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چکیده
بین اصولیان إمامیه این است که ھمـواره حکـم خداونـد، تـابع نظـر      تصویب اصطالحی و مشھور

ھا صـواب  مجتھد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتھدان، اختالف وجود دارد، ھمه آن
و درست و احکام خداوند ھستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سـؤال  

اھل سنت (عامه) قائل به این تصویب ھستند؟ برای یافتن حقیقـت ایـن امـر،    این است که آیا اصولیان 
بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتھاد و جایگاه و موارد آن از منظـر اصـولیان عامـه و    

ھا از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیـین شـده اسـت. سـپس بـه طـور       انشعاباتی که در کالم، فقه و اصول آن
العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه بـه  ظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبنگسترده، ن

العربی در اصول فقھشـان، روشـن   إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن
حکم بلکـه  دانند و غیر از این را نهھا حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم میشد که آن

ھـا قائـل بـه تصـویب اصـطالحی نیسـتند بلکـه در        دانند؛ بنـابراین آن منطقه الفراغ از حکم خداوند می
کننـد. البتـه   کنند و قائالن بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی مـی ھایشان آن را ردّ میکتاب

بـردن بـه   رسد بـرای پـی  ه نظر میاصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب ھستند که باطل است. ب
ھـای کالمـی عامـه بـه جسـتجو و تحقیـق       بایست در بنیادھا و آمـوزه ھای تصویب اصطالحی میریشه

پرداخت.

اجتھاد، اصولیان اھل سنت، تخطئه، تصویب، حُکم، رأی، ظن، منطقه الفراغ.: هاکلیدواژه

.٢٣/٠٧/١٣٩٣ی:یب نھایخ تصوی؛ تار١٢/٠٩/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ھد در مواجھه با مسـائل فرعـی   موضوع مسأله تخطئه و تصویب، نظر و رأیی است که مجت
رسد. این مسأله، فقـط در بسـتر مسـائل شـرعی     (شرعی و فقھی)، در فرایند اجتھادش بدان می

گیرد اما در مسائل اصلی (کالمی) تقریباً اختالفـی وجـود نـدارد و ھمـه     فرعی (فقه)، شکل می
مخطئه ھستند.

ھـا بـوده اسـت.    ورد اخـتالف آن این مسأله از دیرباز بین علماء إمامیه و عامه، مطـرح و مـ  
انـد. سـید   اصولیان إمامیه در تمام ادوار علم اصول فقه، از ابتدا تا کنون، به این مسـأله پرداختـه  

ھای اصـولی اسـت کـه بدسـت مـا      مرتضی در الذریعه إلی اصول الشریعه که جزء اولین کتاب
ه إلـی اصـول الشـریعه،    رسیده، بطور مفصلی به این مسأله پرداخته است (سید مرتضی، الذریعـ 

). بعد از ایشان، شیخ طوسی و محقق حلی و عالمه حلـی و ھکـذا   ٢٧٨-٢/٢٩٥، ١٧٩-٢/١٨٠
ھـای مختلـف اصـول فقھشـان تـا زمـان       تا دوره کنونی. این امر در مورد اصولیان عامه و دوره

ھا مورد بررسی قرار خواھد گرفت.حاضر نیز صادق است که در ادامه، نظرات آن
قائل بـه تخطئـه نظـر و رأی    -السالمعلیھم-بیت ھای مکتب اھلامیه بر طبق آموزهعلماء إم

ھـای مکتبشـان، قائـل بـه تصـویب رأی مجتھـدان       مجتھد ھستند اما علماء عامه، بر طبق آموزه
ھستند. تخطئه بر این استوار است که احکام الھی، تابع مصالح و مفاسـد واقعـی ھسـتند؛ زیـرا     

قبح ذاتی ھستند و از سوی دیگر، احکـام واقعـی، مشـترک بـین عـالم و      افعال، دارای حسن یا
جاھل ھستند. ولیکن تصویب بر این استوار است کـه احکـام، تـابع مصـالح و مفاسـد واقعـی       

اند.نیستند و نیز احکام واقعی، فقط برای عالمان بدان احکام، جعل شده
و اصولیان إمامیه به عامـه نسـبت   شود، تصویبی را که بیشتر فقھاء حال این سؤال مطرح می

دھند به چه معناست؟ آیا اصولیان عامه، واقعاً قائل به این تصویب ھستند؟ حقیقت نظرشـان  می
شده کجاست؟ھای آن تصویب نسبت دادهچیست؟ ریشه

شناسی تصویب مفهوم
معنای لغوی-آ

نی چیزی به چیزی یع» صوب«با تحقیق در کتب معتبر لغت عربی به این نتیجه رسیدیم که 
رسیدن که بازگشت سایر معانی مثل برخورد تیر به ھدف و درک کـردن، بـه ھمـین معناسـت.     

یعنی معنای صواب در مقابـل معنـای   » الصَّواب: نقیض الخطأ«ھمچنین در آن کتب آمده است: 
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گوینـد زیـرا   خطأ است؛ پس صواب یعنی درست و صحیح. صواب را بدان جھت صـواب مـی  

اگـر بـه   » صـوب «رد صائب، به واقع رسیده است یا عملش مطابق با واقع اسـت.  نظر و درک ف
شود، بنابراین تصویب یعنی چیزی را به چیز دیگـری رسـاندن کـه    باب تفعیل برود متعدی می

معانی مثل چیزی را درست انگاشتن و عمل کسی را صحیح دانستن و نسـبت صـواب بـه وی    
چیزی رساندن است. ھمچنین نقیض معنای تصـویب،  دادن از مصادیق معنای کلی چیزی را به

).١/١٦٤؛ جوھری، ٣/٣١٧فارس، ؛ إبن٧/١٦٦شود معنای تخطئه (فراھیدی، می
معنای اصطالحی-ب

اصطالح تصویب، در لسان فقھاء و اصولیان إمامیه، فقـط در دایـره علـم فقـه کـه از علـوم       
ی برای تصویب وجود ندارد و در این اعتباری است، جریان دارد زیرا در امور تکوینی، موضوع

موارد، ھمه علماء فِرَق و مذاھب اسالمی، قائل به تخطئه ھستند زیرا واقعیت ھـر شـیئی ثابـت    
است و به اعتقاد و نظر افراد بستگی ندارد. حال با توجه به این مطلب، فقھاء و اصولیان إمامیـه،  

ام شرعی واقعی را برای تمـام بنـدگان،   اند: خداوند سبحان احکطور تعریف کردهتخطئه را این
ھا، جعل کرده است که اگر مجتھدی با اینکه در استنباطش بر طبـق  چه عالم و چه جاھل به آن

قواعد و بذل کمال وسعش در رسیدن به آن حکم، به حکمـی غیـر از آن دسـت یافـت، خطـاء      
بـرد؛  ھـی، أجـر مـی   ھای علمی، به تفضّـل ال کرده است اما معذور است و حتی به خاطر تالش

بنابراین تخطئه در مذھب امامیه یعنی تمام اجتھادھای مجتھـدان، درسـت و مطـابق بـا احکـام      
واقعی نیست و تنھا آن اجتھادھایی درست است که نتیجه آن اجتھاد، مطـابق بـا حکـم واقعـی     

باشد.
ور تعریـف  طدر مقابل تخطئه، تصویب قرار دارد که فقھاء و اصولیان إمامیه، تصویب را این

اند: برای خداوند سبحان در مورد ھر چیزی، به تعداد آراء و نظـرات مجتھـدان، احکـامی    کرده
ھست پس ھر آنچه را که اجتھاد مجتھدان به آن برسد، ھمان حکم خداوند اسـت و بـه تعبیـر    

رسد، ھمان حکم شرعی واقعی است و این با دیگر ھر آنچه را که مجتھد در اجتھادش بدان می
ھای اثبات شده در مذھب إمامیه مانند اشتراک احکام واقعی بین عـالم و جاھـل، تبعیـت    رهگزا

احکام واقعی از مصالح و مفاسد واقعی و ذاتی بودن حسن و قبح افعال، مخالف اسـت. بیشـتر   
فقھاء و اصولیان إمامیه، قائالن به این قـول را عالمـان اھـل سـنت، أعـمّ از متکلّمـان، فقھـاء و        

دانند که به دو صورت بیان شده است:اھل سنت، میاصولیان 
ھـا، احکـام واقعـی را    خداوند سبحان، بعد از اجتھاد مجتھدان، مطابق با نظـر و رأی آن .۱
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کند و قبل از آن اجتھادھا اصالً حکمی در لوح محفـوظ بـرای بنـدگانش قـرار نـداده      جعل می

شود برای بنـدگان.  م اهللا واقعی میرسد ھمان حکاست و ھر آنچه را که آراء مجتھدان بدان می
این تصویب در میان فقھای إمامیه به تصویب أشعری معروف است.

