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فقه و اصول

نشریۀ دانشكدۀ الایات دانشگاه فردوسی مشاد
ف نرده ع می
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صاحب امتیاز :شانهفره فرشوسی دههد

مدیرمسئ ل و سردبیر :شكمر دحمدتقی فخ عی
یئت تحریریه

دکتر للیاکبر ایزدیفرد

اسمرش گروه حقوق شانهفره درزندراو

دکتر احمد باقری

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره تهراو

دکتر محمد حسن حائری
اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد

 1ـ نسخه حروفچینی شده بر روی نرم افـاار Word
از طریق سیسـم دـدیریم دتـدا شانهـفره فرشوسـی
دههد ارسرل شوش.
 2ـ دقرله ارسرلی نبریـد شر اـری شیفـر ـره شـده
برشد.
 3ـ كیــده دقرلــه بــه شو زبــرو فررســی و انف یســی
حداكثر هر یك تر  11سطر ضمیمه برشد.
 4ـ این نهریه شر ویـرای و احیرنـرم دخم ـر كـرشو
دطرلب آزاش اسم.
 5ـ دقــر ا دنــدر شر ایــن نهــریه ،بیــرنفر آرا و
نظرهری نویسندگرو آنهر اسم.
 6ـ زبرو غرلب نهریه فررسی اسم.
مدیر اجرایی :حسین ذكروتی زاشه

مترجم چكیده به انگلیسی :شكمر سیددحمد هرشی قبولی

کارشناس :شرهسمن شرهرخ شرهیرو

ویراستار :سیده درضیه خرلقی دیراو

دکتر حسین صابری

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد

دکتر محمدتقی فخلعی

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوقاسددی شانهفره فرشوسی دههد

دکترسید محمدتقی قب لی درافشان
شانهیرر گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد

دکتر جلیل قن اتی
شانهیرر شانهكده حقوق پرشیس فررابی

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی
اسمرش اردعه الم طفی )صك العرلمیه

دکتر سیدمصطفی محققداماد
اسمرش گروه حقوق شانهفره شهید بههمی

دکتر حسین ناصریمقدو
اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوقاسددی شانهفره فرشوسی دههد

شماره ثبت پروانه انتشار54771 :

نشانی :دههد ،دیداو آزاشی ،پرشیس شانهـفره فرشوسـی
دههد ،شانهكده الهیـرا شـهید دطهـری )رهك ،كدپسـمی

7188747755

ت فن151 37713763 :

نهرنی اینمرنمی :

http://jfiqh.um.ac.ir/

این نشریه در مرکز منطقهای اطالع رسالانی للال و و

فناوری و پایگاه اطعلات للمالی جاالاد دانشالگا ی
نمایه می ش د.
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مراحل بررسي و انتشار مقالهها
 -1دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجالت وب ساایت دانگاها
فردوسی مگهد).
 2ا اعالم وصول پس از دریافت مقاله.
 3ا بررسي شکلي و صوري مقاله (در صورتي كه ماوارد ككار شاد در «راهنمااي تادویم مقاا ت»
رعایت نگد باشد ،مقاله به منظور اصالح به نویسند برگگت داد ميشود و در صورتی كه مقاله فاقد معیار
پژوهگی باشد ،مردود میشود).
 4ا در صورتي كه مقاله با معیارها و ضوابط نگریه مطابقت داشته باشد ،براي داوران فرستاد ميشود
تا دربارۀ ارزش علمي و شایستهي چاپ آن در نگریه قضاوت كنند.
ّ
 5ا نتایج داوريها در جلسات هیئت تحریریه مطرح و تصمیم نهایي اتخاك ميشود.
 6ا نظر نهایي هیئت تحریریه به اطالع نویسندگان مقالهها ميرسد.
شیوهنامۀ تدوین مقاالت
بخش اول :مالحظات کلی
ً
 .1زبان غالب نگریه فارسی است ،ولی در موارد كامال استثنایی بنا به تگخیص هیئت تحریریه مقالههای
ارزندۀ عربی و انهلیسی نیز قابل چاپ است.
 .2حجم مقالهها نباید از  25صفحۀ با فرمت صفحات مجله بیگتر باشد (حداكثر  0588كلمه).
 .3چکیدۀ مقاله (شامل :بیان موضوع ،اهداف ،روش و نتایج) به دو زبان فارسی و انهلیسی حداكثر در 18
سطر (حداقل  188و حداكثر  288واژ ) ضمیمه باشد و واژگان كلیدی مقاله (حداقل  4و حداكثر  6واژ )
به دنبال چکید بیاید.
 .4نام كامل نویسند (نویسندگان) ،رتبۀ دانگهاهی یا عنوان علمی و نام مﺆسسۀ متبوع وی به دو زبان
فارسی و انهلیسی قید و همرا با نگانی پستی ،شمار تلفم و نگانی الکترونیکی ارسال شود.
 .5مدیریت مجله در اصالح و ویرایش علمی و ادبی مقالهها آزاد است.
 .6ضروری است مقاله بر روی نرم افزار  wordحروفچینی شد و برای بارگذاری آن از طریق نرمافزار
سیستم مدیریت مجالت وب سایت دانگها فردوسی مگهد ،سامانه مجله فقه و اصول اقدام شود.
 . 7پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدویم مقا ت و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهگی
و پذیرش نهایی آن وابسته به تأیید داوران و هیئت تحریریه است.
 .0مقالههای ارسالشد پس از شروع فرایند بررسی بازگرداند نمیشود.

بخش دوم :شیوۀ نگارش
رعایت «دستور خط فارسی» ،1مصوب فرهنهستان زبان و ادب فارسی ،الزامی است .پیگنهاد میشود
نویسندگان محترم از «فرهنگ امالیی خط فارسی» 2و افزونۀ «ویراستیار» و یا سامانۀ برخط «ویراست
یو» 3استفاد كنند .عدم رعایت شیو های نهارشی پیگنهادی میتواند موجب تأخیر جدی در چاپ و یا

بازگرداندن مقاله به نویسند در مرحلۀ تولید شود.
نکات اهم مربوط به شیو نهارش به شرح زیر است:
 .1عالئم نگارشی و فاصلهگذاری نشانهها
 .1 .1نگانههای  ! ... : ، .؟ با قبل بیفاصله و با كلمۀ بعد با فاصلۀ كامل میآیند.
 .2 .1نگانههای دربرگیر مانند پرانتز و گیومه «» () با درون بیفاصله و با بیرون با فاصلۀ كامل
میآیند.
 .3 .1برای درج نگانههای احترام ،پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میآید :حضرت
محمد(ص).
ُ
 .4 .1شمارۀ ارجاع پاورقی (عدد تک) بعد از نگانهها ( )، .میآید نه پیش از آنها.
 .5 .1نقطۀ پایان جمله بعد از پرانتز ارجاع همیگه گذاشته میشود :مگهور فقها معتقدند تعییم
مدت در قرض الزامآور نیست (صاحبجواهر۲۲/۲ ،؛ طباطبایی.)۴۵/۲ ،
ً
 .6 .1در میان نگانههای ثانوی خط فارسی ،گذاردن تنویم(اًـ ،ااٍ و ااٌ) (در كلماتی نظیر :او ،
ً
ٌ
ً
ّ
روی های
بعبارة اخری) ،مد روی الف(نظیر آب ،مآخذ) و یای كوتا
قبال ،واقعا ،مضافالیه،
ٍ
ِ
غیرملفوظ (نظیر نامۀ مم) الزامی است و در بقیۀ موارد (تگدید ،فتحه ،كسر و ضمه) غیرالزامی
ّ
َ
َ
ُ
است ،مهر آنکه موجب ابهام شود :معیمّ /
معیم؛ علیِ /علی؛ بناّ /بنا؛ عرضه/عرضه؛ حرفِ /ح َرف.
 .7 .1برای ارجاع به آیات قرآنی اسم سور و شمارۀ آیه در پرانتز میآید و میان آن دو ،دو نقطه قرار
میگیرد( :كوثر.)2 :
 .0 .1پیگوندهایی نظیر «می» و «نمی» ،مجموعۀ «ام ،ای ،ایم ،اید و اند» ،تركیب اسم و حرف
بهصورت نیمفاصله میآیند :میروم ،خستهام ،كتابها.
 .9 .1استفاد از گیومۀ غیرفارسی نظیر «» و "" ممنوع است (گیومه فارسی به ایم صورت «»
است).
ً
 .18 .1برای ایجاد نیمفاصله باید منحصرا از كلیدهای  ctrl+shift+2استفاد كرد ،البته اگر از
صفحه كلید استاندارد استفاد میشود ،میتوان با  shift+ sppacآن را درج كرد.
1

. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
3
. http://www.virastlive.com/
2

 .2الیهبندی
 .1 .2مقاله از چند جزء اصلی تگکیل شد كه شامل چکید  ،مقدمه ،بدنۀ اصلی ،نتیجه و فهرست
منابع است.
 .2 .2بدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناویم اصلی است و زم است حتی المقدور از فزونی تیترها
خودداری شود و اگر ناگزیر ،تقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآمد و عنوان بولد
شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متم در ادامه ككر شود؛ بهطور مثال اگر ادلهای مثل آیات و
روایات و ...ككر میشود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در ادامه توضیح بیان شود؛ مثل .1 :آیات:
...
 .3 .2چکید  ،مقدمه ،نتیجه گیری و منابع شمار گذاری نمیشود.
 .4 .2عناویم و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناویم فرعی ،با اعداد متوالی
نگانهگذاری

میشود.

 .5 .2برای شمار گذاری در یۀ تیترها فقط از نقطه استفاد میشود .به طور مثال.3 .2 .1 :
 .3شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم کتابنامه
ارجاع به منابع ،باید حاوی حداقل اطالعات وافی به مقصود باشد كه بالفاصله پس از نقل مطلب یا اشار
به آن در درون متم و میان دو كمان( ) میآید.
 .1 .3شیوۀ درونمتنی
در ارجاع به كتاب یا مقاله (فامیل پدیدآورند بر اساس مستند مگاهیر ،1شمارۀ جلد و شمارۀ ص و
اسلش در میان آن دو):
 .1پرانتز باز با فاصله از كلمۀ قبل +فقط فامیل نویسند تا دو نفر بیفاصله با پرانتز +كاما +صفحه
بدون حرف ص +پرانتز بسته +نقطۀ پایان جمله.
 .2در صورت استفاد از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج میآید( :طباطبایی،
258/3؛ شهیدثانی.)11/2 ،
 .3برای نوشتم صفحات آغاز و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیر نمیآید179 :تا.108

. https://www.tebyan.net/newindex.aspx?PageSize=10&PageIndex=0&PID=102833
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 .4در ارجاع به منابع تیم ،اطالعات داخل پرانتز به زبان اصلی میآید( :از نظر شالیرماخر نیز
معنا بهوسیلۀ سیاق تعیم مییابد و از آن تأثیر میپذیرد (Schleiermacher, 1998, p.
).233
 .5درصورتیكه چند اثر از نویسند ای استناد شود ،با درج نام اثر پس از نام مﺆلف در هر مورد رفع
ابهام شود( :شهید اول ،لمعه22 ،؛ همو ،دروس )38 :2 ،و در صورت وجود چند مﺆلف با نام
مگابه ،اسم اثر نیز میآید.
 .6نام منبع در همهجا بهصورت ایرانیک درج میشود.
 .7یادداشتهای توضیحی و توضیحات بیگتری كه به نظر مﺆلف ضروری است ،با قراردادن توک
در محل آن در پاورقی همان صفحه میآید .در ایم یادداشتها چنانچه به مأخذی ارجاع یا
استناد شود ،به همان شیوۀ ارجاع درونمتنی میآید.
 .0در منابع تقریر درس ،اسم صاحب درس (صاحب رأی و نظر) زم اسات باهعنوان پدیدآورناد
ككر شود (به طور مثال :صدر ،بحوث فی علم ا صول ،مقرر :هاشمی شاهرودی؛ نائینی ،اجود
التقریرات ،مقرر :ابوالقاسم خوئی).
 .2 .3کتابنامه
ضروری است فهرست منابع جز كتب مقدس ،به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان
(منط بق با مستند مگاهیر ایران یا فهرست كتابخانۀ ملی) در انتهای مقاله بیاید .عناصر كتابگناختی باید به
شرح زیر ،در كتابنامه قید شود:
کتاب :فامیل نویسندۀ اول ،اسم نویسندۀ اول ،عنوان كتاب (ایرانیکُ ،
غیربلد و بیگیومه) ،ترجمۀ یا
بهتحقیق یا بهتصحیح اسم فامیل ،جعدد ،چعدد ،شهر :ناشر (بدون واژۀ ناشر ،انتگارات ،مﺆسسه
مهر اینکه ثبت شد باشد مانند بهنگر یا نگر دانگهاهی) ،سال انتگار.
 .1فقط برای نویسندۀ اول در كتابنامه فامیل پیش از اسم میآید.
 .2بیش از دو نفر :نام نفر اصلی +و دیهران
 .3در پایان همۀ مﺆلفههای كتابشناختی نقطه گذاشته شود.
نمونه :مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،ج ،188چ ،3بیروت :احیاء التراث العربی1483 ،ق.
مقاله :فامیل و اسم نویسند اول و دوم ،عنوان مقاله داخل گیومه ،نام نگریه بهصورت ایرانیک ،سال
نگریه ،شمار نگریه ،سال انتگار ،صفحات آغاز و پایان مقاله.
نمونه :حاجزاد  ،هادی« ،فتوای معیار در قانونهذاری در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران»،
مطالعات اسالمی ،س ،47ش ،1394 ،182صص59تا07

 .4تار یخنویسی
تاریخهای ككرشد در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نگانهای میآیند ،در غیر ایم صورت برای
تاریخ هجری قمری ،عالمت اختصاری ق و برای میالدی ،نگانۀ م میآید.
نکته :همیگه و در همه جا در صورت لزوم ما به حروف و چسبید به روز و سال میآید:
12فروردیم.1398
 .5قلم متن
توصیه میشود ،حتی المقدور از قلم استاندارد « ،»IRLotusتولیدشد توسط شورای عالی اطالعرسانی،1
استفاد شود.

.http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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مشاوران علمی این شماره

 .1حجت االسالم مجتبی الهی خراسانی (استادیار دفتر تبلیغات اسالمی)
 .2دکتر علی الهی خراسانی (استادیار پژوهشکده مطالعات اسالمی و علوم انسانی)
 .3دکتر جواد ایروانی (دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی)
 .4دکتر محمدحسن حائری (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 .5دکتر حسین حقیقت پور (استادیار دانشگاه یزد)
 .6دکتر محمدعلی راغبی (دانشیار دانشگاه قم)
 .7دکتر علی شفیعی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)
 .8دکتر حسین صابری (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 .9دکتر حسن غوث (استادیار دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند)
 .11دکتر محمدتقی فخلعی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 .11دکتر جلیل قنواتی (دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران)
 .21دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله (استادیار دانشگاه آزاد واحد الهیجان)
 .21دکتر حسین ناصری مقدم (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 .21دکتر غالمرضا یزدانی (استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی)

