اکثریت  حّجت آید، اما نمی

مشِعر به این است که حق با آنان است و دلیل قاطع یا راجحی وجود دارد که 
ت، زیرا در چنین مواردی، عادتًا ناِدر است داده اسنظر سوق  آنان را به این اتفاق

 .٢که دلیل مخالف راجح باشد
ی  به نظر ما، بنابر مقتضای تعریف، راجح این است که اتفاق باید از طرف ھمه

مجتھدان بدون ھیچ استثنایی باشد و حتی اگر یک نفر ھم مخالف باشد، اجماع منعقد 
ی وجود دارد و نه الزامی در حّجت نه شود و در صورتی ھم که اجماع موجود نباشد، نمی

تواند دلیل قاطعی بر درستِی (رأی آنان)  تبعیت از آن، زیرا کثرت افراد موافق نمی
باشد، چون که گاھی رأی اکثریت خطا بوده، حق با اقلیت است. البته اگر رجحاِن 

اعتبار  دلیِل مخالف برای ما روشن نگردد، گاھی به رأی اکثریت تن داده شده و به این
 شود. که رأیی اجتھادی و اولی به قبول است، به آن عمل می

 حّجت ی دال بر ادّله شرط مجتھدین آن است که باید مسلمان باشند، زیرا .٣
اسالمی باشند، اّمت  کنندگان از اجماع بیانگر این ھستند که واجب است اجماع

یده و یا عالوه بر آن که موضوِع اجماع اموری شرعی است که مبتنی بر عق
 متصل و مربوط به عقیده و یا متفرع از آن است.

ی اجتماع آنان بر حکم مسأله محقق شود و  اتفاق مجتھدین باید در لحظه .٤
بنابراین، انقراض عصر شرط نیست، یعنی شرط این نیست که مجتھدانی که 

                                           
 .٣٣١السمودة، ص  -١
 .٣٣٧أصول الفقه، استاد خضری، ص  -٢
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ھا حاصل شده است، در حالی بمیرند که بر ھمین رأی خود مصر  اجماع با آن
ھا از رأی خود و نه ظھور مجتھدی دیگر  بنابراین، نه رجوع برخی از آن باشند و

کننده  که در وقت اجماع وجود نداشته است و مخالف حکِم مجتھداِن اجماع
 کند. است، ھیچکدام اشکالی بر اجماع وارد نمی

برخی از اصولیون معتقدند: انقراض عصر برای تحقق اجماع شرط است، زیرا ممکن 
 کنندگان از رأی خود برگردند. ی از اجماعاست که برخ

ی دال بر حجیِت اجماع انقراض عصر را موِجب  ادّله رأی گروه اول راجح است، زیرا
نظر مجتھدان شرط است. پس ھرگاه مجتھدیِن یک عصر بر حکم  اند و فقط اتفاق شده

دیگر با ای توافق کردند، اجماع ایجاد شده است و اتباع از آن واجب است و  واقعه
کنندگان از رأی خود و یا با ظھور مجتھدی دیگر که رأی دیگری  رجوع برخی از اجماع

 شود. دارد، نقض نمی
اتفاق مجتھدین باید بر یک حکِم شرعی، ماننِد وجوب و حرمت و ندب و مانند  .٥

ھا بر مسایل غیر شرعی، مانند مسایِل ریاضی یا پزشکی و یا  ھا باشد و اجماع آن
 ِع شرعِی مورد نظر نیست.لغوی، اجما

صورت گرفته باشد.  ج اجماع وقتی معتبر است که بعد از وفات رسول خدا .٦
اند و ما نیز آن را  بسیاری از اصولیون این قید را در تعاریف خود ذکر کرده

گویند: این امر شرط نیست، چون که درست  ایم؛ برخی از اصولیون می برگزیده
ای اجماع شود و در  بر حکم مسأله ج خدا و جایز ھم ھست که در عصر رسول

شود؛ ولی به نظر  ج این صورت، دلیِل آن حکم، اجماع و موافقت رسول خدا
دیگر نیازی به  ج من این رأی مورد قبول نیست، زیرا با وجود رسول خدا

ایشان اجماع نیست، چرا که آنچه که معتبر است، قول رسول خدا و موافقت 
ر تشریع ھستند؛ پس اگر در عصر ایشان اجماع است، چون که ایشان مصد

یا موافق آن ھستند و یا مخالف آن؛ اگر  ج حاصل گردید، در این صورت، پیامبر
مخالف آن باشند، دیگر اجماع آنان معتبر نیست و اگر ایشان موافق آن باشند، 
موافقت ایشان است که معتبر است و بنابراین، ما دلیل قابل قبولی برای اعتقاد 

یابیم و به ھمین دلیل، به آن قایل  و به وقوع اجماع در عصر رسول خدا نمی
 شویم. نمی
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 حجیت اجماع
ھرگاه اجماع با شرایطش منعقد شود، دلیلی قطعی بر حکم مسأله مجمع  -١٦٥

ی قطعی و الزم برای مسلمانان شده، حّجت شود و این اجماع علیه (محلِّ اجماع) می
. جمھور اعظم علما ھم، در مورد حجیت ١جایز نیست مخالفت با آن و یا نقض آن

ھا اشاره  اند که در این جا به برخی از آن ی زیادی استدالل کرده ادّله اجماع، به
 شود: می

َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿فرماید:  خدای متعال می .١  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ۦَما تََو�َّ

کسی که با پیامبر دشمنی کند، بعد از آن که ھدایت برای او روشن «، ]١١٥[النساء: 
شده است و راھی غیر از راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به ھمان راھی که دوست 

سوزانیم و دوزخ جایگاه  گردانیم و با آن می به دوزخ داخل می بریم و داشته است، می
 .»بسیار بدی است

ی کریمه آن است که خدای متعال در این آیه بر مخالفت با  وجه استدالل به این آیه
ی عذاب داده است و بنابراین، راِه حق و واجب اإلتباع، ھمان  راه مؤمنان وعیِد و وعده

اطل است و واجُب الترک و آنچه که بر آن به توافق راه مؤمنان است و غیر آن ب
رسند ھم، قطعًا راه آنان است، پس قطعًا حق بوده، حتمًا واجب اإلتباع است. معنای  می

 اجماع نیز فقط ھمین است و مطلوب نیز ھمین است.
اسالمی از خطا در صورت اّمت  در سنت، روایات زیادی دال بر عصمت .٢

 «فرماید:  می ج وجود دارد، از جمله رسول خدااجتماع آنان بر یک امر 
َ

ال
يِت ىلَعَ  مَّ

ُ
ْتَِمُع أ

َ
ْتَِمُع «و نیز: ». آیند ت من بر خطا گرد ھم نمیامّ «، »َخَطأ جت

َ
 جت

َ
ال

يِت ىلَعَ َضَاللَةٍ  مَّ
ُ
این ». کند ت من بر ضاللت و گمراھی اجتماع نمیامّ «، »أ

یقین به این امر رند و مفید احادیث گرچه آحاد ھستند، اما معنای متواتری دا
کنند، حق و صواب است و نمود  بر آن اجتماع میاّمت  ھستند که آنچه

است، چه آنان اھل رأی و اّمت  ھم، اجماع مجتھداناّمت  خارجی اجماع
شناخت ھستند و دیگران تابع آنان ھستند؛ پس اجماع آنان حق و صواب 

م مخالفت با آن واجب است و است و ھر آنچه حق باشد، نیز، اتباِع آن و عد

                                           
 .٣٤٥المسودة، ص  -١
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 .١نیستمعنی حجیت اجماع ھم چیزی غیر از این 
اتفاق مجتھدین باید مبتنی بر یک دلیل شرعی باشد، زیرا اجتھاد نباید از روی  .٣

ھای  ھای مرسوم و ضوابط معین و راه ھوا و ھوس باشد، بلکه باید مطابق روش
 -در مقدمه ذکر شدچنان که - مشخصی باشد که از ھوا و ھوس محفوظ است

و بنابراین، اگر مجتھدین بر رأیی به توافق رسیدند، به صورت قطعی علم پیدا 
اند که به صورت قطعی بر رأی مورد توافِق  کنیم که آنان دلیلی شرعی یافته می

خودشان داللت دارد، زیرا اگر داللت این دلیل بر مدلول خود قطعی نباشد، 
ھای افراد متفاوت است و  ھا و قریحه زیرا عقل آید، عادتًا توافق به دست نمی

شود، اگر براساس دلیلی باشد که محتمل وجوه زیادی  توافق آنان میسر نمی
 است.

 انواع اجماع
 الف. اجماع صریح

اجماعی است که در آن مجتھدان آرای خود را به صورت صریح بیان  -١٦٦
ای بر مجتھدان  رسند، مانند این که اگر مسأله کنند و بعد بر یک رأی به توافق می می

ی آنان در یک مکان باھم جمع شده بودند، ھرکدام از آنان  در حالی عرضه شد که ھمه
فق برسند؛ و یا این که مجتھدان در رأی خود را بیان کند و سپس، بر یک رأی به توا

                                           
گویند: حجیت اجماع تنھا به این خاطر است که کاشف از دخول  باید توّجه داشت که جعفریه می -١

به » تھذیب األصول إلی علم األصول«امام معصوم در میان مجتھدین است. عالمه حلی در کتاب 
گوید: حجیت اجماع  در توضیح این مطلب می» األرائک«ی  صریح کرده است و نویسندهاین امر ت

کنندگان یا با تحقق علم به  مبتنی بر تحقق علم به دخول شخص امام معصوم در میان اجماع
زدن آن از اقوال  موافقت وی با حکم مورد اجماع آنان و یا با تحقق علم به رأی وی با حدس

به بعد؛ أصول  ٦٩. نیز نک: کفایة اإلصول، ص ١٧٧ -١٧٦األرائک، ص  کنندگان است. اجماع
به بعد. اما شیخ نائینی در تعلیل حجیت اجماع به دلیل  ١٤٥االستنباط، علی تقی حیدری، ص 
کنندگان است، و  برداری از وجود دلیلی معتبر در نزد اجماع دیگری استدالل کرده و آن پرده

ده با این دلیل که نزدیکترین مسالک است، زیرا مسلک دخول امام خود وی این دلیل را ترجیح دا
ی  کنندگان، عادتًا در زمان غیبت امام معصوم عملی نیست. نویسنده معصوم در میان اجماع

کند، پس در حقیقت  گوید: این، قوِل معصوم را برای ما کشف نمی األرائک در مورد این قول می
نظر کل نیازی نیست. نک: تقریرات نائینی در کتاب  به اتفاق -اجماع-اجماع نیست، زیرا در آن 

 .١٧٨؛ األرائک، ص ٨٧ -٨٦/ ١فوائد األصول 
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ھای مختلفی باشند و سپس، مسأله جدا جدا به ھرکدام  مکانجای واحدی نبوده و در 
ھا در این مسأله بر یک رأی واحد به توافق برسند و یا این که یکی از  عرضه شود و آن

ھم به ای فتوا دھد و فتوای وی به دیگران برسد و دیگر مجتھدان  مجتھدان در مسأله
صورت صریح موافقت خود را با فتوای وی اعالم نمایند؛ و یا این که مجتھد در 

ای حکم معینی بدھد و این حکم وی به دیگر مجتھدان برسد و آنان نیز به  مسأله
 صورت صریح با قول یا فتوا یا حکم، با آن مجتھد موافقت نمایند. این نوع از اجماع

 یا نقض آن جایز نیست. قطعی است و مخالفت با آن و حّجت

 ب. اجماع سکوتی
این اجماع بدین شکل است که مجتھد رأی خود را در مسأله اظھار دارد و این رأی 
مطرح و مشھور گردد و به دیگر مجتھدان برسد، اما آنان در مورد آن سکوت کنند و به 

و مانعی صورت صریح آن را انکار نکنند و به صورت صریح ھم با رأی وی موافقت نکنند 
نیز برای اظھار نظر دیگر مجتھدان وجود نداشته باشد، یعنی مدتی کافی برای نظر در 

ای چون ترس از یک نفر یا ھیبت کسی را در دل داشتن  مسأله بگذرد و عامل خارجی
ھم در میان نباشد که مجتھد را  -که بعدًا ذکر خواھد شد- و یا موانع دیگری غیر از آن

علما، در مورد حکِم این نوع اجماع و میزان اعتبار آن، بر سه قول  به سکوت وادار کند.
 اند: اختالف کرده

 ای چون امام شافعی و مالکیه معتقدند که: این اجماع، نیست و حتی عده .١
آید. استدالل این گروه ھم آن است که به فرد  نیز به حساب نمیظنی  حّجت

نب خود برای کسی حرفی توان از جا شود، زیرا نمی ساکت قولی منسوب نمی
توان سکوت را به صورت جزمی  درآورد که وی نگفته است، ھمانطور که نمی

تواند عوامل مختلفی داشته باشد، از  حمل بر موافقت ھم نمود، زیرا سکوت می
جمله این که مسأله به دیگران نرسیده باشد، یا دیگران در آن اجتھاد نکرده 

رأی نگذشته باشد، یا آن که فرد ساکت گمان باشند، یا وقت کافی برای تکوین 
کند که دلیلی برای آشکار کردن رأی خودش وجود ندارد، بدین اعتقاد که 

دارد و یا به دلیل آن  (مخالف) دیگری زحمِت جواب دادن را از دوش وی برمی
خدا ھر آن چیزی است که ھر که او معتقد به این است که حق در نزد 

یابد [یعنی قایل به تصویب مجتھدین  به آن دست میمجتھدی با اجتھاد خود 
وی نیست، یا ممکن است دادن و انکار  در فروع باشد] پس لزومی برای پاسخ
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به این دلیل باشد که از سلطانی ستمگر ترس داشته باشد، یا به خاطر ابھت 
مجتھدی دیگر از اظھار رأی خود شرم داشته باشد، پس با وجود این احتماالت 

توان جزم و یقین یافت که سکوت دلیل موافقت بوده  االتی دیگر، نمیو احتم
است و چون دلیلی ھم بر موافقت وجود ندارد، اتفاق و اجماعی نیز وجود ندارد 

 ی ھم در کار نیست.حّجت و وقتی ھم که اجماعی وجود نداشته باشد،
ی قطعی است که حّجت معتقدند که: این اجماع، ١بیشتر احناف و حنابله .٢

مخالفت با آن جایز نیست، زیرا گرچه از حیث قوت به پای اجماع صریح 
 رسد، اما مانند اجماع صریح است. نمی

استدالل این گروه، آن است که اگر قرینه وجود داشته باشد و موانعی که مانع از 
برخالف - شوند، منتفی گردند، سکوت ای بر موافقت می اعتبار سکوت به عنوان نشانه

شود. تحقق قرینه و انتفای موانع نیز وقتی روی  حمل بر موافقت می -غیر سکوت
دھد که رأی مشھور شده، به سایر مجتھدان برسد و وقت کافی برای نظر و تأمل در  می

ای که  مسأله ھم بگذرد و مانعی نیز در مقابل اظھار نظر صریِح مجتھد در مورد مسأله
اند، یا این که  ه دیگران جواب آن را دادهبه وی رسیده است؛ مانند این که گمان کند ک

معتقد باشد که دلیلی برای پاسخ به آن وجود ندارد و یا از اذیت و آزار صاحب قدرتی 
شوند؛ وجود  ھا که مانع از تصریح به رأی می در ھراس باشد و موانِع دیگری ھمانند آن

دلیلی برای عدم دیگر ی موارد مذکور محقق شد،  نداشته باشد. بنابراین، اگر ھمه
گردد و  اعتبار سکوت به عنوان عالمت موافقت وجود نداشته، اجماع محقق می

 ی قطعی است.حّجت دانیم که اجماع می
 برخی از احناف و برخی از شافعیه معتقدند که: این اجماع، اجماع نیست، لکن .٣

نظر  ظنی است. استدالل این رأی ھم آن است که حقیقت اجماع، اتفاق حّجت
به صورت حقیقی است نه به صورت حدس و گمان و این امر در اجماع  ھمه

شود، زیرا ھر قدر گفته شود که سکوت داللت بر موافقت  سکوتی محقق نمی
دارد، در داللت بر موافقت، به مانند تصریح نیست، پس اجماع به حساب 

ل اگر موانع تصریح زای- آید، اما به خاطِر رجحان داللت آن بر موافقت نمی
 آید. ی ظنی به حساب میحّجت -شود

                                           
 .٨٥ -٨٤؛ إرشاد الفحول، ص ٣٨١ی مقدسی، ص  روضة المناظر وجنة المناظر، ابن قدامه -١
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 قول راجح
واقعیت این است که امر مطلوب برای تحقق اجماع، ھمانا تحقق موافقِت  -١٦٧

ی مجتھدین بر رأی است و تحقق موافقت نیز، ھمچنان که به طریق صریح انجام  ھمه
افقت پذیرد و ما معتقد نیستیم به این که مو گیرد، به طریق داللت نیز انجام می می

سکوت  -گویند چنان که طرفداران قول دوم می- فقط در تصریح محصور شود، زیرا
صالحیت این را دارد که در صورت وجود قراین و انتفای موانع، طریقی برای داللت بر 

شود، چه در محل نیاز قرار  موافقت باشد، زیرا در این حالت، سکوت خود یک بیان می
کردن در مقابل آن برای مجتھد حرام  باشد، سکوت دارد و اگر رأی گفته شده باطل

است، خصوصًا این که ظن ما به مجتھدین این است که آنان، برای اظھاِر حق، از آشکار 
کنند، گرچه به این خاطر دچار سختی و مشکالت ھم  ساختن رأی خود امتناع نمی

مل بر رضایت کند که سکوت آنان ح شوند و ھمین ظن، این اعتقاد را در ما تقویت می
شود نه انکار و مخالفت. اما اگر: نه تواِن کامل این را یافتیم که داللت  و موافقت می

بودِن موانِع تصریح را، در  سکوت بر رضایت را بدانیم و نه توان کامل اطالع بر منتفی
ظنی  حّجت این حالت، ما معتقد بدان ھستیم که اجماع سکوتِی حاصل شده، فقط یک

 به معنای مورد نظر از اجماع نیست. است و اجماع

 اختالف مجتھدین در یک مسأله بر دو قول
اگر مجتھدان در یکی از اعصار در مورد حکم یک مسأله بر دو قول  -١٦٨
نظر یافتند، آیا ایجاد قول سوم در آن مسأله جایز است، یا نه؟ در این باب، علما  اختالف

 و توضیح؛ بدین شرح: اند؛ منع و جواز بر چند قول اختالف کرده
ایجاد قول سوم جایز نیست، زیرا محصور شدن اختالف در دو قول، اجماِع  .١

اجماع مرکب بر این امر است که  -اند چنان که خودشان نام گذاشته- ضمنی یا
شدن به رأی سوم، نقض و خرق  در مسأله قول دیگری وجود ندارد؛ پس قایل

 ست.اجماِع انجام شده است و این ھم جایز نی
در واقع، این استداللی ضعیف است، زیرا چیزی که حاصل شده است، عدم 

شدن به  شدن به یک چیز ھم، مستلزِم قایل شدن به رأی سوم است و عدم قایل قایل
اند  عدم آن شیء نیست، زیرا بین این دو فرق آشکاری وجود دارد؛ پس آنچه گفته

 شود. شان نمی دلیلی برای قول
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ای،  استدالل این قول آن است که: مادامی که در حکِم مسأله مطلقًا جایز است. .٢
میان مجتھدان اختالف به وجود آمده، ھمین دلیلی قاطع بر وجود نداشتن 

ی مجتھدین است، نه  نظر ھمه اجماع بر (حکم) مسأله است، زیرا اجماع، اتفاق
منعی در نظر حاصل نشد، دیگر  نظر برخی از آنان و وقتی ھم که این اتفاق اتفاق

ایجاد قول سوم و چھارم و اقوال بیشتر از این وجود ندارد، زیرا این اقوال 
 کنند. اجماعی را نقض و خرق نمی

گرچه این استدالل در ظاھر قوی است، اما به واقع ضعیف است، زیرا امکان آن 
نظر دارند، بخشی از  ھست که محلِّ اجماع در میاِن دو گروھی که باھم اختالِف 

ی مورد اختالف بوده و ھمین قدِر مشترک و مورد اتفاق، محل اجماع آنان باشد؛  مسأله
پس مخالفت با این قدر مشترک جایز نیست. چون اصحاب این قول از این نکته غافل 

 اند. دادن به جواز به صورت مطلق افتاده اند، در خطای تعمیم بوده
ارند، قدر مشترک و نظر د توضیح دارد؛ اگر میان دو گروه که باھم اختالف .٣

ی مورد توافقی وجود داشت، دیگر ایجاد قول سومی که با این قدر  نقطه
مشترِک محل اجماع مخالف باشد، جایز نیست، زیرا این قول سوم خرق و نقض 

آید و این ھم جایز نیست؛ اما اگر قول سوم  اجماِع صورت گرفته به حساب می
ترک و مورد اتفاق نداشت، در این برخورد و مغایرتی با ھیچ چیز از قدِر مش

صورت، ایجاد قول سوم در مسأله جایز است، زیرا در این حالت، این قول سوم 
تعارضی با ھیچ اجماعی ندارد. اینک، برای توضیح این قول چند مثال ذکر 

 شود: می
الف. صحابه، در مورِد میراث جد با برادران و خواھران أبوینی یا پدری، بر دو قول 

کند و به تنھایی میراث  ف داشتند: نخست، این که جد برادران را َحجب میاختالباھم 
برد، اگر کسی غیر از خودشان با آنان نباشد. دوم، این که جد با برادران ارث  را می

کند. پس قدر مشترک و متفق علیِه بین صاحبان این دو  برد و آنان را حجب نمی می
برادران است و اختالف، در این است که: آیا جد بردن جد ھمراه با  قول، ضرورت ارث

کند؟ پس ایجاد قول سوم مبنی بر  کند یا حجب نمی برادران و خواھران را حجب می
که بیانگر - بردن جد با برادران، قول جایزی نیست، زیرا اجماِع سابق را عدِم ارث

 -خالف استی مشترک دو گروه م بردن جد ھمراه با برادران است و نقطه ضرورت ارث
 کند. نقض و خرق می
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ای که شوھرش وفات یافته است،  ی زن حامله ب. صحابه، ھمچنین، در مورد ِعده
گروھی از آنان معتقد بودند که: این زن با وضع حمل از عده نظر یافتند؛  باھم اختالف

تری  به این بودند که ھرکدام از دو عده مدت طوالنیشود و گروھی دیگر قایل  خارج می
ی وی است، یعنی اگر گذراِن عده با چھار ماه و ده روز، بیشتر طول  ، آن عدهداشت

کشید، وضع  ی وی است و اگر با وضِع حمل مدت بیشتری طول می کشید، این عده
ی مشترک بین دو گروه این است  شود که نقطه شود. مالحظه می ی او می حمل عده

شود. پس ایجاد  ماه و ده روز اکتفا نمیکه قبل از وضع حمل، به گذراِن عده به چھار 
قول سوم که بیانگر این باشد که قبل از وضع حمل عده به چھار ماه و ده روز محاسبه 

کند و خرِق اجماع  یرا قدر مشترک و مورد توافق را نقص میزشود، صحیح نیست،  می
 ھم جایز نیست.

ی  رض ندارد، مسألهج. مثال ایجاد قول سوم که با قدر مشترک و مورد توافق تعا
انحصار میراث در والدین و یکی از زوجین است که مجتھدیِن عصر اول در این مسأله 

ی مال را به صورت  گفتند که مادر یک سوم از ھمه باھم اختالف داشتند و برخی می
که اگر زوجه بود، ؛ شود برد و سپس، سھم یکی از زوجین به وی داده می مفروض می

مانده  برد و سپس، باقی شود و اگر زوج بود، یک دوم را می اده مییک چھارم به وی د
شود. گروھی دیگر معتقد بودند که: مادر، یک سوِم باقِی بعد از فرِض  به پدر داده می

ماند به طریق تعصیب به پدر داده  برد و آنچه که از ترکه باقی می یکی از زوجین را می
ی مال  ، معتقد بود که: مادر، یک سوِم ھمهشود. محمد بن سیرین، در عصر تابعین می

برد، اگر زوجه ھمراه با والدین متوفی وجود داشته باشد و مادر یک سوِم باقِی  را می
بینیم که  داشته باشد. میبرد، اگر زوج با والدیِن متوفی وجود  بعد از فرِض زوجه را می

ندارد و بنابراین، نقض  این قوِل محمد بن سیرین تعارضی با قدِر مشترک دو قول سابق
 شدن به آن بالمانع است. آید و قایل اجماع به شمار نمی

د. فقھای عصِر اول، در مورد میزان حق زوجه در فسخ نکاح، در صورت وجوِد َبَرص 
زوجه، باھم اختالف داشتند و برخی، معتقد بودند  دریا جنون یا َعَته یا َرتق و یا َقَرن 

شود و برخی، معتقد بودند که: فسخ جایز نیست، زیرا  سخ میی این عیوب ف که: با ھمه
کند. حال، اگر یکی از مجتھدین بگوید:  زوج دارای حق طالق است و این کفایت می

ھا جایز نیست، این قول وی  فسخ با فالن عیب و فالن عیب جایز است و با سایر عیب
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اق ندارند که ھمانا برخی نقض اجماع نیست، زیرا دو قابل سابق بر یک قدِر مشترک اتف
 ھاست. از این عیوبی است که قول سوم قایل به فسخ با آن

 قول راجح از میان این اقوال
نگرد و حتی اگر اجماع را  قول سوم راجح است، زیرا به حقیقت اجماع می -١٦٩

ی مورد اختالف بیابد، ایجاِد قول سوِم معارض با آن را جایز  در یکی از جزئیاِت مسأله
بیند، زیرا امِر  داند؛ اما اگر این اجماع را نیابد، دیگر مانعی در ایجاد قول سوم نمی ینم

چنان که اصحاب قول - ممنوع قول سومی است که ناقِض یک اجماع سابق باشد و
ی تعداد آرای افرادی که باھم اختالف دارند،  اجماِع سابق ھم بر پایه -گویند اول می

ایجاد قول سوم مطلقًا جایز نیست، بلکه فقط براساس احکام ریزی تا گفته شود که  پایه
شود و گاھی ھم، ممکن است که در برخی از جزئیات مسأله  ریزی نمی مسایل پایه

اختالف  -چنان که در مثال آمد- نظر حاصل شود، گرچه در آن، به طور کلی اتفاق
کنیم که گویی یکی از  ی ارِث جد با برادران، چنین فرض می وجود دارد. مثًال در مسأله

گوید:  برد و گروه دیگر می گوید: اگر برادران ھمراه جد باشند، جد ارث می دو گروه می
بینیم که امر جزئِی مورد توافق در این  برند، اگر با جد باشند. که می برادران ارث نمی

د برد؛ پس ایجاد قولی که ناقِض این امر جزئِی مور مسأله، این است که جد ارث می
 توافق باشد، جایز نیست.

 مستند اجماع
اجماع باید دارای مستندی شرعی باشد، زیرا اظھار نظر در امور دینی بدون  -١٧٠

باشد و چنین  علم و بدون دلیل، اظھار نظر براساس ھوا و ھوس است و قطعًا خطا می
ذکر شد، از شود، زیرا امت، بنا به داللت احادیثی که قبًال  امری جایز نیست و واقع نمی

 خطا معصوم است.
است، مثًال اجماع بر حرمِت نکاح با سّنت  سند اجماع گاھی از قرآن و گاھی از

جدات و دختران فرزندان، ھر قدر ھم پایین بروند، مستند به این آیه است که 

َ�ُٰتُ�ۡم َوَ�َناتُُ�مۡ ﴿فرماید:  می مَّ
ُ
مادرانتان و ازدواج با «، ]٢٣[النساء:  ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

» أمھات«زیرا اجماع علما بر این منعقد شده که مراد از  .»دخترانتان بر شما حرام است
آیند [یعنی زنانی که اگر  در این آیه کریمه، زنانی ھستند که اصول مرد به شمار می

شود، ھر قدر ھم از مرد دور باشند و  نبودند آن مرد ھم نبود] پس شامل جدات می
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فروع مرد از زنان ھستند، پس شامل دختران ُصلبی و دختران فرزندان  »بنات«مراد از 
 ی نسبی زیادی از مرد داشته باشند. فاصلهشود، ھر قدر این دختران  می

ھای مبنی بر سنت، اجماع علما به دادن یک ششم از میراث به  و از جمله اجماع
 به جده یک ششم ارث را داد. ج جده است، زیرا رسول خدا

اصول در مورد جواز انعقاد اجماِع مبتنی بر اجتھاد یا قیاس باھم اختالف علمای 
ای چون داود ظاھری و ابن جریر طبری  اند، اما عده دارند؛ اکثِر علما آن را جایز دانسته

ھایی منعقد  اند. ما به رأی اکثریت متمایلیم، زیرا در زمان صحابه اجماع آن را منع کرده
آوری قرآن  ھاد یا قیاس بوده است، از جمله، آنان بر جمعھا اجت شده که مستند آن

آید و  اجماع کردند و مستند آنان مصلحت بود که یکی از انواع اجتھاد به شمار می
ھمچنین، صحابه و علما در مورد ایجاد اذان سوم برای نماز جمعه با عثمان بن عفان 

ردم بود، خصوصًا به افرادی ھا مصلحِت اعالم زمان نماز به م موافقت کردند و سند آن
اجماع آنان بر تحریم چربی خوک با قیاس  ی زیادی از مسجد داشتند و نیز، لهکه فاص

 .١آن بر تحریم گوشت خوک

 امکان انعقاد اجماع و اختالف در آن
جمھور علما قایل به امکان انعقاد اجماع و وقوِع َعملی آن ھستند و برخی،  -١٧١

قایل به این ھستند که انعقاد اجماع ممکن نبوده و اصًال واقع چون نظام از معتزله ھم، 
نشده است. استدالل این گروه به آن است که شناخت شخص مجتھدان کار دشوار یا 

ای برای تمییز مجتھد از غیر مجتھد وجود ندارد، تا جایی که  محالی است، زیرا ضابطه
ز شھر وی یا از شھری دیگر اگر شخصی در شھر خود معروف به اجتھاد باشد، کسانی ا

کنند و حتی اگر ھم معروف به  در مورد اھلیت وی برای اجتھاد با او مخالفت می
عّلت  ھا برای اجتھاد نیز وجود نداشته باشد، به اجتھاد باشند و مخالفی با اھلیِت آن

ی مسأله  ھای مختلف، گرد آمدِن آنان و عرضه پراکنده بودِن علما در شھرھا و سرزمین
ر آنان جدًا مشکل است و حتی اگر خواسته شود که مسأله در ھمان سرزمیِن خوِد ب

ھا بر آنان عرضه شود، باز ابالغ آن به ھریک از آنان و شناخت رأی وی به صورتی  آن
گردآوری تمامی آرا، ماندِن وی بر رأی خود تا زمان  قابل اطمینان و یقین یافتن به باقی

ھا ھمه، اجماع باید دارای سند باشد که این  الوه بر اینجدًا مشکل و دشوار است و ع

                                           
 .٣٢٠/ ١آمدی  -١
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شناسند و عادتًا از آن غافل نیستند، زیرا شأن  سند، اگر قطعی باشد، مردم آن را می
گردد و در این صورت ھم، نیازی به اجماع  قطعی این است که شناخته و شایع می

بر آن توافق شود، زیرا وجود ندارد، و اگر ھم سند ظنی باشد، عادتًا محال است که 
 ھای آنان در استنباط متفاوت است. افکار مجتھدین و قریحه

گویند، ِصرِف تشکیک در  استدالل جمھور این است که: آنچه مخالفان این باب می
شود و دلیِل امکان وقوع  نمیتوّجه  امری است که وقوع آن ممکن است، پس به آن

حاب واقع شده و اجماعات زیادی از آنان اجماع ھم این است که عمًال در زمان اص
برد،  برای ما نقل شده است، مانند اجماع آنان بر این که در میراث جده یک ششم می

شان بر بطالِن ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و اجماع آنان بر صحت  اجماع
ن آن، شده میان فاتحا نکاح بدون َمھر المسمی، اجماع بر عدم تقسیِم اراضِی فتح

اجماع بر این که برادران و خواھراِن پدری در صورت عدم وجود برادران و خواھران 
شوند، اجماع آنان بر این که پسِر بالفصل پسِر پسر را َحجب  ابوینی جایگزین آنان می

شماِر دیگر که انعقاد اجماع در موارد مذکور دلیلی قاطع بر  کند و اجماعات بی می
 شود که: اجماع واقع نشده و واقع نخواھد شد؟ س چگونه گفته میامکان وقوع آن است، پ

 لزوم تفصیل دادن در این اختالف
رأی ما در این اختالف، وجوب تفصیل است؛ پس نه قول جمھور را به صورت  -١٧٢

کنیم و تفصیل مورد  کنیم و نه قول مخالفان را به صورت مطلق رد می مطلق قبول می
 گوییم: ی مخالفان است، پس می ادّله نقدنظر ھم مستلزم مناقشه و 

اند به این که: اگر مستند اجماع قطعی باشد، از  این که مخالفان استدالل کرده .١
ماند و در این صورت دیگر نیازی به اجماع نیست و اگر سند  مردم پنھان نمی

شود؛  آن ظنی باشد، عادتًا توافق آنان بر آن محال است، پس اجماع منعقد نمی
گفت که: این استدالل، با ھردو قسمت خود، دلیلی برای قول آنان نیست، باید 

افزاید و  زیرا اگر مستنِد اجماع دلیل قطعی باشد، اجماع بر قوت این دلیل می
مانند  باشد،دیگر نیازی به بحث از دلیل آن وجود ندارد و اگر مستنِد آن ظنی 

ند، اگر این دلیل ظنی دا خبر آحاد، عادت امکان اجماع بر آن را محال نمی
دارای داللت واضح و معنی روشن باشد و در این حالت، دلیل ظنی، با اجماع، 

 کند. ی دلیل قطعی ترفیع پیدا می تا مرتبه
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پراکندگی مجتھدان در شھرھای عّلت  اند به آن که به این که استدالل کرده .٢
ین قول مختلف امکان شناخت شخص مجتھدان وجود ندارد... باید گفت که: ا

جای تأمل و مناقشه دارد و در آن، درست این است که گفته شود که روزگار 
شود: عصر صحابه و عصر افراد بعد از  علمای سلف به دو عصر متمایز تقسیم می

آنان؛ در عصر صحابه، خصوصًا در عصر ابوبکر و عمر، تعداد مجتھدان کم بود و 
ه در مدینه سکونت داشتند، یا آن آنان افرادی شناخته شده بودند و تقریبًا ھم

شان آسان بود و اجتھاد  که در مکانی بودند که دستیابی به آنان و شناخت آرای
با این توصیفی که در مورد - گرفت، پس در این عصر ھم شکل شورا به خود می

انعقاد اجماع جدًا آسان بود و عمًال اجماعات زیادی نیز از آنان به ما  -آن شد
اند و  ھا استدالل کرده ، از جمله اجماعاتی که جمھور به آننقل شده است

ی این اجماعات به  ھمه اندکی پیش ذکر گردید. آری، شاید گفته شود که:
اند؛ این درست است و ما ھم منکر آن نیستیم، لکن در این  شکل صریح نبوده

اجماع سکوتی در نزد گروھی  -چنان که ذکر شد- چه چیزی وجود دارد؟ زیرا
ز علما به مانند اجماع صریح است و اگر گفته شود که: اجماِع سکوتی از منظر ا

نیست و پس در این صورت، اجماِع سکوتی صحابه نه دلیلی بر  حّجت ای عده
است؛ در جواب خواھیم گفت: اجماع  حّجت وقوع اجماع است و نه بر دیگران

 سکوتی صحابه به چند دلیل باید در حکم اجماع صریح باشد:
 ھا، چنان که گفتیم. شدن شخص آن تهبودن تعداد و شناخ کم -
دانستند، بدون  را حق می شان در آنچه که آن دستی کردن روش آنان و پیش -

از تمایل زیادشان به وفاداری به عھدی که خدا عّلت  اس از کسی، بهترس و ھر
علما گرفته که باید حق را بیان کنند و آن را کتمان نکنند و در استدالل بر این 

ی صحابه، ھمین کافی است که بگوییم که: آحاد مسلمانان  سخِن ما درباره
دارای این صفت بودند، چه مثًال: روزی زنی عمر را در حالی که بر منبر بود و 

ی زنان کم  شده بود که باید َمھریه خواند به این خاطر که قایل به این خطبه می
ای داشته باشد  شود، مورد اعتراض قرار داد، بدون این که از چیزی ھم واھمه

ی تقسیم  جر و بحث بالل با عمر بن خطاب در مورد مسألهو یا مناقشه و 
اراضی فتح شده نیز امری شایع و معروف است که در این ماجرا، بالل آشکارا با 

نمود و حتی به تندی با او سخن گفت و این که عمر امیِر قول عمر مخالفت 



 ١٩١  اجماعفصل سوم: دلیل سوم، 

مؤمنان بود ھم، بالل را از مخالفت با وی منع نکرد و عمر فقط توانست که 
و بیشتر از این ». پروردگارا! مرا از دست بالل و ھمراھان او نجات بده«بگوید: 

قوم ی این  چیزی نگفت و با بالل تندی نکرد. حال، وقتی که شیوه و سیره
چنین است، مشکل بتوان گفت که سکوت مجتھداِن آنان از روی رضایت و 

توانیم به صورت قطعی بگوییم که مادام  موافقت نبوده است، بلکه ما تقریبًا می
شود و  که رأی به آنان رسیده باشد، سکوت آنان حمل بر رضایت و موافقت می

ھا در مدینه یا در  آنکمی تعدادشان و وجود عّلت  رسیدن رأی به آنان ھم به
 مکانی نزدیک به آن جا، آسان بوده است.

ھای دوردست و  پراکندگِی فقھا در سرزمینعّلت  اما بعد از عصر صحابه، به
شھرھای زیاد مسلمانان و کثرت تعدادشان و اختالف مشرب فکری آنان و عدم انجام 

اجماع منعقد شده اجتھاد به شکل شورایی به مانند عصر اول، مشکل بتوان گفت که 
ای در برخی از  توان گفت این است که: احکام اجتھادی است و نھایِت چیزی که می

ھا پیدا و شناخته نشده  مسایل ایجاد شده و شھرت یافته است و مخالفی ھم برای آن
بر عدم وجود  -با وجود وضعیتی که توصیف شد- است؛ لکن عدم شناخت مخالف

توان آن را اجماع و حتی اجماع سکوتی به  جه، نمیمخالف داللت ندارد و در نتی
 حساب آورد.

 اھمیت اجماع در زمان حاضر و امکان انعقاد آن
ی احکام است که در  ادّله اجماع یکی از مصادر مھم فقه اسالمی و دلیلی از -١٧٣

توان در شناخت حکم شرعِی وقایع  مورد صحت و اعتبار آن دلیل وجود دارد. پس می
از آن استفاده نمود، اما این استفاده فقط  -در عصر حاضر زیاد ھستندکه - جدید

پذیرد که فقھا گرد آیند و مسایل بر آنان عرضه شود و آرای آنان در آن  وقتی انجام می
بخش است که مجمعی  تنھا وقتی نتیجه -به نظر ما- مسایل شناخته شود. این امر ھم

الم در آن گرد آیند و این مجمع مکان ی فقھای عالم اس فقھی تشکیل گردد که ھمه
معینی داشته باشد و تمامی امکانات الزم برای آن، چون بودجه، کتاب، کارمند، 

ای  صورت دورهبندی شده و به  چابخانه و غیره، مھیا گردد و در اوقات معین و زمان
و ھا در پرت برگزار شود و مسایل و وقایع جدید جھت بررسی و ایجاد احکام برای آن

نصوص شرعی و قواعد و مبادی عموِم شریعت بر مجمع عرضه گردد و آنگاه، این احکام 
ھا و اظھار نظر اھل علم در  ای یا کتب خاصی برای اطالع مردم از آن دورهدر نشریات 
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مورد آن منتشر شود، زیرا احتمال دارد که برخی از فقھا بنا به ھر دلیلی نتوانند در این 
ن صورت که از این افراد خواسته شود که آرای خود را ییند؛ بدمجمع فقھی شرکت نما

به صورت مستقیم به مجمع فقھی یا نمایندگی مجمع در نقاط مختلف بفرستند و 
ی تبلیغ، از پخش رادیویی (و  اشکالی ھم ندارد که جھت گسترش بیشتِر حوزه

اء و نظریات رسیده ای) استفاده شود و سپس، مجمع، آر ھای ماھواره تلویزیونی یا کانال
ی خویش را مورد بررسی قرار دھد و اگر اعضای مجمع  به خود در مورد آرای منتشره

بر حکمی به توافق رسیدند، آن حکم، حکم اجماعی باشد که در این صورت، این اجماع 
 نزدیک به اجماع مورد نظر اصولیون بوده و عمل به موجِب آن واجب است.



 

 

 فصل چهارم:
 دلیل چهارم، قیاس

 تعریف قیاس
گرفتن یک چیز با چیز دیگر است، مثًال وقتی  قیاس در لغت، به معنی اندازه -١٧٤

این بدین معنی است که زمین را با متر » قستُ األرضَ باملرت«شود:  که گفته می
ی یک چیز با چیز دیگر جھت شناخت ارزش  م. نیز، قیاس بر مقایسهگیری کرد اندازه

ی قیاس این بوده و سپس،  شود. معنی اولیه ھرکدام نسبت به دیگری ھم اطالق می
ھا ھم شایع شده، خواه  کردِن آن استعماِل قیاس در معنی تسویه بین دو چیز و مساوی

ل مانند این که کسی بگوید: ی معنوی. مورد او محسوس باشد و خواه تسویهی  تسویه

، یعنی این ورقه را با این ورقه برابر کردم و مورد دوم »قستُ هذه الورقةَ هبذه الورقة«

لمُ فالنٍ ال يقاس بعلمِ فالن«مانند این که کسی بگوید:  یعنی علم فالنی با علم فالنی » عِ
 مساوی نیست.

ای را که راجع به حکم آن  مسألهقیاس در اصطالح اصولیون، عبارت است از این که 
ای کنیم که در مورد حکم آن نص  نصی وجود ندارد از لحاظ حکم ملحق به مسأله

ای را که نصی در مورد حکم آن وجود ندارد،  وجود دارد؛ یا عبارت است از این که واقعه
 درای که حکِم منصوٌص علیه دارد مساوی سازند، به این دلیل که ھردو واقعه  با واقعه

 .١حکم باھم مساوی ھستندعّلت 
دھد و  ای به نص، حکمی معین می توضیِح تعریف این که: شارع، گاھی برای واقعه

شود که در مورد  ی دیگری ایجاد می یابد و سپس، واقعه این حکم را درمیعّلت  مجتھد
ی اول است؛  حکم مساوی با واقعهعّلت  ای وجود ندارد، لکن در حکم آن نص شرعی

ی اول ملحق کرده، آن دو را در حکم باھم  ین حال، مجتھد این واقعه را به واقعهدر ا
کردن، قیاس است. اصولیون، گاه از قیاس تعابیر دیگری ھم  کند و این الحاق برابر می

                                           
؛ ١٩٨ -١٩٧الحرمین، ص  برای تعاریف دیگر در مورد قیاس، نک: شرح الورقات فی األصول، امام -١

 .٥٤/ ٢به بعد؛ المستصفی  ٢٦٣/ ٣؛ آمدی ١٩٨إرشاد الفحول، ص 
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تسری دادِن حکم از یک واقعه به «و » ی دو واقعه در حکم تسویه«دارند، مانند 
بر یک معنی داللت دارند » تسری«و » تسویه«، »الحاق«پس عبارات ». ی دیگر واقعه

ی معلوم به وقایع دیگری است  دادن حکم منصوٌص علیه در یک واقعه که ھمان تسری
 با آن واقعه مساوی ھستند که این عمل قیاس است.عّلت  که از نظر

کند که  کند، بلکه فقط آن حکمی را کشف می بنابراین، قیاس حکمی را ایجاد نمی
 به دلیل وجود- ماِن وجود در مقیٌس علیه، در مقیس ھم موجود بوده استاز ھمان ز

و نھایت چیزی که در این مسأله وجود  -کم در مقیس و مقیٌس علیه ھردوحعّلت 
حکم در مقیس به دست عّلت  دارد، آن است که ظھور حکم در مقیس تا زمان کشف

ِف حکم است نه ایجاد مجتھد، به تأخیر افتاده است؛ پس در این صورت، قیاس کاش
حکم و بیان اشتراک مقیس و عّلت  ی آن و عمل مجتھد ھم محدود به شناخت کننده

کند که حکم در این دو مسأله یکی  حکم است و مجتھد آشکار میعّلت  مقیس علیه در
 است.

 ارکان قیاس
 :شود که قیاس چھار رکن دارد از تعریف اصطالحِی قیاس، روشن می -١٧٥

شود و آن چیزی است که حکم منصوص  مقیس علیه ھم نامیده میکه  اصل: .١
 دارد.

ای است که نص در مورد اصل آورده و با قیاس،  که حکم شرعی حکم اصل: .٢
 شود. قصد تسری دادِن آن به فرع می

شود و آن چیزی است که حکم منصوص ندارد و  که مقیس ھم نامیده می فرع: .٣
 احب حکِم اصل شود.شود که به طریق قیاس، آن ھم ص قصد می

که وصف موجود در اصل و ھمان چیزی است که به خاطر آن در مورد  علت: .٤
اصل حکم تشریع شده است و به خاطر وجود آن در فرع ھم، قصد برابر کردن 

 شود. فرع با اصل در این حکم می
ی عملیاِت قیاس  شود، نتیجه یا ثمره حکمی که در طی قیاس برای فرع ثابت می

 آید. کی از ارکان قیاس به شمار نمیاست؛ پس ی



 ١٩٥  فصل چهارم: دلیل چهارم، قیاس

 مورد قیاس درهایی  مثال
َها ﴿فرماید:  وارد شده است که می -در قرآن- در مورد تحریم خمر، نص .١ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ِينَ  نَصاُب وَ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓواْ إِ�ََّما  ٱ�َّ
َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
ۡيَ�ٰنِ رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�  ٱلشَّ

اید،  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ٱۡجَتنُِبوهُ فَ 
باشند؛  آزمایی پلیدند و عمل شیطان می خوارگی و قماربازی و بتان و تیرھای بخت می

ی از فقھا، اسم ا عده در نزد» خمر«و  .»پس از پلیدی دوری کنید تا رستگار شوید
این ماده،  پس ١آید؛ است که فقط از انگور به دست می ای کننده نوشیدنی مست

اعالم کرده و نبیِذ  -که تحریم است- اصلی است که نص (قرآن) حکم آن را
عّلت  ھا وارد نشده است، لکن خرما یا جو فرعی است که نصی در مورد حکم آن

کننده بودن، در نبیذ خرما و جو  حکم وارد شده برای شراِب انگور، یعنی مست
ھم وجود دارد؛ پس این دو ھم، به خاطر اشتراک در علت، بر شراِب انگور 

 گردند. قیاس شده، دارای حکم شراب انگور یعنی تحریم می
قتل مورث به دست وارث، اصلی است که نص در مورد حکم آن وارد شده است  .٢

شدن وارث از ارث است؛ نص مذکور ھم این حدیث است که  و حکم، محروم

َقاتُِل «فرماید:  می
ْ
 يَرُِث ال

َ
حکم نیز به کار بردن عّلت  ».برد قاتل ارث نمی«، »ال

ای برای زودتر رسیدن به ارث قبل از رسیدن  قتل عمد عدوانی به عنوان وسیله
ی سوء قاتل به خودش برگشت داده  زمان آن است که در حکم، این انگیزه

رد حکم قتِل شود؛ حال در مو شدن از ارث مجازات می شده، وی با محروم
ی اول  موجود در واقعهعّلت  موِصی به دست موصی له نصی وجود ندارد، لکن

در این واقعه نیز وجود دارد که ھمان تالش نامشروع برای زود رسیدن به یک 
ی قتل موِصی به دست  چیز قبل از فرا رسیدن زمان آن است؛ پس واقعه

ی قتل مورث  ، به واقعهحکمعّلت  اشتراک دو موضوع دوعّلت  موصی له ھم به
گردد و بدین وسیله،  شود و در حکم با آن مساوی می به دست وارث ملحق می

 گردد. موصی له از موِصی به محروم می

                                           
کننده است، چنان که در حدیث شریف آمده  ی مواد مست صحیح این است که خمر اسم ھمه -١

لکن ما جھت ». کننده است، خمر است و ھر خمری حرام است ھر چیزی که مست«است: 
 گروه از فقھا را به عنوان مثال ذکر کردیم. توضیح عملیات قیاس، قول این
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انجام بیع بر بیع دیگری یا خواستگاری بر خواستگاری دیگری جایز نیست، زیرا  .٣

ْؤِمُن امل«فرماید:  در حدیثی می ج در نص از آن نھی شده است و رسول خدا
لُّ لِلمؤمِن أ ال َ�ُطَب ىلع ِخْطبِة أِخيِه ْن يَبْتاَع ىلع بَيِع أِخيِه، وأُخو املؤِمُن، فَال َ�ِ

مؤمن برادر مؤمن است، پس برای وی حالل نیست که بر «، »حىت يََذرَ 
خواستگارِی برادر خود خواستگاری کند یا بر بیع او بیع انجام دھد تا این که او 

حکم در دو مورد مذکور در این جا عّلت  ».یا بیع را ترک کندن خواستگاری آ
ر رساندن به او ھست آن است که در این کارھا نوعی تجاوز به حق دیگری و آزا

گردد؛ حال اگر کسی چیزی را  و در نھایت، موجب ایجاد دشمنی و کدورت می
ر اجاره اجاره گرفت و دیگری رفت تا آن را برای خود اجاره کند [یعنی اجاره ب

 ای است که در مورد حکم آن نصی وجود ندارد؛ پس به انجام دھد] این واقعه
ی اول قیاس شده  حکم، آن ھم برای واقعهعّلت  اشتراک این دو واقعه درعّلت 

 گردد. ی اول مساوی می و در این حکم، یعنی نھی از آن، با واقعه
ت، زیرا خدای متعال در دادن بیع در وقت اذان نماز جمعه، منھٌی عنه اس انجام .٤

َها ﴿فرماید:  نصِّ آیه در مورد حکم آن می ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� لَٰوةِ  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ ِمن يَۡوِم  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنتُۡم  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُروا
اید! ھنگامی که در روز جمعه  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٩: [الجمعة ﴾٩َ�ۡعلَُمونَ 

برای نماِز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را 
عّلت  .»رھا سازید؛ این برای شما بھتر و سودمندتر است اگر بدانید و متوجه باشید

دارد  برای رفتن به نماز باز میحکم ھم این است که انجام بیع فرد را از تالش 
در کارھای عّلت  و احتمال فوت و قضا شدِن نماز جمعه وجود دارد که این

کردن در این وقت نیز وجود  کردن و یا نکاح گرفتن یا رھن دیگری چون اجاره
ھا  شود که آن این می -ھا بر بیع با قیاِس آن- دارد؛ پس حکم این تصرفات ھم

 نیز مورد نھی ھستند.
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 ١شرایط قیاس
عملیات قیاس، فقط وقتی صحیح است که شرایط خاص آن وجود داشته  -١٧٧

 دارد.تعّلق  باشد که برخی از این شرایط به اصل و برخی دیگر به سایر ارکان قیاس
نباشد، یعنی حکم آن با نص یا اجماع  ن است که فرِع اصِل دیگریشرط اصل ای

ت، به مقداری تفصیل نیاز خصوصًا شرایط علّ  ثابت شده باشد؛ اما شرایط ارکان دیگر،
 دارد.

 الف. شرایط حکم اصل
ثابت سّنت  حکم اصل، یک حکم شرعی عملی بوده و با نصی از قرآن یا -١٧٨ .١

شده باشد؛ اما اگر با اجماع ثابت شده باشد، در این صورت، برخی از اصولیون 
 مبتنی بر شناختمعتقدند که: در این حالت قیاس صحیح نیست، زیرا قیاس 

حکم است و براساس وجود آن در فرع ھم ھست که فرع در حکِم اصل عّلت 
شود و این مورد نیز در آنچه که حکم آن با اجماع ثابت شده  با اصل برابر می

گیرد، زیرا در اجماع ذکر مستند شرط نیست و با عدِم ذکر  است، انجام نمی
نتیجه، قیاس ممکن نیست. اما شود و در  حکم شناخته نمیعّلت  مستند ھم،
دادن حکم به فرع با قیاس ھم صحیح است، اگرچه  گویند: تسری دیگران می

حکم به طرق مختلفی عّلت  که حکم نیز با اجماع ثابت شده باشد، زیرا شناخت
پذیرد؛ مانند: مناسبت بین اصل و حکم آن که بعدًا ذکر خواھد شد؛  صورت می

عّلت  اشکالی ایجاد نکرده، مانع شناختپس عدم ذکر مستند در اجماع 
شود. این قول راجح است؛ اما اگر حکم فقط با قیاس ثابت شده باشد،  نمی
توان آن را اصل قرار داد و چیزی را بر آن قیاس نمود، بلکه واجب است که  نمی

 قیاس مستقیمًا بر اصلی انجام بگیرد که دارای حکم منصوص است.
اشد، یعنی مبتنی بر علتی باشد که عقل توان حکم دارای معنایی معقول ب .٢

حکم و ادراک تحقق عّلت  ادراک آن را داشته باشد، زیرا اساس قیاس، ادراک
 -اشتراک اصل و فرع در علتعّلت  به- آن در فرع است تا بدین طریق بتوان

با عقل متعذر عّلت  حکم اصل را به فرع ھم تسری داد و اگر امکان ادراک

                                           
 ٢٧٧/ ٣به بعد. آمدی  ٣٢٥/ ٢به بعد؛ المستصفی  ٢٥٠/ ٢فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  -١

 به بعد.
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گویند: در  غیر ممکن خواھد بود و به ھمین دلیل نیز، علما میباشد، قیاس ھم 
گیرد؛ احکاِم تعبدی احکامی ھستند که  احکام تعبدی، ھیچ قیاسی انجام نمی

داند و برای ھیچکس ھم راھی نگشوده، تا  ھا را می فقط خدای متعال علِل آن
کردن جلد  ھای نماز، محدود از آن راه به آن علل علم یابد، مانند تعداد رکعت

زن و مرد زناکار در صد ضربه شالق، جلد قاذف در ھشتاد ضربه، طواف کعبه 
در حج در تعداد مخصوص، سعی بین صفا و مروه در تعداد معین و امثال 

 ھا. این
اما اگر حکم اصل معنای معقولی داشته باشد، یعنی مبتنی بر علتی باشد که ادراک 

و تحقق آن در عّلت  ، قیاس صحیح است، اگرآن برای عقل ممکن باشد، در این حالت
فرع دانسته و شناخته شود، خواه حکم اصل از احکام عزیمتی باشد، یعنی احکامی که 

اند و خواه از احکامی باشند که رخصت ھستند، یعنی احکامی که  ابتداءًا تشریع شده
قاتل از میراث و اند؛ مورد اول، ماننِد تحریم شرب خمر، منع وارِث  استناءًا تشریع شده

خوردن مردار و سایر امور حرام که در ھنگام ضرورت ، ١مورد دوم، ماننِد بیع عرایا
 .٢شود) ھا مرتفع می (حرام بودن آن

                                           
عرایا، بیعی است که در آن رطِب موجود بر باالی درخت، به صورت تخمینی، به میزان آن تمر  -١

از  ج رسول خدا«فرماید:  دیث شریف ثابت شده که میشود. حکم این بیع با این ح فروخته می
این که چیزی به ھم جنس خود فروخته شود و یکی از این دو بیشتر از دیگری باشد، نھی 

از  ج رسول خدا«و در صحیح بخاری آمده است: ». اند اند، اما در مورد عرایا رخصت داده کرده
که اکنون پس انگور » در مورد عرایا اجازه دادند مزاینه، یعنی بیع خرما با خرما نھی فرمودند، اما

نیز بر آن قیاس شده و جایز است که آن را ھم در زمانی که بر باالی درخت است، به صورت 
 تخمینی به ھمساِن آن کشمش فروخت.

مُ ٱوَ  لَۡمۡيَتةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿فرماید:  خدای متعال می -٢ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱَوَ�ُۡم  �َّ
ُ
ٓ أ ِ ٱَوَما  ۦبِهِ  �َّ

َ�َل  �َِّطيَحةُ ٱوَ  لُۡمَ�َّدِيَةُ ٱوَ  لَۡمۡوقُوَذةُ ٱوَ  لُۡمۡنَخنَِقةُ ٱوَ 
َ
ٓ أ ُبعُ ٱَوَما ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  لسَّ  �ُُّصِب ٱإِ�َّ َما َذكَّ

 َ ن �
َ
ْ َوأ ِ  ۡسَتۡقِسُموا ۡزَ�ِٰم� ٱب

َ
�ۡ  ۗ ِينَ ٱ يَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱَ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم  �َّ َ�َفُروا

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ ۡخَشۡوِن� ٱوَ 
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ِديٗناۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ

ثٖۡ� َفإِنَّ  ۡضُطرَّ ٱَ�َمِن  ِ َ ٱِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف ّ�ِ بر شما حرام «، ]٣[المائدة:  ﴾٣وٞر رَِّحيمٞ َ�فُ  �َّ
ھا برده شود و به  است مردار، خون، گوشت خوک، حیواناتی که در ھنگام ذبح نام غیر خدا بر آن

زدن کشته  اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک نام دیگران سر بریده شوند، حیواناتی که خفه شده
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منحصر عّلت  آن در فرع ممکن باشد؛ چرا که اگرعلتی داشته باشد که تحقیق  .٣
بود، به اصل باشد و تحقق آن در غیر اصل ممکن نباشد، قیاس ممتنع خواھد 

حکم است و بنابراین، اگر عّلت  زیرا قیاس مستلزم اشتراک فرع و اصل در
ھم عّلت  حکم در غیِر اصل متصور نباشد، اشتراک اصل و فرع درعّلت  وجود

ی  مانند قصر نماز، یا اباحهمتصور نخواھد بود و در نتیجه، قیاس ممکن نیست؛ 
غرض از آن ھم، دفع حکم در این دو، سفر است و عّلت  افطار در سفر که

شود، دیگر امکان  ، لکن این علت، یعنی سفر، در غیر مسافر محقق نمیمشّقت
کننده  فرسا و خسته ھای طاقت آن نیست که کسی که کارھای سخت و شغل

 دھد، بر مسافر قیاس شود. انجام می
حکم اصل مختص به اصل نباشد، زیرا اختصاص حکم به اصل مانع از تسرِی آن  .٤

شود و اگر ترسی ممتنع شود، قیاس ھم به طور قطع ممتنع است،  یبه فرع م
زیرا در این حالت، قیاس مناقض دلیلی است که بر اختصاص حکم به اصل 
داللت دارد و قیاسی که مغایر و مناقض دلیل شرعی باشد ھم، باطل است؛ 

 به این حکم که ازدواج با بیش از چھار زن ج ماننِد اختصاص یافتِن رسول خدا
برای ایشان مباح است و ازدواج با زنان ایشان بعد از مرگ ایشان حرام است که 
صحیح نیست که در این دو حکِم مباح و حرام، کسی بر ایشان قیاس شود. 
نیز، ماننِد اختصاِص خزیمه بن ثابت به این که حکِم شھادت وی به تنھایی 

این حدیث ثابت مقبول بود که این حکم فقط به خزیمه اختصاص داشت و با 

                                                                                                       
شاخ زدِن حیوانات دیگر  اند، حیواناتی که بر اثر اند، حیواناتی که از بلندی پرت شده و مرده شده
اند، مگر این که  اند و بدان سبب مرده ھا چیزی خورده اند، حیواناتی که درندگان از بدن آن مرده

ھا را سر بریده باشید، حیواناتی که برای نزدیکی به بتان قربانی  ھا رسیده و آن قبل از مرگ بدان
ویی بپردازید و از غیب سخن بگویید. ھای تیر به پیشگ اند و بر شما حرام است که با چوبه شده
ھا برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان یزدان است. از امروز کافران از دین شما  ی این ھمه

اند، پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل کردم و  مأیوس گشته
ن آیین خداپسند برای شما برگزیدم. اما نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوا

مانعی ندارد که از محرمات سابق -کسی که در حال گرسنگی ناچار شود و متمایل به گناه نباشد 
 ». چرا که خداوند آمرزنده و مھربان است -چیزی بخورد

 تواند از این محرمات بخورد که حالِت بیماری یا ھر پس کسی که گرسنگی او را ناچار کند، می
 شود. شود و خوردن این محرمات در آن حاالت نیز مباح می ضرورت دیگری ھم بر این حالت قیاس می
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ھرکس که خزیمه برای وی شھادت بدھد، این برای وی «فرماید:  شد که می
ای از  که صحیح نیست که افرادی دیگری از امت، در ھر درجه» کند کفایت می

 فضل و تقوا که باشند، بر وی قیاس شوند.

 ب. شرایط فرع
حکم منصوص نباشد، زیرا برای اثبات حکم، وقتی به قیاس فرع دارای  -١٧٩ .١

شود که در مسأله نصی وجود نداشته باشد و یکی از اصول مقرر در  رجوع می
نزد اصولیون ھم این است که: در جایی که نص ھست، دیگر اجتھادی وجود 

معنا خواھد بود و  ندارد و بر این اساس، اگر نصی وجود داشته باشد، قیاس بی
ی سوگند  ی غیر مؤمن در کفاره آزاد کردن برده«براین، اگر کسی بگوید: بنا

ا  ٔٗ َوَمن َ�َتَل ُمۡؤِمًنا َخَ� ﴿ی  ی قتِل خطای وارده در آیه شکنی با قیاس بر کفاره
ۡؤِمَنةٖ  ی  ھرکس مؤمنی را به خطا بکشد، باید برده«، ]٩٢[النساء:  ﴾َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�بَةٖ مُّ

قیاس ». سازد ی فرد را بری نمی ذّمه کند و کفایت نمی .»منی را آزاد سازدؤم
ی سوگندشکنی مخالفت  است، زیرا با نص وارده در مورد کفاره غیر صحیح

ُ َ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿فرماید:  دارد که می ِ  ٱ�َّ يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن  ٱللَّۡغوِ ب
َ
� ٓ�ِ

د�ُُّم  يَۡ�َٰنۖ يَُؤاِخُذُ�م بَِما َ�قَّ
َ
ٰرَ  ٱۡ� ۡوَسِط َما  ۥٓ تُهُ فََك�َّ

َ
ةِ َمَ�ِٰكَ� ِمۡن أ إِۡطَعاُم َعَ�َ

ۡو َ�ۡرِ�ُر َرَ�َبةٖ� 
َ
ۡو كِۡسَوُ�ُهۡم أ

َ
ۡهلِيُ�ۡم أ

َ
خداوند شما را «، ]٨٩[المائدة:  ﴾...ُ�ۡطعُِموَن أ

کند، ولی شما را در برابر  اراده مؤاخذه نمی به خاطر سوگندھای بیھوده و بی
ی اینگونه  کند. کفاره اید، مؤاخذه می اراده خوردهسوگندھایی که از روی قصد و 

دادن به ده نفر مستمند از غذاھای معمولی و  سوگندھا عبارت است از: خوراک
دادن به ده نفر از مستمندان و یا  دھید، یا جامه ی خود می متوسطی که به خانواده

به  مقّید که رقبه در این نص به صورت مطلق وارد شده و »آزاد کردن یک برده...
به  مقّید ی قتل خطا، توان آن را با قیاس بر کفاره وصف ایمان نیست، پس نمی

 وصِف مؤمن بودن کرد.
زیرا شرط تسری یافتِن حکم به فرع، علِت اصل در فرع ھم وجود داشته باشد،  .٢

موجود در اصل عّلت  موجود در فرع ھمانعّلت  است؛ پس بایدعّلت  تعدی
مساوی اصل عّلت  ن شده است، چون که فرع اگر درباشد که حکم مبتنی بر آ

نباشد، برابر ساختن آن با اصل در حکم مقدور نخواھد بود، زیرا این مساوی 
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دادِن حکم از اصل به فرع، مبتنی بر ھمانند بودِن آن دو  ساختن، یعنی تسری
است و اگر این ھمانندی ممتنع شد، تسویه و برابری در عّلت  (اصل و فرع) در

 نیز ممتنع خواھد شد. حکم
شود؛ ماننِد  قیاسی که این شرط در آن محقق نشود، قیاس مع الفارق نامیده می

ی تقسیم عقار (زمین یا خانه) مشفوٌع فیه بین شرکایی که دارای حق شفعه  مسأله
شان  شود و سھام شان تقسیم می ھا در میان حسِب تعداد آن ھستند؛ آیا این عقار بر

گویند: به صورت مساوی و  ھا؟ احناف می یا بر حسب مقدار سھام آن اعتباری ندارد و
شود، اما دیگران معتقدند که:  به میزان سھام افراد در میان آنان تقسیم میتوّجه  بدون

شود. این گروه به قیاس استدالل دارند به این  شان میان آنان تقسیم می برحسب سھام
ننِد منافع ماِل مملوکی است که میان چند نفر اعتبار که ماِل مأخوذ به طریق شفعه، ما

این ماِل مشترک برحسِب سھم مشترک است و از آن جا که منافع به دست آمده از 
شود و این مورد اتفاق  افراد (به نسبت سھام آنان در آن مال) میان آنان تقسیم می

ه طریق ھاست و کسی در آن اختالفی ندارد، پس تملِک مشفوع فیه از طرف شرکا بقف
شان در ملک میان آنان تقسیم  شفعه ھم بر آن قیاس شده، آن نیز به نسبت سھم

گویند: این قیاس مع الفارق است، زیرا منافع از  شود که احناف در رّد این قول می می
اش  ی سھِم به دست آمده آید و در نتیجه، ھر شریک به اندازه شیء مملوک به دست می

شود، از  برد، اما مالی که به طریق شفعه گرفته می سھم می از ملک خویش از این منافع
ای برای  ملک آنان به دست نیامده است، زیرا امکان ندارد که ماِل غیر، درآمد یا ثمره

 دیگری باشد.

 ج. شرایط علت
و مرکِز ثقل و رکن عظیم قیاس است و براساس شناخت آن و  علت، اساس -١٨٠

شود و آنگاه،  اش آشکار می اس انجام گرفته، ثمرهتحقق وجود آن در فرع است که قی
شود که حکم وارده در نص، تنھا محدود به جایی نیست که  برای مجتھد روشن می

 ی وقایعی که نص در آن وارد شده است، بلکه در واقع، این حکمی است مربوط به ھمه
 شود. ھا محقق می حکم در آنعّلت 

در قیاس دارد، الزم است که در عّلت  کهبه خاطر این امور و به خاطر اھمیتی 
و فرق بین آن و بین حکمت عّلت  ای، مقصود از علت، یعنی معنِی اصطالحِی  مقدمه

 بیان شود.عّلت  بیان گردد و بعد از بیان این مقدمه، شروط
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یکی از اصول مقرر در نزد محققین جمھور این است که: احکام شرعی از  -١٨١
ی تشریع آن بوده و بدون وجود مقاصدی  سببی که انگیزه سِر بیھودگی و بدون وجود

اند، بلکه برای مصلحت بندگان در دنیا و آخرت  ھا شود، تشریع نشده که قصد تحقق آن
اند و این مصلحت مورد نظر ھم، یا جلب منافعی برای آنان است و یا دفع  تشریع شده

ِشّقش، باعث اصلِی تشریِع  ضررھا و مفاسد و رفِع حرجی از آنان؛ پس مصلحت، با ھردو
- حکم به صورت امر یا نھی و یا اباحه است و استقرای نصوص و احکاِم شریعت ھم

قرآن کریم  بر این امر داللت دارد؛ کما این که -خواه در عبادات و خواه در معامالت
 -جلب منفعت باشد یا دفع ضرر- ی تشریع حکم خود را ھم غالبًا حکمِت برانگیزاننده

 ٱلۡقَِصاِص َولَُ�ۡم ِ� ﴿توان به موارد زیر اشاره کرد:  سازد؛ از جمله، می ن ھمراه میبا آ
ْوِ� 

ُ
أ ٰٓ�َ ٞ ۡلَ�ٰبِ َحَيٰوة

َ
ای صاحبان خرد! در قصاص برای شما حیات و «، ]١٧٩[البقرة:  ﴾ٱۡ�

ا ﴿ .»زندگی وجود دارد ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
�ٖ َومِن ّرَِ�اِط  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ٱۡ�َۡيلِ ّمِن قُوَّ

ِ َعُدوَّ  توانید نیرو و از  برای مبارزه با آنان تا آن جا که می«، ]٦٠[األنفال:  ﴾وََعُدوَُّ�مۡ  ٱ�َّ
  .»جمله اسبان ورزیده آماده سازید تا بدان دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِ�ََّما َءا ٱ�َّ نَصاُب وَ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�

ۡيَ�ٰنِ  َما يُرِ�ُد  ٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ٱۡجَتنِبُوهُ فَ  ٱلشَّ ۡيَ�ٰنُ إِ�َّ ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  ٱلشَّ
َ
 ٱلَۡعَ�َٰوةَ أ

ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ وَ  ٱلَۡميِۡ�ِ وَ  ٱۡ�َۡمرِ ِ�  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ِ َ�ُصدَّ لَٰوةِ� وََعِن  ٱ�َّ نتُم  ٱلصَّ
َ
َ�َهۡل أ

نَتُهونَ  خوارگی و قماربازی و بتان  اید! َمی ای کسانی که ایمان آورده«، ]٩١-٩٠[المائدة:  ﴾٩١مُّ
باشند، پس از این کارھای پلید دوری کنید تا رستگار  و تیرھای فال پلیدند و عمل شیطان می

توزی  خوارگی و قماربازی میان شما دشمنی و کینه خواھد از طریق َمی میشوید. شیطان 
کشید و بس  ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آیا شما دست می

  ؟!»کنید می

ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر� ﴿ ۡزَ�ِٰج  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ لَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ  َزوَّۡجَ�َٰكَهافَلَمَّ
َ
َحَرٞج ِ�ٓ أ

ۡمُر 
َ
ۡدِ�َيآ�ِِهۡم إَِذا قََضۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚ� َوَ�َن أ

َ
ِ أ ھنگامی که زید «، ]٣٧[األحزاب:  ﴾٣٧َمۡفُعوٗ�  ٱ�َّ

نیاز خود به او را به پایان برد، ما او را به ھمسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در 
خود نباشد، بدانگاه که (پسران) نیاز خود را به آنان به پایان ازدواج با ھمسران پسرخواندگان 
 .»ببرند. فرمان خدا باید انجام شود
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از تشریِع قصاص، حفظ ی اول بیانگر این است که غرض  شود که آیه مالحظه می
ساختن نیرو، ترساندن  کند که مقصود از آماده ی دوم بیان می جان مردم است و آیه

این است که ھدف از ی سوم بیانگر  از دشمنی است و آیهدشمن و بازداشتن وی 
توزی است و  تحریم شراب و قمار، منِع مفاسد مترتب بر آن، از جمله دشمنی و کینه

کند که مقصود از آن رفع حرج از مسلمانان در  ی چھارم این نکته را بیان می آیه
 ازدواج با زنان پسرخواندگان خود است.

ّلِيَۡشَهُدواْ ﴿ی  ی وارده در مورد حج، یعنی آیه توان به آیه از دیگر آیاِت شبیِه این، می
 .»تا بعضی منافع خویش را (در آن جا) ببینند«، ]٢٨[الحج:  ﴾َمَ�ٰفَِع لَُهمۡ 

لَٰوةَ إِنَّ ﴿ی  ی وارده در مورد نماز، یعنی آیه و آیه   ﴾رِ� ٱلُۡمنكَ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱلصَّ
  .»دارد مسلمًا نماز انسان را از گناھان بزرگ و از کارھای ناپسند باز می«، ]٤٥[العنکبوت: 

و تشریع ِجلد برای زن و مرِد زناکار برای مصلحت حفِظ نسب، قطع دست سارق 
 برای حفظ اموال و غیره اشاره کرد.

سنت نیز ھمین مسلک را پیموده است؛ چنان که در غالِب موارد، چیزی را با حکم 
کند، مانند این  ھمراه کرده که به صورت صریح بر قصد شارع از تشریع حکم داللت می

ْج، فَإِنَّهُ «فرمایند:  احادیث که می وَّ َاَءَة فَلْيزََتَ
ْ

بَاِب َمِن اْستََطاَع ِمنُْ�ُم ابل  يَا َمْعرَشَ الشَّ
ْحَصُن لِلَْفْرِج 

َ
، َوأ َغضُّ لِلْبرََصِ

َ
ای جوانان! ھرکدام از شما (به خاطر توانایی در «، »أ

ھای نکاح) قادر به جماع است، ازدواج کند، زیرا ازدواج بھتر از ھر  پرداخت ھزینه
شود و بھتر از ھر چیزی مانع از وقوع فرد در  چیزی چشم را از نگاه به نامحرم مانع می

ِعيَف، وََذا «». شود حرام می ْف، فَإِنَّ ِ�يِهُم الَمِر�َض، َوالضَّ  بِانلَّاِس فَلْيَُخفِّ
َ�َمْن َص�َّ

پس ھرکدام اماِم نماز مردم شد، نماز را زیاد طوالنی نکند، زیرا در میان «، »احلَاَجةِ 
 ».مردم افراد مریض و ضعیف و کسانی وجود دارند که کار دارند

ساختن مصلحت بندگان است و ھمین  ع احکام محققبنابراین، مقصود از تشری
نامند؛ پس ِحکمِت ُحکم،  ی حکم می مصلحت است که آنان را حکمت حکم یا مئنه

مصلحت است، جلب منفعت باشد یا دفع ضرر، مصلحتی که شارع با تشریِع حکم تحقق 
 آن را اراده کرده است.

وجود و عدم و مستقیمًا به  داشت که شرع، غالبًا حکم را از لحاظتوّجه  اما باید
ھای  دھد که از ویژگی دھد، بلکه آن را به امر دیگری ارتباط می حکمت آن ربط نمی
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ارتباط دادِن حکم به آن امر و بنای حکم بر آن، این است که حکمِت حکم، یعنی 
ی فطر در ماه  ی اباحه مصلحِت مورد نظر از حکم را، محقق سازد، مثًال در مسأله

ربط داده نشده است، بلکه  مشّقت این حکم به حکمِت خودش، یعنی دفعرمضان که 
به امر دیگری چون سفر یا بیماری مرتبط شده است، زیرا ویژگی این ارتباط آن است 

این روش شریعت ھم، آن است که حکمت، عّلت  سازد. که حکمت حکم را محقق می
توان حکم  یافتن به وجود آن ممکن نیست و در نتیجه، نمی گاھی مخفی است و یقین

ی بیع و سایر  توان در اباحه را بر آن بنا کرد؛ به عنوان نمونه، این اشکال را می
ی برطرف  ھا دفع حرج از مردم به وسیله ی آن معاوضات دید، چه حکمت از اباحه

مودِن نیازھای مشروع آنان است، اما حاجت و نیاز امری مخفی است؛ پس به ھمین ن
ی تحقق نیاز و  که ظاھر و مظنه- ی ایجاب و قبول دلیل، شارع حکم را به صیغه

ربط داده است. نیز، گاھی حکمت امر منضبطی نیست، یعنی برحسب  -حاجت است
توان حکم را بر آن  در این حالت، نمیکند و  اختالف افراد و شرایط آنان تفاوت پیدا می

ی آن، امِر  شود و در نتیجه بنا نمود، زیرا منجر به اضطراب و آشفتگی در احکام می
افراد برای  حّجت گیرد و پیوستگی و سامان نخواھد یافت و دالیل و تکلیف پای نمی

 شود. فرار از احکام زیاد می
است، اما  مشّقت ماه رمضان دفعی فطر برای مسافر در  پس، مثًال حکمِت اباحه

امری تقدیری و غیر منضبط است و به ھمین دلیل، شارع این حکم را به  مشّقت دفع
ی تحقق  امری منضبط، یعنی سفر یا بیماری، مرتبط کرده است، چه ھردو مظنه

حکمِت حکم ھستند. نیز، تشریع شفعه برای دفع ضرر است، اما ضرر امر منضبطی 
داشتن یا ھمسایگی ارتباط داده شده است،  شراکتلیل، حکم، به نیست و به ھمین د

بینند و به ھمین دلیل، حکم به این دو  چه گاه، شریک یا ھمسایه از مشتری ضرر می
ی دفع ضرر ھست و ھمین مقصود  ھا مظنه امر ارتباط داده شده به خاطر آن که در آن

 شارع است.
اند، چون حکمت امری پنھان یا غیر  دهبنابراین، غالبًا احکام به حکمت مرتبط نش

ی تحقِق حکمِت ُحکم  منضبط است، بلکه فقط به امری آشکار و منضبط که مظنه
 اند و ھمین امر ظاھر و منضبط نیز ھمان است که اصولیون آن را ھستند، مرتبط شده

 نامند. ی حکم می یا مناط و یا مظنهعّلت 
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و حکمت حکم این عّلت  که فرق بین شود با این مقدمه، برای ما روشن می -١٨٢
ساختن آن را کرده  است که: علت، مصلحتی است که شارع با تشریع حکم قصد محقق

صف ظاھر و منضبطی است که حکم بر آن بنا شده و وجود و عدِم حکم وعّلت  است و
شدن مصلحت مورد نظر از تشریع  ی محقق مظنهعّلت  به آن مرتبط شده است، زیرا

ھایشان مرتبط  احکام به علت«گویند:  به ھمین دلیل ھم، اصولیون میحکم است و 
آن عّلت  شود که ، به این معنی که حکم وقتی ایجاد می»ھایشان شوند، نه به حکمت می

ایجاد گردد، گرچه گاھی ھم حکمِت حکم از آن تخلف کند و محقق نگردد نیز، ھر 
رچه گاھی ھم حکمِت حکم شود، گ حکم منتفی شود، حکم ھم منتفی میعّلت  وقت

تحقق حکمت است و در غالب ی  دادِن حکم به علت، مظنه موجود باشد، زیرا ربط
شود و اگر ھم محقق نشود، این نادر است و مالک ھم  موارد، حکمت نیز محقق می

ی قبولی در  موارد غالب است نه موارد نادر، کما این که مثًال، دستیابِی دانشجو به نمره
ھا و شایستگی وی برای  او به دروس و فراگیری آنتوّجه  ی نه و مظنهامتحان نشا

ھا منجر به قوام  دادِن احکام به علت ی تحصیلی است. نیز، ربط رساندن این مرحله پایان
ھا و استقرار و وضوح اوامر  شدن احکام و پیوستگی و دواِم آن یافتن تکلیف و منضبط

شدِن حکمت در  دھای بزرگی ھستند که فوتھا، دستاور شود و این عمومی تشریع می
 گذارد. برخی از جزئیات و وقایع در برخی از اوقات، در آن تأثیری نمی

ی ھم در مشّقتتواند افطار کند، گرچه  بنابراین، ھرگاه فرد مسلمان مسافر باشد، می
زیادی ھم  مشّقت تواند افطار کند، گرچه سفر خود نبیند، اما کسی که مقیم است، نمی

تواند سھِم شریک خود  در کار خود داشته باشد و اگر مؤمن در عقاری شریک باشد، می
فروخته است، به طریق جبری تملک کند، گرچه از جانب مشتری را که او به دیگری 

ھم ضرری متوجه وی نشود، زیرا حق شفعه به مشارکت یا ھمسایگی ربط داده شده 
شریک یا ھمسایه نباشد، حق تملک آن سھم را با است، نه به ضرر عملی و کسی که 

حق شفعه ندارد، گرچه از طرف مشتری ضرر بسیار بزرگی ھم متوجه وی شود و نیز، 
عّلت  شود، ھر زمان که مالکیِت مبیع به مشتری و مالکیت َثمن به فروشنده منتقل می

یع یا ثمن ھم ی ایجاب و قبول ایجاد شود، گرچه طرفین به مب این انتقال، یعنی صیغه
 نیازی نداشته باشند.

شود، این قول ما  این ھم که برخی از فقھا معتقدند که: طالق یا بیع مکَره واقع نمی
ی حکمت است، مناط حکم ھم  به اعتبار این که مظنهعّلت  کند، زیرا را نقض نمی
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از ت علّ  پیدا شود،عّلت  دانسته شده است؛ پس اگر دلیل قطعی بر انتفای این مظنه از
دلیلی قاطع بر انتفای این معنی  -در نظر برخی از فقھا- شود و اکراه ھم آن زایل می

شود و در نتیجه، حکم ایجاد  است؛ پس (این جا) ھیچ علتی اعتبار گرفته نمیعّلت  از
 د.وش نمی

را عّلت  و فرق میان آن و حکمت، اکنون، شرایطعّلت  بعد از بیان معنِی  -١٨٣
 ن شرح:کنیم بدی بیان می

 وصفی آشکار و ظاھر باشدعّلت  .١
به این معنی است که بتوان از وجوِد آن در اصل و فرع مطمئن شد عّلت  آشکار بودِن 

عالمت و معرِف حکم است، یعنی به خاطر عّلت  و آن را بررسی و شناسایی کرد، زیرا
چنان عّلت  شود؛ پس اگر در فرع است که حکِم آن ھم ھمان حکِم اصل میعّلت  وجود

پنھان باشد که با حواس درک نشود، دیگر امکان ندارد که بر حکم داللت کند و بنابراین، 
تحریم شراب عّلت  کننده بودن در شراب که آشکار باشد، مانند مستعّلت  الزم است که

توان وجود آن را در شراب بررسی و شناسایی کرد، کما این که  است و وصفی است که می
ی دیگری ھم بررسی و شناسایی نمود. به  کننده ی مست را در درون ھر ماده توان آن می

ی  وصفی پنھان و غیر ظاھر بوده، شارع امری ظاھر را که مظنهعّلت  ھمین دلیل، ھرگاه
مانند تراضی در معامالت که اساِس - آن است و بر آن داللت دارد، جایگزین آن نمود

ھای نفس است و  به قلب و وسوسهمتعّلق  نھان وامری پآن عّلت  انتقال مالکیت است و
باشد و عّلت  در این صورت، صالحیت این را ندارد که -راھی برای ادراک آن وجود ندارد

ی عقد را که امری آشکار است، جایگزین آن نموده است.  به ھمین دلیل ھم، شارع صیغه
مری نفسی است و قصاص است، لکن چون عمد بودن اعّلت  ھمچنین، قتل عمِد عدوانی

گاھی دارد، به ھمین دلیل، شارع چیز ظاھری را که ھمراه با آن  فقط خود شخص به آن آ
است و بر آن داللت دارد، یعنی آلتی چون شمشیر و تبانجه و تفنگ را جایگزین آن کرده 

ی  کند و طبیعتًا کشنده است. ھمچنین، حصوِل نطفه است که قاتل در قتل استعمال می
ثبوِت َنَسب است، لکن این امر عّلت  ی خود با جماِع زوج با زوجه، م زوجهزوج در رح

چیزی مخفی است و راھی برای اطالع و اطمینان پیدا کردن از آن وجود ندارد و به 
- ھمین دلیل، شارع چیزی آشکار را که بر آن داللت دارد جایگزین آن نموده است که

یا عقد ازدواج صحیح است، یا این عقد با  -م دارندبنابر اختالفی که فقھا در این زمینه باھ
 امکاِن مقاربِت زوج با زوجه، یا این عقد با مقاربت بالفعل زوج با زوجه.
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 وصفی منضبط باشدعّلت  .٢
منظور این است که وصف مشخص باشد، یعنی حقیقت معین و مشخصی داشته 

اوت و تغییر پیدا کردن آن با باشد که با اختالف اشخاص و احوال تغییر پیدا نکند، یا تف
اختالف و تفاوِت افراد و اوضاع به قدری ناچیز باشد که قابل اعتنا نباشد، مانند قتل در 

شدِن قاتل از میراث که حقیقت معین و مشخصی دارد و با تفاوِت قاتل  ی محروم مسأله
له بر قاتل کند و به ھمین دلیل، قیاس قاتِل موصی  و مقتول اختالف و تغییر پیدا نمی

تحریم خمر است و حقیقت معین و عّلت  بودن کننده شود، و مست وارث ممکن می
شود و این حقیقت برای  مشخصی دارد که ھمانا اختاللی است که بر عقل عارض می

ای معلوم (پس از خوردن آن)  ذات خمر ثابت است و اگر ھم شخصی به سبب عارضه
در ھر  -بودن کننده مست- حقق این صفتدچار مستی نشود، این اھمیتی ندارد. ت

کننده از حیث شدت و قوِت  ای ممکن است و این که مواد مست کننده مایع مست
کنندگی باھم تفاوت دارند، اھمیتی ندارد، زیرا این اختالف و تفاوت اندکی است  مست

 شود. نمیتوّجه  گذارد، پس به آن کنندگی و وجود آن تأثیری نمی که در حقیقِت مست
حکمی عّلت  سبِب این شرط، آن است که اساِس قیاس مساواِت فرع با اصل در

مشخص نباشد، عّلت  شود؛ پس اگر است که مساوات در نفس حکم مترتب بر آن می
بینیم که  حکم داد و به ھمین دلیل، میعّلت  توان حکم به مساوات فرع با اصل در نمی

ی آن است، جایگزینش  وقتی وصفی غیر منضبط است، شارع امر منضبطی را که مظنه
ی فطر در ماه رمضان است، اما چون غیر منضبط  اباحهعّلت  ی کهمشّقتکند، مانند  می

 -ھستند مشّقت ی وجود که اموری منضبط و مظنه- است، شارع سفر و مرض را

ٰ ﴿فرماید:  ن آن کرده است؛ خداوند متعال میجایگزی ۡو َ�َ
َ
رِ�ًضا أ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

َخرَ َسَفرٖ 
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � کسانی از شما که بیمار یا مسافر باشند، چند روز «، ]١٨٤[البقرة:  ﴾فَعِدَّ

 .»دیگری را روزه بدارند

 وصفی باشد مناسِب حکمعّلت  .٣
حکم، ھمساز بودن آن با حکم است، بدین معنی که ربط  معنِی مناسِب وصف بودِن 

ی تحقق حکمِت حکم باشد، یعنی مصلحتی که شارع با تشریع حکم  حکم به آن مظنه
قصِد آن را دارد با ربط دادنش به این وصف محققق گردد، مثًال قتل عمد عدوانی 

ارث به آن  دادِن محرومیت از دادن قصاص یا ربط وصفی مناسب و ھماھنگ برای ربط
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است، در صورتی که مقتول مورِث قاتل باشد، زیرا خاصیت این ارتباط آن است که 
حکمت تشریع حکم را که ھمانا بازداشتِن افراد از دشمنی و تجاوز و نیز حفظ جان 

بودن وصف مناسبی برای  کننده مردم از ھالک است، محقق سازد. ھمچنین، مست
شود. و  بر این وصف عقل افراد از فساد حفظ می تحریم خمر است، زیرا با بنای حکم

سرقت نیز وصف مناسبی برای تشریِع ایجاب قطع دست زن و مرد سارق است، زیرا از 
دادن قطِع دست به سرقت، حفظ اموال مردم است. سفر در ماه رمضان ھم  خواص ربط

غالبًا حکمت  این ارتباط،ی افطار است، زیرا با ایجاد  وصف مناسبی برای حکم به اباحه
 گردد. ، محقق میمشّقتحکم، یعنی دفِع 

شدن حکمت آن است؛ و اگر این حکمت  ی حقیقِی تشریع حکم، محقق پس انگیزه
عدم عّلت  شد، لکن به میعّلت  بود، خوِد حکمت ی احکام ظاھر و منضبط می در ھمه

ی  ھمانا مظنهعدم انضباط آن، اوصاف ظاھر و منضبط و مناسبی که عّلت  ظھور و یا به
 اند. تحقق حکمت ھستند، جایگزین آن شده

ای با حکم ندارند،  بنابراین شرط، تعلیِل حکم به اوصافی که مناسبت و ھماھنگی
نامند،  صحیح نیست و ھمین اوصاف ھم ھست که آن را اوصاِف طردی یا تفاقی می

این را ندارند ھا صالحیت  ی آن که ھیچیک از آن بودن و مزه مانند رنگ شراب و مایع
که وصف مناسبی برای تحریم خمر باشند و نیز، صفاتی چون ثروتمند بودن یا دارا 

نشین بودن سارق و یا فقیر یا کارگربودن صاحِب مال  بودن مقام اجتماعی یا بادیه
سرقت شده، صالحیت این را ندارند که وصف مناسبی برای حکم به قطِع دست زن یا 

بودن یا  بودِن قاتل یا [مثًال] عراقی ین، صفاتی چون مرد یا زنمرِد سارق باشند و ھمچن
بودِن قاتل صالحیت این را ندارند که وصف مناسبی برای  با فرھنگ بودن و یا جاھل

شدِن وی از میراث در صورتی باشند که مقتول مورث  ایجاب قصاص یا حکم به محروم
 قاتل است.

 شدقابلیِت تسری یافتن را داشته باعّلت  .٤
منظور این است که: این وصف منحصر به اصل نباشد، زیرا اساِس قیاس، مشارکِت 

حکم است، چه با این مشارکت یا تسویه است که تسری یافتن عّلت  فرع با اصل در
شود و پس اگر حکِم اصل معلل به علتی شود که منحصر  حکِم اصل به فرع ممکن می

عدم عّلت  شود، در آن صورت، به دا نمیبه اصل است، یعنی در جایی غیر از اصل پی
ی افطار برای مسافر یا  اباحهعّلت  شود، مثًال سفر در فرع قیاس منتفی میعّلت  وجود
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منحصر به عّلت  فقط در مسافر یا مریض ھست و بنابراین، اینعّلت  مریض است و این
ی کشتی  هاین دو است و به کسان دیگری غیر از آن دو، چون کارگراِن معادن یا خدم

ھای بزرگی  مشّقتکند، گرچه چنین افرادی ھم در کار خود دچار  تسری پیدا نمی
ای  چنین ویژگی -تحریم خمر استعّلت  که- کننده بودن شوند؛ اما وصِف مست می

شود و در نتیجه، وصفی منحصر به اصل  ای یافت می کننده ی مست ندارد و در ھر ماده
 نیست.

 ھا را لغو نکرده است که شارع اعتبار آناز اوصافی باشد عّلت  .٥
منظور این است که دلیل شرعی بر الغای این وصف و عدم اعتبار آن وجود نداشته 

کند که وصف معینی صالحیت  باشد؛ زیرا گاھی مجتھد در نگاه اول چنین تصور می
این را دارد که وصف مناسبی برای یک حکم معین باشد، لکن در واقع، این وصف با 

دلیل شرعی مخالف است، پس این وصف اعتباری نداشته، نص در تضاد و با  یک
مناسبتی با حکم ندارد، زیرا چیزی که مخالف دلیل باشد، قطعًا باطل است؛ از جمله: 
مثًال ممکن است که مجتھد در نگاه اول چنین برداشت کند که اگر کسی در ماه 

قض کرد و توانایی آزاد کردن برده ی خود را ن رمضان با مقاربت و آمیزش جنسی روزه
رده را نیز داشت، ابتداءًا بر وی الزم است که شصت روز روزه بگیرد (زیرا آزاد کردن ب

یزی را که برای او مشکل است واجب کرد) و این برای وی آسان است، پس باید چ
وصف ھم برایی تحقِق حکمت کفاره که بازداشتن و ممانعت است، مناسب است؛ لکن 

رأی قطعًا خطاست و در نتیجه، قادر بودِن شخص مفِطر بر آزاد کردن برده، وصف  این
مناسبی برای این نیست که ابتداءًا روزه بر وی فرض شود، زیرا این قول مخالف نص 

کند که مفطر  وارده در شرع است که در آن، کفاره به صورِت ترتیبی آمده و بیان می
پس، اگر نتوانست، باید شصت روز روزه بگیرد و سپس، باید در ابتدا، برده آزاد کند و س

اگر نتوانست این مدت را روزه بگیرد، باید شصت مسکین را غذا دھد و به ھمین دلیل 
ھم بود که فقھا قاضی اندلس را تخطئه کردند، چه وی در مورد یکی از خلفای اندلس 

ضان شصت روز روزه ی افطار وی با آمیزش جنسی در ماه رم فتوا داده بود که کفاره
است با این استدالل که خلیفه توانایی آزاد کردن برده را دارد و این نوع از کفاره سبب 

بودِن مذکر و  شود. نیز، اعتبار مشترک بازداشتن وی از ارتکاب دوباره چنین عملی نمی
دادن به تسویه و برابری آنان در  مناسب برای حکممؤنث در فرزندی به عنوان وصفی 

اث، قطعًا خطاست، زیرا شارع مناسبت این وصف با حکم پیشنھادی را باطل اعالم میر
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ُ يُوِصيُ�ُم ﴿فرماید:  کرده است، چه می َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ
َ
� ِ�ٓ أ نثَيَۡ�ِ

ُ
 ...ٱۡ�

ِ فَرِ�َضٗة ّمَِن  دھد و بر شما  فرمان میتان به شما  خداوند در مورد فرزندان«، ]١١[النساء:  ﴾ٱ�َّ
ای الھی  ی دو زن است... این فریضه ی یک مرد به اندازه بھره گرداند که بھره واجب می

اشتراک مرد و زن در عقد نکاح وصف مناسبی «ھمچنین، اگر کسی بگوید که:  .»است
، این ھم قولی باطل است، »شدن به وجوب اشتراک آنان در حق طالق است برای قایل

ی شرعی بر این داللت دارند که طالق در دست مرد است نه زن، ولی جایز  هادلّ  زیرا
است که زن نیز دارای حق طالق باشد، اگر خودش در عقد شرط کرده باشد که وی 

کنند که شارع مناسبت  نیز حق طالق داشته باشد. این دالیل شرعی بر این داللت می
ن که برابری زن و مرد در عقد نکاح مورد گمان گوینده میان وصف با حکم را (یعنی ای

 برابری آن دو در حق طالق باشد) باطل اعالم کرده است.عّلت  تواند می

 ١مناسبت بین حکم و علت

این است که وصِف عّلت  قبلی ذکر شد که: یکی از شرایطدر مباحث  -١٨٤
ی تحقق حکمِت حکم و ھدف مورد نظر از تشریع  مناسبی برای حکم باشد، یعنی مظنه

آن باشد، ولی البته تشخیص این مناسبت در اختیاِر آرزو و میل افراد نیست، بلکه این 
ای از  شود که شارع به گونه کار ضوابِط محکمی دارد. پس مناسبت وقتی ثابت می

تبار گرفته و تأیید کرده باشد و به ھمین دلیل، اصولیون وصف مناسب ھا آن را اع گونه
 کنند: را، از جھت اعتبار گرفتن و الغای آن از جانب شارع، به انوع زیر تقسیم می

 . مناسب مؤثر١
وصفی است که سخن شارع بر آن داللت دارد که او عین آن را به عنوان  -١٨٥

، یعنی برای حکمی که شارع آن را براساس علتی برای خوِد حکم اعتبار گرفته است
ترین نوع اعتبار گرفتِن وصف است و  آن وصف تشریع کرده است. این نوع، کامل

شود، زیرا با این اعتبار گرفتن کاملی که شارع نسبت به آن  مناسب مؤثر نامیده می
أت گرفته یا انجام داده است، انگار که (ما را) به این داللت داده که اصًال حکم از آن نش

آن که حکم یکی از آثار آن است. این باالترین نوع از انواع مناسبت است و قایالن به 
قیاس در مورد صحت قیاس بر آن ھیچ اختالفی ندارند؛ مثال آن: مثًال خدای متعال 

                                           
 به بعد. ٢٥٥/ ٢به بعد؛ فواتح الرحموت  ٤٠٥/ ٣آمدی  -١
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ٗذى فَ  ٱلَۡمِحيِض� لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿فرماید:  می
َ
ْ قُۡل ُهَو أ  ﴾ٱلَۡمِحيِض  ِ�  ٱلنَِّسآءَ  ٱۡ�َ�ِلُوا

پرسند، بگو: آن، درد و ضرری است. پس در حالت  ی حیض می و از تو درباره«، ]٢٢٢[البقرة: 
گرفتن  شود که حکم به ایجاِب کناره که مالحظه می .»گیری نمایید اعدگی از زنان کنارهق

از زنان در زمان قاعدگِی آنان با این نص ثابت شده است و نص به صورت صریح بیان 
حکم است. پس آزار و درد یک وصف مؤثر عّلت  ه که آزار و زیاِن ناشی از قاعدگیکرد

ْجِل ادلَّ «فرمایند:  می ج است. نیز، رسول خدا
َ
من شما را  :، یعنی»افَّةِ إِ�ََّما َ�َهيْتُُ�م ِأل

و به خاطر نیاز آنان به غذا از آیند  فقط به خاطر اعرابیاِن مستمند که به مدینه می
 کند که ھا نھی کردم که این نص به صورت صریح بیان می کردِن گوشت قربانذخیره 

آمدند)  مستمندی که به مدینه می(اعراب » دافة«کردِن گوشت،  نھی از ذخیرهعّلت 

ْ وَ ﴿فرماید:  وصف مؤثر است. نیز خدای متعال می» دافه«ھستند؛ پس   ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٱۡ�َتلُوا
 ْ ٰٓ إَِذا بَلَُغوا ْ فَإِۡن َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَ  حَ ٱ�ِّ�َ َح�َّ ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ  ٱۡدَ�ُعوٓا

َ
، ]٦[النساء:  ﴾إَِ�ِۡهۡم أ

رسند و آنگاه، اگر از آنان صالحیت و حسن  یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سن ازدواج می«
بینیم که این نص قرآنی اشاره به این  می .»شان را بدیشان برگردانید تصرف دیدید، اموال

این حکم عّلت  دارد که والیت مالی بر فرِد غیر بالغ برای ولی وی ثابت است و این که
عّلت  صغیر بودِن وی است و اجماع ھم بر این حکم واقع شده است، یعنی: صغیر بودن

 حکم به والیت بر مال صغیر است.