خداوند سبحان، قبل از اجتھاد مجتھدان و از أزل، در لـوح محفـوظ، در عـرض حکـم     .۲
واقعی که برای ھر چیزی، منحصر به فرد است، احکام واقعی دیگری به تعـداد آراء مجتھـدان،   

این تصویب در میان فقھای إمامیه به تصویب معتزلی معروف است. معتزله و جعل کرده است.
ی کالمی از متکلمان اھل سنت ھستند و این دو صورت از تصویب، مورد عدم أشاعره دو فرقه

؛ ۷۰-۱/۷۱داننـد (انصـاری، فرائـد االصـول،     پذیرش ھمه علماء إمامیه است و آن را باطل مـی 
ــانی،  ــد خراس ــا۴۶۸-۴۷۰آخون ــویی، ۹۵-۳/۹۶، ۱/۲۵۳ئینی، ؛ ن ــی، ۲/۵۳۳؛ خ ــل لنکران ؛ فاض

ــره۶/۳۶۵-۳۶۶ ــارَن، ؛ مکــارم شــیرازی، دائ ــه مق ــارف فق ؛ جمعــی از ۹۸؛ مشــکینی، ۲۱۸المع
).۲/۳۹۳پژوھشگران زیر نظر ھاشمی شاھرودی، 

دھند، یعنی تمام اجتھادھـای  بنابراین، تصویب اصطالحی که به علماء اھل سنّت نسبت می
ست و مطابق با احکام واقعی است پس تمام مجتھدان، در رأی و نظرشان، مصیب مجتھدان، در

ھستند.

بررسی مسأله تصویب از منظر اصولیان اهل سنت
ھـا  برای درک درست از کلمات و اصطالحات اصولیان عامه و فھم ھر چه بھتر مقاصـد آن 

.از کالمشان، ذکر دو مقدمه، الزم است
ھای ایجاد شـده در علـم کـالم و فقـه و     الزم است به انشعابقبل از ورود به بحث، -الف

اصول فقه اھل سنت، توجه کنیم.
اند کـه دو مسـلک   ھا و مذاھب مختلفی بودهاھل سنت در علم کالم و عقاید، دارای مسلک

. ١از بقیه مشھورتر است و بیشتر اھل سنت در عقاید، جزء یکی از این دو فرقه کالمی ھستند: 
؛ ١١٧-١/١٢٠؛ سبحانی، بحوث فی الملل و النحـل،  ٦٧-٩٧، ٤٥-٤٩شاعره (حلبی، . أ٢معتزله 

).١٨-٢٩خاتمی، 
. ١ھـایی ھسـتند کـه عمـده آن، چھـار مـذھب اسـت:        اھل سنت در فقه نیز دارای انشعاب

بـوده  -السـالم علیـه -مذھب حنفی که رئیس آن، ابوحنیفه نعمان بن ثابت، شاگرد امـام صـادق   
. مـذھب  ٣که رئیس آن، مالک بن أنَس و شاگرد ابوحنیفه بـوده اسـت.   . مذھب مالکی٢است. 
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. مـذھب  ٤شافعی که رئیس آن، محمد بن إدریس شافعی و شاگرد مالک بن أنس بـوده اسـت.   

حنبلی که رئیس آن، احمد بن حنبل و شاگرد شافعی بوده است. البته مذاھب فقھی اھـل سـنت   
اند اما بنا به دالیلی در اواسـط قـرن   نیز برشمردهبیش از این بوده است و حتی تا سیزده مذھب

ھفتم ھجری قمری، فقھای آن عصر حکم به تبعیت از این مذاھب چھارگانه و حرمت پیـروی  
؛ ٣٢٥-٣٩٧؛ القطـان،  ٢٤٣-٢٦٠و به بعـد؛ خـالّف،   ١/٤١٠از دیگر مذاھب کردند (الحجوی، 

).١٠١-٩٥/١١٢تھرانی، ؛ آقابزرگ٥٧-٨٢سبحانی، تاریخ الفقه اإلسالمی و أدواره، 
اصول فقه اھل سنت نیز در سلسله تحوالتش از قرن دوم قمری تا قرن حاضر، دارای چھار 

طریقه مھم بوده است:
. طریقه متکلمان یا طریقه الشافعیه: در این طریقه، بدون مـالک قـرار دادن نظـر رئـیس و     ١

شـود. در ایـن روش   عتنـاء مـی  ھـا إ امام مذھب، به قواعد و مسائل اصولی و تحقیق منطقـی آن 
شود بعد بر طبق ھمـین قواعـد، مسـائل فقھـی     ابتداء، قواعد اصولی، تحقیق منطقی و عقلی می

کند، پذیرفته و ھـر آنچـه را کـه دلیـل، ردّش     شود و ھر آنچه را که دلیل، اثباتش میبررسی می
بحث و جدل در ایـن  شود؛ میل به استدالالت عقلی و کند یا دلیلش ضعیف باشد، مردود میمی

طریقه زیاد است و بیشتر، مسائل کالمی و منطقی و فلسفی، در این طریقه راه دارند. علم اصول 
فقه در نزد صـاحبان ایـن طریقـه، مسـتقل از فقـه اسـت و بیشـتر افـرادی کـه ایـن طریقـه را            

قـه ایناننـد:   اند از علماء کالمی أشاعره یا معتزله ھسـتند. از مشـاھیر علمـاء ایـن طری    گرفتهپیش
ــاقالنی   ــوبکر الب ــدالجبار ٤٠٣قاضــی اب ــری ٤١٥ق. قاضــی عب ق. ٤٣٦ق. ابوالحســین البص

ق. ابوحامد محمد بـن محمـد   ٤٧٨ق. عبدالملک بن عبداهللا الجوینی ٤٧٦ابواسحاق الشیرازی 
حاجـب المـالکی   ق. إبـن ٦٣١الدین اآلمِـدی  ق. سیف٦٠٦ق. فخرالدین الرازی ٥٠٥الغزالی 

ق.٧٧٢الدین اإلسنوی ق. جمال٦٨٥بداهللا بن عمر البیضاوی ق. ع٦٤٦
. طریقه فقھاء یا طریقه الحنفیه: متولّی تأسیس این طریقه، علماء مذھب حنفیه ھسـتند. در  ٢

شود تقریر قواعد اصولی و تحقیق آن، منطبق بـر نظـرات فقھـی رئـیس و     این طریقه تالش می
ھـا بـه   ن است و قواعد اصـولی از مسـائل فقھـی آن   امامان آن مذھب باشد و مالک، نظرات آنا

رسند. در ایـن  گاه به نظری مخالف با نظر رئیس و امامان مذاھبشان نمیآید. پس ھیچدست می
روش علم اصول فقه، علمی ابزاری و غیرمستقل از فقه اسـت. از مشـاھیر علمـاء ایـن طریقـه      

ق. ٤٨٢ق. فخرالدین البزدوی ٤٣٠سی ق. عبداهللا بن عمر الدبو٣٧٠اینانند: ابوبکر الجصاص 
ق.٤٨٢الدین السرخسی شمس
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. طریقه متأخّران: این طریقه در قرن ھفتم قمـری شـکل گرفـت و جمـع بـین دو طریقـه       ٣

ھـا  پیشین کرده است به این نحو که به تنقـیح قواعـد اصـولی و تحقیـق و اقامـه برھـان بـر آن       
ھا، داشـته اسـت.   د بر مسائل فقھی و ربط میان آنپرداخته ھمچنان که اھتمام به تطبیق این قواع

ق. عبیداهللا بن مسعود البخاری ٦٩٤از مشاھیر علماء این طریقه اینانند: احمد بن علی الساعاتی 
ق.١٣٧٥ق. عبدالوھاب خالّف ٧٧١الدین السبکی ق. تاج٧٤٧

رچه رھروانش ھای أخیر ایجاد و فراگیر شده است گ. طریقه مقاصدی: این طریقه در دھه٤
ق. در کتاب المقاصد که جلد دوم الموافقات است، ٧٩٠مبتکر آن را شاطبی ابراھیم بن موسی 

دانند. مبنای این طریقه بر این است که شریعت برای مصالح دنیـوی و اخـروی عبـاد وضـع     می
شده و این مصالح، علل وضع احکام شرعی ھستند که شـارع مقـدس احکـامش را بـر اسـاس      

کند و قواعد اصولی، مبتنی بر حفظ ھمین مقاصد است. برخی از تألیفات در این ل میھا جعآن
ق؛ مقاصد الشریعه تألیف عیـاض بـن نـامی    ٧٩٠اند از: الموافقات تألیف شاطبی طریقه عبارت

عضو ھیأت علمی دانشکده الھیات دانشگاه ریاض؛ علم المقاصد الشریعه تألیف دکتر نورالدین 
المقاصـد عنـد   ةتر نورالدین مختار الخادمی؛ نظریاإلجتھاد المقاصدی تألیف دکمختار الخادمی؛ 

االمام الشاطبی تالیف دکتر احمد الریسونی.
؛ النملـه،  ٣-٦؛ الدوسـری،  ١٩-٢٠ای بـود دربـاره ایـن چھـار طریقـه (خـالّف،       این گزیده

).١٨-١/٢٢قدامه، ؛ إبن٥٩-١/٦٦المھذب فی علم اصول الفقه المقارن، 
گر بخواھیم مفھوم درستی از تصویب در اجتھاد مجتھدان، بنابر آنچه که اصولیان اھل ا-ب

گوینـد و چـه   ھا دربـاره اجتھـاد چـه مـی    بایست بفھمیم آناند، داشته باشیم، ابتدا میسنت قائل
تعریفی از آن دارند.