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافتههای
نوین علمی

9

دکتر فاطمه حائری  -دکتر حسین ناصری مقدم  -دکتر حسین صابری
تحلیل حجیت منابع چهارگانه اجتهاد از دیدگاه ناصرالدین البانی
یحیی حقانی  -دکتر عبدالصمد علی آبادی  -دکتر رضا اسفندیاری (اسالمی)
تحلیل اضطراب در متن احادیث فقهی از نگاه صاحبجواهر
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Abstract
One of the challenges of Shiite families especially in Sunni areas is the marriage of a Shiite girl with a Sunni
man. This issue is under the more general title “the permissibility of the marriage of a Shiite with an
Opponent”; the main question of this paper is: what is the imperative rule of the marriage of an Imami
woman with a Sunni man? The Jurists have raised this issue in the chapter concerning the conditions of the
couples and parity of status between parties to marriage. They have usually mentioned the two features of
being co-religionist and the ability to provide alimony as the conditions of parity of status between parties to
marriage and then explained the necessity of being of the same sect. There exist three opinions about the
permissibility of marriage between a Shiite girl and a Sunni man: absolute permissibility, absolute
impermissibility and permissibility with karahah (abomination). The famous jurists believe that it is
impermissible and their main arguments, besides clamming consensus, are the opponents’ disbelief and
nasibism, the interpretation of parity of status between parties to marriage as being a Twelver Shiite and the
narrations in this regard. The advocates of absolute permissibility and karahah rely upon narrations that
permit such a marriage, the absolute and general proofs mentioned in the marriage chapter and the practical
conduct of Imams (peace be upon them). The conclusion of this research is absolute permissibility which, in
addition to the arguments raised by those who believe in permissibility, is based on the biological, ideological
and attitudinal developments of today’s women. The research method is analytical-critical and in addition to
the Javaheri Ijtihad as the basis, regard shall be had to the jurisprudential approach that takes into
consideration the effect of time and place.
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چکیده
یکی از چالشهای خانوادههای شیعی بهویژه در مناطق سنینشین ،ازدواج دختر شیعی با مرد سنی است .این مسئلهه
ذیل عنوان کهیتر «جواز ازدواج شیعه با مخالف» قرار دارد؛ پرسش اصئهی ایئن نوشئتار ،حکئل تکهیزئی ازدواج زن
ً
امامی با مرد سنی است .فقیهان این مسلهه را در باب شرایط زوجین و کزائت در نکاح مطرح کردهاند .آنان معموال دو
ویژگی هلدینی و تمکن از نزقه را بهعنوان شرط کزائت ذکر کرده و آنگاه به تبیین لزوم هلمذهبی پرداختهاند.
ِ

سه قول در جواز ازدواج دختر شیعی با مرد سنی وجود دارد :جواز مطهق ،عدم جواز مطهق و جواز با کراهت .مشهور،
قائل به عدم جوازند و عمده دلیل آنان پس از ادعای اجماع ،کزر و نصب مخالزان ،تزسئیر کزئو بئه ایمئان و روایئا

وارده در این خصوص است .قائالن به جواز مطهق و کراهت نیز به روایا مجوزه ،اطالقا و عموما باب نکئاح و
نتیجه تحقیق جواز مطهق است که افزون بر ٔ
ٔ
ٔ
ادله ذکرشده از قائالن به جواز ،بر
سیره عمهی امامان(ع) استناد جستهاند.
مبنای تحوال زیستی ،بینشی و نگرشی در زنان امروزین استوار است .روش تحقیق ،تحهیهیانتقادی است و افئزون
بر مبنا قرارگرفتن اجتهاد جواهری ،رویکرد زمان و مکان نیز مدنظر است.
ِ
واژگان کلیدی :نکاح با مخالف ،ازدواج زن شیعه با سنی ،کزائت در نکاح ،هلمذهبی در ازدواج.
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مقدمه
یکی از مسائل محل ابتال در کشور ما و برخی دیگر از جوامع شیعی ،موضوع ازدواج دختئر شئیعی بئا
مرد سنی است .بخشی از مردم ما از برادران اهلسنت هستند و گروهی از مهاجران که بعضی سنی هسئتند
ِ
نیز در کشور ما حضور دارند و همواره خانوادههای شیعه در روایی یا ناروایی وصهت با آنان مردد هستند.
یکی از اموری که بر اعتبار آن در نکاح ادعای اجماع محصل و منقول شده ،کزائت اسئت .کزائئت بئه
فتح و کسر کاف بهمعنای همسانی در برخی امور است (ابنمنظور222/51 ،؛ مرتضی زبیئدی)521/22 ،
که در اصل اعتبار آن در نکاح ،اختالفی نیست (صاحبجواهر .)12/02 ،در فروع و جزئیا آن اخئتالف
است که آیا به معنای تساوی در اسالم است یا تساوی در ایمان هئل معتبئر اسئتر در جزئیئا تسئاوی در
ً
اسالم هل دیدگاهها یکسان نیست؛ گروهی مطهقا آن را معتبر دانستهاند و گروهئی دیگئر کئه مشئهور فقهئا
هستند ،ضمن پذیرش عدم جواز ازدواج با مشرکان و مشرکا  ،راجع به اهل کتاب بعد از فتوا به عئدمجئواز
تزویج زن مسهمان با مرد کتابی ،ازدواج مرد مسهمان را با زن کتابی بهصور ازدواج موقت جایز دانستهاند
بازجست احکام تکهیزی ازدواج زن شیعه با مرد سنی است.
(همو 22 ،تا .)05موضوع این نوشتار،
ِ
ً
ٔ
درباره جواز ازدواج مرد شیعی با زن اهئلسئنت ائاهرا اختالفئی نیسئت و جئواز را اقتضئای همئ
اما
اطالقا و عموما نکاح دانستهاند که برای این جواز مانع خاصی وجود ندارد (صاحبجواهر98/10 ،؛
فاضل هندی ،)28/0 ،هرچند برخی از محققان قول به عدمجئواز در ایئن مئورد را نیئز بئهعنئوان حکئایتی
ثابتنشده از سالر نقل کرده و احتمال دادهاند که ممکن است مراد سالر ،عدمجئواز در خصئوص ناصئبی
باشد نه مطهق اهلسنت (صاحبجواهر)91/10 ،؛ زیرا در خصوص عدمجواز ازدواج با ناصبی که آشکارا
ً
با اهل بیت(ع) دشمنی میکند ،ااهرا خالفی نیست (همو .)308 ،برخی ضمن انتساب قول عدمجواز بئه
مشهور و این استدالل که زن ممکن است به عقیدۀ شوهرش گرایش پیدا کند ،خیهی سریع از ایئن موضئوع
ً
عبور کردهاند (عالمه حهی ،مختلف الشیعة .)890/0 ،ازجمهه فقیهانی که به اصئل مسئلهه تقریبئا بئهطئور
مبسوط پرداخته  ،صاحب حدائق است .وی پس از طرح مسلهه و انتساب قول جواز به اکثر متأخران ،ااهئار
کرده است« :این دیدگاه متأخران ،مبتنی بر مذهب آنهاست که قائل بئه اسئالم مخالزئان هسئتند و اجئرای
احکام اسالم را بر آنها جاری دانستهاند .اما بنا بر مذهب متقدمان که بئه کزئر و نصئب مخالزئان گئرایش
دارند و هیچکدام از احکام اسالم را بر آنها جاری نمیدانند مگر در موارد تقیه ،این دیدگاه (جئواز ازدواج)
جایی ندارد ،بهکه الزم است حکل به عدمصحت نکاح با مخالزان نمود ،هموند سایر کزار» (.)33/88
صاحب حدائق در ادامه ضمن نقل روایا متعددی دال بر کزر مخالزان و عدمجواز ازدواج با آنان ،بئه
دو مورد استناد کرده است (البته وی راجع به مرد مخالف هل نظر مشابه دارد) .5 :موردی کئه اهئل شئ و
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تردید یا استضعاف باشند که کزر آنان ثابت نیست ،درنتیجه همچنان در جرگ مسئهمانان بئاقی میماننئد و
تزویج با آنها بدون اشکال است؛  .2مواردی که تقیئه باشئد و ازدواج از بئاب تقیئه صئور گیئرد (همئو،
 .)15/22او روایا محل بحث را ،ازجمهه روایتی که نشان میدهد امام عهی(ع) دخترش را به ازدواج عمر
ً
ً
درآورده ،صریحا ذکر نکرده اما تهو یحا به آنها اشاره و آنها را حمل بر تقیه کرده است( .همو).
صاحبجواهر ضمن نقل ادل طرفین و تأیید دیدگاه جواز ،ااهار کئرده اسئت :افئزون بئر همئ اینهئا
بهعنوان مؤید میتوان به تزویج امیرمؤمنان دخترش را به عمر و تزویج عبدالههبنعمربنعثمئان بئا فاطمئه،
بنتالحسین و نیز تزویج مصعببنعمر با سکینه ،بنتالحسین استناد یا استدالل کرد (.)525/02
ً
درخور توجه اینکه صاحبجواهر ضمن اینکه از دیدگاه جواز ازدواج کامال دفاع میکنئد ،درعئین
نکت
ِ
حال اصل جواز این ازدواجها و نمونههای ذکرشده را مقتضای ی ضرور زمانی مستمر میداند که مجوز
این امو ر و حتی بیش از این امور است و در ادامه ااهار کرده است :بهه ،اگر زمانه منقهب و کهم حق حاکل
شود ،دیگر در آن زمان فروج و دماء ،متکافی و مساوی نخواهد بود و ممکئن اسئت در آن شئرایط ،احکئام
اسالم بر آنها مترتب نشود (همو).
ازنظر پیشین تحقیق ،جز آنچه در کهما فقیهان در باب نکاح کئلوبئیش مطئرح شئده اسئت (ماننئد
صاحب حدائق و صاحبجواهر) ،مقالهای در این خصوص وجود ندارد ،ازایئنرو مقالئ حاضئر درصئدد
عهمی کاربردی است.
پاسخگویی به این نیاز
ِ