 . مناسب مالِئم (ھمساز)٢
است که دلیلی از جانب شارع مبنی بر اعتبار گرفتِن عیِن آن به  وصفی -١٨٦

عنوان علتی برای حکم خودش وجود ندارد، بلکه فقط دلیلی شرعی، اعم از نص یا 
اجماع مبنی بر اعتبار گرفتِن عین آن به عنوان علتی برای جنس حکم، یا اعتبار جنِس 

به عنوان علتی برای جنس حکم  آن به عنوان علتی برای عیِن حکم یا اعتبار جنس آن
وجود دارد. پس اگر مجتھد حکمی شرعی را به این نوع از مناسب معلل کند، تعلیل 
وی مالئم (ھمساز) با روش شارع در تعلیل و بنای احکام خواھد بود و در نتیجه، 
تعلیل وی جایز و قیاس بر آن صحیح است. در زیر، چند مثال برای انواع مختلف این 

 کنیم: مناسب ذکر مینوع از 
الف. مثال برای وصفی که شارع عین آن را به عنوان علتی برای جنس حکم اعتبار 

بنابر - کرده است: ثبوت والیت است برای پدر در تزویج دختر باکره و صغیر خود که
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بودِن وی، زیرا شارع  در این حکم صغیر بودِن دختر است، نه باکرهعّلت  -رأی احناف
این وصف گواھی داده است، چه این وصف را علتی برای والیت بر مال  بر معتبر بودن

یعنی والیت - قرار داده است و چون این نوع از والیت و والیت بر تزویج از یک جنس
ھستند، انگار که شارع صغیر بودن را علتی برای ھر چیزی قرار داده که از  -مطلق

ی انواع والیت به حساب آورده  مهجنس والیت است، یعنی صغیر بودن را علتی برای ھ
والیت بر تزویج دختِر «است. پس صغیر بودن ھمان وصف مناسبی است که حکم به 

 بدان پیوند خورده است، خواه این دختر باکره باشد و خواه بیوه.» صغیر
ب. مثال برای وصفی که شارع جنس آن را به عنوان علتی برای عین حکم اعتبار 

است در روِز بارانی در نزد آن دسته از فقھا چون امام مالک که کرده است: جمع نماز 
اند که در سنت، جمع نماز در روز بارانی جایز دانسته شده است، لکن  به آن قایل شده
این حکم بیان نشده است، اما دیده شده که شارع وصفی از عّلت  به صورت صریح

ز دانسته است و آن وصف، جنس این وصف (یعنی باران) را علتی برای حکم جمع نما
ی مشّقتی  سفر است، زیرا سفر و باران ھردو از یک جنس ھستند و این جنس، مظنه

دادن به آنان، مناسب و ھمساز با آن است و  ان و تخفیفمکّلف گیری بر است که آسان
ی جمع نماز در سفر، ھمان عین آن است که در مورد باران ھم وارد  حکم به اباحه

این که شارع جھت آسان و سبک گرفتن بر مسافر، سفر را به عنوان شده است؛ پس 
علتی برای جمع دو نماز معتبر دانسته است، بر آن داللت دارد که ھر آنچه از جنس 

ان و جمع مکّلف کردِن تخفیف به به عنوان علتی برای مباح -مانند باران- سفر باشد
حکم به جواِز جمع دو نماز باھم عّلت  بین دو نماز معتبر است و بدین ترتیب، باران

ھا ھم  شود و جواِز جمع دو نماز در ھنگام باریدن برف و تگرگ و چیزھایی چون این می
 شود. بر آن قیاس می

ج. مثال برای وصفی که شارع جنس آن را به عنوان علتی برای جنس حکم معتبر 
که حکِم شرعی، آن  گرفته است: حیض است، در اسقاط نماز از زن حائض؛ بدین شرط

است که زن حائض در ایام حیض خود روزه نگرفته، نماز نخواند و وقتی که از حیض 
در عّلت  پاک شد، قضای روزه بر وی واجب است، اما قضای نماز بر وی واجب نیست؛

شدن از حیض به قضای نمازھای  این حکم ھم، آن است که الزام زن حائض بعد از پاک
شود، پس شارع حیض را جانشین  برای وی می مشّقت د حرج وشده، موجب ایجا فوت
حکم به عدم قضای نماز قرار عّلت  شده از خود حیض کرده و آن را ناشی مشّقت این
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داده است. در شریعت ھم چیزی وجود دارد که گواه بر این است که آنچه از جنس 
برای آنچه که  علتی اعتبار شده -است مشّقت ی به این اعتبار که مظنه- حیض است

است و  مشّقت ی از جنس اسقاط نماز از زن حائض است؛ چنان که مثًال سفر مظنه
ی افطار در ماه رمضان ھم بر آن بنا شده است و قدر  حکم قصر و جمع نماز و اباحه

 شدن در مورد مشترک تمام این احکام با حکِم اسقاط نماز از حائض، تخفیف قایل
ھستند، ھمانطور که سفر ھم از یک جنس  هاست؛ پس ھماز وی  مشّقت و رفع مکّلف

 ھای است و بنابراین، سفر و حیض مظنه مشّقت ی مظنه -این احکام استعّلت  که-
 شوند. بوده، ھردو از یک جنس می مشّقت

مثاِل دیگر، حرمِت نوشیدن مقدار اندکی از خمر است، گرچه نوشیدن این مقدار 
عّلت  کند که این حکم را چنین تعلیل می اندک سبب مستی ھم نشود که مجتھد
ھای منجر به نوشیدن مقدار بیشتری از خمر  تحریم نوشیدن این مقداِر کم، بستن راه

کند و البته او برای این حکم، گواھی از احکام شریعت ھم سراغ  است که مست می
جلو  جلوگیری از آن،عّلت  کردن با زن بیگانه حرام است و دارد و آن این که خلوت

تر است. بنابراین، نوشیدن اندکی از خمر و خلوت با زن  گرفتن از انجام حراِم بزرگ
بیگانه دو وصف از یک جنس واحد ھستند که ھمانا راِه منتھی به حرام است و حرمِت 

ھا ھم از جنسی واحد، یعنی مطلق تحریم است؛ پس نوشیدِن مقدار اندکی  ھر دوی آن
 شود. شیدن مقداری اندک از خمر قیاس میاز نبیذ ھم، در حرمت بر نو

ی آب و غذای گربه است و  ندهما مثال دیگر، طاھر و غیر نجس بودِن باقی

اِ�َ� َعلَيُْ�ْم «فرماید:  نیز در تعلیل این حکم می ج خدا رسول وَّ إِ�ََّها ِمَن الطَّ
افَاِت  وَّ گربه (به مانند  ی گربه نجس نیست، زیرا) ی غذا و نوشیده مانده باقی«(، »َوالطَّ

این نص داللت دارد بر ». زند خادم و دیگر ساکناِن خانه) زیاد دور و بر شما چرخ می
آید و دور و بر  طھارت این است که گربه زیاد در خانه و زندگی انسان میعّلت  آن که

و حرج است، اگر قایل  مشّقت ی ه مظنهپلکد و چون که گذر کردِن زیاد گرب انسان می
ی غذا و آب گربه باشیم؛ پس حکم به طھارت آن جھت تخفیف  مانده بودن باقی نجسبه 
توان جواِز رؤیت عورت زن از جانب  از وی است و بنابراین، می مشّقت و دفع مکّلف به

ی گربه، بر این قیاس  غذا و نوشیده ی مانده باقیپزشک را براساس قیاس بر طھارِت 
له، رفع حرج است و این که این دو مسأله از یک کرد و قدِر مشترک در این دو مسأ
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است، اگر چنانچه با وجود نیاز به رؤیت عورِت » ی حرج مظنه«جنس ھستند که ھمانا 
 آن باشیم. زن توسط پزشک، قایل به عدم جواز

 . مناسب مرسل٣
وصفی است که دلیِل خاصی اعتبار یا الغای آن را اعالم نکرده است، لکن  -١٨٧

سازد که به  ق میحکم بر وفق آن یا بنای حکم بر آن، مصلحتی را محقکردن  مترتب
کنند و این نوع، از این حیث که مصلحتی از  شریعت آن را تأیید میعموماِت کّلی  طور

آید و از این حیث که  سازد، مناسب به حساب می جنس مصالح شریعت را محقق می
رَسل [رھا شده] و ھمین نوع است که دلیلی در مورد اعتبار یا الغای آن وجود ندارد، م

ھا دارای حجیت  شود و نزد مالکیه و حنابله و موافقان آن مصلحت مرسله نامیده می
دانند؛ مثاِل آن: مانند  نمی حّجت است، اما دیگران، از جمله احناف و شافعیه، آن را

آوری قرآن، ضرب سکه، ایجاِد زندان، وضع خراج بر اراضی زراعی فتح شده و  جمع
 غیره.

 . مناسب ملغی٤
آید  وصفی است که گاھی بر حسب گمان و توھِم شخص چنین به نظر می -١٨٨

غو کرده که برای بنا کردِن یک حکم معین بر آن مناسب باشد، لکن شارع اعتبار آن را ل
است؛ مانند این که کسی گمان برد که اشتراک پسر و دختر در فرزند بودن وصفی 

بودن از ترکه است؛ که این توھِم محض است  مناسب برای برابر ساختن آن دو در سھم
شارع، با نص بر این که مذکر دو برابر مؤنث  -چنان که گفتیم- و مناسب نیست، زیرا

لغو کرده است و دیگر بنای احکام بر این وصف جایز برد، مناسبِت آن را  سھم می
 نیست، زیرا قطعًا خطا و باطل است.

 ١مسالک علت

در اصل عّلت  ھایی است که برای شناخت وجود منظور از مسالِک علت، راه -١٨٩
شود که مشھورترین  ھای مختلفی شناخته می با راهعّلت  شود. ھا استفاده می از آن

 ھا موارد زیر است: آن

                                           
 به بعد. ٦٨/ ٢به بعد؛ التلویح والتوضیح  ٢٣٩/ ٢به بعد؛ فواتح الرحموت  ٣٦٤/ ٣آمدی  -١
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 . نص١
است برای حکمی که عّلت  کند که وصف معینی نص بر این داللت میگاھی  -١٩٠

با نص صورت خواھد گرفت و عّلت  نص در مورد آن وارد شده است و در نتیجه، ثبوت
این است که توّجه  ی قابل نامند؛ اما نکته را منصوص علیه میعّلت  در این حالت،
نیست، چون که گاھی با ایماء و اشاره ھم صورت ھمواره صریح عّلت  داللت نص بر

شود یا ظنی که در زیر،  گیرد و اگر صریح ھم باشد، داللت آن بر علت، قطعی می می
 شوند: ی این انواع با ذکر مثال بیان می ھمه

را ندارد عّلت  ای که احتمال چیزی غیر از با نص صریح قطعیعّلت  الف. داللت بر
ھا و الفاظی  قطعی است و این نوع، با صیغهعّلت  صریح نص برکه در این حالت، داللت 

ِلَکْیال، ألجِل کذا، َکی ال گیرد که در لغت برای تعلیل وضع شده است، مانند:  انجام می

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس ﴿فرماید:  ، مثًال خدای متعال میوغیره بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ
 َ�َ ِ ، پیامبرانی ما پیامبران را فرستادیم)«(، ]١٦٥[النساء:  ﴾ٱلرُُّسِل� � َ�ۡعَد ُحجَّ  ٱ�َّ
و دلیلی برای مردم بر خدا باقی  حّجت دھنده، تا بعد از آمدن پیامبران، دیگر دھنده و بیم مژده
ارسال عّلت  شود که در این آیه، نص به صورت صریح بیان کرده که مالحظه می .»نماند

ِ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿پیامبران این است که:  � ٱ�َّ  .﴾ُحجَّ
نیز، خدای متعال بعد از بیان مصارِف َفیء که برای فقرا و مساکین و... است، 

ۡغنَِيآءِ َ�ۡ َ� يَُ�وَن ُدولَ� َ�ۡ�َ ﴿فرماید:  می
َ
این بدان خاطر است «، ]٧[الحشر:  ﴾ِمنُ�مۚۡ  ٱۡ�

بینیم که این نص  می .»اموال تنھا در میان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد که
کند که علت، جلوگیری از این است که مال فقط در دست  به صورت صریح بیان می

 ثروتمندان دست به دست شود و غیر آنان مالی در دسترس نداشته باشند.

ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر� ﴿فرماید:  نیز، خدای متعال می لَِ�ۡ َ� يَُ�وَن  َزوَّۡجَ�َٰكَهافَلَمَّ
ۡدِ�َيآ�ِِهمۡ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�َ 

َ
ۡزَ�ِٰج أ

َ
ھنگامی که زید نیاز خود به او را «، ]٣٧[األحزاب:  ﴾َحَرٞج ِ�ٓ أ

ھمسراِن  به پایان برد، ما او را به ھمسرِی تو درآوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با
 که این نص داللت صریح و قطعی دارد بر این که .»پسرخواندگان خود مشکلی نباشد

با زینب، بعد از این که زید او را طالق داد، این است که  ج ازدواج رسول خداعّلت 
 مؤمنان در ازدواج با زناِن پسرخواندگان خود احساس َحَرج نکنند.
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ھا نھی کرد،  کردن گوشت قربانی از ذخیره بعد از این که مسلمانان را ج رسول خدا

َضاىَح «به آنان اجازه داد که این کار را بکنند و فرمود: 
َ ْ
ُوِم األ

ُ
َخاِر حل إِنَّما َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ِادِّ

ِخُروا افَِّة فلَُكُوا َوادَّ ْجِل ادلَّ
َ
کردن گوشت قربانی فقط به خاطر  من شما را از ذخیره«، »ِأل

». توانید) از آن ھم بخورید و ھم ذخیره نیز نمایید ، اما (حاال مینیاز فقرا منع کردم
زایل شد، حکم به عّلت  مستمندان به غذا بوده و چون ایننھی، نیاِز عّلت  پس در ابتدا،
 ھا ھم زایل گردید. کردن آن گوشت تحریِم ذخیره

َرَصِ إِ�ََّما ُجِعَل اِالْستِئَْذاُن ِمْن «فرمایند:  می ج نیز، رسول خدا ْجِل ابلْ
َ
اجازه «، »أ

ھا اطالع  گرفتن فقط برای چشم قرار داده شده (تا از اطالع بر چیزھایی که نباید از آن
 ؛ این نص، به صورت صریح و قطعی بر این داللت دارد که»پیدا کند، جلوگیری شود)

 یافتن وی از گرفتن جلوگیری از اطالع انسان بر چیزھایی است که اطالع اجازهعّلت 
ی دیگران نیز بر این امر قیاس  کردِن انسان از پنجره ھا حالل نیست؛ و منع از نگاه آن
 شود. می

عّلت  با نصِّ صریِح غیر قطعی در علیت، یعنی این که نص برعّلت  ب. داللت بر
داللت دارد، لکن به صورتی مرجوح احتمال غیِر آن را نیز دارد، احتمالی که مانع از 

شود و در نتیجه، داللت آن بر علیت صریح و ظنی است، مثًال  نمیعّلت  ظھور نص در

نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ِ�ُۡخرَِج ﴿فرماید:  خدای متعال می
َ
لَُ�ِٰت ِمَن  ٱ�َّاَس الٓر� كَِ�ٌٰب أ إَِ�  ٱلظُّ

را برای تو کتابی که آن «، ]١[إبراهیم:  ﴾١ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ �ِإِۡذِن َرّ�ِِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط  ٱ�ُّورِ 
ھا به سوی نور  ایم تا این که مردمان را (با توفیق و تفضل پروردگارشان) از تاریکی فرستاده

شود، اما  برای تعلیل اعتبار می» ِلتخرج«که در این جا، الم در لفِظ  .»بیرون بیاوری
 احتمال ھم دارد که برای بیان عاقبت باشد نه تعلیل.

اشاره دارد و ذھن عّلت  صریح نیست، لکن بهعّلت  با نصی که درعّلت  ج. داللت بر
کند که این قرینه  ای ایجاد می ای را به گونه کند، بدین صورت که قرینه را متوجه آن می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: کند. از این نوع می داللت میعّلت  بر
ن ی مشتمل بر حکم، مانند ای بعد از جمله» إنَّ «ی مؤکدی با  هآمدن جمل -

إِنَُّه لَيَْس «ی غذا و آب گربه آمده است:  مانده حدیث که در جواب سؤال از باقی
افَاِت ِمَن بِنَِجٍس إِنَّها  وَّ اِ�َ� َعلَيُْ�ْم َوالطَّ وَّ ی  ی غذا و نوشیده مانده باقی«، »الطَّ

گربه نجس نیست، زیرا گربه (به مانند خادم و ساکنان دیگِر خانه) زیاد دور و 
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 ».زند چرخ میبر شما 
به کسی که به ایشان  ج شدن کالم در جایگاه جواب، مثًال رسول خدا واقع -

، »اَْعِتْق َرَ�بَةً «گفته بود، در ماه رمضان با زن خود آمیزش کرده است، فرمودند: 
 ».ای آزاد کن برده«

کند که وصفی که  شدِن وصف با حکم که این اقتران بر آن داللت می مقترن -
آن است و این، ھمان است که اصولیون در عّلت  شده است،مقترن به حکم 
بودِن آن چیزی  گویند: معلق کردِن حکم بر مشتق بیانگِر علت تعبیر از آن می

ارُِق وَ ﴿ی:  است که اشتقاق، از آن صورت گرفته است، مانند آیه ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ  ٱلسَّ
ْ فَ  يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعٓوا

َ
ی:  و آیه .»مرِد سارق را قطع کنیددسِت زن و «، ]٣٨[المائدة:  ﴾�

ا�َِيةُ ﴿ اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ةٖ�  ٱۡجِ�ُ به ھریک از زن «، ]٢[النور:  ﴾ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡ�َ

َقاتُِل «و حدیث:  .»و مرد زناکار صد ضربه شالق بزنید
ْ
قاتل ارث «، »ال يَرُِث ال

 وَِصيََّة لَِوارٍِث «، و »برد نمی
َ

ای) برای ھیچ وارثی مؤثر  ھیچ وصیت (مالی«، »ال

َقايِض «و ». نیست
ْ
 َ�ْقيِض ال

َ
قاضی وقتی که خشمگین است، «، »وَُهَو َغْضبَانُ  ال

 ».قضاوت نکند

 . اجماع٢
شود، مانند اجماع بر  بودِن یک وصف به طریق اجماع ثابت میعّلت  گاھی، -١٩١

یعنی خویشاوندِی وی از جھت پدر و ، مادریاین که آمختگِی دو َنسب در برادِر پدر و 
بودِن  تقدیم وی بر برادِر پدری در میراث است و بنابراین، مقدمعّلت  مادر، ھردو، ھمان

شود و نیز، در ارث، به  وی بر برادر پدری در والیت بر نفس نیز، بر ھمان، قیاس می
ر پسِر برادِر پدری و پسِر بودِن پسِر برادِر ابَوینی و پسِر عموِی ابوینی ب ترتیب مقدم

 شود. عموِی پدری، بر آن قیاس می

 . َسبر و تقسیم٣
با َسبر و تقسیم عّلت  با نص و اجماع ثابت نشد، مجتھد به استنباِط عّلت  اگر -١٩٢

کند. سبر، به معنِی آزمایش و اختبار است و تقسیم، به این معنی است که  رجوع می
حکم باشند، کنار ھم عّلت  بیند که ی این می هی اوصافی را که شایست مجتھد، ھمه

دھد و  ھا را یکی یکی مورد بررسی و آزمایش و تأمل قرار می چیند و سپس، آن می
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عّلت  داند، باطل کرده، اوصاِف صالح برای ماندن نمی ی باقی ھایی را که شایسته آن
 فبرسد که یک وصگذارد تا آن که بعد از این الغا و ابقاء، به این  بودن را باقی می

 حکم است، نه غیر آن. مجتھد، در این عملیات، از شروطی که قبًال برایعّلت  مشخص
گذارد که ظاھر، منضبط،  میجوید و فقط وصفی را باقی  ذکر شد، راھنمایی میعّلت 

مناسب و قابل تسری است؛ به عنوان مثال: نص در مورد تحریم خمر وارد شده است، 
به یکی از مجتھدان نرسیده، یا رسیده اما وی آن را » َخمرکل مسکٍر «لکن حدیث 
تحریم خمر عّلت  داند؛ در این حالت، او به طریق َسبر و تقسیم، به بحث از صحیح نمی

تحریم خمر عّلت  ھا پردازد و به این منظور، اوصافی را که ممکن است یکی از آن می
است، یا: خمر مایع است، یا: خمر آورد، مانند این که: خمر از انگور  باشد، ِگرد می

پردازد و  به شروِط علت، به بررسِی این اوصاف میتوّجه  کننده است، و سپس با مست
عّلت  کند، زیرا شرط این است که که قاصر است لغو میعّلت  وصف اول را به این

کند،  بودن خمر را ھم لغو می سری باشد و سپس وصف دوم، یعنی مایعوصفی قابل ت
ای با حکم ندارد و تأثیری در آن  این وصف طردی، یعنی اتفاقی است و ھیچ رابطهزیرا 

گذارد، زیرا این وصف،  بودِن آن را باقی می کننده ندارد؛ پس وصِف سوم، یعنی مست
 وصفی ظاھر و مناسب با حکم است.

عّلت  نیز، مانند ورود نص در مورد والیت پدر بر تزویج دختر باکره و صغیر خود که
 کند و ین حکم نه با نص و نه با اجماع ثابت نشده است. پس مجتھد در نص نگاه میا

ھا را  کند و آن بودن یا صغیر بودِن دختر محصور می را در یکی از این دو: باکرهعّلت 
بودن  داند که علت، باکره دھد و بعد از تأمل، بعید می مورد بررسی و دقت نظر قرار می

ین وصف را به ھیچ وجه معتبر نگرفته است و در نتیجه، او دختر باشد، زیرا شارع ا
زیرا شارع آن را به عنوان علتی برای اثبات والیت گذارد،  وصف صغیر بودن را باقی می

که - بر ماِل صغیر معتبر گرفته است و این داللت بر آن دارد که شارع وصف معینی را
حکم، یعنی والیت مطلق  به عنوان علتی برای جنس -در این جا صغیر بودن است

معتبر گرفته است، زیرا والیت بر مال و والیت بر تزویِج صغیر باکره از یک جنس 
کند بر آن که علتی که به دنبال آن است صغیر بودن  ھستند، پس مجتھد حکم می

ی صغیر را، در ثبوت والیت پدر بر وی در  بودن و در این ھنگام، زِن بیوه است نه باکره
 کند. ی صغیر قیاس می دختر باکره تزویج، بر
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نیست که نظر مجتھدان در عمل َسبر و تقسیم باھم تفاوت دارد؛ چون که  شکی
داند، حال آن که مجتھد دیگر آن را مناسب  گاھی که یک مجتھد وصفی را مناسب می

ر باکره و صغیر خود، والیت پدر در تزویج دختعّلت  بیند، مثًال احناف معتقدند که: نمی
بودِن  باکرهعّلت  بودنش، در حالی که شافعیه معتقدند که است نه باکرهوی یر بودن صغ

 دختر است نه صغیر بودن وی.
ی برخی از  است این که: در سنت، مبادلهعّلت  از دیگر اختالفاِت فقھا در استنباط

حرام  -یعنی یکی بیشتر از دیگری باشد- کاالھا با جنس خودشان به صورت متفاضل
ست و این کاالھا عبارتند از: طال، نقره، جو، گندم، خرما و کشمش و به روایتی، شده ا

این حکم وجود ندارد. پس مجتھد به عّلت  نمک و دلیلی شرعی از نص یا اجماع ھم بر
گاھی، به  -به طریق سبر و تقسیم- پردازد و با اجتھادش این حکم میعّلت  جستجوی

که - بودِن این اجناس است؛ نس و قابل توزینرسد که: علت، اتحاد ج این نتیجه می
رسد که: علت، اتحاِد جنس  و یا به این نتیجه می -این قول احناف و موافقان آنان است

که این قول شافعیه و موافقان - بودن این اجناس است بودن یا ثمن و مواد غذایی
از مواِد غذایِی ھا و  رسد که: علت، اتحاِد جنس این و یا به این نتیجه می -ھاست آن

. -که این قول مالکیه و موافقان آنان است- ھاست بودِن آن شدن و یا ثمن قابل ذخیره
گیرد. پس بنا بر  اند، است که قیاس انجام می براساس نوع علتی که فقھا استنباط کرده

ی چیزھایی که قابل توزین ھستند، گرچه از مواد غذایی یا مواد  رأِی احناف، ھمه
شوند، و بنابر رأِی شافعیه،  شدن ھم نباشند، بر موضع نص قیاس می بل ذخیرهغذایِی قا

شوند و بنابر رأِی مالکیه،  ھا قیاس می فقط چیزھایی که غذایی یا َثمن ھستند، بر آن
 شدن و یا ثمن باشد. مقیس قوت و ماده غذایِی قابل ذخیرهواجب است که 

 . تنقیح مناط٤
است، اما به رأی عّلت  تنقیح مناط ھم از مسالک از دید برخی از اصولیون، -١٩٣

نیست. تنقیح در لغت، به معنِی تھذیب و تمییز (پاک کردن و عّلت  برخی دیگر، مسلِک 
است و منظور از تنقیح مناط در اصطالح عّلت  جداسازی) است و َمناط، به معنی

و ھیچ مدخلیتی اند  از اوصافی است که آن را دربر گرفتهعّلت  اصولیون ھم، پیراستن
و مقترن با عّلت  نیز در علیت ندارند، به این ترتیب که نص در حالی که مشتمل بر

بعضی از اوصافی است که نه ارتباطی با حکم دارند و نه مدخلیتی در علیت، وارد شود 
روایت شده سّنت  ھم داللت داشته باشد؛ به عنوان مثال، درعّلت  بدون آن که بر عیِن 
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آمیزش کرد و سپس، نزد نشین در روِز ماه رمضان عمدًا با زن خود  هکه فردی بادی
. ١آمد و ماجرا را به ایشان گفت و ایشان ھم وی را به کفاره امر کرد ج رسول خدا

شود که این حدیث بر علیِت حکم داللت دارد، اما بر وصف معینی به  مالحظه می
ھست اما بر وصف معینی به ت علّ  برای حکم داللت ندارد، یعنی نص شاملعّلت  عنوان

اشتمال دارد، لکن علت، از عّلت  آن باشد داللت نکرده، پس نص برعّلت  این عنوان که
عّلت  آید و ھا و اوصاف غیر مرتبط با علیت پاک نیست؛ پس مجتھد می ناخالصی

کند؛ مانند این که آن فردی که آمیزش  حقیقی را از این اوصاف و عوارض پاک می
اعرابی بوده و واقعه در مدینه و آمیزش در ماه رمضان آن سال روی داده  کرده است،

رسد که  است؛ آنگاه مجتھد این اوصاف را بعید دانسته، بعد از آن، به این نتیجه می
حکم به وجوب کفاره بوده است؛ و این دیدگاه عّلت  جماِع عمدی در روِز ماه رمضان

و موافقان آنان، در تھذیِب علت، به جایی دورتر شافعیه و موافقان آنان است؛ اما احناف 
بعد از - دانند، بلکه معتقدند که: علت نمیعّلت  اند و امر خاص آمیزش را قدم گذاشته

ھتک حرمت عمدِی ماه رمضان با دست یازیدن به یک چیز مفِطر و  -تھذیب کامل آن
ن صورت، جماع و ی روزه و انجام آمیزش یا خوردن و نوشیدن است و در ای فاسدکننده

شود و خوردن و  ثابت می» ة النصعبار«ی روزه با  آمیزش، به عنوان یک فاسدکننده

. پس نظر مجتھدان در ٢»داللةُ النص«ی روزه، با  نوشیدن، به عنوان یک فاسدکننده

                                           

آمد و  ج از ابوھریره روایت شده که فردی نزد رسول خدا اصل نص حدیث به این شرح است که: -١
فرمود: چه چیزی سبب ھالک تو شد؟ آن مرد  ج گفت: ای رسول خدا! ھالک شدم و رسول خدا

ای را  توانی برده فرمود: آیا می ج گفت: در حالی که روزه بودم با زنم آمیزش کردم. رسول خدا
توانی دو ماه پشِت سر ھم روزه بگیری؟ آن  ود: آیا میفرم ج آزاد کنی؟ آن مرد گفت: خیر. پیامبر

توانی شصت نفر مسکین را غذا دھی؟ مرد گفت: خیر.  فرمود: آیا می ج مرد گفت: خیر. پیامبر
زنبیلی خرما آورد و فرمود:  ج فرمود: پس بنشین. در ھمین حال بودیم که رسول خدا ج پیامبر

فرمود: پس این را بگیر و  ج : من ھستم. پیامبرکسی که از من سؤال کرد کجاست؟ آن مرد گفت
صدقه بده. مرد گفت: آیا آن را به افرادی فقیرتر از خود بدھم؟ به خدا قسم در این سرزمین 

خندید و فرمود: آن را به  ج ای فقیرتر از ما وجود ندارد. پس رسول خدا (مدینه) خانواده
 .٣٤٠/ ٢ترمذی و ابن ماجه. نک: تیسیر الوصول:  ات بده. به روایت بخاری، مسلم، ابوداود، خانواده

ی نص بر معنی متبادر از نص است، خواه این معنی به صورت  منظور از عبارة النص داللت صیغه -٢

َحلَّ ﴿فرماید:  اصلی از سیاق نص مورد نظر باشد و خواه به صورت َتَبعی. مثًال خدای متعال می
َ
َوأ
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این که برخی معتقد به علیِت یک کند، کما  مورد تنقیح مناط نیز باھم اختالف پیدا می
بودِن وصفی دیگر ھستند، چنان که در ماجرای فرِد  تقد به علتوصف و برخی مع

 نشین و نظر احناف و شافعیه در مورد آن مشاھده گردید. بادیه

 تخریج مناط و تحقیق مناط
از جمله اصطالحات اصولِی دیگری که گاھی با دیگر اصطالحات اختالط  -١٩٤
 کند، اصطالح تخریج مناط و تحقیق مناط است. پیدا می

است، علتی که ھیچ نص  -حکمعّلت  یعنی- ریج مناط، معنایش: استخراج علتتخ
ی استفاده از ھرکدام از مسالک علت، چون  و اجماعی بر آن داللت ندارند، به وسیله

حکمی که عّلت  حکم است،عّلت  َسبر و تقسیم؛ پس تخریج مناط به معنِی استنباط
منعقد نشده است با استفاده از ُطرقی نص در مورد آن وارد نشده و اجماعی ھم بر آن 

رود، مثل رسیدن به  غیر منصوص یا غیر مجمع علیه به کار میعّلت  که برای شناخِت 
والیت در تزویج، صغیر عّلت  کننده بودِن آن است و تحریم خمر، مستعّلت  این که

ایجاب قصاص در قتل عمد، قتل است با ابزاری که عادتًا عّلت  بودن دختر است و
کشنده است و بنابراین، در ھر قتلی، حکم قصاص ثابت است اگر با ابزاری که کشنده و 
سبب خروج روح از بدن است، انجام بگیرد، خواه این ابزار از ابزارھای قدیمی، چون 

 شمشیر باشد و خواه مانند تفنگ از ابزارھای جدید باشد.
ثابت شده با نص یا  عّلت- و منظور از تحقیِق مناط، نظر و بحث در تحقق علت

 ای است که نص در مورد آن وارد شده است، مثالً  در غیر واقعه -اجماع یا با استنباط
گیری از زنان در زمان حیض، آزار و دردی است که زن دارد که مجتھد به  کنارهعّلت 

را در آن ھم بیابد، قیاس را عّلت  پردازد و اگر این در نفاس میعّلت  بررسی تحقِق این
گیری از زن در زمان نفاس  ارهرا که وجوب کن -یعنی حکِم اصل- ری کرده، حکمجا

بودِن آن  کننده تحریم خمر، مستعّلت  دھد. مثال دیگر: به فرع نیز تسری می است،
پردازد  در نبیذھای دیگر میعّلت  است که مجتھد به بحث و بررسی در مورد تحقق این

                                                                                                       

ُ ٱ َم  ۡ�َۡيعَ ٱ �َّ ْۚ ٱوََحرَّ ، که معنی متبادر از این نص نفی ھمسانی بیع و رباست و ]٢٧٥[البقرة:  ﴾لّرَِ�ٰوا
ھمین ھم معنِی اصلی نص است و معنی ثبوت حکم منطوق به برای مسکوٌت عنه به دلیل 

بودن و حکم ربا  اشتراک این دو در یک عّلت است. معنی دوم آن این است که حکم بیع حالل
نص به معنِی داللت لفظ است بر حکم. این بحث إن شاء الله در باب حرمت است. اما داللة ال

 سوم خواھد آمد.
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به آن نیز  -که تحریم نوشیدن است-حکم اصل را  ھا ھم یافت، ا در آنرعّلت  و اگر این
 دھد. تسری می

از امور مشکوک و جداساختن آن از عّلت  کردِن  خالصه این که: تنقیح مناط، پاک
اند و ھیچ تأثیری ھم در علیت ندارند؛ و  اموری است که دور و بر آن را فرا گرفته

 ھای شناخت با یکی از راه غیر منصوص یا غیر مجمع علیهعّلت  تخریج مناط، استنباط
بعد از ثبوت و - اصلعّلت  ی وجودِ  است و تحقیق مناط، بحث و بررسی دربارهعّلت 

 در فرع است. -شناخت آن

 انواع قیاس
عّلت  چنان که قبًال ھم ذکر شد، قیاس مبتنی بر اشتراک فرع با اصل در -١٩٥

است که این قیاس را  در اصلعّلت  تر از در فرع قویعّلت  است، جز این که گاھی،
در اصل است که این عّلت  در فرع مساوی باعّلت  نامند؛ و گاھی می» قیاس اولی«
در عّلت  تر از تحقق در فرع ضعیفعّلت  شود و گاھی تحقق نامیده می» قیاس مساوی«

 است.» نیقیاس أد«اصل است که این 

 . قیاس اولی١
در اصل است و در نتیجه، به طریِق عّلت  تر از فرع قویعّلت  آن است که در آن،

اولی، ثبوِت حکم اصل برای فرع، اولی از ثبوت حکم برای خوِد اصل است؛ مثًال خدای 

ّفٖ ﴿فرماید:  توصیه در مورد والدین میمتعال در 
ُ
َُّهَمآ أ به آنان «، ]٢٣[اإلسراء:  ﴾فََ� َ�ُقل ل

آن عّلت  را حرام دانسته است وگفتن به والدین  بینیم که نص قرآن ُاف . که می»ُاف مگو
تر و شدیدتر از  به شکلی قویعّلت  ھم، آزار و اذیت موجود در این لفظ است و البته این

آنچه در اصل است، در زدِن والدین وجود دارد؛ پس تحریِم زدِن والدین، با قیاِس آن بر 
 .١گیرد محل ورود نص، به طریق قیاس اولی صورت می

                                           
برخی از اصولیون معتقدند که: حرمِت زدن والدین با نص ثابت شده است نه با قیاس، زیرا عّلت  -١

گفتن، آزار و اذیتی است که برای والدین به ھمراه دارد و این، معنایی  ی ُاف کننده در نص تحریم
اضح و مفھوم است و نیازی به استنباط ندارد و ھرکس به زبان عربی آشنایی داشته باشد، آن را و

تر در زدن والدین و چیزھایی از این قبیل وجود  تر و روشن شناسد و این معنا، به شکلی واضح می
است گفتن با عبارُة النص حرام  شود؛ پس ُاف دارد و بدون ھیچ تالش و استنباطی ھم فھمیده می

 و زدن و چیزھایی مثل آن با داللُة النص.
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 . قیاس مساوی٢
قیاسی است که در آن، علتی که حکم در اصل مبتنی بر آن است، به ھمان میزاِن 

ی مال یتیمان  تحققش در اصل، در فرع ھم وجود دارد، مثًال در تحریم خوردِن ظالمانه

ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  الھی ثابت شده که میکه با این قول  ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ُظلًۡما  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يَأ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِهِۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ��إِ�َّ 
ۡ
گمان کسانی که  بی«، ]١٠[النساء:  ﴾١٠َما يَأ

خورند و با آتِش سوزانی  ھای خود می خورند، انگار آتش در شکم اموال یتیمان را به ناحق می
ست کردن آن است و بدیھی ا این حکم، تعدی به مال یتیم و تلفعّلت  .»خواھند سوخت

ای که نص در مورد آن وارد شده است،  ی مال یتیم نیز با واقعه که سوزاندِن ظالمانه
 مساوی است. پس حکِم سوزاندن ھم، ھمانند حکم خوردن، یعنی تحریم است.

 نید. قیاس أ٣
در عّلت  تر از تحقق وضوح تر و کم در فرع ضعیفعّلت  قیاسی است که در آن، تحقِق 

عّلت  فرع، ھردو، در تحقِق اصِل معنایی که با آن، وصف بهاصل است، گرچه اصل و 
تحریم خمر است، عّلت  بودن که کننده تبدیل شده است، مساوی ھستند، مانند مست

کنندگی یک نبیذ دیگر ممکن است کمتر باشد، گرچه ھردو دارای  لکن مقدار مست
 باشند. بودن می کننده صفِت مست

 حجیت قیاس
ی شرعی و حّجت کر شد که: به اعتقاِد جمھوِر فقھا، قیاسدر مباحث قبلی ذ -١٩٦
ی احکام است، اما ظاھریه و برخی از معتزله و جعفریه با این نظر مخالف  ادّله دلیلی از
ی  ادّله . بعد از بیاِن حقیقت، ارکان، شرایط و ضوابِط قیاس، اینک به بیاِن ١ھستند

 پردازیم. قایالن به قیاس و منکران آن می

                                           
دانند و ثبوت  جز این که علمای جعفریه قیاس منصوص العله را قبول دارند و آن را حّجت می -١

ھا قیاس اولی را قبول  دانند نه با قیاس، کما این که آن حکم برای فرع در این حالت را با نص می
دانند، مانند  ی از آنان آن را ھم از قبیل منصوص العلة مینامند و برخ دارند، لکن آن را قیاس نمی

ّفٖ ﴿ی  حرمت زدن والدین که مستفاد از آیه
ُ
َُّهَمآ أ است. علمای جعفریه  ]٢٣[اإلسراء:  ﴾فََ� َ�ُقل ل

ی آنان غیر از ابن جنید است. نک:  دیگر انواع قیاس را قبول ندارند و این نظر، منقول از قاطبه
 .٢٥٩ -٢٥٨علی تقی حیدری، ص  أصول االستنباط،
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 ی قایالن به قیاس ادله
ای فراوان از قرآن، سنت، عمل صحابه و نیز دالیل  ادّله قایالن به قیاس به -١٩٧

 شود: ی آنان به اختصار بیان می ادّله ترین اند که در زیر مھم عقلی استدالل کرده

ْ فَ ﴿در قرآن کریم، آمده است:  .١ وا ْوِ�  ٱۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�ٰرِ َ�ٰٓ

َ
، خدای ]٢[الحشر:  ﴾٢ٱۡ�

متعال این آیه را بعد از بیاِن عقوبت و شکنجه و آزاری که در دنیا بر سِر 
یھودیاِن بنی نضیر، به سبب کفر آنان و خیانت و مکرشان نسبت به رسول خدا 

ھای سلیم!  و مؤمنان آمد، آورده است. معنی آیه چنین است: ای صاحبان عقل
د مصیبِت آنان شوید، بیندیشید و برحذر باشید از این که دچار مصیبتی مانن

الھی یکی است و بر ھمه جاری سّنت  اگر کاری مثل کار آنان انجام دھید، زیرا
شود؛  آید بر وقایع مشابه آن چیز نیز جاری می است و ھرچه بر سر چیزی می

گرداند، آن  قیاس ھم غیر از این معنایی ندارد. چیزی که این امر را واضح می
تقال از یک چیز به چیز دیگر است، زیرا مشتق از به معنی ان» اعتبار«است که 

ی  ی رود به کرانه یعنی از این کرانه» عربت النهر«شود:  عبور است؛ گفته می
دیگر آن رفتم، و قیاس نیز، چیزی جز انتقال حکم از مقیٌس علیه به مقیس 
نیست و چون اعتبار (= عبرت گرفتن) نیز بنا بر نص آیه مأموٌربه است و قیاس 

است و مأموٌربه ھم  موٌربهھای اعتبار است، پس قیاس نیز مأ هی از افراد و گونیک
ی شرعی حّجت واجب است و واجب مشروع است و غیر محظور؛ بنابراین، قیاس
توان ھم گفت  و دلیلی معتبر است که عمل به مقتضای آن واجب است. نمی

معنی پندگرفتن  به» اعتبار«که: این استدالل غیر موجه و نامقبول است، چه 
توان چنین گفت آن است که حمل معنی اعتبار بر  است و دلیِل این که نمی

پندگرفتن، نافی استدالل به آیه نیست، زیرا پندگرفتن تنھا وقتی انجام 
پذیرد که چیزی حکِم شیء ھمانند خود را بگیرد، مثًال اگر گفته شود:  می

». پس ای کارمندان! پند بگیرید خیانت از کار خود برکنار شد،فالنی به خاطر «
». فالن دانشجو به خاطر تنبلی مردود شد، پس ای دانشجویان! پند بگیرید«یا 

این کالم معنایی نخواھد داشت مگر آن که بر این حمل شود که: ھرکس کاری 
گردد، و: ھرکس  شبیِه کار آن کارمنِد برکنارشده را انجام دھد، از کار برکنار می

 گردد. انشجوِی تنبل رفتار کند، مردود میبه مانند آن د
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معاذ را به عنوان  ج در حدیث مشھور معاذ آمده است که: وقتی رسول خدا .٢
قاضی به یمن فرستاد و از وی سؤال نمود که: براساس چه چیزی قضاوت 

 کنی؟ و معاذ در جواب گفت که: ابتدا، براساس قرآن و سپس، براساس می
این ترتیب را که  ج کنم. رسول خدا قضاوت میو سپس، براساس اجتھاد سّنت 

نواع اجتھاد به وی به آن اشاره کرد، مورد تأیید قرار داد. که قیاس نیز یکی از ا
 ی احکام است. ادّله ھم مشروع بوده، یکی از رأی است، پس قیاس

مردم را به  ج در سنت، آثار زیادی وجود دارد مبنی بر این که رسول خدا .٣
اند و آنان را به صالحیت داشتن قیاس برای استنباط احکام  دادهتوّجه  قیاس

آمد  ج اند؛ از جمله، روایت است که عمر بن خطاب نزد رسول خدا داللت کرده
ام، چه در حالی  و گفت: ای رسول خدا! امروز مرتکب عمل نادرسِت بزرگی شده
کردی،  مضه میکه روزه بودم، زنم را بوسیدم. پیامبر فرمود: آیا اگر آب را مض

شد؟ عمر گفت: نه، این کار اشکالی ندارد. رسول خدا ھم  ات باطل می روزه
فرمود: پس دیگر چه؟! [(یعنی چون آن اشکالی ندارد، پس این ھم اشکالی 

. نیز، از ابن عباس روایت ١ندارد؛ و این در واقع، قیاِس بوسه بر مضمضه است)]
آمد تا از ایشان طلب فتوا کند و  ج دای خثعم نزد رسول خ است که: زنی از قبیله

تواند بر مرکب بایستد  به ایشان گفت: ای رسول خدا! پدرم پیر و ناتوان است و نمی
ی واجب خدا بر بندگان خود، یعنی حج بر وی واجب شده  و در این حال، فریضه

توانم برای وی حج بگزارم؟ پیامبر فرمود: آری. در روایت دیگری  است؛ آیا من می
آمد و گفت: مادرم نذر کرد که حج  ج مده است که: مردی نزد رسول خداآ

توانم  بگزارد، اما قبل از این که بتواند نذر خود را ادا کند، وفات یافت. آیا من می
انستی تو بود، تو می اگر مادرت بدھکار میبرای وی حج بگزارم؟ پیامبر فرمود: آیا 

فرمود: پس طلب خدا را ھم  ج ول خداآن را برایش ادا کنی؟ مرد گفت: آری. رس
 .٢بازپس ده، زیرا وی بیشتر حق دارد که حق و طلبش ادا شود

آمد و گفت:  ج نزد رسول خدانشین  در حدیث صحیح، آمده است که: مردی بادیه
پوست به دنیا آورده است و من انکار کردم که او فرزند من باشد!  زن من پسری سیاه

                                           
 .٣٢٧/ ٢تیسیر الوصول،  -١
 .٣٣/ ١ھمان،  -٢
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شتر داری؟ مرد گفت: آری. پیامبر فرمود: چه رنگی ھستند؟ رسول خدا فرمود: آیا تو 
ھا وجود  مرد گفت: سرخ رنگ ھستند. پیامبر فرمود: آیا شتِر خاکستری ھم در میان آن

دارد؟ مرد گفت: آری وجود دارد. پیامبر فرمود: به نظر تو این شترھای خاکستری از 
به خود کشیده باشد (در  اند؟ مرد گفت: ای رسول خدا! شاید رگی آن را کجا آمده

ی آن شترھا شتری بوده که به این رنگ بوده و این شتران ھم به  ھای گذشته نسل
فرمود: پس این جا ھم شاید در اصل و نسِب  ج رنگ آن درآمده باشند)! رسول خدا

تحت تأثیر عوامل - رنگ بوده و این بچه (مادری یا پدری) این بچه کسی بوده که سیاه
 ١نگ او درآمده است!به ر -ژنتیکی

کردند و احکام را بر  آمدھا و وقایع اجتھاد می پیشصحابه ھم، در مورد حکم  .٤
دادند؛  نمودند و چیزھا را با نظایر آن مورد سنجش قرار می ھمدیگر قیاس می

از بیع غذا قبل از قبض آن  ج از جمله، وقتی که ابن عباس شنید که پیامبر
کنم (و بیع آن  ی غذا حساب می ا به منزلهھر چیزی ر«اند، گفت:  نھی کرده

 ».دانم) قبل از قبض را جایز نمی
 شد، در سھم صحابه، ھمچنین در صورتی که ِسھاِم وارثان بیشتر از سھام مسأله می

کاران از  کردِن سھم طلب کردند و این کار آنان با قیاس آن بر کم عول وارد میوّراث 
لب آنان از مال بدھکار بود. ھمچنین، ابن عباس ماِل بدھکار در صورت بیشتر بودِن ط

جد را، در حکم َحِجب برادران، بر پسِر پسر قیاس کرد و گفت: آیا زید بن ثابت تقوای 
 ٢آورد؟ آورد، اما پدِر پدر را پدر به حساب نمی کند که پسِر پسر را به حساب می خدا نمی

در مسایلی که «... ست: ی عمر بن خطاب به ابوموسی اشعری آمده ا نیز، در نامه
شد، فھم خود را به کار گیر، فھم خود را به کار ببر در آن مسایلی که  نزد تو مطرح می

ھا وجود ندارد و سپس، در این حالت، امور را باھم  حکمی برای آنسّنت  در قرآن و
دانی و به نظرت  تر می قیاس کن و نظایر را بشناس و سپس آنچه را که نزد خدا محبوب

 .٣»ماند، انجام بده... بیشتر به حق می
بودن و عمل به قیاس بدون ھیچ انکاری از جانب  ھا، بر مقبول این اخبار و امثال آن

 کسی داللت دارد و ھمین، مفید تواتر معنوی بر صحت عمل به قیاس است.ھیچ 
                                           

 .١٣٧/ ١أعالم الموقعین،  -١
 به بعد. ١٨٢/ ١ھمان  -٢
 به بعد. ٧٧/ ١ھمان  -٣
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شدن مصالح بندگان است و ھمین تحقِق مصالح  ھدف از تشریع احکام، محقق .٥
از جمله چیزھایی که با این  مت مورد نظر از تشریع احکام است و، حکبندگان ھم

خوانی و توافق دارد نیز، عمل به قیاس است، زیرا قیاس فقط تسری  مھدف ھ
 ی معین به وقایع ھمانند و مشترک با آن در یافتِن حکم وارد شده در یک واقعه

با روش شریعت  است و این، مقتضای عدالت و حکمت پروردگار نیز ھست وعّلت 
ی شرع چنین روشی وجود ندارد  در تشریع احکام ھم توافق دارد، چه در ضابطه

که چیزی را حرام کند و چیِز نظیِر آن را مباح گرداند، یا این که چیزی را مباح 
 نماید و چیِز نظیر آن را حرام گرداند.

برای مردم  قطعًا متناھی ھستند، اما وقایعی که -اعم از قرآن و یا سنت- نصوص .٦
آیند، تمامی ندارند و نامتناھی ھستند و امکان ھم ندارد که متناھی بر  پیش می
ای که نصوص متضمن  یابد، پس الزم است که علل و معانیی احاطه اھغیر متن

ھا از نصوص وجود دارد،  ھا اشاره دارند، یا امکان استنباط آن ھا ھستند، یا به آن آن
حکم عّلت  نصوٌص علیه به تمام وقایعی داده شود کهدر نظر گرفته شوند و حکم م

گویی و نظر دادن  شود. با این روش، دست شریعت برای جواب ھا محقق می در آن
ھا نصی وارد  آمِد جدیدی که قبًال واقع نشده و در مورد حکم آن در ھر واقعه و پیش

 نشده است، بسته نخواھد بود.

 ی نافیان قیاس ادله
ھا به صورت  ترین موارد آن قیاس به چند دلیل استدالل دارند که مھمنافیاِن  -١٩٨

 شود: خالصه بیان می

َها ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ�ۡ�َ يََدِي  ٱ�َّ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ ِ َءاَمُنوا  ٱ�َّ

شی اید! بر خدا و پیامبرش پی ردهای کسانی که ایمان آو«، ]١[الحجرات:  ﴾َورَُسوِ�ِ 
کسی که قایل به قیاس باشد، با مدلول این آیه  .»کنیددستی ن نگیرید و پیش

گرفتن بر خدا و رسول  دستی کردن یا پیشی کند، زیرا قیاس پیش مخالفت می
 گوید که نصی از قرآن یا ای می کننده در مورد واقعه او با حکمی است که قیاس

َوَ� َ�ۡقُف َما ﴿فرماید:  یدر مورد آن وجود ندارد. نیز، خدای متعال مسّنت 
و  .»از آنچه که به آن علم نداری، تبعیت مکن«، ]٣٦[اإلسراء:  ﴾ِعۡلمٌ  ۦلَۡيَس لََك بِهِ 

قیاس ھم امری مشکوک و ظنی است، پس عمل به آن عمِل بدون علم و از 
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کند.  نیاز نمی ما را از حق بی -فرماید چنان که قرآن می- قبیل ظنی است که

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿فرماید:  ھمچنین خدای متعال می ءٖ  ٱلِۡكَ�َٰب َونَزَّ ۡ�َ ِ
 ﴾تِۡبَ�ٰٗنا لُِّ�ّ

پس در  .»ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر ھمه چیز است«، ]٨٩[النحل: 
قرآن بیان ھر حکمی وجود دارد و بنابراین و با وجود این، دیگر نیازی به قیاس 
نیست، زیرا اگر قیاس حکمی را بیاورد که در قرآن وجود دارد، ھمان قرآن 

کند و اگر ھم چیزی مخالف حکم قرآن را بیاورد، آن حکم مردود و  کفایت می
 غیر مقبول است.

از  ت رأی و نکوھش عمل به آن وارد شده است،آثار زیادی از صحابه در مذم .٢
از اصحاب رأی بپرھیزید، چه آنان دشمناِن «گوید:  جمله عمر بن خطاب می

سنن ھستند؛ چون قادر به حفظ احادیث نیستند، قایل به رأی شده و به این 
نیز، روایت شده که ». اند اند و (کسانی را) به گمراھی کشانده خاطر گمراه شده

از (مکایله) بپرھیزید. مردم گفتند: مکایله چیست؟ عمر گفت: «وی گفت: 
از رأی (و اگر دین «گوید:  علی بن ابی طالب ھم می ».مقایسه (قیاس) است

 (عقًال) مسِح باطن خف اولی از مسحآمد، در این صورت،  عقل) به دست می
این، بر مذمت قیاس و عدم حجیت آن داللت دارد؛ پس به ». ظاھر آن بود

 شود. س عمل نمیقیا
شود، زیرا مبتنی بر  میاّمت  قیاس منجر به ایجاد اختالف و نزاع در میان .٣

ھا اموری  اصل و تحقق آن در فرع است و اینعّلت  اموری ظنی چون استنباِط 
ی آن، احکام باھم  ھستند که نظر مردم در آن باھم اختالف دارد و در نتیجه

واحد، چندین حکم داده خواھد شد و  ی اختالف پیدا کرده، در مورد یک واقعه
دچار تفرقه خواھد گردید و تفرقه ھم امری مذموم و غیر اّمت  در نتیجه،

آن ھم مذموم  -یعنی قیاس- ستوده است و آنچه که منجر به تفرقه شود
 است.

ی بین دو امر ھمانند و شبیه ھم و جدایی  احکام شریعت براساِس تسویه .٤
بینیم که در  نا نشده است و به ھمین دلیل، میانداختن بین دو امر مختلف ب

شریعت برای اموری ھمسان احکام مختلفی وجود دارد و برای اموری مختلف 
احکاِم ھمسانی وجود دارد؛ مورد اول، ماننِد این مسأله که: روزه و نماز از 

به قضای روزه  مکّلف شدن، حائض در مدت حیض ساقط است و وی بعد از پاک
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به قضای نماز نیست، نیز مانند این مسأله که: دست سارق  مکّلف شود، اما می
شود، اما دست ُمنِتھب (یعنی کسی که چیزی را آشکارا و به زور از  قطع می

شود، حال آن که ھیچ فرقی ھم بین این دو وجود  دیگری بگیرد) قطع نمی
ندارد. ھمچنین، اگر کسی زنی را متھم به زنا کند، حد قذف بر او جاری 

گردد، حال آن  نماید، حد بر او جاری نمیشود، اما اگر وی را متھم به کفر  می
، ماننِد این مسأله که: به خاک مودتر است، و مورد  تر و زشت که کفر از زنا قبیح

کننده) قرار داده شده است، حال آن که این دو باھم  به مانند آب َطھور (پاک
تشریع خود ھمانندِی میان اشیاء را اختالف دارند. بنابراین، چون شریعت در 

مراعات نکرده است، پس دیگر قیاس حجیتی ندارد، زیرا مبنای قیاس مساوات 
 شریعت این دو را معتبر ندانسته است. -چنان که ذکر شد- و ھمسانی است و

 قول راجح
در واقع، ھدف ُمنِکران قیاس از اعتقاد خود، فقط تمسک به نصوص و  -١٩٩

اند که آن را برای این  آشفتگی و ھوا و ھوس است و دالیلی ھم یافته صیانت شریعت از
اند و ھمچنین، قایالن به قیاس نیز، با اعتقاد خود، قصِد  دانسته حّجت باور خود

ھا و یا به  دادن در برابِر آن ھا و حکم گرفتن از آن معارضه و مخالفت با نصوص و فاصله
اند که آرای شخصی را بر آن حاکم نمایند؛  واستهنخاند و  ھا را نداشته گرفتن آن بازی

ی غیر  اند تا در ورطه ھمانطور که دیدیم که آنان برای تحقق قیاس شرایطی گذاشته
برند؛  جایزھا نیفتند. پس ھردو گروه به خاطر تالش و حسن نیتی که دارند، ثواب می

 ان کنیم.دانیم بی لکن، با این وجود الزم است که رأیی را که خود راجح می
ی دو گروه و بررسِی مبانی احکام شرعی و ھدف از  ادّله ای که با تأمل در نتیجه

 شود، ترجیِح قول قایالن به قیاس است و توضیح مطلب این که: تشریِع احکام عاید می
ل ھستند، یعنی مبتنی بر علل و اوصافی ھستند که مقتضی این  احکام شرعی معلَّ

ی عبادات باشد یا از معامالت  م ندارد که این احکام از جملهباشند و تفاوتی ھ احکام می
عبادات بر ما بسته است، ھرچند که ما به وجود این عّلت  بردِن تفصیلی به لکن راِه پی

عللی که مقتضِی این احکام معین در عبادات ھستند، یقین داریم؛ ولی در معامالت، 
مقبول و جایز ممکن  ھا به طریق دارد و چون ادراک آن ھا وجود امکان ادراک علل آن

در مسیر حرکت در پشت سِر روِش شریعت در تشریع و - توان است، ھمانطور ھم می
 -در جھت عمل به قانون ھمسانی که قرآن در جاھای زیادی از خود بر آن داللت دارد



 الوجیز در اصول فقه  ٢٣٠

د تعمیم داد، زیرا ھا وجود دار ھا در آن ی وقایعی که این علت این احکام را در ھمه
ی بین  بودن احکام شرع است و نیز بدین دلیل که تسویه قیاس مبتنی بر اساس معلل

در شرع بر صحت و اعتبار آن امور ھمسان و تفریق بین امور مختلف امری است که 
گواه و دلیل وجود دارد و خدای متعال بندگان خود را بر اساِس آن سرشته است و 

ی این نصوص، نص مورد استدالِل  به آن اشاره دارند و از جملهنصوص زیادی از قرآن 

ْ فَ ﴿فرماید:  قایالن به قیاس است که می وا ْوِ�  ٱۡ�َتِ�ُ
ُ
بَۡ�ٰرِ َ�ٰٓأ

َ
، و ]٢[الحشر:  ﴾٢ٱۡ�

ارُُ�ۡم َخۡ�ٞ ّمِۡن ﴿فرماید:  نصوص مثل این زیاد است، از جمله خدای متعال می ُ�فَّ
َ
أ

ۡم لَُ�م بَ 
َ
ْوَ�ٰٓ�ُِ�ۡم أ

ُ
ُ�رِ َرآَءةٞ ِ� أ آیا کافراِن شما بھتر از آنانی ھستند که «، ]٤٣[القمر:  ﴾٤٣ٱلزُّ

و نیز:  ؟»ای نازل شده است نامه ھا برای شما امان تان روایت کردیم یا این که در کتاب برای

﴿ �ِ ْ فَلَۡم �َِسُ�وا
َ
�ِض أ

َ
ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ٱۡ� ِينَ َ�َينُظُروا َر  ٱ�َّ ُ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ َدمَّ َعلَۡيِهۡمۖ  ٱ�َّ

ۡمَ�ٰلَُها
َ
اند تا ببینند  آیا در زمین به گذشت و گذار نپرداخته«، ]١٠[محمد:  ﴾١٠َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن أ

اند به کجا کشیده و چه شده است؟ خداوند آنان را نابود  عاقبت کسانی که پیش از ایشان بوده
ھمچنین، خدای  .»ھا و عواقب خواھد بود ال این مجازاتساخته است و برای کافران ھم امث

 ﴾٤٠ٱلُۡمۡجرِمِ�َ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي ﴿فرماید:  بر قوِم عاد، میمتعال بعد از بیاِن عذاب وارده 
ھا بر آن  این آیات و امثال آن .»دھیم ما گناھکاران را اینچنین جزا و سزا می«، ]٤٠[األعراف: 

خدای متعال در ھستی سّنت  گیرند و این نظایر خود را می داللت دارند که اشیاء حکم
ھا وجود  ھم ھست و اگر چنین نبود، این آیات معنایی نداشتند و داللت و عبرتی در آن

نداشت و قابل استدالل نبودند. نیز، نصوِص قرآنی بیانگر این ھستند که حکم خدای 
متعال، عدم برابر دانستِن اموری است که باھم اختالف دارند و اگر کسی در مورد 

سازد، در واقع، دانسته  ال جایز بداند که خدا حکِم امور مختلف را برابر میخداوند متع
یا ندانسته، چیزی را به خدا نسبت داده که در شأن خدا نیست، خدای متعال 

َ�َنۡجَعُل ﴿فرماید:  می
َ
[القلم:  ﴾٣٦َما لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُمونَ  ٣٥ٱلُۡمۡجرِمِ�َ كَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ أ

شود؟!  شماریم؟! شما را چه می چون گناھکاران یکسان می نبرداران را ھمآیا فرما«، ]٣٦-٣٥

ۡم َحِسَب ﴿فرماید:  نیز می ؟!»کنید چگونه داوری می
َ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا ن  اتِ  َٔ ٱلسَّ

َ
أ

َۡعلَُهۡم كَ  ِينَ �َّ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ َۡياُهۡم َوَمَماُ�ُهمۚۡ  ٱل�َّ  ﴾٢١َسآَء َما َ�ُۡكُمونَ  َسَواٗٓء �َّ
برند که ما آنان را  شوند، گمان می ھا می آیا کسانی که مرتکِب گناھان و بدی«، ]٢١[الجاثیة: 
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آورند و کارھای پسندیده و خوب انجام  آوریم که ایمان می ھمچون کسانی به شمار می
و قضاوت بدی  باشد؟ چه داوری شان یکسان می دھند و حیات و ممات و دنیا و آخرت می

ۡم َ�َۡعُل ﴿فرماید:  ھمچنین می !»کنند می
َ
ِينَ أ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ  ٱلُۡمۡفِسِدينَ كَ  ٱل�َّ

�ِض ِ� 
َ
ۡم َ�َۡعُل  ٱۡ�

َ
ارِ كَ  ٱلُۡمتَّقِ�َ أ آورند و  آیا ما کسانی را که ایمان می«، ]٢٨[ص:  ﴾٢٨ٱۡلُفجَّ

ھمچون تبھکاران به شمار آوریم؟ و یا این که پرھیزگاران را دھند،  کارھای شایسته انجام می
پس، قرآن شاھِد صحت و درستِی قانون تساوی بین دو امر  .»با بزھکاران برابر داریم

ھمسان و تفریق بین امِر مختلف است و قیاس ھم چیزی جز عمل به این قانون و 
رد نشده است، بدینگونه که ھا وا اجرای آن بر وقایعی نیست که نصی در مورِد حکِم آن

شوند که حکم  ھا وجود ندارد، ملحق به چیزھایی می مسایلی که نصی در مورد حکم آن
مقتضِی حکم باھم ھمسان و مساوی عّلت  منصوص دارند، اگر چنانچه آن دو واقعه در

 باشند.
تواند دلیلی بر مدعای آنان باشد، زیرا  استدالل نافیان قیاس حجیتی ندارد و نمی

شود که در مسأله نصی وجود نداشته باشد، پس دیگر، مخالِف  وقتی به قیاس عمل می

ُمواْ َ�ۡ�َ يََدِي ﴿فرماید:  این آیه نیست که می ِ َ� ُ�َقّدِ بر خدا «، ]١[الحجرات:  ﴾َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
ای کشف  نیز، قیاس حکم خدا را در واقعه .»کنیددستی ن و پیامبرش پیشی نگیرید و پیش

کند که در مورد حکم آن واقعه نص صریحی وجود ندارد و بنابراین، قیاس فقط  می
سازد نه این که حکمی را که موجود نیست، ایجاد  حکم موجود را آشکار و روشن می

ِن ﴿فرماید:  کند؛ پس مخالفتی با این آیه ھم ندارد که می
َ
نَزَل بَۡيَنهُ  ٱۡحُ�مَوأ

َ
ٓ أ م بَِما

 ُ نیز،  .»در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا نازل کرده است«، ]٤٩[المائدة:  ﴾ٱ�َّ
قیاس مفیِد ظن راجح به صحت حکم است و ظن راجح ھم برای اثباِت احکام عملی 

َوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس ﴿فرماید:  کند و بنابراین، مخالف این دو آیه نیست که می کفایت می
نَّ �نَّ ﴿و:  .»از آنچه که به آن علم نداری، تبعیت مکن«، ]٣٦[اإلسراء:  ﴾ِعۡلمٌۚ  ۦلََك بِهِ  َ�  ٱلظَّ

مراد از این  .»کند نیاز نمی ظن، انسان را از حق بی«، ]٢٨[النجم:  ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡ�  ٱۡ�َقِّ ُ�ۡغِ� ِمَن 
احکام است و به معنی  که در قرآن بیان ھمه چیز وجود دارد ھم، بیاِن لفظی یا معنایی

نص صریح گذاشتن بر ھر حکمی نیست و قیاس نیز دستاویزی به داللِت معنوی قرآن 
 نیاز شد. توان از قیاس بی بر احکام است، پس نمی
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آثاری که از صحابه در مورد نکوھش و مذمت قیاس و رأی روایات گردیده نیز، 
شود و ما قبول داریم که برخی از انواع قیاس فاسد  می دحمل بر رأی و قیاس فاس

است، چنان که برخی از انواع آن صحیح است و قیاِس صحیح آن است که ارکان و 
شرایط مذکور در آن وجود داشته باشد و قیاس فاسد آن است که مخالف قیاس صحیح 

ْ إِ�ََّما ﴿تند: گف می -ی قرآن بنا به فرموده- گویانی که باشد، مانند قیاِس بیھوده قَالُٓوا
ْۗ ِمۡثُل  ٱۡ�َۡيعُ  حال آن که  .»بیع (خرید و فروش) نیز مانند رباست«، ]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلّرِ�َٰوا

قیقت ربا تفاوت دارد. نیز، مانند این سخن که خدای متعال از قول حقیقِت بیع با ح

ُ إِن �َۡ�ِۡق َ�َقۡد َ�َ ﴿برادراِن یوسف ذکر کرده است که گفتند:  ٞخ �َّ
َ
ۚ  ۥَق أ  ﴾ِمن َ�ۡبُل

اگر بنیامین برادِر یوسف دزدی کند، جای شگفتی نیست، چه برادرش یوسف «، ]٧٧[یوسف: 
نیز، ماننِد قیاس ابلیس مبنی بر این که آتش از ِگل بھتر  .»ھم قبًال دزدی کرده است

است و چون وی از آتش خلق شده است، پس وی از آدم که از گل خلق شده است، 
م را. این دبرتر است و بنابراین، حق این است که آدم برای وی سجده کند نه او آ

فاسد قدحی در قیاسی باطل یا استدالل به قیاسی باطل است؛ لکن وجوِد یک قیاس 
بینیم که چیزھایی که قطعًا باطل  کند، زیرا ما می حجیت قیاس صحیح ایجاد نمی

و سّنت  شوند، لکن این، قدحی در وجوِب پیروی از منسوب میسّنت  ھستند، به
کند؛ و در مورد قیاس نیز وضع به  برشمردن آن به عنوان دلیلی شرعی ایجاد نمی

ی یافت شود، این به معنِی ترک کامل قیاس و ھمین منوال است و اگر قیاس فاسد
 عدم اعتبار آن به عنوان یک دلیل شرعی نیست.

گردد، باید گفت که:  قیاس موجب ایجاد اختالف و نزاع می گویند: این ھم که می
و در مورد سّنت  و در شرایِط صحِت سّنت  ھمین اختالف در استنباط احکام از قرآن و

دارد و نیز، در فھِم برخی از نصوص قرآن وجود دارد، اما  داللت آن بر احکام ھم وجود
و عدم استنباط احکام از آن، برای جلوگیری از ایجاد سّنت  کسی قایل به لزوم ترک

 اختالف، نشده است.
اصل مسأله این است که: اختالف در استنباِط احکاِم شرعِی عملی جایز است، مادام 

اجتھادی بوده و نصی صریح و قطعی در مورد  ھا در امور که این اختالف در دیدگاه
ی مورد اختالف وجود نداشته باشد؛ و البته فقھا ھم از زمان صحابه تا به امروز  مسأله

اند و حتی نافیان قیاس خود نیز در بسیاری از احکام باھم اختالف  باھم اختالف یافته
آن که اختالف امری  دارند، گرچه از یک مذھب واحد ھم باشند و این، داللت دارد بر
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بدیھی و جایز و جاری در تماِم مسایل اجتھادی است و سبب آن ھم، عمل به قیاس یا 
 عدم عمل به آن نیست.

ی پایانی در اختالف این که اختالِف مذموم آن است که در مسایل عقیدتی و  نکته
باشد نه  اصول دین باشد، نه در فروع دین و آن است که در احکام قطعی یا مجمٌع علیه

 در احکام ظنی.
اند که: شریعت برای امور ھمسان احکام  این نیز که برخی از نافیان قیاس گفته

مختلف دارد و امور مختلف را در حکم برابر دانسته است و با ھمین دلیل اساس قیاس 
گیرد، این قول مطلقًا قوِل  ی بر آن پا نمیحّجت شود و بنابراین، ھیچ میمتالشی 

ست و از روی اطالِع کافی نسبت به منابع و مصادِر شرعی و شناخت به استواری نی
ھاِی درخشان و اسراِر سرشار و مصالح حقیقِی موجود در این احکام و این معنا  حکمت

ی خود  ای از معانی و علِل اقتضاکننده صادر نشده که احکام شرعی مبتنی بر مجموعه
ھای سلیم که: حکِم  مستقر در فطرتھستند و در شریعت، ھرگز برخالِف این معنی 

امور مختلف باھم فرق دارد و حکم امور متساوی باھم برابر است، چیزی صادر نشده 
 است و احکام زیادی بر این امر داللت دارند.

اگر در مواردی ھم، شریعت برای یک چیز حکمی صادر کرد که با حکم نظایِر آن 
خاص است که موجِب اختصاص یافتِن اختالف داشت، حتمًا این شیء دارای وصفی 

آن به این حکم و مانع مساوات غیرش با آن شده است و این وصف خاص را ھم گاھی 
شناسند و شرط صحت قیاس ھم  شناسند و گاه برخی دیگر نمی برخی از مردم می

صحت آن را ھمه بدانند؛ پس اگر کسی در شریعت چیزی را دید البته این نیست که 
صحیحی است که مقتضِی تسویه بین امور ھمسان و تفریق بین امور  که مخالف قیاس

مختلف است، این امر مخالِف قیاسی است که در درون و تصور وی منعقد شده است و 
 .١با قیاس صحیح ثابت در نفُس االمر مخالفتی ندارد

پس در شریعت چیزی مخالِف قانوِن تماثل و ھمسانی وجود ندارد و اختالِف حکِم 
شدن ھم، مبنی بر معنایی است که  نماز و روزه در مورد حائض بعد از پاک قضای

ھا  گفتیم، یعنی: حرِج موجود در قضای نماز، زیرا چون اوقات نماز زیاد است، قضای آن
برای زن حرج و سختی دارد و در شریعت نیز سختی و حرج برداشته شده است، اما 

 قضای روزه حرجی به دنبال ندارد.
                                           

 .٢١٨ -٢١٧ی رسائل الکبری، ص  نک: رسالة القیاس، ابن تیمیه، وارده در مجموعه -١
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قاذف به زنا (یعنی کسی که دیگری را به زنا متھم ساخته است) ھم به وجوب حد 
بودِن قاذف پی  این خاطر است که در قذف به زنا، راھی وجود ندارد که مردم به کاذب

ی ناموس مقذوف (کسی که متھم به زنا شده  ببرند؛ پس حدِّ آن، تکذیب او و تبرئه
زن باشد، اما در قذف به کفر، رؤیِت  است) و دفع ننگ از وی است، خصوصًا اگر مقذوف

کند و مقذوف  حال مسلمان و اطالع مسلمانان از وی برای تکذیب قاذف کفایت می
زبان آورد و بدین وسیله قاذف را تکذیب نماید، اما در قذف تواند شھادتین را بر  خود می

دست بر تواند بکند؟ نیز، ایجاب قطع  به زنا، مقذوف برای تکذیِب قاذف چه کار می
کند و قفل  سارق و عدم ایجاب آن بر راھزن به این خاطر است که سارق ھتِک ِحرز می

تواند حرزی بیشتر از  کند و صاحب کاال نمی ھا تونل ایجاد می شکند و در خانه را می
کن کردن این بال از میان  این برای آن ایجاد نماید، پس الزم است که جھت ریشه

ر سارق واجب گردد، و این با حاِل راھزن (مال ُربا) فرق مردم، مجازات قطع دست ب
برد و دور کردن وی و گرفتن مال از  دارد، چون که او مال را در برابر دیدگان مردم می

توان نزد حاکم علیه وی شھادت ھم داد و حق  دست وی ممکن است، کما این که می
ا آشکار و به زور از دیگری را از او گرفت و عالوه بر این، منتھب (یعنی کسی چیزی ر

بگیرد) مجازاِت تعزیری نیز دارد و بر این اساس، حقیقِت انتھاب با حقیقِت سرقت 
کند. ھمچنین، خاک با حکِم  تفاوت دارد، پس حکم این دو نیز باھم تفاوت پیدا می

چنان که ذکر - طھور و رافع حدث شده است و این یک حکم تعبدی است وشرع 
 شود. حکام تعبدی شناخته نمیتفصیل علل ا -شد

 ی احکام و ادّله گویند: قیاِس صحیح یکی از خالصه این که: چنان که جمھور می
و اجماع، به قیاس سّنت  ی شرعی است و ھمین، قول راجح است و بعد از قرآن وحّجت

 شود. عمل می



 

 

 فصل پنجم:
 دلیل پنجم، استحسان

 تعریف استحسان
کردن یک چیز است و نیز، بر آنچه  استحسان در لغت، به معنِی نیک تلقی -٢٠٠

کند، گرچه این امر نزد دیگران ھم قبیح  که انسان دوست دارد و به آن میل پیدا می
 شود. باشد، اطالق می

گوید:  از جمله، بزدوی می ١در مورد آن تعاریف زیادی وجود دارد،در اصطالح، 
تر از آن، یا تخصیص  استحسان عدول و انصراف از موجِب یک قیاس به قیاسی قوی«

 ».تر از آن است یک قیاس با دلیلی قوی
تر  استحسان ترک قیاس به خاطر وجود دلیلی قوی«گوید:  فقیه حلوانی حنفی می

 ».و یا اجماع استسّنت  از آن در قرآن یا
ای که  استحسان این است که انسان به گونه«گوید:  امام کرخی از علمای حنفی می

در نظایِر یک مسأله حکم داده است، برای آن مسأله حکم ندھد، بلکه خالف حکم آن 
، با استناد به دلیلی که مقتضِی عدول از دادِن آن حکم اولیه دنکنظایر را برای آن ثابت 

 ».است
استحسان به معنی ترجیح ترک مقتضای «گوید:  ابن العربی مالکی در تعریف آن می

دلیل از طریق استثنا و رخصت به خاطر وجود دلیلی است که با برخی از مقتضیات 
 ».دارددلیل اول تعارض 

استحسان به معنِی کنار زدِن حکم یک «اند:  برخی از حنابله ھم در تعریف آن گفته
 ».به یک دلیل خاص شرعی استتوّجه  یر آن بامسأله از نظا

آید که: منظور از استحسان،  از مجموع این تعاریف این نتیجه به دست می -٢٠١
ی جزئی از یک  عدول از یک قیاس جلی به یک قیاس خفی یا استثنا نمودِن یک مسأله

مقتضی کند و  به دلیلی که مجتھد به آن اطمینان حاصل میتوّجه  است باکّلی  اصل
 این استثنا یا آن عدول است.

                                           
 .٤٥٥؛ المسودة، ص ١١٣٢/ ٤به بعد. کشف األسرار  ٢٠٩/ ٤به بعد، آمدی  ٤٠٧/ ١روضة الناظر  -١
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ای در پیش روی مجتھد قرار گرفت که در مورد آن دو قیاس در تنازع  اگر مسأله
بودند و قیاِس اول آشکار و مقتضی حکم معینی بود، اما قیاس دوم خفی و مقتضی 

ی مجتھد دلیلی ایجاد شد که مقتضی ترجیح قیاس دوم  حکم دیگری بود و در اندیشه
اول، یا عدول از مقتضاِی قیاس جلی به مقتضای قیاس خفی بود، در آن  بر قیاس

و دلیلی که مقتضی این عدول  ١صورت، این عدول یا آن ترجیح، ھمان استحسان است
شود به معنی سنِد استحسان و حکمی که با  است ھم، وجِه استحسان نامیده می

ف قیاس جلی نامیده شود، حکِم مستحَسن یا حکم ثابت برخال استحسان ثابت می
ی عمومی قرار  ای بر مجتھد عرضه شد که در زیر یک قاعده شود. نیز، اگر مسأله می
بر آن اشتمال داشت و مجتھد دلیل خاصی یافت که کّلی  گرفت، یا آن که اصلی می

یا مقتضِی کنار زدِن آن مسأله از حکم کّلی  مقتضِی استثنای این مسأله جزئی از اصِل 
ی نظایرش به حکمی دیگر بود، به خاطر ھمان دلیل خاصی که در ذھن شده برا ثابت

مجتھد ایجاد شده است، در آن صورت، این عدول استثنایی ھمان استحسان است و 
دلیلی که آن را اقتضا کرده، وجِه استحسان، یعنی سند آن است و حکمی که با آن 

الف قیاس است و قیاس، شده برخ گردد ھم، حکِم مستحَسن، یعنی حکِم ثابت ثابت می
 ی عمومی است. یا قاعدهکّلی  در این جا، ھمان اصِل 

 هایی (برای استحسان) مثال
یکی از احکام مقرر در فقه حنفی، حقوق ارتفاقی است، مانند حق شرب  -٢٠٢ .١

ھای زراعی. این حقوق، اگر در نص  رو) و مرور برای زمین و َمسیل (سیل
شوند. حال  ع نشده، جزء مبیع محسوب نمینامه ذکر نشوند، داخل در بی بیع

این حق ذکر گردد، آیا در این جا اگر زمین وقف شود، بدون آن که در عقدنامه 
گویند: بر اساِس قیاس، این  نیز ھمان حکم موجود است، یا خیر؟ احناف می

 شوند. شوند، اما بر مبنای استحسان، داخل می حقوق در عقد بیع داخل نمی
گیرد.  ن که: وقِف اراضی زراعی تحت شمول دو قیاس قرار میتوضیح مطلب، ای

نخست، قیاس آن بر بیع، دوم، قیاس آن بر اجاره. مورد اول ظاھرتر و متبادر به ذھن 

                                           
نامند و در  احناف، ھمچنین قیاس خفی را که در مقابل قیاس جلی قرار دارد، نیز استحسان می -١

تری است، پس عمل به آن  گویند که: این قیاس، از قیاس ظاھر قوی تعلیل این تسمیه می
 مستحسن و نیکو است.
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است، زیرا قدر مشترک بیع و وقف این است که در ھردو، ُملک از ملکیِت مالک خارج 
قوق ارتفاقی در عقدنامه گردد؛ و مقتضای این قیاِس جلی ھم آن است که اگر ح می

ذکر نشود، این حقوق ھمانند حالت موجود در عقد بیع، در وقف نیز به َتبع زمین 
شوند. قیاِس دوم، یعنی قیاس آن بر اجاره، مبتنی بر این  داخِل ماِل وقف شده نمی

ز عیِن مال ھستند و تملِک اصل است که ھم وقف و ھم اجاره مفیِد مالکیِت انتفاع ا
شود، بلکه به  کنند؛ این قیاسی خفی است و به ذھن متبادر نمی فاده نمیرا ا مال

مقداری تأمل نیاز دارد و مقتضایش آن است که این جا ھم مانند عقِد اجاره، حقوِق 
شوند، بدون آن که نیازی به نص گذاشتن بر  ارتفاقی به صورت َتبعی در وقف داخل می

 موضوع در عقدنامه ھم باشد.
گر مجتھد قیاِس خفی را بر قیاس جلی ترجیح دھد، این استحسان در این جا، ا

تری از قیاس جلی  است و وجه، یعنی سنِد آن این است که: قیاس خفی تأثیر قوی
است نه تملِک اصل مقصود از وقف، انتفاع از موقوف  -چنان که ذکر شد- دارد، زیرا

است که این حقوق ھم، معنا ندارد، الزم مال و چون انتفاع بدون حقوق ارتفاقی 
 ھمانند اجاره، به صورت َتبعی در وقف داخل شوند.

ی جزئی از یک اصِل کلی، جایز بودِن  ھای استثنا نمودن یک مسأله ثالاز م .٢
وصیت در امور خیر از طرِف شخص محجوٌر علیه به دلیل َسَفه (سفیه بودن) 

عدِم جواز آن است که این وصیت استحسانًا جایز است؛ در حالی که قیاس بر 
داللت دارد. نیز، وقِف وی بر خودش استحسانًا جایز است، اما قیاس مقتضی 
عدم جواز آن است. توضیِح این استحسان در این دو مسأله، آن است که: 

کند که تبرعات  جوٌر علیه، حکم میحی عمومی، جھت حفظ ماِل سفه م قاعده
ی  یر از این قاعدهھای) وی صحیح است، لکن وصیت وی در امور خ ش(بخش

کننده است که  عمومی مستثنی شده است، زیرا وصیت فقط بعد از مرگ وصیت
کند و وقف نیز مانند وصیت است و مال سفیه را برایش  ی مالکیت می افاده

 گذارد. ی عمومی اثری نمی کند؛ پس این استثنا در ھدِف این قاعده حفظ می

 انواع استحسان
ی  ذکر شد، استحسان، گاھی استثنا نمودِن یک مسألهھا  چنان که در مثال -٢٠٣

و گاھی، ترجیِح یک قیاس خفی بر قیاس جلی است و این کّلی  جزئی از یک اصل
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به آنچه بود که استحسان از آن عدول کرده و آنچه که به توّجه  تقسیِم استحسان با
ان یا آنچه که سوی آن عدول یافته است؛ اما گاھی ھم، از جھِت مستند یا دلیِل استحس

کنند و از این نگاه،  شود، به آن نگاه می در کتب فقھی به وجِه استحسان نامیده می
 شود: یم میحسان به انواع زیر تقستاس

 . استحسان با نص (یعنی استحسانی که مسَتند آن نص است)١
ی جزئی وارد شود  خاصی از شارع در مورد یک مسأله چنین است که: نّص  -٢٠٤

- ی جزئی اقتضا کند که آن حکم مخالف حکمی باشد که که حکمی را برای آن مسأله
برای نظایِر آن مسأله ثابت شده است که در این صورت،  -بنابر مقتضای قواعد عمومی

نظایر آن مسأله برای کّلی  ی جزئی را از حکمی که بنابر مقتضای اصل نص این مسأله
(در کّلی  ی عمومی و اصِل  کند؛ به عنوان مثال: قاعده ثابت شده است، مستثنی می

که بیع چیزی است که در زماِن - َسَلمبیع)، مقتضِی ُبطالِن بیع َمعدوم ھستند، لکن 
ا شده است و این نص، روایتی از نثاستبا یک نص  -عقد در نزد فروشنده وجود ندارد

انجام داد، چنان انجام  سلم ھرکس از شما بیع«فرمایند:  که می است ج رسول خدا
نیز، ماننِد خیار شرط که استحسانًا ». دھد که پیمانه و وزن و سر رسید آن معلوم باشد

در مورد جواز آن، تا سه روز جایز است و این خیار، سّنت  و به دلیِل ورود نص در
 باشد. یانگر قطعیت عقود میموجود در عقود است که بکّلی  استثنا از اصِل 

 . استحسان با اجماع٢
مانند عقِد استصناع که استحسانًا جایز است، در حالی که چون عقِد بر  -٢٠٥

ی  معدوم است، قیاس مقتضی عدم جواز آن است و فقط با استثنای آن از قاعده
دانسته شده است. وجِه استحسان ھم، در این جا آن است که عمومی است که جایز 

این نوع معامله در میاِن مردم (و در عرف) رواج دارد و کسی ھم منکر آن نشده است 
ھا در مقابل یک أجرِت معلوم  و بنابراین، این یک اجماع است. نیز، ماننِد ورود به حمام

کند، زیرا مدِت مکث استفاده کننده در حمام  ی عمومی به فساِد آن حکم می که قاعده
کند مجھول است، لکن چون در عرف رواج  آن جا مصرف میو مقدار آبی که او در 

ی عمومی  داشته و کسی ھم منکِر آن نشده است، استحسانًا و با استثنای آن از قاعده
 جایز است و این یک اجماع شده است.
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 . استحسان مستنِد به عرف٣
 شوند، از قبیِل کتاب و ظرف مانند جواِز اموال منقولی که در عرف وقف می -٢٠٦

ھا، بنابر نظر گروھی از فقھا، با استثنا از اصِل عمومی در مورد وقف که طبق  و مانند آن
ط در عقار (اموال غیر منقول) صحیح فقآن اصل، وقف باید ابدی باشد و بنابراین، وقف 

داشتِن آن  است، نه در اموال منقول و دلیل جواِز وقف منقوالت مذکور ھم، فقط جریان
 در عرف بوده است.

 . استحسان با ضرورت٤
شدِن قطراِت ادرار بر لباس و عفو از زیاِن ناچیز در  مانند عفو از پاشیده -٢٠٧

انًا و جھت ھا. نیز، ماننِد این که استحس آن خاطِر عدم امکان دوری ازمعامالت، به 
افتد، با بیرون  ھا نجاست می ھایی که در آن ضرورت و برای دفع حرج از مردم، چاه

 ھا تطھیر شوند. مقدار معینی از آب آنکشیدِن 

 . استحسان با مصلحت٥
به عنوان مثال اجیِر مشترک (مانند خیاط) در مورد کاالھای مردم که نزد  -٢٠٨

شوند، ضامن است، مگر این امر در اثر قدرتی قاھر روی داده باشد که دفع  وی تلف می
کند به این که  حکم می آن یا دوری از آن غیر ممکن باشد، حال آن که اصل عمومی

اجیِر مشترک فقط در صورت تعدی یا تقصیر ضامن خواھد بود، زیرا وی امین است، اما 
 لاند که: جھت حفظ مصلحت مردم با حفاظت از اموا گروه زیادی از فقھا فتوا داده

گشتِن رداع و  به عھدھا و شیوِع خیانت و ضعیفشدِن وفای  به سستتوّجه  ھا و با آن
 نی، استحسانًا ضمان بر وی واجب است.مانع دی

 . استحسان با قیاس خفی٦
ماننِد مثاِل سابق در مورِد وقف اراضی زراعی بدون نص گذاشتن بر حقوق  -٢٠٩

ی غذا و آب پرندگان شکاری  مانده حکم به طھارِت باقی ارتفاقی در عقدنامه. نیز، مانندِ 
ی حیواناِت  ی غذا و نوشیده مانده قییعنی قیاِس آن بر با- که در این مثال، قیاس جلی

بودن  کند، لکن فقھا، به اعتباِر قیاس آن بر پاک بودِن آن حکم می به نجس -درنده
اند، زیرا این پرندگان با  ی انسان، قایل به طھارت آن شده ی غذا و نوشیده مانده باقی

خفی  نوشند و این یک قیاس ھای پاکی ھستند آب می منقارھای خود که استخوان
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 .١است و بنابراین، حکم به آن مبتنی بر استحسان است

 حجیت استحسان
ی احکام  ادّله اند و آن را دلیلی از بسیاری از علما به استحسان عمل کرده -٢١٠
اند، حتی از امام شافعی نقل  اند؛ اما برخی دیگر، چون شافعیه، منکر آن شده دانسته

و نیز گفته » و پیروی از ھوا و ھوس استجویی  استحسان، لذت«است که گفته است: 
 .٢»ھرکس استحسان کند، دست به تشریع زده است«است: 

ظاھر این است که اطالِق لفظ استحسان، معنای تشریع از روی ھوا و ھوس را نزد 
اند و حقیقِت  کردهھا ھم آن را انکار  برخی از فقھا تداعی کرده است و بدین دلیل، آن

اند  ن به آن برایشان روشن نبوده و مراد آنان از آن را درک نکردهاستحسان در نزد قایال
اند که استحسان تشریِع بدون دلیل است و به ھمین دلیل،  و از ھمین جا، گمان برده

نظر دارند که استحساِن  ی علما اتفاق اند. ھمه بر آن ھجوم برده و علیه آن سخن رانده
اِر مخالفان استحسان نیز بر این نوع از آید و انک بدون دلیل، دلیل به حساب نمی

شود، زیرا استحسان در نزد  میحمل  -اگر بتوان آن را استحسان نامید- استحسان
جز ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر  -چنان که حقیقتش را دانستیم- قایالِن به آن

و در «نیست و شایسته ھم نیست که چنین چیزی محل اختالف علما قرار گیرد 
چیزی وجود ندارد که صالحیت این را داشته باشد که محل نزاع قرار  استحسان

 .٣»گیرد
شده با استحساِن مبتنی بر نص را  با این وجود، ترجیح ما بر این است که حکِم ثابت

حکم ثابِت با نص بنامیم نه با استحسان، لکن احناف آن را اصطالحًا استحسان 
 وجود ندارد.ای  نامند و در اصطالح ھم ھیچ مناقشه می

                                           
 اند و این سخن وجھی قوی ھم دارد. برای استحسان با ضرورت دانسته برخی این مثال را مثال -١
 .٢٠٩/ ٤آمدی  -٢
 .٨١/ ٢التلویح علی التوضیح  -٣



 

 

 فصل ششم:
 دلیل ششم، مصلحت مرَسَله

 تعریف مصلحت مرسله
، پس مصلحت دارای ١مصلحت به معنِی جلب منفعت و دفع مفسده است -٢١١

یعنی دفع مفسده است. یک جانب ایجابی، یعنی ایجاد منفعت و یک جانب سلبی، 
کنند و بدین ترتیب، دفِع  گاھی ھم، مصلحت را فقط بر جانب ایجابی آن اطالق می

دفع مفسده مقدم بر جلب «گویند:  گردد، چنان که فقھا می مفسده مقارن آن می
 .٢»مصلحت است

برخی از مصالح ھستند که شارع اعتبارشان را اعالم کرده است و برخی  -٢١٢
ه الغایشان اعالم کرده و بعضی مصالح ھم وجود دارد که شارع در مورد دیگر ھستند ک

ھا سکوت کرده است؛ مورد اول را، مصالح معتبر و مورد دوم را، مصالِح ملغی و مورد  آن
 نامند. سوم را، مصالح مرَسله می

 مصالح معتبر
ھا را معتبر دانسته است، بدین صورت که  مصالحی است که شارع آن -٢١٣

ھا تشریع کرده است، مانند حفظ دین، جان، عقل،  احکامی را برای دستیابی به آن
برای حفِظ دین، جھاد را و برای حفِظ جان، قصاص را و برای ناموس و مال که شارع، 

س، حد زنا و حد قذف را و برای را و برای حفِظ ناموخواری  حفِظ عقل، حد شراب
 حفِظ مال، حد سرقت را تشریع کرده است.

ھا با علل خودشان است که  و ارتباط وجودی و عدمی آنبراساِس این مصالح معتبر 
ای که شارع حکم آن را بیان نکرده، اما این  قیاس ایجاد شده است؛ پس ھر واقعهدلیِل 

یگری است که شارع حکمش را بیان کرده ی د حکم، مساوی با واقعهعّلت  واقعه، در
 گیرد. ی منصوص علیه را می است، این واقعه ھم حکِم واقعه

                                           
 .١٣٩/ ٢المستصفی،  -١
 .٢٠المصلحة فی التشریع اإلسالمی، مصطفی زید، ص  -٢
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 مصالح ملغی
و یا مرجوحی ھم یافت در کنار مصالح معتبر، مصالِح مرھوِم غیر واقعی  -٢١٤

نکرده، بدین صورت توّجه  ھا اعتبار دانسته و به آن ھا را باطل و بی شوند که شارع آن می
احکامی را تشریع کرده که بر عدم اعتبار این مصالح داللت دارند. این مصالح، که 

 ھمان مصالِح ملغی ھستند.
بودن با برادر خود در  ھای این نوع از مصالح، مصلحِت مؤنث در مساوی از نمونه

ُ يُوِصيُ�ُم ﴿فرماید:  میراث است که شارع آن را با این آیه باطل کرده و می ِ�ٓ  ٱ�َّ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
نثََيۡ�ِ أ

ُ
تان به شما  خداوند در مورد فرزندان«، ]١١[النساء:  ﴾ٱۡ�

ی دو زن  ی بھره ی یک مرد به اندازه گرداند که بھره دھد و بر شما واجب می فرمان می
رع این شدن مالش از طریق ربا که شا نیز، ماننِد مصلحت رباخوار در اضافه .»است

َحلَّ ﴿فرماید:  مصلحت را با بیان حرمِت ربا لغو کرده است و می
َ
ُ َوأ وََحرََّم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ

 ْۚ  .»و خداوند، بیع (خرید و فروش) را حالل و ربا را حرام کرده است«، ]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلّرَِ�ٰوا
مچنین، ھکردن مال یا افزودن بر آن نیست؛  پس ِربا راه درست و صالحی برای جمع

روند و بدین وسیله جان خود را از ھالک  ماننِد مصلحِت افراد ترسویی که به جھاد نمی
کنند که شارع با تشریع احکام جھاد این مصلحت را لغو کرده است  و نابودی حفظ می

 و...
 نظر دارند که: بنا نمودِن احکام بر مصالِح ملغی صحیح نیست. علما اتفاق

 مصالح مرسله
شوند که شارع  در کنار مصالح معتبر و مصالح ملغی، مصالحی ھم یافت می -٢١٥

ھا سکوت اختیار کرده  نه بر الغایشان نقص گذاشته و نه بر اعتبارشان و در مورد آن
مصالح مرسله در نزد اصولیون ھستند. این مصالح، مصلحت است و این مصالح، ھمان 

اند بدین  کنند، و مرسله ضرر و مفسده می ھستند، بدین خاطر که جلِب منفعت و دفِع 
ھا را شارع معتبر یا ملغی ندانسته و به حال خود رھا نموده است. پس  دلیل که آن

کنند و نظیری که دارای  بنابراین، این دسته از مصالح، در وقایِع مسکوٌت عنه بروز می
اس کنیم، اما در ھا قی حکم منصوص باشد، نیز ندارند تا این مصالِح مسکوت را بر آن

تواند  ھا وصف مناسبی وجود دارد برای تشریع یک حکِم معین که این حکم می آن
ای را دفع کند، مانند مصلحتی که مقتضِی  منفعتی را محقق سازد و یا مفسده
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ھا، ضامن دانستِن سازندگان و قصاص یک گروه به خاطر  آوری قرآن، ایجاِد دیوان جمع
 قتل یک نفر بود.