این نتیجه ھا تا حاضرانشان، به با تفحّص و بررسی در کتب اصولیان اھل سنت، از قدماء آن
إسـتفراغ الفقیـه الوُسـعَ لتحصـیل الظـن بـالحکم       «رسیدیم که اجتھاد از منظَر ایشان این اسـت:  

یعنی اجتھاد، سعی و تالش فقیه مجتھد است در حدّ توانایی وی تـا اینکـه بـه حکـم     » الشرعی
شرعی، ظن و گمان پیدا کند. به نظر ھمه فقھـاء و اصـولیان اھـل سـنت، اوالً اجتھـاد فقـط در      
احکام شرعی یعنی فقط در فقه است ثانیاً در مواردی که دلیلِ قطعـی بـر حکمـش باشـد مثـل      
اینکه از کتاب یا سنت نبوی یا سنت صحابه، تصریحی بدان شده باشد یا مـورد اجمـاع باشـد،    

کند چرا که فقیه، تالش زیادی برای یافتن حکـم شـرعی، نکـرده اسـت.     اجتھاد تحقق پیدا نمی
. صـدور  ٢. صدور نص، قطعی اما داللتش ظنـی باشـد   ١کند ورد تحقق پیدا میاجتھاد در سه م
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. صدور نص و داللت ھردو ظنی باشند. عالوه بر ایـن سـه   ٣نص، ظنی اما داللتش قطعی باشد 

مورد، مورد دیگری برای تحقق اجتھاد ھست و آن در مواردی است که اصالً چیزی از کتاب یا 
این مورد چھارم از اجتھاد و از ھمه بارزتر است ماننـد قیـاس،   اش نیامده باشد کهسنت درباره

شود. در کتـب متقـدمان از   استحسان، استصالح. بنابراین، اجتھاد فقط در دالیل ظنی، محقق می
شود کـه مرادشـان   زیاد دیده می» إجتھاد الرأی«و » بالرأی و اإلجتھاد«اصولیان اھل سنت، الفاظ 

ای بـه  الرأی و النظر است یعنی اجتھاد کنند تا در مورد حکم مسألهھا، اإلجتھاد لتحصیلاز این
اسـت  » غالب الظـن «یا » غالب الرأی«ھا از اجتھاد، رأی و نظر برسند. تعریف بیشتر متقدمان آن

انـد کـه البتـه    که چون احتمال در ظن و رأی، بیشتر از طرف مقابلش است، تعبیر به غالب کرده
؛ ٤/٢٥تر است (جَصّـاص،  تر و جامعه نیست بلکه آن تعریف، کاملمخالف با تعریف ارائه شد

ــی،  ــره،  ٢٢٦-٨/٢٣٦زَرکَش ــیرازی، التبص ــفی،  ٥٢٠؛ الش ــی، المستص ــررازی، ٣٤٢؛ غزال ؛ فخ
؛ النملـه، المھـذب فـی علـم اصـول الفقـه المقـارن،        ٢٠٥؛ خالّف، ٢/٢٤٥؛ تفتازانی، ٦/٦،٢٧/٦
).٢٥-٢٧الصالح، ؛ إبن٤٧٧؛ شافعی، ٢٣١٧-٥/٢٣٢٠

اکنون ببینیم نظر اصولیان اھل سنت از ھر چھار طریقه، درباره تصویب چیسـت؟ مـا بـرای    
گویند، داشته باشیم، بـه  اینکه فھم درستی از این مسأله، بنا بر آنچه را که اصولیان اھل سنت می

بـه  ھا را مورد بررسی قراردادیم و در اینجا فقـط  ھای زیادی از ایشان مراجعه کردیم و آنکتاب
کنیم.ھا اشاره میترین آنبرخی از مھم

اند، عقلی و شرعی. در احکـام  گوید احکام بر دو قسمابواسحاق الشیرازی در این مسأله می
عقلی مثل اثبات صانع، حق واحد است و از کسی جز عبیداهللا بن الحسن العنبری نقـل خـالف   

رش تعدد حق نبوده است. احکـام  اند که منظونشده است که بعضی کالم عنبری را توجیه کرده
. ١انـد  ھـا جـایز نیسـت کـه خـود دو قسـم      ھایی که اجتھاد در آناند، آنشرعی نیز بر دو قسم

شـوند مثـل وجـوب    وسـلم] دانسـته مـی   وآلهعلیهاهللاھایی که ضروری دین رسول اکرم [صلیآن
که با اجمـاع ثابـت   شوند یعنی احکامیھایی که ضروری دین دانسته نمی. آن٢نمازھای یومیه 

شوند؛ که در ھر دو قسم، اجماع بر این است که حق واحد اسـت؛ امـا در آن احکـامی کـه     می
اجتھاد جایز است یعنی احکامی که فقھاء در آن اختالف دارند، اقوال مختلف است بعضی قائل 
به تخطئه و وحدت حق ھستند که این مذھب شافعی است و بعضی قائل به تعدد حق ھسـتند  
که مذھب معتزله و ابوالحسن اشعری است که ظاھر قول مالک و ابوحنیفه نیز چنین است. بعد 

).٧٢داند (الشیرازی، اللمع، خودش قول حق را وحدت حق و تخطئه می
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. در مسائل قطعیه کـه خـودش   ١کند ابوالمعالی الجوینی بحث در این مسأله را دو قسم می

شود و خود سمعیه به نص (تصریح آیه یا سمعیه تقسیم میبه دو قسم عقلیه مثل اثبات صانع و 
. در مسائل اجتھادیه که عاری از قطـع اسـت. در قسـم اول    ٢شود. روایت) و اجماع تقسیم می

ھمه قائل به وحدت حق ھستند مگر عنبری که در اصول و فروع قائل بـه تصـویب اسـت؛ امـا     
اما در قسـم دوم اخـتالف نظـر    حکایات از وی مختلف است و حقیقت سخنش معلوم نیست؛

گویند قائـل بـه وحـدت حـق بـوده      وجود دارد. در مورد شافعی اختالف نقل است اما اکثر می
گویـد ھـر   است. در مورد ابوحنیفه نیز اختالف نقل وجود دارد اما صحیح ایـن اسـت کـه مـی    

مخطـئ  ھا مصیب است و بقیه مجتھدی در اجتھادش مصیب است اما در حکم، فقط یکی از آن
ھستند. معتزله نیز قائل به تصویب در اجتھاد و حکم ھر دو ھسـتند و ابوالحسـن اشـعری نیـز     

کنـد و در خـالل   ھـا را رد مـی  تمایل به این عقیده داشته است. سپس ادله مخطئه را بیـان و آن 
-٣/٣٨٢گوید ما قطع داریم به اینکه ھر مجتھدی مصیب است (الجوینی، التلخـیص،  بحث می

کنـد؛ بعـد از   در البرھان فی اصول الفقه منظورش از تصویب را به وضوح بیـان مـی  ). وی٣٣١
گوید در تصـویب،  کند میاینکه مسائل را به عقلی و شرعی تقسیم و مورد اختالف را تبیین می

گویند در وقایعی کـه عـاری از نصـوص و    روھا میبعضی میانه رو و بعضی تندرو ھستند میانه
بایسـت بـه ظـن    ھا جعل نکرده است اما مجتھد مـی حکم معینی برای آناجماع باشند خداوند

گویند ھیچ مطلوبی در اجتھاد نیست و بدون ظن غالب به غالبش عمل کند اما تندروھایشان می
تواند عمل کند. ھمچنین در میـان مخطئـه بعضـی میانـه رو و بعضـی      ھر کدام که خواست می