پیش از ورود در نقل اقوال و ادله ،چند نکته را متذکر شد :نخست .محل بحث این نوشتار دربئارۀ مئرد

سنی غیرناصبی است؛ چراکه عدمجواز نکاح زن شیعی با مرد ناصبی بهسئبب کزئرش محئل اتزئاق اسئت
(مازندرانی551/5 ،؛ ابنفهد حهی025/0 ،؛ محقق کرکی)522/52 ،؛ دوم .موضوع بحث در غیرتقیه است؛
یعنی سؤال آن است که ازدواج زن شیعی با مرد سنی در حالت غیرتقیه روا است یا خیئرر زیئرا ازدواج آنئان
در صور تقیه جایز خواهد بود ،همو طور که برخی تزویج دختر عهی(ع) به خهیزه را از همین باب شمرده
اند (صاحبجواهر .)525/02 ،سوم .محل کالم در خصوص زنی است که با ازدواج با مخالف ،مذهبش را
از دست نمیدهد .درصورتیکه با این ازدواج بهطور یقین ترک مذهب خواهد کرد ،بئدون شئ ازدواجئش
جایز نیست؛ زیرا فقیهان شیعه ترک مذهب امامیه به اهلسنت را جایز نمیدانند ،هرچند احکام مرتئد را بئر
آن مترتب نمیکنند.
نظر نگارندگان ،جواز مطهق نکاح دختر شیعی با مرد سنی اسئت و دلیئل آن افئزون بئر روایئا وارده،
اطالقا و عموما باب نکاح ،تطورا زمانی و مکانی است که بر اثر آن ،تغییرا عمدهای در شئناخت،
فهل و آگاهی زنان جوامع اسالمی اتزاق افتاده است.
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 .1حکم تکلیفی نکاح زن شیعی با مرد سنی
راجع به حکل تکهیزی ازدواج زن شیعی با مرد سنی سه دیدگاه وجود دارد.
ً
أ .جواز مطلق :ازجمهه فقیهانی که ااهرا بهطور مطهق این نکاح را مجئاز دانسئتهاند ،محقئق حهئی و
ابنفهد است .محقق حهی دو روایت و دو دیدگاه را مطرح میکند و روایت اکتزای به اسالم را برمیگزیند و
البته بر استحباب رعایت ایمان بهویژه در خصوص ازدواج زن شیعی تأکید میکند .)222/2( 5روشن است
ک ه استحباب انتخاب زوج شیعی ،مالزم کراهت تزویج با مخالف نیست تا گزته شود این قول به قول جئواز
با کراهت برمیگردد .ابنفهد حهی نیز چنین مینویسد :تسئاوی در اسئالم ،شئرط در صئحت عقئد نکئاح
است .اما آیا تساوی در ایمان نیز شرط استر ااهر آن است که خیئر ،لکئن مسئتحب اسئت و د ٔ
ربئاره زن
شیعی تأکید بیشتری دارد (022/0تا.)025
ب .عدمجواز مطلق :دیدگاه دیگری که بسیاری از فقیهان برگزیدهاند ،عدمجواز اسئت و گروهئی بئر
این مسلهه نقل شهر کردهاند (صاحبجواهر )10/02 ،و حتی در ریاض

از خاف ( ،)225/2مبساط

( ،)525/2سرائر ( )112/2و سالر ( )525و ابنزهره ،غنیة النزوع ( )020بر تحریل این نکاح ،نقل اجماع
کرده است ( .)250/55فخرالمحققین مینویسد :در نکاح ،کزائئت معتبئر اسئت؛ ازایئنرو تئزویج زن بئه
غیرکزو جایز نیست .مراد از کزائت ،تساوی در اسالم و ایمان است .بنابراین ،تئزویج زن مسئهمان باایمئان
(شیعه) تنها به مرد مسهمان باایمان جایز است ،اما مرد مئؤمن میتوانئد بئا هئر زن مسئهمانی ازدواج کنئد
ً
( .)25/0البته از عبارا شیخ طوسی در خف و مبسط که تعبیر به ایمان کرده اسئت ،نمیتئوان صئریحا
شرط امامیبودن را استنباط کرد .او مینویسد :در نکاح ،کزائت معتبر است و کزائت عبار است از ایمان
و امکان قیام به نزقه (الخف 225/2 ،؛ المبسط  .)525/2 ،صاحب جضمع المقضصد بهطور مبسوطتری بر
اشتراط ایمان زوج در صور مؤمنبودن زوجه تأکید میورزد و مینویسد :گروهی از فقیهان ،اسئالم را در
حصول کزائت کافی میدانند؛ مانند مزید و ابنسعید که یا به این دلیل است که ایمان همو اسالم اسئت یئا
ً
بهمنظور عدمدلیل بر اشتراط ایمان ،ولی اکثرا با ایشان مخالف هستند و در ادامه ادلهای را بئر مختئار خئود
ذکر میکند (521/52تا.)505
ج .جواز با کراهت :برخی نیز گزتهاند ازدواج زن مؤمنئه بئا مخئالف ،مکئروه اسئت؛ ازجمهئه مزیئد
( ،)152ابنحمزه ( )215و یحییبنسعید حهی ( .)202ابنسئعید مینویسئد :تئزویج بئه شئارب خمئر،
متظاهر به فسق و مخالزی که اعتقادش پسئندیده نیسئت ،مکئروه اسئت ...و مسئهمانان در نکئاح و دمئاء،
 . 5و هل یشترط التساوي في اإلیمانر فیه روایتان  :أاهرهما االکتزاء باإلسالم و إن تأکد استحباب اإلیمان و هو في طرف الزوجة أتل ألن المئرأ تأخئذ مئن دیئن
بعهها .نعل ال یصح نکاح الناصب المعهن بعداو أهل البیت(ع) الرتکابه ما یعهل بطالنه من دین اإلسالم.
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کزو هل هستند و شایسته نیست زن شیعی با مخالف مستضعف ازدواج کند ،ولی مرد شیعی جایز است
هل ِ
با زن سنی مستضعف ازدواج کند ( .)202از مجموع سخن ایشان جواز با کراهت استزاده میشود.