 الح مرسلهحجیت مص
توان به مصالح مرسله عمل نمود،  نظر دارند که در عبادات نمی علما اتفاق -٢١٦
نمودن  ی ھستند و پس اجتھاد و رأی در آن مدخلیتی ندارد و اضافهدات توقیفزیرا عبا

نکوھیده و مذموم گذاری نیز امری  و بدعتچیزی بر عبادات ھم بدعت در دین است 
ھا و گمراھان ھم در آتش  ی گمراھی اھی است و ھمهاست، چون که ھر بدعتی گمر

جھنم ھستند؛ ولی در مورد حجیت مصالح مرسله در معامالت و قرار دادِن آن به 
ای  نظر دارند. این اختالف به صورت گسترده ی احکام، علما اختالف ادّله عنوان یکی از

اختالف گسترده توان آثار این  در کتب اصول ذکر شده است، لکن در کتب فقھی نمی
یه را به صورتی وسیع و فراوان مشاھده نمود؛ کما این که فقھایی چون شافعیه و حنف

در برخی موارد اجتھاداتی - شود ھا منسوب می که عدم عمل به مصالح مرسله به آن-
اما در ھر حال، شکی در این نیست که برخی  رند که مبتنی بر مصالح مرسله است.دا

اند، زیرا  ی این علما ظاھریه ت مصالح مرسله ھستند و از جملهاز علما منِکِر حجی
ظاھریه منکر قیاس ھستند و بنابراین، به طریق اولی باید مصالح مرسله را نیز انکار 
کنند. انکار مصالح مرسله به شافعیه و احناف نیز منسوب شده است، اما در کتب فقھی 

صلحت است، چنان که در مطالب آتی آنان اجتھاداتی وجود دارد که مبتنی بر اساس م
 ذکر خواھد شد.

 کنند و آن را گروھی دیگر از علما مصالِح مرسله را قبول دارند و به آن عمل می
آورند. مشھورترین کسی که  ی شرعی و مصدری از مصادر در تشریع به حساب میحّجت

گیری وی از دیده و شناخته شده است، امام مالک و سپس امام احمد بن  این جھت
دو گروه (منکران مصلحت و قایالن به حجیت آن) کسانی حنبل است. در بین این 

اند که این شرایط مصلحت را در  وجود دارند که با وجود شرایطی قایل به مصلحت شده
دھد که علما در قول به آن اختالفی ندارند؛ مانند غزالی که  شمار ضروریاتی قرار می

 باشد.کّلی  مصلحت را به شرطی قبول دارد که ضروری، قطعی و
ی قایالن به آن  ادّله ی منکرین حجیت مصالح مرسله و ادّله در زیر، به بیان

رأِی راجح از میان این دو رأی و سپس، برخی از مسایلی ذکر  پردازیم و بعد از آن، می
 اند. شود که فقھا بر اساس مصالح قایل به آن شده می
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 ھا د آنی منکرین و نق ادله
احکاِم الزم برای تحقِق مصالح بندگان را تشریع نموده  میِع حکشار -٢١٧ .١

رده است و از ھیچ مصلحتی غافل نشده و ھیچیک را بدون تشریع ترک نک
شدن به مصلحت مرسله به این معنی است که شارع برخی از  است؛ پس قایل

ھا تشریع نکرده است و  مصالح بندگان را رھا کرده و احکامی را برای تحقق آن
فرماید:  این جایز نیست، زیرا با این قول خدای متعال تناقض دارد که می

َ�َۡسُب ﴿
َ
�َ�ٰنُ � ن ُ�ۡ�ََك ُسًدى ٱۡ�ِ

َ
پندارد که او  آیا انسان می«، ]٣٦یامة: [الق ﴾٣٦أ

 .»شود میبیھوده به حال خود رھا 
واقعیت این است که ظاھر این استدالل قوی است، لکن اگر در آن تأمل و دقت 
شود، ضعیف است؛ چرا که شریعت، به واقع، مصالِح بندگان را مراعات نموده و احکام 

ی مسایِل جزئی  کرده است، لکن بر ھمهالزم برای رسیدن به این مصالح را ھم تشریع 
تا روز قیامت نص نگذاشته و آن را بیان نکرده است و فقط برخی را به نص بیان نموده 
است و مجموِع احکام و مبادِی شرع بر این داللت دارند که قصد و ھدِف شارع و غرِض 

ی  ھمهیعنی عدم بیان - وی از تشریع احکام، مصالح است. البته این روِش شریعت
بودن آن است، نه از  ا و عاماز محاسِن شریعت و از دالیل صالحیت آن برای بق -مصالح
گردند، ھرچند که اصِل  شریعت، زیرا مسایِل جزئی دچار تغییر و تبدیل می معایب

گردد. پس در این صورت، نه  رعایت این جزئیات پایدار و ثابت است و دچار تغییر نمی
ی مصالِح جزئی برشمرده شده و برای ھریک  در ابتدا ھمه ممکن و نه ضروری است که

مصلحتی عارض گردید که در شرع ھا حکمی جداگانه صادر شود. بنابراین، اگر  از آن
گیری  حکمی خاص برای آن وجود نداشت و مالئم و ھماھنگ با تصرفات شارع و جھت

در این صورت  وی در رعایِت مصلحت بود و با ھیچیک از احکام آن مخالفت نداشت،
ایجاِد حکمی که بر تحقِق این مصلحت بینجامد، جایز است و این نه وارد شدن در 

کند که شارع مخلوقات  ی حق شارع در تشریع است و نه بر این داللت می محدوده
خود را به حال خود رھا کرده است، زیرا در واقع، خود شارع بوده است که ما را به 

 ارشاد کرده است. رعایت مصالح و عمل به آن
ھا به  ی مصالح معتبر و مصالح ملغی ھستند و الحاق آن مصالح مرسله در میانه .٢

ھا به مصالح ملغی نیست. پس مادام که دلیلی  تر از الحاق آن مصالح معتبر اولی
ھا وجود نداشته باشد که بر آن داللت کند از قبیل مصالح  بر معتبر بودِن آن
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 .١ھا استدالل نمود توان به آن غی، نمیاند و نه مصالح مل معتبره
این استدالل نیز ضعیف است، زیرا اصلی که شریعت مبتنی بر آن است، رعایت 
مصلحت است و الغای مصلحت فقط در موارد استثنایی وجود دارد؛ پس الحاِق مصالح 

الح ھا به مص تر از الحاق آن مسکوِت دارای مصلحِت ظاھر و آشکار به مصالِح معتبر، اولی
 ملغی است.

بخشد و در  عمل به مصالح، جاھالن را در تشریع احکام جرأت و جسارت می .٣
برای اھل ھوا و  »در«آید و  نتیجه، در احکام شریعت خلط و اختالط پیش می
ھا از اصحاب قدرت، برای  ھوس، چون حکام و قاضیان و افرادی چون آن

بعد از پوشاندِن لباس گردد و آنان، احکام را  شان بازمی رسیدن به امیال
ھای خود بنا خواھند  ھا، بر تمایالت و خواست مصلحت و زدن رنگ دین بر آن

شدن آن به پشتیبانی  کرد و این امر ھم، سبِب طعن وارد آمدن به دین و متھم
 گردد. از ظالمان و مفسدان می

توان گفت که: عمل به مصالح مرسله مستلزم وقوف بر  در پاسخ این اعتراض، می
ھاست و این امر نیز، برای غیر  دالیل شرعی به منظور اطمینان از اعتبار یا الغای آن

علما و مجتھدان ممکن نیست و اگر چنانچه در این امر، جاھالن جرأت و جسارت 
سان، مردم از شّر آنان در امان  زند و بدینسا ورزند، علما جھالت آنان را برمال می

توان با بستِن باب  ھا را نمی باید گفت که: آنخواھند بود؛ در مورد حکام فاسد ھم 
به انجام اّمت  مصلحت از جسارت ورزیدن در دین بازداشت، بلکه این امر با اقدام

کردنشان  و یا با عزلتکلیف شرعِی خود نسبت به آنان، یعنی یا با بر سِر راه آوردِن آنان 
 شود. عملی می

 ی قایالن به مصلحت مرسله ادله
فقط  -بنابر داللِت نصوِص خود شریعت و احکام مختلف آن- شریعت -٢١٨ .١

ق مصالح بندگان وضع شده است و عمل به مصالح مرسله نیز ھمنوا و برای تحّق 
 سازگار با طبیعت و مبنا و ھدِف وروِد شریعت است.

                                           
 .٢١٦/ ٤نک: آمدی  -١
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اند و از جمله،  است و تعداد زیادی از علما به آن تصریح کردهاین قوِل درستی 
شریعت فقط برای تحقِق مصالح بندگان در دنیا و آخرت و دفع «گوید:  شاطبی می

 .١»مفاسد از آنان وضع شده است
اش مصلحت است؛ یا دفع و  شریعت، ھمه«گوید:  فقیِه شجاع، عز بن عبدالسالم می

 .٢»ذب مصالحجلب و جیا طرد مفاسد است و 
ھا و مصالِح بندگان در دنیا و  مبنا و اساس شریعت بر حکمت«گوید:  ابن قیم می

ای  اش عدالت، مصلحت و حکمت است و بنابراین، ھر مسأله آخرت است. شریعت ھمه
از عدالت به جور و از رحمت به ضدِّ آن و از مصلحت به مفسده و از حکمت به 

ت، گرچه به طریق تأویل داخل در شریعت ھم شریعت نیسبیھودگی خارج شود، از 
گردد؛ چرا که شریعت عدالت خدای متعال در میان بندگان خود و رحمت او در میان 

 ».مخلوقاتش است
 استقرای نصوص شریعت نیز، بر صدِق این قوِل علما داللت دارد.

مصالح مردم و وسایِل آنان برای دستیابی به این مصالح، با اختالف شرایط و  .٢
ھا را  توان در ابتدا و پیشاپیش آن کند و نمی حوال و زمان تغییر پیدا میا

ی خود  محصور کرد و مادام که شرع بر رعایت کردِن این مصلحت به وسیله
داللت دارد، لزومی ھم برای انجام این حصر وجود ندارد. پس اگر از میان فقط 

آن وجود دارد، امر  آن چیزی را معتبر بدانیم که دلیلی خاص در مورد اعتبار
از توانستند  ایم و مصالح زیادی را که مردم می وسیعی را مضیق و تنگ ساخته

ھا استفاده  توانند از آن ھا دیگر نمی ایم و آن ھا بھره ببرند و از بین برده آن
و بنابراین، انجام آن بودن و بقای شریعت سازگاری ندارد  نمایند و این، با عام

 نیست. صحیح
مجتھدیِن صحابه و افراد بعد از آنان ھم، در اجتھاداِت خود، بر مبنای رعایت  .٣

اند و ھیچکس از ایشان نیز منکر آن  ھا عمل کرده مصلحت و بنای احکام بر آن
گیری داللت  نشده است، چیزی که بر صحِت این اصل و درستِی این جھت

که مجتھدین از  از جمله مسایلی دارد و بر این اساس، این یک اجماع است.
 اند، موارد زیر است: سلف صالِح ما در آن براساس مصالح عمل کرده

                                           
 .٣٧، ٦/ ٢الموافقات  -١
 .٩، ص ١ج قواعد األحکام، عز بن عبدالسالم،  -٢
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آوری صفحات قرآن در مصحف واحد و گردآوردِن مسلمانان بر مصحف واحد؛  جمع
ی مرد فاّر از میراث (طالق فار یعنی این که مرد زن را به این ھدف طالق  توریِث مطلقه

گران نسبت به آنچه از اموال  امن بودِن صنعتدھد که از میراث وی ارث نبرد)؛ ض
که این کاالھا با یک نیروی قاھر از رود، مگر در صورتی  مردم که نزد آنان از بین می

بین رفته باشد، حال آن که آنان بر این کاالھا ید امانی دارند، لکن مصلحت مقتضی این 
نکنند، و علی بن ابی انگاری  گران در مورد حفظ اموال مردم سھل حکم بود تا صنعت

قتل یک گروه  .١»چیزی جز این به مصلحت مردم نیست«گوید:  طالب در این باره می
به خاطر کشتن یک نفر و عمر بن خطاب چند دستور مبتنی بر مصلحت دارد، از 

ی سعد بن ابی وقاص را بسوزانند، زیرا وی در آن خانه خود  جمله: دستور داد که خانه
حجاج و تبعید وی از مدینه پنھان کرده بود، تراشیدن سر نصر بن را از رعیت دور و 

ی نصف اموال آن دسته از اعمال  ، مصادره٢جھت جلوگیری از شیفتگی زنان به وی
خود که آنان با سوء استفاده از مقام و نفوذ خود به دست آورده بودند. موارد دیگری 

 .٣انجامد ھا به طول می آنغیر از این ھم وجود دارد که بسیار زیاد است و ذکر 

 قول راجح
ی دو طرف، قول به حجیت مصلحت مرسله و بنای احکام بر  ادّله بهتوّجه  با -٢١٩

در نظر - کند. مصلحت ی احکام ترجیح پیدا می ادّله آن و معتبر دانستِن آن در شمار
رویارویی با تواند با احکام الزم برای  تشریعِی غنی و بارور است که مییک مصدر  -ما

شرایِط متغیر زندگی ما را حمایت کند، بدون این که از مبادی شریعت و احکام قطعی 
آن ھم خارج شویم. اما ترجیح ما بر این است که ھر زمان اجتماع مجتھدان ممکن 

 باشد و نه فردی. یجمع بردن به آن به صورت کردن و پناه شد، رجوع

 شرایط عمل به مصلحت مرسله
برای این  -اند که بیشتر از دیگر فقھا به مصلحت مرسله عمل کرده- همالکی -٢٢٠

اند که  که بتوان به مصلحت استناد جست و به آن اعتماد کرد، شرایطی را ذکر کرده

                                           
 .٤٠٠امام مالک، استاد ما ابوزھره، ص  -١
ای ایجاد  وی فردی زیبارو بود و زنان شیفته او شده بودند و عمر بن خطاب از ترس این که فتنه -٢

 . مترجم٣٥٨/ ٢شود، او را به بصره فرستاد. نک: اعتالل القلوب، خرائطی 
 د.به بع ١٤نک: الطریق الحکیمه، ابن قیم الجوزیه، ص  -٣



 الوجیز در اصول فقه  ٢٤٨

 باید در آن وجود داشته باشد؛ این شرایط عبارتند از:
 مصلحت مالئم با مقاصد شریعت باشد و مخالِف ھیچ اصلی از اصول آن و منافِی  .١

ی احکاِم آن نباشد، بلکه از جنس مصالحی باشد که شارع  ادّله ھیچ دلیلی از
ھا بیگانه  ھا بوده، با آن ھا را دارد و یا این که نزدیک به آن قصد تحصیل آن

 نباشد.
ھای سلیم عرضه شد، آن را  مصلحت ذاتًا معقول باشد، به نحوی که اگر بر عقل .٢

 تلقی به قبول کنند.
ای حفظ امری ضروری یا برای رفِع یک حرج باشد، زیرا اخذ به مصلحت بر .٣

، ]٧٨[الحج:  ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ٱّ�ِينِ َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿فرماید:  متعال میخدای 
 ١.»خداوند، در دین ھیچ امر دشوار و سنگینی بر دوش شما نگذاشته است«

ھای تمایالت و  لغزشگاهاین شرایط، در واقع، ضوابطی برای مرسله ھستند و آن را از 
ھا  کند؛ لکن شایسته و الزم است که دو شرط دیگر نیز به آن ھای نفس دور می خواست

گردد، حقیقی باشد  اضافه گردد؛ نخست این که مصلحتی که بر تشریع حکم مترتب می
نه وھمی؛ دوم این که مصلحت عمومی باشد نه خصوصی، یعنی حکم برای مصلحت 

 ی معین. مصلحت یک فرد یا یک طایفهعمومی وضع گردد نه 

 برخی از اجتهادات مبتنی بر مصلحت
نی بر مصلحت مرسله در مذاھب اسالمی، اجتھاداتی وجود دارد که مبت -٢٢١

 است، از جمله:
توان بھترین  اند که: جایز است که اگر مجتھد وجود نداشت، می مالکیه فتوا داده

امام منصوب کرد و نیز، بیعت با مفضول با فرد از میان غیر مجتھدین را به عنوان 
وجود شخص فاضل جایز است؛ نیز جواز فرِض مالیات بر ثروتمندان در صورت 

ھای ضرورِی دولت، چون  شدن بیت المال از مال الزم برای صرف در ھزینه خالی
نمودن نیاز سپاھیان، تا آن که در بیت المال مالی جمع شود و یا در آن به قدر  برطرف

 .٢ایت مال وجود داشته باشدکف

                                           
 .٣١٢ -٣٠٧/ ٢اإلعتصام  -١
 .٤٠٢امام مالک، استاد ما محمد ابوزھرة، ص  -٢
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ھا بر یکدیگر را در برخی جراحات جایز  ، به خاطر مصلحت، شھادت بچهھمچنین
ھا فاقد  اند، زیرا عادتًا کسی غیر از خودشان شاھد بازی آنان نیست، گرچه بچه دانسته

 .١شرط بلوغ ھستند و بلوغ شرط عدالت شاھد است
جنگند  ھا می اند که دشمنان سوار بر آن شدهشافعیه، قایل به جواز اتالِف حیواناتی 

دانند اگر جنگ و پیروزی بر دشمنان مستلزم این  و نیز، اتالف درختان آنان را جایز می
 .٢امر باشد

دانند، اگر  برند، جایز می احناف، سوزاندن کاالھا و گوسفندانی را که به غنیمت می
ھا  کنند و گوشت آن ان را ذبح میھا نباشند که در این صورت، گوسفند قادر به حمل آن

. ٣مند نشود ھا بھره زنند تا دشمن از آن سوزانند و ھمچنین، کاالھا را آتش می را می
نیز، یکی از انواع استحسان در نزد آنان، استحسان براساس مصلحت است که قبًال به 

 آن اشاره شد.
وند تا مردم از شر امام احمد بن حنبل فتوا داد که اھل فساد به سرزمینی تبعید ش

و نیز، فتوا داد که: جایز است که به خاطر یک مصلحت معین،  ٤آنان در امان باشند
وار و یا طالِب  یکی از اوالد به ھبه اختصاص داده شود، مثًال مریض یا نیازمند و یا عیال

 .٥علم باشد
ھایی را که تواند محتکران را وادار کند که کاال گویند: ولیِّ امر می فقھای حنبلی می

ھا، با ثمن مثل بفروشند. نیز، وی  اند، در ھنگام نیاِز ضروری مردم به آن احتکار کرده
ھا نیاز دارند و از کار در  ھایی را که مردم به آن تواند صاحبان مشاغل و حرفه می

. ٦نمایند، وا دارد که به اجرت المثل اقدام به کار نمایند ھای خود امتناع می کارگاه
کسی که نیاز به این دارد که آب را از زمین دیگری عبور دھد و این امر برای آن 

گرچه با وادار کردن صاحب زمین باشد؛ تواند این کار را بکند،  دیگری ضرری ندارد، می
این از عمر بن خطاب نقل شده است و احمد بن حنبل ھم، در یکی از دو روایت 

                                           
 .٣٨٤/ ٢بدایة المجتھد،  -١
 .٦١ -٦٠األشباه والنظایر، سیوطی، ص  -٢
 .٣الرد علی سیر األوزاعی، امام ابویوسف، ص  -٣
 .١٤الطریق الحکیمة، ص  -٤
 .١٠٧/ ٦المغنی،  -٥
 .٢٢٦ -٢٢٢الطرق الحکیمة، ص  -٦



 الوجیز در اصول فقه  ٢٥٠

اند. این  است و گروھی از حنابله ھم آن را پذیرفتهشده از وی، به آنان قایل شده  نقل
شدن به آن واجب است، زیرا تکروی و خودسری در  رأی، رأِی صحیحی است که قایل

استعمال حق، در شریعت منع شده است و این مسأله، یکی از تطبیقات این اصل است. 
ی انسانی شد که  نهاز دیگر فتاوِی حنابله این است که: اگر کسی ناگزیر به اقامت در خا

غیر از آن فرد کس دیگری در آن خانه سکونت نداشت و آن خانه گنجایش سکونت 
وی و صاحب خانه را داشت، بنابر رأی برخی از حنابله، بر صاحب خانه واجب است که 

ای دیگر از آنان معتقدند  آن خانه را با اجرة المثل در اختیار این فرد قرار دھد و عده
 .١خانه را به صورت مجانی در اختیار آن فرد قرار دھدکه: باید آن 

                                           
 .٢٤٠ -٢٣٩ھمان  -١



 

 

 فصل هفتم:
 دلیل هفتم، سّد ذرایع

 تعریف سّد ذرایع
ذرایع به معنی وسایل است و ذریعه، به معنی وسیله و راه رسیدن به یک  -٢٢٢

است، خواه آن شیء مفسده و یا مصلحت و خواه قول و یا عمل باشد. لکن اطالق چیز 
اسم ذرایع غلبه یافته است بر وسایل منجر به فساد؛ پس اگر گفته شد: این چیز، از باب 

 سّد ذرایع است، به این معنی است که: آن چیز از باب منع وسایل منجر به فساد است.
اتًا فاسد و حرام ھستند، یا این که ذاتًا مباح و جایز افعال منجر به فساد، یا ذ -٢٢٣

گردد، مانند  منجر به شر و ضرر و فساد می -بنابر طبیعت خود- باشند؛ مورد اول می
دار  و قذف که سبب لکه گردند کننده که سبب فساد عقل می نوشیدن مایعات مست

 دد.گر گردد و زنا که منجر به اختالط منی افراد می می شدن نوامیس
نظر دارند و در حقیقت، این افعال داخل در  علما در منع از این افعال باھم اتفاق

شود، چرا که ذاتًا حرام ھستند؛ اما  ھم نمی -که مورد بحث ماست- ی سّد ذرایع دایره
 افعال مباح و جایز منجر به مفاسد چند نوع ھستند:

که این، مصلحتش راجح  که منجر شدن آن به مفسده نادر و کم استآنچه  نوع اول:
شود،  کردن به زنی که از وی خواستگاری می ی آن مرجوح است، مانند: نگاه و مفسده

شود و کشت انگور؛ بدیھی است که  کردن به زنی که علیِه وی شھادت داده می نگاه
گردد منع  ھا مفاسدی مترتب می توان این افعال را با این استدالل که گاھی بر آن نمی

گیرِی تشریِع  ھا دفن شده است و جھت ھا در مصلحت راجِح آن ی آن را مفسدهنمود، زی
امر داللت دارد و در این باره، علما ھیچ اختالفی ندارند. شارع خبر و احکام ھم بر این 

اش را پذیرفته است، حال آن که احتمال  نیافتن عده یافتن یا پایان سخِن زن در مورد پایان
د دارد؛ نیز، شارع قضاوت براساس شھادت را قبول کرده است، نگفتِن وی ھم وجو راست

حال آن که احتمال کذِب شاھدان نیز وجود دارد؛ ھمچنین، خبر واحِد عادل را پذیرفته 
رود. چون این احتماالت مرجوح  است، گرچه احتمال عدم ضبط و حفظ وی ھم می

 ھا نکرده است. و التفاتی به آنتوّجه  ھستند، شارع
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تر از  اش راجح که به مفسده منجر شدنش زیاد باشد که این مفسدهآنچه  دوم:نوع 
ی عقار به کسی  ھا، اجاره مصلحت آن است، مانند فروش اسلحه در زمان آشوب و فتنه

کند؛ مثًال از آن به عنوان جای قمار کردن استفاده  ی حرام می ھا استفاده که از آن
داند اگر  خدایاِن مشرکان در حضوِر کسی که فرد مینماید؛ نیز، مانند ناسزاگویی به  می

کند و مانند فروش انگور به کسی که  او این ناسزاھا را بشنود، به خدا ناسزاگویی می
 کردنی شراب از انگور اشتغال دارد. معروف به این است که به درست

یزی ، از آن در چمکّلف شود، به این دلیل که که منجر به فساد میآنچه  نوع سوم:
شود،  کند که برای آن وضع نشده است و به این خاطر، مفسده ایجاد می استفاده می

مانند کسی که به قصِد تحلیل زِن سه طالقه شده برای شوھر اول خود، به عقد نکاح 
کند، مثًال لباس  زند و مانند کسی که از بیع برای رسیدن به ربا استفاده می دست می

فروشد و آن را به صورت نقد به نھصد درھم  ھزار درھم میه ای را به صورت نسیه ب ژنده
 خرد. در این موارد؛ مفسده ھمیشه راجح است. از مشتری می

 اختالف علما در مورد عمل به سّد ذرایع
در مورد افعاِل نوِع دوم، اختالف وجود دارد که آیا به این خاطر که منجر به  -٢٢٤

 خیر؟گردند یا  شوند ممنوع می مفسده می
گردد؛ اما شافعیه و ظاھریه قایل به این  حنابله و مالکیه معتقدند که: ممنوع می

. دلیِل این گروه آن است که این افعال مباح ھستند و ١گردند ھستند که: ممنوع نمی
گردند و استدالل گروه اول  ھا به مفسده ممنوع نمی منجر شدن آنبه خاطر احتمال 

ی احکام است  ادّله اصول مستقل تشریع و دلیلی معتبر ازآن است که سد ذرایع یکی از 
شود و شریعت ھم  گردد و مادام که فعل منجر به فساِد راجح می که احکام بر آن بنا می

ھا و منافذ منجر به آن داده است، پس باید این فعل  حکم به منع فساد و بستن راه
ی افعال  ایات و نتایج آیندهشود که این گروه به مقاصد و غ ممنوع گردد. مالحظه می

اند؛ اما گروه  بودن آن را معتبر ندانسته نگرند و به این دلیل قایل به منع شده و مباح می
ھا و به ھمین دلیل، قایل به  به نتیجهتوّجه  نگرند، بدون ھا می بودِن آن دوم به مباح

که احتماًال از آن  عدم منع آن شده و اذِن عاِم شرعِی وارد شده در مورد آن را بر ضرری
 اند. شود ترجیح داده ناشی می

                                           
به بعد؛ المدونة الکبری  ١٧٤/ ٤؛ المغنی ١١٩ -١١٧/ ٢؛ بدایة المجتھد ٦٩و  ٣/ ٣األم، شافعی  -١

 .٢٨٠؛ مختصر الطحاوی، ص ٣٩٩/ ٣و  ١٧١/ ٢
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ھاست. ابن قیم در این  تر است، زیرا اعتباِر وسایل به مقاصد آن رأی گروه اول قوی
توان به مقاصد  ھاِی منجر به مقاصد می چون فقط به طریق اسباب و راه«گوید:  باره می

وب شده، اعتبارشان ناشی از ھا محس ھا و اسباِب مقاصد نیز تابع آن دست یافت، پس راه
بودن، تابع مقاصد ھستند  باشد و بنابراین، وسایِل محرمات و معاصی، در مکروه ھا می آن

شان با غایات و  ھا به غایات خود و ارتباط ھا ھم براساِس منجر شدن آن و منع از آن
 شان بودن و مجاز بودن شان است و وسایل طاعات و امور تقربی، در محبوب اھداف

ی یک امر مقصود، تابع  ھا به مقاصدشان است؛ چرا که وسیله براساِس منجر شدِن آن
ھستند، ولی امِر مقصود، ھمانند و برابر با مقصودیِت مقصود است و ھردو مقصود 

 .١»ی امِر مقصود، ھمانند و برابر با مقصودیِت وسایل ھا مقصود است و وسیله اھداف و غایت

 قول راجح
آورند،  ی احکام به حساب نمی ادّله سد ذرایع را دلیلی مستقل ازکسانی که  -٢٢٥

به این استدالل دارند که: فعل، مادام که مباح باشد، دیگر جایز نیست که آن را به 
شود، ممنوع کرد، زیرا این احتماالت، گاھی  خاطر این احتمال که منجر به مفسده می

از قبیل ظن ھستند و ظن ھم ما را از  شوند، چرا که شوند و گاھی ایجاد نمی ایجاد می
کند. اما، حق آن است که این استدالل ضعیف است، زیرا گفتیم که:  نیاز نمی حق بی

کند و بحث ما در  باشد، فعل را ممنوع نمیاحتماِل مفسده اگر نادر یا قلیل یا مرجوح 
الب به شود، به نحوی که ظن غ آن چیزی است که در موارد زیادی منجر به مفسده می

کند و ظن راجح ھم در احکاِم عملی شریعت معتبر است،  وقوع مفسده را ایجاد می
شود. ھمینطور، پیشتر از احکامی که شارع  پس برای ثبوِت آن یقین شرط گرفته نمی

ھایی ذکر شد، مانند قبوِل خبر واحد، قبوِل  بنابر ظن غالب تشریع کرده است، مثال
اش. بدیھی است که این احکام برای  یافتِن عده د پایانشھادت و قبول خبِر زن در مور

به احتماِل کذِب خبر دھنده و توّجه  اند، گرچه با تحقق مصالح راجحی تشریع شده
ھا وجود دارد. ما، در مباحِث آتی و در ھنگام  شاھد و َزن، مفاسِد مرجوحی ھم در آن

ی راجح و  بردن مفسده ی قول دوم، احکامی را که شارع جھت از بین ادّله بحث از
 محتمل الوقوع تشریع کرده است، ذکر خواھیم کرد.

                                           
 .٢٠ -١١/ ٣إعالم الموقعین  -١
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قبول کرد که شارع چیزی را حرام کند، اما اسباب و وسایل آن  توان نمیبه عالوه، 
ی اصلی خودشان باقی بگذارد. پس در این  را مباح گرداند یا آن وسایل را بر اباحه

ی راجح نگردد و  بودِن یک چیز این است که منجر به یک مفسده صورت، شرط مباح
این مفسده شود، در این منجر به  -به شرایطی خاص یا احوالی معینتوّجه  با- اگر

شود؛ کما این که بیع مباح است، لکن اگر در وقت  صورت، ممنوع گشته، محظور می
شود و ناسزاگویی به خدایان مشرکان مباح است،  اذان جمعه انجام بگیرد، محظور می

شود و قطِع  به خداوند متعال شود، ممنوع میی ناسزاگویی  لکن اگر منجر به مفسده
جب است، لکن در زماِن جنگ و جھاد، واجب است که به تأخیر انداخته دسِت سارق وا

َغْزوِ «فرمایند:  می ج شود، چه رسول خدا
ْ
يْدي يِف ال

َ ْ
 ُ�ْقَطُع األ

َ
در ھنگام جنگ و «، »ال

ی فراِر فرِد حد زده شده به سوی  تا وسیله و بھانه». شود جھاد، دسِت (دزد) قطع نمی

َابَُّوا«به روایِت توّجه  است و بلکه بادادن مباح  دشمن نگردد و ھدیه
َ

به «، »َ�َهاَدوا حت
دادِن  مستحب است، لکن ھدیه». ھمدیگر ھدیه بدھید تا میان شما محبت ایجاد گردد

دادن بین آن دو  کاِر خود ممنوع است، اگر قبًال عادِت به ھم ھدیه بدھکار به طلب
کردن از منکر واجب  نگردد و نھی ی ربا وجود داشته باشد، تا این امر منجر به مفسده

 نمودن آن جایز است. تر بشود، ترک است، لکن اگر منجر به منکری بزرگ
شدن به اصل سّد ذرایع و قراردادِن آن به عنوان یکی  ی این موارد، قایل ھمه -٢٢٦

در مورد اعتبار آن سّنت  دھد، زیرا اصلی است که قرآن و ی احکام را ترجیح می ادّله از
 دھند، از جمله: گواھی می

َها ﴿فرماید:  خدای متعال می .١ ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ َ�ِٰعَنا َوقُولُوا ْ َ� َ�ُقولُوا  ﴾ٱنُظۡرنَاَءاَمُنوا

اید! (خطاب به پیامبر) مگویید: راِعنا  ای کسانی که ایمان آورده«، ]١٠٤[البقرة: 
گری را به کار ببرید) و معنی دی ھای ھم مان کن و ما را بپای! بلکه واژه (رعایت

 .»بگویید: ُانظرنا (بر ما نظر انداز، در ما نگر، ما را در نظر داشته باش)
، با وجود »راعنا«خدای متعال در این آیه مؤمنانی را نھی کرده از این که بگویند: 

شدن به  ی شبیه ھا از این قوِل خود قصد نیکی داشتند، تا منجر به مفسده آن که آن
 کردند. را اراده می ج گردد که از بیان این قول ناسزاگویی به رسول خدایھودیان ن

خوردن  ای از شراب ھم حرام است تا منجر به جرعه جرعه خوردِن قطره .٢
کننده و افتادن در  ی مست مشروب و در نتیجه، بازکردِن راه بر نوشیدِن ماده

ر فراوان آن آنچه مقدا«محذور نگردد و به ھمین دلیل، در حدیث آمده است: 
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این امر عّلت  و» کننده باشد، نوشیدِن مقدار اندک از آن نیز حرام است مست
 ھم ھمان چیزی است که ذکر شد.

 کردِن مرد با زن بیگانه حرام است تا منجر به محذور نشود. خلوت .٣
انجام عقِد نکاح در زمان عده حرام است، گرچه آمیزش ھم به زمان بعد از  .٤

ی  عقب بیفتد و این، بدان خاطر است که منجر به مفسدهیافتِن عده  پایان
 آمیزش در زمان قبل از انقضای عده نشود.

از جمع بین َسلف و بیع نھی کرده است تا اقتران آن دو منجر به ربا  ج پیامبر .٥
 نگردد.

دادن به  قبول ھدیه از کسی که او عادت به ھدیه ازشارع، ولیِّ امر یا قاضی را  .٦
دادن وی منجر به جانبداری ولی امر یا  منع نکرده است تا ھدیهآنان را ندارد، 

 قاضی از باطل نشود.
اگر کسی زن خود را به این قصد طالق داد تا زن از دارایی وی ارث نبرد، به  .٧

کردِن زن از ارث نشود. این رأی  شود، تا طالق منجر به محروم وی ارث داده می
برخی از مجتھدین صحابه  جمھور فقھاست و اساِس آن فتوایی است که

 اند و رأِی این افراد ھم مبتنی بر اصل سّد ذرایع است که نصوص قرآن و داده
 بر صحت آن گواھی دارند.سّنت 

کند، گرچه امین است. اما  شده را از روی زمین بلند می کسی که مال گم .٨
به وی امر کرده که بر آن شاھد بگیرد، مبادا که بر اثر طمع آن  ج رسول خدا

 را کتمان کند.
شارع افراد را از انجام خواستگاری بر خواستگارِی دیگران و َسوم بر َسوم  .٩

توزی  دیگران و بیع بر بیع دیگران نھی کرده تا منجر به ایجاد دشمنی و کینه
 نگردد.

فقط افراد خطاکار «گوید:  حتکر میشارع از احتکار نھی کرده و در مورد م .١٠
شان دچار  ، زیرا این کار مردم را در مورد مواد غذایی»دھند احتکار انجام می

 کند. تنگنا می
اگر کسی چیزی را به زکات دھد، شارع او را از خریِد آن منع کرده است، حتی  .١١

ه اگر ھم آن چیز در بازار برای فروش عرضه شده باشد، مبادا این امر منجر ب
 آن شود که آن زکات دھنده مال را با بھای ناچیز از شخص فقیر پس بگیرد.
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ع کرده است، مگر این که آن منکار را از قبول ھدیه از بدھکاِر خود  شارع طلب .١٢
 َدیِن خود حساب کند. را جزءِ 

شوند برای اعتباِر سد ذرایع به  و دلیلی کافی می حّجت این دالیل و غیر آن، -٢٢٧
ی احکام و ھم کسانی که سد ذرایع را اصلی از اصول شریعت  ادّله عنوان دلیلی از

اند به این اعتبار که  اند، در برخی از اجتھادات خود، به مقتضای آن عمل کرده ندانسته
 است. داخل در یک اصل یا یک قاعده دیگر

اند که در مورد  از جمله، ظاھریه قایل به بطالِن فروختِن سالح به کسی شده
دشمنِی وی نسبت به افراِد در َامان یقین وجود دارد؛ نیز، بیع انگور به کسی را که 

اند، زیرا  شود باطل دانسته یقین وجود دارد که از آن برای ساخت شراب استفاده می
ھمکاری در گناه است و این ھم جایز نیست، زیرا  (به اعتقاد آنان) این کار از قبیل

ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ﴿فرماید:  خدای متعال می ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ  ﴾ٱلُۡعۡدَ�ِٰن� وَ  ٱۡ�ِ
در راه نیکی و پرھیزگاری ھمدیگر را یاری و پشتیبانی نمایید و ھمدیگر را در راه «، ]٢[المائدة: 

 .١»گناه و تجاوز و ستمکاری یاری و پشتیبانی نکنید
شدن وی از ارث طالق داده  اند که جھت محروم بردن زنی شده حنفیه، قایل به ارث

دانند که مخالفی برای وی  ای می شده است، به این دلیل که آن را مذھب صحابی
 ھای دیگر. شناخته نشده است و نمونه

تنھا مالکیه نیستند که به این اصل عمل  -شود چنان که گفته می- بنابراین
اند و قرافِی مالکی  کنند، بلکه مالکیه فقط بیشتر از دیگران به این اصل عمل کرده می

علما اجماع دارند که ذرایع سه دسته ھستند؛ اول: آنچه که به «گوید:  در این باره می
ھای مسلمانان و ریختن سم در غذاھای  در راهمعتبر است، مانند کندِن چاه اجماع 

گوید.  دانیم در این حالت به خدا ناسزا می ھا نزد کسی که می آنان و ناسزاگویی به بت
توان آن را منع کرد به این  کاشت انگور که نمیدوم: آنچه که به اجماع لغو است، مانند 

مورد آن  در کهکردن شراب از آن وجود دارد. سوم: آنچه  خاطر که خوف درست
دانیم، اما  ھا معتبر می اختالف وجود دارد، مانند بیوِع آجال که ما ذریعه را در آن

دیگران در این باره با ما مخالف ھستند. بنابراین، حاصل قضیه آن است که ما بیشتر از 
 .٢»شدن مختص به ما باشد دیگران قایل به سد ذرایع ھستیم، نه آن که این قایل

                                           
 .٣٤٨/ ٩المحلی  -١
 تألیف استاد ما ابوزھره.به نقل از پاورقی کتاب امام مالک،  ٢٠٠تنقیح الفصول، قرافی، ص  -٢
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وجود، فقط مالکیه و حنابله سد ذرایع را به عنوان اصِل مستقلی از این لکن با 
اند و  اصول احکام قبول دارند و به ھمین دلیل، بیشتر از بقیه ھم به آن عمل کرده

 اند. بیشتر از بقیه احکام خود را بر این اصل بنا کرده

 سّد ذرایع و مصالح مرَسله
اصل مصالح است، زیرا وسایل و بخش  اصل سد ذرایع تأکیدکننده و تحکیم -٢٢٨

د از وجوه مصلحت است؛ پس  اسباب منجر به فساد را ممنوع می کند و این وجھی مؤکَّ
ھای سد  این اصل، متمم و مکمِل اصِل مصلحت است، بلکه حتی گاھی، برخی از صورت

بینیم که قایالن به  آید و به ھمین دلیل، می ذرایع از صور مصالح مرسله به حساب می
قایل به سد ذرایع شده و  -یعنی مالکیه و پیروان آنان- داران آن ل مصلحت و پرچماص

صورت منجر شدن آن به مفسده و قایل به گشودِن آن در صورِت قایل به منع ذرایع در 
اند، گرچه وسیله ذاتًا حرام ھم باشد و به  منجر شدنش به یک مصلحت راجح، شده

اند که اگر ضعیف بود، جھت در  جایز دانسته ھمین دلیل، اینان برای دولت اسالمی
اند  امان ماندن از شّر دشمن، مالی را به او بدھد و نیز، قایل به جواِز دادِن رشوه شده

اگر رشوه تنھا راه برای دفع ظلم یا معصیتی باشد که ضرر آن بیشتر از ضرر پرداخت 
ما آنان به خاطر دفع مال است و نیز، گرچه دادِن مال به دولت محارب جایز نیست، ا

تر، پرداخت مال به دولت محارب جھت  تر یا جلب یک مصلحت بزرگ یک ضرر بزرگ
 .١اند آزادسازی اسرای مسلمانان را جایز دانسته

                                           
 .٣٣ -٣٢/ ٢الفروق، قرافی  -١





 

 

 فصل هشتم:
 دلیل هشتم، ُعرف

 تعریف عرف
ُعرف، قول یا فعلی است که جامعه به آن خو گرفته و در حیات خود بر طبق  -٢٢٩

 کند. آن عمل می

هذا «عرف و عادت، در نزد فقھا، به یک معنا ھستند و بنابراین، اگر فقھا گفتند: 

، این بدان معنا نیست که آنان عادت را چیزی غیر از عرف »ثابتٌ بالعرفِ والعادة
عرف است و (در این جا) عادت فقط به عنوان تأکیدی  دانند، بلکه عادت ھمان می

 ای تأسیسی (و مستقل) نیست. (برای عرف) ذکر شده و کلمه
گاھی، قولی و گاھی، عملی و گاھی،  -آید چنان که از تعریف آن نیز برمی- عرف

 عام و گاھی، خاص است و با تمام این انواع، گاھی صحیح است و گاه فاسد.

 عرف عملی
بیع معاطاة (بیع بدون  دم به انجام آن عادت دارند، ماننداست که مر کاری -٢٣٠

ل، دخول حمام ل و َمھر معجَّ ھای عمومی بدون  وجود صیغه) و تقسیِم َمھر به َمھر مؤجَّ
ت مکث در حمام و بدون تعیین مقدار آب مصرفی، طلِب ساخِت ظروف تعیین مّد 

ی خوردن آن به حساب آوردن و  هگذاشتِن غذا را اجاز خانگی و کفش، جلوِی مھمان
 ھا. امثال آن

 عرف قولی
اند، بدین  آن چیزی است که مردم در برخی از الفاظ خود آن را عرِف خویش ساخته

کنند، مانند  شده برای آن را اراده می صورت که از آن الفاظ معنایی غیر از معنای وضع
ھایی  بر گوشت» لحم«اسم بر فرزند مذکر و اطالق » ولد«ھا در ِاطالق لفظ  عرف آن

بر حیواناِت چھارپا حال آن که این لفظ در » دابة«غیر از گوشت ماھی و اطالق اسم 
 رود. اصِل وضع خود اسم است برای ھر آنچه که بر روی زمین راه می
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ھای اسالمی شایع و رایج باشند  ی سرزمین اگر در ھمه -عملی باشد یا قولی- عرف
ھا بر آن شیوه باشند، عرف عام است و اگر تنھا در  مینی این سرز و مردم در ھمه

بخشی شایع باشد، یا شیوع آن در فقط بیِن صاحبان یک حرفه یا صنعت معین باشد، 
 عرف خاص است.

مثًال: تقسیم مھریه است به مھِر معجل و  ھای عملِی خاص در عراق، جمله عرف از
َمھِر مؤجل و اعطای چیزی مازاد بر مبیع به مشتری در ھنگام خرید پرتقال در برخی 

ھای قولی عام است؛ مثًال؛ اطالِق لفظ دابة بر  از مناطق استان دیالی؛ و از جمله عرف
ی  الق بر ازالهچھارپایان و عدم اطالق آن بر انسان، عرف مردم در استعماِل لفظ ط

ھا و صنایع به کار  ی زوجیت. الفاظی ھم که اھالِی علوم مختلف و صاحباِن حرفه رابطه
ھا به جای معانی لغوی، معانِی اصطالحی خاص را اراده  برند و در ھنگام اطالق آن می
 ی عرِف قولی خاص ھستند. کنند، از جمله می

یعت نیست و مصلحت عرف صحیح آن است که مخالف نصی از نصوص شر -٢٣١
آورد، مانند: عرف مردم بر  ی راجحی را به بار نمی برد و مفسده معتبری را از بین نمی

دھد؛ ھدیه به  این که آنچه از لباس و چیزھای دیگر که خواستگار به نامزِد خود می
کردن گروھی از مردم به  آید و داخل در مھر نیست، عرف آنان در دعوت حساب می

جات به آنان، عرفی که اھل بغداد پنجاه سال پیش  دواج و تقدیم شیرینیمراسم عقد از
ھا  ی آن ھا به کارگرانی که در ساخت خانه از این داشتند و بنابراین عرف، صاحباِن خانه

ھا در دادن ناھار و شام به  خانه دادند، عرف صاحبان قھره کردند، ناھار می کار می
عراق بر این که در َمھر مؤجل، زن فقط بعد از کارگران خود و ھمچنین، عرِف مردم 

 تواند آن را مطالبه نماید. شود و می جدایی با طالق یا مرگ مستحقِّ مھریه می
ی را به بار تعرف فاسد آن است که مخالف نصِّ شرعی است، یا این که ضرور

ون کند، مانند عرف مردم بر انجام عقدھای باطلی چ آورد و یا مصلحتی را دفع می می
آزمایی،  ھا به قمارھایی چون بخت ھا یا افراد و عادت آن استقراِض ربوی از بانک

 بازی، َنرد و غیره. دوانی، ورق اسب

 حجیت عرف
که احکام بر آن بنا اند  علما عرف را یکی از اصول استنباط احکام دانسته -٢٣٢

موارد است:  ی اقوال آنان که بر حجیت عرف داللت دارد، این شوند، و از جمله می
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و » شود، یا عادت (عرف) شرعًا معتبر است شرعًا به عرف عمل می«، »حمكمةٌ  ةُ العاد«

چیزی که در عرف معروف باشد. مانند این است که « ،»املعروفُ عرفاً كاملرشوطِ رشطاً «
 ».در عقد شرط شده باشد، یا شرط عرفی مانند شرط لفظی است

ِ  ٱلَۡعۡفوَ ُخِذ ﴿ی  آیه ١برخی از آنان ُمۡر ب
ۡ
گذشت داشته باش «، ]١٩٩[األعراف:  ﴾ٱۡلُعۡرِف َوأ

اند  را دلیل بر حجیت عرف و این امر دانسته .»گیری کن و به کار نیک دستور بده و آسان
ی شرعی است. لکن این استدالل ضعیف است، زیرا لفظ  ادّله که عرف دلیلی معتبر از

ی معروف است و معروف آن چیزی است که که در آیه وارد شده است، به معن» عرف«
بودن آن شناخته شده و انجام آن واجب است و این، عبارت از ھر آن چیزی است  نیک

در مورد اثبات حجیت عرف، به این  ٢که شریعت بدان دستور داده است. برخی دیگر

ِ َحَسنٌ َما َرآُه الُْمْؤِمنُوَن َحَسنًا َ�ُهَو عِ «فرماید:  حدیث استدالل دارند که می ، »نَْد ا�َّ
این استدالل نیز ضعیف ». آنچه را که مسلمانان نیک بدانند، نزد خدا ھم نیک است«

اند که: این حدیث موقوف بر عبدالله بن مسعود  است؛ چرا که تعدادی از علما گفته
مگر این که  ٣است و داللت آن ھم به حجیت اجماع اشاره دارد نه حجیت عرف،

عرف صحیح باشد که در آن صورت نیز، داللت این روایت مقصور بر مستند اجماع یک 
 یکی از انواع عرف خواھد بود نه مطلق عرف.

ولی حق آن است که عرف شرعًا معتبر است و بنای احکام بر آن صحیح است، اما 
گردد و دلیل این قوِل  ی معتبر شرعی برمی ادّله در واقع دلیل مستقلی نیست، بلکه به

 چیز است، از جمله:ما چند 
ی عرب را مراعات کرده است،  ھای شایسته بینیم که شارع حکیم عرف می .١

ھا مثل  ھای صحیح در میان آن مانند تأیید انواع کارھای تجاری و مشارکت
م لَ کنیم که شارع، َس  . نیز مالحظه می٤ھای خالی از مفاسد هاره، بیع و اجمضارب

دم مدینه از نھی عام وارده در مورد بیع بودِن آن در میان مر را به خاطر عرف

                                           
 .١٤٩/ ٣الفروق، فراقی  -١
 .١٣٨/ ١٢؛ المبسوط، سرخسی ٢٢٣/ ٥بدایع الصنایع، کاسانی  -٢
 .١١٢/ ٣آمدی،  -٣
مضاربه انجام  ج مردم در زمان رسول خدا«گوید:  . وی می٥٢/ ٥نک: شرح الکنز، زیلعی  -٤

 ».ھا را انکار نکرد دادند و پیامبر کار آن می
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معدوم مستثنی ساخته و از بیع تمر به تمر نھی کرده اما در مورد عرایا به آنان 
رخصت داده است؛ (عرایا این است که رطب موجود بر باالی درخت به صورت 

ی آن از تمر فروخته شود) زیرا انجام این نوع از بیع در  اندازه تخمینی به ھم
ردم عرف بود و آنان نیازمند به انجام آن بودند. این تصرفاِت شارِع میان م

حکیم بر مراعات عرِف درستی داللت دارد که معامالت مردم براساس آن 
بینیم که شارع آن را مراعات  گرفت. اما در مورد عرِف فاسد، می انجام می

کار را  نکرده و باطل و لغو کرده است، چنان که در مورد فرزندخواندگی این
ھای جاھلی بود و نیز، در مورد عرف عدم  یکی از عرف و عادتکرد که 

دادن به زنان ھم ھمین کار را کرد و آن را لغو نمود و برای زنان سھمی از  ارث
 ارث فرض کرد.

ی معتبر شرعی چون اجماع، مصلحت مرسله و  ادّله حقیقِت عرف به یکی از .٢
ی راجع به اجماع، عقِد استصناع و ھا گردد. از جمله عرف سّد ذرایع برمی
ھای عمومی است، چه در عرف جاری ھستند و کسی ھم منکِر  دخول در حمام

ھا نیست و به ھمین دلیل، از قبیل اجماع ھستند و اجماع ھم یک دلیل  آن
معتبر است. برخی از انواع عرف نیز به مصلحت مرسله راجع است، زیرا عرف 

از  -اگر چنانچه درست باشد نه فاسد- عرف نیزبر مردم سلطه دارد و مراعات 
گیری بر مردم و رفع حرج از آنان است و نیز، جدا ساختن آنان از  باب آسان

و حرجی برای آنان به ھمراه دارد و حرج نیز به دلیل مفسده  مشّقت عرف
 بودن، (در شرع) برداشته شده است.

زیرا چیزی «... گوید:  میخود به این مطلب اشاره کرده » مبسوط«سرخسی ھم در 
که در عرف ثابت شده است، در واقع با دلیل شرعی ثابت شده است و نیز، به این دلیل 

 .١»اری به دنبال داردکه جدا کردن مردم از یک عرِف ظاھر، حرج آشک
شدِن آن در  ھای مختلف و معتبر دانسته استدالل فقھا به عرف در زمان .٣

عرف داللت دارد، زیرا عمل آنان به عرف به  اجتھادات آنان، بر صحِت اعتبارِ 
ی آن که برخی از آنان به آن تصریح  ی اجماع سکوتی است، به عالوه منزله

 اند؛ پس اعتبار آن با اجماع ثابت است. کرده و دیگران در برابر آن سکوت کرده

                                           
 .١٤/ ١٣المبسوط، سرخسی  -١
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 شرایط اعتبار عرف برای بنایی احکام بر آن
 بر آن، وجود شرایط زیر الزم است:برای معتبر بودِن عرف و بنای احکام 

ھایی که در مورد  مخالف نص نباشد؛ یعنی یک عرف صحیح باشد، مانند مثال .١
تواند ودیعه را  عرف صحیح ذکر شد و نیز، ماننِد عرف مردم در این که ودیع می

به کسانی مانند ھمسر و فرزندان و خادِم مودع تسلیم کند که عرفًا جایز است 
ن سپرده شود؛ نیز مانند وقف اموال منقول و شرایط مقترن به که ودیعه به آنا
کند. اما اگر عرف مخالِف نص باشد،  ھا حکم می صحیح به آنعقود که عرف 

ی ربوی، توزیع مشروبات الکلی در  ھیچ معتبر نخواھد بود، مانند معامله
ھا  آن ھا، کشف عورت و چیزھایی دیگر که به اتفاق علما، این امور و نظایر ولیمه

 معتبر نیستند.
منظور از عرف مخالف نص ھم، آن است که از ھر حیث مخالف نص باشد، به نحوی 

ھای مذکور  باطل گرداند، چنان که در مثالکّلی  که عمل به آن، عمل به نص را به طور
گردید. اما اگر مخالفت به این کیفیت نباشد، دیگر عرف مخالف نص به حساب مشاھده 

گردد و در غیر مقتضای عرف به نص عمل  ی آن عمل می عرف در دایرهآید و به  نمی
شود، مانند عقد استصناع که در واقع بیع معدوم است و بیع معدوم ھم در شریعت  می

گیرد و کسی نیز منکر آن  جایز نیست، لکن چون در میان مردم این عقد انجام می
ی عدِم  ا در عمل به قاعدهشود؛ ام نیست، جایز است و به خاطر عرف به آن عمل می

 جواِز بیع معدوم، غیِر آن ممنوع است.
کّلی  و منظور از مطرد بودِن عرف این است که: ،رد یا اغلبی باشدعرف، مّط  .٢

شود،  بودن تعبیر می به عامد ارف نداشته باشد. گاھی نیز از اّط باشد، یعنی تخلّ 
آنان به آن عمل یعنی آن عرف در میان اھِل عرف فراگیر و شایع باشد و 

بودن ھم این است که: اکثری باشد، یعنی فقط در  نمایند. منظور از اغلبی
 موارد اندکی تخلف داشته باشد.

بودن فقط وقتی معتبر ھستند که عرف در میان اھل آن به این  مطرد بودن یا اغلبی
ده در ھای وار دو صورت یافت شود، نه در کتب فقھی، زیرا احتماِل تغییر یافتِن عرف

 کتب وجود دارد.
شود، در وقِت انشای تصرف وجود داشته باشد،  عرفی که تصرف حمل بر آن می .٣

یعنی حدوث عرف بر ھنگام تصرف سابق بوده باشد و سپس ھم، تا زماِن انجام 
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ھای اوقاف،  تصرف استمرار یافته، مقارِن آن شود و بنابراین، باید استدالل
و شروط و اصطالحات وارد در آن، ھمه بنابر  ھای ازدواج وصایا، بیوع و وثیقه

اند و آن عرف در  عرف افرادی تفسیر شود که به انجام آن کارھا اقدام کرده
-گردد؛ پس  بعد از آنان ایجاد می زمان آنان وجود داشته به بنابر عرفی که

اگر کسی منافع عقار خود را بر علما یا طالبان علم وقف کرد و عرف  -مثالً 
کرد که دارای  ی علما را حمل بر کسانی می زماِن وقف ھم کلمه موجود در

مھارت در امور دینی ھستند و شرط دیگری برای آن قایل نشده بود و (در آن 
طالباِن علوم دینی بود، در این صورت، منافع وقف عرف) مقصود از طالبان علم 

زِم شود و اگر عرفی که بعد از وقف ایجاد شده مستل صرف این علما می
نامه باشد، وجوِد این شرط برای علما در آن وقف  دستیابی این علما به اجازه

گردد و به کس دیگری  شرط نیست، و نیز، فقط صرف طالبان علوم دینی می
شود، گرچه عرف حادث بعد از  که در پی یادگیری علوم دیگر است، داده نمی

 یین کرده باشد.وقف طالباِن علوم دینی و کسانی غیر از آنان را ھم تع
در بازار، قول یا عملی مفیِد عکِس مضمون آن عرف یافت نشود؛ مثًال این که  .٤

عرف بر تقسیط ثمن باشد، ولی عاقدان به صورت صریح بر ادای کامل ثمن 
ی  ھای ارسال بر عھده توافق کنند؛ یا این که عرف بر این باشد که ھزینه

ی فروشنده باشد، یا  آن بر عھده مشتری است، اما قاعدان توافق کنند که صدورِ 
ی ثبت اراضی (یا  ھای ثبت عقار در اداره آن که عرف بر این باشد که ھزینه

ی  ی مشتری است، اما طرفین توافق کنند که آن را بر عھده سند) بر عھده

كر، ال ما ثبت بالعرف بدون ذ«فروشنده بگذارند. قاعده در این جا، این است: 

آنچه که با عرف و بدون ذکر آن در قرارداِد عقد «، »هعىل خالفِ  نصّ  يثبت إذاً 
 ثابت است، در صورتی که طرفین قرار داد بر چیزی مخالف آن باھم توافق

 .١»کرده باشند، ثابت (و مؤثر) نیست

                                           
 .١٧٨/ ٢قواعد األحکام، عز بن عبدالسالم  -١
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 عرف مرجعی است برای اجرای احکام
 عرف، ھمچنین مرجعی برای تطبیِق احکام بر حوادث و وقایِع جزیی به -٢٣٤

فرماید:  آید؛ از جمله عدالت شرِط قبول شھادت است، زیرا خدای متعال می حساب می

ۡشهُِدواْ ذََوۡي َعۡدٖل ّمِنُ�مۡ ﴿
َ
و بر آنان دو مرد عادل از میان خودتان گواه «، ]٢[الطالق:  ﴾َوأ

ای است که صاحب خود را به مالزمِت تقوا و مروت  و عدالت در نظِر فقھا ملکه .»گیرید
به مروت باشد،  دارد و بنابراین، پس آنچه که مخّل  ی صفات شایسته] وا می ه[مجموع

آورد،  آید و آنچه که در عدالت اختالل وارد می کننده در عدالت ھم به حساب می قدح
گوید:  کند، مانند این مثال که شاطبی می نیز، با اختالف زمان و مکان تفاوت پیدا می

کردن سر (برای مردان) که این عمل، در واقع، برحسب مناطِق مختلف  مانند برھنه«
ھای شرقی برای افراد  کند؛ کما این که انجام این کار در سرزمین می اختالف پیدا

ھای غربی قبیح نیست، پس حکم شرعی ھم با  دارای مروت قبیح است، اما در سرزمین
کند و در نتیجه، نزِد اھل مشرق، قادح در عدالت خواھد  اختالف مکان تفاوت پیدا می

  :حکم وارده در نص قرآنینیز، در تطبیق ». بود، اما نزد اھل مغرب، نه

ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡواْ  ٱلّنَِسآءَ �َذا َطلَّۡقُتُم ﴿
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
َ�َبلَۡغَن أ

 ِ ِ  ۦَ�ٰلَِك يُوَ�ُظ بِهِ  ٱلَۡمۡعُروِف� بَۡيَنُهم ب ِ َمن َ�َن ِمنُ�ۡم يُۡؤمُِن ب َ�ٰلُِ�ۡم  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
ۡطَهُرۚ وَ 

َ
ۡزَ�ٰ لَُ�ۡم َوأ

َ
ُ أ نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ

َ
  ]٢٣٢[البقرة:  ﴾٢٣٢َ�ۡعلَُم َوأ

بر آن کس که فرزند برای وی متولد شده است (یعنی پدر بچه) الزم است که خوراک و «
  .»ی شایسته بپردازد پوشاک مادران را به گونه

شود؛ زیرا نص مقدار آن را تعیین نکرده  می برای تعیین مقدار نفقه، به عرف رجوع
 است.

اگر زن افراط ورزید و بیشتر «گوید:  خود می» احکام القرآن«امام جصاص در کتاب 
شود، (آن مقدار اضافه) به او  ای را درخواست کرد که عرفًا به امثال وی داده می از نفقه

ی عرفِی امثال زن خود به  هشود و ھمینطور ھم، اگر شوھر کمتر از میزان نفق داده نمی
ای را که عرفًا به  شود که نفقه او داد، این کار وی حالل نیست و وی مجبور کرده می

 .١»شود به زن خود بدھد امثال زنش داده می

                                           
 .٤٧٨/ ١أحکام القرآن، جصاص  -١
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دیگری نیز که شارع واجب کرده، ولی مقدار آن را تعیین  مواردھمچنین، در 
 شود. ننموده است، برای تعیین مقدار آن به عرف رجوع می

 تغییر احکام با تغییر زمان
کنند و ھمین  احکاِم مبتنی بر عرف و عادت، با تغییر عرف، تغییر پیدا می -٢٣٥

تغییر «، » األزمانبتغريّ   األحكامِ ر تغريّ نكَ ال يُ  «گویند:  ھم مفھوِم این قول فقھاست که می
احکامی که «گوید:  و اماِم قرافی در این باره می» احکام با تغییر زمان مورد انکار نیست

اند، برقرارند تا وقتی که عرف  ھا بنا شده ھا ھستند و بر آن مترتب بر عرف و عادت
عامالت و عیوب در شوند، مانند نقود (پول) در م برقرار است و با ابطال آن باطل می

گردد و چیزھایی مثل این؛ و بر این اساس، اگر عرف  ھایی که در بیع پرداخت می عوض
ھای دیگری رایج شود، ثمن ھم در بیع، بر  در نقود و مسکوکات تغییر پیدا کند و سکه

ھای سابق و نیز، اگر چیزی در یک عرف  شود نه سکه ھای جدید حمل می این سکه
آمد، به خاطر آن لباس را به فروشنده برگردانیم، ولی اگر  ساب میعیب در لباس به ح

بعدًا این عرف تغییر کرد و آن عیِب ناخوشایند، به امری خوشایند و موجب ازیاد ثمن 
توان لباس را به فروشنده برگرداند.  تبدیل گشت، دیگر به خاطر وجود آن چیز نمی

کنند و این قانون  عمل مین قانون ھا برحسب ای ی احکام مترتب به عرف و عادت ھمه
یک حقیقِت مورد اجماع فقھاست و فتاوی، در طول زمان، برحسب ھمین قانون صادر 

شوند و ھرگاه عرف تغییر کرد و تازه شد، مجتھد باید عرِف جدید را معتبر بداند و  می
 .١»ی اعتبار ساقط کند ھرگاه عرف ساقط شد، او ھم آن را از درجه

اند؛ از جمله، ابوحنیفه عدالِت  نیز احکام باھم اختالف پیدا کردهبر ھمین اساس 
ی شاھدان را شرط نگرفته  ظاھری را کافی دانسته و در غیر حدود و قصاص، تزکیه

است، زیرا در زمان وی، صالحت بر مردم غالب بوده و آنان باھم صادقانه رفتار 
ب زیاد و احوال چنان شد اند؛ لکن در زمان ابویوسف و محمد بن حسن، کذ کرده می

گردید و به ھمین  رفتن حقوق ایجاد می که در قبوِل عدالِت ظاھری مفسده و از بین
دلیل، این دو قایل به لزوم تزکیه شاھدان شدند و فقھا، در مورد این اختالف موجود در 

 اختالف عصر و زمان است نه اختالفاین، «گویند:  بین ابوحنیفه و شاگردان وی، می
ھمچنین، ماننِد سقوط خیاِر رؤیت با رؤیِت ظاھر خانه و یکی از  ».و برھان تحّج 

                                           
 .١٧٦/ ١قرافی  -١
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ھای خانه بر یک  ی حنفیه است، زیرا آن وقت اتاق ھای آن که این فتوای ائمه اتاق
ھا تغییر یافت،  شدند، اما چون عرف مردم در بنای خانه ی واحد ساخته می نقشه

ھاست که  ی اتاق رؤیت فقط با رؤیت ھمه متأخرین حنفی به این فتوا دادند که خیار
شود. نیز، ماننِد فتوای فقھای متأخر برگرفتن اجرت در مقابل تعلیم قرآن با  ساقط می

استدالل به تغییر عرف، چه سابقًا روال بر این بود که از بیت المال به این معلمین 
که گرفتن اجرت شد، اما چون این عطا قطع شد، متأخرین فتوا دادند  چیزھایی عطا می

در مقابل تعلیم قرآن جایز است مبادا که قرآن مھجور گردد و (آموختن آن) به 
یک پیمانه خرما، یا جو،  ج فراموشی سپرده شود و ھمچنین است آنچه که رسول خدا

یا کشمش و یا کشک را به عنوان زکات فطر تعیین کرده بود، چه این قوت غالب مردم 
در مدینه بود؛ پس اگر این قوت به چیزھایی دیگر تبدیل شود، این زکات ھم بنابر 

 .١گردد ھای جدید تعیین می قوت
گردد که  امی میاین تغییر در احکام، البته فقط شامل آن دسته از احک -٢٣٦

شوند و  و شامل احکام قطعی شریعت نمی -چنان که گفتیم- مبتنی بر عرف ھستند
آید، زیرا حکم باقی است و فقط این ھست  نیز، این تغییر َنسخ شریعت به حساب نمی

که شرایط اجرای آن فراھم نشده است و به ھمین دلیل ھم، چیز دیگری غیر از آن 
کند، این بدان معناست که  این که وقتی عرف تغییر می اجرا شده است. توضیح مطلب

اکنون حالِت جدید دیگری عارض شده که مستلزم اجرای حکمی دیگر است، یا آن که 
حکم اصلی باقی است، لکن تغییر عرف مسلتزم وجود شرایط معینی برای اجرای آن 

عدالت ظاھری  بودِن آنان است و قبالً  است؛ کما این که مثًال شرط در شاھدان عادل
کرد، اما چون دروغ در میان مردم زیاد شد، این شرط  برای تحقق آن کفایت می

 مستلزم آن شد که شاھدان تزکیه گردند.
ھا مختلف  معنِی اختالف این است که: اگر عرف«گوید:  شاطبی در این باره می

رف حکم یابد و با آن اصل در مورد آن ع شوند، ھر عرفی به یک اصِل شرعی رجوع می
 .٢»شود می

                                           
 .٩/ ٣إعالم الموقعین  -١
 .٢٨٦/ ٢الموافقات:  -٢





 

 

 فصل ُنهم:
 دلیل ُنهم، قول صحابی

 مقدمه
را مشاھده  ج دانند که پیامبر جمھور علمای اصول، صحابی را کسی می -٢٣٧

نموده و به ایشان ایمان آورده و به مدتی با ایشان مالزمت و ھمراھی داشته باشد که 
بر وی کفایت کند، مانند خلفای راشدین، عبدالله بن » صاحب«عرفًا برای اطالق لفظ 

ایمان آوردند و ایشان  ج عباس، عبدالله بن مسعود و کسان دیگری که به رسول خدا
 حکام شرعی را از ایشان شنیدند و با تعالیم ایشان ھدایت یافتند.را یاری دادند و ا

، آن دسته از اصحاب رسول خدا که معروف به علم و فقاھت ج بعد از وفات پیامبر
ھای آنان  بودند، اقدام به صدور فتوا و قضاوت در بین مردم کردند و فتاوی و قضاوت

ھا را به  ما این فتاوی و قضاوتھم برای ما نقل شده است. اکنون آیا صحیح است که 
ھا شده، اگر در مورد  عنوان یکی از مصادر فقه به حساب آوریم که مجتھد ملتزم به آن

و اجماع حکمی نیافت، به آن عمل کند؟ علما در پاسخ این سّنت  ای، از قرآن و مسأله
 اند. سؤال اختالف کرده

 محل اختالف
مطلق نیست، بلکه در آن تفصیلی  اختالف در مورد قول صحابی، به صورت -٢٣٨

 به شرح زیر وجود دارد:
 حّجت شود، علما معتقدند که: قوِل صحابی در آنچه با رأی و اجتھاد درک نمی .١

شود و  می ج شدن آن از رسول خدا است، زیرا این نوع از اقوال حمل بر شنیده
 حناف، در مورد ایناھم مصدر تشریع است. سّنت  است وسّنت  پس از قبیل

آورند که از عبدالله بن مسعود روایت شده  نوع از قول صحابی، این مثال را می
است که گفت: حداقل مدِت حیض سه روز است و نیز این مثال را که از جمله 
روایات معتبر نزد آنان است؛ روایتی از برخی از اصحاب که بنابر آن، حداقِل 

 َمھر ده درھم است.
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آید،  ی شرعی به حساب میحّجت نظر وجود دارد، قآن قوِل صحابی که بر آن اتفا .٢
زیرا در این صورت اجماع است و نیز، آن قوِل صحابی که مخالفی برای آن 

رود، از قبیل اجماع سکوتی است و نزد قایالن به اجماع سکوتی، آن  سراغ نمی
 است. حّجت ھم یک

ه ایم ک الزمی است، زیرا دیده حّجت قول صحابی بر صحابِی مثل خودش .٣
اند و ھیچیک ھم دیگری را  نظر ھم داشته صحابه گاھی در میان خود اختالف

 ملزم به تبعیت از قول خود نکرده است.
 اگر قول صحابی صادره از رأی و اجتھاد وی باشد، آیا بر افراد بعد از صحابه .٤

 .١است، یا خیر؟ اختالف در این جا صورت گرفته است حّجت
ی شرعی است و بر مجتھد حّجت معتقدند که: این قول ھم برخی از علما -٢٣٩

و اجماع نیافت، به آن عمل نماید و اگر ھم سّنت  واجب است که اگر دلیلی از قرآن و
صحابه در مورد آن باھم اختالف داشتند، بر مجتھد واجب است که قولی را از میان 

 آنان اختیار نماید.
شرعی نیست و بر مجتھد الزم نیست که ی حّجت برخی دیگر از علما معتقدند که:

به قول صحابی عمل نماید، بلکه بر وی واجب است که به مقتضای دلیل شرعی عمل 
 کند.

استدالل گروه اول این است که احتمال صواب و درستی در اجتھاِد صحابی بسیار 
زیاد و احتمال خطای آن اندک است، زیرا صحابی شاھد نزول قرآن بوده و بر حکمت 

بوده و این امر  ج ریع و اسباب نزول وقوف دارد و به مدت طوالنی ھمراه رسول خداتش
سبب آشنایی یافتِن او با شریعت و ایجاد قدرت فھم معانِی آن در وی شده است و 

تر از آرای غیر ایشان بوده و  شود که آرای آنان بزرگ ی این امور موجب آن می ھمه
 تر باشد. ن به صواب و درستی نزدیکاجتھادشان نسبت به اجتھاد غیر آنا

ای  ادّله وسّنت  استدالل گروه دوم نیز این است که ما ملزم به تبعیت از قرآن و
ی  اند و قول صحابی از جمله ھا ارشاد کرده ما را به آنسّنت  نصوص قرآن وھستیم که 

ھیچکدام از این امور نیست و ھمچنین، اجتھاد به رأی در معرض خطا و صواب قرار 

                                           
 به بعد. ١٨٥/ ٢شرح مسلم الثبوت،  -١
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دارد و در این باره، میان صحابه و غیر صحابه فرقی وجود ندارد، گرچه احتمال خطا در 
 مورد صحابی کمتر است.

آور نیست، لکن در  ی الزامحّجت : قول صحابهبه نظر ما، رأِی راجح این است که
و اجماع وجود نداشته باشد و در مسأله دلیل معتبر سّنت  جایی که نصی از قرآن و

 دیگری یافت نشود، عمل به قول صحابی و قبول آن اولی و مورد تمایل ماست.
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 منظور از شرع من قبلنا
ھای  مقصود از شرع َمن قبَلنا، احکامی است که خدای متعال برای امت -٢٤٠

ھم در ھا  پیش از ما تشریع کرده و آن را بر پیامبران و فرستادگان خود نازل کرده تا آن
 ھا تبلیغ نمایند. میان آن امت

ھا نسبت به ما  ی این احکام با شریعت ما و میزان حجیت آن علما در مورد رابطه
نظر دارند؛ اما قبل از ذکر اقوال علما، الزم است که محل نزاع تبیین گردد، زیرا  اختالف

نظر  اتفاقھا نسبت به ما  شرع من قبلنا چند نوع است؛ در مورِد حجیت برخی از آن
اند و  نظر وجود دارد که در مورد ما نسخ شده ی برخی دیگر، اتفاق وجود دارد؛ و درباره

 نظر ھست. در مورد برخی دیگر، اختالف

 انواع شرع من قبلنا
وارد شده و در شریعت ما دلیل سّنت  که در قرآن و یااحکامی  نوع اول: -٢٤١

اند،  ھای پیش از ما واجب بوده وجود دارد بر آن که این احکام چنان که بر اقوام و امت
بر ما نیز واجب ھستند و ھیچ اختالفی ھم در این نیست که این نوع از احکام شرعی 

ه ھا در مورد ما، نفس نصوص وارد بودن و حجیت آن برای ما ھم ھستند و مصدر شرعی

َها ﴿فرماید:  مانند روزه که خدای متعال در مورد آن میدر شریعت خود ماست،  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ  ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  ٱ�َّ َيامُ َءاَمُنوا ِينَ َكَما ُكتَِب َ�َ  ٱلّصِ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم  ٱ�َّ
شما واجب شده است، اید! روزه بر  ای کسانی که ایمان آورده«، ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣َ�تَُّقونَ 

 .»اند واجب شد، باشد که پرھیزگار شوید ھمچنان که بر کسانی که پیش از شما بوده
ھا را در قرآن خود بازگو کرده و یا  که خدای متعال آناحکامی  نوع دوم: -٢٤٢

خویش ذکر کرده است و در شریعت ما دلیلی وجود سّنت  ھا را در آن ج رسول خدا
اند؛  ھای سابق بوده اند، یعنی خاص امت کام در مورد ما نسخ شدهدارد بر آن که این اح

نظر دارند که این احکام در مورد ما مشروعیت ندارند؛ مانند این آیه که  علما اتفاق
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ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ ﴿فرماید:  می ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ِجُد ِ� َمآ أ

َ
ٓ أ ن يَُ�وَن َمۡيتًَة  ۥٓ قُل �َّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�رٖ فَإِنَّهُ 
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۥأ

ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِ رِۡجٌس أ  ٱۡضُطرَّ َ�َمِن  ۦۚ بِهِ  ٱ�َّ

ِينَ َوَ�َ  ١٤٥فَإِنَّ َر�ََّك َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  دٖ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�  ۡمَنا ُ�َّ  ٱ�َّ ذِي ُظُفرٖ� َومَِن  َهاُدواْ َحرَّ
وِ  ٱۡلَغَنمِ وَ  ٱۡ�ََقرِ 

َ
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ إِ�َّ َما َ�َلَۡت ُظُهورُُهَمآ أ ٓ َحرَّ ۡو َما  ٱۡ�ََوايَا

َ
 ٱۡخَتلََط أ

ه بر بگو: در آنچه ک«، ]١٤٦-١٤٥[األنعام:  ﴾١٤٦ونَ بَِعۡظٖ�� َ�ٰلَِك َجَزۡ�َ�ُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖ �نَّا لََ�ِٰدقُ 
یابم، مگر مردار، خوِن روان و گوشِت  ای حرام نمی من وحی شده است، چیزی را بر خورنده

ھا ناپاک ھستند و گوشتی که به نام غیر خدا سر بریده شده باشد؛ ولی  ی این خوک که ھمه
ی ضرورت تجاوز کند،  ھا باشد و از اندازه مند به آن اگر کسی وادار گردد بدون آن که عالقه

داری را  ی بر او نیست، چه پروردگار بس آمرزنده و مھربان است. بر یھودیان ھر ناخنگناھ
ھا و  ھا را حرام کردیم، مگر پیه ھای آن ھا و چربی حرام کردیم و از گاو و گوسفند تنھا پیه

ی  ھایی که آمیزه ھا و چربی ھا یا در اندرونه قرار دارد و یا پیه ھای که بر پشت این چربی
شان بود که بدانان دادیم و ما  گردیده است. این ھم پاداَفِره ایشان در برابر ستمگری استخوان

غنایم برای من حالل «فرماید:  می ج نیز، مانند این حدیث که رسول خدا .»ستگوییمار
شود که آیه بر تحریم  مالحظه می». شده و برای کسی پیش از من حالل نبوده است

بودِن  حرام نیست، بلکه حالل است و حدیث بر حالل اشیایی داللت دارد که بر ما
 کند. ھای سابق داللت می نبودِن آن برای امت غنایم برای مسلمانان و حالل

اند، علما  پیامبر ذکر نشدهسّنت  احکامی که نه در قرآن و نه در نوع سوم: -٢٤٣
 شوند. نظر دارند که این نوع از احکام شریعتی برای ما نمی اتفاق

ھا وارد شده، ولی  ی آن دربارهسّنت  که نصوص قرآن یااحکامی  نوع چھارم: -٢٤٤
دلیلی از سیاق این نصوص بر بقا یا عدم بقای این حکم نسبت به ما وجود ندارد، مانند 

نَّ ﴿فرماید:  این آیه که می
َ
ِ  ٱ�َّۡفَس َوَ�َتبۡنَا َعلَۡيِهۡم �ِيَهآ أ ِ  ٱلَۡعۡ�َ وَ  ٱ�َّۡفِس ب نَف ٱوَ  ٱلَۡعۡ�ِ ب

َ
�ۡ 

 ِ نِف ب
َ
ُذنَ وَ  ٱۡ�

ُ
ِ  ٱۡ� ذُنِ ب

ُ
نَّ وَ  ٱۡ� ِ  ٱلّسِ نِّ ب و در آن (تورات) «، ]٤٥[المائدة:  ﴾قَِصاٞصۚ  ٱۡ�ُُروحَ وَ  ٱلّسِ

شود و چشم در برابر چشم کور  بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته می
شود و دندان در  ش بریده میگردد و گوش در برابر گو شود و بینی در برابر بینی قطع می می

  .»ھا قصاص دارد شود و جراحت برابر دندان کنده می
 نظر دارند: در مورد این نوع و حجیِت آن نسبت به ماست که علما اختالف
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ھا شده، معتقدند که: جزئی از شریعت ما به  از احناف، قایل به حجیت آن برخی
شود؛ و ھر گروه  شرعی برای ما نمیمعتقدند که این نوع آیند؛ اما دیگران  حساب می

 .١در تأیید مذھب خود دالیلی دارد
میتی ندارد، چون که در عمل اختالفی ھولی حق آن است که این اختالف ا -٢٤٥

وارد و سّنت  شود، زیرا ھر حکم از احکام شرایع سابق که در قرآن یا بر آن مترتب نمی
ھا در حق ما  ی بر نسخ یا ابقای آنبرای ما نقل شده است، حتمًا در شریعت ما دالیل

وجود دارد، خواه دلیل نسخ یا ابقا در سیاق نصی آمده باشد که حکم شریعت سابق را 
وارد شده سّنت  نقل کرده است و خواه آن دلیل در جای دیگری از نصوص قرآن یا

ی  لیهکنیم که ک باشد. حال، در این جا، برای تأییِد این قول خود به عنوان مثال ذکر می

نَّ ﴿ی  ی سابق، یعنی آیه احکام مذکور در آیه
َ
با دالیلی از  ﴾ٱ�َّۡفَس َوَ�تَۡبَنا َعلَۡيِهۡم �ِيَهآ أ

اند، زیرا برخی از مردم این ادعا را دارند که قصاص در  شریعت ما، برای ما ھم ثابت شده
و ھای قبل از ماست  جراحات و اعضا شرعی برای ما نیست و فقط شرعی برای امت

پس بر ما الزم نیست؛ اما این سخن توھم محض است و مبتنی بر ھیچ دلیل و برھانی 
نظر دارند که احکام این آیه در حق ما نیز ثابت و جاری است  نیست؛ چرا که علما اتفاق

ھای فقھی مذاھب مختلف فقھی را  باشد و ھرکس کتاب و جزیی از شریعت ما می
تر از نفس خواھد دید و  در مورد قصاص نفس و کم ھا باب خاصی را مطالعه کند، در آن

 بنابراین، این حکم بدون ھیچ اختالفی در مورد ما ھم ثابت است.
خدای متعال احکامی را که خود بر یھودیان «گوید:  ی این آیه می شافعی درباره ماما

نَّ ﴿فرماید:  واجب نموده، ذکر کرده و می
َ
ِ  ٱ�َّۡفَس َوَ�َتۡبَنا َعلَۡيِهۡم �ِيَهآ أ  ٱۡلَعۡ�َ وَ  ٱ�َّۡفِس ب

 ِ ھم، ھمانطور اّمت  ، و من در این باره اختالفی سراغ ندارم که قصاص در این﴾ٱۡلَعۡ�ِ ب
است در میان اھل تورات (یھودیان) حکم بوده است و نیز، است که خدا نقل کرده 

تر  ر نفس و کمام که قصاص در میان دو نفِر آزاد از مسلمانان، د مخالفتی با این نیافته
کردِن فرِد جانی  ھا را بدون تلف توان قصاص آن ھایی است که می از آن، یعنی جراحت

 .٢»از محل وقوع جنایت بر َمجنی علیه، انجام داد

                                           
؛ ١٨٥ -١٨٤/ ٢به بعد. شرح مسلم الثبوت  ١٨٦/ ٤به بعد. آمدی  ١٣٢نک: المستصفی، ص  -١

 .١٦/ ٢؛ التلویح والتوضیح ٧٢٤/ ٥؛ اإلحکام، ابن حزم ١٩٣المسودة، ص 
 .٢٨١ -٢٨٠/ ١احکام القرآن، شافعی  -٢
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مسلمانان اجماع دارند که «از ابن قدامه ھم آمده است: » المغنی« کتابدر 
. ابن کثیر نیز ١»شود را میتر از نفس ھم، در صورتی که ممکن باشد، اج قصاص، در کم

 .٢اجماع بر عمل به موجب آیه را ذکر کرده است
پس، بنابر رأی ھردو گروه مخالفان و موافقان حجیت شرع پیشینیان برای ما، 
احکام این آیه در حق ما نیز حجیت دارد. گروه اول بنابر مذھب خود به آن استدالل 

خاطر است که در شریعت ما دالیلی بر  کنند، اما استدالل گروه دوم به آن به این می
 ی این دالیل موارد زیر است: حجیِت آن نسبت به ما وجود دارد و از جمله

، ]١٧٨[البقرة:  ﴾ٱۡلَقۡتَ� ِ�  ٱلۡقَِصاُص ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿فرماید:  خدای متعال می .١
آمده است: سّنت  نیز در .»ی کشتگان قصاص بر شما فرض شده است درباره«

ْن َ�ْعُفَو َوِ�ُّ وَ «
َ
 أ

َّ
َعْمُد قَوٌَد إِال

ْ
َقِتيلِ ال

ْ
مجازات قتل عمد قصاص است، مگر این «، »ال

ُ «، و در حدیث دیگری آمده است: »که ولِی مقتول قاتل را عفو کند
َ

َمْن قُِتَل هل
ْ�ِ انلََّظَر�ِْن 

ْن َ�ْقتَُل قَِتيٌل َ�ُهَو خِبَ
َ
ْن َ�ْفتَِدَي َو�ِما أ

َ
ا أ گر کسی به صورت ا«، »: إِمَّ

تواند یکی از این دو را برگزیند: یا از قاتل دیه  او می عمدی کشته شد، ولّی 
شود که  مالحظه می ».بگیرد و او را آزاد نماید و یا این که او را قصاص نماید

این نصوص به صراحت بر وجوب قصاص در قتل عمد داللت دارند و قصاص در 
 قتل ھم یکی از احکام وارده در آیه مذکور است.

و دندان (شکسته و یا کشیده  ٣ھا تدر ماجرایی در مورد جراح ج رسول خدا .٢
شدن آن به صورت غیر معمول) حکم به قصاص دادند، لکن مجنی علیه جانی 

 .٤را از قصاص عفو کرد

ْو َخبْلٍ «روایت است که فرمود:  ج از رسول خدا .٣
َ
ِصيَب بَِدٍم أ

ُ
ِيَاِر  َمْن أ

ْ
َ�ُهَو بِاخل

ْو َ�ْعُفوَ : َ�ْ�َ إِْحَدى ثََالٍث 
َ
َعْقَل، أ

ْ
ُخَذ ال

ْ
ْو يَأ

َ
، أ ْن َ�ْقتَصَّ

َ
ا أ گرفتار اگر کسی «، »إِمَّ

است: یا این که قصاص قتل نفس یا قطع عضو شد، در میان سه چیز مختار 

                                           
 .٧٠٣ -٧٠٢/ ٧المغنی  -١
 .٦٢/ ٢تفسیر ابن کثیر  -٢
 .٩بن محمد بن فرج، ص أقضیة الرسول، شیخ عبدالله  -٣
 .١٣ھمان،  -٤
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 .١»بگیرد، یا دیه بگیرد و یا جانی را عفو کند

ْ َعلَۡيُ�ۡم فَ  ٱۡ�َتَدىٰ َ�َمِن ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٤ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ٱۡ�تَُدوا
ھرکه راه تعدی و تجاوز بر شما را در پیش گرفت، «، ]١٩٤[البقرة:  ﴾َعلَۡيُ�مۚۡ  ٱۡ�َتَدىٰ 

تر از  گویند: قصاص در نفس و کم علما می .»تعدی و تجاوز کنیدبر او ھماننِد آن، 

نَّ ﴿ی  نفس که در آیه
َ
ٓ أ ِ  ٱ�َّۡفَس َوَ�َتۡبَنا َعلَۡيِهۡم �ِيَها وارد شده است،  ﴾ٱ�َّۡفِس ب

 .٢در تحت این آیه مندرج است
ھای سابق بر  ی قصاص که برای امت شود که احکام آیه با مطالب مذکور، روشن می

 شده است، با دالیلی که در شریعت ما آمده است، در حق ما نیز ثابت است. ما تشریع

                                           
، تألیف »النھایة فی غریب الحدیث«ی حدیث براساس کتاب  ، ترجمه٧/ ٧نیل األوطار، شوکانی  -١

 . مترجم٤٩٦/ ٢، تھذیب اللغة، ازھری ١٩٦/ ١١است. نیز، نک: لسان العرب  ١٢، ص ٢ابن أثیر، ج 
 .١٣٥ -١٣٤/ ١؛ المستصفی ١١٩/ ٤آمدی  -٢





 

 

 فصل یازدهم:
 استصحابدلیل یازدهم، 

 تعریف استصحاب
و استمرار آن است، و در  استصحاب در لغت، به معنی طلب مصاحبت -٢٤٦

دادِن اثبات آنچه که قبًال ثابت و موجود بوده یا نفی آنچه که  اصطالح به معنی ادامه
باقی گذاشتِن امر بر ھمان ، یا این که: استصحاب ١قبًال منفی و معدوم بوده است

 حالتی است که قبًال بر آن بوده است، مادام که چیزی پدید نیامده باشد که سبب تغییر
و بنابراین، ھر آنچه که وجوِد آن در زمان ماضی دانسته شده، ولی سپس در  ٢آن گردد

دانستن)  گذاشتن و مستدام مورد زوال آن تردیدی ایجاد شده است، با استصحاب (باقی
دھیم و ھر آنچه که عدم آن در زمان گذشته  سابق آن، حکم به بقای آن میوجود 

آن تردیدی ایجاد شده است، با استصحاِب عدم  معلوم شده، ولی سپس در مورد وجود
 دھیم. آن در زمان ماضی، حکم به عدم آن می

بودِن وی در یک زمان معین علم وجود دارد، حکم به  بنابراین، کسی که به زنده
دھیم تا این که دلیلی بر وفات وی یافت شود و نیز، کسی  بودن وی می استمرار زنده

ین اساس که آن زن باکره است، ولی بعد از آمیزش با آن که با زنی ازدواج کرده بر ا
زن، ادعا کند که آن زن باکره نیست، با استصحاِب وجود بکارت، قول مرد بدون وجود 

بودن اصل بوده، از زماِن تولد زن وجود داشته است و  باکرهشود، زیرا  بینه پذیرفته نمی
ھای پلیس است  ن سگ، از سگھمچنین، اگر کسی که سگی را خرید بر این قرار که آ

کنند، یا آن را خرید بر این  کشف جرم کمک مینمایند و به  ردیابی می که به خوبی
اساس که سگ، سِگ شکاری است، ولی بعد ادعا کند که این سگ ویژگی مقرر را 

شود مگر این که خالف آن ثابت شود، و این حکم براساس  ندارد، قول وی پذیرفته می
سابق است، زیرا اصل این است که سگ این صفات را ندارد و فقط با استصحاِب عدم 

 کند. ھا را کسب می آموزش و تمرین این توانایی

                                           
 .٢٩٤/ ١الموقعین إعالم  -١
 .٢٠شوکانی، ص  -٢
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 انواع استصحاب
 ١ی اصلِی اشیاء . استصحاب حکِم اباحه١

اشیاء سودمندی چون غذا، نوشیدنی، حیوانات، گیاھان و جمادات که دلیلی  -٢٤٧
مباح ھستند، زیرا اباحه حکِم اصلِی موجودات ھستی شود،  ھا یافت نمی برای تحریم آن

شوند که شارع به دلیل وجود ضرر در  ی آن، فقط مواردی تحریم می است و از جمله
و دلیِل این که حکِم اصلِی اشیای سودمند اباحه  شان نموده است ھا اقدام به تحریم آن

َر ﴿فرماید:  است، این قول خدای متعال است که در امتنان بر بندگان خود می وََسخَّ
ا ِ�  َ�َٰ�ٰتِ لَُ�م مَّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
ی آنچه  و (خداوند) ھمه«، ]١٣[الجاثیة:  ﴾َ�ِيٗعا ّمِۡنهُۚ  ٱۡ�

فرماید:  و نیز می .»ی خود مسخر شما کرده است ت، از ناحیهھا و زمین اس را که در آسمان

ِيُهَو ﴿ ا ِ�  ٱ�َّ �ِض َخلََق لَُ�م مَّ
َ
ی  خدا آن کسی است که ھمه«، ]٢٩[البقرة:  ﴾َ�ِيٗعا ٱۡ�

و بدیھی است که امتنان و تسخیر  .»ھای روی زمین را برای شما آفرید موجودات و پدیده
شود که انتفاع از این مخلوقات مباح باشد؛ اما در اشیاء مضر، اصل  فقط وقتی انجام می

ارَ «فرمایند:  می ج بر تحریم است، زیرا رسول خدا َر َوَال رِضَ کسی حق ضرر «، »َال رَضَ
 ».زدن به دیگران و جبران ضرر با ضرر را ندارد

 صلی یا عدم اصلی. استصحاِب برائت ا٢
ی انسان مشغول به ھیچ حقی نیست مگر این که دلیلی بر اشتغال آن یافت  ذمه

شود و بنابراین، اگر کسی علیه دیگری حقی را ادعا کند، باید آن را ثابت نماید، زیرا 
ی مدعی علیه از مدعی به است، و اگر مضاِرب (در عقد مضاربه) ادعا  ذّمه اصل برائِت 

شود، زیرا اصل عدِم سود  به دست نیاورده است، قول وی پذیرفته می نماید که سودی
 شود، مگر این که خالف آن ثابت شود. بردن وی است و این عدم استصحاب می

 ی حکم شرعی تا پیداشدن دلیل برخالف آن کننده . استصحاِب وصِف ثابت٣
ماند  ی باقی میاگر مالکیت کسی بر عقار یا مال منقولی ثابت گردید، این مالکیِت و

کنیم، مگر این که دلیلی بر زوال آن پیدا شود، مثًال آن را  و ما حکم به بقای آن می
به َدین در صورت وجود سبِب آن،  ذّمه بفروشد یا وقف کند و یا ھبه نماید، نیز اشتغال

ماند، مگر این که  از قبیل التزام به یک مال یا اتالف مال، ھمچنان باقی و پابرجا می
                                           

 .٥٦ -٥٥لطایف اإلشارات، ص  -١



 ٢٨١  فصل یازدهم: دلیل یازدهم، استصحاب

از َدین با ادای آن یا  ذّمه ییر دھنده یافت شود، یعنی مگر این که دلیل بر فراغتتغ
ابرای بدھکار از طرف طلبکار اقامه شود؛ ھمچنین ثبوت حاللیت در بین زن و شوھر 

ماند تا این که دلیل بر حصول جدایی میان آن  به سبب عقد نکاح ھمچنان پابرجا می
 دو اقامه شود.

 حجیت استصحاب
استصحاب، در نظر احناف و موافقان آنان، برای ِابقای ما کاَن بر ما کاَن  -٢٤٨

نبودِن تغییر دھنده، در زمان حال عّلت  (یعنی آنچه که در زمان گذشته بوده است، به
است  حّجت گذشته باقی گذاشته شود) و دفِع اموِر مخالِف آن،نیز بر ھمان حالت زمان 

است نه در  ، حّجتاستصحاب در دفع«گویند:  می است کهو ھمین معنِی قول احناف 
اما دیگران، چون شافعیه و حنابله، استصحاب را ھم برای دفع و ھم برای ». اثبات

دانند، با این توضیح که حکِم سابق انگار که ثابت و موجود  می حّجت اثباِت حکم سابق
ه بقای شیء بر استصحاب مستلزم ظن راجح بو در دسترس، زیرا  جدیداست، با دلیلی 

است. از  حّجت ی خود است و ظن راجح ھم در احکام عملی شرعی وضعیت گذشته
این اختالف، اختالف آنان در مورد انسان مفقود است که احناف مفقود  بر مترتِب  فروِع 

دانند و در نتیجه، او در مورد اموال و حقوِق موجود خود در زمان  را استصحابًا زنده می
برد و نه  افراد زنده است و به ھمین دلیل ھم، نه کسی از وی ارث می فقدان، در حکِم 

گردد، اما این زندگی وی صالحیت اکتساب حق جدیدی را  ھمسرش از وی بائن می
توان چیزی را برای وی ثابت کرد که در زمان  ندارد، یعنی با این زندگِی مفقود، نمی

ورث او قبل از وی بمیرد، مفقود از شدنش از آِن وی نبوده است و بنابراین، اگر م گم
برد، یعنی قیم وی استحقاق درخواست تحویل سھم او از ارث را  مورث خود ارث نمی

شدن سرنوشِت او متوقف خواھد شد که آنگاه،  ندارد، بلکه فقط سھم وی تا زمان روشن
ی خود از  شود که زنده است و در این صورت، مستحِق سھم متوقف شده معلوم مییا 

گردد و در این صورت، سھم وی بر  گردد و یا با حکم قاضی وفات وی ثابت می رث میا
شود. اما بنابر رأِی قایالن به حجیت  مورثش که در آن زمان زنده ھستند، تقسیم می

گردد و تمامًا حکم زندگان را  بودن مفقود ثابت می استصحاب در دفع و اثبات، زنده
گردد  شود و زنش از وی باین نمی الکیت وی خارج نمیدارد و بنابراین، اموال وی از م
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و اگر ھم مورثش قبل از وی بمیرد، مستحق سھم خود از ارث خواھد بود و نیز، 
 مستحق سھم خود از موصی به نیز ھست.

اختالف این دو گروه در مورد صلح عنَد اإلنکار نیز مانند ھمین اختالف است، چه 
عی علیِه منکِر صحیح است، اما عی و مّد در بین مّد  لححناف معتقدند که: انجاِم این صا

شان ھم این است که  دانند و دلیل غیر احناف، از جمله شافعیه، آن را صحیح نمی
استصحاب، ھم در دفع دارای حجیت است و ھم در اثبات [زیرا با این صلح چیزی 

 شود، پس صحیح نیست]. شود و چون چیزی ثابت نمی برای مدعی ثابت نمی

 دو نکته در مورد استصحاب
کند، بلکه با آن حکم  استصحاب، در حقیقت حکم جدیدی را ثابت نمی -٢٤٩ .١

کند و بنابراین،  شده با دلیل معتبِر خود استمرار پیدا می سابق و ثابت
استصحاب ذاتًا نه دلیلی فقھی است و نه مصدری برای گرفتن احکام از آن، 

سابق است که آن را دلیِل خودش ثابت  ای برای بقاِی حکِم  بلکه فقط قرینه
 کرده است.