یند مجتھد مصیب، دو أجر دارد و مخطئ یـک أجـر امـا    گوروھایشان میتندرو ھستند که میانه
کنـد و  تندروھایشان قائل به معاقب بودن مجتھد مخطئ ھستند. سپس ادله طـرفین را بیـان مـی   

گیـریم بـه ایـن صـورت کـه      کنیم و محاسن ھر یک را میگوید ما جمع بین این دو قول میمی
ای حکم معینی داوند برای ھر واقعهمجتھد الزم است بر طبق ظن غالبش عمل کند اما اینکه خ

خواھـد و طلـب بـدون    جعل نکرده، نظر درستی نیست زیرا اجتھاد طلبی است که مطلوب مـی 
تـر) اسـت؛ و تصـریح    مطلوب محال است و مطلوب در اجتھاد طلب أشبه (دلیل یا أماره قـوی 

ھـایی بیـان   مثـال ای از حکم الھی خالی نیست و نظرش را در غالب کند به اینکه ھیچ واقعهمی
ای تحـریم باشـد و مجتھـد در اجتھـادش بـه      کند. از جمله اینکه اگر حکم الھـی در واقعـه  می

کراھت رسید و به آن عمل کرد به دلیل لزوم عمل به اجتھادش، که واجـب اسـت بـه کراھـت     
عمل کند، مصیب است و به دلیل اینکه به حکم واقعی حرمت پی نبـرده اسـت، مخطـئ اسـت     
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). وی در کتاب الورقات نیز قائـل بـه عـدم تصـویب شـده اسـت       ٨٥٩-٢/٨٦٨رھان، (ھمو، الب

بایسـت بـر طبـق    )؛ بنابراین مراد ایشان از تصویب این است که مجتھد مـی ٣١(ھمو، الورقات، 
اجتھادش عمل کند بدون اینکه خداوند سبحان حکمی را بر طبق مؤدای اجتھادش، جعل کنـد  

قائل به تصویب اصطالحی نبوده است.یا تغییر دھد؛ بنابراین ایشان،
کند و قول جاحظ [عمرو بن بحـر  فخر رازی این مسأله را ابتداء در اصول عقاید بررسی می

ھا از تصویب، نفی إثـم و  کند به اینکه منظور آناز سران متکلمان معتزله] و عنبری را توجیه می
کنـد و  م شـرعی بررسـی مـی   خروج از عھده تکلیف بوده است. سپس این مسـأله را در احکـا  

گوید قائالن به تصویب، جمھـور متکلمـان   کند و میشقوق مسأله و اختالف نظرات را بیان می
ای حکم معینی جعل کـرده و  گوید: خداوند در ھر واقعهأشاعره و معتزله ھستند؛ و در آخر می

).٢٩-٦/٣٦مجتھدی که به آن حکم نرسد، معذور است (فخررازی، 
پردازد و قول اقوال و بیان اختالف نظرھا در تصویب در مسائل ظنی فقھی میآمِدی به نقل

دھـد و در  به تصویب را به افرادی که ھمه از سران متکلمان اشاعره یا معتزله ھستند نسبت می
کنـد و سـپس بـه بیـان ادلـه      آخر نظر مختارش را که امتناع تصویب مجتھدان اسـت ابـراز مـی   

).١٨٣-٤/١٨٤پردازد (آمدی، می
حاجب است در متن اصلی که الدین اصفھانی در بیان المختصر که شرح مختصر إبنشمس

حاجب است، مصیب بودن در مسائل اجتھادی غیرقطعـی را بـه قاضـی [ابـوبکر     برای خود إبن
باقالنی از سران متکلم أشعری مسلک] و جبائی [از سران متکلم معتزلـی] نسـبت داده اسـت و    

گوید دلیلی برای تصویب وجود ندارد و اصـل  کند و در آخر میرا بیان میبعد اختالف نظرات 
پردازد. خود شارح نیز قائل است به مخطئ بودن مجتھـد،  عدم تصویب است و به بیان ادله می

).٣٠٩-٣/٣١١بدون اینکه وی، گناھکار باشد (اصفھانی، 
لم االصول بیضاوی است، الدین إسنوی در نھایه السؤال که شرح منھاج الوصول الی عجمال

آورد. نظر مختار بیضاوی این اسـت کـه   ابتداء کالم بیضاوی را در فصل دوم از باب اجتھاد می
ای حکم معینی وجود دارد که اگر مجتھد بدان نرسد، به خطا رفته اسـت امـا گنـاه    در ھر واقعه

شاعره و معتزلـه  نکرده. خودش در شرح کالم بیضاوی، قول به تصویب را به جمھور متکلمان أ
نسبت داده و قول به مخطئ و معذور و مأجور بودن مجتھد را به تمام فقھـاء و سـران مـذاھب    
چھارگانه نسبت داده است و خودش نیز ھمین قول را اختیار کرده (إسنوی، نھایه السؤال: شرح 

).٣٩٩-٤٠٠منھاج الوصول، 
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گوید: نظر مختار این است که یبزدوی قول به تصویب را به معتزله نسبت داده و در آخر م

کنیم از إعتزال چه در ظاھر و چـه در  مجتھد گاھی مخطئ است و گاھی مصیب و ما دوری می
).٢٧٨-٢٨٠باطن و ھمه مشایخ و اساتید مقدم بر ما بر این نظر بودند (بزدوی، 

سرخسی در چندین بحث، قول به تخطئه را قبول و قول بـه تصـویب را رد کـرده اسـت و     
).٣/١٣١، ٣/١٤، ١/٢٩٦، ١/١٢٧داند (سرخسی، زله را قائل به تصویب میمعت

عبیداهللا بن مسعود المحبوبی البخاری کتابی دارد بنام تنقیح االصول که خودش آن را شـرح  
کرده بنام شرح التنقیح فی حل غوامض التنقیح که تفتازانی بر این شرح، شـرحی زده اسـت بـه    

یح لمتن التنقیح که در آن، خود متن و شرح و شـرح بـر شـرح،    عنوان شرح التلویح علی التوض
شـده. خـود إبـن    ھر سه آمده است. در این کتاب در باب االجتھاد به مسأله تصـویب پرداختـه  

رود و گـاھی  گوید در نزد مـا مجتھـد گـاھی بـه خطـا مـی      مسعود البخاری در متن و شرح می
کند که آیـا  و مسأله را مبتنی بر این میمصیب است و در نزد معتزله، ھر مجتھدی مصیب است 

ای حکم معینی در نزد خداوند ھست یا حکم آن است اجتھاد و نظر مجتھد بـدان  در ھر حادثه
گویـد در اینجـا چھـار مـذھب     برسد. تفتازانی نیز مسأله را مبتنی به ھمین امر کرده است و می

جود ندارد را به معتزله و أشـاعره  وجود دارد و قول به تصویب و اینکه قبل از اجتھاد حکمی و
).٢٤٦-٢/٢٥٣کند (تفتازانی، دھد و خودش نیز نظر مصنف را رد نمینسبت می

الحاجـب بـه ایـن مسـأله پرداختـه و      الدین السبکی در رفع الحاجب عن مختصـر إبـن  تاج
داننـد  حاجب ھر دو قائل به تخطئه ھستند و الزمه قول به تصویب را محـال مـی  خودش و إبن

).٥٤٥-٤/٥٥٤، ٤/٣٦٩الحاجب، سبکی، رفع الحاجب عن مختصر إبن(
گردد گرچه اختالف زیاد باشـد  گوید کل شریعت در فروعات به یک قول بر میشاطبی می

پـردازد  اش مـی گردد. سپس به بیـان ادلـه  ھمان طوری که شریعت در اصول به قول واحد برمی
).١١٨-٤/١٢٩(شاطبی، 

نزد یکی از مجتھدان است و بقیه مخطئ ھستند، چه در اصـول و  گوید حق درقدامه میإبن
گوید بعضی از متکلمـان قائـل بـه تصـویب مجتھـد در ظنیـات ھسـتند        چه در فروع سپس می

).٣٤٧-٢/٣٤٨قدامه، (إبن
داند و خودش ھـم قائـل بـه تخطئـه     عبدالکریم النمله قائالن به تخطئه را جمھور علماء می

دانـد  کند و اکثر معتزله و بعضی از متکلمان را قائل به تصویب میکر میشود و بعد ادله را ذمی
کند که آیا حکـم معینـی بـرای ھـر     و مسأله تصویب در اجتھاد در فروعات را مبتنی بر این می
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).٢٣٥٦-٥/٢٣٤٩ای وجود دارد یا خیر؟ (النمله، المھذب فی علم اصول الفقه المقارن، واقعه