 .2ادلۀ اقوال
این به بیان ادل هری از دیدگاههای سهگانه میپردازیل.
 .1 .2ادلۀ قول جواز مطلق
همو طور که اشاره شد گروهی بر این باورند که ازدواج دختر شیعی با مرد سنی جایز اسئت .مهمتئرین
دلیل آنان سنت قولی و پس از آن ،سنت فعهی و جواز توارث است که در ادامه بیان میشود.
أ .سنت قولی :قائالن این دیدگاه به چهار روایت که صریح یا ااهر در جواز هسئتند ،اسئتناد کردهانئد
(شهید ثانی225/2 ،؛ صاحبجواهر.)522/02 ،
ٔ
صحیحه عبدالههبنسنان که اهور در جئواز ایئن نکئاح دارد« :میگویئد از امئام صئادق(ع)
نخست.
پرسیدم انسان با چه چیزی مسهمان میشود و ازدواج با او و ارثبردن از او صحیح میشودر و با چه خئون
او حرام می شودر حضر فرمودند :اگر اسالم آشکار سازد خونش حئرام و مناکحئه و تئوارث بئا او حئالل
خواهد شد» (حر عامهی .)338/80 ،روایت ابنسنان صحیحه است (صاحبجواهر )300/10 ،و داللت
آن نیز بر جواز نکاح زن امامی با مرد مخالف ،ااهر است.
ٔ
صحیحه عمربنابان که از امام صادق(ع) دربارۀ مستضئعزین میپرسئد و حضئر میفرماینئد:
دوم.
«ایشان اهل والیت هستند .پرسیدم چه جور والیتیر فرمودند :منظورم والیت در دین نیست و لکن والیت
در مناکحه ،توارث و معاشر است .اینان نه مؤمن و نه کافر هستند .دستهای از آنان امید بئه امئر خداونئد
دارند» (حر عامهی .)330/80 ،این روایت که سند معتبری دارد به صراحت ،نکاح بین شیعه و مستضعزان
از مخالزان را تجویز می کند و به عموم و اطالقش ،نکاح زن امامی با مرد مخالف را نیز روا میدارد.
سوم .روایتی است از فضیلبن یسار که از امام باقر(ع) دربارۀ ازدواج زن عارفه (شیعه) با ناصبی سئؤال
میکند .حضر میفرمایند« :خیر؛ زیرا ناصبی کافر است .میپرسد :با کسی کئه نئه ناصئبی و نئه عئارف
است چهر حضر میفرمایند :غیر چنین فردی ،برای من محبوبتر است» (همئو .)111/22 ،البتئه ایئن
ّ
روایت بهدلیل ابوجمیهه ،مزضلبنصالح اسدی ،ضعیف ،کذاب و واضع حدیث معرفئی و تضئعیف شئده
است (ابنغضائری .)55 ،در داللت حدیث نیز باید گزت که از جمه «غیره أحب ّ
الی منه» میتوان جئواز
با کراهت را استزاده کرد.
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ا ْ
ْ
ٔ
صحیحه ابناعین که از امام صادق(ع) راجع به آی « ِإال ال ُم ْس َتض َئع ِز َین» 5میپرسئد :حضئر
چهارم.

میفرمایند« :ایشان اهل والیت هستند .باز میپرسد :چگونه والیتیر میفرمایند :والیئت در دیئن نیسئت،
بهکه والیت در مناکح ه ،توارث و مخالطه است .آنان نه مؤمن هستند و نه کافر و امیدوار امر الهی هسئتند»
(حر عامهی .)111/22 ،این روایت ازنظر سند صحیحه است و صزوانبنیحیی که در سهسهه واقع شئده از
اصحاب اجماع و مورد اعتماد است .مزاد این روایت که هموند روایت نخست است ،با اطالقش داللت بر
جواز مناکحه با مخالزان مستضعف دارد.
از مجموع این روایا می توان جواز ازدواج زن امامی با مرد مخالزی را که مستضعف است و ناصبی و
معاند نیست ،استزاده کرد .برخی خواستهاند بگویند مراد از جواز مناکحه در ایئن روایئا  ،مناکحئه میئان
خود مخالزان است ،اما با اهور این روایا ناسازگار اسئت؛ چئه آنکئه شئکی در جئواز مناکحئه آنئان بئا
ً
خودشان وجود ندارد (صاحبجواهر )522/02 ،و اصوال نکاح هر قئومی بئرای خئودش جئایز و صئحیح
است (طوسی ،تهذیب االحکاض  .)222/2 ،صئاحبجواهر از اینکئه برخئی در نصئوص یادشئده مناقشئه
کردهاند ،ااهار شگزتی میکند .مناقش آنان چنین است که سند این روایا  ،قصور دارد و در تجویز مؤمنئه
با مخالف ،صراحت ندارد و نهایت چیزی که از آنها استزاده میشود ،عمومیتی است که قابهیت تخصیص
به عکس را دارد؛ یعنی تزویج مؤمن با مخالزه ،زیرا اخباری که در آغاز ذکر شئد صئریح در منئع از تئزویج
مؤمنه با مخالف است و درنتیجه ،تعارض به نحو عام و خاص میان این دو دسته روایئا حاصئل میآیئد و
الزم آن است که اول بر دوم حمل شود (یعنی مراد از جواز ،جواز نکاح مرد امئامی بئا زن مخئالف اسئت)
(صاحبجواهر.)522/02 ،
ٔ
صاحبجواهر در پاسخ پندار یادشده مینویسد :برخی از روایا مجوزه مانند صحیحه ابنسنان و جز
آن ،با این جمع سازگار نیست و اینکه گزته شود در صحیح ابنسنان ،مراد از جواز مناکحه ،تنها خصئوص
نکاح مرد مؤمن با زن مخالزه باشد و در دماء ،تکافو وجود داشته باشد نئه در تنئاکح ،بسئیار بعیئد اسئت.
َ َ
درحالیکه امام باقر(ع) با انکار در روایت هشامبنحکل میفرمایند« :آیا خونهایتان برابر باید ولی فروجتان
خیرر!» (حر عامهی .)00/80 ،افزون بر این ،روایت مذکور درصدد بیان اتحاد حکل مئؤمن و مسئهمان در
این امور ااهری و اختالفشان در کزر و ایمان باطنی است و از این سخن روشن میشود که احتمئال نئدارد
مراد از اسالم در این روایت ،ایمان باشد؛ زیرا محتمل نیست که منظور امام(ع) جواز مناکحئه مخالزئان بئا
هل باشد و فساد این مطهب واضح است و از شخصی که کمی از فقه بهرهمند است ،شایسئته نیسئت .ایئن
َ ًَ َ
ْ َْ َ
ُ َ ً
الر َجال َو ِّ
 .5إ اال ْل ُم ْس َت ْض َعز َین م َن ِّ
الن َس ِاء َوال ِولد ِان ال َی ْس َت ِط ُیعون ِحیهة َوال َی ْه َتدون َس ِبیال (نساء.)15 :
ِ ِ
ِ
ِ
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سخن که روایا جواز از روی ضرور بهسبب تقیه و امثال آن صادر شده است نیئز صئحیح نیسئت و ای
کاش می دانستل انگیزۀ بیان چنین خرافاتی چیستر و چگونه امکان دارد این ضرور  ،سبب امئوری شئود
که ضروری دین هستند؛ مانند الحاق اوالد ،ارث و امثال آنها (صاحبجواهر.)303/10 ،
ب .سنت فعلی :ازجمهه دالیهی که فقها برای دیدگاه جواز به آن استناد کردهاند ،اخباری است کئه بئه
فعل معصوم و برخی نزدیکان معصوم مرتبط است.
نخست .صاحبجواهر مینویسد :بارها از امام سجاد(ع) درحالیکه از ازدواج بئا برخئی افئراد و بئه
تزویج درآوردن بعضی مردم بر او گهه میکردند ،این سخن شنیده شد که« :خداوند هر َپسئتی را بئا اسئالم

باال ُبرد و با آن هر ناقصی را کامل کرد و سرزنش را مرتزع سئاخت .بنئابراین ،هئیچ سرزنشئی بئر مسئهمان
نیست .سرزنش از ِآن جاههیت است» (حر عامهی08/80 ،؛ صاحبجواهر .)303/10 ،حر عامهی چندین
روایت را با همین مضمون نقل میکند ( .)08/80مراد حضر آن اسئت کئه ِصئرف اسئالمآوردن ،سئبب

رفعت و شرافتیافتن انسان میشود ،بنابراین ازدواج با مسهمان منعی ندارد.