فقط در ھنگاِم عدم وجود دلیل خاص در حکم مسأله است که به استصحاب  .٢
شود، یعنی اگر فقیه، بعد از بحث و بررسی و به کار بردن نھایت  رجوع می

کند و به ھمین دلیل، چنان  تالش خود، دلیلی نیافت، به استصحاب رجوع می
استصحاب آخِر مدار فتواست؛ چون که مفتی، اگر از او در «ند: ا که برخی گفته

و... سّنت  ای سؤال شود، وی حکم آن را ابتدا در قرآن و سپس در مورد مسأله
کند و سپس، اگر حکم آن را در آن جاھا نیافت، حکم آن را از  جستجو می

آن باشد، گیرد و آنگاه، اگر تردید در زوال  استصحاِب حال در نفی یا اثبات می
 .١»اصل بقای آن است و اگر تردید در ثبوت آن باشد، اصل عدم ثبوت آن است

 قواعد و مبادِی مبتنی بر استصحاب
با استصحاب، تعدادی از قواعد و مبادی تقریر یافته و بر آن پا گرفته و از آن  -٢٥٠

 اند، از جمله: متفرع شده

                                           
 .٥٠٨شوکانی، ص  -١
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 . در اشیاء، اصل بر اباحه است١
صل، این امر متفرع شده که حکِم عقود و تصرفات و معامالِت مختلف در بین ااز این 

 قول گروھی از فقھا است.ھا یافت شود. این  مردم، اباحه است، مگر آن که نصی بر تحریِم آن

 برائت است ذّمه است، یا اصل در ذّمه برائت ،. اصل٢
ه شده است و بر آن در امور مدنی و جزائی، به صورتی یکسان، از این اصل استفاد

عی آن ی بر دیگری دارد، اصل عدِم آن است، مگر این که مّد عای حّق ھرکس اّد «اساس: 
و بر » بودن وی ثابت گردد گناه و بری است تا این که مجرم ھم بیرا ثابت کند و متّ 

شود و:  شک به نفع متھم تفسیر می«ھمین مبنا ھم ھست که گفته شده است که: 
 ».گناه است بودِن فرد بی متھم، بھتر از خطا در مجرمخطا در برائِت 

 شود . یقین با شک زایل نمی٣
شدن وضوی خود به شک  پس، مثًال اگر کسی وضو گرفت و سپس در مورد نقض

ماند و کسی که نکاح وی ثابت شده است،  افتاد، حکم این است که وضوی وی باقی می
گردد و کسی که براساس  زایل میفقط با دلیلی یقینی است که زوجیت وی از او 

ی  کننده شود، فقط در صورت وجود تصرفی که زایل سببی شرعی مالک یک عین می
در این قاعده ھم، آن است که: یقین عّلت  گردد. مالکیت باشد، مالکیت وی زایل می

تبدیل به امری موجود شده که در آن شکی وجود ندارد و پس، این یقین استصحاب 
آن که دلیلی بر انتفای آن اقامه شود و مجرد شک توان جنباندِن یقین را شود، مگر  می

 شود. نمیتوّجه  ندارد، پس به آن





 

 

 بخش سوم:
 ها و قواعد استنباط احکام راه





 

 

 مقدمه

ی  ادّله در بخش اول، در مورد حکم و متعلقات آن و در بخش دوم، در مورد -٢٥١
ھای استنباط احکام  خواھیم که در این بخش، از راه احکام سخن به میان آوردیم و می

ھا و قواعدی سخن بگوییم که مجتھد، در ھنگام استنباِط احکام و شناخت  از مصادر آن
 جوید. ھا راھنمایی می نھا از این مصادر، از آ آن

است و این نصوص، مرجع ھر استنباط سّنت  اولین مصدر تشریعی، نصوِص قرآن و
اند، پس  عربی وارد شدهو سند ھر دلیلی ھستند و از آن جا که این نصوص با زبان 

شناخت قواعِد لغوِی مخصوِص تفسیر نصوص الزم است و اصولیون نیز، بعد از 
ھای الفاظ  شان و داللت عربی و استعماالت الفاظ در معانی ھای زبان استقرای اسلوب

 اند. ت گماردهبر معانی و... به بیان این قواعد ھّم 
شوند، به تنھایی برای فھم نصوص  نامیده می ١که قواعد اصولی- و البته، این قواعد

 کند، بلکه الزم است که مقاصد عمومی شارع ھا به صورت کامل، کفایت نمی تفسیر آنو 

                                           
ای که با زبانی عربی نوشته شده باشد، ضروری ھستند،  این قواعد، برای تفسیِر ھر متن قانونی -١

ی زیرا این قواعد موازین و ضوابطی برای فھم عبارات عربی ھستند و مادام که قانون با زبان عرب
نوشته شده باشد، فھم الفاظ و عباراِت آن تابع و تسلیم این موازین و ضوابط خواھد بود و فرقی 
ھم ندارد که این قانون در ابتدا با زبان عربی نوشته شده باشد، یا از زبان دیگری به عربی ترجمه 

ا در فھم شده باشد و به ھمین دلیل نیز، عدم مراعات این قواعد در تفسیر نصوص، منجر به خط
شود که تطبیق آن بر وقایع مختلف  ای می قانون و شناخت احکام آن و آن بخش از نصوص قانونی

گردد، زیرا قاضی قانون را حسب فھم خود اجرا  باشد و در نتیجه، حقوق مردم ضایع می الزم می
اصحاب  کند و اگر فھم وی سقیم یا معیوب یا غیر صحیح باشد، این امر منجر به تضییع حقوق می

گردد و در  دانستِن مجرم می گناه و بری دانستن بی حق و دادن حق به غیِر اصحاب آن یا مجرم
 آخر، مفید خواھد بود که بیان کنیم که تفسیر قوانین بر سه نوع است:

کنند. ویژگی این  . تفسیر فقھی که تفسیری است که فقھا در شرح خود بر قوانین اعمال می١ 
 بودِن صرف و عدم توّجه به واقعیت است.  منطقیتفسیر، انتزاعی و 

شده در نزد قاضی است و این  . تفسیر قضایی که ویژگی آن، توّجه به واقعیت و وقایع مطرح٢ 
ی غالب آن است، برخالف  بودن و تأثر از واقعیت، صبغه تفسیر، تفسیری است که صفِت عملی

کوشد که قانون را تفسیر  سی وقایِع دعوا، میتفسیر فقھی، به عالوه، این که قاضی، در ھنگام برر
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از تشریع احکام شناخته شوند. نیز برای مجتھد الزم است که: قواعِد دفِع تعارِض 
ھای آن و از جمله، ناسخ  احتمالی بین نصوص یا احکام و کیفیِت دفع این تعارض و راه

 و احکام را بشناسد. ادّله و منسوخ و قواعد ترجیح بین
قواعِد اصولی لغوی و مقاصد احکام و قواعد آن، بر علم به ھای استنباط  پس راه

ھا بر بعضی دیگر و  و ترجیح برخی از آن ادّله عمومِی تشریع و کیفیت رفع تعارض بین
 شناخت ناسخ و منسوخ، استوار است.

 شود: بر این اساس، این بخش به سه فصل تقسیم می
 فصل اول: قواعد اصولی.

 فصل دوم: مقاصد عمومی تشریع.
 تعارض و ترجیح.فصل سوم: ناسخ و منسوخ و 

                                                                                                       
زند و بنابراین، جایز نیست که  چینی بر اجرای قانون، دست به تفسیر قانون می کند و در مقدمه

ابتداءًا و مستقًال از حاکم خواسته شود که برای نص یک قانون معین تفسیری ارایه دھد، زیرا به 
قط در ھنگام اجرای تفسیر بر وقایع، به تفسیِر قانون بودِن تفسیر برای اجرا، وی ف عّلت ضروری

 کند. اقدام می
دھد تا یک غموض موجود  گذار برای خود انجام می . تفسیر تشریعی که تفسیری است که قانون٣ 

در یک نص یا یک ابھام واقع در یک عبارت از آن را زایل نماید، یا یکی از قوانین مطلِق نص را 
که نزاع و اختالف در تفسیر قانون را از بین ببرد و این نوع از تفسیر، ملحق به مقّید سازد و یا این 

ی این انواِع مختلف از تفسیر، به منظور  شود. ھمه نصِّ اصلی شده، جزیی از آن محسوب می
گیرند؛ اما اگر  ھا اشاره شد، کمک می شناخِت مراِد منطوق نص، از قواعد تفسیر نصوص، که به آن

اشته باشد، برای شناخت حکِم مطلوب، از قیاس و مقاصد تشریع و چیزھایی مثل نصی وجود ند
 شود. این استفاده می



 

 

 فصل اول:
 قواعد اصولی لغوی

 مقدمه
از جھِت چنان که قبًال ھم اشاره شد، این قواعد مربوط به الفاظ نصوص  -٢٥٢

گاھی از اقسام  ی آن ی معانی به وسیله افاده ھاست و احاطه بر این قواعد ھم، مستلزم آ
 فروع و تقسیماِت مندرج در تحت ھر قسمت است. لفظ از لحاظ معنا و شناخت

 کنند: ی لفظ با آن، به چھار دسته تقسیم می اصولیون، لفظ را از لحاظ معنا و رابطه
 شود. به اعتبار وضع لفظ برای معنا، به خاص، عام و مشترک تقسیم می .١
به اعتبار استعمال لفظ در معنِی وضع شده برای آن یا در غیر آن، به حقیقت و  .٢

 گردد. مجاز و صریح و کنایه تقسیم می
به اعتبار داللت لفظ بر معنی، یعنی از حیث وضوح و خفای معنا از لفظ  .٣

مستعمل در آن معنا، به ظاھر، نص، مفسر، محکم، خفی، مجمل، مشکل و 
 شود. متشابه تقسیم می

ھای فھم معنا از  به اعتبار کیفیِت داللت لفظ بر معنای مستعمل در آن و راه .٤
ظ که بر اساِس این اعتبار، داللت لفظ بر معنا یا به طریِق عبارت است و یا به لف

 یا اقتضاء.طریق اشاره و یا داللت و 
ای  در مباحث آتی، به ترتیب مذکور، در مورد ھریک از این اقسام در بحث جداگانه

نا سخن به میان خواھد آمد، زیرا ترتیب طبیعی ھم ھمین است، چه لفظ، در ابتدا، مع
شود و سپس، داللِت آن بر معنا از  سازد و سپس، در معنا استعمال می را روشن می

 ھای شناخت معنا گیرد و سپس، در مورد راه خفاء مورد بررسی قرار میجھت وضوح و 
 شود. بحث می -واضح باشد یا خفی-
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 مبحث اول: وضع لفظ برای معنی
شود  عام و مشترک تقسیم می لفظ به اعتباِر وضع آن برای معنی، به خاص و -٢٥٣

و امر و نھی مندرج ھستند؛ بنابراین، بحث به سه  مقّید و در تحت خاص ھم، مطلق و
 گردد: اول، خاص؛ دوم، عام و سوم، مشترک. مطلب تقسیم می

 مطلب اول: خاص
 تعریف و انواع خاص

خاص در لغت، به معنِی منفرد است و مأخوذ از این قول اعراب است که  -٢٥٤

یعنی فالنی به آن چیز انفراد و اختصاص یافت؛ و در » فالن بكذا اختصّ «گویند:  می
 .١اصطالح اصولیون، خاص، ھر لفظی است که تنھا برای یک معنا وضع شده باشد

گردد: خاص شخصی، مانند اسامِی َعلم چون زید و  خاص به سه نوع تقسیم می
نسی، چون انسان. نیز، محمد؛ خاص نوعی، چون رجل و إمرأة و فرس؛ خاص ج

اند نه  ھا ھم که برای معانی وضع شده الفاظی چون ِعلم و جھل و چیزھایی شبیه آن
 .٢ذات اشیاء، در شماری خاص ھستند

بودن نوعی و جنسی نیز فقط آن است که منظور از خاص شموِل لفظ  دلیل خاص
که در خارج افراد به این توّجه  بر یک معنای واحد از حیث واحد بودِن آن است، بدون

برای یک » رجل«و مصادیقی دارد یا ندارد و شکی ھم نیست که خاص نوعی، چون 
معنای واحد وضع شده است و آن نیز، فرِد مذکری است که از سن صغیر بودن گذشته 

این که این معنا در خارج مصادیقی داشته باشد، اھمیتی  -چنان که ذکر شد- است و
نیز برای یک معنا، یعنی یک حقیقت » انسان«سی، چون ندارد. ھمچنین، خاصِّ جن

ناطق است و این ھم که این حقیقِت واحد در واحد وضع شده است که ھمان حیوان 
خارج انواعی داشته باشد، اھمیتی ندارد، زیرا این، مورد نظر نیست و بنابراین، خاصِّ 

جھت، ماننِد خاص نوعی و خاص جنسی، ھردو یک معنا دارند، زیرا این دو، از این 
 شخصِی وضع شده برای معنای واحد، یعنی ھمان ذات مشخص ھستند.

و » ثالثة«شود که الفاظ اعداد، ھمچون  از تعریف خاص و انواع آن، روشن می
ھمه به اعتبار این که جزء خاص نوعی ھستند، در » مائة«و » عشرین«و » عشرة«

                                           
 .٦٥ -٦٤؛ شرح المنار، ص ١٢٥/ ١أصول سرخسی  -١
 .١٨٠أصول التشریع اإلسالمی، علی حسب الله، ص  -٢
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و دیگر » ثالثة«پس  ١اند؛ ح کردهشمار خاص ھستند و برخی از اصولیون به این تصری
برای خود این » ثالثة« -مثال -اند، زیرا اسامی اعداد برای یک معنای واحد وضع شده
بودن  ھای موجود در آن از حیث مجموع عدد وضع شده است، یعنی برای مجموع یک

یافتن آن از چند فرد [مثًال این که عدد سه از: یک،  به چیزی دیگر و ترکیبتوّجه  بدون
بودن آن تأثیری نگذاشته، موجِب ھیچ  یک و یک ترکیب یافته است] ھم، در خاص

ی کثرِت اجزای زید است و این واقعیت را  شود، زیرا این امر به منزله کثرتی در آن نمی
ی این عدد (یعنی  دھنده ھریک از اجزای تکشیل توان در را نمی» ثالثة«این که معنِی 

توان معنای زید بودن را  سازد، چنان که نمی ھا یک) یافت، روشن می در ھرکدام از آن
در ضمن اجزای زید یافت؛ اما برخی دیگر از اصولیون، اسامِی اعداد را در شمار خاص 

ستند، بلکه بر آن اساس ھی خاصِّ نوعی  ھا از جمله اند، نه بر این اساس که این آورده
ای  که با نفِس لفظ بر افراد کثیر و محصوری داللت دارند و ھرچه ھم چنین ویژگی

داشته باشد، جزء خاص است و به ھمین دلیل، این گروه از اصولیون، خاص را چنین 
کنند که: خاص لفظ وضع شده برای کثیر محصور است، مانند اسامی اعداد،  تعریف می

ده برای شیء واحد است، خواه این واحد به اعتبار شخص باشد، مانند یا لفِظ وضع ش
و خواه این که به اعتبار جنس » رجل«و خواه این که به اعتبار نوع باشد، مانند » زید«

. اما ما، چه تعریف اول و گویندگاِن آن را بپذیریم و چه تعریف ٢»انسان«باشد، مانند 
دارد در آن که اسامِی اعداد در شمار خاص دوم و سخن پیروان آن را، این فرقی ن

 ھستند.

 حکم خاص
خاص، فی نفسه آشکار است و اجمال و اشکالی در آن وجود ندارد و به  -٢٥٥

ھمین دلیل ھم، به صورت قطعی، یعنی بدون احتمال ناشی از دلیل بر معنای موضوع 
کند نه به  یکند و حکم به صورت قطعی برای مدلوِل خود ثابت م لِه خود داللت می

فرماید:  ی سوگند که می ی ظنی، مانند این قول خدای متعال در مورد کفاره شیوه

                                           
 .٣٤ی، ص ؛ تسھیل الوصول إلی علم األصول، محالو٣٤/ ١؛ التلویح ١٢٨/ ١حاشیة اإلزمیری  -١
اند که: خاص، لفظی است  . برخی دیگر ھم در تعریف خاص گفته٣٤ -٣٢/ ١التلویح والتوضیح  -٢

شود، خواه یک باشد و خواه دو و خواه سه و یا بیشتر. نک: شرح  که شیِء محصوری را شامل می
 .٣٠؛ لطایف اإلشارات، ص ٣٠ورقات امام الحرمین، حطاب، ص 
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يَّاٖ��  َ�ِدۡ َ�َمن لَّۡم ﴿
َ
ای نیافت، تا آن را آزاد کند،  اگر کسی برده«، ]٨٩[المائدة:  ﴾فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ �

شود که حکم مستفاد از این نص، وجوِب سه روز  مالحظه می .»پس سه روز روزه بگیرد
از الفاظ خاص است و به صورت قطعی بر معنای خود » ثالثة«روزه است، زیرا لفِظ 

ھای  کند و احتماِل ھیچ کم و زیادی ھم ندارد و نیز، مانند ھرکدام از سھم داللت می
خود داللت قطعی دارند، زیرا  ھا بر معنای ی آن در قرآن که ھمهوّراث  شده برای تعیین

ْرَ�ِعَ� «فرماید:  ی خاص ھستند و ھمچنین، ماننِد این حدیث که می از جمله
َ
يِف لُكِّ أ

که در » در ھر چھل گوسفند، باید یک گوسفند به عنوان زکات داده شود«، »َشاَة، َشاةٌ 
ال تعیین چھل گوسفند در این حدیث به عنوان حد نصاب برای وجوب زکات، احتم

از الفاظ خاص است و حکِم خاص ھم » أربعین«افزایش و نقصان وجود ندارد، زیرا 
ھمین است و پس جایز نیست که گفته شود: حد نصاب زکات گوسفند سی و نه یا 
پنجاه گوسفند است: کما این که تعیین یک گوسفند به عنوان زکات چھل گوسفند نیز 

اص است و خاص احتمال افزایش و نقصان افزایش و نقصان ندارد، زیرا این یک نیز خ
ی معنایی غیر از معنای  ندارد. اما اگر دلیلی بر تأویل خاص ایجاد شد که مقتضِی اراده

ی معنایی دیگر از آن بود، در این حالت، خاص حمل بر  موضوٌع َلِه خاص یعنی اراده
ین حدیث که در ا» شاة«شود؛ مثًال احناف معتقدند که: لفظ  مقتضای آن دلیل می

شود و دلیل آنان ھم، در  بر گوسفند حقیقی یا قیمت آن حمل می شریف وارد شده،
زکات و این نص، نظر گرفتِن مقصِد تشریع است، زیرا ھدف شارع حکیم از تشریع 

کردن نیاز آنان است و این معنا، ھم با دادِن یک گوسفند  رسانی به فقرا و برطرف نفع
 قیمت یک گوسفند.شود و ھم با دادِن  محقق می

با وجود معناِی مذکور برای خاص که محل اتفاق علما ھم ھست، احناف در 
اند که در  نظر دارند، ھم به آن استدالل کرده ھا با دیگران اختالف مسایلی که در آن

 شود: زیر، فقط یکی از این مسایل ذکر می
ی زنان دارای  ملهکه از جای  شده ی زِن طالق داده نظر دارند که عده فقھا اتفاق

است، زیرا » ُقرء«حیض است و با وی آمیزش نیز شده است و حامله ھم نیست، سه 

�  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿فرماید:  خدای متعال می نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ ، ]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

باھم » قروء«لکن در مورد مراد از  .»زنان مطلقه باید به مدت سه ُقرء انتظار بکشند«
اختالف دارند؛ احناف معتقدند که: مراد از آن حیض است و َزن سه حیض عده 
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گویند که: مراد از آن ُطھر است. استدالل احناف این  گذراند؛ اما مخالفاِن احناف می می
لفظ خاص است و به صورت قطعی بر معنای خود داللت دارد، پس » ثالثه«است که 

این است که باید زن سه قروء کامل و بدون اضافه و نقصان عده بگذراند، و اگر  حکم
شود و این  قروء را حمل بر معنای ُطھر کنیم، مدت بیشتر و یا کمتر از سه قروء می

جایز نیست، زیرا برخالف مقتضای نص و خالف حکم خاص است، زیرا ُطھری که زن 
ی زن سه  حساب نیاید، در این صورت، عده شود، اگر از عده به در آن طالق داده می

شود و اگر آن را از عده به حساب آوریم، عده دو ُطھر و  ُطھر و بخشی از یک ُطھر می
این خالف حکم نص است. اما اگر  -چنان که ذکر شد- شود و بخشی از یک طھر می

 معنای قروء را حیض بدانیم، در این صورت، عده سه حیِض کامل بدون کم و زیاد
خواھد شد و این، حکِم نص و مقتضای خاص است و پس الزم است که قبول کنیم 

 .١قروء به معنی حیض است نه طھر

 مقّید فرع اول: مطلق و
 مقّید تعریف مطلق و

و  ٢ی) در جنس خود داللت دارد،لفظی است که بر مدلولی شایع (کلّ مطلق،  -٢٥٦
 نیفظی، بر فرد یا افراد غیر معدی ل: لفظی است که بدون ھر نوع قیبه عبارت دیگر

 ماننِد رجل و رجال و کتاب و کتب. ٣داللت دارد،
، لفظی است که بر مدلوِل شایعی در جنس خود داللت دارد با تقییِد آن مقّید و

و به عبارت دیگر: لفظی است که با فرد یا افراد غیر معینی  ٤مدلول به وصفی از اوصاف،
بودِن آن  مقّید اما مقترن به صفتی است که آن صفت داللت دارد بر کند داللت می

 لفظ به خوِد صفت، مانند: رجل ِعراقی، رجال عراقیین و کتِب قیمة، ولی البته باید
 آید، به این معنی که ، در ماسوای آن قید، مطلق به حساب میمقّید داشت کهتوّجه 
ت و تقییِد بدوِن دلیِل آن به چیز به قیدی است که موصوف به آن اس مقّید ،مقّید

 بودن فقط از جھِت تابعیت عراقی» رجل عراقی«دیگری جایز نیست و بنابراین، قوِل 
شود، خواه  ای می است، اما در غیر این قید، مطلق است و شامل ھر مرد عراقی مقّید

                                           
 .٧٨شرح المنار، ابن ملک، ص ، ١٢٨/ ١أصول سرخسی،  -١
 .١٤٤؛ إرشاد الفحول، ص ٢/ ٣آمدی  -٢
 .٣٦٠/ ١شرح مسلم الثبوت،  -٣
 .١٤٤؛ إرشاد الفحول، ص ٤/ ٣آمدی  -٤



 الوجیز در اصول فقه  ٢٩٤

توان  یفقیر باشد و خواه ثروتمند و خواه شھری باشد و خواه روستایی و... (و دیگر نم
مرد «به فقیر بودن یا ثروتمندبودن و... کرد و گفت که: عبارت  مقّید -مثالً - آن را

شود، مگر این که قیدی پیدا شود و آن را  فقط شامل مرد عراقِی فقیر یا... می» عراقی
 سازد). مقّید از جھت دیگری

 حکم مطلق
قیدی جایز  ساختن آن به ھیچ مقّید مطلق بر اطالق خود جریان دارد و -٢٥٧

بودن آن ایجاد شود؛ ھمچنین داللت مطلق بر  مقّید نیست، مگر این که دلیلی بر
کند، زیرا مطلق از اقسام  معنای خود قطعی است و حکم را برای مدلول خود ثابت می

 خاص است و خاص ھم چنین حکمی دارد.
ی ِظھار وارد شده و  ھا برای مطلق، این آیه است که در مورد کفاره از جمله مثال

ِينَ وَ ﴿فرماید:  می ْ َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ ّمِن َ�ۡبِل  ٱ�َّ يَُ�ِٰهُروَن ِمن �َِّسآ�ِِهۡم ُ�مَّ َ�ُعوُدوَن لَِما قَالُوا
 ۚ ا ن َ�َتَمآسَّ

َ
اند  کند و سپس از آنچه گفته می کسانی که زنان خود را اظھار«، ]٣[المجادلة:  ﴾أ

 .»شان آمیزش انجام دھند ای را آزاد کنند پیش از آن که با زنان شوند، باید برده پشیمان می
در این آیه به صورت مطلق آمده است و ھیچ قیدی به ھمراه ندارد، » رقبه«ی  کلمه

ن رجوع به ز، اگر اظھارکننده قصد شود و بنابراین پس بر ھمان مطلقیِت خود حمل می
ای را آزاد نماید و دیگر تفاوتی ندارد که  خود را داشته باشد، بر او واجب است که برده

ِينَ وَ ﴿فرماید:  این برده دارای چه صفاتی باشد. مثال دیگر، این آیه است که می  ٱ�َّ
ۡرَ�َعةَ 

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
�ۖ  ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ

َ
، ]٢٣٤[البقرة:  ﴾أ

شان  گذارند، ھمسران میرند و ھمسرانی از پس خود بر جای می کسانی از شما مردان که می«
صورت مطلق در این آیه به » أزواجاً «ی  کلمه .»باید چھار ماه و ده شبانه روز انتظار بکشند

به این نمود که با وی آمیزش شده باشد و پس،  مقّید توان آن را وارد شده است و نمی
ھا آمیزش  شود که با آنان آمیزش شده و ھم زنانی که با آن نص ھم شامل زنانی می

 ی وفات برای ھردو چھار ماه و ده روز خواھد بود. نشده است و در نتیجه، عده
ه بودِن آن وجود دارد، این آیه است کمقّید و مثال برای مطلقی که دلیلی بر

ۡو َديٍۡن� ﴿فرماید:  می
َ
ٓ أ پس از انجام وصیتی است «، ]١١[النساء:  ﴾ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِ� بَِها

در این آیه » وصیة«ی  کلمه .»کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عھده دارد که مرد می
به صورت مطلق آمده است و مقتضای آن ھم این است که وصیت به ھر مقداری که 
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کرده به این که در یک سوِم  مقّید ، جایز است، لکن دلیل وجود دارد که وصیت راباشد
بودن آن به یک سوم، حدیِث مشھور از سعد بن أبی وقاص  مقّید اموال باشد و دلیِل 

وی را از وصیت در بیش از یک سوِم اموال منع کرد و  ج است که در آن رسول خدا
کند، اما  می مقّید مشھور مطلِق قرآن رات سنّ  فقھای حنفی و غیر حنفی معتقدند که

سازد، اما احناف  می مقّید آحاد، جمھور معقتدند که: مطلق قرآن راسّنت  در مورد
 سازد. مقّید تواند آن را معتقدند که: نمی

 مقّید حکِم 
عمل به موجب قید الزم است و الغای آن صحیح نیست، مگر این که دلیلی  -٢٥٨

َوَرَ�ٰٓ�ُِبُ�ُم ﴿فرماید:  بر الغای آن ایجاد شود، مانند این آیه که در بیاِن زنان محرم می
 ٰ ِٰ� ِ� ِ� ُحُجورُِ�م ّمِن �َِّسآ�ُِ�ُم ٱ�َّ راِن ازدواج با دخت«، ]٢٣[النساء:  ﴾َدَخۡلُتم بِِهنَّ  ٱ�َّ

اند و شما با  تان از مرداِن دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته ھمسران
بنابراین آیه، این دختر بر مردی حرام است که  .»اید، حرام است شان ھمبستر شده مادران

 با مادر وی ازدواج کرده و با او (مادر دختر) آمیزش نموده است، زیرا حرمِت دختر
ادر وی و آمیزش با او (مادر دختر) است، نه مجرِد عقدنمودِن مادر به نکاح با م مقّید

که در آیه آمده است، قید احترازی نیست، بلکه فقط » فی حجورکم«دختر؛ اما کلمه 
فرماید:  قیدی اکثری است که در حکم ھم ھیچ تأثیری ندارد، زیرا خدای متعال می

شان  ولی اگر با مادران«، ]٢٣[النساء:  ﴾ُجَناَح َعلَۡيُ�مۡ  فَإِن لَّۡم تَُ�ونُواْ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََ� ﴿
که اگر قرار داشتِن دختر تحت رعایت و  .»ھمبستر نشده بودید، گناھی بر شما نیست

آمد،  بودن ازدواج با دختر برای شوھِر مادر به حساب می کفالِت شوھر مادر، قیِد حرام
بودِن او برای شوھِر مادر و رفِع حرمت در  حاللحتمًا در این قسمت از آیه و در بیاِن 

ھای  شد. از دیگر مثال ھنگام عدم تحقِق قید، یعنی آمیزش با مادر نیز، به آن اشاره می

َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد ﴿فرماید:  ی ظھار وارد شده و می آن، این آیه است که در مورد کفاره
ۖ فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ ِمن َ�ۡبِل  ا ن َ�َتَمآسَّ

َ
ای نیابد و  اگر ھم کسی برده«، ]٤[المجادلة:  ﴾أ

که دو ماه  .»توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماِه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد
ی قتل خطا  بودن است. نیز، خدای متعال در مورد کفاره به پیاپی مقّید گرفتن روزه

ۡؤِمَنةٖ َ�َتۡحرِ�ُر رَ ﴿فرماید:  می که  .»ی مؤمنی را آزاد نماید باید برده«، ]٩٢[النساء:  ﴾َ�َبةٖ مُّ
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 کند که برده مؤمن باشد. است و کفایت می وقتی ُمجِزیوقت آزاد کردن برده فقط 

 مقّید حمل مطلق بر
ھمان لفظ در نِص آید، ولی  گاھی، لفظی در یک نص به صورت مطلق می -٢٥٩

حمل نمود؟  مقّید توان مطلق را بر شود، حال، آیا می وارد می مقّید دیگری به صورت
را اراده نمود؟ یا این که: به مطلق براساس  مقّید توان از لفظ مطلق لفظ یعنی می

بودِن آن و در مقّید براساس مقّید شود و به اطالِق آن و در جایی که آمده عمل می
، الزم است که حاالتی که لفظ شود؟ برای جواب به این سؤال جایی که آمده عمل می

آید و نیز حکِم  می مقّید دیگر به صورت ھا، در یک نص به صورت مطلق، و در نّص  در آن
 ھر حالت بیان گردد. این حاالت عبارتند از:

واحد باشد. در این صورت، مطلق  مقّید حکم مطلق وھنگامی که حکم و سبِب  .١

مُ وَ  ٱلَۡمۡيَتةُ ۡت َعلَۡيُ�ُم ُحّرِمَ ﴿ی:  شود، مانند آیه حمل می مقّید بر َوَ�ُۡم  ٱ�َّ
و  .»بر شما حرام شده است مردار و خون گوشِت خوک«، ]٣[المائدة:  ﴾ٱۡ�ِ�ِ�رِ 

ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ ﴿ی:  آیه ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ٓ أ ِجُد ِ� َما

َ
ٓ أ ن يَُ�وَن  ۥٓ قُل �َّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡسُفوًحا ۡو َدٗما مَّ
َ
بگو: در آنچه به من وحی شده است، چیزی «، ]١٤٥[األنعام:  ﴾َمۡيَتًة أ

» دم«لفِظ  .»یابم، مگر مردار و خوِن روان و گوشت خوک ای حرام نمی را بر خورنده
(جاری و » مسفوحاً «به  مقّید ی دوم ی اول به صورت مطلق و در آیه در آیه

بودن) شده است و حکم در ھردو یکی است و آن ھم، حرمِت خوردن  روان
خون است و سبب حکم نیز یکی، یعنی ضرر ناشی از خوردن خون است؛ پس 

شود و در نتیجه، مراد از خونی که خوردن آن  حمل می مقّید این جا مطلق بر
ھای دیگری چون کبد، طحال،  حرام است، خوِن روان خواھد بود، نه خون

 ھا حالل ھستند. ی این مانده در گوشت و عروق که ھمه خوِن بر جای
در حکم و سبِب حکم باھم اختالف داشته باشند، مانند  مقّید این که مطلق و .٢

ارُِق وَ ﴿ی  آیه ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعٓوا
َ
دست مرد و زن «، ]٣٨[المائدة:  ﴾�

َها ﴿ی  و آیه .»سارق را قطع کنید ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ٱ�َّ ْ فَ  ٱلصَّ  ٱۡغِسلُوا

يِۡديَُ�ۡم إَِ� 
َ
اید!  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡمَرافِقِ وُُجوَهُ�ۡم َو�

 .»ھا بشویید آرنج تاھای خود را  ھا و دست ھنگامی که برای نماز به پا خاستید، صورت
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إلی «به  مقّید ی دوم ی اول به صورت مطلق و در آیه در آیه» أیدی«ی  کلمه
ی اول  آمده است و حکم این دو آیه باھم اختالف دارد، زیرا حکم آیه» المرافق

ی دوم وجوب شستن دستان در وضو  ت مرد و زن سارق و حکم آیهقطع دس
ی دوم، سبب حکم قصِد  ی اول سرقت است و در آیه است و سبِب حکم در آیه

شود، بلکه به مطلق  حمل نمی مقّید انجام نماز است. در این حالت، مطلق بر
ن شود، زیرا اصًال ارتباطی بی در جای خود عمل می مقّید در جای خود و به

ی سرقت این است که  مواضع این دو نص وجود ندارد و مقتضای اطالق در آیه
 مقّید این اطالق راسّنت  ی دست قطع گردد، لکن در عمل به اطالق آیه، ھمه

دست سارق را از مِچ دست  ج ساخته است، زیرا در حدیث آمده که رسول خدا
تیجه، تقیید مطلق اند. این روایت، نزد احناف، مشھور است و در ن قطع کرده

 قرآن با آن صحیح است.
این که حکم مختلف و سبب متحد باشد. در این حالت، مطلق بر اطالق خود  .٣

شود، مانند قول  مانده، در محلی که در آن وارد شده است، به آن عمل می باقی

َها ﴿خدای متعال:  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ٱ�َّ ِ َءاَمُنٓوا لَٰوة ْ فَ  ٱلصَّ وُُجوَهُ�ۡم  ٱۡغِسلُوا

يِۡديَُ�ۡم إَِ� 
َ
اید! ھنگامی که  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡمَرافِقِ َو�

قوِل و نیز،  .»ھا بشویید آرنج تاھای خود را  ھا و دست برای نماز به پا خاستید، صورت

ْ ﴿فرماید:  او که می ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَ فَلَۡم َ�ُِدوا بِوُُجوهُِ�ۡم  ٱۡمَسُحوا
يِۡديُ�م ّمِۡنهُۚ 

َ
و آب نیافتید، با خاک پاک تیمیم کنید: با آن خاک بر «، ]٦[المائدة:  ﴾َو�

آمده  مقّید که به صورت- حکم در نِص اول .»ھای خود بکشید ھا و دست صورت
مطلق که به صورت - وجوِب شستِن دستان است و حکم در نص دوم -است

کشیدن بر دستان است و سبب این دو حکم ھم یکی  مسح -وارد شده است
شود،  حمل نمی مقّید است و آن قصد انجام نماز است. در این حالت، مطلق بر

 شود. بلکه به مطلق در جای خود و با اطالق خود و با تقیید خود عمل می
مختلف باشد.  ، ھردو یکی ولی سبب حکم در آن دومقّید این که حکِم مطلق و .٤

در این حالت، احناف و جعفریه معتقدند که به مطلق بر ھمان مطلقیِت خود و 
شود  بودِن خود و در جای خود عمل می مقّید بر ھمان مقّید در جای خود و به
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معتقدند که:  ١گردد؛ اما دیگران، از جمله شافعیه حمل نمی مقّید و مطلق بر
ی ظھار:  شود، مانند قول خدای متعال در کفاره حمل می مقّید مطلق بر

﴿ ۚ ا ن َ�َتَمآسَّ
َ
ای را آزاد کنند،  باید برده«، ]٣[المجادلة:  ﴾َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ ّمِن َ�ۡبِل أ

ی  و قوِل خدای متعال در کفاره .»پیش از آن که با یکدیگر آمیزش انجام دھند

ۡؤمِ ﴿قتل خطا:  ای مؤمنی را آزاد  باید برده«، ]٩٢[النساء:  ﴾َنةٖ َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ
 ی دوم به صورت ی اول به صورت مطلق و در آیه در آیه» رقبة«که لفظ  .»نماید
 آمده است. مقّید

استدالل گروه دوم این است که: مادام حکم متحد است و لفظ در یک نص به 
عّلت  آمده است، پس الزم است که به مقّید صورت مطلق و در نص دیگر به صورت
حمل شود تا تعارض دفع شود و انسجام  مقّید تساوِی این دو نص در حکم، مطلق بر

 بین نصوص محقق گردد.
اطالق و عّلت  و استدالل احناف این است که: گاھی خوِد اختالف سبب، انگیزه و

ی خود مقصود خواھند در جا مقّید شود و بدین ترتیب، اطالق در جای خود و تقیید می
 گیری بر قاتل است که ی قتِل خطا، رقبه جھت تغلیظ و سخت بنابراین، در کفارهبود و 
ی ظھار، جھت تخفیف بر ظھارکننده است  بودن شده است، و در کفاره به مؤمن مقّید

ماندن  که رقبه به صورت مطلق وارد شده است به خاطر تأکید و تمایِل شارع برای باقی
فقط جھِت دفِع تعارض  مقّید زدواِج میان زن و مرد؛ به عالوه، حمل مطلق برپیوند ا

گیرد و با  بین آن دو در ھنگام عدِم امکاِن عمل به موجب ھریک از آن دو صورت می
شود و عمل به ھرکدام از آن دو در محل  وجود اختالِف سبب، دیگر تعارض محقق نمی

 خود متعذر و مشکل نیست.

                                           
رأی اظھر از امام شافعی، امام احمد و اکثر اصحاب آنان از جمله آمدی، امام فخر، قفال شاشی،  -١

ابواسحاق شیرازی، امام الحرمین، غزالی و جمھور  ابن فورک، ابواسحاق اسفراینی، قاضی ابوطیب،
شود، بلکه باید دلیل یا قیاس یا چیز دیگری  مالکیه این است که با نفِس لفظ بر آن حمل نمی

/ ٣، شرح المختصر المنتھی ٦١٦/ ٢؛ المحصول ٤٢١/ ٣وجود داشته باشد. نک: البحر المحیط 
١٠١ -٩٩. 
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 فرع دوم: أمر
ی  امر، از اقسام خاص، و لفظی است که برای خواست انجام فعل به شیوه -٢٦٠

یا با » إفعل«ی معروف امر، یعنی  . طلب فعل، با صیغه١استعالء و برتر وضع شده است
ای که مقصود از آن امر و طلب  ی خبری ی مضارِع مقترن به الِم امر، یا با جمله صیغه

 گردد: دیگری محقق میھا و تعابیر  است، نه خبر و اسلوب

قِِم ﴿فرماید:  مورد اول، ماننِد این آیه که می
َ
لَٰوةَ أ لُوِك  ٱلصَّ ۡمِس ِ�ُ ، ]٧٨[اإلسراء:  ﴾ٱلشَّ

فرماید:  و نیز، مانند، این آیه که می .»نماز را چنان که باید، به ھنگاِم زوال آفتاب بخوان«

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ َوأ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
 .»از خدا و پیامبر اطاعت کنید«، ]٩٢[المائدة:  ﴾ٱلرَُّسوَل َوأ

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ﴿ی  مورد دوم، مانند آیه پس «، ]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ

َمْن «فرماید:  و این حدیث که می .»ھرکس از شما این ماه را دریابد، باید آن را روزه بگیرد
َْومِ 

ْ
ِ َوايل ْو يِلَْصُمْت  اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

َ
ا أ ِخِر فَلْيَُقْل َخْ�ً

ْ
کسی که به خدا و روز آخرت «، »اآل

 ».ایمان دارد، یا چیِز نیک و خیری بگوید و یا سکوت پیشه سازد

�  ٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت وَ ﴿فرماید:  مورد سوم، مانند این آیه که می ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ
َ
يُۡرِضۡعَن أ

ن 
َ
َراَد أ

َ
مادران باید فرزندان خود را دو ساِل تمام شیر «، ]٢٣٣[البقرة:  ﴾ٱلرََّضاَعةَ يُتِمَّ لَِمۡن أ

که مقصود از  .»دھند؛ این حکم برای کسی است که بخواھد دوران شیرخوارگی را کامل کند
این صیغه، امر به مادران برای شیردادن فرزندان خود است نه خبر دادن از وقوع 

 شیردادن از طرف مادران.

                                           
. در این جا باید ٢٠٤/ ٢؛ آمدی، ١٥٦ -٥٥/ ١ة اإلزمیری، ؛ مرقاة الوصول وحاشی١٤٠التوضیح/  -١

برای داللت » بر سبیل استعالء«دو چیز مالحظه شود؛ نخست این که قیِد وارده در تعریف، یعنی 
آمِر شرط نیست، بلکه شرط این است که  -واال مقام بودن یا برتر بودن-بر این امر است که علو 

خواه در عالم واقع برتر باشد و خواه برتر نباشد؛ و دوم این که امر آمر خود را برتر به حساب آورد، 
و مجاز است در فعل، مانند این آیه » قول مخصوص«به اتفاق علما و جمھور، حقیقت است و در 

ۡمُر فِۡرَعۡوَن بَِرِشيدٖ ﴿فرماید:  که می
َ
ٓ أ ». حال آن که عمل فرعون صواب نبود«، ]٩٧[ھود:  ﴾٩٧َوَما

باشد.  فعل و عمِل فرعون است و از باب اطالق سبب بر مسّبب می» أمر«ه، منظور از که در این آی
 به بعد. ١٨٨/ ٢؛ آمدی ١٠٩ -١٠٨؛ المنار و شرح آن، ص ١٩١نک: إرشاد الفحول، ص 
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 ١ُموجب و مقتضای امر

ی امر برای بیان معانِی فراوان چون وجوب، ندب، اباحه، تھدید، إرشاد، تأدیب،  صیغه
 .٢آید ھا می تعجیر، دعا و معانی دیگری غیر از آن

در این معانی زیاد وارد شده است، در مورد معنایی که به صورت  ی امر چون صیغه
نظر پدید آمده و به عبارت دیگر، علما در  اختالفباشد، میان علما  حقیقی از امر مراد می

نای مراد، باھم ی امِر مجرد از قراین دال بر مع شده برای صیغه مورد معنای وضع
ی این معانی  ی امر در ھمه نظر دارند که صیغه ی اتفاق نظر دارند، اما ھمه اختالف

این صورت، در  حقیقت نیست، بلکه در غیِر وجوب و ندب و اباحه مجاز است، پس در
این سه معناست که اختالف وجود دارد، به این معنی که: آیا امر، در اصل، برای این 

 ھا؟ ھا و یا برای یک مورد معین از آن سه معنا وضع شده است یا برای برخی از آن

                                           
 به بعد. ٢٠٧/ ٢نک: آمدی  -١

�ِيُمواْ ﴿فرماید:  وجوب، مانند این آیه که می -٢
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ِطيُعواْ  َكٰوةَ لزَّ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ

َ
، ]٥٦[النور:  ﴾لرَُّسوَل ٱَوأ

فرماید:  ندب، مانند این آیه که می». نماز را برپا دارید و زکات بدھید و از رسول خدا اطاعت کنید«

﴿� یابید، قراِر بازخرید آنان را  اگر در آنان خیری می«، ]٣٣[النور:  ﴾فََ�تُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمُتۡم �ِيِهۡم َخۡ�ٗ

ْۚ ٱ�َذا َحلَۡلُتۡم فَ ﴿فرماید:  اباحه، ماننِد این آیه که می». بنویسید چون از «، ]٢[المائدة:  ﴾ۡصَطاُدوا

ْ ٱ﴿فرماید:  تھدید، مانند این آیه که می». احرام بیرون آمدید، شکار کنید  ﴾َما ِشئۡتُمۡ  ۡ�َملُوا

َها ﴿فرماید:  إرشاد مانند این آیه که می». خواھید بکنید ھرچه می«، ]٤٠[فصلت: ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنٓواْ  �َّ

َسّ�ٗ فَ  َجٖل مُّ
َ
ۚ ٱإَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِ�ٰٓ أ اید! ھرگاه  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٢٨٢[البقرة:  ﴾ۡ�ُتُبوهُ

تأدیب، مانند این حدیث که در آن، ». را بنویسیدبه ھمدیگر تا سر مدت معینی وامی دادید، آن 
ا يَليَك «خطاب به عبدالله بن عباس که خردسال بود، فرمود:  ج رسول خدا از جلوی «، »لُكْ ِممَّ

تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ﴿فرماید:  تعجیر، مانند این آیه که می». دسِت خود بخور و اطراف دست دراز نکن
ۡ
فَ�

رَّّبِ ﴿فرماید:  دعا، مانند این آیه که می». ای مانند آن بیاورید پس سوره«، ]٢٣[البقرة:  ﴾ّمِۡثلِهِ 
يَّ  ۡغفِرۡ ٱ امتنان مانند این آیه که ». پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را بیامرز«، ]٢٨[نوح:  ﴾ِ� َولَِ�ِٰ�َ

ا َرزَقَُ�ُم ﴿فرماید:  می ْ ِممَّ ُ ٱُ�ُوا صیب شما کرده است، از آنچه خدا ن«، ]١٤٢[األنعام:  ﴾�َّ

با سالمت و ایمنی «، ]٤٦[الحجر:  ﴾�َِسَ�ٰ�ٍ  ۡدُخلُوَهاٱ﴿فرماید:  اکرام، مانند این آیه که می». بخورید

نَت ﴿فرماید:  اھانت، مانند این آیه که می». در آن جا داخل شوید
َ
 ﴾٤٩ۡلَكرِ�مُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱُذۡق إِنََّك أ

 ».بزرگوار ھستیبچش که تو ھمان ارجمنِد «، ]٤٩[الدخان: 
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اند که: امر از لحاظ لفظی بین این سه معنا مشترک است و  برخی از علما گفته
شود، ھمان منوالی که حکم در  با یک مرجح است که روشن میمعنی مورد نظر فقط 

 لفظ مشترک ھست.
دانیم که آیا امر فقط در وجوب حقیقت  گویند: نمی برخی دیگر، از جمله غزالی، می

است یا فقط در ندب حقیقت است و یا این که به صورت مشترک، در ھردو حقیقت 
دون قرینه، ھیچ حکمی ندارد، جز این است. بدین ترتیب، در نظر این گروه اصًال امر ب

شود تا این که معنی امر روشن شود، زیرا امر، به دلیل  که در مورد معنای آن توقف می
 ازدحام معانی زیاد در آن، از قبیِل مجمل است.

گویند که: امر، در یک معنای معین از این معانی، حقیقت  ی علما می ولی عامه
ی، به این معنی که: امر در اصل، برای داللت بر یک است، بدون ھیچ اشتراک و اجمال

گانه وضع شده است و داللِت آن بر این معنا داللتی حقیقی و  معنا از این معانِی سه
مستمد از اصل وضع است و در غیر این یک معنی، مجاز است. این گروه در مورد این 

و برخی از اصحاب امام مالک اند  نظر پیدا کرده یک معناِی مورد نظر از امر باھم اختالف
اند که: آن معنا اباحه است، زیرا امر برای طلِب وجود فعل است و حداقل میزان و  گفته

ن از طلب ھم، اباحه است؛ و قول عده که یکی از دو قوِل امام شافعی - ای مقداِر متیقِّ
، این است که: آن معنا ندب است، زیرا امر برای طلب فعل وضع شده است -ھم ھست

پس الزم است که جانِب طلب بر جانب ترک رجحان داده شود و کمترین میزان از 
طلب نیز، ندب است، زیرا ھردو طرف (طلب فعل و ترک فعل) در اباحه مساوی 

 توان گفت که آن معنا اباحه است. ھستند، پس نمی
و جمھور علما معتقدند که: امر برای وجوب است، یعنی امر مطلق برای داللت بر 
وجوب وضع شده است، پس امر، در وجوب، حقیقت و در غیر آن مجاز است و بنابراین، 

شود؛ اگر قرینه بر ندب  فقط با یک قرینه است که معانِی غیر از وجوب از آن اراده می
داللت داشت، موجب و مقتضای امر ندب خواھد بود و اگر قرینه داللت بر اباحه 

ت و به ھمین ترتیب. صحیح ھمین قول است و داشت، موجب و مقتضای امر اباحه اس
واجب است که براساس آن نصوص فھم و احکام استنباط شوند و بر صحت این قول 

 ١دالیل زیادی وجود دارد، از جمله:

                                           
 ؛ شرح مسلم الثبوت، ٢٦٣/ ٣. اإلحکام، ابن حزم، ٥المسودة فی أصول الفقه، ابن تیمیه، ص  -١

به بعد.  ١٠٦/ ١؛ کشف األسرار ١٥٤ -١٥٣؛ التلویح، ص ٩٥، إرشاد الفحول، ص ٣٧٤ -٣٧٣/ ١
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ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿در قرآن کریم آمده است:  .١ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتنٌَة  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
کنند، باید  آنان که با فرمان او مخالفت می«، ]٦٣[النور:  ﴾٦٣أ

گیرشان گردد یا این که عذاب دردناکی دچارشان  از این بترسند که بالیی گریبان
وجه استدالل به این آیه ھم آن است که سیاق آن برای برحذر داشتن  .»شود

مردم از مخالفت با امر است و گفته که مخالف با امر گرفتاِر بال یا عذابی 
گردد و بدیھی است که فقط وقتی در مخالفت با امر خوِف بال و  دردناک می

جب محذوریتی عذاب وجود دارد که مأموٌر به واجب باشد، زیرا در ترک غیر وا
 وجود ندارد.

َواِك ِعنَْد لُكِّ «فرماید:  می ج رسول خدا .٢ َمْرُ�ُهْم بِالسِّ
َ َ
يِت أل مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
لَْوال

من شاق باشد و بر آنان سخت اّمت  اگر به این خاطر نبود که برای«، »َصَالةٍ 
ِسواک دادم که ھر بار قصد نماز کردند،  بگیرم، حتمًا به آنان دستور می

بود،  که این دلیل وجوب است، زیرا اگر امر برای ندب می» (مسواک) بزنند
 ی وجود نداشت.مشّقتزدن ھم مندوب بود و در امر به آن  سواک

داشته است، در  ای وجود می سلف، از صحابه و تابعین، جز در مواردی که قرینه .٣
ال، خواه مصدِر اند، ح ی امر بر وجوب استدالل کرده شماری با صیغه وقایع بی

امر نص قرآن بوده باشد یا نص سنت، و این استدالل ھم در میان آنان رایج 
بوده و کسی نیز منکر نشده است و ھمین بر اجماِع آنان بر این امر داللت دارد 

و نه - که امِر مطلق مفیِد وجوب و طلِب انجاِم مأموٌربه بر وجه حتم و التزام
 است. -ندب

ی صارفه از وجوب به دیگر معانِی امر نیست،  ھا قرینه ه آناز اوامری که ھمرا .٤
 د.وش وجوب به ذھن متبادر می

                                                                                                       
توّجه داشت به بعد. باید  ١٢٣به بعد، شرح المنار، ص  ٢١٢ -٢٠٧/ ٢حاشیة اإلزمیری و آمدی، 

که اختالف علما در موضٌع لِه حقیقِی امر، منجر به اختالف وسیعی در فھم نصوص شده است و 
ی اختالف تا حد  اگر قاعده را بر این قرار دھیم که امر از لحاظ وضع بر وجوب داللت دارد، دایره

دِن قرائن صارفه از رود، زیرا قبول این قاعده به معنی ھدر دا شود، اما از بین نمی زیادی تنگ می
گاھی بر قرائن صارفه از وجوب و در اعتبار  وجوب نیست و چون فھم و نظر افراد در وقوف و آ

ھا اختالف دارد. بنابراین، اختالف در تفسیر  ھا و نیز در معنای مدلول آن ھا و توّجه به آن آن
 گیرد. می ماند، لکن در چارچوبی تنگ قرار نصوص و استنباط احکام ھمچنان باقی می
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نظر دارند که اگر کسی قصد طلِب فعل و منع از ترک آن را داشته  لغویون اتفاق .٥
کند، و این داللت دارد بر آن که امر برای  ی امر طلب می باشد، آن را با صیغه

شده است. این مطلب را این نکته ھم طلِب جزمی فعل، یعنی وجوب وضع 
ی تغییرات افعال ھم مانند  سازد که امر از تصاریف افعال است و ھمه واضح می

برای معانی » زید«و » رجل«سایِر کلمات (اعم از اسم و حرف)، چون 
اند، زیرا غرض از وضِع کالم، فھماندن مراد به شنونده  مخصوصی وضع شده

سخن، ایجاِد فعل از جانب مخاطب بر وجه حتم و است، و ھرگاه ھم مقصود از 
شود و این داللت دارد بر آن که امر  الزام باشد، این فقط با صیغه امر انجام می

 ی آن به شنونده وضع شده است. در اصل برای داللت بر این معنا و افاده
کنند و  بودن توصیف می کند، به عاصی لغویون کسی را که با امر مخالفت می .٦

 شود. ن اسم ذم است و ذم ھم در امِر غیر واجب وارد نمیعصیا

 حکم امر وارده بعد از نھی
به این ھستند که امر بر وجوب داللت دارد، در مورِد حکِم کسانی که قایل  -٢٦٢

نظر دارند. دیدگاه  امر به یک چیز بعد از ورود نھی از آن و تحریم آن، باھم اختالف
اب وی در ظاھِر قول امام شافعی این است که: این، بر حنابله و قول امام مالک و اصح

اباحه داللت دارد و نه بر چیزی بیشتر از اباحه، با این استدالل که در نصوص زیادی 

ْۚ �َذا َحلَۡلُتۡم فَ ﴿فرماید:  به این صورت وارد شده است، مانند این آیه که می  ﴾ٱۡصَطاُدوا
بعد از » فاصطادوا«که در آن امِر  .»د، شکار کنیدھرگاه از احرام خارج شدی«، ]٢[المائدة: 

ۡيدِ َ�ۡ�َ ُ�ِّ�ِ ﴿فرماید:  تحریم صیدکردن وارد شده است، آن جا که می ۗ  ٱلصَّ نُتۡم ُحُرٌم
َ
 ﴾َوأ

نظر  و علما اتفاق .»ھنگامی که در احرام ھستید، شکارکردن را حالل ندانید«، ]١[المائدة: 
دارند که امر وارده در مورد شکارکردن فقط بر اباحه داللت دارد و بر وجوب داللت 

لَٰوةُ فَإَِذا قُِضَيِت ﴿فرماید:  کند. نیز، مانند این آیه که می نمی ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
 ٱۡ�

ْ وَ  ِ ِمن فَۡضِل  ٱۡ�َتُغوا ه شد، در روی زمین پراکنده گردید چون نماز گزارد«، ]١٠[الجمعة:  ﴾ٱ�َّ
که این نص بعد از تحریِم انجام بیع در ھنگاِم اذان نماز  .»و فضل خدا را جویا شوید

ْ وَ ﴿جمعه وارد شده است و  ِ ِمن فَۡضِل  ٱۡ�َتُغوا به معنِی کسب و بیع و سایر کارھای  ﴾ٱ�َّ
 اند. تحریم ھم وارد شده تجاری است که این جا، به اتفاق فقھا مباح ھستند، گرچه بعد از
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ی احناف، معتقدند که: امر بعد از حظر و تحریم، بیانگِر  گروھی دیگر، از جمله عامه
ی تحریِم آن، استدالل  وجوب است، ھمچنان که اگر به چیزی امر شود، بدون سابقه

ی دال بر وجوب، بیِن امِر وارده بعد از تحریم و امر غیر  ادّله این گروه آن است که
 اند. بوق به تحریم فرق نگذاشتهمس

استدالل گروه اول وارد نیست، زیرا ابتغاِی فضل خداوند و شکار کردن و چیزھایی 
ی  اند و ھمین، قرینه از این نوع، از اموری ھستند که برای مصلحت ما تشریع شده

، بودند، در این صورت شود از وجوب به اباحه، زیرا اگر این امور واجب می ای می صارفه
شدیم و این،  ھا گناھکار می این امور علیه ما بودند نه به نفع ما، و ما به خاطر ترک آن

گردد و چنین چیزی ھم جایز نیست؛ پس امِر مجرد از  سبِب نقض موضوع خود می
ای وارد شده باشد و خواه نشده باشد،  قراین بر وجوب داللت دارد، خواه قبل از آن نھی

مقترن شود، به ھمان معنایی برخواھد گشت که قرینه بر آن ای بدان  و ھرگاه قرینه
 داللت دارد و در این، ھیچ اختالفی نیست.

احناف، این است که: امِر بعد از و مختار کمال بن ھمام از و دیدگاِه برخی از حنابله 
گرداند  دارد و حال فعِل مأموٌربه را به حال قبل از حظر برمی َظر (نھی) حظر را برمیَح 
این شود و اگر آن واجب یا مستحب باشد،  اگر آن فعل مباح باشد، این ھم مباح میو 

 .١شود نیز واجب یا مستحب می
تر است و استقرای  رسد که این قوِل آخر به قبول نزدیک به نظر من چنان می

-ست، ھم بر ھمین داللت دارند، چه ھا امر بعد از نھی وارد شده ا نصوصی که در آن
شکار کردن، قبل از تحریم، مباح بود و وقتی که امر به انجام آن بعد از زوال  -مثالً 

کسب و کار با ی خود برگشت. ھمچنین،  سبِب تحریم وارد شد، حکم آن به ھمان اباحه
ھنگاِم شنیدن اذان نماز جمعه، مباح بود و وقتی که به اسباب آن، قبل از نھی از آن به 

مانع امر شد؛ حکم آن به اباحه برگشت. نیز، جنگ در غیر  انجام آن بعد از زواِل 
ھای حرام  ھای حرام بر مسلمانان واجب بود و ھنگامی که نھی از انجام آن در ماه ماه

ھای حرام  یافتِن ماه وارد شد، حرام شد و سپس، زمانی که امر به جنگیدن پس از پایان
 از تحریم چنان بود.وارد شد، حکم جنگ به وجوب برگشت ھمانطور که قبل 

                                           
 .١٨؛ المسودة، ص ٢٦٢ -٢٦٠/ ٣؛ آمدی ٣٨٠/ ١شرح مسلم الثبوت  -١
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 داللت امر بر تکرار
تکرار به این معنی است که فعلی بعد از انجام دوباره انجام داده شود؛ حال  -٢٦٣

 ی آن ھست یا خیر؟ آیا امر مقتضِی ایجاد مأموٌربه بر وجه تکرار، یعنی انجام دوباره
ی امر  صیغه قول مختار در این باره این است که: امر بر تکرار داللت ندارد، زیرا

فقط بر ِصرِف طلب انجام فعل داللت دارد، بدون ھیچ اشعاری به وحدت (یک بار 
ی امر برای ھمین معنی (صرِف طلب) وضع شده و  انجام دادن) یا تکرار آن، زیرا صیغه

ی  ی امر خارج است و بر صیغه تکرار مأموٌربه یا ایقاع آن برای یک بار از ماھیت صیغه
خود، ھیچ داللتی بر ھیچیک از این دو ندارد؛ اما چون حاصل شدِن امر، برحسِب وضع 

ة (یک بار انجام دادِن آن) ممکن نیست، برای انجام  مأموٌربه با چیزی کمتر از َمرَّ
 .١مأموٌربه، مره ضروری شده است، نه آن که صیغه ذاتًا بر آن داللت داشته باشد

 موٌربه داللت دارد و برای امتثال وبنابراین، امر مطلق بر ِصرِف طلب انجام فعل مأ
کند، مگر این که چیزی به امر مقترن شود که  دادِن کفایت می پیروی ھم، یک بار انجام

ی تکرار انجام آن داللت داشته باشد، مثًال امر معلق بر یک شرط یا صفت شود  بر اراده
مانند تعلیق امر به  ھا را به عنوان سببی برای مأموٌربه معتبر دانسته باشد، که شارع آن

َها ﴿فرماید:  ی نماز در این آیه که می وضو بر اراده ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ َءاَمُنٓواْ إَِذا ُ�ۡمتُۡم إَِ�  ٱ�َّ لَٰوة  ٱلصَّ

ْ فَ  يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ٱۡغِسلُوا
َ
اید!  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡمَرافِقِ وُُجوَهُ�ۡم َو�

 .»ھا بشویید ھای خود را ھمراه با آرنج ھا و دست نماز به پا خاستید، صورتھنگامی که برای 
که تکراِر وضو مستند به تکرار سبب آن، یعنی قصد نماز است نه به امر. نیز، مانند این 

ا�ِيَةُ ﴿فرماید:  آیه که می اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ةٖ�  ٱۡجِ�ُ ، ]٢نور: [ال ﴾ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡ�َ
که امر به ایقاع جلد بر زناکار مستند به  .»ھریک از زن و مرد زناکار را صد تازینه بزنید«

گردد؛ پس  آن یعنی زنا شده است و ھرگاه زنا تکرار شود، جلد نیز تکرار میعّلت  تحقق
 .٢در این جا، تکرار مبتنی بر تکرار جلد است نه بر امر به جلد

                                           
به بعد.  ٢٢٥/ ٢؛ آمدی ٢٤؛ لطایف اإلشارات، ص ٣١٨/ ٣، اإلحکام، ابن حزم ٢٠السمودة، ص  -١

ی امر داللت دارد بر انجام مأموٌربه برای یک بار.  گویند که: خوِد صیغه برخی از علما ھم می
 .٩٧شوکانی، ص 

 .٩٧؛ شوکانی، ص ٢٢٦ -٢٢٥/ ٢آمدی،  -٢
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این قول مختار، اقوال دیگری ھم گفته شده است، از جمله این که: امر  مقابِل در 
مقتضِی تکرار در تمام عمر در صورت امکان است، مگر این که دلیلی بر منع آن وجود 
داشته باشد. این قول، قوِل برخی از شافعیه و اکثر حنابله است و اینان ادعا دارند که 

ای «فرمود:  ج را روایت شده که رسول خدای امر است، زی ھمین مفھوم لغوی صیغه
، مردی از مسلمانان برخاست و گفت: »مردم! خداوند حج را بر شما واجب نموده است

اگر بگویم واجب «سال آن را انجام دھیم؟ و پیامبر فرمود: ای رسول خدا! آیا باید ھر 
توان انجام کنید و  شود و اگر واجب شود، شما به آن عمل نمی است، بر شما واجب می

ی آن را ندارید؛ حج یک بار است (یعنی فقط برای یک بار انجام آن واجب  ھر ساله
 ».عی استاست) و مازاد بر آن، تطوّ 

گاه بوده  ی استدالل به این حدیث چنین است که: سؤال نحوه کننده به زبان عربی آ
این سؤال را بود، حتمًا آن مرد  است و در نتیجه، اگر امر لغتًا مقتضی تکرار نمی

 .١دانست این سؤال او را خطا می ج پرسید و رسول خدا نمی
توان  شود، زیرا می ی برای قول آنان نمیحّجت این استدالل به راستی ضعیف است و

گفت که: این خبر، برعکِس دیدگاِه آنان داللت دارد؛ زیرا اگر امر لغتًا بر تکرار داللت 
کرد؟ آیا سؤال وی بر این داللت ندارد که مفھوم دارد، پس چرا آن مرد این سؤال را 

لغوی امر صرِف طلب فعل است نه تکرار آن، و مرد با این سؤاِل خود، خواسته مطمئن 
شود که آیا این مفھوم در مورد حج ھم باقی است یا این که آن ھم مانند عباداتی چون 

ات مانند نماز و روزه با دانیم که بعضی از عباد شود؟ چون که می نماز و زکات تکرار می
دارد و شبیه عباداتی است تعّلق  شوند و حج نیز به زمان و مکان تکرار اوقات تکرار می

شوند و به ھمین دلیل، امر بر آن فرد مشکل شده که: آیا حج ھم، به  که تکرار می
به شود یا این که به اعتبار تعلقش  اعتباِر تعلقش به زمان، به آن نوع عبادات ملحق می

 شود؟ و برای دفع این اشکال از رسول خدا سؤال کرده است. ھا نمی مکان، ملحق به آن

 ٢داللت امر بر فوریت یا تراخی

آیا امر بر انجاِم فورِی مأموٌربه داللت دارد یا بر انجام آن با تأخیر؟ در این باره فقھا 
ت امر بر فور ھستند، اما قایل به دالل ١اند و قایالن به داللِت امر بر تکرار اختالف کرده

                                           
 .٢٠؛ المسودة، ص ٣٨٤به بعد؛ شرح مسلم الثبوت، ص  ١٣٦شرح المنار، ص  -١
 به بعد. ٢٤٢/ ٢، آمدی ٨؛ إرشاد الفحول، ص ٢٩٤/ ٣، اإلحکام، ابن حزم ٢٤لطایف اإلشارات، ص  -٢
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 به آن نیست؛ در حالت اول، یا مقّید به وقت است و یا مقّید گویند: امر یا دیگران می
ع مقّید وقت مضیق که آنچه که وقِت موسع به یک  مقّید است و یا به یک وقت موسَّ

دارد به تأخیر انداختن آن تا آخر وقت جایز است، یعنی جایز است که ادای واجب تا 
ر وقت به تأخیر بیفتد، اما آنچه وقت مضیق دارد، تأخیربردار نیست و آنچه که مانند آخ

به یک وقت مشخص نیست ھم، برای صرف طلب فعل در زمان  مقّید امر به کفارات
ھا جایز است، یعنی انجام دادِن ھمراه با تأخیر آن جایز است،  آینده بوده، تأخیر در آن

یز است. این رأی، رأِی صحیح در نزد احناف و جعفریه ھمانطور که انجام فوری آن جا
ی امر فقط بر  و موافقان آنان است و به نظر ما ھم این رأی راجح است، زیرا صیغه

صرف طلب انجام آن در آینده، یعنی در یکی از اجزای زمان مستقبل داللت دارد و 
خادِم خود بگوید:  شود، مانند این که فرد به استفاده میفوری بودن تنھا از قرینه 

نی ماءً « که عرف مقتضی آن است که آب خواستن فقط در ھنگاِم نیاز و تشنگی » أسقِ
گیرد؛ پس در این حالت، به خاطر وجود قرینه، امر بر فوریت داللت  شدید انجام می

 دارد.
گرچه که امر برای تراخی و تأخیر است نه فور و تعجیل، با وجود این تعجیل در 
ادای واجب بھتر از تأخیر است، زیرا در تأخیر آفات زیادی وجود دارد و چه بسا که 

ھا مجھول و به دست خدا ھستند و به  انسان قبل از ادای واجب بمیرد، زیرا اجل

ْ فَ ﴿فرماید  است؛ خدای متعال می ھمین خاطر، فوریت در انجاِم امر مستحب  ٱۡستَبُِقوا
ِ إَِ�  ٱۡ�َۡيَ�ِٰت�  ، ]٤٨[المائدة:  ﴾٤٨َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ  ٱ�َّ

ی شما به سوی خدا خواھد بود و او شما را از  ھا بشتابید، بازگشت ھمه پس به سوی نیکی«

گاه میآنچه در آن  ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن ﴿فرماید:  و نیز می .»کند اختالف داشتید، آ وََسارُِعٓوا
ّ�ُِ�مۡ  و » فاستبقوا«الفاظ  .»به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید«، ]١٣٣[آل عمران:  ﴾رَّ

دستی کردن به انجام واجب داللت دارند، اما بر وجوب این  بر استحباِب پیش» سارعوا«

                                                                                                       
دوام و تکرار نباشد، زیرا در  علما اتفاق نظر دارند که اختالف وقتی متصور است که فرد قایل به -١

ی اوقات است و پس با قایالن به تکرار اختالفی وجود ندارد، زیرا قول  آن صورت امر مستغرق ھمه
ھا و از جمله زمان حال است. نک: البحر المحیط:  ی زمان به تکرار، مقتضِی انجاِم مأموٌربه در ھمه

؛ إرشاد الفحول: ٨٨؛ التخلیص، ٣٥٦/ ١ ، تیسیر التحریر:٢١٠؛ إیضاح المحصول، ٣٩٩ -٤٠٠/ ٢
 . مترجم٢٥٩/ ١



 الوجیز در اصول فقه  ٣٠٨

» ُمستِبق«دھد  کنند، زیرا به کسی که واجب را در وقت خود انجام می نمیامر داللت 
 شود. گفته نمی» ُمسارع«یا 

 ١ی واجب بودِن مقدمه واجب

از مطالب سابق روشن شد که امر بیانگر وجوب است، یعنی: بر وجه حتم و  -٢٦٥
شدِن این فعل در حقِّ مخاطب داللت دارد؛ لکن ایجاد  الزام، بر ایجاِد مأموٌربه و واجب

یعنی واجب، گاھی متوقف بر ایجاد یک چیز دیگر است؛ حال آیا با ھمان فعل مأموربه، 
شود، یا نه؟  این مقدمه ھم واجب می -ابت کرده استکه اصِل واجب را ث- امِر اول

گوییم:  برای جواب به این سؤال، الزم است که قدری تفصیل داده شود و پس، می
 ی واجب دو نوع است: مقدمه

نیست، ماننِد استطاعت برای ادای حج واجب،  مکّلف آنچه که در توان نوع اول:
افراد برای ادای نماز جمعه و چیزھایی از داشتِن حد نصاب زکات، تکامل تعداِد الزم از 

شود و بنابراین، نه به  به این نوع نیست و امر نیز شامل آن نمی مکّلف این قبیل. انسان
آوردِن حد  واجب است و نه به دست مکّلف آوردِن استطاعت برای ادای حج بر دست

طلوب برای صحت نصاب برای ادای زکات و نه گردآورِی افراد الزم برای ایجاد تعداد م
 ادای نماز جمعه.

خود به دو نوع دیگر تقسیم باشد. این نوع  مکّلف این مقدمه در توان نوع دوم:
 شود: می

آنچه که در مورد وجوب آن امر خاصی وجود دارد که ما در این مورد بحثی  .١
ی مورِد مناقشه و حتی ھدف بحث ما ھم نیست،  نداریم و داخل در مسأله

واجب است، نه با این قول  مکّلف نماز که با یک امر مستقل برمانند: وضو برای 

ْ ﴿فرماید:  خداوند که می �ِيُموا
َ
لَٰوةَ َوأ ، و آن امر مستقل این آیه است که ﴾ٱلصَّ

َها ﴿فرماید:  می ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ إِذَا ُ�ۡمتُۡم إَِ�  ٱ�َّ ِ َءاَمنُوٓا لَٰوة ْ فَ  ٱلصَّ وُُجوَهُ�ۡم  ٱۡغِسلُوا

يِۡديَُ�ۡم إَِ� 
َ
ْ وَ  ٱلَۡمَرافِقِ َو� رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ٱۡمَسُحوا

َ
، ]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡكۡعبَۡ�ِ بِرُُءوِسُ�ۡم َوأ

ھا و  اید! ھنگامی که برای نماز به پا خاستید، صورت ای کسانی که ایمان آورده«
کنید و پاھای خود ھا بشویید و سرھای خود را مسح  ھای خود را ھمراه با آرنج دست

                                           
 .٦٥، المسودة، ص ٧١٣ -٧١٢/ ١به بعد؛ المستصفی:  ٣٦٥/ ٢تیسیر التحریر:  -١



 ٣٠٩  فصل اول: قواعد اصولی لغوی

 .»ھای آن بشویید را ھمراه با قوزک
آنچه که ادای واجب متوقف بر ادای آن است و امر خاصی ھم در وجوِب آن  .٢

ی ماست  ی مطرح شده وارد نشده است و ھمین نوع است که مقصود از مسأله
شود با ھمان امِر اول که  اند که این نوع واجب می و اصولیون نیز بیان کرده

ھای زیادی وجود دارد،  واجب با آن ثابت شده است. برای این نوع، مثالاصِل 
 از جمله:

امر به حج، مقتضِی سفر به مکه برای ادای این واجب است، پس این سفر با نفِس 
شود، زیرا ادای حج فقط با انجام این سفر است که ممکن  امر به حج واجب می

جز با رفتن به  -قایالن به وجوب آن بنابر قول- شود؛ امر به ادای نماز جماعت می
شود، پس این رفتن به مسجد با نفس ھمان امر به ادای نماز جماعت  مسجد انجام نمی

واْ لَُهم ﴿ی  که با آیهاّمت  نیروھای کافی به دستآوری  شود؛ امر به جمع واجب می ِعدُّ
َ
َوأ

ا  �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ٱۡسَتَطۡعُتممَّ ِ َعُدوَّ  ۦُبوَن بِهِ تُۡرهِ  ٱۡ�َۡيلِ ّمِن قُوَّ وََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن مِن  ٱ�َّ
ُ ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  ءٖ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ نتُۡم  مۡ يُوَفَّ إَِ�ۡ�ُ  ٱ�َّ

َ
َوأ

توانید نیرو و امکانات  میبرای مبارزه با آنان تا آن جا که «، ]٦٠[األنفال:  ﴾٦٠َ� ُ�ۡظلَُمونَ 
. ثابت شده است، جز با فراگیرِی علوِم جدیدی در موضوع صنعت، شیمی، »آماده کنید

آورِی  فیزیک و امثال آن میسر نیست، پس یادگیری این علوم بنابر ھمان امر به جمع
شود؛ امر به برپایِی عدالت در میان  نیرو (که در آیه وارد شده است) واجب کفائی می

دم و دفع ظلم از آنان مقتضِی تعیین قضاتی برای انجاِم امِر واجِب برپایِی عدالت مر
ی عدل است، واجب  است، پس تعیین قضات با نفِس ھمان امری که مقتضِی اقامه

 شود. می
ی سخناِن گذشته این خواھد بود که: امر به یک واجب، در  بدین ترتیب، خالصه

این واجب متوقف بر آن است، البته در صورتی  واقع، امر به چیزی ھم ھست که ادای
 که امر خاصی در مورد آن چیز وجود نداشته باشد.

 فرع سوم: نهی
نامند، زیرا فرد را از  می» نھیة«نھی در لغت، به معنی منع است. عقل را ھم  -٢٦٦

 کند. وقوع در اموری که مخالف حق و صواب ھستند، نھی می
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از روی استعالء و خود را برتر دانستن و با  ، این است که: فرداصطالحو در 
 ای دال بر نھی، از دیگری بخواھد که از انجام فعل خودداری کند. صیغه

 د زیر است:ارھای نھی مو از جمله صیغه

ْ ﴿فرماید:  مانند این آیه که می» ال َتفعل«ی مشھور  صیغه .١ ۖ َوَ� َ�ۡقَر�ُوا  ﴾ٱلّزَِ�ٰٓ
 .»نشویدبه زنا نزدیک «، ]٣٢[اإلسراء: 

 ۥفَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿فرماید:  بودِن یک چیز، مانند این آیه که می نفی حالل .٢
ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َهُ  پس اگر او را طالق داد، ازدواج با «، ]٢٣٠[البقرة:  ﴾ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ

 .»او دیگر برای وی حالل نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج نماید
به کاربردن لفظی که ماده و اصِل آن بر نھی و تحریم داللت دارد، مانند این آیه  .٣

و از انجام کارھای «، ]٩٠[النحل:  ﴾ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱلَۡفۡحَشآءِ َو�َۡنَ�ٰ َعِن ﴿فرماید:  که می

ُحّرَِمۡت ﴿فرماید:  و این آیه که می .»کند درازی نھی می زشت و ستمگری و دست
َ�ُٰتُ�ۡم َوَ�َناتُُ�مۡ َعلَۡيُ�ۡم  مَّ

ُ
تان  تان و دختران ازدواج با مادران«، ]٢٣[النساء:  ﴾...أ

 .»بر شما حرام شده است
فرماید:  ی امر دال بر نھی، مانند این آیه که می گاھی ھم با استعماِل صیغه .٤

ْ َ�ِٰهَر ﴿ ثۡمِ َوَذُروا ھای پنھان  یگناھاِن آشکار و بزھکار«، ]١٢٠[األنعام:  ﴾َوَ�اِطَنهُ  ٱۡ�ِ
 .»را ترک کنید

 ١موجب و مقتضای الھی

ی نھی در چند معنا به کار رفته است، از جمله: تحریم، کراھت، دعا، مأیوس  صیغه

ْ ﴿فرماید:  ھا. مورد اول، ماننِد این آیه که می کردن، إرشاد و غیر آن  ٱ�َّۡفَس َوَ� َ�ۡقُتلُوا
َم  ٱلَِّ�  ُ َحرَّ ِ  ٱ�َّ  ب

� إِ�َّ کسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده است، «، ]١٥١[األنعام:  ﴾ٱۡ�َّقِ

بِلِ «فرماید:  مورد دوم، مانند این حدیث که می .»به ناحق مکشید ِ
ْ

 تَُصلُّوا يِف َمبَارِِك اإل
َ

، »ال

َر�ََّنا َ� ﴿فرماید:  مورد سوم، ماننِد این آیه که می ».ھای شتران نماز نخوانید در طویله«
ھای ما را منحرف نگردان بعد از  پروردگارا! دل«، ]٨[آل عمران:  ﴾قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََناتُزِۡغ 

                                           
؛ ٩٦؛ إرشاد الفحول، ص ٨٢؛ المسودة، ص ٤٩منھاج الوصول إلی علم األصول، بیضاوی، ص  -١

 .٢٧٥ -٢٧٤/ ٢آمدی 



 ٣١١  فصل اول: قواعد اصولی لغوی

َها ﴿فرماید:  مورد چھارم، ماننِد این آیه که می .»ای آن که ما را ھدایت نموده ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱ�َّ

ۖ َ�َفُرواْ َ� َ�ۡعَتِذُرواْ  ! امروز پوزش نخواھید و عذرخواھی ای کافران)«(، ]٧[التحریم:  ﴾ٱۡ�َۡوَم

َها ﴿فرماید:  مورد پنجم، ماننِد این آیه که می .»مکنید ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لُواْ َ�ۡن  َٔ َءاَمُنواْ َ� �َۡ�  ٱ�َّ

ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ 
َ
ی  اید! درباره ای کسانی که ایمان آورده«، ]١٠١[المائدة:  ﴾أ

 .»اگر برایتان آشکار شوند، شما را ناراحت و بدحال کنندمسایلی سؤال نکنید که 
شود، علما در مورد معنای  ھا استعمال می در آنبه خاطِر تفاوت معانیی که نھی 

تجرد از قراین بر آن حقیقی نھی، یعنی موجب یا حکِم نھی یا آنچه که نھی در صورت 
که: نھی بر کراھت داللت گویند  ای می نظر دارند. عده کند، باھم اختالف داللت می

دارد و کراھت ھمان معنای حقیقی نھی است و فقط در صورت وجود قراین است که 
گویند که: نھی مشترک است بین  ای دیگر می کند. عده بر دیگر معانی داللت می

کراھت و تحریم و ھمین، معنای اصلی نھی است و فقط قرینه است که آن را به طرف 
َکَشد. جمھور معتقدند که: موجب نھی تحریم است و ھمین  ییکی از آن دو معنی م

تحریم معنای حقیقی و موضوٌع لِه نھی است و نھی فقط به صورت مجازی در دیگر 
کند و نھی اگر  ی این مجاز داللت می شود و قرینه است که بر اراده معانی استعمال می

 دیگر.شود نه چیز  از قراین مجرد شود، فقط تحریم از آن فھم می
شده تا به صورِت جزمی بر  ی نھی وضع قول جمھور راجح است، چون که صیغه

ی نھِی مجرد از  طلِب خودداری کردن از انجام فعل داللت کند و عقل ھم از صیغه
فھمید و تحریم ھم غیر از این معنایی ندارد و مؤید این مطلب  بودن را می حتمیقراین، 

ی نھِی مجرد از قراین بر  ین و تبع تابعین) با صیغهآن است که سلف صالح (صحابه، تابع
 کردند. تحریم استدالل می

 ١آیا نھی مقتضِی فور و تکرار است؟

ی خود بر فور و تکرار داللت ندارد، زیرا طبیعت  برخی معتقدند که: نھی با صیغه
نھی مستلزم این امر نیست و داللت آن بر فور و تکرار، در واقع از امری خارج از 

شود و بعضی ھم معتقدند  ی دال بر فور و تکرار فھمیده می ی نھی، یعنی از قرینه یغهص
دادِن  که: اصِل نھی مفید فور و تکرار است، یعنی تکرار خودداری از انجام فعل و ادامه

                                           
 به بعد. ٢٨٤/ ٢؛ آمدی ٢٥؛ لطایف اإلشارات، ص ٨١المسودة، ص  -١
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ھا، کما این که مقتضِی ترک فوری فعل در زمان  ی زمان این خودداری کردن در ھمه
واجب است که در  مکّلف اگر شارع از چیزی نھی کرد، برحال ھم ھست و بنابراین، 

حال و فورًا و برای ھمیشه دست از آن بردارد، زیرا امتثال در باب نھی، جز با امتناِع 
شود و نیز، شارع  دادن این امتناع محقق نمی سریع از انجام فعل در زمان حال و ادامه

بردن این مفسده  کند و از بین میی یک چیز است که از آن نھی  تنھا به خاطر مفسده
ھم فقط وقتی ممکن است که فرد فورًا و در زمان حال و برای ھمیشه از انجام آن 

 دانیم. امتناع نماید. ما نیز این رأی را راجح می

 ١کند؟ آیا نھی فساِد منھٌی عنه را اقتضا می

ید تحریم مف -بنابر قوِل راجح- چنان که ذکر شد، نھی در صورِت تجرد از قراین
جایز نیست که منھٌی عنه را انجام دھد وگرنه، به گناه و عقاِب  مکّلف است و پس برای
شود و بدیھی است که این مجازات اخروی است؛ لکن: آیا اگر منھی  آخرت گرفتار می

عنه از عبادات و معامالت باشد، نھی مقتضِی فساد منھی عنه ھم ھست تا اگر اعماِل 
پیدا نکند؟ تعّلق  ھا حیح واقع شوند، آثار شرعی و مقررشان به آننھی شده به صورِت ص

ی اقوال آنان را ذکر  اند و ما در زیر خالصه علما در مورِد این مسأله باھم اختالف کرده
 کنیم: می

اگر نھی متوجه چیزی باشد که در حقیقِت فعل و چارچوِب شرعِی آن تأثیر  .١
یوان) در شکم مادرش، یا بیِع معدوم، یا گذارد؛ ماننِد نھی از بیِع جنیِن (ح می

نھی از خواندِن نماز بدون وضو، یا نھی از نکاح با مادران؛ آنگاه در این حالت 
نھی مقتضی فساد و بطالن منھی عنه است و اعتبار منھی عنه کأن لم یکن 

شود و با امر معدوم حکم مساوی خواھد داشت و بر آن ھم آثاری که  تلقی می
شود و  گردد، مترتب نمی صورِت صحیح ایجاد شدنش مترتب می بر معدوم در

گویند: آن چیزی  این، ھمان نوع از منھٌی عنه است که علما در تعبیر از آن می
است که شارع از آن نھی کرده است، به خاطر عین خودش، یعنی به خاطر 

 ذاِت فعل یا جزئی از آن.
امری مقارن یا مجاور با آن  اگر نھی متوجه ذات شیء نباشد، بلکه فقط متوجهِ  .٢

باشد که آن امِر مقارن یا مجاور مالزِم فعل ھم نباشد؛ ماننِد نھی از انجام بیع 
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در وقت اذان نماز جمعه و نیز، نھی از نماز خواندن در زمیِن غصبی، در این 
شدِن فعل است نه  صورت، جمھور فقھا معتقدند که: در این جا، اثِر نھی، مکروه

ِن آن، به این معنی که آثار مقرر و شرعی فعل بر آن مترتب فساد و بطال
گردد؛ اما  شود، اما چون شارع از آن نھی کرده است، با کراھت ھمراه می می
ای اندک از فقھا، چون ظاھریه، معتقدند که در این حالت، فعل فاسد  عده
ذات و  شود، زیرا در اعتقاد آنان، نھی مقتضِی فساد است، خواه نھی متوجهِ  می

 متوجه یک امِر مقارن با آن.اصل و بنیاِن شیء باشد و خواه 
اگر نھی، در حقیقِت خود، با برخی از اوصاِف مالزِم فعل، یعنی برخی از شرایط  .٣

وجود آن برخورد کند، ولی متوجِه ذات و حقیقِت فعل نباشد؛ مانند بیع با ثمِن 
گرفتن در  ط فاسد، روزهدار با وجوِد جھل به زمان سر رسید، بیع با شر مدت

شود؛ اما  روز عید؛ جمھور معتقدند که در این حالت، فعل فاسد و باطل می
احناف قایل به تفصیل شده، معتقدند که فعل اگر از عبادات باشد، فاسد و 

شود  ی معامالت باشد، فاسد است، اما باطل نمی گردد، اما اگر در زمره باطل می
گردد، برعکِس امِر  ر فاسد برخی از آثار مترتب میی آنان، بر ام و بنابر عقیده

شود. استدالِل احناف در این، آن است  باطل که ھیچ اثری بر آن مترتب نمی
که: عبادت برای آزمایش و امتثال و طاعت در جھِت طلب رضوان خداوند وضع 

توان به این امور دست یافت که عبادات چنان  شده است و فقط ھم وقتی می
امر فرموده است، انجام گیرد و عبادت تنھا وقتی به این شکل مطلوب که شارع 
مخالفتی با فرمان خداوند گیرد که نه در ذات و نه در صفاِت عبادت  انجام می

ھاست و  روی ندھد و از ھمین روی، فساد در عبادت مانند بطالن در آن
بنابراین، در نزد احناف، در عبادات، فاسد ھمان باطل است؛ اما در معامالت، 

ساختِن مصالح بندگان است و آثار معامالت ھم متوقف بر ارکان و  مقصود محقق
شود و چارچوب  ن محقق گردند، شیء ایجاد میھاست و اگر این ارکا شرایط آن

شود و این،  گیرد؛ اما این کیان و چارچوب، گاھی کامل می آن برایش شکل می
ی اوصاف آن موجود شود که در این حالت، آن معامله  وقتی است که ھمه

صحیح است؛ گاھی نیز این کیان گرچه وجود دارد، اما به دلیل نبود برخی از 
شود که در چنین حالتی، گاه با این فعل مصلحِت  له مختل میاوصاِف آن، معام

شود و به ھمین دلیل، واجب است که برخی از آثار بر آن  ای محقق می ویژه
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ای است  مترتب گردد؛ و این نوع ھمان فاسد است و بدین ترتیب، فاسد مرتبه
 در بین صحیح و باطل.

و رعایت را که فعل استحقاق توّجه  انگار که احناف، بنابر وجوِد کیان فعل، آنچه از
رفتن برخی از صفات فعل، حقِّ نھی را ھم  اند و به خاطر از بین آن را دارد، به فعل داده

 اند نه بطالن. اند و در نتیجه، قایل به فساد شده ادا کرده
حق آن است که ھر نھیی، چه در عبادات و چه در معامالت، «گوید:  شوکانی می

یم منھٌی عنه و فساد آن است، فسادی که مرادف با بطالن است و شرعًا مقتضِی تحر
فقط براساس وجود دلیل بر عدم چنین اقتضایی است که چیزی از این قانون خارج 

ْمٍر لَيَْس َعلَيِْه «فرماید:  دالیل این گفته، این حدیث است که میگردد و از جمله  می
َ
لُكُّ أ

ْمُرنَا َ�ُهَو رَدٌّ 
َ
و منھٌی عنه » براساس شرع و فرمان ما نباشد، مردود است ھر آنچه که«، »أ

ھم مطابق فرمان شارع نیست، پس مردود است و ھرچه مردود باشد ھم، باطل است و 
 .١»گویند نھی مقتضی فساد است، ھم ھمین است مراد از آنچه که می

 مطلب دوم: عام
 تعریِف عام

د است و از ھمین ماده است عام، در لغت به معنِی شامل و فراگیر و متعد -٢٧٠
 ی آنان را شامل شد. یعنی خیر ھمه» ھم الخیُر عمَّ «گویند:  آنچه که اعراب می

باره و بدون محدودیت،  و در اصطالح، لفظی است که با یک بار وضع و به یک
. این بدان ٢گیرد ی چیزھایی را که برایشان صالحیت و مناسبت دارد دربر می ھمه

ی افراِد  معناست که عام لفظی است که در لغت با وضِع واحد وضع شده تا بر ھمه
کند شامل شود، بدون  ھا صدق می ی مواردی که معنایش بر آن مفھوم خود، یعنی ھمه

این که محدود به یک عدد معین ھم باشد، یعنی بدون این که در لفظ داللتی بر 
ن وجود داشته باشد، گرچه در خارج و در عالِم واقع محصور بودن آن به یک عدد معی
لفظی » الرجال«ھا و علمای شھر. بنابراین، مثًال لفظ  ھم محصور است، ماننِد آسمان

ای بر فراگیرِی  عام است، زیرا به صورتی واحد و یک باره در لغت وضع شده تا به شیوه

                                           
 .٩٨ -٩٧إرشاد الفحول، ص  -١
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 .١لت کندکند، دال ی افرادی که معنای این لفظ بر آنان صدق می ھمه

 ٢الفاظ عموم

ھا موارد  الفاظی که بر عموم داللت دارند، زیاد ھستند و از مشھورتریِن آن -٢٧١
 زیر است:

 »جمیع«و » کل«. لفظ ١
شوند، مانند این  ھا مضاف می این دو لفظ مفیِد عموم در آن چیزی ھستند که به آن

ی مرگ  ھا مزه ی جان ھمه«، ]١٨٥[آل عمران:  ﴾ٱلَۡمۡوِت� ُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ﴿فرماید:  آیه که می

ھرکس در گرو «، ]٢١[الطور:  ﴾٢١بَِما َكَسَب رَهِ�ٞ  ٱۡمرِ�ُ�ُّ ﴿ی:  ، و آیه»چشند را می

لُكُّ َراٍع َمْسُؤوٌل َ�ْن «فرماید:  می ج ، و نیز رسول خدا»کارھایی است که کرده است
 ».رعایای خویش استھر چوپانی (کسی) مسؤوِل «، »َرِ�يَِّتهِ 

 استغراق یا معرف به اضافه» ال«ف به ّر ع. جمع م٢

َ إِنَّ ﴿ی  مورد اول، مانند آیه خدا نیکوکاران را «، ]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ن يُتِمَّ  ٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت وَ ﴿ی  ، و آیه»دوست دارد
َ
َراَد أ

َ
� لَِمۡن أ ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ

َ
يُۡرِضۡعَن أ

 ۚ مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دھند؛ این حکم «، ]٢٣٣[البقرة:  ﴾ٱلرََّضاَعَة

ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ﴿ی  ، و آیه»برای کسی است که بخواھد دوران شیرخوارگی را کامل کند
ا انِ تََرَك  ّمِمَّ ۡقَرُ�ونَ وَ  ٱۡلَ�ِٰ�َ

َ
برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر «، ]٧[النساء:  ﴾ٱۡ�

�  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿ی  ، و آیه»گذارند سھمی ھست جای می نُفِسِهنَّ ثََ�ٰثََة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ َ�َ�َ﴾ 

. الفاظ جمعی که در این »بکشند زناِن مطلقه باید به مدت سه قروء انتظار«، ]٢٢٨[البقرة: 
ھای نکره،  ی افراد خود ھستند، اما جمع اند بیانگِر فراگیری ھمه نصوص وارد شده

                                           
ی  یک باره ھمه شود؛ چون که عام لفظی است که به از تعریف عام، فرِق آن با مطلق روشن می -١

-شود، در حالی که مطلق، به صورت یک باره، فقط یک یا چند فرِد شایع  افراد خود را شامل می
 ی افراد را. شود نه ھمه را شامل می -کلی

 .٨٩به بعد؛ المسودة، ص  ٦٥محالوی، ص  -٢
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ھا مفید عموم نیستند و فقط بر أقلِّ جمع، یعنی سه،  ، این»رجال«و » مسلمین«چون 
 .١شوند حمل می

َ�ُٰتُ�مۡ ﴿ی  مورد دوم، مانند آیه مَّ
ُ
ازدواج با «، ]٢٣النساء: [ ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

ۡمَ�ٰلِهِۡم َصَدقَةٗ ﴿ی  ، و آیه»مادرانتان بر شما حرام شده است
َ
از «، ]١٠٣[التوبة:  ﴾ُخۡذ مِۡن أ

ُ يُوِصيُ�ُم ﴿ی  ، و آیه»اموال آنان زکات بگیر َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ
َ
� ِ�ٓ أ نثََيۡ�ِ

ُ
 ﴾ٱۡ�

گرداند که  دھد و بر شما واجب می مورد فرزندانتان به شما فرمان میخداوند در «، ]١١[النساء: 
در این مورد، اھمیتی ندارد که  .»ی دو زن است ی بھره ی یک مرد (از ارث) به اندازه بھره

ھا الفاظ عموم  ی آن جمع، جمِع مذکر سالم یا مؤنث سالم یا جمع مکسر باشد، زیرا ھمه
 یا معرفه با اضافه شوند.» ال«آیند، اگر معرفه به  به حساب می

 استغراق» اِل «ف به . مفرِد معرَّ ٣

�َ�ٰنَ إِنَّ  ١ٱۡلَعۡ�ِ وَ ﴿فرمایند:  مانند این آیات که می ِينَ إِ�َّ  ٢لَِ� ُخۡ�ٍ  ٱۡ�ِ  ٱ�َّ
ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ِ  ٱل�َّ ِ  ٱۡ�َقِّ َوتََواَصۡواْ ب ۡ�ِ َوتََواَصۡواْ ب سوگند به «، ]٣-١[العصر:  ﴾٣ٱلصَّ

آورند و کارھای شایسته و بایسته  ھا ھمه زیانمندند، مگر کسانی که ایمان می زمان، انسان
کنند و یکدیگر را به شکیبایی  دھند و ھمدیگر را به تمسک به حق سفارش می انجام می
شود  ھا می ی انسان که در این آیه آمده شامل ھمه» انسان«، که لفظ »نمایند توصیه می

َحلَّ ﴿فرماید:  ، این آیه که میو نیز
َ
ُ َوأ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ْۚ وََحرَّ و خداوند، «، ]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلّرِ�َٰوا

ا�ِيَةُ ﴿ی  ، و آیه»بیع (خرید و فروش) را حالل و ربا را حرام کرده است اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا  ٱۡجِ�ُ
ةٖ�  و  .»ھریک از زن و مرِد زناکار را صد تازینه بزنید«، ]٢[النور:  ﴾ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡ�َ

ارُِق وَ ﴿ی  آیه ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعٓوا
َ
دسِت زن و مرِد سارق را قطع «، ]٣٨[المائدة:  ﴾�

َغِ�ِّ ُظلْمٌ «فرماید:  ، و این حدیث که می»کنید
ْ
دادِن  تأخیِر فرد توانگر در پس«، »َمْطُل ال

 ».است طلب ظلم
 نکته

ف به  برای عھد یا » ال«فقط وقتی در شمار الفاظ عموم است که » ال«مفرد معرَّ
جنس نباشد، ھرگاه برای عھد یا جنس باشد، دیگر لفظ از الفاظ عموم نخواھد بود. از 
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رَۡسۡلنَآ ﴿فرماید:  است، در این آیه که می» رسول«عھد، لفظ » اِل «ھای  جمله نمونه
َ
َكَمآ أ

ھمانگونه که پیامبری را «، ]١٦-١٥[المزمل:  ﴾ٱلرَُّسوَل َ�َعَ�ٰ فِرَۡعۡوُن  ١٥فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ� إَِ�ٰ 
ھای  ، و از نمونه»به سوی فرعون فرستاده بودیم. فرعون با آن پیامبر به مخالفت برخاست

جلُ خريٌ من «گوید:  در این قول که می» المرأة«و » الرجل«جنس است لفِظ » اِل « الرَّ

و » الرجل«ی  که یعنی جنِس مرد از جنس زن بھتر است و در آن، کلمه» ملرأةا
، در این جا متوجه کل است و ندمفید عموم نیستند و بنابراین، برتری دا» المرأة«

 یک کل بر کل دیگر است نه تفضیل یک فرد بر یک فرد. تفضیل

ف به اضافه٤  . مفرِد معرَّ

واْ نِۡعَمَت ﴿فرماید:  مانند این آیه که می ِ �ن َ�ُعدُّ ۗ  ٱ�َّ ٓ اگر «، ]٣٤[إبراهیم:  ﴾َ� ُ�ُۡصوَها
، و نیز مانند این »ھا را شمارش کنید توانید آن ھای خدا را برشمارید، نمی بخواھید نعمت

ِلُّ َميْتَتُهُ «فرماید:  حدیث که می
ْ
ُهوُر َماُؤُه، احل ی  کننده است و ھمه آب دریا پاک«، »ُهَو الطَّ

ی انواع مردارھای دریا  بودِن ھمه که این حدیث بر حالل» ارھای آن حالل ھستندمرد
 داللت دارد.