پـردازد و ایـن   بیان اختالف و موارد اختالف و ادله طـرفین مـی  عیاض بن نامی السلمی به 
ای حکم معینی از طرف خداوند جعل شـده  کند که آیا برای ھر واقعهمسأله را مبتنی بر این می

گوید جمھور متکلمان قائل به عدم حکم معین و اکثر فقھاء قائل بـه وجـود   است یا خیر؟ و می
).٤٦٦-٤٦١شود (السلمی، ادله، قائل به تخطئه میاند؛ و خودش با بیانحکم معین شده

ھا را نیاوردیم و اھل تحقیق و دیگر از اصولیان اھل سنت که به دلیل إطاله کالم، نظرات آن
)؛ بنـابراین تـا   ٢٣سـواران،  نامه نگارنده رجـوع کننـد (آب  ھا به پایانتوانند برای اطالع از آنمی

از فقھـاء و اصـولیان اھـل سـنت، قائـل بـه تصـویب        آنجایی که ما تفحّص کردیم، ھـیچ یـک   
ھای ابوبکر الجصّاص، ابوحامد الغزالی و ابـوبکر  اصطالحی، نبوده و نیست مگر سه اصولی بنام

ھـا واقعـاً قائـل بـه     محمد بن عبداهللا بن العربی که شاگرد غزالی بوده است. حال ببینـیم آیـا آن  
اند؟تصویب اصطالحی بوده

کنـد و اینکـه در مسـائل ظنـی آیـا      ھا و اختالفات را بیان میاء دیدگاهابوبکر الجصاص ابتد
شود و پردازد و خودش قائل به تصویب میحکم معینی ھست یا نیست؟ سپس به بیان ادله می

گوید: پس حاال که ثابت شد ھر مجتھدی، آن حکمی را که با اجتھادش به آن رسیده، امضاء می
اجتھادش حکم و عمل کند پس جایز نیسـت (ممتنـع اسـت)    کند و مأمور است که بر طبق می

غیر مصیب به حکم الھی باشد زیرا مجتھدان از طرف خداوند، مکلّف به اجتھاد و عمل بر طبق 
کننـد، خطاکـار در   که به آنچه خداوند بدان امر کرده، عمل میاند و محال است درحالیآن شده

تمام اقـوال مجتھـدان اسـت و ھمـه ایشـان مصـیب       انجام آن فرمان نیز باشند، بنابراین حق در 
که اگر کسی مأمور به پرتاب تیر به طـرف شـخص کـافری    شودھستند. سپس مثالی مطرح می

بود اما اشتباھاً تیر به فرد مسلمانی برخورد کرد و وی را کشت در اینجـا پرتـابگر تیـر مخطـئ     
است و معذور و ھمین در این بحث نیز جاری است. به این نحو که خطای پرتابگر، خطای در 

این مجتھـد نیـز در حکـم، خطـا نکـرده و      حکم نبوده و فقط در مطلوب خطا کرده است بنـابر 
گویـد: بـر   ) و در آخر می٢٩٥-٤/٣١٤مصیب است اما در مطلوب خطا کرده است (جصاص، 

کند کـه ھمـه اتفـاق نظـر دارنـد در اینکـه مجتھـدان        صحت آنچه گفتیم این مطلب داللت می
ھـا بـه   ه آن(متخصّصان) در امور و طراحی جنگ، اگر در موردی اختالف نظر داشته باشند، ھم

اند، گرچه حقیقتی که نزد خداونـد متعـال در مـورد آن وجـود     اند، مصیبآنچه که بدان مکلّف
باشد ولیکن کسـی کـه رأیـش بـه آن حقیقـتِ در نـزد خـدا        دارد، یکی از آن آراء و نظرات می
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نرسیده است، خطاکار نیست، حال، اجتھاد در احکام نیز مثل اجتھـاد در امـور جنگـی اسـت و     

).٤/٣٢٤نظر، اینجا ھم ثابت است (ھمو، ھمان
ھایی که بـرای نفـی تخطئـه و    با توجه به این مطلب اخیر و دقت در کلمات وی و استدالل

شود که منظور وی از حکم الھـی، حکمـی اسـت کـه بـه      برد معلوم میاثبات تصویب بکار می
باشـد و غیـر ایـن را    مخاطب رسیده باشد و خداوند سبحان دلیل قاطعی برای آن، ابالغ کـرده  

رسند حکم خودشان است کـه شـارع   داند و آنچه را که مجتھدان بدان میاصالً حکم الھی نمی
کند و به تعبیر دیگـر، وی حکـم را فقـط در مرحلـه     ھا را تصویب (الزم اإلجراء) میمقدس آن

ان جصـاص را  توشود؛ بنابراین نمیداند و تنجّز ھم فقط با دلیل قطعی ثابت میتنجّز، حکم می
از قائالن به تصویب اصطالحی دانست زیرا اوالً منظـورش از حکـم در اینکـه خداونـد حکـم      

پـذیرد کـه   معینی در مسائل ظنی فرعی ندارد، حکم در مرحله تنجّـز اسـت و ثانیـاً ایـن را مـی     
مجتھد ممکن است در مطلوب خطاء کند و ثالثاً ادله وی برای نفی تخطئـه و اثبـات تصـویب،    

به عدم وقوع إثم از طرف مجتھد در اجتھادش است بدین معنا وقتی دلیل قاطعی از طرف ناظر 
شارع مقدس برای آن حقیقت ارائه نشده است، جایز نیست و تکلیف بـه ماالیطـاق اسـت کـه     
خداوند عادل، مجتھد را مکلّف به پی بردن و عمل بـه آن حقیقـت کنـد؛ بنـابراین یـک منطقـه       

شود که خالی از حکم الھـی اسـت و پـر کـردن آن بـه      دس ایجاد میالفراغی از طرف شارع مق
رسند، واگذار و تکلیف شـده اسـت. پـس حـاال کـه مجتھـد را       مجتھدان با حکمی که بدان می

بایسـت تمـام مجتھـدان مصـیب باشـند؛      مکلّف به عمل بر طبق اجتھادش کرده است پس مـی 
د با آن حکم الھـی در لـوح محفـوظ    بنابراین معنای مصیب بودن این نیست که این حکم مجتھ

شـود بلکـه معنـای    (که البته به اعتقاد ما، حکم است اما به اعتقاد وی حکم نیست)، منطبق مـی 
شود که خداوند در چنین مـواردی، تمـام احکـام مجتھـدان را تصـویب و      مصیب بودن این می

نظـر وی، در اینجـا اصـالً    کند و تصویب در اینجا یعنی الزم اإلجراء بودن زیرا بنا بر امضاء می
حکمی از طرف شارع مقدس بیان نشده است تا حکم مجتھد با آن منطبق باشد یا نباشد و ایـن  
حکم که ھر مجتھدی الزم است بر طبق اجتھادش عمل کند در طول آن حقیقتی قـرار دارد کـه   

شارع مقدس، دلیل قاطعی بر آن ارائه نکرده است.
کند و بعد از نقل نظر عنبری و ر اجتھاد در عقلیات بحث میغزالی ابتدا مسأله تصویب را د

شود ھا تصور نمیگوید: اما در فقھیاتی که نصّی بر آن نداریم، جھل در آنجواب از اشکالی می
گونه موارد، حق معینی وجود ندارد. سپس در مسأله إثم المجتھد فی الفروع، دالیـل  زیرا در این
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کند بعد در الحکم الثانی فـی اإلجتھـاد و التصـویب و    را رد میتصویب را بیان و دالیل تخطئه

گوید: آنچه را کـه محققـان از مصـوّبه بـدان     پردازد میالتخطئه بعد از اینکه به ذکر اختالف می
ای که نصّی در موردش نیامده، حکم معینی ندارد که مجتھـد بـه دنبـال    اند این است: واقعهقائل

لکه حکم، تابع ظن مجتھـد اسـت و حکـم خداونـد در مـورد ھـر       پیدا کردن ظن به آن باشد ب
مجتھدی، آن چیزی است که به ظن غالبش رسیده است و این نظر مختار مـا و قاضـی [یعنـی    

باشـد و بعضـی   قاضی ابوبکر الباقالنی محمد بن الطیب بن محمد، متکلم أشعری مسـلک] مـی  
کنـد.  [در اجتھـادش] آن را طلـب مـی   اند که خداوند حکم معینی دارد که مجتھـد  مصوّبه قائل

سپس در مسأله الخطأ و اإلصابه فی اإلجتھاد قائل به این است که حسن و قبح نسـبی ھسـتند،   
در نزد زید چیزی حَسن است که ھمان چیز در نزد بکر قبیح اسـت عُمـر چیزھـایی را حَسـن     