دوم .روایتئئی در خصئئوص اینکئئه امیرمؤمنئئان(ع) دختئئرش را بئئه عمئئربنخطئئاب تئئزویج فرمئئود.
َ ُ
هشامبنسالل از امام صادق(ع) دربارۀ تزویج ام کهثوم روایت میکند« :ان ذل فرج غ ِصبناه» (حر عامهی،

)115/22؛ یعنی این ناموسی است که از ما غصب شد .این روایت را کهینی در کافی نقئل کئرده و سئند آن
صحیح است ( .)021/1ااهر حدیث بر تقیه و ضرور  ،داللت دارد .البته همو طئور کئه صئاحبجواهر
نوشته است ،این تقیه نوعی تقیه زمانی است که در احکام صحت جاری میشود (5.)525/02

سوم .روایتی که هشامبنسالل از امام صادق(ع) نقل کرده است .هنگامی کئه عمئر دختئر عهئی(ع) را
ُ
خواستگاری کرد ،حضر فرمودند« :او هنوز کودک است .عمر نزد عباس عموی حضر رفئت و گزئت:
آیا من مشکهی دارمر عباس از ماجرا سؤال کرد .عمر گزت :دختر پسر بئرادر را خواسئتگاری کئردم ولئی
پاسخ رد شنیدم .سوگند به خدا سقایت زمزم را از شما میستانل ،کرامتی برای شما باقی نخواهل گئذارد ،دو
شاهد بر او اقامه خواهل کرد که سرقت کرده است و دستش را قطع میکنل .عباس خدمت حضئر آمئد و
ماجرا را شرح داد و از ایشان خواست امر نکاح دخترشان را به او بسپارند و حضر نیز چنین کردنئد (حئر
عامهی .)303/80 ،نظر به تهدیدهای سخت عمر و اینکه عباس تقاضئای برعهئدهگرفتن موضئوع میکنئد،
معهوم میشود که نکاح یادشده ،انجام شده است ،ولی بههرحال ،نکاح ضئروری و تحئت شئرایط تقیئهای

 . 5نعل هي التقیة الزمانیة التي سنشیر إلیها الجاري عهیها أحکام الصحة ،و قد تکرر من عهيبنالحسین عهیهما السالم لما أنکر عهیه النکاح من بعئ
إنکاحهل.

النئاس و

حائری و دیگران؛ تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و /...

11

بوده است .البته حتی اگر ازدواج هل صور نگرفته باشد ،باز هئل داللتئی بئر ممنوعیئت کهئی ازدواج زن
ً
شیعی با مرد سنی ندارد ،زیرا وضعیت ارتباط عهی(ع) با خهیز دوم کامال روشن است.
روایت مربوط به تزویج دختر امیرمؤمنان به عمربنخطاب اهور در تقیئه
ممکن است ایراد شود که دو
ِ