 . اسمای موصول٥

ِينَ إِنَّ ﴿ی  مانند آیه ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗر�ۖ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ يَأ

ۡ
َما يَأ ُظۡلًما إِ�َّ

گمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و  بی«، ]١٠[النساء:  ﴾١٠وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ��
خورند، و آنان با آتش سوزانی خواھند  ھای خود می خورند، انگار آتش در شکم ستمگرانه می

ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ ﴿ی  ، و آیه»سوخت ِحلَّ لَُ�م مَّ
ُ
ازدواج با سایر زنان برای «، ]٢٤[النساء:  ﴾َوأ

زنان محرم مذکور در ی زنان غیر از  شامل ھمه» ام«ی  ، که کلمه»شما حالل شده است

ِ َما ِعنَدُ�ۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ﴿شود. نیز، مانند آیات  آیه می آنچه «، ]٩٦[النحل:  ﴾بَاٖق�  ٱ�َّ
ی  ، و آیه»نزد شماست، ناپایدار و فانی است و آنچه نزد خداست، ماندگار و باقی است

ٰٓـِٔيوَ ﴿ َوَ� ﴿ی  ، و آیه»اند زنانی که یائسه شده«، ]٤[الطالق:  ﴾ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن  ٱ�َّ
ْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن  با زنانی ازدواج نکنید که پدران «، ]٢٢[النساء:  ﴾ٱلّنَِسآءِ تَنِكُحوا

ِٰ� وَ ﴿ی  ، و آیه»اند شما با آنان ازدواج کرده ، ]٣٤[النساء:  ﴾َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ  ٱ�َّ
 .»زنانی که از سرکشی و سرپیچِی ایشان بیم دارید«
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 . اسمای استفھام٦

ن َذا ﴿فرماید:  در این آیه که می» َمن«مانند لفظ  ِيمَّ َ ُ�ۡقرُِض  ٱ�َّ  ﴾قَۡرًضا َحَسٗنا ٱ�َّ
 .»کیست که به خدا قرض نیکویی دھد«، ]٢٤٥[البقرة: 

 »أین«و » ما«و » من«. اسمای شرط چون ٧

ۡهرَ َ�َمن َشهَِد مِنُ�ُم ﴿مانند این آیه  پس ھرکس از شما «، ]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ

ْ ِمۡن َخۡ�ٖ َ�ۡعلَۡمُه ﴿ی  ، و آیه»این ماه را دریابد، باید آن را روزه بگیرد ۗ َوَما َ�ۡفَعلُوا ُ  ﴾ٱ�َّ

گاه  خدا به ھرکاِر خیری که انجام می«، ]١٩٧[البقرة:  َوَمن َ�ۡقتُۡل ﴿ی  ، و آیه»استدھید آ
َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ  ا �ِيَها ۥُمۡؤِمٗنا مُّ ھرکس مؤمنی را به عمد بکشد، «، ]٩٣[النساء:  ﴾َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ

� ﴿ی  ، و آیه»ماند کیفر او دوزخ است و جاودانه در آن می �ٍ َخۡ�ٗ َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
� يََرهُ َوَمن َ�ۡعَمۡل  ٧ۥيََرهُ  ّٗ�َ ٖ� ی ذره  پس ھرکس به اندازه«، ]٨-٧[الزلزلة:  ﴾٨ۥِمۡثَقاَل ذَرَّ

ی ذره غباری کار بد کرده  غباری کار نیکو کرده باشد، آن را خواھد دید و ھرکس به اندازه

ُم ﴿ی  ، و آیه»باشد، آن را خواھد دید ْ يُۡدرِ��ُّ ۡ�َنَما تَُ�ونُوا
َ
ُروٖج َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُ  ٱلَۡموُۡت �

َشيََّدةٖ�  ھای محکم و  یابد، گرچه در برج ھرجا که باشید، مرگ شما را درمی«، ]٧٨[النساء:  ﴾مُّ
 .»استواری ھم باشید

 ی وارده در سیاق نفی یا نھی . نکره٨

بَٗدا﴿ی  مانند آیه
َ
اَت � َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ ھرگاه یکی از آنان «، ]٨٤[التوبة:  ﴾َوَ� تَُصّلِ َ�َ

هِ «، و احادیث »اصًال بر او نماز مخوان ُمرد، ِ
َ

 ُ�ْقتَُل َوادِلٌ بَِودل
َ

ھیچ پدری به خاطر قتل «، »ال

 وَِصيََّة لَِوارٍِث «؛ و »شود فرزند خود قصاص نمی
َ

ای) در حق ھیچ  ھیچ وصیِت (مالی«، »ال

ارَ «و » وارثی مؤثر نیست (و نباید کرد) َر َوَال رِضَ  ضرر زدن بهکسی حق «، »َال رَضَ
این نوع ظاھرًا مفید عموم است، اگر در آن ». دیگران و جبران ضرر با ضرر را ندارد

ی عموم  در آن وارد شد، قطعًا افاده» ِمن«وجود نداشته باشد، اما اگر » من«لفظ 

و » ما رأيتُ من رجلٍ «خواھد کرد و احتمال تأویل ھم ندارد، مانند این که کسی بگوید: 

 .١»من أحد ما جاءين«

                                           
 .١٠٣المسودة، ص  -١
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َ إِنَّ ﴿ی  ی وارده در سیاق اثبات از الفاظ عموم نیست؛ مانند آیه ولی نکره  ٱ�َّ
مُ 
ۡ
ن تَۡذَ�ُواْ َ�َقَرةٗ يَأ

َ
 .»دھد که گاوی را سر ببرید خدا به شما دستور می«، ]٦٧[البقرة:  ﴾رُُ�ۡم أ

کند، مانند این قول  اما گاھی ھم به خاطر وجود یک قرینه بر عموم نیز داللت می

لَُهۡم �ِيَها َ�ِٰكَهةٞ َولَُهم ﴿فرماید:  متعال در مورد نعمات بھشتی و بھشتیان که می خدای
ُعونَ  ا يَدَّ بخش و فراوانی است و ھرچه  ھای لذت برای آنان در بھشت میوه«، ]٥٧[یس:  ﴾٥٧مَّ

گذاشتن  ی منت در اینجا به قرینه» فاکھة«که لفظ  »بخواھند در اختیار ایشان خواھد بود
شود و نیز، اگر در سیاق شرط باشد، بر عموم داللت  میوه میدگان، شامل انواع بر بن

لَه دينار«کند، مانند:  می ن يأتِني بأسريٍ فَ ، (ھرکس اسیری نزد من بیاورد، یک دینار به »مَ
 .١شود دھم) که این شامل ھر اسیری می او می

 به مردانمتعّلق  دخوِل زنان در خطاب
بر مردان و زنان چند شان  داشت که الفاظ جمع از حیث داللتتوّجه  باید -٢٧٢

ھا، مختص داللت بر مردان و برخی مختص داللت بر زنان  نوع ھستند: برخی از آن
باشند، مگر این که دلیلی خارج از لفظ بر غیِر این امر داللت داشته باشد، ماننِد  می

مختص زنان است که فقط که » النساء«که مختص مردان است و لفظ » الرجال«لفظ 
کنند. برخی دیگر از الفاظ عموم،  با دلیلی خارج از لفظ بر معانی ھمدیگر داللت می

شوند و این دسته، الفاظی ھستند که نه  برحسب وضع خود شامل مردان و زنان می
عالمِت مذکر دارند و نه عالمت مؤنث، مانند: ناس، إنس و بشر. برخی دیگر از الفاظ، 

شوند و اختصاصی به ھیچیک از آن دو ندارند،  وضع خود شامل ھردو می برحسب اصل
مگر این که بیان و تفسیری وارد شود که یکی از آن دو را معلوم کند، مانند: ما و َمن. 

دیگر، با عالمت تأنیث در جمع مؤنث سالم، و برخی » ماتمسلِ «برخی دیگر، چون 
شوند. نیز، مانند  الم استعمال میبا عالمت تذکیر در جمع مذکر س» مسلمون«چون 

و استعماِل نون در جمع مؤنث، چون » َفعُلوا«استعمال واو در جمع مذکر، چون 
شوند، یا این  ھا شامِل ھردو صنِف مذکر و مؤنث می حال، آیا این نوع از جمع». فعلن«

 کند که عالمتش اقتضای آن را دارد؟ که ھر جمعی بر آن صنفی داللت می

                                           
 ھمان. -١
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شان بر آن داللت  به اختصاص ھرکدام به صنفی ھستند که عالمت قایل جمھور
شوند و مردان  کند و بنابراین، زنان فقط با دلیلی در خطاب خاص مردان داخل می می

گردند، زیرا اسامی برای داللت بر  ھم فقط با دلیلی در خطاب خاص زنان داخل می
اند، لکن گاھی  یگر متمایز شدهاند و با این وضع، این دو از ھمد مسمیات خود وضع شده

ی  شوند که مقتضِی دخول زنان در جمع مذکر ھستند، مانند قرینه قراینی ایجاد می
شود، اما با این وجود زنان  ای ایجاد نمی بودِن تشریع برای ھمه، و گاھی نیز قرینه عام

ْ قُۡلَنا ﴿ فرماید: وند، مانند این آیه که میش بر سبیل تغلیب به مردان ملحق می  ٱۡهبُِطوا
 .»گفتیم: ھمگی از آن جا فرود آیید«، ]٣٨[البقرة:  ﴾ِمۡنَها َ�ِيٗعا

ھای مذکر با وضع (به صورت حقیقی) شامل زنان ھم  برخی نیز معتقدند که: جمع
 شوند. می

 .١قول جمھور راجح و قولی است که قبول و پذیرش آن الزم است

 حداقل جمع
جمع باھم اختالف دارند که: آیا دو است یا سه. علما در مورد حداقل  -٢٧٤

گویند که: حداقِل جمع دو است و بنابراین، اطالق لفظ جمع بر دو به  جمھور می
اند که: حداقِل جمع سه  صورت حقیقی و نه مجازی درست است؛ و برخی ھم گفته

ه در شود. ھرکدام از این دو گرو است و فقط به صورت مجازی است که بر دو اطالق می
 .٢قول خود به دالیلی استدالل کرده است و راجح ھمان قوِل جمھور است

 ٣تخصیص عام

 گیرد و این که حکِم  ی افراد مفھوم خود را دربر می گفتیم که: عام ھمه -٢٧٥
شود، لکن گاھی دلیلی ایجاد  ی افرادش ثابت و حاصل می برای ھمهبه عام متعّلق 

م نبوده است، یعنی منظور از عام دربر گرفتِن شود که مراد شارع در ابتدا عمو می
ی افراد عام نبوده است، بلکه از ابتدا، فقط  ی افراد عام و ثبوت حکم برای ھمه ھمه

نظر بوده است و ھمین است برخی از افراد عام و ثبوت حکم برای این عّد  ه مراد و مدِّ

                                           
 .١١٢؛ إرشاد الفحول، ص ٣٩٢ -٣٨٦/ ٢؛ آمدی ٤٩المسودة، ص  -١
گاھی از ادّله -٢  .٣٣٥ -٣٢٤/ ٢ی دو گروه، نک: اإلحکام، آمدی  برای آ
 .٣٩٩ -٣٩٧/ ٢آمدی  -٣
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کردن عام بر مقصود از تخصیِص عام. پس، در این صورت تخصیص به معنی محدود 
ص برخی از مسّم  یات و افراد آن است. دلیلی که بر تخصیص داللت دارد ھم، مخصِّ

اند  شود. برخی از علما، چون علمای احناف، در مورد مخصص شرط گرفته نامیده می
که باید مقارِن عام و مستقل از کالمی باشد که در آن وارد شده است و اگر مقارن 

و نیز اگر به مانند استثنا مستقل از لفظ عام نباشد،  نباشد، ناسخ است نه مخصص،
ساختن عام از عمومیِت خود و محدود کردِن  شود، بلکه منصرف مخصص نامیده نمی

شود و این امر غیر مستقل، دلیل قصر  مشخِص عام بر برخی از افراد آن نامیده می
اند  اند، نگذاشته شود. اما جمھور آن شرطی را که احناف برای مخصص گرفته نامیده می

پذیرد و ھم به  و به نظر آنان، تخصیص ھم با یک دلیِل مستقل یا غیر مستقل صورت می
ی مقارن یا غیر مقارن با نص عام، البته به این شرط که ورود آن از وقت عمل به  شیوه

 .١آید نه مخصص تأخیر نیفتد، چون که در این صورت، ناسخ به حساب میعام به 
دلیل تخصیص بنابر قول غیر حنفیه، یعنی ھمان قول جمھور،  حال، به بیاِن 

 پردازیم: می

 دلیل تخصیص
ی تخصیِص عام، دو نوع ھستند: متصل و منفصل؛ متصل آن است که  ادّله -٢٧٦

به لفظ ماقبل متعّلق  شود و معنایش خود به تنھایی مستقل نیست، بلکه با عام ذکر می
بر لفظ عام اشتمال یافته است، و منفصل آن خودش است و جزئی از کالمی است که 

شود که بر لفظ عام  است که خود به تنھایی مستقل است و جزئی از آن کالمی نمی
 اشتمال پیدا کرده است.

 مخصص منفصل، یعنی مستقل
 این نوع از مخصص، خود چھار نوع است: -٢٧٧

 کالم مستقِل متصل به عام. ١
ی خود کامل است و معنای اتصال به عام این منظور از مستقل این است که به خود

فرماید:  آید، مثًال خداوند متعال می شود، یعنی بعد از آن می است که با عام ذکر می

                                           
ھایی که بین نسخ و تخصیص وجود دارد، این است که نسخ رفع حکم بعد از ثبوت  از جمله فرق -١

مورد برخی از افراد  آن است، اما تخصیص بیاِن مقصود از لفظ عام است و تخصیص فقط در
 .١٢٥ی افراد است. إرشاد الفحول، ص  گیرد، اما نسخ در مورد ھمه صورت می
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ۡهرَ َ�َمن َشهَِد ِمنُ�ُم ﴿ پس ھرکس از شما این ماه را دریابد، «، ]١٨٥[البقرة:  ﴾فَلَۡيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ
ی  شامل ھمه») من«، که عموم واردشده در این آیه (یعنی لفظ »باید آن را روزه بگیرد

ی آنان واجب  گرفتن بر ھمه شود و بنابراین، روزه یابند می کسانی که این ماه را درمی
شود؛ لکن این عموم به افرادی غیر از مریض و مسافر اختصاص یافته است، زیرا بعد  می

ٰ ﴿آید:  ن میاز این آیه در کالمی مستقل و متصل به آن چنی ۡو َ�َ
َ
َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

يَّا�ٍ 
َ
ةٞ ّمِۡن � کسانی از شما ھم که بیمار یا مسافر باشند، چند روزی «، ]١٨٥[البقرة:  ﴾َسَفرٖ فَعِدَّ

که داللت بر - ، پس مریض و مسافر مشمول عموِم نص سابق»دارند دیگری را روزه می
 -یابند، واجب است ه ماه رمضان را درمیی کسانی ک گرفتن بر ھمه این داشت که روزه

 شوند. نمی

 . کالم مستقل منفصل٢
کالمی است که به خودِی خود کامل است، لکن به نصی که لفظ عام در آن وارد 

�َّۡصَن  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿فرماید:  شده است، متصل نیست، مثًال خداوند متعال می َ�َ�َ
 � نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ

َ
، که »زنان مطلقه باید به مدت سه قروء انتظار بکشند«، ]٢٢٨[البقرة:  ﴾بِأ

شود، چه  ی زنان مطلقه می که در این آیه آمده عام است و شامل ھمه» مطلقات«لفِظ 
ھا  ی مطلقه با آنان آمیزش شده باشد و چه نشده باشد و بنابر نِص این آیه، بر ھمه

ای  نند، لکن این عموم به زناِن مطلقهواجب است که به مدت سه قروء ِعده بگذرا
که در این - اختصاص یافته که با آنان آمیزش شده است، یعنی این که نص، با این آیه

ای که با آنان  شود به آن زنان مطلقه فقط منصرف و مربوط می -جا مخصص است

َها ﴿فرماید:  آمیزش شده است، آیه می ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ إَِذا نَ  ٱ�َّ ُ�مَّ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َ�ۡحُتُم َءاَمُنوٓا

وَ�َها ةٖ َ�ۡعَتدُّ وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َ�َمسُّ
َ
، ]٤٩[األحزاب:  ﴾َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ

اید! اگر با زنان مؤمن ازدواج کردید و پیش از ھمبسترشدن با  ای کسانی که ایمان آورده«
 .»ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید رای شما ِعدهایشان آنان را طالق دادید، ب

، ]٣[المائدة:  ﴾ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿فرماید:  مثاِل دیگر این که خداوند متعال می
، که این نص عام است و شامل ھر »خوردن گوشت مردار بر شما حرام شده است«

مرداری حرمت است، لکن این حکم به غیر شود و بنابراین نص، حکِم ھر  مرداری می

ُهَو «فرمایند:  ی دریا می درباره ج مردار دریا اختصاص یافته است، زیرا رسول خدا
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ِلُّ َميْتَتُهُ 
ْ
ُهوُر َماُؤُه، احل ی مردارھای آن ھم حالل  کننده است و ھمه آب دریا پاک«، »الطَّ

 ».ھستند

ِينَ وَ ﴿فرماید:  مجازات آن میمثال دیگر این که خدای متعال در مورد قذف و   ٱ�َّ
ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت يَۡرُموَن 

َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
وُهمۡ ُ�مَّ لَۡم يَ� ْ لَُهۡم  ٱۡجِ�ُ ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُوا ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ِينَ إِ�َّ  ٤ٱلَۡ�ِٰسُقونَ َشَ�َٰدةً � ْ فَإِنَّ  ٱ�َّ ۡصلَُحوا

َ
ْ ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َوأ َ تَابُوا  ٱ�َّ

دھند و سپس ھم  کسانی که به زِن پاکدامن نسبت زنا می«، ]٥-٤[النور:  ﴾٥َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 
آورند، بدیشان ھشتاد تازینه بزنید و ھرگز گواھی دادِن آنان را نپذیرید و چنین  چھار گواه نمی

، که از »سانی که توبه کنند، چرا که خداوند آمرزگار مھربان استکسانی فاسق ھستند. مگر ک
» الذین«شود، زیرا لفظ  کنندگان را شامل می ی قذف که ھمه آید این نص چنین برمی

عام است و در نتیجه، شوھران و غیِر شوھران را، در صورتی که قذف کنند، شامل 
کنندگان و زناِن غیر  زناِن قذفنیز، » المحصنات«شود، کما این که در عموِم لفِظ  می

کننده ھشتاد تازیانه زده  قذفشوند و بنابراین، واجب است که به  آنان نیز، داخل می
شود، خواه شوھِر آن زن باشد و خواه غیر شوھر، لکن این عموم برآمده از این نص به 

ِينَ وَ ﴿فرماید:  غیِر شوھران اختصاص یافته است، زیرا خدای متعال می ۡرُموَن يَ  ٱ�َّ
 ِ ۡرَ�ُع َشَ�َٰ�ٰتِۢ ب

َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَ�َٰدةُ أ

َ
ٓ أ َُّهۡم ُشَهَدآُء إِ�َّ ۡزَ�َٰجُهۡم َولَۡم يَُ�ن ل

َ
ِ أ  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ

ِٰد�ِ�َ لَِمَن  نَّ لَۡعَنَت  ٱلَۡ�ِٰمَسةُ وَ  ٦ٱل�َّ
َ
ِ أ ا َوَ�ۡدَرُؤاْ َ�ۡنهَ  ٧ٱلَۡ�ِٰذ�ِ�َ َعلَۡيهِ إِن َ�َن مَِن  ٱ�َّ

ِ  ٱۡلَعَذاَب  ۡرَ�َع َشَ�َٰ�ٰتِۢ ب
َ
ن �َۡشَهَد أ

َ
ِ أ نَّ َغَضَب  ٱلَۡ�ِٰمَسةَ وَ  ٨ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ لَِمَن  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ

َ
ِ أ  ٱ�َّ

ِٰد�ِ�َ َعلَۡيَهآ إِن َ�َن ِمَن  کنند  کسانی که ھمسران خود را متھم می«، ]٩-٦[النور:  ﴾٩ٱل�َّ
ایشان باید چھار بار خدا را به شھادت بطلبد که و جز خودشان ھم گواھانی ندارند، ھریک از 

راستگو ھستم، و در باِر پنجم باید بگوید: نفرین و لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر 
زن چھار بار خدا را به شھادت بطلبد که شوھرش دروغگوست، مجازات رجم را از خود دفع 

مالحظه  .»او باد اگر شوھرش راست بگوید کند و در بار پنجم باید بگوید: نفرین خدا بر می
شود که این نص عموِم نص اول را تخصیص داده و آن را محدود به قاذفانی کرده  می

که شوھِر آن زناِن مورد اتھام نیستند؛ اما اگر شوھران زنان خود را متھم به زنا نمودند، 
س رأی جمھور شود و این، براسا حکم وارده در نِص مخصص (نص دوم) شامل آنان می

است، زیرا به اعتقاد آنان شرط نیست که مخصص مقارِن عام باشد؛ اما احناف این را 
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دانند، بلکه معتقدند که یک نسِخ جزئی است، یعنی نص دوم، از حکِم  تخصیص نمی
به حکم قذف زن از جانب شوھر خودش است نسخ کرده و متعّلق  عام آن مقدار را که

ن باطل کرده است و جدای از دیگران حکمی خاص برای آنان حکِم عام را در مورد آنا
 آورده است.

 ١. عقل٣

ی نصوِص مشتمل بر  عقل ھم صالحیت این را دارد که دلیلی برای تخصیِص ھمه
تکالیفی شرعی باشد، بدین صورت که تکلیف را محدود به کسانی کند که اھلیِت تکلیف 

مله دیوانگان و خردساالن؛ و شرع نیز دلیل را دارند نه کساِن دیگری غیر از آنان، از ج
مناِط تکلیف را بلوغ به ھمراِه  -چنان که پیشتر ھم اشاره شد- عقل را تأیید کرده و

 داشتن عقل قرار داده است.
و سایر » ُکتب علیکم الصیام«و » أقیموا الصالة«مثاِل تخصیص با عقل، قوِل الھی 

ی این احکام مختص غیر  است که ھمه نصوص عاِم وارد شده در مورد تکالیف شرعی
دیوانگان و غیر افراد خردسال است و مخصِص این اختصاص یافتن ھم عقل است و 

کند داللت دارد. ھمچنین، مانند نصوِص  که عقل بر آن داللت میشرع نیز بر آنچه 
ھاست،  عامی که مشتمل بر تکالیفی شرعی نیستند، لکن عقل مقتضِی تخصیص آن

ُ ﴿ ی مانند آیه ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
، این آیه خاص »چیز است خدا خالق ھمه«، ]٦٢[الزمر:  ﴾َ�ٰلُِق ُ�ّ

ی ھر چیزی است غیر خدای متعال؛ چرا که خدا قدیم و پایدار و غیر مخلوق  و ویژه

ُ وَ ﴿فرماید:  است و نیز ھمینگونه است آنچه که خدای متعال می ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ

که این جا ھم، به دلیلی که قبًال ذکر شد،  .»خداوند بر ھر چیزی تواناست«، ﴾١٧قَِديرٞ 
 شود. قدرت شامِل خلق خدا به دست خودش نمی

 ٢. عرف٤

مالکیه معتقدند که: عرف نیز صالحیت این را دارد که مخصِص لفظ عام باشد. 
جمله ھا ھم مخصص عام ھستند. از  گوید: به نظر ما (مالکیه) عرف و عادت قرافی می

 ی این آیه: ھای تخصیص عام با عرف، آن چیزی است که مالکیه درباره مثال

                                           
 .٤٦٥ -٤٥٩/ ٢؛ آمدی ١١٨المسودة، ص  -١
 .١٨٧/ ١؛ الفروق، قرافی ١٢٤ -١٢٣المسودة، ص  -٢
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ن يُتِمَّ  ٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت وَ ﴿
َ
َراَد أ

َ
� لَِمۡن أ ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ

َ
ۚ يُۡرِضۡعَن أ ، ]٢٣٣[البقرة:  ﴾ٱلرََّضاَعَة

ای کسی است که بخواھد مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دھند. این حکم بر«
اند که: این آیه خاص شده است به غیِر آن  . گفته»دوران شیرخوارگی را کامل کند

مادرانی که عادت به شیر دادِن بچه ندارند. نیز، تعدادی از علما معتقدند که: لفظ 

رسول «، »ن� رسول اهللا عن بيع الطعام جبنسه متفاضالً «وارد شده در حدیث » طعاِم «
لی اند از این که طعامی به چیزی از جنس خود فروخته شود، در حا نھی کرده ج خدا

به طعامی تخصیص داده  ».بیشتر از دیگری باشد ی یکی از این دو عوض که اندازه
شده است. ھمچنین  این اسم بر آن اطالق می ج شده که در عرف زمان رسول خدا

ھای ظالم را نابود کرده  خی از امتماننِد این قوِل خدای متعال در مورِد بادی که بر

ۡمرِ َرّ�َِها﴿فرماید:  است که می
َ
ِۢ بِأ ء ھمه چیز را به فرمان «، ]٢٥[األحقاف:  ﴾تَُدّمُِر ُ�َّ َ�ۡ

ی چیزھایی را که عرفًا و  که منظوِر آیه این است که ھمه .»کوبد پروردگارش درھم می
برد، زیرا خدای متعال بعد از این  بین می شود، از عادتًا با امثاِل این باد درھم کوبیده می

ْ َ� يَُرىٰٓ إِ�َّ َمَ�ِٰكُنُهمۚۡ ﴿فرماید:  عبارت می ۡصَبُحوا
َ
ای  پس به گونه«، ]٢٥[األحقاف:  ﴾فَأ

 .١»خورد ھایشان چیزی به چشم نمی درآمدند که جز خانه

ِ ﴿فرماید:  ی سبا می مثال دیگر این که خدای متعال در مورد ملکه
و�َِيۡت مِن ُ�ّ

ُ
َوأ

ءٖ  ی چیزھایی که امثال  . یعنی ھمه»و ھمه چیز بدو داده شده است«، ]٢٣[النمل:  ﴾َ�ۡ
 .٢آورند این ملکه از حاکمان و سالطین دارند و به دست می

» دواب«ھای تخصص با عرف، این است که اگر کسی در مورِد  از دیگر امتثال
» دابه«کونت وی ھم عرف چنین بود که اسم (چارپایان) خود وصیت کرد و در محل س

شود و  کردند، این وصیت وی فقط حمل بر اسب می را فقط بر اسب اطالق می
 شود. حیواناِت دیگر او، از قبیل گاو و گوسفندان را شامل نمی

                                           
 .١٧٢/ ٣الموافقات، شاطبی  -١
نامند، یعنی حس  می» دلیل حس«را بعضی از علما دلیِل تخصیص در این مثال و مثال قبل از آن  -٢

 .١٢٨دھد. نک: إرشاد الفحول، ص  بر اختصاص داشتِن عام به برخی از افراد خود شھادت می
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 ١مخصص متصل، یعنی غیر مستقل
چنان که ذکر شد این نوع، مخصِص جزیی از عبارِت نصی است که مشتمل  -٢٧٨

بر لفظ عام است؛ در این صورت، این نوع مخصص، به خودِی خود کامل نیست. این 
 باشد: مخصص چند نوع می

 . استثنا١
استثنا عبارت است از لفظی متصل به یک جمله که این لفظ به خودِی خود مستقل 

و أخوات آن (از جمله جدا شده) بر این اساس که مدلول و » إال«نیست، بلکه با حرِف 
ای نیست که بدان متصل شده است و این لفظ (استثنا)  آن منظور و مراد جمله معنِی 

 ھای استثنا ھستند؛ إال نه شرط است و نه صفت و نه غایت و ھدِف (جمله) و از صیغه
 ھا. غیر، عدا، ما عدا، ما خال، لیس و مانند آن -ی مشھور است که ھمان صیغه-

وجوِد ھیچ فاصله و خللی میان  شرط صحت استثنا (مستثنی) آن است که بدون
اند  مستثنی و مستثنی منه، متصل یا در حکِم متصل به مستثنی منه باشد و نیز گفته

ھا ھم یک ماه طول  ی میان آن که استثنای منفصل ھم صحیح است، گرچه فاصله
بکشد، ولی این قوِل مرجوحی است و قوِل راجح ھمان است که گفتیم و جمھور فقھا 

 ه آن ھستند.نیز قایل ب

ِ ﴿فرماید:  مثال این نوع، این آیه است که می ِ َمن َ�َفَر ب إِ�َّ َمۡن  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِ  ٱ�َّ
ۡ�رِهَ َوقَۡلُبهُ 

ُ
ِ  ۥأ ۢ ب يَ�ٰنِ ُمۡطَم�ِنُّ آوردنشان کافر   کسانی که پس از ایمان«، ]١٠٦[النحل:  ﴾ٱۡ�ِ

استثنا در این جا  .»گردند اظھار کفر میوادار به  -تحت اکراه- شوند، جز آنان که می
است بر کسانی که با اختیار و رضایت خود اظھار » َمن َکفر«محدود ساختن لفظ عاِم 

 شوند. کنند، اینان کافر نمی ه اظھار کفر میارکنند، اما کسانی که تحت اک ر میکف

ِينَ وَ ﴿فرماید:  مثال دیگر این آیه است که می ِ  َ� يَۡدُعوَن َمعَ  ٱ�َّ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ�  ٱ�َّ
ُ َحرََّم  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس َ�ۡقتُلُوَن  ِ  ٱ�َّ  ب

ثَاٗما ٱۡ�َقِّ إِ�َّ
َ
يَُ�َٰعۡف  ٦٨َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَلَۡق �

وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا  إِ�َّ َمن تَاَب وََءاَمنَ  ٦٩ُمَهانًا ۦَو�َۡخُ�ۡ �ِيهِ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ يَوَۡم  ٱلَۡعَذاُب َ�ُ 
ُل  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�بَّدِ

ُ
ُ فَأ ُ اتِهِۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ  ٱ�َّ ، ]٧٠-٦٨[الفرقان:  ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ٱ�َّ
نمایند و انسانی را که  خوانند و پرستش نمی اند که با الله معبود دیگری را نمی کسانی«

                                           
 .١٣٥ -١٢٩؛ إرشاد الفحول، ص ٣١ -٣٠به بعد؛ لطایف اإلشارات، ص  ٤١٦/ ٢آمدی  -١
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کنند، چرا که  رسانند، مگر به حق و زنا نمی قتل نمی خداوند خونش را حرام کرده است به
بیند؛ عذاب او در قیامت مضاعف  ھرکس این (کارھای زشت) را انجام دھد، کیفر آن را می

ماند، مگر کسی که توبه نماید و ایمان آورد و  گردد و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب می می
ھا تبدیل  ھا و نیکی ن ایشان را به خوبیھا و گناھا عمل صالح انجام دھد که خداوند بدی

شود که این کارھای  پس کسی گناھکار می .»کند و خداوند آمرزنده و مھربان است می
زشت را انجام داده و توبه نکرده است و ایمان نیاورده و کارھای صالح انجام نداده 

 است.
ای که بیاِن آن در این جا مفید است، این است که استثنا اگر بعد از چند جمله  نکته

ی این جمالِت برھم  اند، در این حالت استثنا به ھمه وارد شود که به ھم معطوف شده
گردد، مگر این که دلیلی مواردی را تخصیص دھد و برخی نیز  عطف شده برمی

گردد، مگر این که دلیلی بر  قبل از استثنا) برمیی آخر ( معتقدند که: استثنا به جمله
فرماید:  ی جمالت داللت نماید، مثًال خدای متعال می تعمیم و رجوع استثنا به ھمه

ِينَ وَ ﴿ ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ يَۡرُموَن  ٱ�َّ
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
وُهمۡ ُ�مَّ لَۡم يَ� ٗة َوَ�  ٱۡجِ�ُ ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ

 ْ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  َ�ۡقَبلُوا
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ِينَ إِ�َّ  ٤ٱۡلَ�ِٰسُقونَ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � ْ  ٱ�َّ کسانی «، ]٥-٤[النور:  ﴾تَابُوا

آورند، بدیشان ھشتاد  دھند و سپس ھم چھار گواه نمی که به زناِن پاکدامن نسبت زنا می
ھستند. مگر کسانی که  دادن آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسق تازیانه بزنید و ھرگز گواھی

گردد، در این مثال  ی آخر برمی که بنابر رأی کسانی که معتقدند به جمله .»توبه کنند
گردد نه به جلد و نیز، بنابر رأی کسانی که معتقدند استثنا  برمی» الفاسقون«استثنا به 

 شان این گردد و استدالل برمی» الفاسقون«گردد، استثنا به  ی جمالت برمی به ھمه
 ی آخر اختصاص داده است. است که: در این آیه، دلیل استثنا را به جمله

َ�تَۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ ﴿فرماید:  مثال دیگر این که خدای متعال در مورد قتل خطا می
ۡهلِهِ 

َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َودِيَةٞ مُّ ْۚ  ۦٓ مُّ قُوا دَّ ن يَصَّ

َ
ٓ أ مؤمنی را آزاد ی  باید برده«، ]٩٢[النساء:  ﴾إِ�َّ

در این مثال استثنا  .»کند و خون بھایی به کسان مقتول بپردازد مگر این که آنان درگذرند
بنا به اعتقاِد - ی آخر است، یا راجع به دیه است نه آزاد ساختن برده، زیرا دیه جمله

به این خاطر که دلیلی بر این داللت کرده  -قایالن به رجوع استثنا به جمیع جمالت
 استثنا فقط به دیه اختصاص دارد.که 
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 . صفت٢
صفت معنوی است نه  -گوید چنان که شوکانی می- منظور از صفت در این جا

ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم ﴿فرماید:  ِصرِف نعت مذکور در علم نحو، مانند این آیه که می
َ�ُٰتُ�مۡ  مَّ

ُ
�ُِبُ�ُم  ...أ ٰ َوَرَ�ٰٓ ازدواج با مادرانتان بر شما «، ]٢٣[النساء:  ﴾ِ� َدَخۡلُتم بِِهنَّ ٱ�َّ

تان از مردان دیگر که تحت رعایت و کفالت شما پرورش  حرام است.. و نیز دختراِن ھمسران
که در این آیه، تحریِم ربائب (دختر زن از  .»اید شان ھمبستر شده اند و شما با مادران یافته

ری) با مادر آنان ھایی است که مرد، (ناپد مرد دیگر) محدود به آن دسته از ربیبه
آمیزش کرده است. نیز باید افزود که اگر صفت بعد از چند جمله ذکر شد، بحث در 

ی آخر، مانند بحث در مورد رجوع  ی جمالت یا به جمله مورد رجوِع صفت به ھمه
 ی جمالت است که اندکی قبل در مورِد آن سخن گفتیم. ی آخر یا ھمه استثنا به جمله

 . شرط٣
آن است که مشروط بدون آن ایجاد  -گوید امام غزالی می چنان که-شرط 

شود، ولی الزم ھم نیست که به ھنگام وجود آن مشروط نیز ایجاد شود. شرط  نمی
ھای بسیاری دارد، مانند: إن شرطیه، إذا، َمن، َمھما، حیُثما و أیَنما؛ ماننِد این آیه  صیغه

ٓ َسلَّۡمُتم مَّ فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِذَا ﴿فرماید:  که می ِ  ا ، ]٢٣٣[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡعُروِف َءاتَيۡتُم ب
که نفِی  .»ھیچ گناھی بر شما نیست به شرط این که حقوق آنان را به طور شایسته بپردازید«

مشروط به  -باشد نکره در سیاق نفی است، عام می نلفظ جناح در این جا، چو- گناه
شرط مذکور در آیه است، یعنی نفِی گناه محدود به این حالت است. مثال دیگر مانند 

ۚ ﴿فرماید:  این آیه که می َُّهنَّ َوَ�ٞ ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن ل
َ
َولَُهنَّ  ...َولَُ�ۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ُ�عُ  ا تََرۡ�تُ  ٱلرُّ ۚ ِممَّ برای شما نصف دارایی بر جای «، ]١٢[النساء:  ﴾ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن لَُّ�ۡم َوَ�ٞ
مانده از ھمسرانتان است اگر فرزندی نداشته باشند... و برای زناِن شما یک چھارِم ترکه است 

پس میراِث یک دوم و یک چھارم محدود به حالِت  .»اگر شما فرزندی نداشته باشید
ِث   فوت کرده است. فرزند نداشتن مورِّ

 . غایت٤
غایت، ھمان نھایِت شیء است که مقتضی ثبوت حکم برای ماقبِل خود و انتفای 

ھستند و الزم است که » حتی«و » إلی«ھای غایت  حکم از مابعِد خودش است. صیغه
حکِم مابعِد غایت با حکِم ماقبِل آن مخالف باشد. ھمچنین، غایت فقط دو حالت دارد، 
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ی متعدد (که بر ھم  شود و یا بعد از چند جمله ی واحد ذکر می جملهیا بعد از یک 
ی واحد ذکر شود، این بر آن داللت دارد که  معطوف ھستند) اگر بعد از یک جمله

گردد و ماقبل غایت به حکم اختصاص  مابعِد غایت از شمول و عموِم لفظ خارج می

برای «، »ة إىل أن يتخرجواأنفق عىل طالبِ الكلي«دارد، مانند این که گفته شود: 
و اگر غایت » شوند دانشجویان دانشکده ھزینه کن تا وقتی که فارغ التحصیل می

کنیم:  ی واحد قرار داشته باشد، در این صورت، نگاه می متعدد بوده و بعد از یک جمله
ی جمالت باشد، یعنی با واو عطف وارد شده باشد، حکم به ماقبِل  اگر غایت نھایت ھمه

أنفق عىل طالبِ الكليةِ إىل أن يتخرجوا ويُسافروا إىل «دو اختصاص دارد، مانند: آن 

شوند و  برای دانشجویان دانشکده ھزینه کن تا وقتی که فارغ التحصیل می«، »بالدهم
که در این مثال، حکم مختص و محدود به دانشجویان » گردند به شھرھای خود برمی

در قبل از فارغ التحصیل شدن آنان و رفتن آنان به دیار خودشان است (یعنی باید این 
ی از این دو، ماننِد فارغ التحصیل شدِن شدن یک دو امر ھر دو محقق شوند) و محقق

کند، بلکه باید ھم فارغ التحصیل شده و ھم  کردِن انفاق کفایت نمی آنان، برای متوقف
به دیار خود سفر کرده باشند. و اگر غایت به صورت بدل، یعنی با حرف تخییر وارد 

فق عىل طالب أن«شده باشد، حکم به ماقبل یکی از آن دو غایت اختصاص دارد، مانند: 

برای دانشجویان دانشکده ھزینه کن تا «، »الكية إىل أن يتخرجوا أو يسافروا إىل بالدِهم
انفاق که در این مثال، » کنند شوند، یا به دیار خود سفر می وقتی که فارغ التحصیل می

به دانشجویان محدود و منحصر است به یکی از این دو حالت: پیش از فارغ التحصیل 
شدن یکی از  ھا یا قبل از آن که به دیار خود سفر کرده باشند و انفاق با محقق شدِن آن

 گردد. این دو غایت متوقف می
عالوه بر این، علما در مورِد خوِد غایت، از این لحاظ که آیا آن ھم در حکِم ماقبل 

اند: در ماقبل خود داخل  شود؟ باھم اختالف دارند و برخی گفته (مغیا) وارد می

َها ﴿فرماید:  اند: نه؛ مانند این آیه که می د و بعضی گفتهشو می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِذَا  ٱ�َّ َءاَمُنٓوا

لَٰوةِ ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ْ فَ  ٱلصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ٱۡغِسلُوا
َ
ای کسانی «، ]٦[المائدة:  ﴾ٱلَۡمَرافِقِ وُُجوَهُ�ۡم َو�

ھا  آرنج تاھای خود را  ھا و دست ، صورتاید! ھنگامی که برای نماز به پا خاستید که ایمان آورده
ھا را نیز  شوند و در وضو باید آرنج ھا) در غسل داخل می (آرنج مرافقحال، آیا  .»بشویید
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شست؟ براساِس قوِل برخی: بله، و بنابر قوِل غیر آنان: نه، اما احتیاط مقتضی این است 
 ھا نیز شسته شوند. که آرنج

 ١داللت عام

گیری بر  ی استغراق و ھمه ایم، عام به شیوه چند بار تکرار کرده چنان که -٢٧٩
بودِن داللت عام بر این  کند، اما علما در مورد قطعی یا ظنی افراد خود داللت می
اند. برخی و از جمله: احناف، معتقدند که: مادام که تخصیص  شمول اختالف کرده

کند، اما اگر تخصیص یابد، داللت  نیافته باشد، به صورت قطعی بر افراد خود داللت می
 اش ظنی خواھد بود. مانده آن بر افراد باقی

کنند ھم، نفِی احتماِل  بودنی که این گروه آن را برای عام ثابت می منظور از قطعی
تخصیِص ناشی از یک دلیل است نه نفِی احتمال تخصیص به صورت مطلق [یعنی چه 

ین اساس، اگر دلیلی بر تخصیص آن داللت باشد و چه نباشد] و بر اناشی از دلیل 
 ماند. نکرد، داللت آن بر عموم ھمچنان به صورت قطعی باقی می

ی افراد خودش، چه قبل از  کردِن عام بر شمول ھمه گویند: داللت و جمھور می
 تخصیص و چه بعد از آن، داللتی ظنی است نه قطعی.

عام در لغت برای استغراق و  استدالل صاحبان قوِل اول به این است که لفِظ  -٢٨٠
ی افراد خود وضع شده و معنای حقیقی عام ھم ھمین است، پس  دربر گرفتن ھمه

ی افراد خود  الزم است که در زمان اطالق آن (در حالت وجود نداشتِن دلیل) بر ھمه
حمل شود و جایز نیست که از این معنا کنار زده شود مگر این که دلیلی موجود باشد 

خصیص و منحصر شدِن آن به برخی از افراد خودش داللت کند و احتمال دادِن که بر ت
تخصیص بدون این که دلیلی بر این احتمال وجود داشته باشد، قابل اعتنا نیست و به 

شود و پس، داللت عام بر شمول افراد خود قطعی باقی  و تکیه و استدالل نمیتوّجه  آن
گذارد، زیرا این  یل در آن تأثیری نمیماند و صرف احتمال تخصیص بدون دل می

 و اعتبار نیستند.توّجه  احتمال از قبیل توھم است و وھم و توھم نیز محل
شان این است که حالِت غالب  و صاحباِن قول دوم، یعنی جمھور، استدالل -٢٨١

ای که در  در عام تخصیص پیدا کردِن آن است و استقرای آن دسته از نصوص شرعی

                                           
به بعد؛  ٢٦٥/ ١؛ فواتح الرحموت ١٣٤ -١٣٢/ ١به بعد؛ أصول سرخسی  ١١٧إرشاد الفحول، ص  -١

 .٧١ -٧٠به بعد؛ محالوی، ص  ١٦٦/ ٣الموافقات 
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ھا، جز در  ی عام ام وارد شده است ھم، بر این امر داللت دارد، چه ھمهھا لفظ ع آن
اند، به حدی که در میان علما شایع شده است که  مواردی نادر، تخصیص یافته

نه البعضُ «گویند:  می صَّ مِ ن عامٍ إال وقد خُ ھیچ عامی نیست که برخی از افراد «، »ما مِ
یافتِن عام حالِت غالب و شایع دارد،  تخصیص؛ پس چون »آن تخصیص نیافته باشد

تخصیِص عام نیز به وھم است و نه توھم، بلکه امری قریب است و در نتیجه، داللت 
 عام بر استغراِق افراد خود قطعی نیست.

 ی اختالف در داللت عام ثمره
بودِن داللت عام، سبِب اختالف  اختالف علما در مورِد قطعی یا ظنی -٢٨٣، -٢٨٢

 در دو امر شده است: آنان

 . در تخصیِص عام قرآن با خاِص خبر واحد١
سّنت  نظر دارند که تخصیِص لفِظ عاِم وارد شده در قرآن با قرآن یا با علما اتفاق

نظر دارند؛  آحاد، باھم اختالفسّنت  متواتر جایز است، اما در مورد جواِز تخصیص آن با
احناف قایل به عدم جواز آن ھستند، زیرا ثبوِت قرآن قطعی و ثبوِت خبر واحد ظنی 
است و ظنی توان تخصیص قطعی را ندارد و بنابراین، نزد حنفیه، تخصیص عاِم قرآن با 

نیست، مگر این که عاِم وارده در قرآن با مخصصی ھمساِن خود در خبر واحد جایز 
رت، ماننِد نصی از قرآن یا سنتی متواتر تخصیص یابد، زیرا داللِت عام بعد از قد

تواند آن را تخصیص دھد که  گردد و در این صورت، چیزی می تخصیص، ظنی می
گویند: تخصیص عام از  خودش ھم ظنی باشد، مانند خبر واحد. ھمچنین احناف می

کننده) از لحاظ قدرت، مساوی  بیانقبیل بیاِن مراِد آن است، پس الزم است که مبین (
 تر از آن باشد. شده، در این جا منظور لفظ عام است) یا قوی با مبین (بیان

غیر حنفیه که جمھور علما ھستند، معتقدند که تخصیص لفظ عام وارد شده در 
آحاد جایز است، زیرا خبر آحاد گرچه ثبوتش سّنت  قرآن با لفظ خاِص وارد شده در

بودن داللت قطعی دارد و عام وارد شده در قرآن گرچه  خاصعّلت  به ظنی است، لکن
بودن داللت ظنی دارد؛ پس این دو باھم متعادل و  عامعّلت  ثبوت قطعی دارد، اما به

سّنت  شوند و در نتیجه، جایز است که عام وارده در قرآن با خاص وارده در برابر می

، ]٣[المائدة:  ﴾ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿ی  د تخصیص آیهآحاد تخصیص یابد، مانن

ِلُّ َميْتَتُهُ «با حدیث  .»خوردِن گوشت مردار بر شما حرام شده است«
ْ
ُهوُر َماُؤُه، احل ، »ُهَو الطَّ
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 «؛ و ماننِد حدیث »ی مردارھای آن حالل ھستند کننده است و ھمه آب دریا پاک«
َ

ال
ْهُل ِملَّتَْ�ِ َشىتَّ 

َ
کسانی که دارای دو دین مختلف باشند، از ھم ارث «، »َ�تََوارَُث أ

که عموم وارث را که در آیات مواریث وارد شده است تخصیص داده است، و  ».برند نمی

َقاتُِل «نیز حدیث 
ْ
، که ھمان عموم وارث را تخصیص داده است. ھمچنین »ال يَرُِث ال

ارُِق وَ ﴿ی  عموم آیه ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعٓوا
َ
دسِت زن و مرد سارق «، ]٣٨[المائدة:  ﴾�

قَلَّ ِمْن ُر�ِْع ِدْ�نَارٍ «، با حدیث »را قطع کنید
َ
 َ�ْطَع يِف أ

َ
دسِت سارق، به خاطر سرقت «، »ال

، تخصیص یافته است. نیز، »شود تر از یک چھارم دینار قطع نمی مالی به ارزِش کم

ُة ىلَعَ «حدیث 
َ
 ُ�نَْكُح الَْمْرأ

َ
 ىلَعَ َخاتَلَِها ال

َ
ِتَها َوال ی او  زمان با زن و خاله توان ھم نمی«، »َ�مَّ

ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم ﴿ی  عموم وارده در آیه ».ی او ازدواج کرد و با زن و عمه ِحلَّ لَُ�م مَّ
ُ
َوأ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
ْ بِأ ن تَۡبَتُغوا

َ
ازدواج با زنان برای شما «، ]٢٤[النساء:  ﴾أ

توانید با امواِل خود زنانی را جویا شوید و با  دیگری غیر از این زنان حالل گشته است و می
بازی نباشد و پاکدامن و  ایشان ازدواج کنید به این شرط که منظورتان زنا و دوست

 وقوع تخصیص عاِم قرآن بارا تخصیص داده است. بنابراین،  .»خویشتندار از زنا باشید
 آحاد و استدالل به آن، بر صحت این تخصیص داللت دارد.ت سنّ 

گویند که: تخصیص با این احادیث به  احناف در پاسخ به این استدالل جمھور می
خاطر یکی از این دو سبب صورت گرفته است: نخست، این که عاِم قرآن قبًال با دلیلی 

خود ظنی شده است و در قطعی تخصیص یافته و بدین سان، داللِت آن بر افراد دیگِر 
ی  شود، مانند آیه مانده با دلیلی ظنی جایز می تخصیص عام در آن افراد باقینتیجه، 

ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ ﴿ ِحلَّ لَُ�م مَّ
ُ
لفظی عام است و با عموم خود » ما«، که در آن ﴾...َوأ

ْ ﴿ی  شود، لکن با آیه زنان مشرک و غیر مشرک را شامل می  ﴾ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت َوَ� تَنِكُحوا
تخصیص یافته است و بعد از این تخصیص  .»با زنان مشرک ازدواج نکنید«، ]٢٢١[البقرة: 

ھا ذکر  مانند ھمان حدیثی که آن- ھم، قابلیِت تخصیص با دلیلی ظنی، چون خبر آحاد

 ىلَعَ َخاتَلِهَ «اند، یعنی حدیِث  کرده
َ

ِتَها َوال ُة ىلَعَ َ�مَّ
َ
 ُ�نَْكُح الَْمْرأ

َ
را پیدا کرده است.  -»اال

مشھور سّنت  اند، از نوع ھا استدالل کرده دوم این که احادیث دیگری که به آن
 مشھور جایز است.سّنت  دانیم که تخصیص عاِم قرآن با مستفیض ھستند و می
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حق آن است که تخصیِص عاِم قرآن با خبر واحد واقع شده است و علما نیز به آن 
گویند این احادیث مشھور ھستند، قابل قبول  که احناف میاند و این  استدالل کرده

شود، زیرا دلیلی بر این امر ندارند و اگر ھم مشھور بودِن  نیست و برایشان ثابت نمی
 -اند چنان که علمای حدیث بیان کرده- برخی از احادیث صحیح باشد، دیگر احادیث

 ی احادیث آحاد ھستند. ھمچنان در زمره
ی تنگی دارد و خیلی گسترده  ف بین جمھور و احناف دایرهدر ھر حال، اختال

از دیدگاه سّنت  یکی از انواع -ھم ذکر شدسّنت  چنان که در بحث از- نیست، زیرا
مشھور را جایز سّنت  مشھور است و احناف نیز تخصیص عام قرآن باسّنت  جمھور،

 دانند. می

 . در ھنگام اختالِف حکِم عام با حکِم خاص٢
ی معین، یکی از این دو بر حکمی داللت کرد که  بدین شکل که در یک مسأله

بودِن داللِت عام  مخالِف مدلوِل دیگری است، در این صورت کسانی که قایل به قطعی
کنند، زیرا آن دو در این  ھستند (صاحباِن قول اول) میان عام و خاص اثباِت تعارض می

ھم برابرند و در این حالت، اگر اقتراِن زمانی آن که ھرکدام دارای داللت قطعی است، با
دھد و اگر خاص متأخر از عام بود،  دو (در ورود) دانسته شد، خاص عام را تخصیص می

کند و اگر تاریخ ورود این دو مجھول  را در برخی از افرادش نسخ میآنگاه خاص عام 
شود و اگر ترجیح  بود، برحسب قواعد ترجیح، به راجح از میان عام و خاص عمل می

شود. اما کسانی که  شوند و به ھیچیک استدالل نمی نیز ممکن نشد، ھردو ساقط می
معتقدند داللِت عام بر عموم ظنی است، (صاحبان قوِل دوم) اینان میاِن عام و خاص 

کنند، زیرا داللِت خاص قطعی و داللِت عام ظنی است و قطعی  تعارضی را اثبات نمی
شود نه به ظنی، یعنی با خاص عام  ست، پس به قطعی عمل میھم مقدم بر ظنی ا

ھا)  تر آمده و خواه تاریِخ ورود (آن شود، خواه بدانیم که کدامیک پیش تخیص داده می
 برای ما مجھول باشد. این، اعتقاِد حنابله، شافعیه و موافقان آنان است.

شده که فرمود:  ثابت ج ھای این مسأله آن چیزی است که از رسول خدا از نمونه

َماُء « َعرْشُ  ِفيهِ فَ َما َسَقتُْه السَّ
ْ
، و نیز »زکات محصوالت زراعی دیمی یک دھم است«، »ال

وُْسٍق ِمَن اتلَّْمِر َصَدقَةٌ «فرماید:  این حدیث که می
َ
در «، »لَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخَْسِة أ

که حدیِث اول » دھا کمتر از پنج وسق باشد، زکات وجود ندار محصوالتی که مقدار آن
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کند که زکات محصول  شود و بیان می عام است و شامل ھم محصوِل کم و ھم زیاد می
شود و  یک دھم از آن است، ولی حدیث دوم خاص است و تنھا شامل موضوع خود می

کند که در کمتر از پنج وسق زکاتی وجود ندارد، جمھور به حدیث دوم عمل  بیان می
کنند،  باشد و به حدیث اول عمل نمی داللت آن قطعی می کنند، زیرا خاص است و می

ھا زکات را در کمتر از پنج  زیرا عام است و داللت ظنی دارد و به ھمین دلیل ھم، آن
به حدیث اول عمل ی صاحبان قول اول،  اند؛ اما احناف، از جمله وسق واجب نکرده

خاص، قطعی است و  کنند، گرچه حدیث عام ھم ھست، زیرا داللت آن، به مانند می
برخالف حدیث دوم، زکات را ھم در مقدار کم و ھم در مقدار زیاد از محصول واجب 

یابد  کند و چون احتیاط در وجوب واجب است، پس عمل به حدیث اول رجحان می می
فقرا نه دوم و نیز، حدیث اول مشھورتر از حدیث دوم است و عمل به آن برای 

 سودمندتر است.

 ١انواع عام

 عام سه نوع است: -٢٨٤
ی خصوص  عامی که داللتش بر عموم قطعی است، یعنی بر عدم احتمال اراده .١

�ِض َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ﴿فرماید:  از آن، دلیل وجود دارد، مانند این آیه که می
َ
 ٱۡ�

ِ إِ�َّ َ�َ  ی ای در زمین نیست مگر این که روز ھیچ جنبنده«، ]٦[هود:  ﴾رِزُۡ�َها ٱ�َّ
 .»ی خداست آن بر عھده

عامی که مراد از آن به طور قطع خصوص است، زیرا دلیل وجود دارد که مراد  .٢
فرماید:  ھا، مانند این آیه که می ی آن از این عام برخی از افراِد آن است نه ھمه

﴿ َ�َ ِ حج این «، ]٩٧[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡ�َۡيِت ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ
و قول الھی:  .»خانه واجب الھی است بر کسانی که توانایِی رفتن به آن جا را دارند

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد مِنُ�ُم ﴿ و ضمیر » ناس«که لفظ  .]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمهُ  ٱلشَّ
از الفاِظ عموم ھستند، لکن مراد از این » َمن«و لفظ » أقیموا«جمع در لفظ 

ی آنان، زیرا عقل مقتضی این است که  ان است نه ھمهمکّلف اظ عام برخی ازالف
افرادی چون دیوانگان و امثال آنان از کسانی که فاقِد اھلیت ھستند، از شمولی 

                                           
 .٢١٨ -٢١٧به بعد؛ خالف، ص  ٥٨الرسالة، شافعی، ص  -١
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این تکلیف خارج گردند، چنان که حدیث شریف ھم آنان را از تکلیف خارج 

َقلَُم َ�ْن «فرماید:  ساخته و می
ْ
يِبِّ َحىتَّ َ�ْتَِلَم،ُرفَِع ال وََعِن الَْمْجنُوِن  ثََالثٍَة: َعِن الصَّ

که در خواب است تا زمانی که  فردی«، »وََعِن انلَّائِِم َحىتَّ �َْستَيِْقَظ  يَفيَق َحىتَّ 
رسد و دیوانه تا زمانی که سر  شود و بچه تا زمانی که به سن بلوغ می بیدار می
تکلیف و بازخواست از دوش آنان برداشته  نیستند و قلِم  مکّلف آید، عقل می

 ٱ�َّاُس َوقُوُدَها ﴿فرماید:  ، و نیز ھمینگونه است این آیه که می»شده است
ۖ وَ  که در آن، مراد  .»آتشی که ھیزم آن انسان و سنگ است«، ]٢٤[البقرة:  ﴾ٱۡ�َِجاَرةُ

إِنَّ ﴿د: فرمای ی آنان، زیرا خدای متعال می از مردم برخی از آنان است نه ھمه
ِينَ  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدونَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰٓ َسبََقۡت لَُهم ّمِنَّا  ٱ�َّ

ُ
آنان که «، ]١٠١[األنبیاء:  ﴾١٠١أ

 .»شوند ایم، چنین کسانی از دوزخ دور نگاه داشته می ی نیک داده قبًال بدیشان وعده
ای ھمراه آن است که نافِی  یک عاِم مخصوص که عاِم مطلقی است که نه قرینه .٣

ای که نافی داللت آن بر عموم باشد،  احتمال تخصیص آن باشد و نه قرینه

�  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿فرماید:  مانند این آیه که می نُفِسهِنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ [البقرة:  ﴾َ�َ�َ

 .»قه باید به مدت سه قروء انتظار بکشندزنان مطل«، ]٢٢٨

 ١عموِم لفظ معتبر است نه خصوِص سبب
گویند:  یکی از جمالت مشھور بر زبان اصولیون و فقھا این است که می -٢٨٥

و » عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب«، »اللفظ ال بخصوص السبب العربة بعموم«
ماند، گرچه ورود آن به  عموم خود باقی میمنظور آنان از این عبارت آن است که عام بر 

ی معین ھم بوده باشد و بنابراین، نصوص و احکام  خاطر یک سبب خاص یا یک واقعه
ی آمدن این نصوص  اند که معتبر ھستند و نه اسبابی که انگیزه تحت شمول نصوص

ن آن ای عام وارد شد، عمل به عموم آن الزم است، بدو اند و پس، اگر نص با صیغه شده
شود، خواه این سبب توّجه  که به سببی که نص عام به خاطر آن وارد شده است،

ی عموم  ای که روی داده است، زیرا آمدن نص با صیغه سؤالی بوده باشد و خواه واقعه
به این معنی است که شارع اراده کرده که حکم آن سبب عام باشد نه مختص به آن 

                                           
 .١١٨ -١١٧؛ إرشاد الفحول، ص ١٣٠المسودة، ص  -١
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ھای زیادی وجود  و دیگران است. در این باب مثالسبب. این دیدگاِه حنابله و حنفیه 
 دارد، از جمله:

آمد و گفت: ما (برای سفر یا کار) بر روی دریا ھستیم  ج مردی نزد رسول خدا .١
بریم که اگر با آن آب وضو بگیریم، آب کفاف  و معموًال ھم آِب کمی با خود می

وضو بگیریم؟ رسول خدا توانیم با آِب دریا  مانیم؛ آیا می دھد و ما تشنه می نمی

ِلُّ َميْتَتُهُ « فرمود:
ْ
ُهوُر َماُؤُه، احل ی  کننده است و ھمه آب دریا پاک«، »ُهَو الطَّ

ُهوُر َماُؤهُ « که فرمایش ایشان که:» حالل ھستند مردارھای آن عام است و » الطَّ
شود و توجھی  شامل ھردو حالت راحتی و زیادی آب و سختی و کمی آبی می

 -وضو گرفتن با آب دریا باشدکه ھمان پرسش در مورد - سؤال ھم به خصوص
برد، نیاز دارد، کما این که حکم  کننده به آبی که با خود می شود، زیرا سؤال نمی

 شود. کننده ھم اختصاص ندارد، بلکه شامل ھمه می به سؤال
مرداری گذر کرد و فرمود:  بر گوسفند ج روایت شده که روزی رسول خدا .٢

؟ و در »َکنید تا دباغی نمایید و از آن استفاده کنید چرا پوست آن را نمی«
؛ »گردد ھر پوستی دباغی شود، پاک و طاھر می«روایت دیگری آمده است: 

به صورت عام وارد شده و مختص به  ج شود که قول رسول خدا مالحظه می
ود، و نیز فقط مختص به پوست گوسفند ش اند نمی آن گوسفند مرداری که دیده

شود از این لحاظ که با دباغی پاک  مردار نیست، بلکه شامل ھر پوستی می
 شود. می

آمد و گفت: این  ج روایت شده که زِن سعد بن ربیع نزد رسول اکرمسّنت  در .٣
دو دختران سعد بن ربیع ھستند؛ پدر آنان در جنِگ ُاحد ھمراه شما بود و 

به عموی آن  ج شان مال آنان را گرفته است. پیامبر عموی، کشته شد و حال
دو سوِم مال را به این دختران و یک ھشتم آن را به زن سعد «دختران فرمود: 

در  ج این حکم رسول خدا». بده و ھرچه از آن باقی ماند، برای تو خواھد بود
ر امثال این ی مردم را د این واقعه، فقط به این واقعه اختصاص ندارد، بلکه ھمه

شود و این که (مثًال) پدر دو دختر شھید شده باشد، یا این که  واقعه شامل می
 نیست.توّجه  آن دختران مالی نداشته باشند، مالک و محل
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ی معین نازل شد که در آن ھالل بن امیه  ی لعان گرچه به سبب یک واقعه آیه .٤
ه زن خود را متھم زن خود را متھم به زنا ساخته بود، لکن شامل ھر مردی ک

 شود. کند، می به زنا می
بدین شکل، ھر عامی که به خاطر یک سبِب خاص، اعم از یک سؤال یا یک واقعه 

شود و خصوص سبِب آن اعتباری ندارد، زیرا چنان که  وارد شود، به عموم آن عمل می
را  کند، بلکه الفاظ ھستند که کاری سبب چیزی را ایجاب نمی«گوید:  امام شافعی می

ھای بعد از آن،  و در زمان ج فقھای مسلمان ھم، در زمان رسول خدا». دھند انجام می
اند و کسی نیز منکر آن نشده است؛ پس این تبدیل به اجماع شده  چنین عمل کرده

 است.
اند، به خاطر  وارد شدهسّنت  ھایی که در قرآن و الزم به ذکر است که اکثر عام

اند وارد  اند یا به سبب وقایعی که روی داده مردم پرسیده اند که ھایی روی داده سؤال
کسی  -چنان که ذکر شد- اند و اند؛ اما با این وجود فقھا به عموم آن عمل کرده شده

 ھم منکر این نشده است.
شود و الفاظ آن اھمیت دارد نه احکام  در قوانین وضعی به ھمین منوال عمل می

 آن.

 مطلب سوم: مشترک
 تعریف مشترک

مشترک، از نظر اصولیون، لفظی است که افرادی با تعاریف مختلف را بر  -٢٨٦
ھای متعدد  شود. یا به تعبیر دیگر: مشترک لفظی است که با وضع سبیِل َبدل شامل می

برای دو یا چند معنا وضع شده است و پس، بر این مبنا، مشترک با یک وضِع واحد 
ھای  ھای متعدد بر مدلول ت، بلکه با وضعبرای مجموِع مدلوالِت خود وضع نشده اس

یک از معانی خود با یک وضِع جداگانه وضع شده کند، یعنی برای ھر  خود داللت می
شود و سپس، بار دیگر برای یک معنای دیگر  است، مثًال یک بار برای معنایی وضع می

 و إلی آخر.
است که » قرء«ِظ اند، لف از جمله الفاِظ مشترکی که فقط برای دو معنا وضع شده

برای ُطھر و حیض وضع شده است و از جمله الفاظ مشترکی که برای بیشتر از دو معنا 
اشاره کرد که برای چندین معنا وضع شده است، » عین«توان به لفِظ  اند می وضع شده

 ی آب، جاسوس و کاالی تجاری. از جمله: چشم، چشمه
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رت گرفته است، یعنی برای ھریک وضع این لفظ برای این معانی با وضع متعدد صو
از این معانی با یک وضع جداگانه وضع شده است. نیز، ماننِد َمولی که برای آزاد 

 ی آزادشده وضع شده است. ی برده و برده کننده

 ھای وجوِد لفِظ مشترک در زبان سبب
شود انکار کرد و علما،  و این را نمیدر زبان عربی، لفظ مشترک وجود دارد  -٢٨٧

ھا  اند که مھمترین آن تعلیل وجوِد این الفاظ در زبان، چندین سبب را ذکر کرده در
 موارد زیر است:

ھا؛ به طوری که گاھی،  اختالف قبایل عرب در وضع الفاظ برای معانی آن .١
ای دیگر ھمان  کند و سپس، قبیله ای لفظی را برای یک معنا وضع می قبیله

ای دیگر آن را برای معنایی  ید و قبیلهنما لفظ را برای معنایی دیگر وضع می
متعدد شده و لفظ در حالی به ما نقل کند و بدین ترتیب، وضع  دیگر وضع می

شود، بدون آن که علمای لغت به  ی این معانی استعمال می شود که در ھمه می
 تعدِد وضع یا تعدد واضع نص گذاشته باشند.

به صورت مجازی در شود و سپس،  گاھی یک لفظ برای معنایی وضع می .٢
گردد به طوری  شود و استعماِل مجازی مشھور می معنایی دیگر استعمال می

شود که این، معناِی مجازی لفظ است و سپس، بدین صورت به  که فراموش می
شود که این لفظ برای این دو معنای حقیقی و مجازی وضع شده  ما نقل می

 است.
معنا وضع شده است که در این گاھی لفظ برای معنای مشترکی در بین دو  .٣

صورت اطالق لفظ بر ھردو صحیح است و سپس، مردم از این معنای مشترک 
شوند و  صحت اطالق لفظ بر ھردو معنا بوده است، غافل میعّلت  که داعی و
مشترک لفظی است، مانند لفظ قرء که در لغت، برند که لفظ از نوِع  گمان می

شود که در آن عادت به امر معینی وجود دارد و به  بر ھر زمانی اطالق می
ای که عادتًا در آن  شود، یعنی زمانی دوره ھمین دلیل، به تب ھم قرء گفته می

ای که در آن قاعده  شود، یعنی زمانی دوره دھد و به زن قراء گفته می روی می
شود. نیز، ماننِد نکاح که برای  ای که در آن پاک می د و وقتی دورهشو می

شدن) وضع شده است و اطالِق این لفظ بر  (به ھم پیوستن، جمع» ضم«معنای 
ذاِت عقد ھم صحیح است، زیرا در عقد، دو لفِظ ایجاب و قبول باھم جمع 



 ٣٣٩  فصل اول: قواعد اصولی لغوی

عنای عقد شوند، و اطالِق آن بر آمیزش نیز صحیح است، لکن اطالق آن بر م می
اند که لفظ نکاح، در عقد  مشھور شده است و در نتیجه، برخی گمان برده

اند که این لفظ،  حقیقت و در دیگر معانی، مجاز است و برخی دیگر گمان برده
 جاز است.در آمیزش، حقیقت و در عقد م

لفظ در لغت برای معنایی وضع شده باشد و سپس، در اصطالح برای یک  .٤
که در لغت برای دعا وضع شده، اما » صالة«ود، مانند لفِظ معنای دیگر وضع ش

 بعد از آن، در اصطالح شرع برای ھمان عبادِت معروف (نماز) وضع شده است.

 حکم مشترک
وارد شود، در این سّنت  مشترکی در یک نص شرعی از قرآن یا اگر لفِظ  -٢٨٨

و معنای اصطالحی  اگر آن لفظ مشترِک بین معنای لغویشود:  صورت نگاه و دقت می
شرعی بود، حمل آن بر معنای دوم واجب است؛ اما اگر مشترِک بین دو یا چند معنای 

به دلیلی که بر این توّجه  لغوی بود، واجب است که بر یکی از این معانی حمل شود با
 کند. حمل داللت می

 ھایی در این باب مثال

َ�ٰقُ ﴿در قول الھی  -٢٨٩ .١ تَانِ  ٱلطَّ ، لفِظ طالق بر معنای اصطالحی شرعی، ﴾َمرَّ
شود و بر معنای لغوی  ی زناشویی صحیح اطالق می دادن به رابطه یعنی پایان

شود. نیز، در قوِل الھی  آن، یعنی گشودن مطلق قید و محدودیت، اطالق نمی

�ِيُمواْ ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ ھمان معنای شرعی و اصطالحی آن، یعنی » صالة«، از لفِظ ﴾ٱلصَّ

شود نه معناِی لغوی آن که  ت آن منظور میمعروف با ارکان و ھیأ عبادِت 
 دعاست.

سبب حمل لفظ مشترک بر معنای اصطالحی و نه لغوی آن ھم، این است که چون 
اش به معنای اصطالحِی شرعِی آن منتقل ساخته و در  شارع این لفظ را از معنای لغوی

در عرف شرع، داللت متعین و آن معنای شرعی به کار برده است. بنابراین، لفظ 
روشن خواھد داشت بر آنچه که شارع برای آن وضع کرده است و بر مسیر شرع رفتن 

 .١ھم واجب است

                                           
 .٢٩٨/ ١تفسیر مقاتل  -١
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�  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿ی  در آیه .٢ نُفِسِهنَّ ثََ�ٰثََة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ زنان مطلقه «، ]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ
اش که یا حیض  لفِظ قروء در معنای لغوی »باید به مدت سه قروء انتظار بکشند

است یا ُطھر، استعمال شده است؛ پس بر مجتھد الزم است که تالش خود را 
برای شناخِت مراد آن به کار بگیرد، زیرا شارع از آن، فقط یکی از این دو 
معنایش را اراده کرده است و مجتھدان در تبیین و دریافِت مراِد آن، برحسب 

راِت خود و میزان ترجیحی که برای قرایِن دال بر این یا آن معنی اجتھادات و نظ
بینیم که در مورد معنای  شوند، باھم تفاوت دارند و به ھمین دلیل، می قایل می

اند: به معنای ُطھر است و برخی  اند و برخی گفته قروء نیز باھم اختالف کرده
ند که مراد از آن طھر دانند؛ کسانی که اعتقاد دار دیگر معنای آن را حیض می
با تاء تأنیث وارد » ثالثة«اند، از جمله، این که: لفظ  است به قراینی استدالل کرده

کند که معدوِد این عدد مذکر است و این جا،  شده است و تأنیث بر این داللت می
طھر مذکر است نه حیض. پس مراد از قرء طھر است. گروه دوم نیز به قراینی 

خاص است، پس به صورت قطعی » ثالثة«از جمله، این که: لفظ استدالل دارند، 
کند و بنابراین، مدِت عده سه قروء کامِل بدون کم و  بر معنای خود داللت می

زیاد است و تنھا راه برای رسیدن به این مقدار آن است که قرء بر معنای حیض 
ه منظور از است ککند، این  حمل شود و چیزی که این معنا را تأکید و راجح می

گاھی نبودِن زن)  بودِن) رحم از حمل (یعنی حامله یافتن از برائت (و خالی ِعده آ
 شناساند. است و این حیض است که این امر را به ما می

�ن َ�َن رَُجٞل يُورَُث ﴿فرماید:  مثال دیگر از این نوع، این که: خدای متعال می
وِ 

َ
ٞ َكَ�ٰلًَة أ ة

َ
که  »شد... اگر مرد یا زنی به طریق کالله از آنان ارث برده می«، ]١٢[النساء:  ﴾ٱۡمَرأ

خود شود که بعد از  لفظی مشترک است و بر کسانی اطالق می» کاللة«در این جا، لفظ 
نیز بر کسانی از وارثان اطالق  ] و فرزند ندارند؛٢، و مادر١پدر [منظور پدر و جد است

شود که نه پدر ھستند و نه فرزند (شخص مرده) و نیز بر خویشان از غیر جھِت پدر  می
شود. پس بر مجتھد واجب است که با مراجعه به قراین و نصوِص  و فرزند اطالق می

وارده در باب مواریث، معنای مورد نظر از آن را روشن کند که این جا ھم، بر ھمین 

                                           
 . مترجم١٥٢/ ٣المنتقی شرح الموطأ، باجی  -١
 .٢٠٠/ ١به بعد؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  ٤٣١به بعد؛ شرح المنار، ص  ٣٥٢/ ٢آمدی  -٢
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اساس، ترجیح جمھور فقھا بعد از استقرای نصوص وارده در باب مواریث، آن است که: 
مراد از کالله، معنای اول است، یعنی کسی که بعد از مرگ خود نه پدر (و مادر و 

 جدی) به جا گذاشته و نه فرزندی.

 عموم مشترک
ده ی معانی وضع ش معنِی آن این است که لفِظ مشترک اطالق شود و ھمه -٢٩٠

برای آن لفظ مشترک از آن اراده شود. اصولیون در مورد این مسأله بر چند قول 
 اند: اختالف کرده

 ی معانی را از آن اراده کرد و پس، توان ھمه جمھور اصولیون معتقدند که: نمی .١
استعمال مشترک فقط در یک معنا جایز است و بنابراین، جایز نیست که با یک 

انی وضع شده برای آن اراده شود. استدالل این گروه ی مع استعماِل واحد، ھمه
ی معانی خود وضع نشده  آن است که: مشترک با یک وضع واحد برای ھمه

ھای متعدد برای معانی خود وضع شده است، یعنی برای  است، بلکه با وضع
ی  ی ھمه ھریک از معانی خود با یک وضع جداگانه وضع شده است، پس اراده

یک اطالق واحد، مخالف اصل وضع آن است و این ھم جایز معانی از آن با 
نیست. توضیح مطلب این که مشترک بر سبیل بدل بر معانِی خود داللت دارد، 

کند و یک باره بر  نه به صورت شمول، یعنی بر این معنا یا بر آن معنا داللت می
خود با  ی معانی کند، زیرا وضِع این لفظ برای ھمه ی آن معانی داللت نمی ھمه
ھای متعدد صورت گرفته است و ھمین نیز فرق بین عام و مشترک است،  وضع

افراِد مشموِل لفظ خود داللت ی  زیرا عام بر سبیل شمول و استغراق بر ھمه
 کند، نه بر سبیل بدل. می

جایز است، زیرا گرچه اصل در مشترک این است که بر یک معنا اطالق شود،  .٢
اش نیز از آن اراده شود و در  ی معانی باره ھمه اما جایز ھم ھست که به یک

شود. استدالل این  این صورت، از حیث شمول بر مدلول خود، مانند عام می
وارد شده است، زیرا خدای متعال قول آن است که در قرآن چنین چیزی 

نَّ ﴿فرماید:  می
َ
لَۡم تََر أ

َ
� َ َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  � � ٱ�َّ �ِض َوَمن ِ�  ٱلسَّ

َ
ۡمُس وَ  ٱۡ�  ٱلشَّ

بَاُل وَ  ٱ�ُُّجومُ وَ  ٱۡلَقَمرُ وَ  َجرُ وَ  ٱۡ�ِ َوآبُّ وَ  ٱلشَّ  ،]١٨[الحج:  ﴾ٱ�َّاِس� َوَ�ثِ�ٞ ّمَِن  ٱ�َّ
ی کسانی که در  ھا و ھمه ای که تمام کسانی که در آسمان ای و ندانسته آیا ندیده«

ا و درختان و جانوران و بسیاری از ھ زمین ھستند و خورشید و ماه و ستارگان و کوه
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که سجود، به معنای گذاشتن پیشانی بر زمین  ؟»برند مردم برای خدا سجده می
است و این در مورد انسان است و در مورد غیر انسان، به معنای خضوع و 

شود، این دو، دو معنای مختلف و  انقیاد جبری است، و چنان که مالحظه می
ند که در نص وارد شده است و ھمین داللت دارد بر ھست» یسجد«مراد از لفظ 

ی معانی آن در این استعمال، جایز  ی ھمه آن که استعماِل لفظ مشترک و اراده
 است.

اند که: سجود که در آیه، به معنای نھایت  گروه اول در جواب این استدالل گفته
این معنا، ھم در بودِن آن است و  به اختیاری یا اجباریتوّجه  بدونخضوع و انقیاد 

شود و بنابراین، این کلمه از قبیل مشترک معنوی  انسان و ھم در غیر انسان، محقق می
در آیه به خضوع اختیاری » کثیر من الناس«است نه مشترک لفظی، ولی در ذکِر لفظ 

 ای شده است. اشاره
اند و معتقدند که: در حالت نفی، جایز است که  ای قایل به تفصیل شده عده .٣

وم از آن اراده شود، اما در حالت اثبات جایز نیست؛ مثًال اگر کسی سوگند عم
کردن با موالِی باال  خورد که با َموالِی فالنی صحبت نکند، در صورِت صحبت

شود. نیز، اگر کسی یک سوِم  دست و موالِی زیر دسِت آن شخص، حانث می
یت به خاطر اموال خود را برای موالی یا موالی خود وصیت کرد، این وص

نبودِن موصی له باطل است، زیرا اسِم مولی مشترک است بین آزاد  معین
ی آزاد شده و مشترک ھم در حالت اثبات، ھیچ عمومی  ی برده و برده کننده
 ندارد.

شود و  راجح قوِل جمھور است و بنابراین، از مشترک فقط یکی از معانی آن اراده می
 شود. ی معتبر شناخته می قرینهبه توّجه  معنای مورد نظر ھم با

 مبحث دوم: لفظ به اعتبار استعمالش در معنی
لفظ، به اعتباِر استعمالش در معنای وضع شده برای آن یا در غیر آن معنا،  -٢٩١

شود که عبارتند از: حقیقت، مجاز، صریح، کنایه. در زیر، به  به چھار قسمت تقسیم می
 کنیم. بحث میاختصار، در مورد ھریک از این انواع 



 ٣٤٣  فصل اول: قواعد اصولی لغوی

 حقیقت -اول
شده در معنایی که برایش وضع شده است.  حقیقت، لفظی است استعمال -٢٩٢

این حقیقت، گاھی لغوی است و گاھی شرعی و گاھی عرفی. حقیقِت لغوی به واضِح 
لغت و حقیقِت شرعی به شارع و حقیقِت عرفی به عرِف خاص یا عرف عام منسوب 

 است.
ه در معنای لغوِی وضع شده برای آن استعمال شده است کلفظی  حقیقت لغوی:

است، مانند شمس، قمر و نجوم که این الفاظ لغتًا برای این اجسام نورانِی معروف وضع 
 اند. شده

اش به کار رفته است، یعنی در  لفظی است که در معنای شرعی حقیقِت شرعی:
ای عبادات خاص و معنای مورد نظر شارع از آن، مانند: صالة، حج و زکات در معن

 ھا. معروف، و نیز مانند: ازدواج و طالق و خلع برای معانِی شرعِی وضع شده برای آن
اش، یعنی در معنایی که عرف بر  در معنای عرفیلفظی است که  حقیقت عرفی:

استعمال لفظ در آن جاری است، به کار رفته است، خواه این عرف عرفی عام باشد و 
ی معین یا یک علِم خاص، مانند  به صاحباِن یک حرفه خواه عرفی خاص و مخصوص

شود و مانند لفظ  ی معروف اطالق می ی نقلیه که در عرف عام بر وسیله» سیارة«لفظ 
گردد. نیز، ماننِد الفاظ اصطالحِی مستعمل در عرف  که بر چارپایان اطالق می» دابة«

ب در عرف لغویون و حد ھای گوناگون یا علمی از علوم، چون رفع و نص صاحبان حرفه
نزد فقھا و انذار و فسخ و إقاله در نزد و ماھیت در نزد علمای منطق، و فقه در 

 حقوقدانان و...

 حکم حقیقت
ی انواع مختلف حقیقت، ثبوت معنایی است که در اصطالِح افراد  حکِم ھمه -٢٩٣

شود  منتفی نمیطرف گفتگو برای لفظ وضع شده است و این که لفظ از آن معنا جدا و 
د به آن است و بنابراین، (مثًال) اگر کسی ھزار دینار برای فرزنِد زیمتعّلق  و حکم

توان به  شود نه کسی دیگر، زیرا نمی ثابت میوصیت کرد، وصیت برای فرزند زید، 
فرماید:  فرزند زید گفت که او فرزند زید نیست. نیز، مانند آنچه که خداوند متعال می

ْ َوَ� َ�ۡقتُ ﴿ َم  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس لُوا ُ َحرَّ ِ  ٱ�َّ  ب
� إِ�َّ کسی را که خداوند «، ]١٥١[األنعام:  ﴾ٱۡ�َّقِ

که در آن، لفظ قتل در معنی  .»کشتنش را حرام کرده است مکشید جز از روی حق
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کشتن و جان ستاندِن انسان حقیقت است و نھی ھم متوجه این حقیقت است و 
 ق مرتکب چنین عملی شد.توان به ناح بنابراین، نمی

یکی دیگر از احکام حقیقت این است که حقیقت بر مجاز رجحان دارد و به ھمین 
دلیل، ھرگاه امکاِن حمل لفظ بر حقیقت وجود داشته باشد، حکم برای حقیقت ثابت 

شود نه معنای مجازی) و بدین  شود نه مجاز (یعنی لفظ حمل بر معنای حقیقی می می
زی را برای ولد (فرزنِد) زید وصیت کرد، وصیت برای فرزند زید ترتیب، اگر کسی چی

شود نه برای فرزنِد فرزند زید، زیرا َوَلد در فرزند صلبی است و بالفصل حقیقت  ثابت می
شود نه بر مجاز، زیرا تا  است و در فرزنِد فرزند مجاز است و لفظ بر حقیقت حمل می

قط است، چرا که مجاز جانشین وقتی که عمل به حقیقت ممکن باشد، مجاز سا
 شود. حقیقت است و جانشین ھم معارض و مخالف اصل نمی

 مجاز -دوم
مجاز لفظی است که در غیر معنای وضع شده برای خودش استعمال شده  -٢٩٤

ای وجود دارد و نیز  به خاطر آن که میان لفظ و این معناِی غیر حقیقی عالقه و رابطه
شود، مانند استعماِل لفظ  ی معنای حقیقِی لفظ می ارادهای ھست که مانع از  قرینه

أَسد برای مرد شجاع. این رابطه و عالقه ھم معنایی جامع (قدر مشترک) است بین 
معنای اصلِی لفظ و معنایی که لفظ در آن استعمال شده است که در این مثال، عالقه، 

است که صالحیت ای  ھمان شجاعت است؛ و منظور از قرینه ھم، عالمت و نشانه
ی معنای حقیقی لفظ از جانب متکلم و داللت این که او فقط  داللت بر عدم اراده

 معنای مجازی را اراده کرده است، دارد.

 انواع عالقه
یعنی اشتراِک معنای حقیقِی لفظ و معنای مجازی مستعمٌل  مشابھت: -٢٩٥ .١

دینه ھجرت به م ج فیِه آن در یک وصف معین، مثًال ھنگامی که رسول خدا

ماه بر ما «، »طلع البدر علينا«کردند، مردم مدینه در استقبال از ایشان فرمودند: 
تشبیه، نورانی بودِن ماه در آسمان و که قدر مشترک در این » طلوع کرد

خالد » «خالٌد اسٌد «گوییم:  است. نیز مانند این که می ج سیمای رسول خدا
ترک ھستند. نیز چنان که فرد مش، زیرا ھردو در صفِت شجاعت »شیر است
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نامیم، چون وصِف مشترک روباه و وی مکار  گر راه روباه می کار و حیله فریب
 ھاست و... بودِن ھردوی آن

یک چیز به حالت، یعنی صفِت سابق آن نامگذاری شود، مثًال خدای یعنی  َکون: .٢

ْ ﴿فرماید:  متعال می ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰٓ َوَءاتُوا
َ
اموال یتیمان را به آنان «، ]٢[النساء:  ﴾أ

اند،  که منظور از یتیمان افراِد بالغ و رشیدی است که قبًال یتیم بوده .»بدھید
که فرِد صغیری است که پدر وی فوت کرده است - دادن مال به یتیم زیرا پس

فقط بعد از بالغ و  -شود) (و بعد از بلوغ، دیگر اسم یتیم بر وی اطالق نمی

ْ وَ ﴿فرماید:  پذیرد، زیرا خدای متعال می شدِن وی انجام میرشید   ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٱۡ�َتلُوا
ٰٓ إِذَا بَلَُغواْ  ْ فَإِۡن َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَ  ٱ�َِّ�حَ َح�َّ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  ٱۡدَ�ُعٓوا

َ
، ]٦[النساء:  ﴾إَِ�ِۡهۡم أ

و اگر از آنان صالحیت و  رسند یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سن ازدواج می«
 .»شان را بدیشان برگردانید ُحسِن تصرف دیدید، اموال

شود که در آینده به آن منجر یعنی شیء به چیزی نامگذاری  أول (منجر شدن): .٣

ٓ ﴿فرماید:  شود، مانند این آیه که در نقل حال دوسِت یوسف در زندان می می إِّ�ِ
ۡعِ�ُ َ�ۡٗر�ۖ 

َ
َرٮِٰ�ٓ أ

َ
یعنی  .»فشارم من در خواب دیدم که شراب می«، ]٣٦[یوسف:  ﴾أ

 فشارم که تبدیل به شراب خواھد شد. انگوری را می
رو و قدرتی که برای ایجاد یک اثر معین دارد، یعنی یک چیز به نی استعداد: .٤

يتٌ «شود:  نامیده شود، چنان که گفته می مُّ ممُ که » َسم میراننده است«، »السُّ
 ُکشندگی وجود دارد. که در آن قدرت منظور این است

یعنی محل و جا ذکر شود و حال (چیزی که در آن است) مدنظر باشد،  حلول: .٥

که  .»از شھر بپرس«، ]٨٢[یوسف:  ﴾ٱلَۡقۡر�َةَ ِل  َٔ َوۡ� ﴿فرماید:  مانند این آیه که می
منظور آن است که از مردم شھر سؤال کن، و محل را ذکر کرده و حال را اراده 

 یعنی آِب نھر جاری شد.» َجری الّنھُر «کرده است. نیز مانند: 
یعنی جزء اطالق شود و مراد از آن کل باشد و کل اطالق  یت و عکس آن:جزئ .٦

و قول الھی  ﴾َفكُّ رََ�بَةٍ ﴿شود و از آن جزء اراده شود. مورد اول، ماننِد قول الھی 

در این دو آیه » رقبة«که منظور از  ﴾َ�َتْحرِ�ُر رََ�بَةٍ ﴿ی ظھار  در مورد کفاره
برده مراد است (یعنی گردِن برده را ذکر و شخِص برده است، ولی آزاد کردِن 
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ِ� َ�بَّۡت يََدآ ﴿فرماید:  شخِص برده را اراده کرده است). نیز، ماننِد این آیه که می
َ
أ

که در این  .»گردد نابود باد ابولھب و حتمًا ھم نابود می«، ]١[المسد:  ﴾١لََهٖب َوتَبَّ 
آیه، جزء [یعنی دست] اطالق شده و کل، یعنی شخص ابولھب اراده شده است. 

َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ َءاَذانِِهم﴿فرماید:  مورد دوم، ماننِد این آیه که می
َ
، ]١٩[البقرة: ﴾َ�َۡعلُوَن أ

که منظور سِر انگشتان است و کل  .»برند ھایشان فرو می نگشتان خود را در گوشا«
 (انگشتان) را اراده کرده و جزء (سِر انگشتان) را مورد نظر دارد.

اطالق شده،  مسّبب اراده شود، یا مسّبب یعنی سبب اطالق شود و ت:سببیّ  .٧
فالنی خون برادرش «گوید:  سبب اراده شود. مورد اول، مانند این قول که می

ی برادرش را گرفت و صرف کرد، زیرا  که منظور این است که دیه» را خورد
ای بوده است که برادِر زنده مستحق  شدن خوِن برادِر مقتول، سبِب دیه ریخته

عده «ھری به زن خود بگوید: آن شده است. مورِد دوم، مانند این که شو
شمردن  دادن زن باشد، زیرا طالق سبب عده و منظور او از آن طالق» بشمار

 را اطالق کرده ولی سبب را اراده نموده است. مسّبب است که در این صورت،
شود و  ی آن مشابھت باشد، ِاستعاره نامیده می ھا، مجازی که عالقه عالوه بر این
 شود. چیزھایی غیر از مشابھت باشد، مجاز مرَسل نامیده میی آن  مجازی که عالقه

 انواع قرینه
 شود، چند نوع است: ی معنای حقیقِی لفظ می ای که مانع از اراده قرینه -٢٩٦

جرةِ «این که کسی بگوید: مانند  ی حسی: قرینه .١ ن هذه الشَّ از این «، »أكلتُ مِ
ت خوردم، زیرا حس که منظور این است که از ثمِر این درخ» درخت خوردم

 کند. ی خوردِن عین درخت را منع می اراده
یعنی برحسب عرف و شرایط و اوضاع، مانند این که زن  ی عادیه یا حالیه: قرینه .٢

قصد خروج از خانه را داشته باشد اما مرد بخواھد او را از بیرون رفتن منع کند 

که » مطلقه ھستیاگر خارج شوی، «، »إن خرجتِ فأَنتِ طالق«و به وی بگوید: 
شود نه در مواقع  سخن مرد حمل بر خروج از خانه در آن موقعیت زمانی می

 دیگر.
گویی و دفاع  گرفتن کسی در یک دعوا، که بر پاسخ مانند وکیل ی شرعیه: قرینه .٣

شود نه بر نزاع و  وکیل در برابر استدالالِت خصم در نزد قاضی حمل می
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ین معانی شرعًا ممنوع ھستند. نیز، مانند خصومت و تجاوز بر طرف دعوا، زیرا ا

ِيَن آَمُنوا يَا﴿ھای مذکر، مانند  الفاظ عام وارده با صیغه َها ا�َّ ُّ�
َ
که بر افراد  ﴾�

شود، زیرا معلوم شده که در عرف شرع، تکلیف  مذکر و مؤنث، ھردو حمل می
 شود. عام است و شامل زن و مرد ھردو می

 حکم مجاز
یافتِن حکم به آن، مانند این آیه  زی برای لفظ و تعلقثبوت معناِی مجا -٢٩٧ .١

َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن ﴿ فرماید: که می
َ
ۡو َجآَء أ

َ
و یا این که از «، ]٤٣[النساء:  ﴾ۡلَغآ�ِِط ٱأ

معنای در این جا، َحدِث اصغر است و » غائط«که منظور از  .»پیشاب برگشتید
باشد و حکم به آن معناِی  نمیحقیقی این لفظ که مکاِن پشت است، مدنظر 

ی نماز و فراھم  کردن در ھنگام اراده کند که ھمان تیمم پیدا میتعّلق  مجازی

ۡو َ�َٰمۡسُتُم ﴿فرماید:  نبودِن آب است. نیز، مانند این آیه که می
َ
[النساء:  ﴾ٱلّنَِسآءَ أ

ز که در این آیه، منظور ا .»و یا این که با زن ھمدیگر را لمس کردید«، ]٤٣
[بنابر نظر غیر شافعیان] معنای مجازِی آن یعنی آمیزش است، نه » مالمسه«

 ای که لمس با دست است. معنای حقیقی
تا وقتی که حمِل لفظ بر معنای حقیقی ممکن باشد، لفظ بر معنای مجازی  .٢

شود، یعنی تا مادامی که ممکن باشد، کالم بر حقیقت حمل شود، بر  حمل نمی
حقیقت اصل است و مجاز فرع و جانشیِن آن است و  شود، زیرا آن حمل می

آوریم  بدیھی است که تا جایی که اصل ممکن باشد به جانشین یا فرع روی نمی
لکن اگر حمل کالم بر معنای حقیقی متعذر شد، در این صورت به معنای 

شود، زیرا ِاعمال و به کارگیرِی کالم بھتر از مھمل  مجازی روی آورده می
ست و بنابراین، اگر کسی ھزار دینار برای ولد (فرزند) زید وصیت گذاشتن آن ا

شود و به ھمین دلیل، وصیت فقط  کرد، کالم حمل بر معنای حقیقی آن می
شود؛ اما اگر زید فرزنِد صلبی نداشت، در این  برای فرزند ُصلبِی زید ثابت می

ه و وصیت کنیم: اگر فرزنِد فرزند داشت، کالم بر آن حمل شد صورت، نظر می
است و » ولد«شود، زیرا فرزند فرزند، معنای مجازِی لفِظ  برای او ثابت می

حمل لفظ بر معنای حقیقی آن متعذر شده است و به ھمین دلیل، به معنای 
حمل تعذر عّلت  آوریم، اما اگر فرزند فرزند ھم نداشت، کالم به مجازی روی می
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توّجه  ھمل گذاشته شده، به آناش، م آن بر یکی از دو معنای حقیقی و مجازی
گذاشتِن کالم است ادعای فرزندی در صورتی که  شود. نیز، ھمانند مھمل نمی

 تر از مدعی باشد. فرد مورِد ادعا از نظر سنی بزرگ

 جمع بین حقیقت و مجاز
ممکن نیست که از یک لفِظ واحد، در حالت واحد، ھم معنای حقیقی اراده  -٢٩٨

ھا مراد باشند، مانند این که گفته  بدینگونه که ھر دوی آن شود و ھم معنای مجازی،

و مراد از آن، ھم شیر درنده باشد و ھم مرِد شجاع، زیرا آنچه که » ال تقتل األسد«شود: 
شود، ھمان معنای حقیقی است و اگر  در ھنگام اطالِق لفظ به ذھن متبادر می

برای این معنای مجازی متعین  ی معنای مجازی یافت شود، لفظ ای دال بر اراده قرینه
ی  گردد. برخی نیز قایل به جواز اراده ی معنای حقیقی منتفی می شود و اراده می

 اند، اما صحیح رأی اول است. حقیقت و مجاز باھم شده
مجازی که معنای حقیقی ھم تحت آن مندرج است، آری، استعماِل لفظ در معنایی 

نامند و ممکن است، مانند  عموم مجاز میصحیح و ھمان چیزی است که علما آن را 
شود. نیز، مانند  ھا را شامل می بر اصل که در این صورت، مادر و جده» أم«حمل لفظ 

گذارد و منظور وی از پا  ی فالنی نمی این که کسی سوگند بخورد که پا به خانه
 ه وسبب برای ورود است و او سبب را ذکر کردگذاشتن ورود باشد، زیرا پا گذاشتن 

را اراده کرده است؛ این معنایی مجازی و شامل ھر نوع ورود، بدون کفش یا با  مسّبب
شود نه با  شود. در این صورت، سوگنِد وی با عموِم مجاز است که شکسته می کفش، می

 جمِع بین حقیقت و مجاز.

 صریح و کنایه -سوم
 صریح

کثرت استعمالش در آن معنا و مراد، عّلت  از آن، بهلفظی است که مراد  -٢٩٩
أنِت «کامًال روشن است، خواه این معنا حقیقی باشد و خواه مجازی. مورد اول، مانند: 

ی نکاح و لفظی صریح در این معناست.  که این لفظ حقیقتی شرعی در ازاله» طاِلٌق 

لفظی صریح است، که این لفظ گرچه مجاز است اما  ﴾ٱلَۡقۡرَ�ةَ ِل  َٔ َوۡ� ﴿مورد دوم، مانند: 
باشد. نیز، مانند این  کردن از مردِم شھر است، صریح می زیرا در این که مراد از آن سؤال

جرةِ «قول:  ن هذه الشَّ مھجور بودِن معنای حقیقی عّلت  ، که این جمله به»واهللاِ ال آكلُ مِ
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آن، یک مجاز مشھور است، زیرا خوردِن عین درخت عادتًا متعذر است و در نتیجه، 
 شود. ی درخت می سوگند وی حمل بر معنای مجازی آن، یعنی خوردن میوه

 حکم صریح
موَجب و مقتضای لفظ صریح، بدون نیاز به نیت، ثابت است، یعنی به ِصرِف  -٣٠٠
حکم به آن متوقف بر نیت تعّلق  کند و پیدا میتعّلق  آوردن کالم، حکم به آن بسر زبان

تکلم آن را نیت کرده باشد یا نیت نکرده باشد، متکلم نیست، یعنی فرقی ندارد که م
زیرا معنای آن روشن و صریح است، مانند لفظ طالق که شارع آن را سبِب وقوع 
جدایی بین زن و شوھر قرار داده است و بر این اساس، به مجرِد تلفظ به لفِظ طالق 

باشد و وقوع این حکم قضاءًا ثابت و جاری است اگر شرایط صحت طالق وجود داشته 
شدن از بند را از لفِظ طالق داشته است، سخن وی  اگر مرد ادعا کند که او نیِت خالص

شود، زیرا لفظ در معنی طالق صریح است و قاضی به ظاھر آن حکم  تصدیق نمی
ی قبول با آن که شارع این  صیغهشدِن  کند. نیز، ماننِد لفظ بیع در صورت ھمراه می

مبیع از فروشنده به خریدار مقرر کرده است و بنابراین، به لفظ را سبِب انتقال مالکیت 
ی ایجاب و قبول و در صورِت وجوِد شرایِط الزم برای اعتبار و صحت  مجرِد ذکر صیغه

شود، خواه عاقدان معنای این الفاظ را نیت کرده و  بیع، این حکم ثابت و جاری می
 خواه نیت نکرده باشند.