از فقھـاء دچـار اشـتباه    گوید بعضیدانسته. سپس میھا را قبیح میدانسته است که ابوبکر آنمی
ھایی برای أعیان [یعنی ذوات] ھستند ھمان اند که حالل و حرام، وصفاند زیرا گمان کردهشده

ھـایی بـرای ذوات ھسـتند (غزالـی،     اند کـه حُسـن و قُـبح وصـف    طوری که برخی گمان کرده
)؛ اما ایشـان در کتـاب المنخـول مـن تعلیقـات االصـول چیـز دیگـری        ٣٤٩-٣٦٤المستصفی، 

آورد و مصـوّبه و مخطئـه را بـه دو    گوید. وی ھمان نظر استادش، جوینی در البرھان را مـی می
یجـب قطعـاَ علـی کـلّ مجتھـد العمـل       «گویـد:  کند سپس میگروه تندرو و میانه رو تقسیم می

بإجتھاده شرعا والوجوب بأمر اهللا وما وجب بإیجاب اهللا فھو حق فھو المعنی بکون کـل واحـد   
بایست طبق اجتھادش یعنی مراد از تصویب این است که مجتھد می» فی حق نفسهمصیبا للحق

عمل کند و این است معنای اینکه ھر مجتھدی در حق خودش مصیب حق است. سـپس قائـل   
شود که برای خداوند در وقایع مظنونه (عدم ورود نص در مـوردش)، حکـم معینـی    به این می

کند (ھمو، نی را که قائل به عدم حکم معین است، رد میوجود دارد و نظر قاضی ابوبکر الباقال
). ھمچنـین وی در مـواردی از کتـاب إحیـاء علـوم      ٥٦١-٥٦٥المنخول فی تعلیقات االصـول،  

). ٢/٣٢٧، ٢/١٤١، ١/١١٥کند (ھمو، إحیاء علوم الدین، الدین، تصریح به تصویب مجتھدان می
باشد اما غزالـی  ابوالمعالی الجوینی میدرست است که کتاب المنخول، تعلیقات درس استادش 

ھا را حق و مطـابق بـا   در اول این اثر و مخصوصاً در آخر آن، مطالبش را تأیید کرده است و آن
داند.عقل می

. بـا دقـت در کلمـات وی معلـوم     ١حال، وجه جمع بین این دو إظھار نظر این اسـت کـه   
ت که از طرف شارع مقدس خطاب شود که منظورش از حکم در المستصفی، آن حکمی اسمی
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قطعی نسبت به آن ابالغ و ارائه شده باشد و اگر چنین خطاب و دلیل قطعی از طرف شارع بـه  
مجتھدان نرسیده باشد، در آن موارد، حکمی از برای شارع مقدس نیست؛ بنابراین وی، حکم را 

ھـا  ه دلیل قاطعی بـر آن ھایی ھستند کداند و احکام الھی فقط آنفقط در مرحله تنجّز، حکم می
گویـد: حکـم در نـزد مـا،     از طرف شارع مقدس ارائه شده باشد ھمان طوری که خـودش مـی  

عبارت است از خطاب شرع اگر به افعال مکلّفان تعلّق بگیرد، پس حرام یعنی قولی کـه دربـاره   
رد حرمت چیزی وارد شده باشد مثل التفعلوه و واجب یعنی قولی که درباره وجوب چیـزی وا 

شده باشد مثل إفعلوه، پس اگر در مورد چیزی، خطابی از شارع پیـدا نشـد، حکمـی نیسـت و     
). بـالتبع در مسـائل   ٤٥حکمی برای افعال، قبل از ورود خطاب شرع، نیست (ھمو، المستصفی، 

فقھی ظنی، اصالً حکمی وجود ندارد تا حکم مجتھد بـا آن منطبـق باشـد یـا نباشـد و مجتھـد       
بایست به این مطلب توجه داشت که وی، در کالم، أشعری مسـلک  اشد و میمصیب باشد یا نب

اش، جزء طریقه متکلمان اسـت کـه اصولشـان را بـر مبنـای مسـلک       است و در مسلک اصولی
کنند، پس چون وی قائل به حُسن و قُبح ذاتی افعـال نیسـت و حُسـن و قُـبح     کالمیشان بناء می

اند بنابراین قائل به این شده است، در مواردی که خطاب دافعال را فقط با حکم شارع، ثابت می
. ادله وی برای نفی تخطئـه و اثبـات   ٢شارع وجود ندارد، حکمی نیز در آن مورد وجود ندارد. 

فتکلیف اإلصابه بمـالم  «گوید: تصویب ناظر به عدم ارتکاب گناه از طرف مجتھد است. وی می
یعنی اگر مجتھد در مسائل فقھی ظنی، مکلّف باشد » ینصب علیه دلیل قاطع، تکلیف بما الیطاق

که به واقع برسد تکلیف بماالیطاق است زیرا شارع مقدس، بـه ایـن مجتھـد، دلیـل قطعـی بـر       
حکم، ابالغ نکرده است تا از وی بخواھد که به آن برسد و مطابقش عمل کند و اصالً حکمـی  

باشد بلکـه در اینجـا منطقـه الفـراغ از     در این مورد نیست تا حکم مجتھد با آن منطبق باشد یا ن
حکم الھی است و شارع مقدس، مجتھدان را مکلف کرده است تا با احکام اجتھادی خودشـان  

توان گفت که غزالی، قائل به تصویب اصـطالحی اسـت زیـرا اوالً    آنجا را پر کنند؛ بنابراین نمی
شـود کـه   ز کالمش استفاده نمیگوییم متفاوت است و ثانیاً امرادش از حکم با حکمی که ما می

شود. این کـالم از مرحـوم   در لوح محفوظ نیز حکمی مطابق با اجتھاد مجتھد ایجاد و جعل می
باشد، ایشان فرموده است: قول بـه عـدم ذاتـی بـودن     شیخ مرتضی انصاری نیز مؤیّد نظر ما می

بح ذاتی افعال، قائل به حُسن و قُبح افعال، مالزم با تصویب نیست زیرا قائالن به عدم حسن و ق
کـه الزمـه قـول بـه     حکم واقعی نیستند و به نظرشان، حسن و قبح واقعی وجود ندارد، درحالی

).٢٤٥تصویب، حدوث حکم واقعی، به واسطه ظن است (انصاری، مطارح األنظار، 
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گویند ھر مجتھدی در فروع، مصیب است و این قـول علمـاء   گوید بعضی میالعربی میإبن

گویند حق در نزد بعضی از مجتھدان اسـت و ضـعفاء [در علـم] بـه     د و بعض دیگر میباشمی
اند و صحیح این است که ھر مجتھـدی مصـیب اسـت و    دلیل جھلشان متمایل به این قول شده

آید جوابش ایـن اسـت کـه تحلیـل و     اگر اشکال شود به اینکه اجتماع تحلیل و تحریم پیش می
انـد از قـول شـارع در آنچـه کـه      ھا فقط عبـارت یستند بلکه آنتحریم از صفات أعیان و ذات ن

). وی در ابتـدای  ١٥٢-١٥٣العربـی،  تشریع کرده و قول مفتی در آنچه که فتوا داده اسـت (إبـن  
کند: األحکام لیست من التکلیف و ال من صفات األفعـال  طور تعریف میاین کتاب، حکم را این

گوید: فأما الحکـم فلـیس بصـفة لألفعـال     ر جای دیگر میوإنما الحکم ھو قول اهللا سبحانه؛ و د
)؛ یعنی حکم شرعی از منظر وی، کالم و خطـاب  ٢٣وإنما ھو عبارة عن خطاب اهللا فیھا (ھمو، 

خداوند است که البته پر واضح است که خطاب، بدون مخاطَب، معنا نـدارد و تـا خطـاب، بـه     
العربی حتمـاً قائـل بـه    توان گفت إبننمیشود بنابراین مخاطب نرسد، اطالق خطاب به آن نمی

تصویب اصطالحی بوده است زیرا وی نیز مثل استادش غزالی، از لحاظ مسلک کالمی، أشعری 
ھای اصول فقه، طریقه متکلمانه دارد و ھر آنچـه را کـه دربـاره غزالـی گفتـیم      است و در بحث

شود زیرا اوالً تعـریفش  میدرباره وی نیز صادق است و کالمش نیز به ھمان کالم غزالی حمل
گوییم متفاوت اسـت. وی حکـم را فقـط در مرحلـه تنجّـز، حکـم       از حکم با حکمی که ما می

داند آن ھم به خطاب قطعی شارع، بالتبع در مظنونات اصالً حکمی نیست تا بگوییم اجتھـاد  می
افـق بـا رأی   مجتھد با آن منطبق ھست یا نیست؛ و ثانیاً اینکه در لوح محفـوظ نیـز حکمـی مو   