دارد ،زیرا در روایتی امام(ع) فرمود« :این عرض(ناموس) از ما غصب شد» .در روایت دوم هئل امئام(ع) از
ابتدا بهانه آورد و در ادامه بهدلیل تهدیدا خهیزه مجبور به رضایت شد .در پاسئخ ایئن ایئراد هئل میتئوان
گزت :بعد از آن ادل دال بر جواز ازدواج که به برخی از آنها اشئاره شئد؛ ازجمهئه عمومئا و اطالقئا و
قواعد حاکل بر باب نکاح ،توجیه این دو روایت (سنت فعل) دشوار نیست؛ زیرا صرف اینکه امام(ع) از این
عمل به غصب تعبیر فرمود یا آن برخورد امیرمؤمنان(ع) بههیچوجئه نمیتوانئد مسئتهزم تقیئه باشئد ،چئون
ممکن است گزته شود :امیرمؤمنان(ع) به هر دلیهی از وصهت با خهیزه امتناع داشتند .دوست نداشتند دختر
نوجوان و طاهرۀ خودشان از خاندان نبو و امامت را به فردی که مالکهای مدنظر ایشان را نداشت تزویج
کنند و بعد که آن تهدید توسط خهیزه صور گرفت ،امام(ع) ناگزیر شئد بئه ایئن وصئهت رضئایت دهئد.
درحقیقت اگر این روایت درست باشد ،چیزی که مجوز تندادن به این امر شد اضطرار است کئه از عوامئل
رافعه است (مصطزوی .)522 ،پس بحث تقیه و حرمت تزویج نبوده است .امام(ع) هل مثل هئرکس دیگئر
ممکن است بهرغل عدم ممنوعیت شرعی این ازدواج ،از ابتدا به دالیهی با این ازدواج موافئق نباشئد .ضئمن
اینکه اگر در تقیه یا نبودن تقیه ش شود ،ااهر این است که مقتضای اصل ،نبودن تقیه است.
چهارم .روایاتی که در خصوص ازدواج عبدالههبنعمربنعثمان با فاطمه بنتالحسین(ع) (ابئنزهئره،
محمدبنحمزه88 ،؛ به نقل از صاحبجواهر )303/10 ،و نیز تزویج مصعببنزبیر با سکینه بنتالحسین
وارد شده است (ابنخهکان )313/8 ،که البته باتوجهبه اینکه ابنخهکان ،نقل صحیح و ناصئحیح را بئه هئل
آمیخته است ،تنها میتواند بهمثاب شاهدی در نظر گرفته شود.
ج .جواز توارث و قصاص سنی و شیعه :از منظئر فقئه امئامی ،شئیعه و سئنی هئل از یکئدیگر ارث
میبرند (ابوالصالح حهبی022 ،؛ سالر دیهمی252 ،؛ طوسی ،الخاف 22/2 ،؛ ابئنادریئس )222/0 ،و
هل بهواسط قتل یکدیگر قصاص میشوند (حهی111/2 ،؛ ابنفهد حهی .)550/1 ،در واقئع ،مئانع ارث و
قصاص ،کزر است و چون طبق دیدگاه مشهور ،مخالزان (غیرناصبی) محکوم بئه اسئالم هسئتند ،بنئابراین
توارث و قصاص جریان مییابد .ازاین روست که امام(ع) از اینکه بین شیعه و سنی توارث و قصاص برقئرار
باشد ولی مناکحه جاری نباشد ،ااهار استنکار و استبعاد میفرمایند .در مرسه عهیبئنبئالل آمئده اسئت:
َََ َ َُ َ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َُ ُُ ُ ُ
وجک ْل» (حر عامهی .)22/22،آیا خونهای شما برابئر باشئد ولئی فروجتئان
«أتتکافأ ِدماؤکل و ال تتکافأ فر
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خیرر هرچند سند این روایت بهسبب عهیبنبالل (اردبیهی112/5 ،؛ خوئی )021/52 ،مرسئهه اسئت ،امئا
میتواند بهعنوان شاهد استناد شود.
 .2 .2ادلۀ قول عدمجواز مطلق
چند دلیل بر منع ازدواج زن شیعه با مرد مخالف ذکر شده است که به ذکر و تحهیل آنها میپردازیل.
أ .اجماع :صاحبجواهر در آغاز بحث ،منع از ازدواج مذکور را مشهور بین فقیهان امامیه میداند ،اما
از آن اضراب کرده و به نقل از برخی از اعالم مانند شیخ طوسی در خف و مبساط  ،ابئنزهئره در غنیا و
سالر در مراسم ،ممنوعیت این نکاح را اجماعی میشمارد (.)12/02
ً
به نظر میرسد اجماع نقلشده فاقد وجاهت باشد؛ زیرا اوال این اجماع مدرکی است و بسئیار محتمئل
است که مدرک اجماع کنندگان روایاتی باشد که نقل خواهد شد و اجماع بر فرض برخورداری از حجیئت،
ً
ً
باید تعبدی باشد نه مدرکی؛ ثانیا چنانچه خواهیل دید اساسا موضوع منع نکاح مؤمنه با مخالف ،مخالزئان
ً
جدی دارد و تحقق چنین اجماعی ،غیرمحقق است؛ ثالثا در اجماعئا منقولئه بسئیار دیئده میشئود کئه
اجماعکنندگان بهسبب اعتقادا قهبی ،موضوعی را به عموم فقیهان نسبت دادهانئد ،درحئالیکئه موضئوع،
اجماعی نبوده است .در این بحث نیز به نظر میرسد این اجماع بر پای پنئدار نادرسئتی اسئت کئه برخئی
داشتهاند؛ برای نمونه سیدمرتضی مینویسد« :اصحاب ما بر این باورنئد کئه کزائئت در دیئن دارای اعتبئار
است ،زیرا در میان امئت اسئالمی در ممنوعیئت ازدواج زن مسئهمان مئؤمن بئا کئافران ،خالفئی نیسئت»
(عهلالهدی .)180 ،ممکن است کسی توهل کند این عبار سیدمرتضی بر جوازنداشتن داللت دارد ،زیرا
در کنار مسهمه ،وصف مؤمنه را نیز افزوده است که بهمعنای زن امامی است و مراد از کافران نیز اعل است و
شامل مخالزان میشود .لکن روشن است که مراد سید از کافر ،در برابر مسهمان است؛ یعنی هم مئذاهب
اسالمی اتزاق دارند که زن مسهمان و مؤمن نمیتواند با کافران ازدواج کند ،حتی صاحبجواهر پس از نقل
اجماع بهشد در آن تردید کرده است و میگوید :از آنچه گزته شد روشن میشئود کئه قائئل صئریحی از
قدما بر ممنوعیت تزویج مؤمنه به مخالف ،وجود ندارد (.)90/10
ب .کفر و نصب مخالفان :ممکن است برای ممنوعیت ازدواج زن امامی با مرد مخالف به کافربودن
ً
مخالزان استناد شود؛ به این صور که گزته شود ازدواج زن مسهمان با کافر اجماعا جایز نیسئت( 5فاضئل
هندی )222/2 ،و مخالف نیز کافر است و درنتیجه ازدواج زن امامی با مخالف ممنوع است.
صاحب حدائق موافق کزر هم مخالزان است و تخصیص کزر را به ناصبیان ،خالف روایا میدانئد.
 .5و الخالف في أنه ال تحل المسهمة عهی أحد من أصناف الکزار.
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این ادعای بحرانی بر چند پایه استوار است .او بر این باور است که امامت از ضروریترین ضروریا دیئن
محمدی(ص) است و روایاتی را در این خصوص ذکئر میکنئد5.در ادامئه میافزایئد مئراد از اسئالم ،دیئن
َ ا ْ َ
ا ِّ
پیامبر(ص) است؛ « ِإن الد َین ِع ْند اله ِه ِاإل ْسال ُم» (آل عمران )51 :و این اسالم در آخر عمر ایشان و با والیت
ُ
ْ َْ ْ ُ َ ُ
کامل شد؛ «ال َی ْو َم أ ک َمهت لک ْل ِد َینک ْل» (مائده .)0 :هر شخصی اسالم را با این مجموعه قبئول کنئد ،مئؤمن
ً
ً
ً
است و اگر آن را ااهرا بپذیرد ولی در دل معتقد نباشد ،ااهرا محکوم بئه اسئالم ولئی واقعئا منئافق اسئت.
ً
بنابراین اگر کسی اسالم یا بخشی از آن را انکار کند ،از جرگه اسالم کامال خارج و در زمئرۀ مرتئدان داخئل
میشود .بنابراین ،منکر امامت و والیت ،محکوم به کزر است (بحرانی ،الشهضب الثضقب.)50 ،
به نظر میرسد در میان قدما و تعدادی از متأخران ،قول به کزر مخالزان راجح بوده اسئت (مزیئد51 ،؛
ابنفهئد حهئی12/5 ،؛ طوسئی ،تهاذیب االحکاض 001/5 ،؛ ابئنادریئس011/5 ،؛ عالمئه حهئی ،منتها
المطلب122/5 ،؛ مازندرانی .)551/5 ،بحرانی در تزسیر اسالم هل بر این نکته تأکید میورزد که مخالزت
برخی از ارکان اسالم مانند والیت ،سبب خروج از اسالم میشود .او بر این باور است که روایاتی که اسالم
را تنها اقرار به توحید و رسالت معرفی کردهاند ،راجع به جاهالن به امر امامت و والیت است که در غیر این
صور  ،منکر والیت ،مسهمان هل نیست (بحرانئی ،الشئهاب الثاقئب .)10 ،وی در قسئمتی دیگئر ثابئت
میکند کئه مئراد از ناصئبان در روایئا  ،مخالزئان هسئتند و بئر ایئن مطهئب پئنج دلیئل مئیآورد (همئو،
502تا .)512او با این دیدگاه کالمی ،ممنوعیت مناکحه و توارث با مخالزان را بهطور مطهق اثبا میکند.
جوهرۀ این بحث ،کالمی و اعتقادی است؛ اما اکثر متأخران ،مخالزان غیرناصبی را کافر نمیشمارند و
معتقدند که برای درآمدن در حهق مسهمانان ،شهادتین کزایت میکند .به نظر میرسد اثبا کزر مخالزئان
ً
با این دسته روایا که اکثرا ضعف سندی هل دارند ،چندان موجه به نظر نمیرسد .کزر در این روایئا بئه
قرین روایا مقابل ،بهمعنای کزئر اخئروی و محرومیئت از مقامئا سئرای دیگئر اسئت یئا در عئذاب و
مجازا  ،به کافران مهحق میشوند (همو .)12 ،ایئن حمئل ،قئراین و شئواهد بسئیاری نیئز دارد؛ ازجمهئه