 کنایه
عنی است که چیزی گفته شود و از آن چیزی غیر از معنی در لغت، به این م -٣٠١

خودش اراده شود؛ و در اصطالح، لفظی است که معنای مورد نظر از آن برحسب 
شود، خواه این لفظ  ای فھمیده نمی ر و مخفی شده و جز با قرینهقاستعمال مست

ىلَ « مانند این که مردی به زن خود بگوید: ،١حقیقت باشد یا مجاِز غیر متعارف بْلُكِ عَ حَ

بِكِ  ارِ ، یا »ات برو نزد خانواده» «الحقي بأھلِک «، یا »افسارت بر دوش خودت است«، »غَ
 که این عبارات کنایه از طالق ھستند.» عده بشمار» «اعتدی«

                                           
گویند: حقیقِت مھجور کنایه است و حقیقت مستعمل صریح است و مجاِز متعارف  اصولیون می -١

 .٩٩صریح است و مجازی غیر متعارف کنایه است. محالوی، ص 
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 حکم کنایه
حکم کنایه این است که موَجب و مقتضای آن فقط با نیت یا داللت حال است که 

و نیت وی از بیان این » اعتدی«که مرد به زن خود بگوید: شود، مانند این  ثابت می
قول طالق باشد، یا این که مرد ھمین سخن را بعد از آن که زن از وی طلب طالق کرد 
به وی بگوید. نیز، از دیگر احکام کنایه این است که: چیزھایی چون حد قذف که با 

ن، مثًال اگر شخصی به دیگری شوند و بنابرای شوند، با کنایه ثابت نمی شبھات ساقط می
گوید  [یعنی به طور کنایه به او می» اما من زناکار نیستم«، »أما أنا فلسٌت بزاٍن «گفت: 

آید، زیرا کنایه است و  که تو زناکار ھستی] این جمله قذِف موجب حد به حساب نمی
 ند.ک ی آن ساقط می شود که حد قذف را از گوینده ای می بودِن مراِد آن شبھه خفی

 مبحث سوم: داللت لفظ بر معنی
لفظ، به اعتباِر واضح یا خفای داللت آن بر معنای خود، به دو قسمت تقسیم  -٣٠٢

ی  شود: واضُح الّدالله و غیِر واضح الدالله که در پی، در دو مطلِب جداگانه درباره می
 گوییم. ھردو قسمت سخن می

 مطلب اول: واضح الداللة
ر نوع است: ظاھر، نص، مفسر، محکم. اساِس این واضح الداللة چھا -٣٠٣

ھاست که ظاِھر در  بندی ھم تفاوت این انواع در قوت و ضعِف وضوح داللِت آن تقسیم
این بین از کمترین وضوح برخوردار است و بعد از آن، نص قرار دارد و سپس، وضوح 

رسد. حال،  گیرد و سپس، وضوِح داللت در محکم به نھایت خود می در مفسر شدت می
 گوییم. ی ھرکدام از این انواع سخن می در ادامه درباره

 ظاھر -اول
ظاھر در لغت، به معنای واضح است و در اصطالح، آن چیزی است که مراد  -٣٠٤

از آن ِبنفِسه، یعنی بدون توقف بر امری خارجی (خارج از خود آن) آشکار است ولی 
م نیست (یعنی معنای ظاھری ھدف اصلی مراِد آن، در اصل، مقصود و ھدِف سیاِق کال

َحلَّ ﴿فرماید:  مانند این آیه که میمتکلم نیست)، 
َ
ُ َوأ ْ وََحرََّم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ، ]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلّرَِ�ٰوا

که این آیه ظاھر است  .»و خداوند بیع (خرید و فروش) را حالل و ربا را حرام کرده است«
کردِن بیع و تحریم ربا، زیرا این معنا ھمان معناِی ظاھری و متبادر به ذھن از  در حالل
ی خارجی ندارد و  است و ھیچ نیازی ھم به یک قرینه» حرم«و » أحل«ی  دو کلمه
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 مقصوِد اصلِی سیاق آیه نیز نیست، زیرا مقصود اصلی از آیه بیاِن ناھمسانِی بیع و ربا و
گفتند: بیع ھم مانند رباست. نیز مانند این آیه که  رد قول کسانی است که می

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿فرماید:  می ْۚ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما ، ]٧[الحشر:  ﴾ٱنَتُهوا
چیزھایی را که پیامبر برای شما آورده است، اجرا کنید و از چیزھایی که شما را از آن «

در اوامر و  ج که ظاھر است در اطاعت از رسول خدا .»ازداشته است، دست بکشیدب
ی کریمه به ذھن  نواھی ایشان و این معنا ھمان معنایی است که از نفِس الفاظ این آیه

شود، اما این معنا مقصود اصلِی آیه نیست، زیرا آیه در اصل  متبادر و فھمیده می
در تقسیم فیء، که  ج ریزی شده است برای داللت بر وجوب اطاعت از رسول خدا پی

وجوب مطلق اطاعت از ایشان ھم داللت دارد. ھمچنین مانند این به صورت َتَبعی بر 

ْ فَ ﴿فرماید:  آیه که می َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفتُۡم  ٱلّنَِسآءِ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن  ٱنِ�ُحوا
�َّ َ�ۡعِدلُواْ فََ�ِٰحَدةً 

َ
رید، با دو یا با زنان دیگری که برای شما حاللند و دوست دا«، ]٣[النساء:  ﴾�

ترسید که نتوانید میان زنان دادگری و عدالت را  سه یا چھار زن ازدواج کنید. اگر ھم می
ی  شود که آیه ظاھر است در اباحه مالحظه می .»رعایت کنید، به یک زن اکتفا کنید

اما این معنای اصلی سیاق آیه نیست، ھا حالل است،  ازدواج با زنانی که ازدواج با آن
د زوجات تا چھار زن در ھنگاِم نترسیدن ی تعّد  قصود اصلِی آن، تنھا بیان اباحهبلکه م

از رواداشتن ستم در حق آنان است و بیان این که اگر خوِف عدم دادگری وجود 
در  ج داشت، باید به یک زن اکتفا شود. مثال دیگر، این حدیث است که وقتی از پیامبر

ِلُّ «فرماید:  ، ایشان میشود مورد طاھر بودن آب دریا سؤال می
ْ
ُهوُر َماُؤُه، احل ُهَو الطَّ

که ظاھر است » ی مردارھای آن حالل ھستند کننده است و ھمه آب دریا پاک«، »َميْتَتُهُ 
در حکِم مرداِر دریا، چون که مقصوِد اصلی سیاِق حدیث این نیست، زیرا سؤال در مورد 

 آب دریا شده بود نه در مورد حکم مردار دریا.

 حکم ظاھر
ساختن آن از معنای ظاھری و  ظاھر، احتمال تأویل، یعنی منصرف -٣٠٥ .١

ی معنایی دیگر از آن را دارد، مثًال: اگر عام باشد تخصیص یابد و اگر  اراده
شود و بر معنای مجازی حمل شود، نه بر معنای حقیقی و  مقّید مطلق باشد

 دیگر انواع تأویل.
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ظاھر واجب است، مادامی که دلیلی مقتضِی عدول از عمل به معنای ظاھرِی  .٢
یعنی تأویل آن به معنایی غیر از معنای ظاھریش وجود  معنای ظاھریش،

نداشته باشد، زیرا اصل عدِم کنار زدِن لفظ از ظاھرش است، مگر این که دلیلی 
کردِن آن از معنای ظاھریش گردد؛ مانند این آیه که  مقتضِی منصرف

َحلَّ وَ ﴿فرماید:  می
َ
ُ أ ْ وََحرََّم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ، که ظاھر است در ]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلّرَِ�ٰوا

بودِن آن، لکن بیع خمر از آن تخصیص یافته و انجام این نوع  عموم بیع و حالل
ھا ھم  ھای مورد نھی شارع که این بیع جایز نیست، و نیز بیع معدوم و سایر بیع

 شوند. ز ظاھر این آیه نمیداخل در عموم بیِع حالِل مستفاد ا
شدن است، زیرا بعد از وفات ایشان  قابل نسخ ج ظاھر، در زمان رسول خدا .٣

 دیگر نسخی وجود ندارد.

 نص -دوم
ی خود و بدون  نص، در اصطالح، آن چیزی است که با نفِس لفظ و صیغه -٣٠٦

سیاِق کالم توقف بر یک امر خارجی، بر معنا داللت دارد و این معنا مقصوِد اصلی از 
 .١است

بنابراین، نص از جھِت داللت بر معنای خود، آشکارتر از ظاھر است و این آشکار 
بودن نص ھم ناشی از این است که کالم برای بیان ھمان معنا وارد شده است نه به 

َحلَّ ﴿فرماید:  ی خودش؛ مثًال خداوند متعال می خاطر ذات صیغه
َ
ُ َوأ وََحرََّم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ

ْۚ ٱ ، که این آیه ظاھر است در تحلیِل بیع و تحریم ربا و نص است در ]٢٧٥[البقرة:  ﴾لّرَِ�ٰوا
است که از آیه به ذھن  -تفاوت بین بیع و ربا - نات داشتن بیع با ربا، زیرا ھمین متفاو

شود و ھمین معنا مقصود اصلِی سیاق آیه ھم ھست، زیرا این آیه  متبادر و فھمیده می
 گفتند: بیع ھم مانند ِرباست. به کفاری وارد شد که می در جواِب رد

                                           

نصوص قرآن و «شود:  نیز اطالق و گفته می ج ی آیات قرآن و احادیث رسول خدا نص، بر ھمه -١
و بدین ترتیب، لفِظ نص، با این معنی، شامِل ظاھر و نص و مفسر و محکم با معانی » نصوِص سنت

 شود. ھا می اصطالحی (و خاص) آن
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 حکم نص
است که نسخ را ھم  ج نص قابل تأویل است و فقط در زمان رسول خدا -٣٠٧

پذیرد و عمل به آن واجب است، مادام که دلیلی دال بر تأویل آن، یعنی دال بر  می
ی چیز دیگری غیر از معنای منصوص، وجود نداشته باشد، اما اگر  عدول از آن و اراده

 شود. دلیلی بر تأویِل آن وجود داشت، به موجب تأویل عمل می

 فرق بین ظاھر و نص
تر از داللت ظاھر بر معنای خودش  ص بر معنای خود واضحداللت ن -٣٠٨ .١

 است.
معنای نص ھمان مقصوِد اصلی از سیاق کالم است، اما معنای ظاھر مقصوِد  .٢

 َتبعی سیاق کالم است نه معنای اصلی آن.
 احتمال تأویل نص بعیدتر از احتمال تأویل ظاھر است. .٣
 شود. ح داده میاگر نص و ظاھر باھم تعارض یابند، نص بر ظاھر ترجی .٤

 تأویل
است، مانند این » بازگشت«به معنای » آل َیوول«تأویل در لغت، مأخوذ از  -٣٠٩

وِ�لِهِ  ٱبۡتَِغآءَ وَ ﴿فرماید:  قول الھی که می
ۡ
، (که تأویل آن، در این جا) یعنی ]٧[آل عمران:  ﴾تَأ

در اصطالح گردد.  شود و آنچه که معنی آیه به آن بازمی میآنچه که آیه بدان منجر 
بودن، حمل کردن لفظ است بر غیِر مدلول ظاھری آن با  شرعی، تأویل از حیِث تأویل

این توجیه که لفظ احتماِل این معنای غیر ظاھر را دارد، ولی تأویِل صحیح این است 
که لفظ بر غیِر مدلول ظاھریش حمل شود با احتماِل وجود آن معنای غیر ظاھری در 

کند.  حمل این لفظ بر آن معنای غیر ظاھر را تقویت میلفظ و بودن دلیلی که 
ساختن لفظ از معنای ظاھر آن  گوید: تأویل منصرف ی التلویح در تعریف آن می نویسنده

به یک معنای مرجوح است که این لفظ به خاطِر داللت دلیلی احتمال داشتِن آن 
 معنای مرجوح را دارد.

ال تأویل را دارند و در نتیجه، از معنای قبًال ذکر شد که ظاھر و نص، ھردو احتم
شوند، به خاطر وجود دلیلی که  ظاھر و متبادر به ذھِن خود به معنای دیگری برده می

نساختِن لفظ از معنای ظاھر آن است. این  مقتضِی این تأویل است؛ اما اصل منصرف
باید  سخن بدان معنی است که حمل لفظ آن بر معنای غیر ظاھرش، یعنی تأویل آن،
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مستند به یک دلیل مقبول باشد و به ھمین دلیل ھم، تأویل دو نوع است: تأویِل 
صحیِح مقبول، و تأویِل فاسِد مردود. تأویل صحیح آن است که شرایط صحت تأویل در 

 آن وجود دارد و این شرایط عبارتند از:
اما  د.لفظ قابل تأویل باشد؛ و دانستیم که الفاِظ قابل تأویل ظاھر و نص ھستن .١

 مفسر و محکم، ھیچکدام قابِل تأویل نیستند.
لفظ احتمال تأویل را داشته باشد، یعنی احتمال معنایی را که لفظ به آن  .٢

داشته باشد، اما اگر اصًال احتمال آن  -ولو به صورت مرجوح- شود منصرف می
 را نداشته باشد، تأویل صحیح نخواھد بود.

یا قیاس یا اجماع یا فلسفه و حکمِت تأویل مبتنی بر دلیلی معقول از نص  .٣
تشریع و مبادی عمومی آن باشد و اگر مستند به دلیلی مقبول نباشد، تأویل 

 مقبول نیست.
 تأویل معارض با یک نص صریح نباشد. .٤

ترین دلیلی برای  ی این شرایط، تأویل گاھی تأویلی نزدیک به فھم بوده، کم به عالوه
تأویلی دور از فھم است و ھیچ دلیلی برای آن  کند و گاھی ھم اثبات آن کفایت می

کند، بلکه در آن، باید دلیلی قوی وجود داشته باشد که آن را تأویلی قابل  کفایت نمی
 شود. ی تأویل غیر مقبول بوده، رد می قبول و جایز گرداند و إال به منزله

فاد از ھای تأویِل صحیح (مورد قبول) است تخصیِص عموم بیع مست از نمونه -٣١٠

َحلَّ ﴿قوِل الھی 
َ
ُ َوأ  ھای معینی چون بیع معدوم نھی با سنتی که از بیع ﴾ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ

ھای مستفاد  ی دیگِر این نوع از تأویل این است که عموِم مطلقه کرده است و نیز، نمونه

�  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿فرماید:  از این آیه که می نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ ، ]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

تخصیص یافته به زنانی که با آنان  .»زنان مطلقه باید به مت سه قروء انتظار بکشند«

َها ﴿فرماید:  آمیزش شده است، زیرا خدای متعال می ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ إِذَا نََ�ۡحتُُم  ٱ�َّ َءاَمُنوٓا

ۖ �ُ  ٱلُۡمۡؤمَِ�ٰتِ  وَ�َها ٖ َ�ۡعتَدُّ ة وُهنَّ َ�َما لَُ�ۡم َعلَۡيهِنَّ مِۡن ِعدَّ ن َ�َمسُّ
َ
 ﴾مَّ َطلَّۡقتُُموُهنَّ مِن َ�ۡبِل أ

اید! ھنگامی که با زناِن مؤمن ازدواج کردید و پیش  ای کسانی که ایمان آورده«، ]٤٩[األحزاب: 
بر آنان نیست تا حساب آن ای  از ھمبستری با ایشان آنان را طالق دادید، دیگر برای شما عده

ھا به غیر زنان حامله تخصیص یافته است، زیرا  کما این که عموم مطلقه .»را نگه دارید
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ْوَ�ُٰت ﴿فرماید:  وضع حمل است، چه خدای متعال می حاملهی زنان  عده
ُ
ۡ�َالِ َوأ

َ
 ٱۡ�

 ۚ ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
 .»وضع حمِل آنان استی زنان باردار  عده«، ]٤[الطالق:  ﴾أ

(گوسفند)، است در این حدیث » شاة«ھای درست و روا، تأویل لفِظ  از جمله تأویل

ْرَ�ِعَ� َشاًة َشاةٌ «شریف: 
َ
ی این تأویل،  به قیمت و بھای گوسفند که در نتیجه »َوِ� لُكِّ أ

تعداد واجب در زکاِت چھل گوسفند، یک گوسفند یا «شود:  معنِی حدیث چنین می
به دلیل آن که مقصود از زکات رفع نیاز مستمندان است و این مقصود » مِت آن استقی

شود، با  آوردِن خوِد گوسفند و بخشیدنش به فقیر حاصل می ھم، ھمانطور که با بیرون
 .١شود کردن قیمت گوسفند و تقسیِم آن میان مستحقان نیز حاصل می مشخص

حمل ھبه بر بیع به خاطر وجود دلیلی  و از جمله تأویالِت جایز حمل بیع بر ھبه و
 دال بر این امر است، چه ھر کدام از این دو لفظ، در کل احتماِل ھمدیگر را دارند.

گاھی ھم، تأویل بعید است و مستند به یک دلیِل مقبول نیست که چنین تأویلی 
وز شود، مانند این که در روایت آمده که فیر جایز نبوده، در نتیجه مقبول واقع نمی

به  ج أسلمی در حالی که دو خواھر را در عقد خود داشت اسالم آورد، پس رسول خدا
؛ معنای ظاھر و »خواھی نگه دار و دیگری را طالق بده ھرکدام را که می«وی فرمود: 

به فیروز اذن داده که ھرکدام را  ج متبادر به فھم از این روایت آن است که رسول خدا
احناف این حدیث را تأویل کرده و یگری را نگه دارد، اما دخواھد طالق دھد و  که می

دادن زِن دوم است، اگر در یک عقد  داشتِن زن اول و طالق اند: معنای حدیث نگه گفته
ھردو را به عقد خود درآورده باشد و دلیِل این تأویِل احناف ھم قیاِس چنین فردی بر 

عقِد پشِت سِر ھم به عقد ازدواج مسلمانی است که دو خواھر را در یک عقد یا در دو 
خاطر تأویل  نیاستناِد احناف ضعیف است و به ھم خود درآورد. اما این دلیِل مورد

ی کیفیت ازدواج فیروز با  از فیروز درباره ج شود، زیرا رسول خدا آنان تأویلی بعید می
عقد به  آن دو سؤال نکرد و نپرسید که آیا وی آن دو را در یک عقد واحد و یا در دو

گویند،  بود که احناف می عقد خود درآورده است. نیز، اگر مراد از حدیث آن چیزی می
 شپرسید و یا این که در ابتدا حکم را برای این سؤال را از وی می ج حتمًا رسول خدا

نمود، زیرا فیروز تازه به اسالم گرویده و با احکام اسالمی آشنا شده بود و از  تبیین می

                                           
ھای بعید به حساب آورده و در نتیجه، آن را مقبول نگرفته  آمدی این تأویل حنفیان را از تأویل -١

 .٧٩، ص ٣ج  است. آمدی،
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م بود که احکام اسالمی به وی شناسانده شوند؛ و بنابراین، چون چنین این رو الز
آید و در  چیزھایی روی نداده است، پس تأویِل احناف ضعیف و مرجوح به نظر می

 نتیجه، مقبول نیست.

 مفسر -سوم
مفسر مأخوذ از فسر به معنای کشف است؛ پس مفسر یعنی چیزی که  -٣١١

معنای آن مکشوف است؛ و در اصطالح، آن است که وضوح آن بیشتر از وضوِح نص 
کند به نحوی که در آن احتمالی برای  است و خود بر معناِی تفصیلی خود داللت می

، ]٣٦[التوبة:  ﴾َكآفَّةٗ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َ�ٰتِلُواْ وَ ﴿فرماید:  مانند این آیه که میماند،  تأویل باقی نمی
یک اسِم ظاھر عام است، » مشرکین«ی  که در این آیه کلمه .»ی مشرکان بجنگید با ھمه«

ذکر » کافة«ی  لکن احتمال تخصیص ھم در آن وجود دارد، اما چون بعد از آن کلمه
شود. نیز، مانند این آیه که  شده است، احتمال تخصیص از بین رفته، لفظ مفسر می

ِينَ وَ ﴿فرماید:  می َ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ يَۡرُموَن  ٱ�َّ ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَ ُ�مَّ ل
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
وُهمۡ ۡم يَ� ثََ�ٰنَِ�  ٱۡجِ�ُ

ةٗ  دھند و سپس ھم چھار گواه  کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می«، ]٤[النور:  ﴾َجۡ�َ
احتمال تأویل ندارد، » ثمانین«که در آن لفِظ  .»آورند، به آنان ھشتاد تازیانه بزنید نمی

مال مقداری کمتر یا بیشتر را ندارد، پس این لفظ مفسر زیرا عددی معین است و احت
است. ھمچنین، ماننِد این آیه که در مورد نفی عده از زنانی که قبل از آمیزش با آنان 

ۖ ﴿فرماید:  اند می مطلقه شده وَ�َها ةٖ َ�ۡعَتدُّ دیگر «، ]٤٩[األحزاب:  ﴾َ�َما لَُ�ۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ
» تعتدونھا«ی  که کلمه .»آنان نیست تا حساب آن را نگاه داریدای بر  برای شما عده
شدِن عده را به غیر مدت معمولی که زن مطلقه آن را در انتظار  احتمال تأویل

شود. نیز، مانند  کند و در نتیجه، عده در این جا از قبیل مفسر می گذراند، نفی می می

یک طالق خودت را جاری «، »قي نفسكِ واحدةطلِّ «این که کسی به زن خود بگوید: 
خاص است و احتمال تأویل به سه طالق را دارد، اما » طلقی«که در این جا، لفِظ ». کن

احتمال تأویل مرتفع شده است. ھمچنین مانند الفاظی که در » واحدة«با ذکر لفظ 
اند  صیل داده شدهفبه صورتی قطعی تسّنت  اند و در قرآن کریم به صورت مجمل آمده

ی  شوند، مانند آیه ھا را زایل کرده است که چنین الفاظی نیز مفسر می ماِل آنکه اج

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ َوأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتُوا ِ َ�َ ﴿ و ﴾ٱلزَّ إَِ�ۡهِ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡ�َۡيتِ ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ
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که توانایِی رفتن به آن جا حج این خانه واجب الھی است بر کسانی «، ]٩٧[آل عمران:  ﴾َسبِيٗ�ۚ 

معانِی نماز و زکات و حج را تفصیل داده و با اقوال و افعاِل  ج زیرا رسول خدا .»را دارند
ھا را بیان نموده است و بدین ترتیب، این الفاظ از قبیِل مفسری  خویش مقصود از آن

 شوند که احتمال تأویل ندارد. می

 حکم مفسر
لی که تفصیل داده شده است و به ھر آنچه که عمل به مفسر، به ھمان شک -٣١٢

قطعًا بر آن داللت دارد، واجب است و در زمان رسالت ھم احتمال نسخ دارد اگر از 
 به دلیل انقطاع وحی، قرآن و ج احکام قابل نسخ باشد؛ اما بعد از وفات رسول خدا

 شوند که احتماِل نسخ ندارد. ھردو از نوِع محکمی میسّنت 

 تفسیر و تأویلفرق بین 
شود، ھمان تفسیِر مستفاد از  تفسیری که مفسر با آن غیر قابل تأویل می -٣١٣

ھای مذکور از نصوص قرآنی ذکر شد، یا تفسیر  نفِس صیغه است، چنان که در مثال
مستفاد از بیان تفسیری و قطعِی وارد شده از جانب خوِد شارع است، چنان که در 

ھا را تفسیر کرده  نبوی آنسّنت  کردیم کهذکر کات و حج ھای مربوط به نماز و ز مثال
و غیر قابل تأویل ساخته است و این تفسیر ھم ملحق به نفِس صیغه یا لفظ شده، جزئی 

به یک دلیل توّجه  گردد؛ اما تأویل نوعی بیاِن مراد لفظ به طریق اجتھاد با از نص می
ری که تفسیر در مورد شده است، قطعی نیست، آن وارد  ظنی است، لکن به ماننِد مفسَّ

یعنی در تفسیر بیاِن مراِد نص از جانب خود شارع است و به ھمین دلیل، تأویِل 
مجتھدین غیر قطعی است و ممکن ھم ھست که مراد چیزی باشد غیر از آنچه که آنان 

 اند. اظھار داشته

 محکم -چھارم
اصطالح شرعی، لفظی محکم در لغت، به معنِی ُمتَقن و استوار است و در  -٣١٤

است که داللتش بر معنای خویش بسیار آشکار و قوی و بیشتر از داللت مفسر بر 
 معنای خود است و قابل تأویل و نسخ ھم نیست.

ندارد، زیرا وضوح داللت آن به حدی رسیده که با وجود  تأویلپس محکم احتمال 
نیز نیست، زیرا بر حکم شود، ھمچنین قابل نسخ  آن احتمال ھرگونه تأویلی منتفی می

پذیرد، مانند نصوص  ای داللت دارد که به طبیعت خود تبدیل و تغییر را نمی اصلی
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وارده در مورد ایمان به خدا و روز آخرت و پیامبران، تحریم ظلم و وجوِب عدل؛ یا این 
شود که  پذیرد، لکن مقترن به چیزی می که به طبیعِت خود تبدیل و تغییر را می

سازد، مانند این آیه که خدای متعال در مورِد قذف  نسخ آن را منتفی میاحتماِل 

بَٗداَوَ� َ�ۡقبَ ﴿فرماید:  کنندگاِن زناِن محَصن می
َ
ْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � و ھرگز «، ]٤[النور:  ﴾لُوا

و نیز قول خدای متعال در مورد تحریم ازدواج با زنان  .»دادن آنان را نپذیرید گواھی

ن تُۡؤُذواْ رَُسوَل ﴿فرماید:  بعد از وفات ایشان که می ج رسول خدا
َ
ِ  َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ  ٱ�َّ

ۡزَ�َٰجهُ 
َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
ِ  ۥَوَ�ٓ أ بًَدا ۦٓ مِۢن َ�ۡعِده

َ
و شما ھرگز حق ندارید که بعد «، ]٥٣[األحزاب:  ﴾�

فرماید:  نیز مانند این حدیث که می .»از مرگ او ھمسرانش را به ھمسرِی خویش درآورید

َهاُد َماٍض « ِ
ْ
ِقيَاَمةِ اجَل

ْ
 يَْوِم ال

َ
این نوع از محکم را ». جھاد تا روز قیامت وجود دارد«، »إىِل
نامند و در این جا ھم ھمین نوع منظور است. گاھی ھم نصی به خاطر  محکٌم لعینه می

نامند،  را محکم لغیره میشود که آن  و انقطاِع وحی، محکم می ج وفات رسول خدا
 ولی این نوع در این جا منظور بحث ما نیست.

 حکم محکم
عمل به آنچه که محکم به صورِت قطعی بر آن داللت دارد، واجب است و  -٣١٥

 احتمال اراده غیر معنای خود و نسخ و ابطال را ھم ندارد.

 مراتب واضح الداللة
ع است که عبارتند از: ظاھر، نص ذکر شد که واضح الداللة چھار نو قبالً  -٣١٦

ی این انواع واضح الداللة ھستند، لکن از حیث قدرِت وضوِح  مفسر و محکم. ھمه
ھا بر مراد خود، باھم متفاوت ھستند و از لحاِظ قدرِت وضوح، به ترتیب  داللِت آن

ھا با  عبارتند از: محکم، مفسر، نص و ظاھر. تأثیر این تفاوت در ھنگام تعارِض آن
شود و بر این اساس، اگر نص و ظاھر باھم تعارض یافتند،  دیگر است که روشن میھم

تر از داللت ظاھر است و اگر نص و مفسر باھم  شود، زیرا داللت آن روشن نص مقدم می
شود.  ی انواع دیگر ترجیح داده می شود و محکم بر ھمه تعارض یافتند، مفسر مقدم می

 ھایی برای این موارد ذکر خواھد شد. ترجیح، مثال در فصل سوم و در بحث از تعارض و
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 مطلب دوم: غیر واضح الداللة
که در داللت آن بر معنایش خفا و ابھامی وجود دارد و بنفسه بر  استلفظی  -٣١٧

کند، بلکه داللت آن بر معنایش متوقف بر یک امر خارجی  مراد خودش داللت نمی
 است.

غیر واضح الداللة، از نظر خفای معنا، چند مرتبه دارد که از آن میان، بیشترین خفا 
دارد. در زیر، در » خفی«و بعد » مشکل«و سپس » مجمل«و بعد از آن » متشابه«را 

 یک از این انواع، به صورت جداگانه بحث خواھد شد.مورد ھر 

 خفی -اول
شکار دارد و فقط این ھست که خفی لفظی است که بر معنای خود داللت آ -٣١٨

در انطباق معنای آن بر برخی از افرادش ابھام و خفایی وجود دارد که برای رفع این 
ابھام یا خفا در این بخش از افراد، نیاز به نظر و تأمل بیشتری ھست، مانند لفظ سارق 

ارُِق وَ ﴿فرماید:  در این آیه که می ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يۡ  ٱۡ�َطُعوٓا
َ
دست «، ]٣٨[المائدة:  ﴾ِدَ�ُهَما�

صورت مخفیانه از سارق کسی است که مال دیگران را به  .»زن و مرد سارق را قطع کنید
دارد. ظاھر از لفظ سارق  ِحرِز مثل آن کاال (محل نگھدارِی خاصِّ امثاِل آن کاال)، برمی

مردم را با  شود و حتی کسانی را که اموال خود را شامل میی افراد  این است که ھمه
برند و جیب بر  نوعی از مھارت و تردستی و در زمان بیداری مردم از آنان به سرقت می

آورند و به  شوند و نیز، کسانی را که کفن مردگان را از قبر بیرون می (طرار) نامیده می
شود. لکن اختصاص نوع اول به اسم  شوند، شامل می برند و نباش نامیده می سرقت می

اختصاص نوع دوم به اسم نباش، معنای لفظ سارق را در مورد این دو نوع، تر و  جیب
خفی ساخته است، زیرا انطباق معنای اسم سارق بر این دو از نفِس لفظ فھمیده 

خفا ھم آن است عّلت  شود، بلکه برای این انطباق به یک امر خارجی نیاز است. نمی
ن اسامی بدان معنی است که این آید که اختصاص این دو به ای که به ذھن چنین می

بر  شود که: اختصاص جیب دو از افراد لفظ سارق نیستند، لکن با نظر و تأمل روشن می
گردد، چه فرد با  به این اسم به وجوِد مقداری بیشتر از معنای سرقت در عمل وی برمی

را طلبی از غفلت مالباخته کاال  مھارت و چاالکی در زمان بیداری مردم و با فرصت
تر است؛ پس لفظ  تر و جرم او زشت سرقت وی خطرناک -به این اعتبار- دزدد، پس می

گردد. دلیل اختصاص  شود و حد سرقت بر او نیز جاری می سارق شامل او ھم می
معنای سرقت در کار وی است، زیرا وی مال مرغوبی را از نباش به این اسم ھم، نقصان 
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شخص قبر صالحیت این را دارد که حرز باشد و نه دزدد، زیرا نه  حرز یا حافظ آن نمی
مرده صالحیت این را دارد که حافظ کفن باشد؛ پس لفظ سارق شامل وی نشده، حد 

 شود. شود، بلکه فقط مجازات تعزیری برای وی تعیین می سرقت بر وی جاری نمی
ور بود؛ اما جمھ / آنچه گفتیم، براساس دیدگاه برخی از فقھا چون امام ابوحنیفه

اختصاص وی به این اسم نافِی شود، زیرا  معتقدند که: لفظ سارق شامل نباش ھم می
انطباق معنای سرقت بر وی نیست، بلکه این اختصاص فقط مانند اختصاِص نوعی 
معین از انواع یک جنس به یک اسم است که با این وجود باز ھم در تحت شمول آن 

وعی از انواع جنِس دزد است، پس اسم جنس مندرج خواھد بود و در این جا نیز، ن
گویند قبر حرز نیست، قولی مردود  کند، و این ھم که می سارق بر وی نیز صدق می

است، زیرا قبر صالحیت این را دارد که نسبت به کفن حرز باشد، زیرا حرز ھر چیزی 
و شود که مال  است و این که کفن چیز مرغوبی نیست، مانع این نمی مناسب با آن چیز

دارای ارزش و قیمِت مالی نباشد، پس این شرط که شیِء به سرقت رفته باید مال و 
شود و بنابراین، حد  دارای ارزش و بھای مالی باشد، در این مورد (کفن) ھم محقق می

 شود. این قول جمھور راجح است. سرقت بر نباش نیز جاری می

 يَرُِث «فرماید:  مثال دیگر خفی لفظ قاتل در این حدیث شریف است که می
َ

ال
َقاتُِل 

ْ
که این لفظ عام است و با ظاھر خود، ھم شامِل قاتِل ». برد قاتل ارث نمی«، »ال

و داللت آن بر قاتِل عمد ظاھر و آشکار است،  شود عمد و ھم شامِل قاتل به خطا می
لکن در انطباق معنای آن بر قاتِل به خطا نوعی خفا و ابھام وجود دارد که سبب آن 

شدن از ارث، یک مجازات است و  شدن قتل به خطا بودن است، زیرا محروم وصیفت
بنابر عادت ھم، قاتِل عمد و قاتل به خطا، از لحاظ استحقاق مجازات باھم فرق دارند، 

شدن از ارث باھم مساوی ھستند و آیا معنای حدیث بر  حال آیا در این جا در محروم
؟ برخی از فقھا معتقدند که: قاتل به خطا در این شود، یا خیر قاتِل به خطا منطبق می

شود، شامل  مجازات مساوی قاتِل عمد شده و لفِظ قاتل، چنان که شامِل قاتِل عمد می
شوند. استدالل این رأی  گردد و بنابراین، ھردو از ارث محروم می قاتل به خطا نیز می

کند و  کشد، صدق می بدان است که اسم قاتل بر آن فردی ھم که به خطا کسی را می
پس در مجازاِت نیز، این فرد در احتیاط ورزیدن و پرھیز کردن کوتاھی نموده است، 

شدن از ارث یک  شود، و ھمچنین محروم تقصیری که کرده است از ارث محروم می
مجازات قاصر و ناقص است نه کامل، پس معنی در مساوی داشتن قاتل به خطا با قاتِل 
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وجود ندارد و اختالفی که این دو باھم دارند، در مجازات قصاص  عمد در این مجازات
شود) و نیز اگر قاتل  شود، اما قاتِل عمد قصاص می است (که قاتِل به خطا قصاص نمی

و ادعای خطا کردن وّراث  به خطا از ارث محروم نشود، این امر منجر به شیوع قتل بین
ی ایجاد جرم و جلوگیری از تالش  ذریعه شود؛ پس برای سدِّ این باب و سدِّ  در قتل می

ھا، واجب است که این قاتل ھم از ارث محروم  برای رسیدن به اشیاء قبل از زمان آن
شود. اما برخی دیگر از فقھا معتقدند که: لفظ قاتل در این حدیث شریف شامل قاتل به 

کامل،  شود، زیرا این قاتل سوءنیت نداشته است و پس نه مستحق مجازات خطا نمی
 شدن از ارث. یعنی قصاص است و نه مستحق مجازات قاصر، یعنی محروم

ھا  ھر لفظ دیگری که داللِت ظاھری بر معنای خود دارد اما در انطباق آندر مورد 
بر برخی از افراد خود ابھام و خفا وجود دارد و لفظ نسبت به این افراد خفی است نیز، 

اساس، چند لفظی یا بعد از تأمل و نظر بر این افراد وضع به ھمین منوال است و بر این 
یابد و یا این که معنای لفظ بر آن افراد  ھا ھم سرایت می نیز منطبق شده، حکم به آن

ھا جاری  ھا آمد حکم بر آن شود که در این صورت، چنان که در مثال منطبق نمی
 شود و نظریات فقھا در این باب باھم اختالف دارد. نمی

 یحکم خف
ای که سبِب خفا در انطباق لفظ بر برخی از افراد خود شده است،  در عارضه -٣١٩

واجب است که نظر و تأمل شود و سپس، اگر مشاھده شد که لفظ شامل آن ھم 
داده شده، حکم آن لفظ را شود، آن مورد عارض شده ھم از افراد لفظ قرار  می
گر مشاھده شد که لفظ شامل آن بر ذکر شد. اما ا چنان که در مورد جیب گیرد؛ می

 چنان که در مورد نباش ذکر شد. گیرد؛ شود، حکم آن لفظ را نمی نمی
ی تأمل و نظر خود باھم  باید دانست که در این موارد، فقھا گاھی در نتیجه

 شوند. کنند و گاھی باھم دچار اختالف می نظر پیدا می اتفاق

 مشکل -دوم

، یعنی »أَشكلَ عيلَّ كذا«گوید:  مشکل، مأخوذ از این قول است که فرد می -٣٢٠
ھای خود درآمیخت و برای من مبھم و دو پلھو و پیچیده  فالن چیز با امثال و نمونه

شد. مشکل، در اصطالح اسم است برای چیزی که مراد از آن به دلیل اختالط و 
شده است به نحوی که مراد از آن را اش با موارد مشابِه خود، مشتبه  آمیختگی
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توان دریافت مگر با دلیلی که آن معنا را از بین سایر موارد مشابھش تمییز دھد، به  نمی
عبارت دیگر، مشکل اسم کالم یا لفظی است که احتماِل معانی متعددی دارد و مراد 

آن  یکی از آن معانی است، لکن چون داخل و آمیخته در موارد مشابه خود، یعنی
شده و تمییز آن از معانی متعدد شده است، به این سبب این معنا بر شنونده مخفی 

موارد مشابھش به طلب و تأمل نیاز پیدا کرده است. پس، سبِب خفا در مشکل نفط 
ی خود بر مراد از خود داللت ندارد،  ی آن است، چرا که مشکل با صیغه لفظ و صیغه

پس این لفظ با خفی مراد از آن را تبیین نماید.  ای خارجی الزم است که بلکه قرینه
چنان که بیان - تفاوت دارد، زیرا خفای موجود در خفی از نفِس لفظ نیست، بکله

فقط ناشی از به شبھه افتادن در انطباِق معنای آن بر برخی از افراد به دلیل  -گردید
 وجود برخی عوامِل خارج از لفظ است.

ل، لفظ مشترک است، چون که لفظ مشترک، در ھای مشک از جمله مثال -٣٢١
لغت برای بیشتر از یک معنا وضع شده است و بنفسه بر یک معنای معین داللت ندارد، 

 شود. بلکه معنای مورد نظر از آن فقط با وجود قراین خارجی است که مشخص می
آراء مجتھدان در این باره باھم اختالف دارد، مانند آنچه در لفظ قروء در این آیه 

ِ  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿فرماید:  ھست که می �َّۡصَن ب نُفِسِهنَّ ثََ�ٰثََة قُُروٓءٖ َ�َ�َ
َ
زنان «، ]٢٢٨[البقرة:  ﴾أ

ردو این لفظ برای معنای طھر و حیض، ھ .»مطلقه باید به مدت سه قروء انتظار بکشند
کنند. نیز،  وضع شده است و این قراین ھستند که معنای مورد نظر از آن را معین می

تُواْ َحۡرثَُ�ۡم ﴿فرماید:  در این آیه که می» یأنّ «ی  مانند کلمه
ۡ
�َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

ٰ ِشۡئُتمۡ  َّ�
َ
که  زنان شما محل بذرافشانی شما ھستند؛ پس از ھر راھی«، ]٢٢٣[البقرة:  ﴾�

(چگونه) و به » کیف«در لغت به معنی » یأنّ «این لفظ  .»خواھید به آن محل درآیید می
شود و قراین و سیاق نص است که مراد آن را  (از کجا) استعمال می» ِمن أین«معنی 

اند و نص بر تعمیم احوال داللت دارد نه بر تعمیم  کنند و این کار را ھم کرده تعیین می
تواند با زن خود  قراین بر این داللت دارند که مرد به ھر کیفیتی میھا (یعنی  محل

آمیزش نماید، اما کیفیت ھرگونه که باشد، وی باید فقط از محل تولید نسل با زن خود 
 آمیزش نماید).
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 حکم مشکل
بنابراین، حکم مشکل آن است که: باید در قراین و دالیِل دال بر معنای  -٣٢١

ای که از این بحث و بررسی  بحث و بررسی بشود و به نتیجه مورد نظر از لفظ مشکل
ھا و معانِی لفظ نظر  ی مفھوم آید، عمل شود، به این شکل که ابتدا در ھمه به دست می

ھا ضبط شوند و آنگاه، برای استخراِج معنای مورد نظر، تأمل و دقت  ی آن شده، ھمه
 شود.

 مجمل -سوم
است و مأخوذ از این قول است که مجمل، در لغت به معنای مبھم  -٣٢٢

چنان که امام - یعنی موضوع را مبھم کرد، و در اصطالح» أمجلَ األمرَ «گویند:  می
ی مجمل  لفظی است که مراد از آن فقط با استفسار از گوینده -گوید سرخسی می

شود و با بیانی از جانب او که با آن مراد لفظ شناخته شود. پس مجمل  فھمیده می
ت که مراد از آن خفی است به نحوی که مراد از آن فقط با بیان و تفسیری از لفظی اس

ای وجود ندارد که بر معنای مورد  شود، زیرا ھیچ قرینه جانب متکلِم آن لفظ فھم می
قصد متکلم داللت کند. پس سبب خفا در مجمل لفظی است نه عارضی، یعنی لفظ 

ای ھم  کند و قرایِن لفظی یا حالیه نمیی خویش بر مراد از خود داللت  مجمل با صیغه
برای تبیین مراد آن وجود ندارند، بلکه مراجعه به خوِد شارع الزم است تا مراد از لفظ 

 شناخته شود.
سبِب اجمال، گاھی این است که لفظ از نوع الفاظ مشترکی است که قراینی ھمراه 

و گاھی سبِب اجمال غرابت  ھا را معین کند ھا وجود ندارد تا معنای موردنظر از آن آن

�َ�ٰنَ إِنَّ ﴿فرماید:  در این آیه که می» ھلوع«لفظ است، مانند لفظ   ﴾١٩ُخلَِق َهلُوً�  ٱۡ�ِ
و به ھمین دلیل ھم، خود  .»طاقت و ناشکیبا آفریده شده است آدمی کم«، ]١٩[المعارج: 

ُه ﴿فرماید:  قرآن آن را تفسیر کرده و در آیات بعد از آن می ُّ إَِذا َمسَّ �ذَا  ٢٠َجُزوٗ�  ٱل�َّ
ُه  تاب و  کند، سخت بی ھنگامی که بدی به او رو می«، ]٢١-٢٠[المعارج:  ﴾٢١َمُنوً�  ٱۡ�َۡ�ُ َمسَّ

و نیز ماننِد لفِظ  .»ورزد کند، سخت دریغ می گردد و زمانی که خوبی به او رو می قرار می بی
فرماید:  ر ھمان آیه آمده، آن جا که میکه تفسیر آن در خود قرآن و د» قارعة«

ۡدَرٮَٰك َما  ٢ٱلَۡقارَِعةُ َما  ١ٱۡلَقارَِعةُ ﴿
َ
ٓ أ  ٱۡلَفَراِش كَ  ٱ�َّاُس يَۡوَم يَُ�وُن  ٣ٱۡلَقارَِعةُ َوَما

َباُل َوتَُ�وُن  ٤ٱلَۡمۡبُثوثِ  بالی بزرگ، بالی «، ]٥-١[القارعة:  ﴾٥ٱلَۡمنُفوِش  ٱۡلعِۡهنِ كَ  ٱۡ�ِ
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دانی بالی بزرگ چیست و چگونه است؛ روزی است  است؟! تو چه میبزرگ چیست و چگونه 
ھا ھمساِن پشِم رنگارنگ حالجی شده  گردند و کوه که مردمان ھمچون پروانگان پراکنده می

اش سبب ایجاد  و گاھی ھم، انتقاِل لفظ از معنای لغوی به معنای اصطالحی .»شوند می
نبوی، معانِی سّنت  و به ھمین دلیل نیز،شود؛ مانند لفظ حج و صالة و زکات  اجمال می

ھا  شرعی مورد نظر از این الفاظ را تبیین نموده است و اگر شارع به تفسیر و بیان آن
 پرداخت، شناخت معنای مورد نظر شارع از این الفاظ ممکن نبود. نمی

 مجملحکم 
یست، مگر از این لفظ و بنابراین، عمل به آن جایز نتوقف است در مورد تعییِن مراد 

از جانب شارع بیاید که اجمال آن را برطرف سازد و معنایش را این که بیان و تفسیری 
آشکار کند و در آن صورت، اگر این بیان کافی و شامل و قطعی بود، مجمل از قبیل 

در مورد زکات و صالة و غیره ارائه  ج شود، مانند بیانی که رسول خدا مفسر می
ی  شود و برای ازاله به این کیفیت نبود، مجمل از نوع مشکل میاند؛ اما اگر بیان  داده

اشکاِل آن و شناخت مقصود از آن، به نظر و تأمل نیاز ھست، زیرا چون شارع تا 
حدودی اجماِل این مجمل خود را زایل نموده است، عرصه را برای تأمل و اجتھاد 

که در قرآن به صورت  ھست شناخت معنای مورد نظر از آن باز کرده است، مانند ربا
نبوی با بیاِن شش مال ربوی آن را تفسیر کرده است، اما این سّنت  مجمل وارد شده و

کافی و شامل نیست، زیرا ربا را در آن محصور نکرده است؛ پس اجتھاد سّنت  تفسیر
 ھا بر آنچه در حدیث وارد شده، جایز است. برای بیاِن اموال ربوی با قیاس آن

 متشابه -چھارم
اش بر مراد از آن داللت  لفظی است که مراد از آن خفی است و صیغه -٣٢٣

ای در دست نیست که این  کند و راھی ھم برای ادراک آن وجود ندارد، زیرا قرینه نمی
 خفا را زایل سازد و دانستن آن را شارع تنھا به خود اختصاص داده است.

اند و حروف  ذکر کردهاین آن چیزی است که علمای اصول در تعریف متشابه 
و نیز، آیاِت مربوط به صفات » حمعسق«ھا، چون  ی مذکور در ابتدای سوره مقطعه

خداوند مھربانی است که بر «، ]٥[طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿خداوند، چون 

ِ يَُد ﴿و  .»تخت سلطنت قرار گرفته است يِۡديِهمۚۡ  ٱ�َّ
َ
دست خدا باالی «، ]١٠[الفتح:  ﴾فَۡوَق �

 اند. را به عنوان مثال برای آن ذکر کرده .»دست آنان است
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ی  اما حقیقت آن است که متشابه، با این معنای مورد نظر اصولیون از آن، در حیطه
بحث اصول فقه قرار ندارد و یکی از مباحث علم کالم است و (در استدالل بر این 

که به صورت گذرا بگوییم: حروف مقطعه و  برای ما ھمین کافی استگفته) در این جا 
آیات مربوط به صفات خداوند از قبیل آن متشابِه مورد نظر آنان نیست، زیرا حروف 

ھا تشکیل شده  اند که قرآن از این حروف و امثال آن مقطعه برای بیان این امر آمده
و ھمین نشاِن است و با این وجود ھم، بشر از مبارزه با آن عاجز و ناتوان مانده است 

بودن قرآن و این نکته است که قرآن از جانب خدا نازل شده است. نیز، آیاِت  معجزه
شوند که در شأن  ای می مربوط به صفاِت خدا معانی معروفی دارند و حمل بر معانی

شوند که  ، یعنی این صفات به نحوی برای خدا اثبات و تعریف میدنخداوند متعال ھست
ھای دیگر  ت باشد، زیرا ھمانطور که ذاِت خدای متعال شبیه ذاتمخالف صفات مخلوقا

ی کریمه دلیل  نیست، ھمانگونه صفات وی نیز شبیه صفات دیگران نیست و این آیه

ءۖٞ َوُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿این گفته است که:  ِميعُ َ�ۡ چیزی «، ]١١[الشوری:  ﴾١١ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
 .»بیناستشبیه خدا نیست و او شنوا و 

داشت که ھمانطور که با استقراء نیز ثابت شده، الفاظ متشابه توّجه  در این جا باید
در آیات و احادیِث مربوط به احکام شرعی عملی وجود ندارد، زیرا منظور از نصوص 

ھا و اگر  ھاست نه صرف اعتقاد به آن ھا و اجرای آن وارده در باب احکام، عمل به آن
ھا ممکن نخواھد بود و چون  الفاظ متشابه باشند، عمل به آن چناچه این نصوص از

ھا  اند، الزم است که ھیچ مشبھه و تشابھی در آن ھا نازل شده برای عمل به مقتضای آن
 نباشد.

 مبحث چهارم: کیفیِت داللت لفظ بر معنی
 مقدمه

در مبحث سوم، در مورد تقسیماِت لفظ از حیث وضوح یا خفای داللت آن  -٣٢٤
ھای داللِت لفظ بر معنی سخن  معنی بحث کردیم، و حال در این مبحث در مورد راهبر 

شود که عبارتند از:  آمد. لفظ، به این اعتبار به چھار نوع تقسیم میبه میان خواھد 
 عبارُة النص، إشارُة النص، داللُة النص، إقتضاُء النص.

ی  نص و گاه از اشاره علت این تقسیم ھم آن است که معنا، گاھی از طریِق عبارت
شود و ھمین موارد ھم  آن و گاھی از داللت نص و گاھی از اقتضای آن فھمیده می
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داللت خاصی را  -غیر از احناف- انواع داللت لفظ بر معنا ھستند، ولی البته جمھور
اند، در زیر، به طور جداگانه در مورد  مخالفت است، به آن افزودهنیز که ھمان مفھوِم 

 این انواع بحث خواھد شد. ھریک از

 ١عبارة النص -اول

ی لفظ زود  عبارة النص، داللِت لفظ است بر معنایی که از نفِس صیغه -٣٢٥
شود، خواه ھمین معنی ھم مقصوِد اصلی سیاق کالم باشد و خواه مقصود  فھمیده می

شود و سیاق لفظ ھم برای  َتبعِی آن؛ پس: ھر معنایی که از ذاِت لفظ فھمیده می
ریزی شده است، از جمله داللِت عبارت  هی ھمان معنی به صورت اصلی یا تبعی پای افاده

شود، یعنی معنایی که مستفاد از  آید و معنای حرفی نص نامیده می به حساب می

ْ ﴿فرماید:  مفردات کالم و جمله است، مثًال خدای متعال می  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس َوَ� َ�ۡقُتلُوا
َم  ُ َحرَّ ِ  ٱ�َّ  ب

که خداوند کشتنش را حرام کرده است، به کسی را «، ]١٥١[األنعام:  ﴾ٱۡ�َقِّ إِ�َّ
که این آیه با عبارت خود، یعنی با نفِس الفاظ خود بر حرمت قتل  .»ناحق مکشید

�ِيُمواْ ﴿فرماید:  مانند این آیه که می ھا داللت دارد. نیز، انسان
َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ  ﴾ٱلزَّ

ادای زکات داللت دارد و ھمین معنا بودن انجام نماز و  که با عبارت خود بر واجب
 مقصوِد اصلی از سیاق آیه ھم ھست.

گاھی سیاق کالم برای بیان دو یا سه معنای اصلی و تبعی است، مانند این آیه که 

َحلَّ ﴿فرماید:  می
َ
ُ َوأ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ْ وََحرَّ و خداوند بیع (خرید و فروش) «، ]٢٧٥[البقرة:  ﴾ٱلّرَِ�ٰوا

شود:  که از آن، با داللِت عبارت، دو معنا فھم می .»ربا را حرام کرده استرا حالل و 
ای است که  نخست، نفِی ھمانندی بین بیع و ربا که این معنی ھمان مقصود اصلی

بیع ھم مانند «گفتند:  سیاق آیه برای آن و در پاسخ به سخن مشرکانی نازل شد که می
رباست که این معنی ھمان مقصود تبعی از  بودن بودن بیع و حرام ؛ دوم، حالل»رباست

آیه است، یعنی سیاق کالم به صورت اصلی برای این معنی نیامده، بلکه به صورت تبعی 
پردازد، زیرا نص گذاشتن بر نفی ھمانندِی بیع و ربا بدون بیان  به بیان این معنا می

ذکر شده بودن ربا ھم ممکن است، پس چون این معنی ھم  بودن بیع و حرام حالل
آن به ی  است، این داللت دارد بر آن که این معنی مقصوِد َتبعِی آیه است تا به وسیله

                                           
 .١٠١؛ محالوی، ص ٢٣٦/ ١أصول سرخسی  -١
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بیان معنی و مقصود اصلی از آیه ھم پرداخته شود. ھمچنین، مانند این آیه که 

ْ فَ ﴿فرماید:  می �َّ َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن خِ  ٱلّنَِسآءِ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن  ٱنِ�ُحوا
َ
ۡفتُۡم �

با زنان دیگری که برای شما حاللند و دوست دارید با دو یا سه «، ]٣[النساء:  ﴾َ�ۡعِدلُواْ فََ�ِٰحَدةً 
ترسید که نتوانید میان زنان دادگری و عدالت را رعایت  یا چھار زن ازدواج کنید. اگر ھم می

کند: مباح  این آیه، با عبارِت خود، بر سه معنی داللت می .»کنید، به یک زن اکتفا کنید
ھار زن به عنوان حداکثری برای تعداد ازدواج، محدود نمودن چبودِن ازدواج، تعییِن 

کردن و عدالت نورزیدن در بین  ازدواج به ازدواج با یک زن در ھنگاِم خوف از ستم
ھا مقصود  ی آن وند و ھمهش زنان. این سه معنی از عبارت و الفاظ نص فھمیده می

سیاق آیه ھم ھستند، لکن معنِی اول مقصود تبعی از سیاق آیه است، زیرا سیاق آیه، در 
 اصل برای داللت بر دو معنای دیگر است.

 ١اشارة النص -دوم

اشارة النص به معنی داللت لفظ بر معنایی است که مقصوِد اصلی یا تبعی  -٣٢٦
ردنظر از سیاق کالم الزم است و نص با صیغه و عبارت لفظ نیست، بلکه برای معنای مو

کند،  خود بر این معنی داللت ندارد، بلکه فقط به طریق التزام به این معنی اشاره می
کند، مستلزم این معنایی است که  یعنی معنایی که نص با عبارت خود بر آن داللت می

ست نه با عبارت؛ و به ھمین پس داللت لفظ بر آن به طریق اشاره ا به آن اشاره دارد.
گویند که: این داللت، داللِت التزامِی لفظ  دلیل ھم، گاھی در تعبیر از این داللت می

ی این، الزم به ذکر است که  است بر معنایی که مقصود سیاق کالم نیست. به عالوه
ب داللت اشاره گاھی پوشیده است و به تعمق و نظر و تأمل نیاز دارد، کما این که واج

طریق عبارة النص و معناِی آن ھم ھست که از وجود تالزم حقیقی بین معناِی نص به 
به طریق اشارة النص اطمینان حاصل شود، و بلکه الزم است که تالزِم بین این دو غیر 

 قابل انفکاک بوده و از لوازم حقیقی باشد.

 ھایی شرعی در مورد اشارة النص مثال

ِ  ۥَ�ُ  ٱلَۡمۡولُودِ َوَ�َ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١  ﴾ٱلَۡمۡعُروِف� رِزُۡ�ُهنَّ َو�ِۡسَوُ�ُهنَّ ب
بر آن کس که فرزند برای وی متولد شده است (یعنی پدِر بچه) الزم «، ]٢٣٣[البقرة: 

                                           
 .١٠٢به بعد؛ محالوی، ص  ١٦٦؛ خالف، ص ٩٢/ ٣؛ آمدی ٢٣٧ -٢٣٦/ ١أصول سرخسی  -١
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این آیه، با عبارِت  .»ای شایسته بپردازد است که خوراک و پوشاک مادران را به گونه
دھند و  ی خود شیر می ی مادرانی که به بچه هخود، بر این داللت دارد که نفق

ی پدِر بچه است و نسب بچه به پدر مربوط است نه  ھا بر عھده لباس آننیز 
ی کریمه با حرف اختصاِص الم بچه را به پدر مضاف کرده است و  مادر، زیرا آیه

نِی دیگری ھای این معنای اخیر، معا ؛ و از الزمه﴾َ�ُ  ٱلَۡمۡولُودِ َوَ�َ ﴿فرماید:  می
 شوند، از جمله: ھستند که به طریق اشاره النص فھم می

الف. نفقه تنھا بر پدر واجب است، زیرا چنان که ھیچکس در نسب بچه شریک وی 
 شود. شود، در پرداخت نفقه نیز کسی شریک او نمی نمی

اش بردارد، زیرا در قول الھی  ی رفع نیاز خود از مال بچه تواند به اندازه ب. پدر می

شدن ذات  بچه با الِم مالکیت به پدر منسوب شده است، اما مالک ﴾َ�ُ  ٱلَۡمۡولُودِ َوَ�َ ﴿
شدن مال وی ممکن است؛ پس اگر  آزادبودِن وی ممکن نیست، لکن مالکعّلت  بچه به

 ، برای وی جایز است که از مال فرزند خود بردارد.پدر نیاز پیدا کرد

ِحلَّ لَُ�ۡم َ�ۡلََة ﴿فرماید:  میمتعال  خدای .٢
ُ
يَامِ أ ، ]١٨٧[البقرة:  ﴾إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�مۚۡ  ٱلرَّفَُث  ٱلّصِ

از  .»داری بر شما حالل گردیده است آمیزش و نزدیکی با ھمسرانتان در شب روزه«
بودِن آمیزش با ھمسر تا آخرین جزء از شب فھمیده  عبارة النِص این آیه، مباح

شود. اما چون این اباحه و امتداد آن تا این وقت مسلتزِم آن است که فرد  می
دار گاھی در حالی صبح کند که ُجُنب است و در این صورت، دو صفِت  روزه
این دو ھم مستلزِم منافات  شود و اجتماع داری و جنابت در وی جمع می روزه

بودن  نداشتن خودشان باھم و نیز فاسد نشدِن روزه با جنابت به دلیل مباح
اسباب و مقدمات آن است؛ پس آیه با عبارة النص دال است بر مباح بودِن 
آمیزش با ھمسر تا آخرین لحظه از شب و با اشارة النص، دال بر جواِز صبح 

است؛ ولی معنای دوم مقصود سیاق آیه نیست،  دار در حالت جنابت کردِن روزه
 بلکه مالزم معنایی است که آیه با عبارت خود بر آن داللت دارد.

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿فرماید:  متعال میخدای  .٣ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم  ٱ�َّ ۡخرُِجوا
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ َوأ ھمچنین غنایم از آِن «، ]٨[الحشر:  ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا ٱ�َّ

اند، آن کسانی که  فقرای مھاجری است که از خانه و کاشانه و اموال خود رانده شده
سیاق این آیه برای داللت بر این امر  .»خواھند فضل خدا و خشنودی او را می
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ریزی شده است که مھاجرین مستحق سھمی از فیء ھستند و با اشارة  پایه
شود که مالکیِت این مھاجران بر امواِل خود در  النص، از آن این ھم فھم می

 از آنان نام برده است؛» للفقراء«مکه زایل شده است، زیرا خدای متعال با لفظ 
ود مقصود نه اصلی و نه شدِن مالکیت آنان بر اموال خ شود که زایل مالحظه می

باشد که در آیه وارد شده  می» للفقراء«تبعِی سیاق آیه نیست، لکن مالزم لفظ 
 است.

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٤
َ
 ،]٧[األنبیاء:  ﴾٧إِن ُكنتُۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱّ�ِۡكرِ لُوٓاْ أ

ین آیه، با عبارِت خود از ا .»ھای آسمانی بپرسید دانید، از دانایان به کتاب اگر نمی«
گاه و فرزانه داللت دارد، زیرا ھمین معنی مقصوِد  وجوِب سؤال کردن از افراد آ

گاه مستلزم وجوِب  عبارت کالم است و بدیھی است که سؤال کردن از افراد آ
گاه و فرزانه است تا سؤال کردن از آنان ممکن باشد؛ اما این معنی  ایجاِد افراد آ

 بلکه فقط اشارة النص بر آن داللت دارد. مقصود آیه نیست،

ۡمرِ� وََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿فرماید:  فقط خداوند متعال می .٥
َ
در کارھا «، ]١٥٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�

این آیه، با عبارِت خود، داللت بر این دارد که از دید اسالم،  .»با آنان مشورت کن
 در حکومت اصل بر شوراست، و البته این معنی مستلزِم وجوب ایجاد گروھی از

 توان با ھر فردی از افراد است که در کارھا با آنان مشورت شود، زیرا نمیاّمت 
پس داللت آیه بر مشورت کرد، اما این معنی از سیاق آیه مقصود نیست، اّمت 

 آن با اشاره است.

، ]١٥[األحقاف:  ﴾ثََ�ُٰثوَن َشۡهًر�ۚ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ  ۥوََ�ۡلُهُ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٦
فرماید:  نیز می .»کشد دوران حمل و از شیر گرفتِن او سی ماه طول می«

. به »سال استپایاِن دوران شیرخوارگی او دو «، ]١٤[لقمان:  ﴾ِ� َ�َمۡ�ِ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ ﴿
شود که حداقِل مدِت حاملگی شش  طریِق اشاره، از این دو نص چنین فھم می

 توان این امر را به روشنی یافت. ی دو آیه می ماه است و با مالحظه

لَِة «فرمایند:  می ج رسول خدا .٧
َ
ْ�نُوُهْم َعِن الَْمْسأ

َ
َْومِ أ

ْ
را از آنان «، »يِف ِمثِْل َهَذا ايل

؛ حکمی »نیاز سازید نمودن در مثل چنین روزی بی اییدرخواست کردن و گد
شود، وجوِب ادای صدقه به فقیر در روز عید است،  که با عبارة النص ثابت می

و این حکم  زیرا سیاق این حدیث شریف، در اصل برای بیان ھمین حکم است
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شود؛ اما به طریِق اشاره چند حکم دیگر ھم از آن  از نفِس عبارت آن فھم می
 شود، از جمله: می فھم

الف. صدقه فقط بر افراد توانگر واجب است، زیرا غنی ساختن فقط از فرِد غنی 
 شود. محقق می

ب. واجب است که صدقه به فرد محتاج داده شود نه فرد غنی، تا بدین وسیله إغنا 
 نیاز ساختن محقق شود. و بی

ساختن است  حدیث غنیشود، زیرا مالِک  ج. این عمل واجب با مطلق مال انجام می
 شود. و این امر، ھم با پرداخت نقود (پول) و ھم با غیر آن محقق می

شود که معانِی التزامی مستفاد از اشارة  ھای سابق روشن می ی مثال با مالحظه
شوند و گاھی  النص گاھی خفی ھستند و فقط با تأملی دقیق و نظری عمیق درک می

ھا را درک  توانند آن و تنھا فقھای توانا در علم فقه مییابند  ھا را درنمی ھم، کسانی آن
ھا از نظر فھم باھم تفاوت دارند و به ھمین دلیل ھم  ی آن که عقل نمایند، به عالوه

کند، اما  ھا از احکاِم مستفاد از نصوص به طریق اشارة النص نیز تفاوت پیدا می درک آن
ای از وضوح  زیرا این نوع در درجهادراِک معانی با داللت عبارة النص چنین نیست، 

 توانند آن را درک نمایند. قرار دارد که حتی افراد غیر فقیه نیز می

 ١داللة النص -سوم

به معنای داللت لفظ است بر این که حکم منطوق، یعنی مورد مذکور در  -٣٢٨
ی آن سکوت شده (مسکوٌت عنه، یعنی آنچه که در نص  نص، برای چیزی ھم که درباره

باشد به دلیِل اشتراک منطوق و  ی حکمش ذکر نشده است) ثابت می زی دربارهچی
شود، یعنی ھرکس  به مجرِد فھم زبان فھمیده میعّلت  حکمی که اینعّلت  مسکوت در

داند و از آن جا که  به زبان آشنایی داشته باشد بدون نیاز به اجتھاد و نظر آن را می
نه از لفظ آن، آن را  شود، معنای نص گرفته میحکِم مستفاد از طریق داللة النص از 

اند، زیرا فحوای کالم ھمان  نامیده» فحوای خطاب«و برخی » الداللة داللة«برخی 
نامند، زیرا مدلول لفظ در محل  معنای آن است. شافعیه آن را مفھوم موافقه می

، در سکوت، برابر است با مدلوِل لفظ در محل نطق و به ھمین دلیل، مسکوٌت عنه

                                           
؛ المسودة، ص ١٠٣؛ محالوی، ص ١٣١/ ١؛ التلویح والتوضیح ٢٤٣ -٢٤١ ١أصول سرخسی  -١

 .٩٧ -٩٥/ ٣؛ آمدی ٣٤٦
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و » قیاس جلی«داللت را شود. برخی دیگر ھم این نوع از  حکم مساوِی منطوٌق به می
مذکور، اولی از نامند، زیرا مسکوٌت عنه، نسبت به داشتِن حکِم  می» ولیداللة األ«

تر از منطوق به ظھور  در مسکوت عنه به شکلی قویعّلت  منطوق به است چون که
ین، نص با عبارِت و لفظ خود، بر یک حکم داللت کند ی مع دارد. پس اگر در یک واقعه

تر از آن باشد و  مساوی با آن و یا اولیعّلت  ای دیگر ھم پیدا شود که از لحاظ و واقعه
این مساوات یا اولویت به مجرِد فھم زبان و با کمترین نظر و بدون ھیچ اجتھاد و تأملی 

شود  که نص شامل ھردو واقعه می گردد فھمیده شود، در این صورت به ذھن متبادر می
و حکم مذکور برای منطوق برای مسکوت عنه، یعنی واقعه دوم نیز ثابت و جاری 

 است.

 چند مثال از نصوص شرعی در این باره

ّفٖ ﴿فرماید:  خدای متعال می .١
ُ
ٓ أ َُّهَما . »أف به آنان مگو«، ]٢٣[اإلسراء:  ﴾فََ� َ�ُقل ل

گفتن فرزند به والدین خود داللت دارد،  افاین نص، با عبارِت خود، بر حرمت 
شود؛ در نتیجه، زود این نکته به ذھن  زیرا این سخن موجب آزار دادن آنان می

شود،  رسد که نص شامِل حرمت زدِن والدین و ناسزا گفتن به آن دو ھم می می
ی  زیرا درد و آزار موجود در زدن و ناسزا گفتن بیشتر از آزاِر حاصل از کلمه

گفتن است و  است؛ پس تحریِم زدن و ناسزا گفتن اولی از تحریم أف »أف«
بدین ترتیب، مسکوٌت عنه نسبت به داشتِن حکم اولی از منطوق ِبه است. این 

 مفھوم روشن است و (درک آن) نیاز به اجتھاد یا تأملی ندارد.

ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٢ ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
َما  َ�ٰ ٱۡ�ََ�ٰ يَأ ُظۡلًما إِ�َّ
ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ��

ۡ
گمان کسانی که  بی«، ]١٠[النساء:  ﴾١٠يَأ

ھای خود  خورند، انگار آتش در شکم اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه می
ی کریمه، با عبارت و  این آیه .»خورند، و آنان با آتش سوزانی خواھند سوخت می

ی اموال یتیمان داللت دارد و با داللة  لفظ خود، بر حرمِت خوردن ظالمانه
نمودِن آن به ھر نوع  بردن و یا تلف النص حرمِت سوزاندن ماِل یتیم، یا از بین

ی مال یتیم  شود، زیرا این امور مساوِی خوردن ظالمانه نیز از آن فھم می
ی یتیِم ناتوان از دفع تجاوز به  ھا تجاوز بر ماِل بچه ترک آنھستند، چه قدر مش

ی مال یتیم را و به  مال خود است. پس نص با عبارِت خود خوردن ظالمانه
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طریق داللة النص سوزاندن و اتالف آن را حرام کرده است؛ و در این مثال، 
 مساوی با منطوق به است.عّلت  مسکوت عنه از حیث

�  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿ماید: فر خداوند متعال می .٣ نُفِسهِنَّ ثََ�ٰثََة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ  ]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

با داللِت عبارت، از این آیه  .»زنان مطلقه باید به مدت سه قروء انتظار بکشند«
نبودن و برائت  یافتن از حامله وجوب گذراندن عده بر زِن مطلقه جھت اطمینان

فھمند و در  و این علتی است که اھل لغت آن را میشود  رحم وی فھمیده می
زنی که ازدواج وی به خاطر یکی از اسباِب فسِخ نکاح، مثًال چون ارتداد، فسخ 

به داللة النص، گذراندِن عده بر چنین توّجه  شده است، ھم وجود دارد؛ پس با
 درعّلت  در مسکوت عنه مساوی باعّلت  زنی نیز واجب است؛ و در این مثال،

 منطوق به است.
شود که فرق بین داللة النص و قیاس این است  ھا، روشن می به این مثالتوّجه  با

با منطوق به در علت، از مجرِد لفظ و  -یعنی مسکوت عنه- که: مساواِت مفھوِم موافق
شود، اما مساوات مقیس با  بدون ھیچ نیازی به ھیچگونه اجتھاد و تأویلی فھم می

شود و  فقط با تأمل و نظر و اجتھاد است که فھمیده میعّلت  درمقیس علیِه خودش 
 کند. مجرِد فھم زبان در آن کفایت نمی

 ١اقتضاء النص -چھارم

اقتضاء، در لغت به معنِی طلب است و در اصطالح، بنابه تعریف سرخسی:  -٣٣٠
یا عبارت است از چیزی مازاد بر منصوٌص علیه که مقدم داشتِن آن برای مفید بودن «

و به » موجِب حکم بودِن نص الزم و شرط است و بدون آن ِاعمال کالم ممکن نیست
عبارت دیگر: منظور از داللِت اقتضاء النص، داللِت لفظ است بر امری مسکوت عنه که 

 صدق و صحت و پایداری کالم متوقف بر تقدیِر آن امِر مسکوت در کالم است.

 ھا در این باره مثال

َ�ُٰتُ�ۡم َوَ�نَاتُُ�مۡ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١ مَّ
ُ
، ]٢٣[النساء:  ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

تقدیر معنای این نص چنین  .»ازدواج با مادرانتان و دخترانتان بر شما حرام است«

مَ عليكم نكاحُ أمهاتكم وبناتكم«است:  رِّ ، که لفظ از طریق اقتضاء بر این »حُ

                                           
 .١٠٥حالوی، ص ؛ م٩١/ ٣؛ آمدی ٢٤٨/ ١أصول سرخسی  -١
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شود، بلکه  ذاِت مادران و دختران نمیمعنی داللت دارد، زیرا تحریم متوجه 
 -که در این جا، ھمان ازدواج با آنان است- متوجِه فعِل مربوط به آنان

 شود. می

مُ وَ  ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٢ ُم  ٱ�َّ  ﴾ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَ�ۡ
ھا  ظور خوردن آنمن .»بر شما حرام است مردار، خون و گوشت خوک«، ]٣[المائدة: 

 ھاست و این معنا با داللِت اقتضای نص به دست آمده است، زیرا و انتفاع از آن
 مکّلف شود، بلکه فقط به فعل ذات نمیمتعّلق  تحریم -چنان که ذکر کردیم-

یابد؛ پس در ھرکدام از موارد نص، مقتضای مناسب با آن تقدیر  میتعّلق 
 شود. می

َ «فرمایند:  می ج رسول خدا .٣ ، َوالنِّْسيَاَن، َوَما  َرَ�عَ إِنَّ ا�َّ
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
َ�ْن أ

گرفته از روی خطا و نسیان و  خداونِد متعال کارھای انجام«، »اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ 
ظاھِر این نص بر رفع فعِل ». من برداشته استاّمت  شده در اثر اکراه را از انجام
و یا به اکراه داللت دارد، یا این که بر آن شده به خطا یا از روی نسیان  واقع

شود؛ ولی  ایجاد و واقع نمیاّمت  داللت دارد که خطا و نسیان و اکراه در این
ھیچکدام از این دو معنی صحیح نیستند، زیرا چیزی که واقع شود، رفع آن 

موجود است؛ پس صدق و صحِت اّمت  ممکن نیست و نیز، این امور عمًال در
است و بنابراین، » إثم«یا » حکم«تقدیِر محذوف، یعنی لفظ  کالم مقتضِی 

من، یعنی از اّمت  شود: حکِم این چیزھا از میاِن  معنای حدیث شریف این می
شود، برداشته شده است؛ اما با این  ھا صادر می آن کسانی که این امور از آن

بر شود، در حالی که صدِق کالم متوقف  مسکوت عنه می» إثم«توضیح لفظ 
تقدیِر این لفظ است؛ پس این لفظ، با داللِت اقتضای نص، جزء معنی حدیث به 

 آید. حساب می
اگر کسی یک گوسفند داشت و دیگری به وی گفت: آن گوسفند را از جانب  .٤

من در عوِض ده دینار به فقرا صدقه بده؛ این کالم اقتضاءًا بر خریِد آن گوسفند 
ی آن  ت دارد، زیرا مالِک گوسفند نمایندهاز مالِک آن در عوض ده دینار دالل

شود مگر بعد از این که شخِص  دادِن گوسفند به فقرا نمی فرد در صدقه
کننده با خریدن آن گوسفند مالک آن شده باشد، پس خرید آن با  درخواست

 داللت اقتضای نص، ثابت است.
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 ھا ی مباحِث مربوط به انواع داللت خالصه
شده در مورِد داللِت عبارت و اشاره و داللت و  تهی مباحِث گف خالصه -٣٣٢

اقتضای (نص) این است که: داللِت عبارت، داللِت نص است با صیغه و الفاِظ خود بر 
ی این حکم گفته  ھمان حکم و دربارهریزِی سیاِق کالم برای بیاِن  پایهحکم با وجوِد 

نص است با صیغه و الفاِظ  شود که: ثابت است با عبارة النص. داللِت اشاره، داللت می
خود بر حکم بدون آن که سیاِق کالم برای بیان این حکم بوده باشد و در مورد این 

داللت، داللِت نص است بر شود که: حکم ثابت است با اشارة النص.  حکم گفته می
ی این  حکم ولی نه با صیغه و الفاظ خود، بلکه با روح و معنا و مفھوم خود و درباره

شود که: حکم ثابت است با داللة النص. داللِت اقتضاء، داللِت لفظ است  ته میحکم گف
ولی نه با صیغه و الفاظ و نه با معنای خویش، بلکه با امری زاید که ضرورِت صحت و 

 استقامت و صدِق کالم مقتضِی تقدیر آن امِر زاید در کالم شده است.
شود که ھر  ھا، برای ما روشن می داللتبه این مطلِب مختصر در مورد توّجه  با

شود، از مدلولِت نص و چیزھای  ھا از نص فھمیده می معنایی که به طریق این داللت
ی بر آن اعتبار حّجت آید و خوِد نص نیز ھمچون دلیل و شده با نص به حساب می ثابت
حساب  ھای چھارگانه، داللِت منطوِق نص به شود و به ھمین دلیل ھم، این داللت می
آیند و این داللِت منطوق، در مقابل داللِت مفھوم، یعنی مفھوم مخالفه قرار دارد که  می

 در بحِث بعدی در مورد آن سخن به میان خواھد آمد.

 ١مفھوِم مخاَلَفه -پنجم

قبًال ذکر شد که داللِت لفظ بر مساوات مسکوت عنه با منطوق به در حکم،  -٣٣٣
شود؛ اما  لت نص یا مفھوم موافق (مواَفَقه) نامیده میھای لفظی است و دال از داللت

بودِن مسکوت  داللِت لفظ بر ثبوِت نقیض حکم منطوق برای مسکوت عنه، یعنی مخالف
شود. حکم اول را منطوق  عنه با منطوق در حکم، مفھوم مخالف (مخاَلَفه) نامیده می

وم مخالف با دلیل مفھ -که برای مسکوت عنه ثابت است- نامند و حکم دوم نص می
مفھوِم مخالف آن است که مدلوِل «گوید:  شود. آمدی در این باره می الخطاب نامیده می

لفظ در محل سکوت (یعنی حکم مسکوت عنه) مخالِف مدلوِل آن در محل نطق (حکم 

                                           
 ٢٥٥/ ١به بعد؛ أصول سرخسی  ٣٥٧به بعد؛ المسودة، ص  ١٠٨به بعد؛ محالوی، ص  ٩٩/ ٣آمدی  -١
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شدِن آن به  شود و دلیِل نامیده منطوق به) باشد، که دلیل الخطاب نیز نامیده می
 ».م این است که خطاب بر آن داللت داردھ» دلیل الخطاب«

 انواع مفھوم مخالف
مفھوم مخالف در نزِد قایالِن به آن چند نوع است که مھمترین ومشھورترین  -٣٣٤

 ھا موارد زیر است: آن

 الف. مفھوم صفت
به یک وصف (صفت) است بر نقیِض حکِم خود در  مقّید مفھوِم صفت، داللِت لفِظ 

منظور از صفت در این جا مطلِق قید غیر از شرط و غایت و صورت انتفای آن صفت و 
عدد است؛ پس در این جا منظور از صفت، چیزی اعم از نعت است، یعنی خواه یک 

در گوسفندانی که خود به چرا «، »يف الغنم السائمة زكاة«نعِت نحوی باشد، مانند 

، یا این که »سائمة الغنم«یا این که مضاف باشد، ماننِد » روند، زکات وجود دارد می

دادن طلب از جانب فرد  تأخیر در پس«، »مطل الغني ظلم«مضاف الیه باشد، مانند 

إَِذا نُودَِي ﴿فرماید:  ، یا این که ظرف زمان باشد، مانند این آیه که می»توانگر ظلم است
لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  رای نماز جمعه اذان ھنگامی که در روز جمعه ب«، ]٩[الجمعة:  ﴾ٱۡ�ُُمَعةِ لِلصَّ

بع يف «و یا ظرف مکان باشد، مانند:  .»گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید

 ».در بغداد خرید کن«، »بغداد

 چند مثال در مورد مفھوم صفت

ن يَنِكَح ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١
َ
 ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ َوَمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ

يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت 
َ
ا َملََكۡت � ، ]٢٥[النساء:  ﴾ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� فَِمن مَّ

تواند  اگر کسی به خاطر مشکالت مالی نتوانست با زنان آزاِد مؤمن ازدواج کند، می«
بودِن نکاح با کنیزاِن  ی کریمه بر مباح این آیه .»با کنیزاِن مؤمنی ازدواج نماید

کند و با مفھوم  انی از نکاح با زنان آزاِد مؤمن داللت میمؤمن در صورت ناتو
 مخالِف خود بر نھی از ازدواج با کنیزاِن غیر مؤمن داللت دارد.

ۡ�نَآ�ُِ�ُم ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٢
َ
ِينَ وََحَ�ٰٓ�ُِل � ۡصَ�ٰبُِ�مۡ  ٱ�َّ

َ
، ]٢٣[النساء:  ﴾مِۡن أ

اند) بر شما  (که آنان را طالق داده و نیز، ازدواج با ھمسراِن پسراِن صلبی خودتان«
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بودِن ازدواج با زنان پسراِن  مخالِف خود، بر حاللاین آیه، با مفھوِم  .»حرام است
 داللت دارد. -اند که آنان را طالق داده- غیر صلبی

ائَمِة َزَ�ةٌ «فرماید:  می ج رسول خدا .٣ در گوسفندانی که خود به چرا «، »يِف السَّ
مفھوم مخالف این حکم آن است که: در گوسفنِد ». دارد روند، زکات وجود می

 غیر سائمه زکات وجود ندارد.

ْلًَة ُمْؤَ�رًة َ�ثََمَرُ�َها لِلْبَائِعِ «فرمایند:  می ج پیامبر .٤
َ

ھرکس نخلستاِن «، »َ�َمْن بَاَع �
مفھوم مخالف ». ی آن باغ از آن فروشنده است ای را بفروشد، ثمره بارور شده

 ی نخلستان غیر بارور مال فروشنده نخواھد بود. است که: ثمرهاین حکم این 
ی امالِک مشترِک  چنین حکم داد که در ھمه ج رسول خدا«گوید:  جابر می .٥

مفھوم مخالف این حکم آن است که: ». تقسیم نشده حق شفعه وجود دارد
 شده مشروعیت ندارد. شفعه در اموالی تقسیم

ُّ «فرماید:  می ج رسول خدا .٦ لُّ ِعرَْضُه َوُ�ُقو�َتَهُ يلَ اگر کسی توانایی «، »الَْواِجِد ُ�ِ
پرداخت حق دیگران را داشته باشد، اما در ادای آن تأخیر کند، صاحب حق 

، (زیرا بیان »تواند بگوید که او به من ظلم کرد و در ادای حق من تعلل نمود می
ظلمی است که یا این کار وی - این اقوال در غیر چنین شرایطی جایز نیست)

 کردن و تعزیر و زندانی -اسم ببرندکند که از وی به بدی  برای مردم مباح می
سازد). این حدیث، با مفھوِم مخالِف خود، بر این داللت دارد که  وی را مباح می

تواند بگوید  اگر کسی توانایی ادای حق صاحِب حق را نداشت، صاحب حق نمی
 تعلل نمود و زندانی نمودن و تعزیرمن  که او به من ظلم کرد و در ادای حق

 وی ھم مباح نیست.

 ب. مفھوم شرط
ی یک محکم و معلق به یک شرط است بر  کننده مفھوِم شرط، داللِت لفِظ افاده

شدن شرط، یعنی تعلیق بر شرط موجِب وجود  ثبوِت نقیض حکم در صورِت منتفی
 شود. شرط میحکم در صورت وجود شرط و موجب عدِم حکم در ھنگام عدِم 
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 ھا در مورد مفھوم شرط مثال

ن يَنِكَح ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١
َ
 ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت َوَمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع مِنُ�ۡم َطۡوً� أ

يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت 
َ
ا َملََكۡت �  ،]٢٥[النساء:  ﴾ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� فَِمن مَّ

بودِن نکاح با کنیزاِن مؤمن در صورت توانایی بر  مفھوِم مخالف: عدِم مباح
 ازدواج با زناِن آزاد است.

ٰ يََضۡعَن ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٢ نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ َح�َّ
َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
�ن ُ�نَّ أ

 ۚ کنند خرج و  ضع حمل میاگر آنان باردار بودند، تا وقتی که و«، ]٦[الطالق:  ﴾َ�ۡلَُهنَّ
ی کریمه، با داللِت عبارت، بر وجوب نفقه به زن  این آیه .»ی آنان را بدھید نفقه

ای داللت دارد که طالق باین داده شده و حامله است. آیه، با مفھوِم  مطلقه
نبودِن زن داللت  شدن این حکم در صورت حامله مخالِف خود، بر منتفی

 کند. می

ْ ﴿ماید: فر خداوند متعال می .٣ ۚ فَإِن ِطۡ�َ لَُ�ۡم َعن  ٱلّنَِسآءَ وََءاتُوا َصُدَ�ٰتِِهنَّ ِ�ۡلَٗة
ءٖ ّمِۡنُه َ�ۡفٗسا فَُ�ُوهُ َهنِٓ�  رِٓ�  ٔٗ َ�ۡ ای  َمھر زنان را به عنوان ھدیه«، ]٤[النساء:  ﴾٤ا ٔٗ ا مَّ

ی  مھریهای الھی بپردازید و اگر آنان، خود با رضایت خاطر چیزی از  خالصانه و فریضه
ی کریمه بیانگر  آیه .»خویش را به شما بخشیدند، آن را حالل و گوارا مصرف کنید

تواند آن  این است که اگر زن بخشی از مھر خود را به شوھر بخشید، شوھر می
گرفتن بخشی از َمھِر زن در  را بگیرد. نیز آیه، با مفھوم مخالف، بیانگر حرمت

 صورت عدم رضایت وی است.

َحقُّ بِِهبَِتهِ «فرمایند:  می ج رسول خدا .٤
َ
. این حدیث »يَِثْب َ�نَْها لَمْ إَِذا  الَْواِهُب أ

در صورتی که در مقابل  کند که اگر کسی مالی را به کسی ھبه کرد، بیان می
ی خود را  آن مال چیزی را به عنوان عوض نگرفته باشد، حق رجوع از ھبه

دھنده در مقابل آن  گر ھبهدارد، و مفھوِم مخالف این حکم آن است که: ا
 عوضی گرفته باشد، حق رجوع ندارد.

 ج. مفھوم غایت
شده است بر نقیض به یک غایت  مقّید مفھوِم غایت، داللِت لفظی است که حکِم آن

 ایت.آن حکم بعد از غ
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 چند مثال در مورد مفھوم غایت

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا  ۥفَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ
پس اگر (بعد از دو طالق و رجوع) بار دیگر او را طالق داد، «، ]٢٣٠[البقرة:  ﴾ۥَ�ۡ�َهُ 

از آن به بعد زن بر او حالل نخواھد بود مگر این که با مرد دیگری ازدواج نماید و با او 
این نص بر  .»شود) اش سپری آمیزش کند (و از این مرِد دوم طالق بگیرد و عده

بودن زِن سه طالقه شده برای شوھِر اوِل خود داللت دارد و این  عدم حالل
به یک غایت شده است که ھمان ازدواِج زن با کسی غیر از شوھر  مقّید حکم

بودِن ازدواج این زن با شوھر اوِل  اول خود است. پس مفھوم مخالف بر حالل
شدن عده از  دایی از شوھر دوم و سپریخود بعد از این غایت، یعنی بعد از ج

 این مرد، داللت دارد.

ْ َوُ�ُواْ وَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٢ ُ�وا َ لَُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتَبَ�َّ ۡ�يَُض  ٱۡ�َۡيُط َح�َّ
َ
ِمَن  ٱۡ�

ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط 
َ
بخورید و بیاشامید تا آنگاه که بامداد و «، ]١٨٧[البقرة:  ﴾ٱلَۡفۡجرِ ِمَن  ٱۡ�

بودِن خوردن و  این نص بیانگِر مباح .»شامگاه برایتان از ھم جدا و آشکار گردد
ھای ماه رمضان است و با مفھوم مخالِف خود،  آشامیدن تا طلوع فجر در شب

بر حرمت خوردن و آشامیدن بعد از این غایت، یعنی بعد از طلوع فجر، داللت 
 دارد.

ٗذى فَ  ٱلَۡمِحيِض� َعِن  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٣
َ
ْ قُۡل ُهَو أ  ٱۡ�َ�ِلُوا

تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث  ٱلَۡمِحيِض ِ�  ٱلنَِّسآءَ 
ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ َوَ� َ�ۡقَر�ُوُهنَّ َح�َّ

َمَرُ�ُم 
َ
ۚ أ ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ ٰ�ِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ از تو «، ]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢رِ�نَ ٱلُۡمَتَطهِّ َو�ُِحبُّ  ٱ�َّ�َّ

پرسند، بگو: حیض زیان و آزاری است،  ی آمیزش با زنان در زمان حیض می درباره
پس در حالت قاعدگی از زنان دوری کنید و با ایشان نزدیکی ننمایید تا آنگاه که پاک 

شوند و ھنگامی که پاک شدند، از مکانی که خدا به شما فرمان دده است با آنان  می
مفھوم  .»کنندگان و پاکان را دوست دارد گمان خداوند توبه نید. بینزدیکی ک

 شدن آنان است. بودِن آمیزش با زنان بعد از پاک مخالف این آیه مباح

ۡمرِ  ٱلَِّ� فََ�ٰتِلُواْ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٤
َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�ۡبِ� َح�َّ [الحجرات:  ﴾ٱ�َّ

ورزد، بجنگید تا آن زمان که به سوی  کند و تعدی می ستم میای که  با آن دسته«، ]٩
مفھوم مخالف این آیه نفی جنگ در صورت  .»گردد اطاعت از فرمان خدا بازمی
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 رجوِع گروِه منازع به اطاعت از فرماِن خداست.

 د. مفھوم عدد
به یک عدد شده بر نقیض آن  مقّید مفھوِم عدد، داللت لفظی است که حکم در آن

حکم در غیر آن عدد، یعنی تعلیِق حکم به یک عدِد مخصوص داللت دارد بر انتفای 
 حکم در عدد کمتر یا بیشتر از آن عدد.

 چند مثال در مورد مفھوم عدد

وُهمۡ فَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١ ةٗ  ٱۡجِ�ُ به آنان ھشتاد «، ]٤[النور:  ﴾ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ
زدِن کمتر یا بیشتر از این  مفھوم مخالف این آیه، عدم جواز شالق .»ه بزنیدتازیان

 تعداد است.

يَّا�ٖ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٢
َ
پس سه روز روزه «، ]١٩٦[البقرة:  ﴾فَِصَياُم ثََ�ٰثَةِ �

مفھوم مخالف این آیه: عدم مجزی بودِن روزه با کمتر از این تعداد روِز  .»بگیرد
 مذکور است.

ا�َِيةُ ﴿فرماید:  خداوند متعال می .٣ اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة  ٱۡجِ�ُ
ةٖ�  مفھوم مخالف  .»ھریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید«، ]٢[النور:  ﴾َجۡ�َ

ھایی در حد زنا با تعدادی کمتر یا بیشتر از این  این آیه عدم جواز زدِن شالق
 است.عدد 

 ھـ. مفھوم لقب
مفھوِم لقب، داللِت لفظی است که حکم در آن معلق شده است به اسِم َعَلم بر نفِی 
آن حکم از غیر آن اسم و منظور از اسم علم در این جا، لفظ دال بر ذات است نه 

، »يف الغنم ز�ةٌ «و خواه اسم نوع باشد، مانند » قام زیٌد «صفت، خواه َعَلم باشد، مانند 
 ».گوسفند زکات وجود دارددر «

 چند مثال در مورد مفھوم لقب

ٞد رَُّسوُل ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١ َمَّ ُّ� ِۚ ، که مفھوم مخالف این ]٢٩[الفتح:  ﴾ٱ�َّ
 آیه آن است که: کس دیگری غیر از محمد، رسوِل خدا نیست.
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َ�ُٰتُ�مۡ ﴿فرماید:  خدای متعال می .٢ مَّ
ُ
ازدواج با «، ]٢٣[النساء:  ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

. مفھوم مخالف این آیه: عدم تحریم ازدواج با »مادرانتان بر شما حرام شده است
 افراد غیر مذکور در آیه است.

رُبِّ َصَدقَةٌ «فرماید:  می ج رسول خدا .٣
ْ
مفھوم ». در گندم زکات وجود دارد«، »يِف ال

 ارد.مخالف این حدیث آن است که: در غیر گندم زکات وجود ند

 شرایط عمل به مفھوم مخالف
ی انواع مفھوم مخالف بر ثبوت نقیض حکِم منطوق برای مسکوت  ھمه -٣٣٥

داللت دارند، خواه حکم منطوق اثبات باشد و خواه نفی، و قایالن به مفھوم مخالف 
شده  مقّید نخست، این که قیدی که حکم به آناند:  دو شرط گذاشته ،برای عمل به آن

ای غیر از نفی حکم منطوق از مسکوت نداشته باشد، یعنی نفِی حکم در  است، فایده
 ای دیگر داشته باشد، این حکم ھنگام نفی قید روی دھد؛ اما اگر غیر از این فایده

شدن را ندارد، مانند این که قید اکثری باشد، یعنی  شود و صالحیت عملی نمی حّجت
مورد زنان باشد، مانند این آیه که در مورد زنان محرم قید برای بیان امر غالب در 

�ُِبُ�ُم ﴿فرماید:  می ٰ َوَرَ�ٰٓ ِٰ� ِ� ِ� ُحُجورُِ�م ّمِن �َِّسآ�ُِ�ُم ٱ�َّ  ]٢٣[النساء:  ﴾َدَخۡلُتم بِِهنَّ  ٱ�َّ
اند و  ازدواج با دختران ھمسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته«

 ﴾ِ� ُحُجورُِ�م﴿که در این آیه، قید  .»اید، حرام است شان ھمبستر شده مادرانشما با 
قیدی اکثری است، زیرا عرف چنین است که زن وقتی با قیدی احترازی نیست، بلکه 

کند و از شوھر سابق خود دختری دارد، آن دختر را با خود به خانه  مردی ازدواج می
تربیت نماید. پس به مفھوِم مخالف این قید عمل  برد تا وی را در آن جا شوھر جدید می

شود،  شود، به این معنی که: ازدواج با آن دختر (ربیبه) بر شوھر جدید حرام می نمی
ی این شوھر جدید  ھمین که وی با مادر آن دختر آمیزش کند، خواه این دختر در خانه

نباشد. نیز، مانند  ی او و تحت سرپرستی او باشد و خواه تحت سرپرستی وی و در خانه

َها ﴿فرماید:  این آیه که می ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ُ�لُوا

ۡ
ْ َ� تَأ ْ َءاَمُنوا ا ۖ  ٱلّرَِ�وٰٓ َ�َٰعَفٗة ۡضَ�ٰٗفا مُّ

َ
 ﴾أ

اید! ربا را به صورت دو چندان و چند برابر  ای کسانی که ایمان آورده«، ]١٣٠عمران:  [آل
که به مفھوم مخالف این آیه، یعنی جواِز رباخواری در صورت چند برابر نبودن،  .»نخورید

شود، زیرا این قید برای بیان حالت غالب در معامالت ربوی است، چه ربا در  عمل نمی
شود، یا این که این قید  ای کم گرفته و سپس، به مرور زمان چند برابر می به اندازهابتدا 
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و موجود است. پس در این صورت، قید، قیدی احترازی  برای بیان وضعیِت واقعی
نیست و بنابراین، مفید عمل به مفھوم مخالف نیست. شرط دوم این است که ھدف از 

ۡو َ�  ٱۡستَۡغفِرۡ ﴿فرماید:  ذکر قید بیان تکثیر و مبالغه نباشد، مانند این آیه که می
َ
لَُهۡم أ

ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر  �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡستَۡغفِۡر لَُهمۡ  ُ َسۡبعَِ� َمرَّ چه برای آنان «، ]٨٠[التوبة:  ﴾لَُهمۚۡ  ٱ�َّ
طلب آمرزش کنی و چه نکنی، حتی اگر ھفتاد بار برای آنان طلب آمرزش کنی، ھرگز خداوند 

در این جا قیدی احترازی نیست، بلکه منظور از آن » سبعین«لفظ  .»آمرزد آنان را نمی
) ھرقدر ج کند که استغفار کننده (رسول خدا فقط مبالغه در استغفار است و بیان می

زیاد ھم برای آنان (منافقان) طلب آمرزش بکند، آنان از این طلِب آمرزش نفعی 
داللت ندارد که استغفار بیشتر از برند. پس این آیه، با مفھوم مخالف، خود بر این  نمی

 این عدد به حال منافقان سود خواھد رساند.

 حجیت مفھوم مخالف
جمھور علما قایل به عدم عمل به مفھوم مخالف در مفھوم لقب ھستند و  -٣٣٦

ھمین ھم صحیح است، زیرا از مفھوم لقب، نفِی حکم از غیِر اسمی که حکم به آن 

يف «فرمایند:  می ج شود و پس، این که رسول خدا میاسناد داده شده است فھمیده ن
، عدم وجوب زکات در شتر و گاو از آن »در گوسفند زکات وجود دارد«، »الغنم ز�ةٌ 

رُبِّ َصَدقَةٌ «فرمایند:  شود. نیز، این که می فھمیده نمی
ْ
در گندم زکات وجود «، »يِف ال

شود. در عدِم حجیت مفھوم  ، از آن، عدم وجوب زکات در جو و ذرت فھمیده نمی»دارد
لقب، فرقی بین نصوص شرعی و نصوص قوانین موضوعه و عباراِت مؤلفان و عقود 

دین متوفا از «، »يني املتويف يؤدي من تركته«مردم نیست و بنابراین، اگر کسی بگوید: 
شود که وصایای صحیح و  فھمیده نمی، از این جمله چنین »شود ی او پرداخت می ترکه

بیع، مالکیت را منتقل «شود و اگر کسی گفت:  وفا از ترکه وی پرداخت نمینافذ مت
 سازد. ، به این معنی نیست که چیز دیگری غیر از بیع مالکیت را منتقل نمی»کند می

نظر دارند که در غیر نصوص شرعی، یعنی در عقود و تصرفات و  اصولیون اتفاق
ھستند  حّجت صفت، شرط، غایت و عدداقوال مردم و عبارات مؤلفین و فقھا، مفاھیِم 

ی خود را، بعد از خود بر طالبان علم در بغداد وقف  خانه«اگر واقف بگوید: و بنابراین، 
، این کالِم وی با منطوق خود، بر شموِل وقف او بر این افراد داللت دارد و »کردم
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یک سوِم مال خود را وقف «شود. نیز، اگر موصی بگوید:  دیگران را شامل نمی
رسد و به خویشان غیر  ، وصیت وی فقط به این افراد می»خویشاوندان فقیرم کردم

رسد. سبب حجیت مفھوم مخالف در اقوال مردم ھم این است که عرِف  فقیر وی نمی
است و اگر به مفھوِم مخالف عمل مردم و اصطالح آنان در فھم و بیان به این شکل 

 شود و این ھم جایز نیست. آنان میی  نشود، این موجب ھدردادِن عقود و اراده
کردن به مفاھیِم صفت، شرط، غایت و عدد در  اصولیون، به ویژه در مورد احتجاج

اند و جمھور قایل به احتجاج بدان ھستند، اما احناف آن  نصوِص شرعی اختالف کرده
 ای وارد شد و دانند. بنابراین، اگر نص شرعی دال بر یک حکم در واقعه نمی حّجت را

بنابر اعتقاد - به یک صفت یا شرط یا محدود به یک غایت یا عدد ھم بود، این مقّید
کند که این قیود در آن وجود  ای داللت می بر نقیِض حکِم خود در واقعه -جمھور

ای که در آن با  مورِد حکم خود و در واقعه ندارد؛ اما احناف معتقدند که: نص فقط در
ای که این قیدھا از آن منتفی ھستند،  است، اما واقعه حّجت این قیود ذکر شده است

کند، بلکه حکم این واقعه  نص با مفھوم مخالف خود بر حکِم آن واقعه داللت نمی
ود و ش مسکوت بوده و با دیگر دالیل شرعی به بحث در مورد حکم آن پرداخته می

شود که ھمان اصل  میسپس، اگر دلیلی به دست نیامد، به دلیل استصحاب عمل 
 اباحه در اشیاء است.