شود؛ و منظورش از تصویب یا عدم گنـاه  مجتھد ایجاد و جعل شود از کلمات وی استفاده نمی
بایست بر طبق رأیش عمل کند.مجتھد در رأیش است یا اینکه مجتھد می

بنابراین ھیچ یک از فقھاء و اصولیان اھل سنت، قائل به تصویب اصـطالحی کـه در اوایـل    
کننـد.  ائالن به تصویب را بیشتر متکلّمان معتزله و أشاعره، معرفی میبحث بیان شد، نیستند و ق

ھا قائل به نوع دیگری از تصویب ھستند که با تصـویب اصـطالحی و مشـھور، متفـاوت     بله آن
). ٢٤٥اند (انصاری، مطـارح األنظـار،   است که شیخ مرتضی انصاری نیز به این نکته اشاره کرده

ز احکام واقعی است و از جھت بطـالن، مثـل ھمـان تصـویبی     این تصویب در مرحله عدم تنجّ
است که مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آقا ضیاء عراقی به عنوان تصویب نوع سوم، مطـرح  

کنند و آن تصویب در احکام فعلی و در مرتبه فعلیت احکام ظاھری است و گرچه این نـوع  می



101شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی24
؛ ٤٦٩پذیرند (آخوند خراسانی، ن آن را نمیدانند ولیکتصویب را ممتنع بلکه خالی از وجه نمی

).٥/٢٣١آقاضیاء عراقی، 
هاي مسأله تصویب اصطالحیریشه

حال با توجه به مطالبی که ارائه شد و اینکه خود اصولیان اھل سنت، قائالن به تصـویب را  
در کنند و با توجه به کالم شیخ طوسی که اخـتالف بیشتر متکلّمان معتزله و أشاعره، معرفی می

گیریم کـه  )، نتیجه می٧٢٣-٢/٧٢٨داند (شیخ طوسی، این مسأله را بیشتر، اختالف متکلمان می
مسأله تصویب یک مسأله اعتقادی بوده است و نه یک مسأله فقھی یا اصولی. آقـای بروجـردی   

داند و نه یک مسأله شـرعی تعبـدی و منشـاء ایـن نـزاع را      ای عقلی مینیز این مسأله را مسأله
دانـد از ایـن جھـت کـه آیـا تمـام       مـی -وآلهعلیهاهللاصلی-ف نظر در احوال صحابه پیامبر اختال

ھای متکلمان اھل سنت را تبیین صحابه، مبرّای از خطاء و فسق ھستند یا خیر؟ و بعد، اختالف
). مرحوم محقق اردبیلی نیز ریشه قائل شدن به تصویب در اھـل  ١٥١-١٥٢کند (بروجردی، می

داند که قائالن به این مسأله، در مورد بعضی از صـحابه  قادات و تعصّبات باطلی میسنت را اعت
شـان بـاال بردنـد و    داشتند و دارند تا جایی که از طرفی بعضی از آن صحابه را از جایگاه اصلی

-برایشان مقام عصمت و عدم لغـزش و اشـتباه قائـل شـدند و از طـرف دیگـر، پیـامبر اکـرم         
شان، پایین آوردند تـا جـایی کـه    شان و مقام عصمت کلّیهرا از جایگاه اصلی-وآلهعلیهاهللاصلی

اش وحیـانی اسـت، بـا    که ھمه-وآلهعلیهاهللاصلی-ھا را بر قول پیامبر اکرم عمل، قول و رأی آن
اهللا و بـه  دالیل وھمانی، ترجیح دادند و بعضی دیگر از صحابه را که مورد تجلیل و تمجید کالم

بودند، به دلیل حُـبّ دنیـا، کنـار زدنـد (محقـق اردبیلـی،       -وآلهعلیهاهللاصلی-پیامبر منزله نفس
تـوان گفـت یـک    )؛ بنابراین مسأله تصویب، یک مسأله اعتقادی است و حتی مـی ٢١٤-٣/٢٢٠

مسأله سیاسی بوده است، چـرا کـه موضـوع سیاسـت، حکومـت و قـدرت اسـت و در اینجـا،         
بقاء یک عقیده باطل شده است. (برای مطالعـه بیشـتر ر.ک:   طلبی، سبب ایجاد، ترویج وقدرت

).٢٩سواران، آب

گیرينتیجه
یک از اصولیان اھل سنت، قائل به تصـویب اصـطالحی و مشـھور، نیسـتند.     اول اینکه ھیچ

دھـد کـه قائـل بـه     العربی) نشان مـی ظاھر کالم آن سه عالم اصولی سنّی (جصاص، غزالی، إبن
د اما با کنکاش و بررسی دیگر کلماتشـان و در نظـر گـرفتن مجمـوع     تصویب اصطالحی ھستن
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ھـا حکـم را فقـط بـا     ھا نیز قائل به این نوع تصویب نیستند؛ زیرا آنشود که آنھا، معلوم میآن

داننـد و  دانند و حکم را فقط در مرحله تنجّز، حکـم مـی  ابالغ و خطاب قطعی شارع، حکم می
ھا) افعال، حُسـن و  قتی وجود ندارد؛ زیرا (به عقیده برخی از آنماوراء این خطاب، یا اصالً حقی

قُبح ذاتی ندارند، یا اگر حقیقتی ھم وجود داشته باشد، چون بـه خطـاب قطعـی بـه آن داللـت      
نشده است، عمل به آن، برای مجتھد الزم نیست. پس در آن وقایعی که خطاب قطعی از شارع، 

خداوند، نظر مجتھد را حکـم واقعـی یـا در عـرض آن     بیان نشده است، اصالً حکمی نیست تا 
قرار دھد. در آن موارد، منطقه الفراغ از حکم الھی است که خداوند از مجتھدان خواسته اسـت  

ھـا  رسند، پر کنند و خودشـان و مقلدانشـان بـه آن   تا آن را با احکامی که با اجتھادشان بدان می
اند عمـل  اجتھادشان و آنچه که مأمور بدان بودهاند؛ زیرا طبقعمل کنند و مرتکب گناھی نشده

اند و معنای خطاکار نبودن مجتھد، ھمین است.کرده
در ثانی درست است که قول اصولیان عامه، مالزم با تصویب اصطالحی نیست لیکن مالزم 
با نوع دیگری از تصویب است که آن تصویب در مرحله عدم تنجّز احکام واقعی است که ایـن  

باطل است.-السالمعلیھم-بیت ھای مکتب اھلیب نیز، با توجه به آموزهنوع تصو
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تا.المکتب االسالمی، بی

ق.١٣٧١دوم، ، قم: دارالکتب االسالمیه، چاپالمحاسنبرقی، احمد بن محمد، 
ق.١٤١٥، تقریر حسینعلی منتظری، تھران: نشر تفکر، چاپ اول، االصولةنھایبروجردی، حسین، 

تا.، کراتشی: مطبعه جاوید، بیاصول البزدویبَزدَوی، علی بن محمد، 
، تحقیق خلیل المیس، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ المعتمد فی اصول الفقهبصری، محمد بن علی، 

ق.١٤٠٣اول،
، تحقیق زکریـا عمیـرات، بیـروت:    شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیحتفتازانی، مسعود بن عمر، 

ق.١٤١٦دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 
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ق.١٤١٤، کویت: وزاره االوقاف، چاپ دوم، الفصول فی االصولجَصّاص، احمد بن علی، 

بیـت فرھنگ فقه مطـابق مـذھب اھلمود، جمعی از پژوھشگران زیر نظر ھاشمی شاھرودی، سیدمح
ق.١٤٢٦قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی، چاپ اول، علیھم السالم،

، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للمالیین، چاپ الصحاحجوھری، اسماعیل بن حماد، 
ق.١٤١٠اول، 

تحقیق عبدالعظیم محمود الدیب، مصر: الوفاء و ، البرھان فی اصول الفقهجوینی، عبدالملک بن عبداهللا، 
ق.١٤١٨المنصوره، 

، تحقیق عبداهللا جولم النبالی و بشـیر احمـد   التلخیص فی اصول الفقه__________________، 
ق.١٤١٧العمری، بیروت: دارالبشائر االسالمیه، 

تا.جا، بی، تحقیق عبداللطیف محمد العبد، بیالورقات___________________، 
تا.جا، بی، با مقدمه محمد الزحیلی، بیشرح المعتمد فی اصول الفقهحبش، محمد، 

ق.١٤١٦، بیروت: دارالکتب العلمیه، الفکر السامی فی تاریخ الفقه اإلسالمیالحجوی، محمد، 
.١٣٧٦، تھران: اساطیر، چاپ دوم، تاریخ علم کالم در ایران و جھاناصغر، حلبی، علی