 استدالل احناف
شوند، فواید زیادی دارند و اگر چنانچه  نصوص شرعی وارد می قیدھایی که در .١

ی  توانیم به طور حتم بگوییم که فایده ما نمیاین فواید برای ما آشکار نباشد، 
د تنھا تخصیص حکم است به آنچه که این قید در آن وجود دارد و نفی این قی

حکم است از آنچه که این قید در آن وجود ندارد، زیرا مقاصد شارع زیاد 
ھا وجود ندارد، برخالف مقاصد بشر که چنین  ھستند و امکان احاطه به آن

اقوال  ھا ممکن است و به ھمین دلیل ھم، مفھوِم مخالف در نیستند و حصر آن
 بشر حجیت دارد، اما در کالم شارع فاقد حجیت است.

ھای زبان عربی، چنین چیزی رایج نیست که نقیض حکم منطوق  در اسلوب .٢
ثابت باشد و دلیل این امر ھم آن است که اگر کسی به برای مسکوٌت عنه 

اگر فالنی صبح نزد تو آمد او «، »إذا جاءك فالن صباحاً، فأكرمه«ری بگوید: دیگ
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شود که اگر شب نزد تو آمد، او را  ، از این سخن این فھمیده نمی»را تکریم کن
تکریم نکن و به ھمین دلیل، صحیح است که وی از گوینده سؤال کند: اگر 
شب نزد من آمد آیا او را تکریم نکنم؟ پس چون داللت منطوق بر مسکوت 

ان ندارد که نص قطعی نیست. بنابراین، به ِصرِف احتمال وجود این دلیل، امک
باشد، زیرا احتجاج به نصوص شرعی براساِس  حّجت شرعی بر حکِم مسکوت

 احتیاط است و احتیاط ھم مقتضی عدم عمل به مفھوم مخالف است.
داللت دارند، ھمین حکم  مقّید بسیاری از نصوص شرعی که بر حکم در وقایع .٣

مانند قصر نماز به  ھا وجود ندارد، ھم ثابت است. در وقایعی که این قید در آن
شرط خوف که قصِر نماز در حالت انتفای خوف نیز ثابت است و این داللت 

بودن عمل به مفھوم مخالف. نیز، وقتی که شارع قصِد أخذ  دارد بر عدم قطعی
کند، مانند  کند، به صورت صریح و منصوص آن را بیان می به مفھوم مخالف می

تُوُهنَّ مِۡن َوَ� َ�ۡقرَ ﴿فرماید:  این آیه که می
ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ ُ�وُهنَّ َح�َّ

َمَرُ�ُم 
َ
ۚ َحۡيُث أ ُ پس در حالت قاعدگی از زنان دوری کنید و با «، ]٢٢٢[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

شوند و ھنگامی که پاک شدند، از مکانی  ایشان نزدیکی ننمایید تا آنگاه که پاک می
 .»ت با آنان نزدیکی کنیدکه خدا به شما فرمان داده اس

 استدالل جمھور
اند و قطعًا برای  شوند، بیھوده وارد نشده قیدھایی که در نصوص شرعی وارد می .١

ای نداشتند جز  اند و بنابراین، اگر این قیدھا فایده ای آمده رساندِن فایده
تخصیِص حکم به آنچه که قید در آن آمده است، در این صورت نفِی حکم از 

شود، یعنی ھمان عمل به مفھوم مخالف،  این قید در آن یافت نمیآنچه که 
که کالم  -بیھودگی- فایده نشود، چیزی واجب است تا ذکر قید بیھوده و بی

 شارع از آن منزه است.
ھای زبان عربی این است که تقیید حکم به یک قید داللت  مرسوم در اسلوب .٢

دارد بر انتفای حکم در صورت انتفای قید و ھمین امر ھم چیزی است که به 

َمْطُل «فرماید:  اگر کسی این حدیث را بشنود که میشود، چه  ذھن متبادر می
َغِ�ِّ ُظلْمٌ 

ْ
، »توانگر ظلم است دادن طلب از جانب فرد تأخیر در پس«، »ال

 یابد که تأخیِر فقر ظلم نیست. درمی
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ما تمایل اندکی به رأی جمھور داریم، زیرا اگرچه مقاصد شریعت زیاد ھستند و 
ای برای قید جز تخصیِص  ھا وجود ندارد، اما اگر پیش مجتھد فایده امکان احاطه به آن

د شد که قید فقط برای حکم به محل وجود قید ظاھر نشد، ظن غالب در او ایجاد خواھ
ھا وجود ندارد  این فایده وارد شده است و در نتیجه، حکم از آن جاھایی که قید در آن

کند، زیرا  شود و ظن غالب ھم برای عمل به داللت مفھوم مخالف کفایت می منتفی می
 به اتفاق قایالن به مفھوم مخالف، داللت این مفھوم ظنی است نه قطعی.

 ین مسألهی نزاع در ا ثمره
شود که در این  به قید ظاھر می مقّید ی نزاع در ھنگام ورود نص ثمره -٣٣٧

دانند  حاالت، قایالن به مفھوم مخالف، با این قید حکم را برای منطوق آن ھم ثابت می
کنند؛ اما کسانی که قایل به مفھوم  ھای انتفای قید منتفی می و حکم را در صورت

منطوق آن در جایی که حکم در مورد آن وارد شده  مخالف نیستند، حکم را برای
ھای انتفای قید ثابت  دانند، ولی نقیِض این حکم را برای صورت است، ثابت می

 کنند. ی دیگر جستجو می ادّله کنند، بلکه حکم آن را در پرتو نمی



 

 

 دوم: فصل
 ١مقاصد شریعت اسالمی

شناخِت مقاصد عمومی شریعت، امری ضروری برای فھم صحیح نصوص  -٣٣٨
شان به صورتی مقبول است؛ پس صرِف این کفایت  ادّله شرعی و استنباط احکام از

ھای الفاظ بر معانی را بداند، بلکه ھمچنین بر او الزم  کند که مجتھد وجوه داللت نمی
یع و اھداف عمومی مورد نظر شارع از تشریع احکام مختلف را است که اسراِر تشر

بشناسد تا بتواند نصوص را بفھمد و به صورتی درست و سالم تفسیر نماید و احکام را 
 در پرتو این مقاصد عمومی استنباط نماید.

با استقراء و تتبع احکام مختلف در شریعت اسالمی ھم ثابت شده که ھدف  -٣٣٩
ساختِن مصالح بندگان و حفظ این مصالح و دفع ضرر از  حکام محققاصلی از تشریع ا

ھا آن چیزی نیست که انسان خود و برحسب تمایل  آنان است؛ لکن البته این مصلحت
بیند، بلکه مصلحت فقط آن چیزی است  و آرزوی خویش آن را مصلحت و نفع خود می

ھا  الت و ھوا و ھوسکه در معیار شرعی مصلحت باشد، نه آنچه که در معیار تمای
چون که انسان، گاھی براساِس تمایالت نفس خود و تحت رسد؛  مصلحت به نظر می

ھا و امیال نفسانی خویش و در طلب و جستجوی نفع اندِک زودگذر و  تأثیر گرایش
بیند؛ به طوری که  به ضرِر اخروِی بزرگ، نافع را مِضر و مِضر را نافع میتوّجه  بدون

ھای  ھیچ عوضی و با روشکند که خوردِن ماِل مردم بدون  گاھی چنان گمان می
پنھان و پیچیده یا با احتکار ارزاق مردم یا با اخذ ربا برای افزودن بر مال خود با این 

بردن از نعمت زندگی،  برای جھاد برای بھره نرفتن روش خبیث و حرام و یا با بیرون
کند که این منافع صوری ھستند و نه حقیقی، زیرا  برای وی نفع است و فراموش می

 این منافع، در ذات و جوھر خود، ضرر محض ھستند در دنیا و آخرت.
به  مکّلف که مقاصد عمومی شرع بیان شود تا ی این موارد، الزم است به خاطر ھمه

علم داشته باشد و بداند که به چه عمل کند و چه چیزی را ترک نماید و مصالح و ھا  آن
 ھا بسنجد. د را با آنضررھای خو

                                           
 زایزف. به بعد؛ مذاکرات فی أصول الفقه، ٢٣٢به بعد؛ خالف، ص  ٢٥٢/ ٢الموافقات  -١
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ی  دادن به مصالح بندگان در مرحله تحقق -ھمان طور که گفتیم- مقصد شریعت
 -برحسب استقراء- ی دوم است و این مصالح نخست و سپس نگھداری از آن در وھله

ضروریات، حاجیات و تحسینیات؛ و ھریک از این مصالح ھم سه نوع ھستند: 
ھایی دارد، کما این که این موارد از نظر اھمیت نیز در یک اندازه قرار ندارند.  مکمل

 :شرح و بیان این امور چنین است

 ضروریات
منظور از آن مصالحی است که زندگی انسان و برپایی جامعه و استقرار آن  -٣٤٠

، به نحوی که اگر این مصالح فوت شوند، نظام زندگی مختل و ھرج ھاست متوقف بر آن
نظمی امورشان را فرا  شود و آشوب و اضطراب و بی فرما می و مرج بر مردم حکم

شود. این ضروریات عبارتند از:  دنیا و عذاب آخرت دامنگیر آنان می  گیرد و بدبختی می
 دین، نفس، عقل، نسل و مال.

ھا در مراعات و  اند، گرچه راِه آن این مصالح را مراعات کردهی ادیان و شرایع  ھمه
که آخرین شرایع - حفظ این ضروریات باھم متفاوت بوده است و شریعت اسالمی

ھا و سپس،  ترین صورت مراعات نموده و در ابتدا برای ایجاد آن ھا را به کامل آن -است
که برای ایجاد دین، ایمان  ھا احکامی را تشریع کرده است؛ چنان جھت محافظت از آن

ھا و عقاید دیگر چون ایمان به رستاخیز و  به ارکان دین یعنی شھادتین و لوازم آن
ی اخروی و اصوِل عبادات، ماننِد نماز و روزه و حج و زکات را تشریع کرده  محاسبه

یابد و جامعه بر  شود و امور و احوال مردم قوام می است. با این امور دین ایجاد می
گردد. ھمانطور ھم برای محافظت از دین، این امور را  اساس بنیانی استوار برپا می

دین، وجوِب جھاد علیه کسانی تشریع کرده است: دعوت مردم به دین، دفع تجاوز از 
گردند،  ھای آن را دارند، مجازات کسانی که از آن برمی که قصد ابطال و محو نشانه

ی خود دچار شک و  دارند که مردم را در مورد عقیده بازداشتِن افرادی که قصد این را
دادن یا فتوا به تحریف احکام و مواردی از  تردید سازند، بازداشتن افراد از فتوای باطل

 این قبیل.
برای ایجاد نفس، شریعت ازدواج را و برای حفظ نفس، وجوب خوردن غذا و 

متجاوزگران بر نفس و ھمچنین نوشیدنی و آنچه را قوام بدن بدان است و نیز مجازات 
 تحریم در معرِض ھالک قرار دادِن جان را تشریع کرده است.



 ٣٨٧  فصل دوم: مقاصد شریعت اسالمی

ھا در اصل این  ھا بخشیده است و انسان در مورد عقل، خداوند عقل را به انسان
نعمت با ھم برابر ھستند، ولی برای حفِظ عقل، مصرف چیزھایی چون مواد مست 

تحریم کرده و برای افرادی که مواد مست شوند،  کننده را که سبب فساد عقل می
 کنند مجازات تشریع کرده است. کننده یا سست کننده (مواد مخدر) را مصرف می

برای ایجاد نسل، ازدواج شرعی تشریع شده و برای حفظ و عدم اختالط آن، این 
شوند،  امور تشریع شده است: تحریم زنا و مجازات برای افرادی که مرتکب زنا می

زند، تحریم سقط  قذف و تشریع مجازات برای کسی که به دیگران تھمت میتحریم 
 جنین و پیشگیری از بارداری مگر به خاطر ضرورت.

برای ایجاد مال، شرع معامالِت مختلف را مباح و تالش برای کسب آن را واجب 
کرده است و برای محافظت از آن، این موارد تشریع شده است: تحریم سرقت، جد 

کنند،  بودِن افراد در مقابِل آنچه که تلف می حریم اتالف مال دیگران و ضامنسارق، ت
 محجور کردن سفیه و مجنون و افرادی چون آنان.

 حاجیات
ھا نیاز دارند  از خود، به آن مشّقت اموری ھستند که مردم، برای رفع حرج و -٣٤١

 ار سختی وشود، لکن مردم دچ و اگر چنانچه فوت شوند، نظام زندگی مختل نمی
گردند و در شریعت،  شوند. حاجیات، ھمه به رفِع حرج از مردم برمی و تنگنا می مشّقت

احکاِم مختلفی برای تحقیق این ھدف وارد شده است، مثًال در عبادات، جھت دفع 
شارع برای مسافر و مریض مباح کرده که افطار کنند اند و  ھا تشریع شده حرج، رخصت

که نشسته نماز بخواند و برای مسافر مباح کرده که نماز را به  و به مریض اجازه داده
صورت شکسته بخواند و به مسلمانان اجازه داده و برایشان مباح ساخته که در صورت 
عدم وجود آب، تیمم کنند و نیز، اگر فردی در کشتی یا ھواپیما بود و به جھِت قبله 

اپیما یا کشتی تغییر کرد، شریعت خواند، اما این جھت وی بر اثِر حرکت ھو نماز می
برای وی مباح ساخته که به جھتی غیر از قبله نماز بخواند. در معامالت ھم، به 

اند و شارع سلم، استصناع،  استثنای قواعد عمومی، انواعی از معامالت تشریع شده
ھا و مزارعه را تشریع کرده و طالق را برای رھاشدن از دست ازدواجی که  اجاره

ی  ھا نیز، قاعده بقا و استمرار را ندارد، تشریع نموده است. در مجازات صالحیت
تشریع شده و برای تخفیف به قاتل خطا، در این نوع قتل، » اسقاط حدود با ُشبھات«

 شده است.ی عاقله گذاشته  دیه بر عھده
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 عالوه بر نصوص جزئِی وارده در شریعت، نصوِص عمومِی شریعت نیز بر مراعات

ُ َما يُرِ�ُد ﴿فرمایند:  ند، از جمله این آیات که میحاجیات از جانب شریعت داللت دار  ٱ�َّ
 خواھد شما را به تنگ آورد و به خداوند ھیچ نمی«، ]٦[المائدة:  ﴾ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرجٖ 

و او در دین، «، ]٧٨[الحج:  ﴾مِۡن َحَرٖج  ٱّ�ِينِ َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿و  .»بیندازد مشّقت

ُ يُرِ�ُد ﴿و  .»ھیچ کاِر دشوار و سنگینی بر دوش شما نگذاشته است َوَ�  ٱلۡيُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ
خواھد و خواھان زحمت شما  خداوند آسایش شما را می«، ]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ يُرِ�ُد بُِ�ُم 

 .»نیست

 تحسینیات
که احوال انسان بر مقتضای آداب عالی و  کند است که کاری میآن مواردی  -٣٤٢

شود و  اخالق درست و استوار جریان یابد و اگر فوت شوند، نظام زندگی مختل نمی
گردند، لکن زندگی آنان در راھی خالِف مقتضای  و سختی نمی مشّقت مردم دچار

افتد. شریعت این  ی صفات شایسته) و مکارم اخالق و فطرت سلیم می مروت (مجموعه
ھا رعایت  ی انواع عبادات و معامالت و عرف و عادات و مجازات نوع مصالح را در ھمه

یکو در ھنگام ورود به کرده است؛ چنانچه در عبادات، ستر عورت، پوشیدِن لباس ن
ی مستحبی و در  دادن و نماز و روزه مساجد و تقرب با اعمال مستحبی چون صدقه

و منع از بیع بر بیع دیگران؛ و در معامالت، امتناع از بیع نجاسات، امتناع از اسراف 
عادات، مستحب دانستن عمل بر اساس آداب خوردن و نوشیدن: مانند خوردن با 

از جلوی دست و دست دراز نکردن به ھر طرف، ترک دست راست، خوردن 
- کردِن مقتول ھا، تحریم ُمثله ھای پلید و رعایت اخالق فاضله؛ و در مجازات خوردنی

ھا و راھبان در جنگ را  و تحریِم کشتن زنان و بچه -چه در قصاص و چه در جنگ
 تشریع کرده است.

 الت مصالحمکّم 
تحسینیات مکمالتی دارند که به تحقق  ھرکدام از ضروریات و حاجیات و -٣٤٣

شود؛ کما این که در ضروریات، اذان  ترین صورت منجر می ھا به کامل یافتن و حفظ آن
اند. برای وجوب قصاص،  ی نماز تشریع شده و نماز جماعت به عنوان مکمل فریضه

وجوِب ھمسانی جانی و مجنی علیه تشریع شده تا غرض از قصاص که بازداشتن از 
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ار اموری اینچنین و جلوگیری از ایجاد دشمنی و کدورت است ادا شود. چون تکر
ازدواج برای ایجاد نفس و نسل تشریع شده است، کفائت بین زن و شوھر تشریع شده 
تا بیشتر منجر به حسن معاشرت در بین زوجین و دوام الفت در میان آنان شود؛ 

شود تشریع شده است. از آن  می کردن به زنی که خواستگاری ھمانطور که جواز نگاه
چون خلوت با زن جا که به خاطر حفظ نسل زنا تحریم شده است، امور منجر به زنا 

نامحرم و نگاه شھوانی به وی و سفِر انفرادی زن بدون ھمراھی محرم نیز تحریم شده 
خوار تشریع شده است،  است. چون برای حفظ عقل تحریم خمر و مجازات شراب

اندک از آن ھم گرچه مسکر نیز نباشد، حرام شده است تا راه بر  خوردن مقداری
شدن با خوردن مقداری زیاد از آن بسته شود. از آن جا که برای ایجاد  ی مست مفسده

مال انواع معامالت تشریع شده است، امور مکمل آن جھت محافظت بر مقصود از 
ب و بیع معدوم و جھالت در مبیع معامالت نیز تشریع شده و از این رو، از بیع َغرر و فری

 و چیزھایی از این قبیل ھم نھی شده است.
در حاجیات، چون انواع معامالِت دافع حرج از مردم را تشریع کرده است، وضع 
شرایط جایز در معامالت را ھم تشریع کرده و امور محظوری را که منجر به ایجاد نزاع 

آن جا که جھت تخفیف به قاتل در قتل شوند، منع نموده است و از  در بین مردم می
عاقله گذاشته شده است، شارع دیه را به صورت قسطی و بر آن ی  خطا دیه بر عھده

دسته از عاقله تشریع کرده که قادر به ادای آن ھستند و برای ھریک مقادیر اندکی را 
 تعیین نموده تا ادای آن آسان باشد.

ا مستحب دانسته است، این حکم را در تحسینیات، چون پرداخت تطوعی صدقات ر
تشریع کرده که مردم از اموال متوسط (نه چندان عالی و نه چندان بد) خود صدقه 
بدھند و [بنا به دیدگاه احناف] شروع به انجاِم عبادات مستحبی را موجب وجوب 

 تکمیِل عبادات قرار داده است.
مکمل ضروریات و در پایان موضوع مکمالت، باید به خاطر داشت که حاجیات 

 آیند. تحسینیات مکمل حاجیات به حساب می

 مراتب مصالح از حیث اهمیت
این مصالح سه گانه، از حیث اھمیت در یک سطح نیستند و در این بین،  -٣٤٤

ھا دارد و بعد از آن،  را به آنتوّجه  بیشترین اھمیت را ضروریات دارند و شارع بیشترین
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می که برای مورد اول اکارند. به ھمین خاطر، احات قرار دحاجیات و سپس تحسینی
تر از احکام تشریع شده برای مورد دوم ھستند و احکامی که برای  اند، مھم تشریع شده

شده برای مورد سوم دارند.  اند، اھمیت بیشتری از احکام تشریع مورد دوم تشریع شده
ترتیب رعایت دارد که این مصالح براساس ھمین  میموضوعی که گفته شد، واجب 

به حاجیات جایز نیست، اگر مراعات آن مخل به ضروریات توّجه  شوند، به این معنی که
و مراعات سبب اخالل در توّجه  باشد و مراعات تحسینیات جایز نیست اگر این

ھا  ضروریات و حاجیات شود و مراعات مکمالت نیز جایز نیست، اگر چنانچه مراعات آن
(ضروریات و حاجیات و تحسینیات) گردند. بنابراین، گرچه سبب اخالل در اصول خود 

ی پزشکی یا درمان مستلزم کشف  ستر عورت مطلوب است، اما در صورتی که معاینه
عورت باشد، کشف آن مباح است، زیرا ستر عورت از امور تحسینی است و درمان برای 

دار جھت حفظ حفظ جاِن فرد از امور ضروری است. خوردن چیزھایی پلید مانند مر
از  مشّقت نفس مباح است، زیرا حفظ جان از اموِر ضروری است. نیز، دفع حرج و

شدِن یک امِر ضروری گردد، مثًال عبادات  انسان جایز نیست، اگر این دفع سبِب فوت
حفظ ھا برای  وجود دارد، زیرا انجام آن مشّقت ھا نوعی واجب ھستند، گرچه در آن

ھم از مصالح ضروری است. نیز، ھمچنان که اگر  دین ضروری است و حفظ دین
شوند، در  مراعات حاجیات و تحسینیات سبب اخالل در ضروریات شوند، مراعات نمی

حالتی ھم که مراعات یکی از ضروریاتی که اھمیت کمتری دارد، سبب تقویِت یکی از 
 ضروریاتی شود که از اھمیت بیشتری از خودش برخوردار است، آن مورد ضروری

کشیدن از جھاد از ترس  شود؛ و بنابراین، (مثًال) دست دارای اھمیِت کم رعایت نمی
شدِن مصلحت  کشیدن از جھاد سبب فوت جان و دریغ آمدِن آن جایز نیست، زیرا دست

ھا اموری ضروری ھستند  شود و این حفظ دین و عدم دفع تجاوز به سرزمین اسالم می
ی ضروریات ھستند.  ، گرچه ھردو از جملهکه اھمیت بیشتری از حفظ جان دارند

شود و بلکه  ھمچنین، اگر شرب خمر تنھا راه حفظ نفس از ھالک باشد، مباح می
 امتناع از خوردن آن جایز نیست، زیرا حفظ جان مھمتر از حفظ عقل است.

 مبادی و قواعِد مترتب بر این مقاصد
سینیات، قواعد و براساس اصِل مراعاِت مصالح ضروری و حاجیات و تح -٣٤٥

اند و  ھا را فقھا براساس آن مصالح استنباط کرده اند که آن اصولی عام به دست آمده
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اند. از جمله این قواعد و مبادی عمومی موارد زیر  ھا جدا کرده فروع کثیری را از آن
 است:

ر يُزال« .١  ».شود ضرر دفع می«، »الرضَّ
آن موارد زیر است: ثبوت حق شفعه از جمله فروع مبتنی بر این اصل و جدا شده از 

، ِخیار رد با عیب، شده برای کسی که دارای این حق است، وجوِب ضمانت چیزھای تلف
 ھا و... ھای پیشگیری در زمان شیوع بیماری به کارگیری روش

رِ اخلاصِّ « .٢ لِ الرضَّ ر العامُّ بتحمُّ ضرر عام با تحمل ضرر خاص دفع « ،»يُدفَع الرضَّ

 ».شود می
کردن  گرفتن از قاتل، قطع دست سارق، خراب فروع این قاعده است: قصاصاز 

دیواری که به سمِت راِه رفت و آمد مردم خم شده است، منع پزشک جاھل و مفتی 
 گذاری کاالھا در ھنگام ضرورت و... فاسد از طبابت و افتاء، نرخ

هام« .٣ ل أخفِّ ريْن بتحمُّ داشت و یکی بیشتر و دو ضرر وجود اگر « ،»يُدفَع أشدُّ الرضَّ

ھا نبود، ضرِر بیشتر با تحمِل  ای جز انجام یکی از آن شدیدتر از دیگری بود و چاره
 ».شود ضرر کمتر دفع می
دادن زن به خاطر خوف  توان به این موارد اشاره کرد: طالق از فروع این قاعده می

به خاطر غیبِت  ی وی و یا از رسیدن ضرر به وی یا به خاطر ناتوانی در پرداخت نفقه
(مرد) جواز خواندن نماز بدون طھارت در ھنگام عجز کامل از طھارات یا جواز خواندن 

 نماز بدون ستر عورت در ھنگام متعذر شدن پوشاندِن عورت و...

لبِ املنافعِ « .٤ آوردن منافع  دفع مفاسد بھتر از به دست«، »دَرءُ املفاسدِ أوىل من جَ

 ».است
خود تصرفی انجام موارد است: منع مالک از این که در ملک از فروع این قاعده این 

دھد که برای دیگران ضرری به ھمراه داشته باشد، منع صادرات برخی از کاالھا در 
آوردن برخی از سودھا ھم  ای را از به دست ھا گرچه این امر عده صورت نیاز مردم به آن

 باز دارد.

ورات تُبيح املحظوراتِ « .٥  ».سازند ھا امور ممنوع را مباح می ضرورت« ،»الرضّ
شدن برخی مقّید ھا در ھنگام ضرورت و بودن خوردِن حرام از فروع این قاعده مباح

 از امور مباح است.
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ها« .٦ ر بقدرِ ورات تُدَ ی خودشان ضرورت به حساب  ھا به اندازه ضرورت«، »الرضُّ

 ».آیند می
مضطر به خوردن چیزھای حرام  از جمله فروع این قاعده این است که: اگر کسی

شد، باید به قدِر دفع آن ضرورت از آن چیز حرام بخورد، و آنچه که به خاطر عذری 
 شود. انجام آن جایز است، جوازش با زوال آن عذر باطل می

لبُ التيسريَ « .٧  ».شود گرفتن آسانگیری می باعث در پیش مشّقت«، »املشقَّة جتَ
ھا، فسِخ نکاح در صورتی که زوجه در  تشریع رخصتاز جمله فروع این قاعده است: 

شوھر خود عیبی یافت که در ھنگام عقد از آن عیب اطالع نداشته بوده است، جواز 
 قرض و حواله و حجر.

رجُ مرفوع« .٨  ».در دین)، َحَرج برداشته شده است«( ،»احلَ

شاق باشد  انجام آنچه که برای انسان« ،»ا جيوزُ ارتكابُ ما يشقُّ علی النَّفسِ ل« .٩

 ».غیر عادی است] جایز نیست مشّقت [منظور
ی ِوصال، رھبانیت مانند  از فروع این قاعده است: منع قیام در تمام طول شب، روزه

 امتناع از ازدواج.



 

 

 فصل سوم:
 و ترجیح و نسخ ادّله تعارض

 مقدمه
ھا باھم است،  ی شرعی، تناقض آن ادّله در علم اصول، منظور از تعارض بین -٣٤٦

نی باشد و ن مقتضی حکم معیّ ی معیّ  بدین صورت که یک دلیل شرعی در یک مسأله
 دلیل دیگری مقتضی حکم دیگری در ھمان مسأله باشد.

ی شرعی  ادّله در در عالم واقع و در حقیقت امر، وقوع تعارض، با این معنای مذکور،
اند و  ھا قرار داده شده ی شرعی برای بیان احکام و داللت بر آن ادّله ر نیست، زیرامتصوّ 

ھا ممکن شده، شرِط تکلیف، یعنی علم به احکام با  بدین شکل، عمل به مقتضای آن
 ادّله شود. پس در این صورت، محال است که ، محقق میمکّلف بودِن  وجود عاقل و بالغ

ھا تعارض پیدا کنند، زیرا تعارض به معنای تناقض  با امِر فھمیدِن ھدف و مقصود از آن
شدِن شرط تکلیف است و در شریعت  و جھل به احکام و ابھام در مقصود و فوت

اسالمی ھم، ھیچکدام از این امور جایز نبوده، در احکام شارع حکیم محال است. با 
لم واقع محال است، اما وقوع تعارض در نظر این وجود، گرچه وقوِع تعارض در عا

) امر محالی نیست، زیرا گاھی، به خاطر قصور در فھم مجتھد ادّله مجتھدان (در میان
ی مسأله و وجوه مختلف آن، چنین  ادّله ی او به و وجوِد ضعف ادراک وی و عدم احاطه

ارند که با وجود با ھم تعارض د ادّله کند که برخی از به ذھن برخی از آنان خطور می
شود نه حقیقی. اصولیون ھم، برای  آنچه گفته شد، در این صورت، تعارض ظاھری می

ی این  اند و از جمله ، قواعدی را وضع کردهادّله دفع این تعارض ظاھری در نصوص و
ھای الفاظ بر یکدیگر و دیگر  ھای ترجیِح داللت قواعد: علم به ناسخ و منسوخ و راه

 ی تعارض است که در این فصل ذکر خواھد شد. و ازاله ھاِی ترجیح راه
 شود: بنابراین، این فصل به دو مبحث تقسیم می

 به آن.متعّلق  نسخ، معنای آن، محل و زمان آن و دیگر چیزھای مبحث اول:
 و نصوص. ادّله قواعد ترجیح و رفع تعارض بین مبحث دوم:
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 حث اول: نسخمب
بردن و جابه جا کردن است و در اصطالح، به  ننسخ، در لغت به معنی از میا -٣٤٧

معنای برداشتِن یک حکم شرعی با یک دلیل شرعِی متأخر از آن است. این دلیل 
 نامند. متأخر را ناسخ و حکم اول را منسوخ و عمل برداشتن را نسخ می

ی آن که کسی در موردش نزاع  نسخ در قرآن واقع شده است و بارزترین نمونه
رو کردن به بیت المقدس در نماز با رو کردن به مسجد الحرام است؛ ندارد، نسِخ 

َمآءِ� قَۡد نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجهَِك ِ� ﴿فرماید:  خدای متعال در این باره می َنََّك قِۡبلَٗة  ٱلسَّ فَلَُنَوّ�ِ
ۚ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ تَۡرَضٮَٰها  ﴾ۥۗ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا

بینیم. پس تو را به سوی  گرداندِن گاه به گاه تو به سوی آسمان را می ما روی«، ]١٤٤[البقرة: 
سازیم که از آن خشنود خواھی شد؛ لذا رو به سوی مسجد الحرام کن و در  ای متوجه می قبله

 .»ه سوی آن کنیدھرجا بودید، روھای خویشتن را ب
شود، مانند نسخ  است، یعنی حکم اول به صورت کامل برداشته میکّلی  نسخ، گاھی

قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام، و گاھی جزئی است، یعنی حکم سابق از برخی 
شود، مانند این آیه که  شد، برداشته می از افراِد خودش که حکم بر آنان منطبق می

ِ وَ ﴿فرماید:  می ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ يَۡرُموَن  ينَ ٱ�َّ
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
وُهمۡ ُ�مَّ لَۡم يَ� ثََ�ٰنَِ�  ٱۡجِ�ُ

بَٗد�ۚ 
َ
ْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُوا کسانی که به زناِن پاکدامن نسبت زنا «، ]٤[النور:  ﴾َجۡ�َ

احناف معتقدند  .»تازیانه بزنیدآورند، به آنان ھشتاد  دھند و سپس ھم چھار گواه نمی می
که: حکم این آیه در مورد شوھران در صورتی که زنان خود را قذف کرده باشند، نسخ 

ِينَ وَ ﴿فرماید:  شده است با این آیه که می ٓ  ٱ�َّ َُّهۡم ُشَهَدآُء إِ�َّ ۡزَ�َٰجُهۡم َولَۡم يَُ�ن ل
َ
يَۡرُموَن أ

 ِ ۡرَ�ُع َشَ�َٰ�ٰتِۢ ب
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَ�َٰدةُ أ

َ
ِ أ ِٰد�ِ�َ لَِمَن  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ کسانی «، ]٦[النور:  ﴾٦ٱل�َّ

ایشان  کنند و جز خودشان گواھانی ندارند، ھریک از که ھمسران خود را (به زنا) متھم می
و با این آیه، اگر کسی زن خود را  .»باید چھار بار خدا را به شھادت بطلبد که راستگو ھستم

ای ھم برای اثبات نداشت، حکم وی این است که ِلعان کند،  نهقذف نمود و ھیچ بیّ 
یعنی چھار بار نزد قاضی به نام خدا سوگند یاد کند که در این تھمِت زنا که به زن خود 

صادق است و بار پنجم سوگند یاد کند که اگر در این اتھام دروغگو باشد، زده است، 
خورد که مرد در  لعنت خدا بر او باد، و سپس زن نیز چھار بار به نام خدا سوگند می

اتھام زنایی که به وی زده است، دروغگوست و بار پنجم سوگند یاد کند که غضب خدا 
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گرفتِن لعان، قاضی زن و  گاه پس از انجامبر وی باد اگر شوھرش راستگو باشد، و آن
 کند. شوھر را از ھم جدا می

 حکمت نسخ
عمًال در شریعت روی داده و حکمت آن ھم مراعات  -چنان که گفتیم- نسخ

ساختن مصالح بندگان  کام محققمصالح بندگان است، زیرا مقصود اصلی از تشریع اح
شد که مصلحت در یک زمان  ھمانطور که قبًال ھم ذکر شد؛ پس اگر مالحظه است

مقتضِی تبدیل این حکم است، این تبدیل با قصِد تشریع ھماھنگ و سازگار خواھد بود، 
ھمانگونه که نسخ با اصل مقرر در شریعت، یعنی نزوِل تدریجی احکام جھت رعایت 
مصالح بندگان نیز ھماھنگ و موافق است، مانند نماز که ابتدا به صورت دو رکعت در 

و رکعت در شب تشریع شد و سپس، بعد از این که مردم آن را تمرین کردند و با روز و د
 ھای معروف. آن انس گرفتند، پنج نماز شد با اوقاِت کنونی و رکعت

 نسخ و تخصیص
شود، زیرا تخصیص عام حکم عام  گاھی نسخ جزیی با تخصیص ملتبس می -٣٤٩

را از برخی از افراد عام برداشته، آن را مقصور بر غیر از افراد مشموِل معناِی مخصص 
کند؛ ھمینطور نسِخ جزئی نیز حکم عام را از برخی افراد عام برداشته، حکم را  می

شان  ا با این وجود، این دو باھم فرق دارند و فرقکند؛ ام مانده می مقصور بر افراد باقی
ی افراد  چنین است که حکم در ابتدا شامل ھمهآن است که در حالت نسخ، اوضاع 

است و سپس، با دلیِل ناسخ حکم از برخی از افراد برداشته شده و در مورد بقیه باقی 
پیدا کرده، تعّلق  رادمانده است؛ اما در حالت تخصیص، حکم عام در ابتدا به برخی از اف

کند که در ابتدا مراد شارع از عام، شمول  به این معنی که مخصص برای ما کشف می
ی افراد و به ھمین دلیل، در مخصص،  حکم بر برخی از افراد بوده است نه بر ھمه

شرط است که مقارن عام باشد، یا حداقل قبل از عمل به عام وارد شده باشد، برخالف 
 در آن شرط است که دلیِل ناسخ بعد از عمل به عام وارد شده باشد.نسخ جزئی که 

 انواع نسخ
نسخ گاھی صریح است بدین صورت که شارع به صورت صریح نسخ را بیان  -٣٥٠

ُقبُورِ  قَدْ  ُكنُْت «فرماید:  کند، مانند این حدیث که می می
ْ
 َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ِز�َاَرِة ال

َ
ال

َ
، أ
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رُ  فَُزوُروَها، فَإِ�ََّها ِخَرةَ  ُ�مُ تَُذكِّ
ْ

ام، اما  من قبًال شما را از زیارت قبرھا نھی کرده«، »اآل
 ».اندازد توانید قبرھا را زیارت کنید، زیرا زیارِت قبر شما را به یاد آخرت می اکنون می

کند، لکن  گاھی نسخ ضمنی است، یعنی شارع به صورت صریح نسخ را بیان نمی
اول، حکمی معارض آن حکم سابق را تشریع  بدون ھیچ نص صریحی بر نسخ حکم

به - کند و جمع بین این دو حکم ھم ممکن نیست و بنابراین، تشریع حکِم الِحق می

ِينَ وَ ﴿فرماید:  شود، مانند این آیه که می ناسخ حکم سابق می -صورت ضمنی ُ�َتَوفَّۡوَن  ٱ�َّ
َ�ًٰعا إَِ�  ۡزَ�ِٰجِهم مَّ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِصيَّٗة ّ�ِ

َ
و «، ]٢٤٠[البقرة:  ﴾َ�ۡ�َ إِۡخَراٖج�  ٱۡ�َۡولِ ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ

 یتھمسران خود وص یبرا یدگذارند، با یبه جا م یو ھمسران یرندم یاز شما که م یکسان
(از خانه  مند سازند بدون آنکه ) بھرهیزندگ هین(با پرداختن ھز ھا را سال آن یککنند که تا 

ی زنی که شوھر وی مرده است  که این آیه مفید آن است که عده .»کنند یرونشوھر) ب
یک ساِل تمام است؛ این حکم در ابتدای اسالم مشروع بود و سپس، این آیه تشریع شد 

ِينَ وَ ﴿فرماید:  که می ۡشُهرٖ  ٱ�َّ
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ

 ۖ� میرند و از پس خود ھمسرانی بر جای  کسانی از شما مردان که می«، ]٢٣٤[البقرة:  ﴾وََعۡ�ٗ
ه این شود ک مالحظه می .»شان باید چھار ماه و ده روز عده بگذرانند گذارند، ھمسران می

ی زنی که شوھر وی وفات یافته است، چھار ماه و ده روز  آیه داللت دارد بر آن که عده
شود، زیرا بعد از آیه اول  ی اول می است و بنابراین، به صورت ضمنی ناسخ حکم آیه

 نازل شده است.

 ھا جایز است وقت نسخ و احکامی که نسخ آن
پذیرد و پس بعد از وفات  می انجام ج نسخ فقط در زمان حیات رسول خدا -٣٥١

وحی  ج گیرد و بعد از رسول خدا ایشان نسخ جایز نیست، زیرا نسخ با وحی صورت می
بدین دلیل که ناسخ باید از نظر قوت  -ھمانطور که خواھیم گفت- وجود ندارد و نیز

تر از آن] باشد و جز وحی ھم چیزی قدرِت وحی را ندارد و  ھمساِن منسوخ [یا قوی
، بعد از وفات منقطع شده است و پس، به طور قطع ج ز با وفات رسول خداوحی نی

 نسخ ھیچ چیزی از احکام شرع اسالم جایز نیست. ج رسول خدا
ھا جایز است، احکام فرعی ھستند که قابل تبدیل و تغییر  احکامی که نسخ آن

اِم عقاید از باشند؛ اما نسِخ احکاِم دیگر جایز نیست؛ ماننِد احکام اصلی، چون احک می
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قبیل ایمان به خدا و ایمان به روز آخرت و حساب و کتاب و ماننِد حرمت شرک و ظلم 
و زنا و مانند فضایل بزرگ چون عدل، صدق و نیکی به والدین که قابل تصور نیست که 

ھا باشد و بر این اساس،  این احکام زمانی بر صفتی باشند که مستلزم تبدیل یا تغییر آن
ھا داده شود، باز ھم این احکام ثابت  یری در شرایط و احوال و اوضاع و زمانھرگونه تغی

ھا ملحق شده که  ای که چیزی بدان ھستند و ھمینطور، نسِخ آن دسته از احکاِم فرعی

َهاُد َماٍض «فرماید:  ابدیشان ساخته است، جایز نیست، مانند این حدیث که می ِ
ْ
 اجَل

َ
إىِل

ِقيَاَمةِ 
ْ
 ».جھاد تا روز قیامت وجود دارد«، »يَْوِم ال

 ھا جایز است چیزھایی که نسخ احکام با آن
در نسخ، قاعده این است که: واجب است که دلیِل ناسخ، از لحاظ قدرت،  -٣٥٢

تر از منسوخ بوده و بعد از منسوخ وارد شده باشد نه قبل از آن.  ھمساِن منسوخ یا قوی
 د نتیجه مترتب شده است، از جمله:و چن از این قاعده چند قاعده دیگر متفرع شده

ھای قرآن با ھمدیگر جایز است، زیرا از لحاظ قدرت باھم برابر  نسِخ نص .١
 ھستند.

سّنت  متواتر با قرآن جایز است، زیراسّنت  متواتر و نسخسّنت  نسخ قرآن با .٢
متواتر، از لحاِظ قطعیت داشتنش در ثبوت و نیز وحدت در منبع، یعنی وحی، 

 قرآن است.مانند 
 تر از آن جایز است. آحاد یا با چیزی قویسّنت  آحاد باسّنت  نسخ .٣
شود، زیرا نص اگر داللِت قطعی داشته  نمیسّنت  ناسخ نصی از قرآن یا ،اجماع .٤

باشد، انعقاد اجماع برخالف آن ممتنع است و اگر داللت آن ظنی بوده و 
است که دلیِل دیگری اجماع برخالف آن منعقد شده باشد، معنی این امر آن 

اند و بدین ترتیب،  وجود دارد که فقھا آن را بر این نص ظنی الدالله ترجیح داده
 آن دلیلی که اجماع بر آن مبتنی شده است ناسخ بوده نه ذات اجماع.

توانند ناسخ اجماع باشند، چرا که ناسخ باید متأخر از  نمیسّنت  نِص قرآن و .٥
از لحاظ زمانی مقدم بر اجماع سّنت  رآن ومنسوخ باشد، در حالی که نصوص ق

اجماع، به عنوان یک دلیل شرعی، فقط بعد  -چنان که ذکر شد- ھستند، زیرا
 است که حجیت دارد. ج از وفات رسول خدا
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یا قیاس با اجماع دیگری سّنت  جایز نیست که اجماِع مبتنی بر نصی از قرآن یا .٦
ا اجماع دیگر جایز است، اگر نسخ شود؛ اما نسِخ اجماِع مبتنی بر مصلحت ب

مصلحت تغییر کند و دیده شود که مصلحت با اجماع بر یک حکِم دیگر محقق 
 شود. می

شود و نه با این چیزھا  و یا اجماع میسّنت  قیاس، نه ناسِخ نصی از قرآن یا .٧
یا سّنت  شود که در قرآن یا شود، زیرا فقط وقتی به قیاس رجوع می منسوخ می

د نداشته باشد و نیز، یکی از شرایط قیاس این است که اجماع حکمی وجو
یا اجماع نباشد، واال اعتبار سّنت  قرآن یامخالِف حکِم ثابت شده با نصی از 

 دادن به آن صحیح نیست.
قیاس صالحیِت آن را ندارد که ناسِخ قیاِس دیگری باشد، زیرا مبنای قیاس  .٨

است که  حّجت مجتھدی رأی و اجتھاد است و رأی و اجتھاد ھم برای ھمان
با اجتھاد خود به آن رسیده باشد و برای دیگر مجتھدان حجیت ندارد؛ ولی اگر 
دو قیاس از یک مجتھد صادر شد، در آن صورت، تعارِض میاِن این دو ثابت 

تواند ناسخ دیگری باشد، زیرا قیاس مبتنی بر رأی و  ھا نمی است اما یکی از آن
ت و مجالی در نسخ احکام ندارد و در این اجتھاد است و رأی ھیچ مدخلی

حالت، بر مجتھد الزم است که در این به بحث و تحقیق بپردازد که یکی را بر 
رسد، ھمانطور  دیگری ترجیح دھد و به آنی عمل نماید که به نظرش راجح می

نوسان است که  که مسأله میان دو قیاس واقع و در حسان ھستتکه در اس
دھد و در غالب موارد ھم راجح  سپس، مجتھد یکی را بر دیگری ترجیح می

چنان که - تر است و آن در حکم قویو تأثیر عّلت  ھمان قیاس خفی است، زیرا
 شود. این ھمان چیزی است که استحسان نامیده می -قبًال ھم بیان کردیم

 مبحث دوم: تعارض و ترجیح
یابند، بلکه فقط در نظر  ی شرعی ھرگز باھم تعارض نمی ادّله گفتیم که: -٣٥٣

آید و به ھمین دلیل، این تعارض،  تعارض به وجود می ادّله مجتھد است که میان
تعارضی صوری و ظاھری و به نسبِت مجتھد است و تعارضی حقیقی نیست. این 

در  تعارض ظاھری ھم بدان معنی است که ھر یک از دو دلیل متعارض در آِن واحد
ی معین که مجتھد به دنبال شناخت حکم آن است، مستلزم یک حکم معین  یک واقعه

 ھستند و این دو حکم باھم تعارض دارند، یعنی باھم اختالف دارند.
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برای وقوع این تعارض ظاھری، شرط است که: ھردو دلیل از قدرت واحدی 
ر این حالت، مجتھد به برخوردار باشند، مانند دو آیه از قرآن، یا دو حدیِث آحاد. د

دھد که متأخر  ھا را یافت، حکم می گردد و اگر تاریخ آن دنبال تاریخ وروِد ھردو نص می

ِينَ وَ ﴿فرماید:  ناسخ متقدم است، مانند این آیه که می ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن  ٱ�َّ
َ�ًٰعا إَِ�  ۡزَ�ِٰجهِم مَّ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِصيَّٗة ّ�ِ

َ
از شما که  یو کسان«، ]٢٤٠[البقرة:  ﴾َ�ۡ�َ إِۡخَراٖج�  ٱۡ�َۡولِ أ
سال  یککنند که تا  یتھمسران خود وص یبرا یدگذارند، با یبه جا م یو ھمسران یرندم یم

 .»کنند یرون(از خانه شوھر) ب مند سازند بدون آنکه ) بھرهیزندگ ینه(با پرداختن ھز ھا را آن

ِينَ وَ ﴿فرماید:  و این آیه که می نُفِسِهنَّ  ٱ�َّ
َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
ُ�َتَوفَّۡوَن مِنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ

 ۖ� ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
میرند و پِس خود ھمسرانی  کسانی از شما مردان که می«، ]٢٣٤[البقرة:  ﴾أ

ن ی اول مفید ای آیه .»شان باید چھار ماه و ده روز عده بگذرانند گذارند، ھمسران بر جای می
ی زنی که شوھر وی وفات یافته است، یک سال است؛ این حکم در  است که عده

ی زنی که شوھر وی وفات  ی دوم مفید این است که عده ابتدای اسالم وارد شد. آیه
ی دوم از نظر تاریخ نزول  یافته است، چھار ماه و ده روز است. حال، چون این آیه

ان ثابت و جاری است. مکّلف و حکم آن برای شود ی اول است، ناسخ آن می متأخر از آیه

ِينَ وَ ﴿فرماید:  نیز، مانند این آیه که می �َّۡصَن  ٱ�َّ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ
َ
ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ

 ۖ� ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
ْوَ�ُٰت ﴿فرماید:  ، و این آیه که می]٢٣٤[البقرة:  ﴾بِأ

ُ
ۡ�َالِ َوأ

َ
 ٱۡ�

 ۚ ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ی  آیه .»ی زنان باردار وضع حمِل آنان است عده«، ]٤[الطالق:  ﴾أ

یافته است، چھار ماه و ده روز ی زنی که شوھر وی وفات  اول بیانگر این است که عده
ی دوم بیانگر آن است  است و میان زن حامله و غیر حامله فرقی نگذاشته است؛ اما آیه

 رسد. ای که شوھر وی وفات یافته است، با وضع حمل به پایان می ی زن حامله عدهکه 
ی دوم از حیث زمان  صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود ھم معتقد است که آیه

شود و بنابراین،  ی اول می نزول متأخر از اول است و پس در مورِد زن حامله ناسخ آیه
 ند، خواه مدت آن طوالنی باشد و خواه کوتاه.گذرا زن حامله است با وضع حمل عده می

اگر تاریخ وروِد این دو نص متعارض معلوم نشد، مجتھد برای ترجیح یکی از  -٣٥٤
 کنند: ھای ترجیح زیر استفاده می دو نص بر دیگری، از یکی از راه
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 ١شود . نص بر ظاھر ترجیح داده می١

ا ﴿فرماید:  مانند این آیه که خدای متعال بعد از بیان زنان محرم می ِحلَّ لَُ�م مَّ
ُ
َوأ

ظاھر این آیه  .»ازدواج با سایر زنان برای شما حالل شده است«، ]٢٤[النساء:  ﴾َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ 
ی ازدواج با بیشتر از چھار زن از زنان غیر محرم داللت دارد، لکن این (حکم)  بر اباحه

ْ فَ ﴿فرماید:  ظاھر معارض این آیه است که می َمثَۡ�ٰ  ٱلنَِّسآءِ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن  ٱنِ�ُحوا
با زنان دیگری که برای شما حاللند و دوست دارید، با دو ییا سه «، ]٣[النساء:  ﴾َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ 

بیشتر از چھار چون که این آیه نص است بر تحریِم ازدواج با  .»یا چھار زن ازدواج کنید
ی اول ترجیح داده شده، نکاح با بیشتر از چھار زن حرام  زن و بنابراین، بر ظاھر آیه

 شود. می

 شود . مفسر بر نص ترجیح داده می٢

 ِللُكِّ َصَالةٍ «فرماید:  مانند این حدیث که می
ُ
أ زن مستحاضه «، »الُْمْستََحاَضُة َ�تَوَضَّ

این حدیث نص است بر آن که بر مستحاضه واجب ». باید برای ھر نماز وضو بگیرد
است که برای ھر نماز یک وضو بگیرد، گرچه آن نمازھا را در یک وقت انجام دھد، زیرا 

شود و مقصوِد اصلی از سیاق حدیث ھم  از این نص ھمین معنی به ذھن متبادر می
حدیث احتمال تأویل دارد، کما این که روایِت دیگِر حدیث  ھمین معنی است، لکن این

 «فرماید:  میھم معارض آن شده است، چه 
ُ
أ ِ  الُْمْستََحاَضَة َ�تَوَضَّ ، »لُكِّ َصَالةٍ  َوقِْت ل

؛ معنی حدیث این است که بر چنین زنی »مستحاضه باید در وقِت ھر نماز وضو بگیرد«
بگیرد، گرچه در یک وقت واحد چند  فقط واجب است که در وقت ھر نماز یک وضو

نماز ھم بخواند. این معنی احتمال تأویل ندارد، چون که از نوع مفسر است؛ پس بر 
 شود. یابد و به مقتضای آن عمل می حدیث اول ترجیح می

 شود . محکم بر ظاھر و نص و مفسر ترجیح داده می٣

ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ ﴿ی  مانند آیه ِحلَّ لَُ�م مَّ
ُ
ازدواج با سایر زنان برای «، ]٢٤[النساء:  ﴾َوأ
ی نکاح با غیر زنان مذکور در قبل از این  که نص است در اباحه .»شما حالل شده است

                                           
شود: ظاھر،  در مبحث سوم از فصل اول ذکر شد که لفظ واضح الداللة به چھار نوع تقسیم می -١

 نص، مفسر و محکم.
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بعد از وفات ایشان  ج ی ازدواج با زنان رسول خدا آیه و پس، با عموِم خود، شامل اباحه

ْ ﴿ی  شود، لکن آیه نیز می ن تُۡؤُذوا
َ
ِ  رَُسوَل َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ ۡزَ�َٰجهُ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
 ۥَوَ�ٓ أ

 ِ بًَد�ۚ  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِده
َ
و شما ھرگز حق ندارید که پیامبر خدا را بیازارید و نه این «، ]٥٣[األحزاب:  ﴾�

که محکم است در  .»حق را که بعد از مرگ او ھمسرانش را به ھمسرِی خویش درآورید
ی اول  بعد از وفات ایشان و بنابراین، بر نص آیه ج تحریِم ازدواج با زنان رسول خدا
بعد از  ج شود و پس حکِم ازدواج با زنان رسول خدا پیش انداخته و ترجیح داده می

 شود. وفات ایشان حرمت می

 شود شده با عبارة النص بر حکم ثابت با اشارة النص ترجیح داده می حکم ثابت. ٤

، ]١٧٨[البقرة:  ﴾ٱۡلَقۡتَ�� ِ�  ٱۡلقَِصاُص ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ﴿فرماید:  مانند این آیه که می

َوَمن َ�ۡقتُۡل ﴿فرماید:  و این آیه که می .»ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است درباره«
َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ  ا �ِيَها ۥُمۡؤِمٗنا مُّ کسی که مؤمن را به عمد بکشد، «، ]٩٣[النساء:  ﴾َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ

به طریِق عبارت، بر وجوب ی اول،  آیه .»ماند ِر او دوزخ است و جاودانه در آن میکیف
گرفتن از قاتِل  ی دوم، به طریق اشاره، بر عدم قصاص قصاِص قاتل داللت دارد و آیه

کند، زیرا مجازات وی را جاودانگی در آتش جھنم قرار داده است و این  عمد داللت می
کند و  عمد کرده است و این آیه مجازات وی را تبیین میمجازات را محدود به قاتِل 

اقتصار در مقاِم بیان مفید «گوید:  ی معروفی که می ھمین، به طریق اشاره و بنابر قاعده
، بر این داللت دارد که مجازات دیگری بر وی واجب نیست؛ لکن حکِم »حصر است

داده شده و قصاص قاتل  مفھوم به طریق عبارت بر حکِم مفھوم به طریق اشاره ترجیح
 عمد واجب شده است.

 شود شده با داللة النص ترجیح داده می شده با اشارة النص بر حکم ثابت . حکم ثابت٥

ۡؤِمَنةٖ  ٔٗ َوَمن َ�َتَل ُمۡؤمًِنا َخَ� ﴿ی  مانند آیه ھرکس «، ]٩٢[النساء:  ﴾ا َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ

َوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا ﴿ی  و آیه .»را آزاد سازد ی مؤمنی مؤمنی را به خطا بکشد، باید برده
َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ  ا �ِيَها ۥمُّ ی اول وجوب  به طریق عبارت، از آیه ]٩٣[النساء:  ﴾َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ

کفاره بر قاتِل به خطا و ھمچنین از آن، به طریق داللت، وجوب کفاره بر قاتِل عمد 
د، در وجوِب کفاره بر وی، اولی از قاتِل به خطاست، زیرا شود، زیرا قاتِل عم فھمیده می
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تر از  سبب وجوب کفاره جنایِت قتل است و جنایِت قتل در قتِل عمد شدیدتر و فظیع
قتِل خطاست و بر ھمین اساس وجوب کفاره بر قاتِل عمد اولی از وجوب آن بر قاتل به 

شود که در دنیا بر قاتِل عمد  ی دوم ھم، به طریق اشاره چنین فھم می خطاست. از آیه
شدن در آتش جھنم  ای واجب نیست، زیرا آیه مجازاِت وی را به جاودانه ھیچ کفاره

منحصر کرده است و این منحصر کردن، در مقاِم بیان، مفیِد نفی ھر نوع مجازات 
ی  دیگری از وی است و این معنی مستفاد از طریق اشاره نیز با معنای مستفاد از آیه

یابد و در نتیجه، حکِم مفھوم به طریق اشاره از حکم  ه طریق داللت، تعارض میاول ب
شود که کفاره بر قاتِل عمد واجب  تر شده، حکم این می مفھوم به طریق داللت راجح

 نیست.

 شود . در صورت تعارض داللت منطوق با داللت مفھوم، داللت منطوق ترجیح داده می٦

َها ﴿ی  مانند آیه ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ُ�لُوا

ۡ
ْ َ� تَأ ْ َءاَمنُوا ا ۖ  ٱلّرَِ�وٰٓ َ�َٰعَفٗة ۡضَ�ٰٗفا مُّ

َ
 ،]١٣٠[آل عمران:  ﴾أ

که اگر  .»اید! ربا را به صورت دو چندان و چند برابر نخورید ای کسانی که ایمان آورده«
معارض با این قول الھی خواھد بود که مفھوم مخالف را در این آیه معتبر بدانیم، 

ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َ� َ�ۡظلُِموَن َوَ� ُ�ۡظلَُمونَ ﴿اید: فرم می
َ
، ]٢٧٩[البقرة:  ﴾٢٧٩�ن تُبۡتُۡم فَلَُ�ۡم رُُءوُس أ

کنید و نه به شما ستم  ھایتان از آن شماست، نه ستم می و اگر توبه کردید، اصِل سرمایه«
زیرا این آیه، با منطوق خود، بر این داللت دارد که ربا، گرچه اندک ھم باشد،  .»شود می

 شود. ی اول مقدم می حرام است؛ پس بر آیه

 جمع و توفیق
ھای مذکور برای ترجیح ھم وجود نداشت  اگر شناخِت ناسخ متعذر شد و راه -٣٥٥

 -ن که گفتیمچنا- و ھردو نص نیز از قدرت مساوی برخوردار بودند، در این حالت
ھای جمع و  آورد و با یکی از راه مجتھد به جمع و توفیق بین دو نص متعارض روی می

کند؛ از این قبیل  توفیق میان دو نص موافقت و سازگاری ایجاد و به ھردو نص عمل می
 است چند مثال آتی:

َحَدُ�ُم ﴿فرماید:  خداوند متعال می .١
َ
إِن تََرَك  ُت ٱلَۡموۡ ُكتَِب َعلَۡيُ�ۡم إَِذا َحَ�َ أ

يِۡن وَ  ٱلۡوَِصيَّةُ َخۡ�ًا  قَۡر�ِ�َ لِۡلَ�ِٰ�َ
َ
ِ  ٱۡ� ا َ�َ  ٱلَۡمۡعُروِف� ب ، ]١٨٠[البقرة:  ﴾١٨٠ٱلُۡمتَّقِ�َ َحقًّ

رسد، اگر دارایِی فراوانی از خود بر جای  ھنگامی که مرِگ یکی از شما فرا می«
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مادر و نزدیکان به طور گذاشت، وصیت بر شما واجب شده است و باید برای پدر و 

يُوِصيُ�ُم ﴿فرماید:  نیز، می .»شایسته وصیت کنید. این حقی است بر پرھیزگاران
 ُ َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
� ِ�ٓ أ نثَيَۡ�ِ

ُ
فَلَُهنَّ ثُلَُثا  ٱثۡنَتَۡ�ِ فَإِن ُ�نَّ �َِساٗٓء فَۡوَق  ٱۡ�

ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما  ٱ�ِّۡصُفۚ فَلََها  َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدةٗ 
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
ُدُس َوِ� ا  ٱلسُّ ِممَّ

ُ  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ تَرَ  ۚ فَإِن لَّۡم يَُ�ن �َّ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َوَ�ٞ َوَورِثَهُ  ۥَوَ�ٞ
َ
فَإِن َ�َن  ٱ�ُّلُُثۚ �

ُدُسۚ إِۡخَوةٞ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َ�ُ  ۡ�َنآؤُُ�ۡم ِمۢن َ�ۡعِد َوصِ  ٱلسُّ
َ
ۡو َديٍۡن� َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َ
يَّةٖ يُوِ� بَِهآ أ

 ُّ�
َ
ۚ فَرِ�َضٗة ّمَِن  ُهمۡ َ� تَۡدُروَن � ۡقَرُب لَُ�ۡم َ�ۡفٗعا

َ
ِۗ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�َن َعلِيًما  ٱ�َّ

بردِن فرزندانتان به شما فرمان  ی ارث خداوند درباره«، ]١١[النساء:  ﴾١١َحِكيٗما
ی دو زن  ی بھره ی یک مرد به اندازه گرداند که بھره شما واجب میدھد و بر  می

ی  است. اگر فرزندانتان ھمه دختر بودند و بیشتر از دو نفر بودند، دو سوِم ترکه بھره
ایشان است و اگر ورثه تنھا یک دختر باشد، نصِف ترکه از آِن اوست. اگر مرد دارای 

رسد و اگر  ر و مادر یک ششم از ترکه میفرزند و پدر و مادر باشد، به ھریک از پد
متوفی دارای فرزند نباشد و تنھا پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوِم ترکه به مادرش 

ی این  رسد. ھمه رسد. اگر متوفی برادرانی داشته باشد، به مادرش یک ششم می می
ی است که کند و بعد از پرداخِت وام سھاِم مذکور بعد از وصیتی است که متوفی می

دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما  بر عھده دارد. شما نمی
 .»ای الھی است و خداوند دانا و حکیم است سودمندترند. این فریضه

به طور شایسته در حق والدین و نزدیکان را واجب کرده است و ی اول وصیت  آیه
والدین و فرزندان و نزدیکان را تعیین  است که خدای متعال سھِم ی دوم بیانگر این  آیه

ی مورث نگذاشته تا به میِل خود تعیین نماید؛ پس این دو  نموده و تعیین آن را به عھده
ھا ممکن است، بدین  آیه باھم تعارض دارند، لکن توفیق و ایجاِد سازگاری در میان آن

که به خاطر ی اول بر وجوب وصیت برای والدین و خویشانی حمل شود  شکل که آیه
ی دوم فقط بر وارثانی حمل  برند و آیه مانعی چون اختالف دین از مورث ارث نمی

 اند. شود که در آیه ذکر شده می

ِينَ وَ ﴿ی  آیه .٢ ۡشُهرٖ  ٱ�َّ
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َو�ََذُروَن أ

 ۖ� میرند و از پس خود ھمسرانی  سانی از شما مردان که میک«، ]٢٣٤[البقرة:  ﴾وََعۡ�ٗ
ی  و آیه .»شان باید چھار ماه و ده روز عده بگذرانند گذارند، ھمسران بر جای می
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ْوَ�ُٰت ﴿
ُ
ۡ�َالِ َوأ

َ
ۚ  ٱۡ� ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ی زنان باردار  عده«، ]٤[الطالق:  ﴾أ
 .»وضع حمل آنان است

ای که شوھرشان وفات  ملهای دوم در مورد زنان ح معتقدند که آیهبرخی از فقھا 
ی اول را نسخ نکرده است و به ھمین دلیل، این فقھا دست به ایجاد  یافته است، آیه

ای که شوھرش مرده  گویند: زِن حامله اند و می سازگاری و توفیق میان این دو آیه زده
گذراند،  چھار ماه و ده روز) عده میترین عده (از میان وضع حمل و  است با طوالنی

شدِن چھار ماه و ده روز وضع  یعنی: اگر از زماِن وفاِت شوھر این زن قبل از سپری
ی چھار ماه و ده روز را باید کامل کند، اما اگر چھار ماه و ده روز  حمل کرد، عده

ی خود را تا زمان وضع حمل  سپری شد و در این مدت زن وضع حمل نکرد، عده
 دھد. تمرار میاس

در صورتی که یکی از دو نص خاص و دیگری عام - ھای جمع و توفیق از راه -٣٥٦
تخصیص عام با خاص است؛ که در  -باشد مقّید ھا مطلق و دیگری باشد، یا یکی از آن

صورت، به خاص در مدلوِل خود و به عام در غیِر افراِد مدلول خاص (یعنی افراد این 
شود، یا به قید، در  شود و مطلق بر قید حمل می صیص) عمل میمانده بعد از تخ باقی

شود، به ھمان نحوی که در  عمل می مقّید موضع خود و به مطلق، در غیِر افراد مدلوِل 
ھای این مسأله  بیان کردیم و در ھمان جا ھم مثال مقّید مباحث خاص و عام و مطلق و

 ذکر شد.
یکی از دو نص به نحوی تأویل شود که  ھای توفیق این است که از دیگر راه -٣٥٧

 با نِص دیگر تعارض نداشته باشد.

 ترجیح براساِس قدرت دلیل
در این صورت ترجیح براساس از لحاظ قدرت باھم اختالف داشتند،  ادّله اگر -٣٥٨

یابد، گرچه این ترجیح، در واقع ترجیحی بین دو امر متعارض  قدرت دلیل جریان می
تعارض بین دالیلی که از لحاظ  -که در ابتدای بحث ذکر شد چنان- شود، زیرا نمی

پذیرد که در  گیرد، بلکه بین دالیلی صورت می قدرت باھم اختالف دارند، صورت نمی
 ھای این ترجیح موارد زیر است: قدرت باھم مساوی ھستند. از راه

شود، زیرا قیاس یک  صحیح بر قیاس ترجیح داده میسّنت  نصِّ قرآن یا نص .١
 شود. یل ظنی است و در محل وجود نص، بدان عمل نمیدل
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شود، زیرا اجماع قطعی و قیاس ظنی  اجماع بر مقتضای قیاس ترجیح داده می .٢
 است و ظنی قدرت معارضه با قطعی را ندارد.

 شود. حدیِث متواتر بر حدیث آحاد ترجیح داده می .٣
آحادی که فرد کند بر حدیث  حدیث آحادی که فرِد عادل فقیه آن را روایت می .٤

 شود. کند ترجیح داده می عادل غیر فقیه آن را روایت می
عّلت  شود، مثالً  تر عمل می اگر دو قیاس باھم تعارض یافتند، به قیاس قوی .٥

قیاس عّلت  و -تر است که این ھمان قیاس قوی- ھا منصوص باشد یکی از آن
عّلت  اشد، یا اینتر ب قیاس اول قویعّلت  دیگر مستنبط باشد، یا این که تأثیر

مناسبِت بیشتری با حکم داشته باشد؛ در این صورت، قیاس اول بر قیاس دوم 
 شود. ترجیح داده می

 عدول از دالیل معارض
ھای دفِع تعارض یا ترجیح وجود نداشت، مجتھد از  از راهاگر ھیچیک  -٣٥٩

رود،  ر از آن دو میت ھا عدول کرده، به دنبال دلیِل دیگری در مرتبه پایین استدالل به آن
مثًال اگر دو نص باھم تعارض یافتند و ترجیح بین آن دو ممکن نشد، مجتھد به سراغ 

 قیاس برود.
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 اول:فصل 
 ١اجتهاد

اجتھاد، در لغت به معنِی به کاربستِن تمام تالش و سعی و توان در انجام  -٣٦٠
فعلی از افعال است، و در اصطالح اصولیون، به این معنی است که مجتھد تمام توان 
خود را در جستجوِی علم به احکاِم شرعی به طریق استنباط به کار ببرد. از این تعریِف 

 شود: ، این چند نکته روشن میاصطالحِی اجتھاد
مجتھد باید تمام توان و وسِع خود را به کار ببندد، به نحوی که در خود  .١

 احساس عجز کند از این که تالشی بیشتر از آن به کار ببرد.
کند، باید مجتھد باشد که تالش و سعِی دیگری  فردی که سعی و تالش می .٢

اجتھاد نیست، در حالی که اجتھاد اعتباری ندارد، زیرا اینچنین کسی از اھل 
 فقط وقتی مقبول است که از اھلش صادر شده باشد.

این تالش به منظور شناخت احکام شرعِی عملی باشد نه غیر آن و بنابراین،  .٣
تالِش به کار رفته در شناخت احکام لغوی یا عقلی یا حسی، از انواِع اجتھاِد 

 آید. اصطالحی در نظر اصولیون به حساب نمی
شرط است که شناخت احکام شرعی از طریق استنباط باشد، یعنی حکم با نظر  .٤

ی احکام برداشت شده و به دست آمده باشد؛ پس با این قید به  ادّله بحث درو 
ھا از کتب علمی،  ھا از مفتی و یا ادراک آن ردِن احکام، استعالم آنپذھن س

 شود. ھیچکدام اصطالحًا اجتھاد نامیده نمی

 مجتهد
توان مقصود از مجتھد را ھم دریافت: مجتھد  به تعریف اجتھاد، میتوّجه  با -٣٦١

ی  ادّله ی اجتھاد، یعنی توانایِی استنباط احکام شرعی عملی از کسی است که ملکه
ھا در او وجود دارد و او ھمان فقیه است در نزد اصولیون و پس، اگر  تفصیلی آن

                                           
/ ٢به بعد؛ المستصفی  ٣١٣به بعد. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ص  ٥٧/ ٤الموافقات  -١

 به بعد. ١٠٣
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ھا از زبان علما  ی کتب یا با شنیدن آن مطالعهکردن یا تلقین یا  شخصی به طریق حفظ
به احکام شرعی علم یافته باشد بدون آن که خود بحث و نظر و استنباطی کرده باشد، 

شدن و ایجاد  آید. توانایی بر اجتھاد نیز فقط با فراھم وی مجتھد و فقیه به حساب نمی
ھاست که شخص  نآید، شرایطی که با وجود آ شدن شرایط اجتھاد در فرد پدید می

 شود. مجتھد می

 شرایط اجتهاد
 دانستن زبان عربی. ١

بر مجتھد الزم است که زبان عربی را به نحوی بداند و بشناسد که توان فھم  -٣٦٢
ھای بیانی و تعبیری آنان را یا از روی  خطاب عرب و معانی مفردات کالم و اسلوب

سرشت و سلیقه و یا با آموزش و فراگیری بفھمد، یعنی علوم لغت عربی اعم از نحو، 
فرا گیرد. یادگیری زبان عربی به این نحو برای صرف، بالغت، ادب، معانی و بیان را 

اند و  مجتھد فقط از آن جھت ضروری است که نصوص شرعی با زبان عربی وارد شده
ا جز با شناخت خوب و ھ احکام از آنھا و استفاده و استخراج  در نتیجه، فھم آن

بالغت  در نھایِت سّنت  عربی ممکن نیست، خصوصًا این که نصوص قرآن و مناسِب زبان
شان تنھا وقتی  ھا و ادراک معانی و مدلول اند. پس فھم آن و فصاحت و بیان وارد شده

ھای تعبیری و  گیرد که زبان عربی به خوبی دانسته و بر اسلوب به خوبی صورت می
ھا اشاره  اسراِر بالغی و بیانی و نیز چیزھایی که کلمات و عبارات زبان عربی به آن

د و مجتھد به ھمان میزان که در شناخت زبان عربی مھارت دارند، احاطه پیدا شو
ھا توان خواھد داشت، لکن  داشته باشد در فھم نصوص و ادراک معانی دور و نزدیک آن

در مجتھد شرط نیست که زبان عربی را به ماننِد پیشوایان زبان و افراد مشھور در این 
و درسِت نصوص شرعی که با آن علم بشناسد، بلکه ھمان مقداِر الزم برای فھِم سلیم 

 کند. را بفھمد، مجتھد را کفایت میفرد بتواند مراد الفاظ و عبارات نصوص 

 . شناخت کتاب (قرآن)٢
یکی از شرایط الزم برای مجتھد، شناخِت قرآن است، زیرا قرآن اصل األصول و 

به صورت ی آیات آن را  ی دالیل است و از این رو، الزم است که مجتھد ھمه مرجع ھمه
اجمالی و آیات األحکام را به صورت تصیلی بشناسد، زیرا احکاِم شرعِی عملی از آیات 

اند، گرچه  شوند، که برخی علما تعداد آن را پانصد آیه دانسته األحکام استنباط می
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حقیقت آن است که تعداِد آیات االحکام بیشتر از این است، زیرا با نظر دقیق و تأمل 
ولو این که در قصص و امثال - توان احکام را از آیات دیگری ک میعمیق و ادراک نی

ھم استنباط کرد؛ اما در ھر حال بر مجتھد واجب نیست که آیات  -نیز بوده باشد
ھا را در قرآن بداند  کند که جای آن األحکام را به حافظه بسپارد، بلکه ھمین کفایت می

اشد. علما نیز به گردآوریی این آیات و ھا برای وی آسان ب تا در وقت نیاز رجوع به آن
اند و در این موضوع مصنفات زیادی  ت گماردهھا ھّم  شرح و بیان احکاِم مورد داللِت آن

تألیف ابوبکر احمد بن علی رازی » أحکام القرآن«اند، مانند کتاب  را به تحریر درآورده
ر ابن العربی (م تألیف ابوبک» أحکام القرآن«ھـ) و کتاب  ٣٧٠مشھور به جصاص (م 

 ھـ). ٥٤٣
ای به تفسیِر آیات  و عنایت ویژهتوّجه  کما این که برخی از مفسران قرآن کریم ھم

اند و احکام  ھا به بحث پرداخته األحکام مبذول داشته و به صورت مفصل در مورد آن
 اند، از جمله: تفسیرِ  ھا را بیان داشته مستفاد از این آیات و اقوال فقھا در مورد آن

و تفسیر طبرسی از فقھای » الجامع ألحکام القرآن«ھـ) با نام  ٧٦١قرطبی (م 
در زمان حاضر، ». مجمع البیان فی تفسیر القرآن«ی) قرن ششم ھجری با نام  (شیعه

ھا را برای  شان رجوع به آیات األحکام و ادراک معانی و احکام آن این کتب و امثال
 اند. مجتھد آسان نموده
آید و این  می و منسوِخ قرآن کریم نیز جزء شناخت قرآن به حسابشناخت ناسخ 

ھای  اما شناخت آن برای مجتھد الزم است. از جمله کتاب نوع گرچه اندک است،
تألیف امام ابوجعفر محمد » الناسخ والمنسوخ«توان به کتاب  شده در این باب می تألیف

 ھـ) اشاره کرد. ٣٣٨(م » نحاس«بن احمد مشھور به 
بر مجتھد الزم است که اسباب نزوِل آیات  -عالوه بر موارد مذکور- چنینھم

 کند. األحکام را بداند، زیرا این امر کمک زیادی به وی در فھِم مراد آیه می

 . شناخت سنت٣
صحیح و ضعیف، احوال راویان، میزان عدالت و ضبط و فقاھت سّنت  یعنی مجتھد

از ھم باز شناخته، معانی احادیث و اسباب ورود  متواتر و مشھور و آحاد راسّنت  ھا، آن
ھا  درجاِت احادیث را از حیِث صحت و قوت و قواعِد ترجیح بین آنھا را فھم کرده،  آن

ی احادیث شرط نیست، بلکه  شان را بشناسد، ولی شناخِت ھمه و نیز ناسخ و منسوخ
شرط نیست که کند و نیز، در شناخت این احادیث  شناخت احادیث احکام کفایت می
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صحیح را داشته سّنت  کند که کتب ھا را حفظ کند، بلکه ھمین کفایت می ی آن ھمه
کند که  ھا را بداند، کما این که او را ھمین کفایت می باشد و محل احادیث احکام در آن

 ی حدیث را داشته باشد تا بر حال راویان واقف باشد. کتِب َجرح و تعدیِل تألیف ائمه
کند ھم آن است  گفتیم که: مجتھد را شناخِت این موارد کفایت می دلیل این که

برای مجتھد دشوار است، پس ھیچ  -به صورتی که ذکر شد- که امروزه شناخت سنت
 ی حدیث وجود ندارد. ای جز اعتماد و اطمینان به علما و ائمه چاره

تصانیفی اند و در آن  آوری احادیث احکام عنایت نموده البته، علما ھم به جمع
ھایی مختصر و طوالنی  ھا را برحسب ابواب فقھی مرتب ساخته و شرح اند و آن نگاشته
ھا با مذاھب فقھای  ی آن اند و در آن، احکاِم احادیث و مقارنه ھا ارائه داده بر آن

 اند؛ تصانیفی که کارِ  اند و در مورد سندشان به بحث پرداخته گوناگون را بیان کرده
ھا آسان ساخته  یابی به احادیِث احکام و شناخت معانی و احکام آنمجتھد را در دست

تألیف » نیل األوطار شرح منتقی األخبار«توان به کتاب  ھا می است. از جمله این کتاب
ھای  صحیح و شرحسّنت  شیخ محمد بن علی شوکانی اشاره کرد، و البته عالوه بر کتِب 

 اند. ام نپرداختهھا که صرفًا به بحث در مورد احادیث احک آن

 . شناخت اصول فقه٤
گاھی از علم اصول فقه برای ھر مجتھد و فقیھی  چنان که در مقدمه ذکر شد، آ

شان از حیِث  ی شرعی و ترتیب ادّله تواند الزم است، زیرا با این علم است که مجتھد می
ھا و وجوه داللت الفاظ بر معانِی خود  ھای استنباط احکام از آن ھا و نیز راه رجوع به آن

و دیگر مباحث  ادّله ترجیح بینو موارد مقدم و مؤخِر آن و قواعد ھا  و قدرت این داللت
علم تصانیف مطرح در علم اصول فقه را بشناسد. علما ھم در گذشته و حال، در این 

 اند که وقوف بر مباحث و قواعد این علم را برای علما آسان ساخته است. زیادی نگاشته

 . شناخت مواضع اجماع٥
بر مجتھد، ھمچنین الزم است که مواضع اجماع را بشناسد و بداند تا در مورد آن 

با آن پردازد  ھا می ھوشیار باشد و در مسایلی که خودش به بحث و اجتھاد در مورد آن
 اجماعات مخالفت نکند.
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 . مقاصد شریعت٦
یکی از دیگر شرایط اجتھاد شناخِت مقاصد شریعت و علل احکام و مصالح مردم 
است تا استنباط احکامی که در شریعت وارد نشده است، به طریق قیاس یا بنای آن بر 

ن را شا اند و مصالح مصلحت و عرِف مردم که آنان در معامالت خود بدان خو گرفته
برایشان محقق ساخته است، ممکن باشد و به ھمین دلیل، یکی از لوازم مراعات 

ھا، احاطه به عرف و عادت مردم است، زیرا  مصالح مردم و استنباط احکام بر اساس آن
 ھا، در واقع مراعات مصالح مشروع آنان است. مراعاِت این عرف

 . استعداد فطری برای اجتھاد٧
ارد که گرچه اصولیون به صورت صریح آن را بیان شرط دیگری ھم وجود د

اند، اما به نظر ما شرطی ضروری است. آن شرط این است که فرِد عالم دارای  نکرده
ی فقھی به  طرِز تلقی و اندیشه ای برای اجتھاد باشد، یعنی دارای استعداد فطری

ِت ذھن داشته اِه ادراکی لطیف بوده، پاکِی ذھن، بصیرت نافذ، فھِم درست و حّد رمھ
تواند مجتھد شود، ھرچند که ابزار  باشد، زیرا بدون این استعداد فطری، شخص نمی

اجتھاد را که در بحث شرایط اجتھاد ذکر کردیم ھم فرا گیرد، چرا که این امور اگر که 
کند و  برای اجتھاد در شخص ھمراه نشود، شخص را مجتھد نمیای  با استعداد فطری

انسان زبان عربی و علوم آن و اوزان سخنی عجیب نیست، زیرا اگر  البته این سخِن ما
شود؛ وضع در  شعر را فرا گیرد، اما استعداِد فطرِی شاعری را نداشته باشد، شاعر نمی

اجتھاد نیز بر ھمین منوال است و مجتھدان بزرگ بیشتر از دیگران به علوم اجتھاد و 
تنھا بیشتر از دیگران دارای قابلیت اجتھاد و اند، بلکه  وسایل و ابزار آن علم نداشته

 اند. استعداد فطری برای اجتھاد بوده

 اجتهاد در چه چیزهایی جایز است و در چه نیست؟
شرعی امکان آن را ندارند که محل اجتھاد واقع شوند و به ی احکام  ھمه -٣٦٣

مجَتھٌد فیه (چیزی که در آن اجتھاد «اند:  ھمین دلیل ھم، برخی از علمای اصول گفته
، یعنی »ای است که در مورد آن دلیلی قطعی وجود ندارد شود) ھر حکِم شرعی می

د، اجتھاد و اختالف ھایی قطعی وجود دار ھا دلیل ای که در مورد آن احکام شرعی
ھا  دارند، ماننِد وجوِب نماز، روزه، حرمت زنا و احکامی دیگر که در مورد آن برنمی
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ھا در میان مردم شایع شده و جاھل و عالم به  ھایی قطع وارد شده و موضوع آن نص
 ھا معذور نیست. شناسند و کسی به خاطر جھل به آن ھا را می صورت یکسان آن

ھا فقط  شان نصوصی قطعی وارد نشده است و در مورد آن بارهاما احکامی که در
شان ظنی است و ھمین نوع از  ھا و یا داللت ھایی وارد شده که یا ثبوِت آن نص نص

- احکام ھم ھستند که محل اجتھاد ھستند که اگر این نصوص ظنی الثبوت بودند
بوت وجود ی ظنی الث دھد (چون در قرآن آیه روی میسّنت  چیزی که در مورد

ی صحت و قوت سنِد آن و  مجتھد به بحث در مورد میزان ثبوت نص و اندازه -ندارد)
پردازد. مجتھدان در  وثوق و اعتماد به راویان آن و دیگر مقتضیاِت تحقیق و نظر می

این مسایل اختالف زیادی باھم دارند، چه گاھی یک حدیث نزِد مجتھدی ثابت است 
 کند. داند و به ھمین خاطر ھم به آن عمل نمی بت نمیاما مجتھد دیگری آن را ثا

ھا با شناخِت  اما در احکام ظنی الداللة، اجتھاد متوجه کشِف معنای مورد نظر از آن
قدرت داللت لفظ بر معنی و ترجیح داللِت آن بر یک داللت دیگر است. فقھا در این 

و قواعد و ضوابِط داللِت نظر دارند، گرچه در مورد موازین عمومی  باره باھم اختالف
ھی در برخی نظر دارند، ولی البته آنان گا ھا بر یکدیگر اتفاق الفاظ و ترجیح برخی از آن

شان در  کنند و به این دلیل اختالف نظر پیدا می از این موازین نیز باھم اختالف
و شود، مانند اختالف آنان در مورِد موَجب و مقتضای امر و نھی،  استنباط وسیع می

و مسایل  مقّید ی آن با بودِن داللِت عام بر افراد خود و مطلق و رابطه قطعی یا ظنی
 ھا اشاره شد. دیگری که در جای خود به برخی از آن

ھا وارد نشده است نیز،  ھمچنین، در مسایلی که نصی از شارع در مورد حکم آن
به دیگر دالیِل شود که  اجتھاد جاری است و در این نوع مسایل، مجتھد مجبور می

شرعی چون قیاس و غیره روی آورد و شکی نیست که آراء و نظریاِت مجتھدین در 
ھا و در احکاِم استنباط شده  و در کیفیِت استنباط احکام از آن ادّله میزان صحت این

 کند. ھا، باھم اختالف پیدا می براساس آن

 عدم تقیِد اجتهاد به زمان و مکان
که اجتھاد شود، به این معنی  ھیچ زمان و مکانی نمیبه  مقّید اجتھاد -٣٦٤

مخصوص به یک وقت و مکان خاص نیست، زیرا مبنای اجتھاد وجوِد شرایط اجتھاد در 
ای ممکن است، پس جایز نیست که  شخص است و این ھم امری است که در ھر دوره
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علمای  محدود به یک زمان خاص شود، زیرا فضل خداوند وسیع است و تنھا محدود به
 قدیم نیست.

اند که: جایز نیست که ھیچ عصر و زمانی از وجوِد  علما ھم بر این نص گذاشته
 ج خالی باشد که احکامی را که خدا برای مردم نازل کرده و رسول خدامجتھدی 

اند که باب  تبلیغ کرده است برای آنان تبیین نماید و این ھم که برخی از علما فتوا داده
اجتھاد مسدود است، به خاطر تمایل زیاد آنان به حفظ شریعت از نابخردِی افراد جاھل 

شود نه علما  و مدعیان اجتھاد بود و قول آنان فقط متوجه این افراد نادان و مدعی می
استین) و بنابراین، اجتھاد تا به قیامت باقی است و برای ھمه مباح و اھل اجتھاد (ر

است، البته به این شرط که ادوات و شرایِط اجتھاد در شخص کامل شود، چرا که فقط 
افرادی که به صورِت حقیقی دارای اھلیت اجتھاد باشند، به این مرتبه و این منصب 

به یک طایفه یا یک خاندان یا یک یابند و بنابراین، اجتھاد منحصر  شریف دست می
ی مردم جایز است، زیرا شریعت الھی  شھر یا یک عصر معین نیست، بلکه برای ھمه

شریعت خداوند ی افراد بشر تشریع شده است و بر آنان واجب است که در  برای ھمه

فََ� َ�َتَدبَُّرو﴿فرماید:  تدبر کنند و احکام خداوندی را بفھمند؛ خدای متعال می
َ
َن أ

ۡ�َفالَُهآ  ٱۡلُقۡرَءانَ 
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
اندیشند یا این که بر  ی قرآن نمی آیا درباره«، ]٢٤[محمد:  ﴾٢٤أ

نیز، بدین دلیل که اجتھاد باالترین مراتب علم  .»ھاست ی آن ھایی ویژه ھا(یشان) قفل دل
سته و است و علم ھم برای ھمه مباح است و بلکه شریعِت شریف آن را مستحب دان

خواھی در علم فرمان  اصحاب علم را مورد ستایش قرار داده است و مردم را به فزون

بگو: «، ]١١٤[طه:  ﴾١١٤َوقُل رَّّبِ زِۡدِ� ِعۡلٗما﴿داده است و به مردم یاد داده که بگویند: 
 .»پروردگارا! بر دانشم بیفزا

 حکم اجتهاد
ی اجتھاد بوده و  دارای ملکهاھلیت اجتھاد باشد، یعنی کسی که دارای  -٣٦٥

اسباب و لوازم اجتھاد را داشته باشد، اجتھاد کردن بر وی واجب است و بر مجتھد 
به حکم شرعی دست پیدا کند و حکمی که  ادّله است که به طریق بحث و نظر در

یابد، در مورد خود وی، حکم شرعی است و  مجتھد با اجتھاِد خود به آن دست می
واجب است و بر ھمین اساس، برای وی جایز نیست که این حکم را پیروی وی از آن 

ترک کند و از دیگران تقلید نماید. مجتھد اگر به حکم صحیح دست یافت، دو اجر 



 الوجیز در اصول فقه  ٤١٦

إَِذا «فرماید:  می ج برد و اگر به خطا رفت، فقط یک اجر دارد، چون که رسول خدا می
ْجَرانِ 

َ
َصاَب فَلَُه أ

َ
َاِ�ُم فَأ

ْ
ْجٌر َواِحدٌ �ِْن وَ  اْجتََهَد احل

َ
 فَلَُه أ

َ
ْخَطأ

َ
اگر حاکم اجتھاد کرد و «، »أ

 ».برد و اگر به خطا رفت، یک اجر خواھد داشت به رأی صحیح دست یافت، دو اجر می

 تغییر و نقض اجتهاد
اجتھاد، مبتنی بر نظر و به کار بردِن تمام و تالش و سعی خود برای رسیدن  -٣٦٦

ای به بحث و دقت نظر پرداخت و در  تھد در مسألهبه حکم شرعی است؛ حال اگر مج
آن تمام تالش خود را به کار برد، تا جایی که در مسأله به یک حکم رسید، این حکم در 

تواند براساس آن فتوا دھد، اما اگر اجتھاد  حق وی واجب خواھد بود و اوست که می
جتھاد جدید خود وی در ھمان مسأله تغییر کرد، بر وی واجب است که به مقتضای ا

 عمل کند و براساس آن فتوا دھد و قول اول خود را ترک نماید.
ای، بر حسب اجتھاد خود یک حکِم  مجتھد اگر حاکم (قاضی) باشد و در مسأله

معین بدھد، برای یک حاکم دیگر جایز نیست که این اجتھاد را نقض کند، زیرا قاعده 
ای  ، اما اگر مسأله»شود نمی خودش نقضھاد با اجتھاد دیگری مثل اجت«این است که: 

ی اول بر ھمان حاکم عرضه شد و وی در این باره به حکم جدیدی  دیگر مثل مسأله
رسید، بر وی واجب است که براساس اجتھاد جدید خود حکم کند و حکم اول او ھم 

شود و این بدان معناست که احکام قضایِی سابق قاضِی  شود، بلکه اجرا می نقض نمی
سازد و عمل قاضیان در اسالم ھم بر این امر داللت دارد، از جمله  نمی مقّید لمان رامس

در ارث، چنین حکم داد که » َحَجریه«ی  در مسأله س روایت است که عمر بن خطاب
برند و سپس، مدتی بعد، ھمین مسأله بر وی عرضه شد و وی  فرزندان ابوینی ارث نمی

برند که وارثاِن  چنین حکم داد که فرزندان ابوینی ھمراه با فرزندان مادری ارث می
حکمی بود که ما  آن«ی اول به وی اعتراض کردند و عمر در جواب آنان گفت:  مسأله

اما اگر اجتھاد مخالِف نص قطعی باشد، ». کنیم قبًال کردیم و این حکمی است که می
 نقض شده، اعتباری نخواھد داشت، زیرا در حقیقت، این اجتھاد نبوده است.

 کردِن اجتهاد نمودن یا تخصصی تجزیه
مسأله  نمودن اجتھاد این است که فرِد عالم فقط در یک منظور از تجزیه -٣٦٧

مجتھد باشد و در مسایل دیگر مجتھد نباشد، یعنی به خاطِر داشتن وسایل و شرایِط 
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اجتھاد در برخی از مسایل قادر به اجتھاد در ھمان مسایل باشد، مانند کسی که به 
ی میراث و نصوص آن و احادیث وارده در آن و اقوال علما در مورد آن  ادّله ی ھمه

تواند در این مسایل اجتھاد نماید، گرچه به  کسی می احاطه داشته باشد که چنین
 ھا نیست. خاطر نداشتِن شرایط اجتھاد در دیگر مسایل قادر به اجتھاد در آن

اند، اما قوِل اول راجح است و  نمودِن اجتھاد را ممنوع دانسته برخی از علما تجزیه
در مورد مسایل  ی مجتھدان متقدم ھم بر این امر داللت دارد، چنان که گاھی سیره

داد  شد، ولی وی فقط به برخی از آن سؤاالت جواب می زیادی از یکی از آنان سؤال می
 ».دانم نمی«گفت:  کرد و می و در مورد بقیه توقف و سکوت می





 

 

 فصل دوم:
 تقلید

قالده (گردنبند)ی است که انسان گردِن دیگری را  تقلید، در لغت مأخوذ از -٣٦٨
 کشد. بندد و وی را به دنبال خود می با آن می

تقلید، به معنِی قبوِل بدون دلیِل یک قول «در اصطالح، طبق تعریف امام غزالی: 
تقلید به معنی عمِل بدون دلیل به قول «گوید:  و کِس دیگری غیر از غزالی، می» است

تقلید «گویند:  ای دیگر ھم می و عده» ھا نیست حّجت ی یکی ازکسی است که قول و
د که او آن را دان به این معنی است که انسان قول کسی را قبول کند، در حالی که نمی

 ».از کجا گفته است
ی این تعاریف آن است که: تقلید به معنی قبوِل قول دیگری بدون شناخت  خالصه

است، مانند کسی که معتقد به جواز فسخ  دلیل وی و بدون شناخت قوت دلیل وی
آن  نکاح به خاطر عیب است، به این دلیل که فالن مجتھد این حکم را داده است، بی

 ی قوت دلیل وی را بداند. که دلیِل آن مجتھد و اندازه

 حکم تقلید
در شریعت، اصل بر نکوھش و ذمِّ تقلید است، زیرا تقلید اتباعی است بدون  -٣٦٩

برھانی. عالوه بر آن که منجر به تعصباتی نکوھیده در میان جمِع مقلدان  ھیچ دلیل و
 شود. می

ای  علما ھم در مورد جواز تقلید در احکام شرعِی عملی باھم اختالف دارند و عده
اند که خود به اجتھاد و یادگیرِی  واجب کرده مکّلف دانند و بر آن را مطلقًا جایز نمی

ای ھم قایل به این ھستند که تقلید، به طور مطلق برای  عده آن بپردازد.وسایل و ابزار 
ھمه، چه کسانی که قادر بر انجام اجتھاد ھستند و چه کسانی که قادر بر انجام آن 

قایل به تفصیل شده، معتقدند که: اگر کسی از  ی دیگری نیز نیستند، جایز است. عده
جایز است، اما تقلید برای مجتھِد  وی، تقلیددر مورد عاجز و ناتوان باشد، اجتھاد کردن 

 قادر بر اجتھاد حرام است. این قول، ھمان قوِل راجح است.
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سخنان زیادی و چه در ھجوم بر آن، ی تقلید، چه در دفاع از تقلید  علما، در مسأله
اند و لجاجت و خصومت بین دو گروه بسیار شدید است. به نظر من، مسأله واضح  گفته

ه نیست که محل نزاع و جدل و سخنان طوالنی قرار بگیرد، زیرا و ساده است و شایست
اطاعت از خدا و رسول وی است و نصوص صریح فراوانی ھم بر  مکّلف مطلوب از ھر

ْ ﴿فرمایند:  این امر داللت دارند، مانند این آیات که می ِطيُعوا
َ
َ َوأ لََعلَُّ�ۡم  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ

از خدا و پیامبر اطاعت کنید تا که شاید مورد رحم قرار «، ]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢تُرَۡ�ُونَ 

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿و  .»گیرید ْۚ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما از «، ]٧[الحشر:  ﴾ٱنَتُهوا
ھرچه پیامبر برایتان آورده پیروی کنید و از ھرچه شما را از آن نھی کرده است، پرھیز 

ْ ِ�ٓ  فََ� ﴿و  .»کنید ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
اما نه، به پروردگارت سوگند «، ]٦٥[النساء:  ﴾٦٥أ

ھای خود به داوری نطلبند و سپس  گیریآیند تا تو را در اختالف و در آنان مؤمن به شمار نمی

ْ ﴿و  .»ھم، در دل خود ماللی از داوری تو نداشته باشند و کامًال تسلیم شوند نزَِل  ٱتَّبُِعوا
ُ
َمآ أ

ّ�ُِ�مۡ  از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما «، ]٣[األعراف:  ﴾إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
 .»نازل شده است

واجب است اطاعت از خدا و  -بدون استثناء- یمکّلف بر ھربنابراین، آن چیزی که 
پیامبر وی است و این واجب ھم به صورت قطع مستلزِم شناخِت حکم خدا در قرآن یا 

تشریع نموده است و شناخِت شریعت  ج آن چیزی است که بر زبان رسول گرامِی خود
ھا بعد از فھِم  کام از آنو برگرفتِن احسّنت  خداوند نیز فقط با مراجعه به نصوص قرآن و

حکم را به صورت صریح در  مکّلف ھا ممکن است و اگر آن نصوص و شناخِت مراد آن
آورد و آنگاه،  به اجتھاد روی می -چنان که شرع فرمان داده است -این نصوص نیافت

ی مقاصد و مفاھیِم آن، به اجتھاد  در چارچوِب شریعت و در پرتِو مبادِی عمومی و سایه
ردازد. این ھمان راه استوار برای شناخت احکام است و شکی ھم نیست که پ می

مقدار معینی از شناخت و ادراک است که برحسب حال پیمودِن این راه مستلزم 
شود تا این که به حدی برسد که او را برای منصب رفیع اجتھاد  شخص کم و زیاد می

 دارای اھلیت کند.
این طریق ھم عاجز بود، در این صورت بر وی اما اگر کسی از شناخِت احکام به 

ای  واجب است که طبق فرمان خدا عمل کرده، در مورد حکم خدای متعال در واقعه
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که قصد شناخت حکم خدا در آن را دارد، از علما سؤال نماید؛ خداوند متعال 

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� ﴿فرماید:  می
َ
ۡهَل  َٔ َوَمآ أ

َ
إِن ُكنُتۡم َ�  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ

و بر وی  .»ھای آسمانی بپرسید دانید، از دانایان به کتاب اگر نمی«، ]٤٣[النحل:  ﴾٤٣َ�ۡعلَُمونَ 
کند، زیرا  مقّید ه یک فرد معینالزم نیست که از دانشمند معینی سؤال کند و خود را ب

خدای متعال وی را به این امر ملزم نکرده است و بدون الزاِم شرعی ھم ھیچ التزامی 
ی کریمه وی را امر کرده که از اھل علم سؤال کند نه از یک عالم  وجود ندارد و آیه

معین؛ و بر وی فقط ھمین الزم است که برحسب آنچه که رایج و مشھور است عالمی 
تر و باتقواتر است انتخاب نماید؛ این کاری است که  تر و عادل تر و فاضل را که عالم

فرماید: خداوند کسی را به  چنین فردی بر آن قادر است و چنان که خدای متعال می

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿سازد:  نمی مکّلف بیشتر از توانش ۚ  ٱ�َّ  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
ی اجتھاد و تقلید به آن قایل ھستیم و ھمان  ی است که ما در مسألهاین چیز

چیزی ھم ھست که نصوص قرآن بر آن داللت دارد و سلف صالح نیز بر این روش 
کرد و عامی،  دا میاند، چه مجتھد به طریق استنباط و اجتھاد، بر احکام اطالع پی رفته

کردن از  به سؤال مقّید کرد و خود را ھم شرعی از مجتھدان سؤال می در مورد احکام
 کرد، چنان که از دیگری نپرسد. یک عالم معین نمی

 تقلید از مذاهب
ھا معروف  مذاھب اسالمی مدارسی فقھی ھستند که به ناِم مؤسسان آن -٣٧٠

د و اند و مؤسساِن این مذاھب نیز مجتھدانی بزرگ ھستند که علم و اجتھا شده
صالحیت و تقوای آنان مورد گواھی و تصدیق است. برخی از این مذاھب با مرِگ 

اند و از آرا و اقواِل آن، فقط ھمان چیزی باقی مانده است که  شان از بین رفته اصحاب
ی این مذاھِب از میان رفته،  بینیم و از جمله ھای فقھِی خالف (تطبیق) می ر کتابد

اشاره نمود. برخی دیگر از سفیان ثوری و غیر آن دو توان به مذھب أوزاعی و  می
ھایی دارند که بیانگر  اند و پیروانی و کتاب مذاھب ھم ھستند که تا به امروز باقی مانده

 اقوال فقھای این مذاھب است. حال، آیا تقلید از این مذاھب جایز است؟
نظر و یق در مباحث قبلی ذکر شد که: بر مجتھد واجب است که احکام را به طر

اجتھاد از مثابه اصلی احکام برگیرد و بشناسد و تقلید برای وی جایز نیست، اما کسی 
کردن از علما  که عاجز از اجتھاد است بر وی واجب است که از علما سؤال نماید. سؤال
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ھای مورد  ھم، گاھی به صورت شفاھی است و گاھی، با رجوع به اقوال آنان در کتاب
کنند. بنابراین، برای عامی  ان را بیان و به صورت صحیح نقل میوثوقی که اقوال آن

جایز است که از مذاھِب معروفی که تا به حال وجود دارند و به صورتی صحیح به ما 
 اند تبعیت نماید؛ لکن الزم است که این نکات را در ذھن داشته باشیم: رسیده

ستنباط احکام از مذاھب اسالمی مدارسی فقھی برای تفسیِر نصوص شریعت و ا .١
ھایی فقھی ھستند در استنباط و  ھا ھستند و بنابراین، این مذاھب روش آن

 شناخت احکام و نه شرع جدیدی ھستند و نه چیزی غیر از اسالم.
بزرگترین و  -استسّنت  که فقط ھمان نصوص قرآن و- شریعت اسالمی .٢

 ن نیست.تر از آ تر از ھر مذھبی است و ھیچ مذھبی بزرگتر و وسیع وسیع
است، ولی ھیچ مذھبی بر شریعت  حّجت شریعت اسالمی بر ھر مذھبی .٣

 نیست. حّجت اسالمی
ی شناساندِن احکام  مجوز اتباع از این مذاھب آن است که این مذاھب مظنه .٤

ی شناخت پیدا کردِن ما نسبت به  شریعت به پیرواِن خود ھستند، یعنی مظنه
ھستند و پس، اگر معلوم شد که فالن سّنت  ی خدا در قرآن یا حکم نازل شده

مذھب در یک مسأله به راِه خطا رفته است و راه درست در آن مسأله در 
گیرِی این مذھب ھم به صورتی کافی،  مذھب دیگری است و درستِی جھت

روشن و آشکار است، در آن صورت بر پیرِو مذھب اول واجب است که در این 
 درست روی آورد. مسأله از مذھب خود برگشته، به قوِل 

برای پیرِو یک مذھب معین جایز است که در برخی از مسایل از مذاھب دیگر  .٥
ی اجتھادات  غیر از مذھب خود تبعیت نماید، زیرا ھیچ الزامی در تقید به ھمه

این مذھب بر وی نیست، البته به این شرط که این امر (قبوِل رأِی یک مذھِب 
شد که وی را در این مسایل به رو آوردن به بابه دلیلی توّجه  دیگر) باید با

مذھِب دیگری خوانده است، کما این که چنین فردی این مجوز را ھم دارد که 
ود ای از مسایل، از ھر فقیھی از غیِر مذھِب خ در مورِد حکم شرعِی ھر مسأله

 اید.سؤال و به فتوای وی عمل نم
به مذھب پاک گرداند،  بر مقلد واجب است که خود را از تعصب نکوھیده نسبت .٦

ی اسالم ھستند و نه ادیانی که اسالم را نسخ نمایند، بلکه  زیرا مذھب نه تجزیه
ھایی برای  ھا و وجوھی در تفسیر و فھم شریعت بوده، روزنه ھا فقط روش این
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ھای علمی  ھایی در بحث و تحقیق و فھم و اسلوب نگریستن به اسالم و روش
ی خدای  شده ھا ھم شناخِت احکام نازل ی آن در استنباط ھستند و قصد ھمه

 متعال و شرع اوست.
شویم، زیرا اختالف در فھم و  ما به خاطر اختالف مذاھب دلتنگ و نگران نمی .٧

ھا و  استنباط امری طبیعی است، چه اختالف از لوازم عقل بشر است، زیرا عقل
، در استنباط ھا قطعًا باھم اختالف دارند و به ھمین دلیل ھم احساسات و فھم

ای  یابند. حتی ما به این اختالف علمِی فقھی و فھم نیز حتمًا باھم اختالف می
کنیم و آن را  که برای ما ثروِت فقھی گرانبھایی به ارث نھاده است، افتخار می

ی فقھای  از دالیِل رشد و بالندگی و حیاِت فقه و نیز از دالیِل وسعِت اندیشه
ھای خویش در خدمت به  انجام واجبات و مسؤولیت بزرگ خود و اقدام آنان به
 دانیم. شریعِت تابناک اسالم می

در نھایت، بر ما واجب است که قدرشناِس مجتھدان این مذاھِب مختلف باشیم  .٨
و به آنان احترام بگذاریم و مورد تکریم قرار دھیم و با آنان با ادب رفتار کنیم و 

باشیم که آنان، چه در اجتھادات خود  برایشان دعای خیر کنیم و اعتقاد داشته
به خطا رفته و چه راه صواب گرفته باشند، مأجور ھستند و ھمانگونه که خدا 

ِينَ وَ ﴿به ما آموخته است، بگوییم:  َ�َا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ
ِينَ َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ْ َر�َّنَآ  ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

کسانی که بعد از مھاجران و انصار به دنیا «، ]١٠[الحشر:  ﴾١٠إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ 
آوردن بر ما پیشی  گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آیند، ھم می می

ھای ما قرار مده. پروردگارا!  ای نسبت به مؤمنان در دل ھیچ کینه اند، بیامرز و گرفته
 .»تو دارای رحمت و رأفِت فراوان ھستی





 

 

 فصل سوم:
 در شریعت اسالمی خالف

 مقدمه
خداوند متعال به ما فرمان داده که «گوید:  می / شیخ االسالم ابن تیمیه -٣٧١

. آنچه که ابن تیمیه ١»مجتمع و متحد باشیم و ما را از تفرقه و اختالف نھی کرده است
سّنت  بر زبان آورده است، سخن حقی است که قرآن کریم ھم آن را بیان داشته و

ْ وَ ﴿اید: فرم شریف نبوی آن را در خود جای داده است؛ پروردگار متعاِل ما می  ٱۡ�َتِصُموا
ِ ِ�َۡبِل  ْۚ  ٱ�َّ قُوا ی (ناگسستنی) خدا (قرآن)  و ھمه به رشته«، ]١٠٣[آل عمران:  ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ

ْ كَ ﴿فرماید:  و نیز می .»چنگ زنید و پراکنده نشوید ِينَ َوَ� تَُ�ونُوا ْ وَ  ٱ�َّ قُوا ْ َ�َفرَّ  ٱۡخَتلَُفوا
و مانند کسانی نشوید که پس از آن که «، ]١٠٥[آل عمران:  ﴾ٱۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم 

نبوی نیز سّنت  در .»ھای روشن برایشان نازل شد، پراکنده شدند و اختالف ورزیدند نشانه
احادیث زیادی در این باب وارد شده است، از جمله حدیثی است که امام مسلم در 

با ھمدیگر «... فرمایند:  از جمله می ج خدا صحیح خود روایت کرده که در آن، رسول
ھای پیش از شما باھم اختالف کردند و به ھمین خاطر ھالک  اختالف نورزید، زیرا امت

دست خداوند با «فرمودند:  ج ، و در سنن ترمذی ھم نقل است که حضرت»شدند
». جماعت است و اگر کسی از جماعت جدا شود، به سوی آتش جھنم جدا شده است

مطھر نبوی، ھمه در یک نقطه سّنت  ن نصوص و موارد مشابه آن در قرآن کریم وای
 اشتراک دارند که ھمانا: امر به وحدت و ھمبستگی و نھی از تفرقه و اختالف است.

 اختالف و خالف ممفهو
اختالف در لغت، به معنِی عدم اتفاق بر یک چیز است، به این صورت که  -٣٧٢

ھرکس در حالت یا سخن یا رأی خود، راھی غیر از دیگری را برگزیند، کما این که به 
باشد و بنابراین، ھر آنچه متساوی نباشد، دچار تخالف و  معنای عدم تساوی نیز می

                                           
 .١٦/ ١٩مجموع فتاوی شیخ اإلسالم ابن تیمیه:  -١
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ی ضدیت باھم است و مصدر آن مخالفة و اختالف و تفاوت شده است. خالف، به معن
باشد. پس لفظ خالف ھم بر ھمان معناِی لفظ اختالف داللت  خالفًا از باب مفاعله می

باشد، زیرا خالف به معنی ضد است  تر از معنای اختالف می دارد، گرچه معنای آن عام
امر متضادی  آید که ھردو امر مختلفی که ضدِّ ھم نیز باشند، گرچه ھردو اما الزم نمی

 .١مختلف باھم نیز ھستند
اختالف به معنِی اصطالحی آن در نزد فقھا، عبارت است از اختالف در آراء  -٣٧٣

ی آن دارای سعادت  ھا و اعتقادات است از آن لحاظ که انسان به وسیله ھا و دین و آیین
 .٢گردد یا دچار شقاوت در آخرت یا دنیا می

ی اختالف در استعمال فقھا دارد،  دارد که کلمه خالف نیز ھمان معنایی را -٣٧٤
در کتاب الموافقات خود بر این باور است که: خالف، آن چیزی  / اما امام شاطبی

باشد نه نشأت یافته از  کننده می است که نشأت گرفته از ھوی و ھوِس گمراه
و اعتبار  ی شرعی و به ھمین دلیل ھم قابل اعتنا ادّله جستجوی مقاصد شارع با اتباِع 

نیست، زیرا برآمده از ھوی و ھوس است و ھمچنین، مواردی که مخالف ھستند با 
وجود دارد، معتبر و قابل اعتنا نیستند. اما ھا قطع و یقین  آنچه در شریعت به صحِت آن

ای بیان  اختالف، از نگاه ایشان، آراء و نظریاتی است که مجتھدین در مسایل اجتھادی
شود، یا آنچنان که خود وی  رد آن مسایل نصی قطعی یافت نمیاند که در مو کرده

آید که در بین دو طرِف واضح واقع  گوید: اختالف آن است که در مسایلی پیش می می
، در نگاه ادّله و عدم اطالع بر آن ادّله شود که آن دو سو، به سبِب خفای برخی از می

 .٣مجتھدان دارای تعارض ھستند
ت که این فرق که امام شاطبی در میان خالف و اختالف واقعیت این اس -٣٧٥

قایل شده است، صرفًا یک اصطالح است و برای آن سندی سراغ نداریم و فقھا خالف و 
برند که آن معنی این است: آن دسته از مسایِل  معنای واحدی به کار میاختالف را در 

به درستی یا خطا یا شاذ توّجه  نظر ندارند، بدون ھا اتفاق اجتھاد که فقھا در مورد آن
ی این استعماالت، سخن امام ابن تیمیه است که  بودِن رأِی گفته شده که از جمله

ھاست... که بسیاری از افرادی که غرق در  تر از بسیاری از قیاس این قوی«گوید:  می

                                           
 ؛ المفردات، راغب اصفھانی.٤٣٠/ ١سان العرب ل -١
 به بعد. ١٤٤/ ٤الموافقات، شاطبی  -٢
 به بعد. ١٤٤، ١١٠/ ٤الموافقات، شاطبی  -٣
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و در جایی  .١»اند بحث مذاھب و خالف در اصول فقه ھستند، به آن تمایل پیدا کرده
 .٢»باشد میان علما اختالفی نیست که بر آن واجب نمی«گوید:  دیگر می

ی شرعی،  ادّله بدان که در این فقِه استنباط شده از«گوید:  ابن خلدون می
ھایشان، دچار اختالفی گزیرناپذیر  ھا و دیدگاه مجتھدان، به خاطر تفاوت در درک

ابن تیمیه و ابن خلدون به روشنی  . از کالم٣»اند، به دلیل آنچه که قبًال بیان شد شده
کنند بدون آن که  ی خالف، آرایی است که فقھا بیان می آید که منظور از کلمه برمی

 قرار گیرد و معنای اختالف ھم ھمین است.توّجه  ھا مورد ارزش یا درستی یا خطای آن

 آید آنچه که از نهی از اختالف به دست می
اتحاد و ھمبستگی داده و از تفرقه و اختالف  چون اسالم فرمان به اجتماع و -٣٧٦

 نھی کرده است، این نھی و آن فرمان بر چند چیز داللت دارند، از جمله:
وقوع اختالف در میان افراد بشر امری ممکن است، زیرا اگر وقوع آن محال  .١

ان مکّلف کرد و ھیچگاه از بود، شریعت اسالمی ھرگز از آن نھی نمی می
ا ترک کنند و در آن نیفتند، زیرا نھی از ایقاِع امر محال، خواست که آن ر نمی

 باشد. کاری بیھوده است که شارع حکیم از آن منزه می
ھمانگونه  باشد، چون وقوع و صدور اختالف از جانب افراد بشر امری ممکن می .٢

آوردِن امر متضاد آن، یعنی  ھم پیشگیری و پرھیز از آن و ھمچنین به دست
اتحاد و اتفاق نیز امری ممکن است، زیرا در اصول شریعت اسالمی داریم که: 

گیرد، یا: امِر محال  ان صورت میمکّلف تکلیف فقط به امور ممکن و در توان
 شود. مورد تکلیف واقع نمی

ف در شریعت اسالمی مورد نھی واقع شده است. بنابراین، از آن جا که اختال .٣
ای ھم ھست، زیرا اصل این است که ذم تابِع نھی  اختالف امِر مذموم و نکوھیده

 باشد، مگر در مواردی که استثنا شده باشند. یا این که مقترن به آن می
چون اختالف مورد نھی و کاری نکوھیده است. بنابراین، اگر کسی در آن  .٤

شود که مورد سؤال واقع شده، مجازات  فتد یا متلبس به آن شود، الزم میبی

                                           
 .٤٢/ ٢٠مجموع فتاوی ابن تیمیه:  -١
 .١١٧/ ٣ھمان  -٢
 .٤٥٦ی ابن خلدون، ص  مقدمه -٣
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ی شرعی در مورد ارتکاب امور نھی شده و  دامنگیر او شود، ھمانطور که قاعده
 باشد. مذموم چنین می

 چند سؤال از خود:
وقوع اختالف امری ممکن است و پرھیز از  -ھمانگونه که گفتیم- وقتی که -٣٧٧

ی آن مجازات  دھنده باشد و اختالِف مورِد نھی و مذموم است و انجام یآن نیز ممکن م
میزاِن وقوع اختالف -کنیم:  وارد از خود پرس و جو میدارد، حال در این جا، در این م

در میان افراد بشر چه قدر است، یعنی وقوع اختالف امری نادر است یا زیادی روی 
آیا در میان مسلمانان -رسد؟  ت و الزام مییی حتم دھد یا این که وقوع آن به درجه می

سپس، آیا این اختالف یک -یا این که آنان مستثنی ھستند؟  دھد ھم اختالف روی می
ی آن اختالفات مورد  باشد و اگر چند نوع است، آیا ھمه نوع است، یا چند نوع می

اسباب به عالوه، -ط متوجه برخی از موارد آن است؟ مذمت است یا این که مذمت فق
ی  آیا ھمه-پیشگیری کرد؟ توان از وقوع اختالف  وقوع خالف چیست و چگونه می

شوند؟... و سؤاالت دیگری که در  افرادی که باھم اختالف دارند، مشمول مجازات می
رسد و سؤاالت فرعی و فراوان دیگری که مربوط به ھرکدام از  این موضوع به ذھن می

 باشند. این سؤاالت می
توان آن را در بحثی  است که این موضوع بسیار وسیع است و نمی حقیقت این

کوتاه و ساده یا یک مقاله در یک مجله به صورت کامل مورد بررسی قرار داد؛ اما با 
وجود این گستردگی، من ترجیح دادم که در مورد این موضوع مطالِب مختصری 

 إن شاء الله. ؛ایمبنگارم و بررسی کامل موضوع را به فرصت دیگری موکول نم

 وقوع اختالف -اول
 طبیعت بشری

افراد بشر، از حیِث شکل و صورت و رنگ، اختالِف بسیار زیادی باھم دارند،  -٣٧٨
ھای جسمی و شکلِی  ی ویژگی به نحوی که محال است که دو نفر را بیابیم که در ھمه

مشابه و ھمسان باشند و این اختالف، در حقیقت، یکی از بزرگترین خود باھم کامًال 
ھا بر عظمت قدرِت پروردگار متعال است و قرآن کریم ھم، در اشاره به این  نشانه

َ�َٰ�ٰتِ َخۡلُق  ۦَوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿فرماید:  اختالف و نیز ھمین داللِت آن، می �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 ٱۡ�

لِۡسنَتُِ�ۡم وَ  ٱۡختَِ�ُٰف وَ 
َ
ۡلَ�ٰنُِ�مۚۡ �

َ
ھای (دال بر قدرت و  و از زمره نشانه«، ]٢٢[الروم:  ﴾�

اختالف  .»ھای شماست ھا و رنگ بودن زبان ھا و زمین و مختلف عظمِت) خدا آفرینِش آسمان
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افراد بشر، البته محدود به صورت و شکل آنان نیست، بلکه شامل مواردی فراتر و 
ھا، عقل، ذکاوت،  گیری ستعدادھا، امیال، جھتھا، ا خطیرتر از این امور، یعنی موھبت

شود که حقیقت باطنی انسان را  ھا، غرایز و موارد خطیر دیگری می احساسات، طبیعت
دھند و اختالِف افراد بشر در این موارد، بسیار وسیع است و برشماری و  تشکیل می

ژرفای درون  تواند به احاطه بر آن، دشوار و بلکه محال است و حتی خود فرد ھم نمی
ھا و انفعاالت  گیری ھا و جھت خود و آنچه در درون خود دارد، از جمله امیال و اندیشه

نشینی  ھای خشم و رضا و محبت و ناخشنودی و پیشروی و عقب ھا و انگیزه و دگرگونی
زند، احاطه یابد و حتمًا به خاطر وجود حقیقتی بوده که  و... که در درونش موج می

اند:  فرموده اوان در دعای خود این عبارت یا چیزی شبیه به آن را میفر ج رسول خدا
ُقلُوِب «

ْ
ْ�َمانِ  يَا ُمَقلَِّب ال ِ

ْ
ھا! قلب مرا بر  ی قلب کننده ای دگرگون«، »َ�بِّْت قَليِْبْ ىلَعَ اإل

و مبالغه نخواھد بود اگر بگویم که انسان در توصیف خود و امور ». ایمان استوار گردان
عاجز است و این اختالفاِت فراوان نیز از بزرگترین دالیل بر قدرت خداوندی اش  درونی

 باشند. می
ھا،  ھا، بینش این اختالفات افراِد بشر موجِب اختالف آنان در دیدگاه -٣٧٩

شدن یا دور شدن از آن، محبت و  سھولِت رؤیت و ادراک حق و جذِب حقاعتقادات، 
ندگی برای دستیابی به آن یا زندگی علیه آن گرفتن بر آن و ز عالقه به حق یا خشم

ی نابینایِی مطلق  ی رؤیت حق به درجه شده است، تا حدی که برخی از افراد در زمینه
دھند، بلکه حتی برخی از کسان در ھمان  انکار قرار میرسیده، خالِق بزرگ را مورد 

چیزھایی غیر از ورزند، به عبادت  حالی که بر انکار خالق عظیم اصرار و پافشاری می
خدا از قبیل گاو یا سنگ یا درخت و یا بشر راضی و خشنود ھستند و این امر داللت 

برانگیِز موجود در طبیعِت انسان جھت سقوط  دارد بر فراوانِی قابلیت و توانایِی ھراس
ھا و  ھا و بینش در گمراھی و جھالت و حماقت و بدیھی است که این اختالف در دیدگاه

در میان افراد بشر، موجب تفرقه و سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی اعتقادات 
 گردد. می

 اختالف گریزناپذیر است
این اختالفی که توصیف شد، از لوازِم خلقت و تکوین انسان است و اگر  -٣٨٠

ھای یک  ای ھماننِد نمونه کرد، افراد بشر را به شکل و صورِت یگانه خداوند اراده می
چنین چیزی را اراده نکرد، زیرا اگر چنین  أل کرد، لکن خداوندِ  تصویر واحد خلق می
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کنیم موجود نبود، بلکه جنِس دیگری  کرد، دیگر این انسانی که ما مشاھده می می

ۖ َوَ� يََزالُوَن  ٱ�َّاَس َولَۡو َشآَء َر�َُّك َ�ََعَل ﴿فرماید:  بود؛ خداوند متعال می می ٗة َ�ِٰحَدٗة مَّ
ُ
أ

ای پیغمبر که آزمند بر «(، ]١١٩-١١٨[هود:  ﴾إِ�َّ َمن رَِّحَم َر�َُّكۚ َولَِ�ٰلَِك َخلََقُهۡمۗ  ١١٨ُ�َۡتلِفِ�َ 
گردانی ایشان از دعوت آسمانی ھستی! بدان که) اگر  آوردِن خود و متأسف بر روی ایمان

(ھمچون فرشتگان در یک مسیر و بر یک برنامه قرار خواست، مردمان را  پروردگارت می
نمود، ولی (خدا مردمان را مختار و با  ای می کرد و پیرو آییِن یگانه داد و) ملت واحدی می می

اراده آفریده و) آنان ھمیشه (در ھمه چیز، متفاوت خواھند ماند، مگر کسانی که خدا 
 .»اختالف یا رحمت) آفریده است شان رحم کرده باشد و خدا مردم را برای ھمین بدی

منظور، اختالِف مردم در دین و «در تفسیر امام فخر، در تفسیر این آیه، آمده است: 
خواست، مردم را با طبیعت و شیوه  ؛ پس اگر خداوند متعال می١»اخالق و افعال است

آن  کرد و در ھا خلق می و استعداد واحد و بدون ھیچ نوع تفاوت و اختالفی در بین آن
ھا اختالفی در افکار و اعتقادات وجود نداشت، اما خداوند  صورت، دیگر میان انسان

متعال چنین چیزی را اراده نکرده است، زیرا نوع انسانِی موجود بر روی زمین دارای 
چنین طبیعتی نیست و خداوند ھم آنان را براساس ھمین طبیعت خلق کرده است و 

شود  به اختالف در حق و حقیقِت روشن کشیده می اختالف مترتب بر این راستی ھم،
یابند که رحمت خداوند آنان را دربر  و از این اختالِف ناپسند فقط آن کسانی نجات می

در مورد حق اختالفی ندارند، بلکه در آن دارای اند و  گرفته و آنان به حق ھدایت شده
ختالف ھستند، در اختالف نظر ھستند، گرچه با اھل باطلی که مابین خود دچار ا اتفاق

 .٢باشند می
خداوند متعال در قرآن کریِم خود به ما آموخته که باید «گوید:  امام ابوبکر آجری می

خواھد گمراه و  میاِن مخلوقات او اختالف وجود داشته باشد تا او کسانی را که می
که کند  ؛ سپس ایشان این آیه را بیان می»خواھد ھدایت نماید کسانی را که می

ۖ  ٱ�َّاَس َولَۡو َشآَء َر�َُّك َ�ََعَل ﴿فرماید:  می ٗة َ�ِٰحَدٗة مَّ
ُ
 .]١١٨[هود:  ﴾أ

عالوه بر این، در این جا الزم به ذکر است که آنچه در مورد طبیعت بشر و  -٣٨١
امر مترتب بر آن، یعنی لزوم اختالف، بیان شد، به معنی حتمی و بدون قید و شرط 

                                           
 .٧٦/ ٨تفسیر فخر رازی:  -١
 .١٤٩/ ١٢صدیق حسن؛ ظالل القرآن:  فتح البیان فی مقاصد القرآن، سید -٢
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ی اوقات و حاالت و شرایط نیست، ھمچنان که به معنی  بودِن وقوع اختالف و در ھمه
بودِن وقوع توافق در میان بشر گرچه تا یک مدت ھم باشد نیز نیست، و نیز به  محال

بودِن اتفاق بر حق و حقیقت نیست، بلکه فقط به این معنی است که آنچه  معنی محال
ھای فکری و موارِد دیگر در میان  و ادراکات و تواناییدر مورد اختالِف طبیعت و امیال 

شود که انسان، در صورِت مھیا بودِن شرایط و اسباب و  بشر بیان شد، این موجب می
بودن موانع، دارای استعداد کافی جھت اختالف ناپسند باشد و اگر چنانچه  منتفی

ختالف نکوھیده از فطرت به صورت سلیم باقی بماند، بشر حق را درک کرده، اسباب ا
شناخت خداوند و ادراک حقیقت شود، زیرا خداوند متعال انسان را براساس  او زایل می

سرشته است، لکن این فطرت ھم ممکن است که دچاِر آلودگی و انحراف شده، در 
نتیجه حق را نبیند و صاحبانش در آن اختالِف ناروا بیفتند و انحراف آن ھم ممکن 

ی این  ناپذیر است و دلیل ھمه ن به صورتی خلق شده که انحرافباشد، زیرا انسا می

قِۡم وَۡجَهَك ﴿فرماید:  باشد؛ خداوند متعال می ھا ھم، سخن خدا و پیامبر او می گفته
َ
فَأ

ِ لِّ�ِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت  ِۚ َعلَۡيَهاۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  ٱ�َّاَس َ�َطَر  ٱلَِّ�  ٱ�َّ  ٱلَۡقّيِمُ  ينُ ٱّ�ِ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ
 َ�َ�ۡ

َ
روی خود را خالصانه متوجه آیین «، ]٣٠[الروم:  ﴾٣٠َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

(حقیقی خدا، اسالم) کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید 
کثر مردم (چنین سرشت خدا را تغییر داد. این است که دین و آیین محکم و استوار و لیکن ا

آید با  میھر کودکی که به دنیا «فرمایند:  ھم می ج پیامبر بزرگوار .»دانند چیزی را) نمی
آید و این پدر و مادر اویند که او را یھودی یا مسیحی و یا  فطرتی پاک به دنیا می

آورد، آیا در آن بچه  ای کامل به دنیا می کنند، آنچنان که حیوان بچه زرتشتی می
برید و  اش را می کنید؟ این شما ھستید که گوش یا بینی شما نقصی مشاھده می حیوان

دادِن  این موضوع، شبیِه استعداد انسان برای کسب و یا از دست». کنید آن را ناقص می
دادن آن  آوردن یا از دست سالمت و شفا در صورِت مھیا شدن شرایط و اسباِب به دست

 است.

 اختالف در میان مسلمانان
از لوازم طبیعی  -به نحوی که بیان شد -اگر اختالف در میان افراد بشر -٣٨٢

آنان است، حال آیا این واقعیت به مسلمانان ھم سرایت یافته، آنان نیز به مانند دیگران 
پاک نبوی ما را از سّنت  شوند؟ واقعیت این است که قرآن کریم و دچار اختالف می
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 ج آنچنان که رسول خدا -، اما با این وجوداند داده اختالف برحذر داشته و بر آن وعید
شما «فرمایند:  دھد، زیرا ایشان می اختالف در میان مسلمانان روی می -اند وعده داده

ھای قبل را وجب به وجب و ذرع به ذرع تبعیت خواھید کرد، به  راه و روِش امت
ید. گفتیم: ای رسول شو طوری که اگر آنان داخل یک النه شوند، شما نیز داخل آن می

و البته،  ١؟!»خدا! منظور شما یھودیان و مسیحیان است؟ ایشان فرمود: پس چه کسی
ھای پیشین، اختالف و تفرقه بوده است، ھمانطور که در حدیث  ھای امت از جمله سنت

شدند و مسیحیان ھفتاد و دو یھودیان به ھفتاد و یک فرقه تقسیم «شریف آمده است: 
 .٢»شود من ھم ھفتاد و سه فرقه میّمت ا فرقه شدند و

آنچنان که  -این جا، شاید گفته شود که: اگر در علم خدا چنین بوده که -٣٨٣
این اختالف در میان مسلمانان پیش خواھد آمد، برحذر  -اند ھم فرموده ج رسول خدا

 ای دارد؟ داشتن آنان از اختالف و تفرقه چه حکمت و فلسفه
شود،  نمیاّمت  ی دھد، شامل ھمه اختالفی که در آینده روی میپاسخ این است که: 

شود،  ھمواره تا زمانی که قیامت برپا می«اند:  به ما خبر داده ج زیرا رسول گرامی
کنند و بر حق استوار ھستند و مخالفِت  من حق را آشکار میاّمت  گروھی از

 ».رساند ھا ھیچ ضرری نمی شان ھم به آن مخالفان
ی این گروه قرار  که این برحذر داشتن از اختالف، مورد استفادهشکی نیست 

گرفته، اینان ھمواره متمسک به حق و متفق بر آن باقی مانده، در مورد آن دچار 
یعنی  -دارد اختالف نخواھند شد. ھمچنین، صرِف علم به آنچه که خداوند ناخوش می

یق وقوع آنچه که خداوند و تصد -یعنی اتحاد- و آنچه که خدا دوست دارد -اختالف
باشند، زیرا موجِب افزایش  خبر آن را به ما داده است، ھمه برای فرد مسلمان خیر می

شود؛ به عالوه این تحذیر و ھشدار دادن  یقین شخص مسلمان به ِاخبارھای شرعی می
از جمله معانی و مفاھیم رسالت است و روشن و معلوم ھم ھست که تبلیغ معانی و 

باشد، گرچه در علم خدا این قضیه وجود داشته باشد که  الت واجب میمفاھیم رس
کنند و نیز،  ھا را اجابت نمی ی آنان این مفاھیم یا برخی از آن برخی از مردم یا ھمه

مسؤولیت و جزای مترتب بر آن، فقط بعد از تبلیغ و ھشدار ممکن است؛ خدای متعال 

                                           
 .٢٩١/ ٢مختصر صحیح مسلم، منذری  -١
 .٢٠/ ٢فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، مناوی  -٢



 ٤٣٣  فصل سوم: خالفت در شریعت اسالمی

�َِ� حَ ﴿فرماید:  می ٰ َ�ۡبَعَث رَُسوٗ� َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ ما (ھیچ شخص و «، ]١٥[اإلسراء:  ﴾١٥�َّ
 .»قومی را) مجازات نخواھیم کرد، مگر این که پیغمبری (برای آنان) مبعوث و روان سازیم

بنابراین، الزم است که مردم از اختالف برحذر و نھی شوند تا بعدًا مردم معذور نباشند 
 اقامه شود. حّجت و علیِه آنان

 کنندگان انواع اختالفات و اختالف -دوم
 انواع اختالف

گفتیم که: اختالف در میان افراد بشر مقتضای طبیعت بشری و فطرت  -٣٨٤
گردد و به ھمین دلیل  اوست که در صورت مھیا شدن اسباب و شرایط آن، ایجاد می

ھم، اگر اختالف ایجاد شود، امر شگفت و عجیبی نیست و فقط باید دانست که این 
کنندگان  ی اختالف ی انواع اختالف مذموم است و یا ھمه ان معنی نیست که ھمهبد

مورد نکوھش ھستند؛ زیرا واقعیت این است که مسأله نیاز به شرح و تفصیل دارد، 
کنندگان بیانگر آن است که اختالف  چون که استقرای نصوص شریعت و احوال اختالف

 باشد: بر سه نوع می
 ه، اھِل آن نیز مذموم ھستند.اختالفی که مذموم بود .١
 اختالفی که مورد مدح و ستایش بوده، اھل آن نیز ممدوح ھستند. .٢
 اختالفی که قابل قبول بوده، اھل آن مأجور ھستند. .٣

 اختالف مذموم
ھای  ترین نوع از این اختالف باشد و زشت خوِد این نوع نیز، چند نوع می -٣٨٥

مذموم، اختالف کفر است، زیرا در آن، بشر به مؤمِن به خدا و کافِر به خدا و مؤمِن به 
شود؛ قرآن کریم ھم در آیات متعددی  ھا تقسیم می ھای او و کافر به آن خدا و رسالت

ْ َ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿فرماید:  ست، از جمله میبه این اختالف اشاره کرده ا ِ�  ٱۡختََصُموا
ی مقابِل ھم (از مردمان، به نام مؤمنان و کافران)  اینان، دو دسته«، ]١٩[الحج:  ﴾َرّ�ِِهمۡ 

ابن  .»اند ی (ذات و صفاِت) خدا به جدال پرداخته و به کشمکش نشسته باشند که درباره می
مؤمنان و » َھَذاِن َخصَماِن «کثیر در تفسیر خود بیان داشته که منظور از این جمله 

باشد و گفته که این سخن منقول از مجاھد و عطاء است و ھمچنین، رأِی  کافران می
قوِل مختار ابن جریر طبری است. خوِد ابن کثیر ھم آن را ترجیح داده و ھمین قول، 

منظور گروه مؤمنان و «گوید:  ر رازی ھم ھست، زیرا میزمخشری و قوِل مختاِر فخ
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ی کفار داخل در این  جماعت آنان و گروه کافران و جماعت آنان است و ھمه
. روشن است که کافران مخالف مؤمنان ھستند و این مخالفِت ١»باشند بندی می تقسیم

 آنان مذموم است.
ِی اھل ھوی و اھل بدعِت ھا ھای مذموم است اختالف نیز، از جمله اختالف -٣٨٦

شان به ھوی، یعنی  شوند، با نسبت دادن منتسب به اسالم که اھل اھواء نامیده می
کند و مخالف حق است براساِس تأویالت فاسد و باطلی که  شان آرزو می آنچه که نفس

پذیرد، مگر آنگاه که نفسش با ھوی و ھوس درآمیخته باشد. از  نفس مؤمن آن را نمی
توان به خوارج اشاره کرد، زیرا اینان قرآن را حسب میل و ھوای  ن افراد میی ای جمله

خود تأویل کردند و با حقی که جماعت مسلمانان بر آن بودند مخالفت ورزیدند و از 
آنان جدا شدند و خون مسلمین را حالل دانستند. احادیث فراوانی ھم در مذمِت 

آنان ھم شده باشد، وارد شده است با  ی جنگ خوارج و دفع شرشان حتی اگر به وسیله
و برآینِد این احادیث آن است که اگر کسی از ھواِی نفِس خود تبعیت نماید، در ضاللت 

کند، گرچه عبادت زیادی ھم انجام داده باشد و به ھمین دلیل ھم، ابن  سقوط می
ته گف -ھا و نمازشان سخن گفته شده بود که نزد او در مورد خوارج و کوشش -عباس
آنان تالش و اجتھاد بیشتری از یھودیان و مسیحیان ندارند و حال آن که «است: 

 .٢»یھودیان و مسیحیان ھم بر گمراھی ھستند
کنند  اھل بدعت، به معنای عام، کسانی ھستند که در اسالم چیزھایی را ایجاد می

ی  ورطهاند و به ھمین دلیل ھم، در  ھا را تشریع نکرده که خداوند و رسول او آن
افتند، و بدعت در اصطالح شرعی، آن چیزی  ھای اسالم می مخالفت با شرع و سنت

ی آن چیزھایی است که  اند و نیز، ھمه ھا را تشریع نکرده است که خدا و رسول او آن
ھا امر نکرده  ی استحباب به آن شریعِت حنیف اسالمی نه به صورت ایجاب و نه به شیوه

ی شرعی  ادّله ت ایجاب یا استحباب به آن امر شده و بااست، اما آنچه که به صور
آیند که  ی دینی به حساب می ھا در زمره دانسته شده که به آن امر شده است، این

به آن عمل شده باشد و  ج خداوند آن را تشریع کرده است، خواه در زمان رسول خدا
و به فرمان ایشان به آن خواه در زمان ایشان به آن عمل نشده باشد، اما بعد از ایشان 

رسول سّنت  عمل شده باشد، مانند جنگ با مرتدان و خوارج که این موارد در شمارِ 
                                           

 .٢١/ ٢٥؛ التفسیر الکبیر: ١٥/ ٣؛ الکشاف: ٢١٢/ ٣تفسیر ابن کثیر:  -١
 .٢٨الشریعة، آجری، ص  -٢
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خلفای راشدین ھم در شمار دین است، سّنت  خدا بوده، خارج از آن نیست؛ ھمچنین،
 .١اند خلفای راشدین کردهسّنت  امر به تبعیت از ج زیرا رسول خدا

ِد اختالف مذموم است آنچه که در میان مقلدین ھمچنین، از جمله موار -٣٨٧
دارد که چنین اعتقاد داشته  شود، به نحوی که آنان را وا می مذاھب اسالمی واقع می

شان حق بوده، موارِد مخالف آن قطعًا باطل است و  باشند که سخن مذھِب متبوع
گردانند،  برانگیزی را بر آن مترتب می شکن و تفرقه سپس، نتایِج خطرناک و وحدت

باشند، و حتی گاھی  کسانی که مخالف مذھب آنان میمانند: نماز نخواندن پشت سر 
گردد، آنچنان که  نیز قضیه از این فراتر رفته، منجر به ایجاد خصومت و مشاجرات می

در گذشته روی داده است. شکی نیست که این نوع از اختالفات قطعًا مذموم و غیر 
و سّنت  می فقط َاشکالی از تفسیر نصوص شرعی قرآن وموجه است، زیرا مذاھب اسال

باشد و بر شخص مسلمان واجب است که از آنچه که  استنباط احکام براساِس آن می
اند، تبعیت کند و اگر  تفسیر کرده ج خداوند متعال نازل کرده و پیامبر بزرگوار او

و نه  -است شخص مسلمان خود شخصًا نتوانست آن را ادراک کند، برای او جایز
ی آن اھل تقوی و  که از یکی از مذاھب معتبر اسالمی که به شھادت ھمه ائمه -واجب

از این باشند، تبعیت نماید. ھمچنین، کسی که از یکی  پرھیزگاری و صالح و فقاھت می
کند که  نماید، باید بداند که به این اعتبار از این مذھب تبعیت می مذاھب تبعیت می

باشد و این مظنه تنھا مختص مذھِب  شناسازی او با شرع خدا میی صواب و آ مظنه
اسالمی و اّمت  باشد، بلکه مشاع است در میان مجتھدان و علمای برحق متبوع او نمی

بنابراین، مقلد حق ندارد که مقلدان مذھب دیگر را مورد انکار و مالمت و سرزنش قرار 
ب او را قطعًا باطل بداند و پشت سر او دھد، یا به این خاطر با آنان دشمنی ورزد و مذھ

داند که سلِف صالح و از جمله، ھمان امامی که وی از او تقلید  نماز نخواند؛ آیا مگر نمی
 اند؟! خوانده شان، پشِت سر ھم نماز می کند، به رغم اختالفات فقھی می

 ھای مذموم است آنچه که در میان مقلدان و منکران باز، از جمله اختالف -٣٨٨
وارد شده بدین دلیل که سّنت  دھد؛ زیرا گاھی مقلد چیزی را که در تقلید روی می

ھا در نماز در ھنگام رفتن به  مذھب او به آن قایل نشده است، مانند برداشتن دست
است کار او را سّنت  کنند، اما فردی که متبع و پیرو رکوع و برخاستن از آن، ترک می

                                           
 .١٠٨/ ٤مجموع الفتاوی، ابن تیمیه  -١
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کند با این استدالل که  مقلد این سخِن او را قبول نمیدھد، اما  مورد انکار قرار می
با او تندی و غلظت سّنت  قایل نشده است و به ھمین دلیل، پیروِ سّنت  مذھبش به این

نماید و چه بسا که میان  ورزد و با او قطع رابطه می کرده، چه بسا که با او دشمنی می
 باشند. نھی میدو گروه خصومت و چیزھای دیگری واقع شود که مورد 

بودن این اختالف نیز آن است که تفرقه ممنوع و ھمبستگی و اتحاد  علت مذموم
ھا در آن دو حالت ھم، از جمله ھیآت نماز است  امری مطلوب است و بلندکردن دست

 و در شمار ارکان نماز نیست و اگر کسی این عمل را انجام دھد، قطعًا نیکوکار و تابع
آید و اگر کسی آن را ترک کند، نھایت حکمش این است  اب میثابت نبوی به حسسّنت 

باشد؛ اما چنین چیزی نه مستلزِم خصومت و  معذور میسّنت  که به خاطر جھل به این
ی آن است و نه مستوجب انکار و سرزنش سختی ھماننِد انکار و  کننده دشمنی با ترک

ه آن شخص با بیاِن لطیف مالمت نسبت به مرتکِب کار حرام، بلکه مقتضِی این است ک
کردِن این اعتقاد که امام  راھنمایی شود و ھمچنین، با ھمراهسّنت  و با خیرخواھی، به

موضوعی که در آینده  -را نپذیرفته استسّنت  این مذھب به خاطر یک عذر مقبول این
مانند بلند  -و پس از آن، اگر مقلد در چنین مواردی -مورد بحث قرار خواھد گرفت

رابطه و دشمنی با او جایز نیست، سخن طرف مقابل را نپذیرفت، قطع  -ھا دست کردن
زیرا اتحاد و اجتماع و ھمبستگی از واجبات است و ترک واجب به خاطر یک امر 

 باشد. مستحب جایز نمی
نیز، از دیگر موارد اختالف مذموم است آنچه که در میاِن متِفقھه و متصوفه 

گذارد، از  کند و بر آن تأکید می را به خاطر آنچه ادعا میبینیم، زیرا اولی دومی  می
و دومی، گاه، دھد  ی آن، مورد انکار قرار می تزکیه و تصفیهقبیل احواِل قلب و لزوم 

دھد  اولی را به خاطر تمسک به ظواھِر دینی و عدم اھتمام به باطن مورد انکار قرار می
شود؛ و این شیوه از  شی قایل نمیی متفقھه وزن و ارز و گاه، برای مسلک و شیوه

تفرقه و قطع رابطه و ایجاد بغض و کدورت و  ف میان این دو گروه غالبًا موجباختال
 شود که درخور شأن آنان نیست. افتادن در خالِف مذموم به شکلی قبیح می

 اختالف ممدوح و ستوده
سلمانان از جمله موارد اختالِف ستوده و ممدوح از نظر شرعی، مخالفت م -٣٨٩

باشد و  شان می با مشرکان است، زیرا این مخالفت از لوازم تمسک مسلمانان به دین حق
شدن به آنان نھی  شریعت اسالمی ھم مسلمانان را به مخالفت با مشرکان امر و از شبیه
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کرده است، خواه این امر و نھی شرع به صورت حتم والزام باشد و خواه به صورت ندب 
شان باشد و  این امر و نھِی شارع در مورد اعتقادات باطل و ھواھایواستحباب و خواه 

ٰ َ�ِ�َعةٖ ﴿فرماید:  شان؛ خداوند متعال می خواه عادات و احوال ظاھری ُ�مَّ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ
ۡمرِ ّمَِن 

َ
ۡهَوآَء  ٱتَّبِۡعَهافَ  ٱۡ�

َ
ِينَ َوَ� تَتَّبِۡع أ ْ َعنَك ِمَن  ١٨َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ ِ إِ�َُّهۡم لَن ُ�ۡغُنوا  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ اۚ �نَّ  ٔٗ َشۡ�  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� وَ  ٱل�َّ
َ
ُ َ�ۡعُضُهۡم أ سپس «، ]١٩-١٨[الجاثیة:  ﴾١٩ٱلُۡمتَّقِ�َ َوِ�ُّ  ٱ�َّ

دارد) قرار دادیم؛  ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آیین و راه و روشنی از دیِن (خدا که اسالم نام
ھای کسانی پیروی مکن که  پس از این آیین پیروی کن و بدین راه روشن برو و از ھوا و ھوس

رھانند و ستمگران (کفرپیشه) یار و یاور  دانند. آنان ھرگز تو را از عذاب خدا نمی نمی

ِينَ ﴿یی  جمله .»ھمدیگرند، و خدا ھم و یار و یاوِر پرھیزگاران است شامل  ﴾ۡعلَُمونَ َ� �َ  ٱ�َّ

ۡهَوآءَ ﴿اند و لفظ  شود که با شریعت او (پیامبر اکرم) مخالفت کرده ی کسانی می ھمه
َ
 ﴾أ

ی ھواھا و امیال و نیز، احواِل ظاھری مشرکان از مقتضیات و توابع دین  شامل ھمه
ھم از خواندن نماز در ھنگام طلوع و  ج شود و رسول اکرم باشد، می باطل آنان می

ھا کفار برای خورشید سجده  این زمان اند با این استدالل که در غروب آفتاب نھی کرده
کنند؛ روشن است که جھت منع از مشابھت یافتن ظاھرِی مسلمانان با کفار بوده  می

ھم  که نھی از این کار (از جانب ایشان) صادر شده، گرچه مسلمانان قصد مشابھت
ھرکس خود را به قومی شبیه «نبوی آمده است: سّنت  نداشته باشند. ھمچنین، در

یعنی آن که  -گوید چنان که شیخ اإلسالم ابن تیمیه می -که این» کند، او از آنان است
شود.  آنان کرده است، از آنان میوینده در آن چیزی که خود را شبیه شخِص تشبیه ج

بر این  -آمده است» إقتضاء الصراط المستقیم«کتاب آنچنان که در  -امام احمد ھم
نص گذاشته که حضور در اعیاد مشرکان مکروه است و باید نه در اعیادشان خود را به 

شان را برای این اعیاد پذیرفت و نه آنان را در آن کمک کرد؛  آنان شبیه کرد و نه دعوت
مشرکان در رفتار و روش  توان به خاطر یک ضرورت یا مصلحت دینی مخالفت با اما می

اگر فرد مسلمان در «گوید:  می / و آداِب ظاھریشان را ترک کرد؛ ابن تیمیه
دارالحرب یا دارالکفر غیر حرب باشد، مأمور به مخالفت با کفار در رفتار و آداِب ظاھری 
نیست، زیرا این کار برای او ضرر به دنبال دارد، بلکه حتی گاھی برای فرد مستحب و 

او واجب است که در رفتار ظاھری با آنان مشارکت و ھمراھی کند و اگر در این  یا بر
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باشد، مانند دعوت آنان به دین اسالم یا دفع ضررشان  داشتهکار مصلحتی دینی وجود 
 .١»از مسلمانان و دیگر مقصودھای شایسته

و  ھای ممدوح و ستوده، مخالفت فرد مسلمان با اعیاد نیز، از جمله اختالف -٣٩٠

َوَ� َ�َ�َّۡجَن ﴿فرماید:  ھای جاھلی است؛ خداوند متعال می ھا و عرف عبادات و سنت
َج  وَ�ٰ  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ َ�َ�ُّ

ُ
نمایی  نمایِی جاھلیِت پیشین زینت و ھمچون زینت«، ]٣٣[األحزاب:  ﴾ٱۡ�

ھرکس (برای «اند:  ھم در روایتی در بخاری و مسلم فرموده ج و رسول خدا .»نکنید
متوفا) بر صورت خود بزند یا گریبان خویش را پاره کند و (در گریه و شیون و رثای 

از  -یعنی ھر سخنی که بیانگر ناخشنودی از قدر خداوند باشد -خود) سخنان جاھلی
با کارھای جاھلی  حال، وقتی که مطلوب از شخص مسلمان این است که». ما نیست

 -ھا ممکن است گردانی از آن گیری و روی و این کار ھم با ترک و کناره -مخالفت ورزد
ھا فرا خواند،  ھای جاھلی را زنده کند و یا مردم را به آن بنابراین، اگر کسی این سنت

�َْغُض «افتد، در حدیث شریف آمده است:  در گناه و نافرمانی بزرگی از شرع اسالمی می
َ
 أ
ِلُب َدِم  ِ ثََالثٌَة: ُملِْحٌد يِف احلََرِم، َوُمبْتٍَغ يِف اإلِْسَالِم ُسنََّة اجلَاِهِليَِّة، َوُمطَّ  ا�َّ

َ
اْمِرٍئ انلَّاِس إىِل

ترین مردم نزد خدا، سه کس ھستند: کسی که در  مبغوض«، »بَِغْ�ِ َحقٍّ يِلَُهِر�َق َدَمهُ 
گردد، کسی که در اسالم به دنبال  ف میحرم از حق منحرف شده، مرتکب گناه و خال

ھا باشد، کسی که به ناحق دنبال ریختن خون  کردن) آن ھای جاھلی (و زنده سنت
ی این  ؛ إبتغاء به معنی طلب و اراده است و بنابراین، ھرکس در اسالم اراده»کسی باشد

داخل ھای جاھلی عمل کند، در معناِی این حدیث شریف  را بکند که به چیزی از سنت
ھای آنان در عبادت و موارد دیگر  جاھلیت ھم، عادات و عرفسّنت  شود. منظور از می

بر کارھای جاھلی نیز، برحسب اصل و معنای لغوی (و نه سّنت  است. اطالق کلمه
 .٢باشد معنای اصطالحی) می

 اختالِف روا و مقبول
تیان و حکام در این نوع اختالف، ھمان اختالِف مجتھدان، اعم از فقھا و مف -٣٩١

ھا جایز است و این مسایل ھم،  ای است که اجتھاد و اختالف در آن مسایل اجتھادی

                                           
 .١٧٧ -١٧٦ص  اقتضاء الصراط، -١
 .٨١/ ١فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، مناوی  -٢
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شود. دالیلی که بر  ص قطعی یافت نمیھا ن لی ھستند که در مورد حکم آنمسای
 اختالِف روا داللت دارند، بسیار ھستند، از جمله:

اگر حاکم قضاوت «فرمایند:  می ج در حدیث صحیح نقل است که رسول خدا .١
کرد و برای تعیین حکم مسأله دست به اجتھاد زد و اجتھاد او صحیح بود، دو 

؛ مبنای استدالل به »اجر دارد: اما اگر اجتھاد او خطا بود، تنھا یک اجر دارد
این حدیث شریف آن است که این حدیث به صورت صریح بر این داللت دارد 

کن است و این سخن ھم بدان معنی است که که خطای مجتھد امری مم
امکان وقوع اختالف میان مجتھِد مصیب و مجتھِد مخطیء وجود دارد و این 

شدن اختالف میان آنان، به صورت عملی محقق شده است،  امکان نیز، با واقع
چون حدیث شریف بیان داشته که مصیب و مخطیء، یعنی مجتھدانی که اما 

برند، پس معنِی این، آن خواھد بود که اختالف  اجر می نظر دارند، باھم اختالف
آنان روا و مقبول است، زیرا کاری که مذموم باشد، اجر نخواھد داشت و این 

 امری روشن است.
نظر داشتند، مانند اختالف آنان در  باھم اختالف ج صحابه در زمان رسول خدا .٢

یان بنی قریظه که به آنان جھت ادای نماز عصر در م ج فھم فرماِن آن حضرت
نماز را در راه و سر وقت خواندند و برخی دیگر بعد از برخی از صحابه 

یافتن وقِت نماِز عصر و در میان بنی قریظه آن را خواندند. وقتی که  پایان
از کار آنان اطالع پیدا کرد، کاِر ھیچکدام از دو گروه را مورد  ج رسول خدا

 بر آن که این اختالف آنان اختالفی مقبول است. انکار قرار نداد، و این داللت دارد
در  ج ی بزرگوار و از جمله خلفای راشدین، بعد از وفات رسول خدا صحابه .٣

مسایل فقھی اجتھادی باھم دچار اختالف شدند و ھیچکدام از آنان ھم این 
ی اجماع صحابه است  اختالفات را مورد رد و انکار قرار ندادند، و این به منزله

 ن نکته که آن اختالف، اختالفی روا و مقبول است.بر ای
فقھا ھم، بعد از عصر صحابه و تا به امروز، ھمچنان در مسایل اجتھادی  .٤

اند بدون آن که کسی ھم این اختالف را مورد انکار قرار  اختالف نظر داشته
بر این نکته داللت دارد که چنین اختالفی اّمت  دھد و رد کند و این بر اجماِع 

 الف مقبول و روایی است.اخت
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 شرایط اختالف مقبول
در اختالف مقبول شرط است که از جانب فقھایی باشد که اھل علم و  -٣٩٢

که دارای شرایط » مجتھدانی«بصیرت به فقه و استنباط احکام فقھی باشند، یعنی 
 اجتھاد باشند و این که اجتھاد و اختالف آنان دربیان شده در کتب فقه و اصول برای 

ھا جایز است، و این  ای باشد که اجتھاد و نظر در آن آن دسته از مسایِل فرعی و فقھی
شود، زیرا در برابر  ھا یافت نمی مسایل، آن مسایلی ھستند که دلیلی قطعی بر حکم آن

نظِر  نص، جایی برای اجتھاد وجود ندارد. ھمچنین، باید قصد مجتھدان از این اختالف
گر، و به ھمین دلیل، چنان که رست و حق باشد، نه چیز دیخود دستیابی به رأِی د

شوند،  صحابه به خاطر اختالف نظر خود مورد مذمت واقع نمی«گوید:  می / حزم ابن
زیرا آنان در پی حق بودند و برای دستیابی به آن اجتھاد کردند و پس مأجور 

دستیابی به حق به  . نیز، باید مجتھدان نھایت تالش و تواِن خود را برای١»باشند می
شده قصور ورزید و سپس ھم  کار بگیرند و اگر چنانچه یکی از آنان در این تالِش انجام

با دیگران مخالفت کرد، این اختالِف او مذموم است و مسؤولیت مخالف ھم، به خاطر 
شود، اگر چنانچه دلیل شرعی واضح بوده یا چنان باشد  تقصیر او در اجتھاد، زیاد می

ت آن با تالش اندکی ممکن باشد؛ بلکه حتی گاھی مخالفت او در این حالت، که شناخ
شود بر تقصیر او در بذل تالش مطلوب، برخالِف آن که اگر دلیِل شرعی  ای می قرینه

گاھی از آن یا دستیابی به آن آسان نباشد که در چنین  مخفی یا غامض باشد، یا آ
ای  دلیل مخالفت کرده است، قرینه ھایی، سخِن مجتھدی که به خاطر اقتضاِی  حالت

شود بر این که او به رغم به کار بردِن تالش و توان خود، موفق به دستیابی به دلیل  می
باشد. ھمچنین، شرط است که اختالف  نشده است و از ھمین رو، اختالف او مقبول می

اموری دلیلی دادِن چنین  ھا نشود، زیرا روی منجر به تفرقه و قطع رابطه و اختالف قلب
است بر اختالط امیال با قلوِب اصحاب اختالف یا گروھی از آنان و به ھمین دلیل، 

شود، اگر چنانچه او بنابر  گاھی ھردو طرف و گاھی یکی از آنان مورد مذمت واقع می
 -ی بزرگوار ھم گویِی خود موجب و عامل تفرقه و قطع رابطه بوده باشد. صحابه خالف

ای که در آن حکم یا فتوی  در مسایل اجتھادی -آنان معروف استی  چنان که درباره

                                           
 .٦٤٥أصول األحکام، ابن حزم، ص  -١
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اند  اند، اما با این وجود نیز از ھمدیگر کدورتی به دل نگرفته اند دچار اختالف شده داده
 اند. و ھمچنان ھمراه و ھمدل باقی مانده

 ورزیدن به اختالف مقبول عدم تمایل و حرص
تالف مقبول است، اما با این وجود ما گرچه این نوع از اختالف در شمار اخ -٣٩٣

تمایل و حرص و اشتیاقی به آن نداریم، اما اگر ھم واقع شود، آن را چیز عجیبی 
دانیم. سبِب این ھم آن است که ھمبستگی و اتحاد قطعًا بھتر از اختالف است،  نمی

ین، ھا مقبول است. بنابرا ای ھم باشد که اختالف در آن حتی اگر در مسایِل اجتھادی
ورزی به اختالف و رغبت در آن حتی اگر مقبول ھم باشد، جایز نیست،  تمایل و حرص

زیرا این امر به معنی جایزبودِن ایجاد اختالف به صورت عمدی است و این ھم یعنی 
دادِن اختالف، و چنین چیزی  جایز بودِن مخالفت با مقتضای دلیل شرعی برای روی

یکی از شرایِط اختالِف مقبول این است که قصد از  باشد. ھمچنین، ھم قطعًا باطل می
 خوانی ندارد. آن صرفًا رسیدن به حق و صواب باشد و این، با رغبت به وقوع آن ھم

يِت رمَْحَةٌ « مَّ
ُ
 .»اْخِتالُف أ

نبوی یعنی سّنت  شاید در آنچه گفتیم، برخی با استناد به حدیث منسوب به -٣٩٤

يِت «ی  جمله مَّ
ُ
ما را مورد اعتراض قرار دھند که از مفھوم این حدیث  ،»رمَْحَةٌ اْخِتالُف أ

شود، زیرا رحمت شأنش این است که خوِد آن و  تمایل و رغبت به اختالف فھم می
ی اسباب آن ھم اختالف است و  گیرد و از جمله اسباب آن مورد تمایل و رغبت قرار می

 رغبتی به اختالف نداریم. ھا ھمه مخالف است با آنچه گفتیم که ما تمایل و این
 توان داد: به دو صورت می جواب این اعتراض را

گوید: برخی از علما این حدیث را با سند  نیست؛ سخاوی میاین حدیث صحیح  .١
. ابن بدیع ١اند بسیار ضعیف و برخی به صورت مرسل و با سند ضعیف ذکر کرده

ھیچ اصلی ندارد، اما اند که این حدیث  گوید: بسیاری از ائمه گفته شیبانی می
. ٢خطابی آن را در غریب الحدیث ذکر کرده و بیان داشته که اصلی نزد او دارد

گوید: این حدیث در نزد محدثین معروف نیست و من نه سند  امام سبکی می
کنم که  ام و فکر نمی صحیح و نه ضعیف و نه موضوعی (َجعلی) برای آن نیافته

                                           
 .٢٧ -٢٦المقاصد الحسنة، سخاوی، ص  -١
 تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور علی ألسنة الناس من الحدیث، ابن بدیع شیبانی. -٢
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م مردم باشد، یعنی به این صورت که شخصی دارای اصلی باشد، و احتماًال کال

َةٌ «گفته باشد:  محْ تِي رَ تِالفُ أُمَّ و برخی آن را به گمان این که حدیث نبوی  »اخْ
است پذیرفته باشند. اما من ھمچنان بر این باور ھستم که این حدیث فاقد 

سپس در بطالِن آن به آیات و احادیثی صحیح استدالل اصل است. سبکی، 
. سیوطی ١ه بیانگر این ھستند که رحمت مقتضی عدم اختالف استکند ک می

گوید: نصر مقدسی آن را در کتاب الحجة و بیھقی  در کتاب الجامع الصغیر می
اند و حلیمی و قاضی حسین و  در الرسالة األشعریة بدون ذکر سند روایت کرده
کتب  اند و شاید در برخی از امام الحرمین و دیگران ھم آن را نقل کرده

حافظان که به دست ما نرسیده است، تخریج شده باشد. مناوی، در تعلیق بر 
ی ما از سبکی را ذکر کرده است و  این سخن سیوطی، ھمان سخِن نقل شده

. شیخ محمد ٢گوید: سند آن ضعیف است گوید: حافظ عراقی می سپس می
ندارد و  گوید: این حدیث ھیچ اصلی میناصر الدین البانی، محدث معاصر ھم، 

نیز، از ابن حزم نقل کرده که در مورد این حدیث گفته است: باطل و برَبسته 
 . پس این حدیث صحیح نیست، یا این که جدًا ضعیف است و امثال آن٣است

 باشد. شود و استدالل به آن روا نمی نمی حّجت
توان آن را بر این حمل کرد  اگر فرض را بر صحت احتجاج به آن بگذاریم، می .٢

ه مراد از حدیث آن است که اختالف مجتھدان در آنچه که اجتھاد و اختالف ک
رحمت است؛ به این دلیل برای آنان اّمت  در آن مقبول است، برای آنان و برای

ی آنان حسب نص حدیث نبوی که قبًال ذکر شد، اجر  رحمت است که ھمه
ت که اختالف نیز به این خاطر اساّمت  بودِن اختالف برای و رحمتبرند؛  می

دھد و اجتھاد آنان به  مجتھدان فقط بعد از اجتھاد ایشان است که روی می
ھا رو به رو  با آناّمت  ای که منظور شناخت احکام شرع در مسایل مستحدثه

شود، ھم در شریعت  ھا یافت نمی شود و نصی شرعی در مورد حکم آن می
این اجتھاد آنان موجب اسالمی مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است، زیرا 

ی وسیع  ھا در چارچوب و حیطه ی آن و ادارهاّمت  شود که امور و کارھای می
                                           

 .٢٤/ ٤تفسیر آلوسی:  -١
 .٢١٣ -٢١٢/ ١الصغیر، مناوی فیض الدیر شرح الجامع  -٢
 .٧٦سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة، البانی، ص  -٣
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شریعت شریف اسالمی جریان یابد و سیر و جریان آن امور در این چارچوِب 
شود. ھمچنین، در اختالِف  نص و اجتھاد ھم، موجب رحمت خداوند می

ی  ادّله ی ھست برای اظھار آرا وا شان، وسیله مجتھدان بعد از اجتھاد مطلوب
رسول سّنت  ھا و شناخت آن موردی که به کتاب خدا و ی آن آنان تا مقایسه

باشد ممکن گردد و در نتیجه، آن موردی که شباھت  تر می شبیه ج خدا
گیرد و شکی ھم نیست که تبعیت از این  قرار میبیشتری دارد مورد تبعیت 

است، موجب نزول رحمت خداوند ت سنّ  تر به کتاب و موردی که شبیه
 شود، زیرا این ھمان امر مقدور و ممکن است. می

 صواب و خطا در اقوال مجتھدان
ی اقوال آنان حق و  حال، وقتی که اختالف مجتھدان مقبول است، آیا ھمه -٣٩٥

 ی آنان مصیب و بر صواب ھستند، یا خیر؟ صواب است و ھمه
ی مجتھدان بر صواب ھستند و  معتقدند که ھمهجواب برخی از علما مثبت است و 

 ی اجتھادات آنان حق و صواب است. ھمه
خود این سخن را توضیح داده و از آن دفاع کرده المیزان تاب در ک / شعرانی

است، زیرا معتقد است که اقوال مجتھدان، برحسِب ضعف و قوت دینی مردم، خارج از 
گوید:  ی المیزان، از جمله می ی در مقدمهدو حال نیست یا خفیف است و یا تشدید. و

دانیم ھیچیک از اقوال علمای شریعت خارج از قواعد شریعت نیست و  تا جایی که می«
اقوال آنان، بسته به مقام و جایگاه ھر انسان، یا قریب است به قواعد شریعت و یا َاقرب و 

گیرد، گرچه از حیث  ر میی آنان را درب یا بعید است و یا َابعد. و شعاع نور شریعت ھمه
وی در ادامه ». مقام و جایگاه در اسالم و ایمان و احسان نیز باھم متفاوت باشند

ی تخفیف و تشدید نیست و شریعت  سخن ھیچیک از آنان خارج از دو کفه«گوید:  می
ھای ایشان را دارا  فتهبه خاطر گشایش و وسعتی که دارد، قابلیت پذیرش تمام گ

 .١»باشد می
بیشتر فقیھان معتقدند که حق در یکی از این اقوال است، گرچه به خاطر  -٣٩٦

ی بزرگوار  عدم وجود دلیل قاطع و یقینی بر حق ھم، نتوانیم بر آن قطع بگذاریم. صحابه
کردند و  نظر داشتند، ھمدیگر را تخطئه می ھا باھم اختالف نیز در مسایلی که بر سر آن

 کردند. بود، آنان ھمدیگر را تخطئه نمی ی حق میبنابراین، اگر اجتھاد ھر مجتھد

                                           
 .٦ -٢/ ١المیزان، شعرانی  -١
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حال، اگر قایل به این باشیم که حق در یکی از این اقوال است، آیا ھر مجتھدی، 
آید، یا نه؟ در پاسخ چند  رغم اختالفش با دیگران، ھمچنان مصیب به حساب می علی

گویند: تنھا یک نفر مصیب است، زیرا امکان ندارد که دو  دیدگاه وجود دارد. برخی می
ر نتیجه، مصیب، فقط صاحِب قوِل حق خواھد درست باشند و دقوِل مختلف، ھردو 
دی مصیب است، گرچه که حق فقط با یکی است ھاند که: ھر مجت بود؛ برخی ھم گفته

اند، اما ھمدیگر را مصیب  به دلیل این که صحابه نیز گرچه رأی ھمدیگر را انکار کرده
 اند. دانسته

باشند، بر خطا  ف میای از مجتھدانی که باھم دچار اختال کسانی که معتقدند عده
اند، اختالف  ھستند، خودشان ھم در مورد گناھکار شدِن این افرادی که به خطا رفته

شوند و برخی دیگر  گویند: این مجتھدان گناھکار نمی نظر دارند و برخی از ایشان می
 .١شوند گویند: به مقدار خطایشان گناھکار می می

فرماید:  ه از این حدیث است که میتحقیِق مسأله، به صورت کامل، برگرفت -٣٩٧

ْجَرانِ «
َ
َصاَب فَلَُه أ

َ
َاِ�ُم فَاْجتََهَد فَأ

ْ
ْجٌر َواِحدٌ َو�ِْن  إَِذا َحَ�َم احل

َ
 فَلَُه أ

َ
ْخَطأ

َ
وقتی که «، »أ

حاکم قضاوت کند و برای این کار دست به اجتھاد بزند و در اجتھاد خود راه صواب و 
که این » ه خطا برود، تنھا یک اجر دارددرست رود، دو اجر خواھد داشت و اگر ب

 حدیث شریف بر چند چیز داللت دارد:
 از میان این اقوال تنھا یک قول بر حق است و دیگر اقوال خطا ھستند. .١
یابد،  رسد، مصیب است و کسی که به آن دست نمی مجتھدی که به حق می .٢

 مخطیء است.
است و اجر ھم در کناِر گناھی بر مجتھِد مخطیء نیست، زیرا او دارای یک اجر  .٣

اش نیست، بلکه فقط به  گناه نخواھد بود و اجرش به خاطر خطای ارتکابی
 خاطر جستجو و تالش وی جھت دستیابی به حق است.

شود، زیرا کسی به خطا در  به خاطر خطا اجر داده نمی«گوید:  می / امام شافعی
باشد که حقی را اراده کرده که در  دین امر نشده است و به این خاطر مأجور می

َولَيَۡس ﴿فرماید:  ھمچنین خداوند متعال می». دستیابی به آن دچار خطا شده است

                                           
به بعد؛ الموافقات،  ٣٦٣/ ٢؛ المستصفی، غزالی ٩٠ -٨٩/ ٢جامع بیان العلم وفضله، ابن عبدالبر  -١

 .٢٣٠انی، ص به بعد؛ إرشاد الفحول، شوک ٣٨٠/ ٢؛ فواتح الرحموت ٨١/ ١شاطبی 
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تُم بِهِ 
ۡ
ۡخَط�

َ
ٓ أ َدۡت قُلُوُ�ُ�مۚۡ َوَ�ٰ  ۦَعلَۡيُ�ۡم ُجَناٞح �ِيَما ا َ�َعمَّ ھرگاه «، ]٥[األحزاب:  ﴾ِ�ن مَّ

لسان، به لغزش افتادید و به  در این مورد اشتباه کردید (و مثًال بر اثر عادت گذشته، یا سبق
خواھد (یعنی از روی عمد و  خطا رفتید) گناھی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می

این آیه بر این داللت دارد که مجتھِد مخطیء  .»ارد)گویید، گناه است و کیفر د اختیار می
 گناھی نیست.

باشد، اما  ی او می امر مطلوب از مجتھد، اجتھاد کردن است و ھمین وظیفه .٤
مادام که توانایی دستیابی به حق را ندارد، بر او فرض و واجب نیست که در 

را بر او  اجتھاد خود به حق دست پیدا کند، زیرا حدیث شریف دستیابی به حق
واجب نکرده است. پس، مجتھد اگر با وجود توانایی، اجتھاد را ترک کند، 
گناھکار است و اگر اجتھاد کرد، اما توانایی رسیدن به حق و شناخِت صواب را 
نداشت، [فقط] به شرطی که این توان را داشته باشد، مأمور به دستیابی به حق 

او در واقِع امر مقتضی یک قول خطا و صواب است و بنابراین، اگر ھم اجتھاِد 
باشد، بر او الزم است که به آن اجتھاد خود عمل کند، اما نه به این خاطر که او 

باشد، بلکه فقط  مصیب است و نه به این خاطر که او شرعًا مأمور به آن قول می
که عمل کند به آنچه که اجتھادش به این خاطر که شرع به او فرمان داده 

شود و عمل کند به آنچه که امکاِن شناخت آن را داشته اما وی  می منجر به آن
داند. پس مجتھد، از  تنھا قادر به دستیابِی به آن قولی بوده که آن را صواب می

ی توان و  این جھت مأمور به عمل به اجتھاد خود است که این اجتھاد ھمه
توضیح مطلب  ھای قوِل اوست. امکان وی بوده است، نه از این جھت که صواب

این که اگر مجتھدان در مورد قبله دست به اجتھاد بزنند و ھرکدام به جھتی 
نماز بخوانند، به طور قطع تنھا یکی از آنان به رأی درست دست یافته است و 

اند و گناھی ھم بر آنان  اند که به آن امر شده ی آنان کاری را انجام داده ھمه
افراد ناتوان از شناخت آن ساقط شده است  ی نیست و تعیین قبله نیز از عھده

و بر ھر فردی این امر واجب شده که آن کاری را انجام دھد که بعد از اجتھاد 
بر آن قادر است و آن کار ھم آن جھتی است که به اعتقاد او قبله است؛ پس او 

کردن صواب است اما مشروط بر این که توانایِی شناخت آن را  مأمور به معین
به صواب و حق را ندارد، مأمور است یافتن  باشد و مادام که توانایِی دستداشته 
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بودنش اعتقاد دارد و در این حالت، تعیینی که او انجام  به آنچه که به صواب
 .١اسالمیدھد برحسب قدرت و توانایِی او خواھد بود نه براساس شریعت  می

 اسباب اختالف -سوم
 اسباِب اختالف مذموم

گردند و گاھی ھم این اسباب باھم  این اسباب، به بغی و ھوی و جھل برمی -٣٩٨
ترین صورت و شکل نشأت  ترین و زشت جمع شده، بدین ترتیب، از آن اختالفی در قبیح

چیزی ایجاد شوند و بدین وسیله، از اختالف مذموم  گیرد و گاھی نیز جدا می می
 کند. طرفیِن اختالف کفایت میشدن  گردد که برای گناھکارشدن و ھالک می

 . بغی١
 -تألیف ابن منظور -بغی، ھمان تجاوز از حق است. در کتاب لسان العرب -٣٩٩

آید.  آمده است: ھر نوع تجاوز و افراطی از حد و حدود یک چیز، بغی به حساب می
ھای بغی آمده است که بغی قصِد فساد و ظلم و حسد و تکبر  اساس، در تعریف بنابراین

باشد، زیرا کسی که متلبس به چنین چیزھایی باشد، از حدی که باید از آن  کذب میو 
ھای  فراتر نرود، تجاوز کرده است. قرآن کریم ھم بیان فرموده که از جمله سبب

اختالف مذموم که اھل کتاب دچار آن شدند، بغی است، خواه اختالِف آنان میان 

 ٱ�َّاُس َ�َن ﴿فرماید:  خداوند متعال می خودشان و خواه اختالف ایشان با مسلمانان؛
ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث  مَّ

ُ
ُ أ نَزَل َمَعُهُم  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  ٱ�َّ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ِ  ٱلِۡكَ�َٰب ُمبَّ�ِ  ٱۡ�َقِّ ب

ْ �ِيَما  ٱ�َّاِس ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ِينَ �ِيهِ إِ�َّ  ٱۡخَتلََف �ِيهِ� َوَما  ٱۡخَتلَُفوا وتُوهُ ِمۢن َ�ۡعِد َما  ٱ�َّ
ُ
أ

ُ َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ َ�َهَدى  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت  ۡ�ُهمُ َجآءَ  ِينَ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنواْ لَِما  ٱ�َّ  ۦۗ �ِإِۡذنِهِ  ٱۡ�َقِّ �ِيهِ مَِن  ٱۡخَتلَُفوا
ُ وَ  ۡسَتقِي�ٍ  ٱ�َّ فطرت) در مردمان (برابر «، ]٢١٣[البقرة:  ﴾٢١٣َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

آغاز (از نظر اندیشه و صورت اجتماعی یک گونه و) یک دسته بودند و سپس (کم کم دوره 
ِصرف فطری به پایان رسید و جوامع و طبقات پدید آمدند و بنابه استعدادھای عقلی و شرایط 

ی بلوغ و بیداری بشریت فرا رسید و)  اجتماعی، اختالفات و تضادھایی به وجود آمد و مرحله
بشارت دھند و بترسانند و  دوزخ)وند پیامبران را برانگیخت تا (مردمان را به بھشت و از خدا

                                           
/ ٢. و نک: جامع بیان العلم، ابن عبدالبر ٣٠ -٢٧/ ٢مجموع الفتاوی لشیخ اإلسالم ابن تیمیه،  -١

 .٢٣١؛ إرشاد الفحول، شوکانی، ص ٦٤٨؛ اإلحکام، ابن حزم، ص ٨٩
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با پیامبران کتاب (آسمانی) را که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت (و عدالت) دعوت 
ورزیدند داوری کند (و  کرد، بر آنان نازل کرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختالف می می

فرا رسید. آنگاه) در (مطالب و حقانیت) کتاب (آسمانی) تنھا نبّوت  ی مرحله بدین وسیله
شان قرار داده شده بود، و به دنبال دریافت دالیل  کسانی اختالف ورزیدند که در دسترس

توزی (و خودخواھی و ھواپرستی، در پذیرش و فھم و ابالغ و  روشن، از روی ستمگری و کینه
ی خویش به  د و خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند، با اجازهاجرای کتاب) اختالف نمودن

آنچه که حق بود و در آن اختالف ورزیده بودند، رھنمون شد و خداوند ھر کسی را که بخواھد 
  .»نماید به راه راست رھنمود می

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  و نیز می ِينَ  ٱۡخَتلََف َوَما  ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ�َّ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
إِ�َّ  ٱلِۡكَ�َٰب أ

ِ َ�ِٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۗ َوَمن يَۡ�ُفۡر � ٱۡلعِۡلمُ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  َ فَإِنَّ  ٱ�َّ َ�ِ�ُع  ٱ�َّ
گمان دیِن (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسالم (یعنی  بی«، ]١٩[آل عمران:  ﴾١٩ٱۡ�َِساِب 

ی پیغمبران بوده است) و اھل کتاب (در  ان الله) است (و این، آییِن ھمهخالصانه تسلیم فرم
گاھی (بر حقیقت و صحت آن؛ این کار ھم) به سبب  آن) به اختالف برنخاستند مگر بعد از آ

خواھی و انحصارطلبی  ای جز ریاست ستمگری و سرکشی میان خودشان بود (و انگیزه
آیات دیدنی در آفاق و انفس، یا آیات خواندنی در نداشت). و کسی که به آیات خدا (اعم از 

رسی  گمان خدا زود حساب ھای آسمانی پشت کند و) کفر ورزد، (بداند که) بی کتاب
 .»کند می

آیه به این معنی «ی کریمه، چنین آمده است:  در تفسیر ابن کثیر، در مورد این آیه
ض و کینه به ھمدیگر و حسادت و بغاست که آنان بر ھمدیگر بغی کردند و به خاطر 

ای که از یکدیگر  کردنشان به ھم، در مورد حق دچار اختالف شدند و کینه پشت
داشتند آنان را واداشت که با اقوال و افعال ھمدیگر گرچه بر حق ھم باشد، مخالفت 

 .١»ورزند
ای از آن در میان مسلمانان  ای یا نمونه گاھی، ھمانند چنان اخالق نکوھیده -٤٠٠

گردد، زیرا نفس  شود و موجب تفرقه و اختالف مذموم در میان آنان می جاد میھم ای
را  -ولو از راه فساد -یافتن در زمین افراد استعداد ظالم و حسادت و میل به برتری

ھای بغی که در میان  باشند. از جمله صورت ھا ھمه از مظاھر بغی می دارد و این
گروه کار مشروع و جایزی را انجام دھند،  شود، این است که یک مسلمانان ایجاد می

                                           
 .٣٥٤/ ١تفسیر ابن کثیر:  -١
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ھا آن کارشان را مورد انکار و سرزنش  اما گروھی دیگر، از سِر بغی و کینه نسبت به آن
قرار دھند، مانند آنچه در تنوع و گوناگونی برخی از عبادات چون اذان و اقامه و قنوت 

و چیزھایی از این قبیل، و دعای استفتاح و نماز جنازه و نماز عید قربان و عید رمضان 
ھا ھمه جایز و مشروع  ھای آن دھد، زیرا ھیئات این نوع از عبادات و کیفیت روی می

ھا سخنی وجود داشته باشد، بر سر افضیلت است و نه  باشند و اگر ھم در مورد آن می
سبِب بغی گاھی، برخی دیگران را به این خاطر که در این در مورد مشروعیت، اما به 

دھند و بلکه گاه به این مقدار ھم  کنند مورد انکار قرار می به ساِن آنان عمل نمی موارد
کنند و در نتیجه، در  بسنده نکرده، با گروه دیگر دشمنی ورزیده، قطع رابطه می

 افتند. اختالف مذموم می
ی چیزھای  ھای بغی در میان مسلمانان این است که ھر گروھی ھمه از دیگر صورت

حق و باطِل گروه دیگر را مورد جحد و رد و انکار قرار دھد و این از چیزھایی است که 
گردد، زیرا گروھی گروِه دیگر را با وجود علم و  موجب تفرقه و اختالف مذموم می

داند، چه آن گروه  دارد ھم، اھل تعدی و باغی میدر نزد او یقینی که به حِق موجود 
ی آنچه را که این گروه دارد جحد و رد کرده است و این جحد و انکار را وا  ھمه
ای نیز خداوند متعال در  دارد که رد باطل موجود در نزد خود را قبول نکند. در آیه می

ءٖ َوقَالَِت  ٱ�ََّ�َٰرىٰ َسِت لَيۡ  ٱۡ�َُهودُ َوقَالَِت ﴿فرماید:  مورد این صورت از بغی می ۡ�َ ٰ َ�َ
ءٖ  ٱۡ�َُهودُ لَۡيَسِت  ٱ�ََّ�َٰرىٰ  ۡ�َ ٰ گویند: مسیحیان دارای ھیچ  یھودیان می«، ]١١٣[البقرة:  ﴾َ�َ

گویند: یھودیان دارای ھیچ حقی  حق و حقیقتی نبوده، بر چیزی نیستند و مسیحیان نیز می
ین مذمت متوجه ھردو گروه است به خاطر در ا .»و حقیقتی نبوده، بر چیزی نیستند

گرفتن این روش ناپسند که از مظاھر بغی است. چنین موردی در میان مسلمانان  پیش
ھم روی داده است، زیرا مثًال اھل تصوف، اھل فقه را به خاطر تأکید بر اموِر ظاھری و 

رزنش قرار و ستأکید بر امور باطنی مورد انکار عّلت  اھل فقه، اھل تصوف را به
ی خطا و صواب موجود در نزد  دانند و ھمه دھند و ھریک روش دیگری را فاسد می می

دھند و این امر موجب تفرقه و کدورت در میان دو گروه  ھمدیگر را مورد انکار قرار می
ی این موارد نیز بغی و عدم رعایت  ھمهعّلت  گردد. و افتادن آنان در خالف مذموم می

ر طایفه به نسبت دیگری است، زیرا به موارد صواب و حقی را که نزد انصاف از جانب ھ
ھمان سّنت  کنند که تنھا قرآن و ھمدیگر وجود دارد اقرار نکرده، بدین اعتراف نمی

صواب و حق سّنت  میزانی است که ھمه باید تابع آن باشند، تا آنچه را که قرآن و
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اعمال باطنی و قلبی را آورده و ھم ندانست باطل بدانند و باید دانست که اسالم ھم 
 اعمال و کردار ظاھری را.

 . ھوی٢
کند. در قرآن  ھا میل می ھوی شھوات و معاصیی است که نفس انسان به سوی آن

کریم، ھوی در ھر جایی وارد شده مورد مذمت واقع شده است. اختالط ھوی با قلب 
کند و نیز موجب ترک  آرزو میھا را  شود که نفس آن موجب تبعیت از امور باطلی می

گردد و در نتیجه، صاحب ھوی به اختالف مذموم با اھل  حق و دشمنی با اھل حق می
روی داد.  ج شود، آنچنان که چنین موردی برای یھودیان با پیامبر حق وارد می

ِينَ َوَ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل �َۡسَتۡفتُِحوَن َ�َ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ا َجآَءُهم َ�َفرُ  ٱ�َّ واْ فَلَمَّ
ْ بِهِ  ْ َ�َفُروا ا َعَرفُوا ِ فَلَۡعنَُة  ۦۚ مَّ قبًال (ھنگامی که با «، ]٨٩[البقرة:  ﴾٨٩ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ�َ  ٱ�َّ

گفتند که خدا ایشان را با فرستادن آخرین  خاستند، می مشرکان به جنگ و یا نزاع لفظی برمی
یاری خواھد داد و) امید فتح و پیروزی بر کافران شان بدان نوید داده است،  پیامبری که کتاب

شناختندش بر ایشان نازل شد، بدان کفر ورزیدند؛ پس  را داشتند، اما وقتی که آنچه که می
شناختند و  دانستند و می آنان حق را می .»لعنت خداوند بر کافران (چون ایشان) باد

ای بود  کرد و از غیر طایفهور ظھ ج بودند، اما زمانی که پیامبر ج منتظر ظھور پیامبر
خواستند، از او اطاعت نکردند و به او ایمان نیاوردند. گاھی چنین اخالق  که آنان می

ھای آن، این  ھا و شکل دھد و از جمله صورت مذمومی در میان مسلمانان ھم روی می
است که برخی از مسلمانان فقط سخِن شخص و طایفه و مذھِب معینی را قبول 

 پذیرند که از طایفه یا مذھب معینی باشد. و برخی تنھا ریاست فردی را می کنند می
از دیگر اشکال ھوی، میل به ظھور و غلبه بر دیگران است که گاھی این امر  -٤٠٢

کشاند و شیطان باب تأویالت فاسد را برای او باز کرده، در دیِد او  فرد را به دروغ می
کند که وی این کار را فقط جھت حمایت از دین  بخشد و چنین به او القا می زینت می

دھد؛ اما حقیقت این است که رھا ساختن نفس از ھوی  یو از سِر غیرت دینی انجام م
کاری دشوار است، اما محال نیست و بر شخص مسلمان واجب است که دایمًا مراقب 

ای از ھوی به درون او رخنه نکند و اگر نتوانست آن را از نفس  خود باشد تا ھیچ گونه
مخالفت بردارد، زیرا  خود زایل نماید، حداقل باید از آن تبعیت نکند و با آن سر به

َ�ُيِضلََّك َعن  ٱلَۡهَوىٰ َوَ� تَتَّبِِع ﴿فرماید:  تبعیت از آن گمراھی است؛ خداوند متعال می
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ِۚ َسبِيِل   .»سازد و از ھوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می«، ]٢٦[ص:  ﴾ٱ�َّ

َحُدُ�ْم حَ  «و در حدیث شریف نیز آمده است: 
َ
 يُْؤِمُن أ

َ
ا ِجئُْت  ىتَّ يَُ�ونَ ال َهَواُه َ�بًَعا لَمَّ

ھیچکدام از شما مؤمن نخواھد بود مگر این که میل و ھوایش تابع آن چیزی «، »بِهِ 
 ».ام باشد که من آورده

 . جھل٣
از دیگر اسباب اختالف مذموم، جھل است. جھِل انسان عادتًا بیشتر از علِم  -٤٠٣

کند،  کند و در مورد آنچه نفی و انکار می ش میاوست و او، گاھی این حقیقت را فرامو
داند حق  برد که فقط آنچه او می کند و گمان می ورزد و اطمینان حاصل نمی دقت نمی

کند،  و صواب است و غیر آن باطل است و به ھمین خاطر، اقدام به رد مخالِف خود می
تادن خودش در به صورتی که موجب ایجاد خصومت و عداوت در میان او و مخالف و اف

شود که ناموس و آبرو و مذمت  گردد و حتی گاھی منجر به این می اختالف مذموم می
دانند، آنچنان که برای خوارج روی داد، زیرا عامل اصلِی  میمخالف را امری مباح 

شان و  افتادن آنان در اختالف مذموم با مسلمانان، جھل و نادانی آنان بود و نه نفاق

ُقْرآَن، َوالَ «احادیث شریفی ھم بر این نکته داللت دارند، از جمله: 
ْ
ُ�َاِوُز  َ�ْقَرُؤوَن ال

ْميَةِ  َحنَاِجَرُهْم. َ�ْمُرقُوَن ِمنَ  ْهُم ِمَن الرَّ يِن، َكَما َ�ْمُرُق السَّ آنان قرآن را قرائت «، »ادلِّ
رود، آنان  رود و آنچنان که تیر از کمان درمی ھایشان فراتر نمی کنند، اما از حنجره می

 ِكتَاِب اِهللا، «؛ در حدیث دیگری ھم آمده است: »شوند از دین خارج می
َ

يَْدُعوَن إىِل
ءٍ  َولَيُْسوا ِمنْهُ  کنند، اما خود ھیچ  میآنان مردم را به سوی کتاب خدا دعوت «، »يِف يَشْ

گاھی و تبعیتی از آن ندارند ؛ چرا که خوارج به رغم قرائت فراوان قرآن کریم، معانی »آ
قرآن و مقاصد شریعت را نفھمیدند و شیطان تصورشان را بر ایشان ملتبس کرد و این 

یه جماعت مسلمانان و مخالفت با آنان راند، تا حدی امر آنان را به سوی قیام کردن عل
کردند، اما ریختن خون مسلمانان را مباح  که در قتل غیر مسلمانان احساس حرج می

ی چنین  ی دیگر این که جھل، گاھی بسیط و ساده است و دارنده دانستند. نکته می
حالتی برای گردد، آنچنان که چنین  جھلی به محض شنیدن حق، از جھالت خود برمی

برخی از خوارج روی داد، بدانگاه که سخن حق را از عبدالله بن عباس شنیدند، یعنی 
شان را آشکار  آنگاه که ابن عباس نزد آنان رفت و با آنان مجادله و بحث کرد و شبھات

نمود. اما گاھی دیگر، این جھل فراوان و غلیظ است، خصوصًا آن زمانی که با بغی و 
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ساختِن فرد از جھالتش و کشف  در این حالت، برگرداندن و دگرگون ھوی درآمیزد که
گردد، ھمانگونه که  ی دالیل، دشوار می شبھات وی برای او حتی بعد از بیان ھمه

چنین حالتی برای آن دسته از خوارج روی داد که بعد از آن که ابن عباس دالیل و 
 براھین را برایشان بیان کرد، سخن او را نپذیرفتند.

 اسباب اختالف مقبول
ھا را باید در جاھای خودشان  اختالف مجتھدان اسباب زیادی دارد که آن -٤٠٤

ھای فقه و اصول فقه و خالف شناخت و ھدِف ما در این جا تفصیل و شرح  کتابدر 
کنیم، از  ی آن موارد نیست. در این جا، از میان آن اسباب به چند مورد بسنده می ھمه

که این موضوع منجر به » ان در قواعد تفسیر نصوص قرآن و سنتاختالف آن«جمله: 
شود. از دیگر اسباب اختالف  میسّنت  اختالف آنان در احکام استنباط شده از قرآن و

رسد و  به صورتی موثق و مطمئن به برخی از فقھا مینبوی سّنت  آنان، این است که
 شوند، در حالی که این قایل میآنان معنا و مقصود حدیث را فھم کرده، به مقتضای آن 

زنند و  رسد و در نتیجه، آنان دست به اجتھاد می به فقیه یا فقھای دیگر نمیسّنت 
شود و این  میسّنت  و گاھی مخالف با حکمسّنت  گاھی این اجتھادشان موافق با حکم

مجتھِد مخالف سنت، به خاطر این مخالفِت خود معذور است و گاھی ھم این سنتی که 
بوده است سّنت  رسد و او از سخن خود که مخالف با آن آن مخالفت ورزیده به او می با

رسد و این  به او نمیسّنت  شود، اما گاھی این گردد و در نتیجه، اختالف زایل می برمی
ماند و گاھی، دیگران از روی تقلید یا  منسوب به او باقی میقوِل مخالف به صورت 

کنند و در نتیجه، اختالف در میان  این سخن تبعیت می ی آن، از حسن ظن به گوینده
دارند. گاھی ھم، حدیث شریف نبوی  ھای بعد باقی مانده، آنان از آن دست برنمی نسل

کند،  رسد و به ھمین دلیل، او آن را قبول نمی به طریقی غیر موثق به دست فقیه می
او به مقتضای آن رسد و  اما ھمین حدیث به شکلی موثق به دست فقیه دیگری می

دھد. گاھی نیز، حدیث به دست  شود و در نتیجه، اختالف روی می حدیث قایل می
ھا ھم به طریق وصولش اطمینان دارند، لکن در مورد داللت و  رسد و آن فقھا می

شوند و در نتیجه، در مورد احکامی که استنباط  مقصود آن باھم دچار اختالف می
دھد و این مورد باب وسیعی برای اختالف دارد و  روی میکنند، میان آنان اختالف  می

ی  چیزی که بر مسلمانان واجب است که آن را بدانند، این است که ھیچیک از ائمه
مسلمین که ورع و پرھیزگاری و تقوی و علم آنان مورد اذعان است، ھرگز در حالی که 



 الوجیز در اصول فقه  ٤٥٢

باشد،  و روشن میبداند که حدیثی صحیح است و نسخ نشده است و داللِت آن واضح 
ورزد؛ چنین گمانی در مورد مسلمانان عامی ھم  به طور عمدی با آنان مخالفت نمی

وجود ندارد، چه برسد به علمایی که خداوند شأن و منزلت آنان را باال برده است و 

ُ يَۡرفَِع ﴿فرماید:  می ِينَ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وَ  ٱ�َّ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
، ]١١[المجادلة:  ﴾َدَرَ�ٰٖت�  ٱلۡعِۡلمَ أ

اند و به آنان که بھره از علم دارند، درجات بزرگی  خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
ی  بنابراین، برای شخص مسلمان جایز نیست که زبان به جرِح این ائمه .»بخشد می

زیرا آنان  اند، مجتھد در دین بگشاید با این استدالل که آنان سخن مخالف حدیث گفته
 باشند و خداوند ھم ھیچکس را به بیشتر از توانایش در این مخالفت خود معذور می

سازد و آنان به خاطر اجتھاد و این که شناخِت حق و احکام شرع را قصد  نمی مکّلف
 باشند. اند، مأجور می کرده

ع از دیگر اسباب اختالف آنان، اختالف آنان در مورد میزان حجیت برخی از مناب
فقھی است، مثًال برخی از آنان قیاس را یکی از منابع احکام به حساب نیاورده، به 

کنند و در نتیجه،  ھمین دلیل، بر احکاِم مبتنی بر قیاس یا مستنبط از آن اعتراف نمی
 دھد. بین قایالن و منکران قیاس اختالف روی می

به  -د ندارددر آنچه که نصی در مورد آن وجو- ، به طور کلیاسباب اختالف
فقھا و درک آنان از وجوِد مصلحت و مفسده و اختالف و تفاوت ادراک و تشخیص 

ھا بر  ی آن مقاصد و اھداِف نصوص و مقاصد شریعت و تطبیق ھمهھای احکام و  علت
دھند. این  ھا فتوی و یا حکم قضایی می گردد که در مورد آن رویدادھا و حوادثی برمی

است و به ھمین دلیل ھم، صحابه در مورد مسایلی که  ی بسیار وسیعی مورد حوزه
شان نزدیک  ی زندگی نظر شدند، گرچه دوره حکم منصوص ندارند باھم دچار اختالف

ھم بود و آنان تنزیل قرآن را مشاھده کرده و اسرار و مقاصد شریعت را نبّوت  به عصر
ی بزرگوار، با چنین شأن و جایگاھی، در مسایل  دریافته بودند. پس وقتی که صحابه

فقھی و اجتھادی دچار اختالف گشتند، وقوع دیگران در اختالف، به طریق اولی 
ی دین  شویم و آن را تجزیه یباشد. ما از اختالف مجتھدان دلگیر و آزرده نم می

دانیم و بر ما  میھای فعالیت فقھای مسلمان  کنیم، بلکه آن را از نشانه محسوب نمی
أم با احترام به این فقھای بزرگ، از آن استفاده کنیم. اما دلگیر و آزرده الزم است که تو
بیل تعصب و کنند، از ق که افراِد جاھل بر این اختالِف آنان مترتب میھستیم از آنچه 

ساختن آنان از خطا،  اختالف مذموم، مقدس ساختن آن فقھای بزرگ، منزه
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و موارد دیگری که افراد متعصب و جاھل در سّنت  ساختن اقوال آنان بر قرآن و حاکم
اند. ھمچنین آزرده ھستیم از آن  ھا را نگفته افتند و آن مجتھدان بزرگ آن آن می

ای از قرآن، اجتھاد در  رند و با وجود جھل به فھم آیهکسانی که ادعای عدم تقلید را دا
ی مجتھد را برای خود  زدن به این ائمه دانند و نیز، طعنه دین را برای خود روا می

کنند، در حالی  پیروی میسّنت  دانند، با این استدالل که دارند از قرآن و امری جایز می
ستنباط احکام از منابع آن را که مسأله بسیار ساده و روشن است: ھرکس توانایی ا

باشد، بر او الزم است که از  را انجام دھد و کسی که از انجام آن عاجز می دارد، این کار
باشند، کمک گیرد؛  علما، چه آنان که زنده ھستند و چه آنان که در قید حیات نمی

از وفات  باشد و استمداد ھا و سؤال از آنان می گرفتن از زندگان با مراجعه به آن کمک
ی این  باشد و از جمله ھای موثق و صحیح ایشان می یافتگان ھم با مراجعه به کتاب

است که مشھور اّمت  ی موجود در میان علما، اصحاب آن دسته از مذاھب حفظ شده
باشند و آنگاه، شخص اگر سخنی را در مذھب مورِد قبول خود  به علم و مقبولیت می

باشد، بعد از اطمینان از صحت و معنای آن حدیث،  یافت که مخالف حدیث صحیح می
اند: اگر حدیث  باشند، گفته ی فقھایی که دارای پیرو می باید به آن عمل نماید، زیرا ھمه

 گوید. صحیح باشد، مذھب و دیدگاِه من ھم ھمان است که حدیث می

 واحلمد هللا أوالً وآخراً 

د وعىل آله   الطَّيِّبني الطاهرينوصىلَّ اهللا عىل سيِّدنا حممَّ

 وعىل أصحابه املجاهدين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 پایان
 شمسی ١٣٨٦/ ١١/ ٢٣
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