.١٣٧٠، تھران: صبا، چاپ اول، فرھنگ علم کالمخاتمی، احمد، 
تا.، مصر: مؤسسه السعودیه، بیتاریخ التشریعةعلم اصول الفقه و خالصخالّف، عبدالوھاب، 

، تقریر سیدمحمدسرور واعظ حسینی بھسودی، قـم: مؤسسـه إحیـاء    مصباح االصولخویی، ابوالقاسم، 
ق.١٤٢٨آثار اإلمام الخوئی، چاپ سوم، 

تا.جا، بی، بیقول الصحابی عند السلفةیحجترحیب، الدوسری،
الـدین الخطیـب،   ، تحقیق محبعقد الجید فی أحکام اإلجتھاد و التقلیددھلوی، احمد بن عبدالرحیم، 

ق.١٣٨٥قاھره: المطبعه السلفیه، 
١٤١٢، دارالعالمیه للکتاب االسـالمی، چـاپ دوم،  المقاصد عند اإلمام الشاطبیةنظریریسونی، احمد، 

ق.
ق.١٤١٤، دارالکتبی، البحر المحیطزَرکَشی، محمد بن عبداهللا، 

، قم: مؤسسـه النشـر اإلسـالمی و مؤسسـه اإلمـام الصـادق       بحوث فی الملل و النحلسبحانی، جعفر، 
تا.السالم، بیعلیه

تا.، بیروت: داراإلضواء، بیتاریخ الفقه اإلسالمی و أدواره__________، 
ق.١٤١٦، بیروت: دارالکتب العلمیه، اإلبھاج فی شرح المنھاجھاب بن علی، سبکی، عبدالو

، تحقیق علـی محمـد معـوض و    الحاجبرفع الحاجب عن مختصر إبن_________________، 
ق.١٤١٩عادل احمد عبدالموجود، بیروت: عالم الکتب، چاپ اول، 
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تا.بیجا،، بیاصول الفقه الذی الیسع الفقیه جھلهالسلمی، عیاض، 

تا.، تحقیق عبداهللا دراز، بیروت: دارالمعرفه، بیالموافقاتشاطبی، ابراھیم بن موسی، 
عفـان،  جـا، دار إبـن  ، تحقیق مشھور بـن حسـن آل سـلمان، بـی    الموافقات________________، 

ق.١٤١٧
تا.ی، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت: دارالکتب العلمیه، بالرسالهشافعی، محمد بن إدریس، 

.١٣٧٦، تھران: دانشگاه تھران، چاپ اول، عةإلی اصول الشریةالذریع، الرضي، محمد بن حسینشریف
، تحقیق سیدمھدی رجـایی، قـم: دارالقـرآن    رسائل الشریف المرتضی___________________، 

ق.١٤٠٥الکریم، چاپ اول، 
م: مؤسسه نھج البالغه، چـاپ  ، تحقیق عزیزاهللا عطاردی، قنھج البالغه___________________، 

ق.١٤١٤اول، 
تا.، بیروت: دارالمعرفه، بیاصول السرخسیاالئمه سرخسی، محمد بن احمد، شمس

، تحقیـق احمـد عـزو عنایـه،     إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من االصـولشوکانی، محمد بن علی، 
ق.١٤١٩دارالکتاب العربی، چاپ اول، 
، تحقیق عبـدالرحمن عبـدالخالق،   فید فی أدله اإلجتھاد و التقلیدالقول الم________________، 
ق.١٣٩٦کویت: دارالقلم، چاپ اول، 

، لتفریع قواعـد األحکـام الشـریعهةو العربیةتمھید القواعد االصولیالدین بن علی، شھید ثانی، زین
.ق١٤١٦تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، 

یاسـین، بیـروت: عـالم الکتـاب، چـاپ اول،      ، تحقیق محمدحسن آلةالمحیط فی اللغصاحب بن عباد، 
ق.١٤١٤

ق.١٣٩٥، کتابفروشی النجاح، چاپ دوم، المعالم الجدیدهصدر، محمد باقر، 
ق.١٤١٧، قم: چاپخانه ستاره، چاپ اول، فی اصول الفقهةالعدطوسی، محمد بن حسن، 

، تقریر محمدتقی بروجردی نجفی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چـاپ  األفکارةنھایعراقی، ضیاءالدین، 
ق.١٤١٧سوم، 

، بیـروت:  العطار علی شرح الجـالل المحلـی علـی جمـع الجوامـعةحاشیعطار، حسن بن محمد، 
تا.دارالکتب العلمیه، بی

العلمیـه، چـاپ اول،   ، قـم: المطبعـه   مبادئ الوصول إلی علم االصـولعالمه حلی، حسن بن یوسف، 
ق.١٤٠٤

، قـم: مؤسسـه االمـام الصـادق     الوصـول إلـی علـم االصـولةنھای___________________، 
ق.١٤٢٥السالم، چاپ اول، علیه
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تا].، بیروت: دارالمعرفه، [بیإحیاء علوم الدینغزالی، محمد بن محمد، 
یـروت: دارالکتـب العلمیـه،    ، تحقیق محمد عبدالسالم عبدالشافی، بالمستصفی______________، 

ق.١٤١٣چاپ اول، 
، تحقیق محمد حسن ھیتـو، بیـروت و دمشـق:    المنخول فی تعلیقات االصول______________، 

ق.١٤١٩دارالفکر، چاپ دوم، 
.١٣٨٢، تقریر سیدمحمد حسینی قمی، قم: نوح، چاپ چھارم، ایضاح الکفایهفاضل لنکرانی، محمد، 

ق.١٤٢٧، صیدا: بسیونی، چاپ اول، عند اإلمام الشاطبیالمقاصد فاعور، محمود، 
، تحقیـق طـه جـابر فیـاض العلـوانی، بیـروت:       المحصول فی علم االصولفخررازی، محمد بن عمر، 
ق.١٤١٨مؤسسه الرساله، چاپ دوم، 
، تحقیق مھدی مخزومی و ابراھیم سامرایی، قم: نشـر ھجـرت،   کتاب العینفراھیدی، خلیل بن احمد، 

ق.١٤١٠دوم، چاپ 
، تحقیق محمـد حسـن ھیتـو، دمشـق:     التبصره فی اصول الشافعیهفیروزآبادي شافعي، ابراھیم بن علي، 

ق.١٤٠٣دارالفکر، چاپ اول، 
ق.١٤٠٥، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، اللمع______________________، 

ق.١٤٢٢تبه وھبه، چاپ پنجم، جا، مک، بیتاریخ التشریع اإلسالمیالقطان، مناع بن خلیل، 
اکبر غفاری، تھران: دارالکتب االسـالمیه، چـاپ چھـارم،    ، تحقیق علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

ق.١٤٠٧
١٤٠٣، قم: مؤسسه آل البیت علیھم السـالم، چـاپ اول،   معارج االصولمحقق حلی، جعفر بن حسن، 

ق.
، تحقیق محمد حسن اسماعیل الشافعی، بیـروت:  االصولقواطع األدله فی مَروَزی، منصور بن احمد، 

ق.١٤١٨دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 
ق.١٤١٦، قم: نشر الھادی، چاپ ششم، اصطالحات االصول و معظم أبحاثھامشکینی، علی، 

، تحقیـق مجتبـی   و البرھان فی شرح إرشاد األذھـانةمجمع الفائدمقدس اردبیلی، احمد بن محمـد،  
ق.١٤٠٣یگران، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، عراقی و د

طالـب  ، تقریر احمـد قدسـی، قـم: مدرسـه اإلمـام علـی بـن أبـی        أنوار االصولمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.١٤٢٨السالم، چاپ دوم، علیه

، تحقیق جمعـی از اسـاتید و محققـان حـوزه، قـم:      االمعارف فقه مقاَرنةدائر______________، 
ق.١٤٢٧السالم، چاپ اول، طالب علیهام علی بن أبیمدرسه ام
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، تھران: کتابفروشی علمیه اسالمیه، چاپ دوم، قوانین االصولمیرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، 

ق.١٣٧٨
، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، تعلیق آقاضیاء عراقی، قم: دفتر فوائد االصولنائینی، محمدحسین، 

ق.١٤١٧چاپ اول، انتشارات اسالمی،
الرشد، ة، ریاض: مکتبھا علی المذھب الراجحقالجامع لمسائل اصول الفقه و تطبیالنمله، عبدالکریم، 

ق.١٤٢٠چاپ اول، 
ق.١٤٢٠، ریاض: مکتبه الرشد، چاپ اول، المھذب فی علم اصول الفقه المقارن___________، 