روایا و سیرۀ امامان(ع) که با مخالزان ،مناکحه و مراوده داشتهاند و میان شئیعه و سئنی ،تئوارث را برقئرار
دانستهاند و در مجموع ،احکام اسالم بر آنها جئاری میشئده اسئت .صئاحب وسئائل ،صئحیحهای را از
عبدالههبنسنان از امام صادق(ع) نقل می کند که حضر در پاسخ این پرسئش کئه انسئان بئا چئه امئوری
آوردن آشکار حرام میشود و مناکحه و توارث
مسهمان و محقونالدم میشود ،میفرمایند« :خونش با اسالم ِ
 .5ن  :کلین  ،اصطل کضف  ،ج . 22 ،25 ،55/2یکی از این روایا روایتی است که زراره از امام صادق(ع) روایت میکند که اسالم بر پنج پایه بنئا شئده اسئت:
نماز ،زکا  ،حج ،روزه و والیت .سپس میگوید :پرسیدم کدامی برتر استر فرمود :والیت از همه برتر است ،زیئرا کهیئد آنهئا محسئوب مئیشئود و والئی،
راهنمای بر آن چهار امر است.
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او نیز جایز میشود» ( .)112/22درهرحال ،میان فقیهان متأخر امامیه ،کزر مخالزان بهجز نواصب طرفدار
زیادی ندارد و استناد ممنوعیت نکاح زن امامی برای مرد مخالف به آن ،مقبول نیست .شاهد بر این مطهئب
که مراد از ناصبی هم مخالزان نیست ،روایت فضیلبنیسار است که از امام باقر(ع) میپرسد« :آیا میتوان
زن شیعی را به مرد ناصبی دادر فرمود :خیر ،زیرا ناصبی کافر است .باز سؤال میکند :بئه سئنی غیرناصئبی
چطورر میفرماید :غیر او را بیشتر خوش میدارم» (همو.)111/22 ،
بر این اساس ،ادعای ناصبی بودن هم مخالزان نیز پذیرفتنی نیست .صاحب حدائق به روایاتی اسئتناد
می کند که ناباوران به والیت ائمه(ع) را در شمار ناصبان آورده است .ابنادریس حهی در اواخر سرائر به نقل
از کتاب مسضئل الرجضل می نویسد :فردی به امام ابوالحسن هئادی(ع) نامئه مینویسئد و میپرسئد :آیئا در
آزمایش ناصبی چیزی بیشتر از این نیاز است که او جبت و طاغو را بر امام ،ترجیح میدهدر حضر در
پاسخ نگاشتند :هر آن کس که چنین است ،ناصبی است (به نقئل از صئاحب جئواهر12/1 ،؛ و نیئز :حئر
عامهی )500/21 ،یا در روایت دیگری امام صادق(ع) میفرمایند :ناصبی کسی است که بئا شئما شئیعیان
دشمنی کند (همو.)222/22 ،
ً
شیخ انصاری نیز در بحث کزر مینویسد :ااهرا کافر کسی است که حکل به نجاسئتش شئده اسئت؛
ُ
گرچه اسالم را بهعنوان نحهه اتخاذ کرده باشد؛ مانند نواصب ،غال و مرتد ،اما چنین افرادی در زمان نزول
آیه وجود نداشتهاند . ...بنابراین ،مسهمان شامل مخالزان نیز میشود و مؤمن در زمان نزول آی نزئی سئبیل،
 5کسی است که اقرار به شهادتین کند و خالصه آنکه اسالم و ایمان در زمان نزول آیه به ی معنا بوده است.
اما روایاتی که بهسبب انکار والیت ،بر کزر مخالزان داللت میکند ،با ادلهای که هم احکام اسئالم ماننئد
تناکح ،توارث ،حرمت دماء ،مصونیت اموال و ...را بر آنان جاری میسازد ،تئوان مقابهئه نئدارد و درنتیجئه
خریدوفروش با مخالزان (حتی بیع کنیز) جایز است ،مگر به حرمت تزویج مؤمنه با مخالف ،قائل شویل؛
ولی اقوا عدم تحریل است (112/0تا.)112
ج .روایات تفسیر کفو به ایمان :در تعدادی از روایا  ،شرط ازدواج صحیح را ،کزوبودن زوجین ذکر
ِ
کرده و کزوبودن به همسانی در دین تزسیر شده است «و المؤمنئون بعضئهل اکزئاء بعئ » (حئر عئامهی،
 .) 15/22روشن اسئت کئه میئان شئیعه و سئنی تغئایر در اعتقئاد وجئود دارد .امئام نقئل میفرماینئد کئه:
« پیامبر(ص) بر منبر رفت و . ...شخصی سئؤال کئرد بئا چئه کسئی ازدواج کنئیلر حضئر فرمودنئد :بئا
هلکزوها .پرسید :هلکزو ها چه کسانی هستندر دو بار تکرار فرمودنئد :المؤمنئون بعضئهل اکزئاء بعئ »
ََ ْ
ً
َ ْ َ ّ ْ َ
َ « .5و لن َیج َعل اله ُه ِلهک ِاف ِر َین عهی ال ُم ْؤ ِم ِن َین َس ِبیال» (نساء. )525 :
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(کهینی.)002/1 ،
ً
روشن است که در عصر پیامبر(ص) ایمان قطعا بهمعنای امامیبودن کئاربرد نداشئته و صئدر حئدیث
ً
کامال مؤید این نکته است که حضر درصدد بیان لزوم هلدینبودن زن و مرد در ازدواج هسئتند .یکئی از
محققان بعد از آنکه سند روایت پیشگزته را بهسبب ارسال تضعیف میکنئد ،مینویسئد :ایمئان در اخبئار
نبوی(ص) مرادف با اسالم است؛ چراکه معنای خاص ایمئان ،اصئطالحی جدیئد اسئت (فاضئل هنئدی،
.)52/2
د .روایات منع از ازدواج با مخالف :اما مهلتئرین و اصئهیترین دلیئل مانعئان نکئاح زن امئامی بئا
مخالف ،روایاتی است که در این باب وارد شده است که به چند مورد بسنده میشود.
نخست .فضیلبنیسار میگوید « :به امام صادق(ع) عرض کردم :خواهر زنی دارم که بئر رأی ماسئت
(شیعه است) .در بصره کسانی که بر رأی ما باشند اندکاند .آیا میتوانل او را به کسی که شیعه نیست تزویج
کنلر فرمود :نه ،هیچ نعمت و کرامتی در این کار نیست .هموا خدای عزوجل میفرماید :زنئان را بئه کزئار
بازنگردانید ،نه اینان بر آنان حاللاند و نه آنها بر اینان» (کهینی055/2 ،؛ حئر عئامهی 5 .)112/22 ،سئند
روا یت ،صحیحه است و حضر با استناد به قرآن کریل ،بر کزر باطنی مخالزان تأکید میورزند.
دوم .فضیلبنیسار در صحیح دیگری میگوید« :از امام صئادق(ع) دربئارۀ نکئاح ناصئبی پرسئیدم،
ً
فرمودند :سوگند به خدا حالل نیست .فضیل بار دیگر میپرسد :نکئاح بئا آنئان (ائاهرا مئرادش مخالزئان
است) چه حکمی داردر حضر فرموند :زن ،عارفه استر گزت :بهه .فرمودند :عارفه قرار داده نمیشئود،
مگر در نزد عارف (کنایه از ازدواج با شیعه است) (همو .)115/22 ،مزاد این روایت هل نهی از ازدواج زن
شیعی با مرد مخالف است.
سوم .صحیح عبدالههبنسنان میگویئد« :از ا مئام صئادق(ع) راجئع بئه نکئاح ناصئبی کئه نصئب و
دشمنی اش شناخته شده است ،پرسیدم .فرمودند :مؤمن با ناصبیه و ناصب با مؤمنه ازدواج نمیکنئد و نیئز
مخالف مستضعف هل با مؤمنه نکاح نمیکند (همئو .)112/22 ،در پایئان حئدیث امئام میفرماینئد :زن
شیعی حق ندارد با مرد سنی حتی اگر مستضعف باشد ،ازدواج کند.
چهارم .در برخی روایا به ازدواج با زنان شکاک و مستضعف از مخالزان امئر شئده و از زندادن بئه
َ
ُ ّ
آنها نهی شده است .در صحیح زراره از امام صادق(ع) نقل شده است کئه« :ت َز او ُجئوا فئی الشئکاک و ال
ُ َ ِّ ُ
مردان اینچنینی ،زن ندهید .در ادامئه امئام(ع)
زنان بدون موضع ،ازدواج کنید ولی به
ِ
تزوجوهل»؛ یعنی با ِ
َ َ
ا
ٌّ َ
َ ا َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ّٰ ا
وه ان ِإلی الکز ِار ال ُه ان ِحل ل ُه ْل َو ال ُه ْل َی ِحهون ل ُه ان» (ممتحنه.)52 :
« .5فال تر ِجع
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ا
حکل را چنین معهل میدارند که زن ،آداب و روش و منش شوهرش را میگیرد و مرد او را بئر دیئن خئودش
مقهور میسازد (اشعری389 ،؛ کهینئی182/3 ،؛ ابنبابویئه308/8 ،؛ طوسئی ،االستبصاضر328/1 ،؛ حئر
عامهی .)333/80 ،از این روایا چنئین اسئتزاده میشئود کئه ازدواج زن شئیعه بئا مئرد سئنی کئه سئبب
ازدستدادن مذهب او میشود جایز نیسئت ،ولئی مئرد امئامی میتوانئد بئا زن سئنی وصئهت کنئد ،زیئرا
تحتتأثیر عقاید او قرار نمیگیرد.
اما همو طور که اصولیان گزتهاند ذکر عهت در حکل ،تعمیل و تخصیص میدهد و اینجا میتوان نتیجه
گرفت که زنی که در معرض تغییر مذهب نیست ،ازدواجش با مرد مخالف جایز است .بنابراین ذکئر عهئت
در ذیل روایت ،داللت بر جواز میکند.
پنجم .فضیلبنیسار میگوید :از امام باقر(ع) دربارۀ زن عارفه پرسئیدم آیئا میتئوانل او را بئه ناصئب
تزویج کنلر فرمود :نه ،چون ناصب کافر است.،پرسیدم او را به مردی که ناصب نیست ،عارف (شیعه) هل
نیست ،تزویج کنلر فرمود :تزویج به غیر چنین فردی برای من دوستداشئتنیتر اسئت (طوسئی ،تهاذیب
االحکض .)020/2 ،
ششم .حهبی در روایتی صحیح از امام صادق(ع) نقل کرده است که« :مردمی از ماوراءالنهئر خراسئان
به حضور حضر رسیدند ،به آنان فرمود :آیا شما با مردم بالد خودتان مصافحه میکنیئدر بئا آنئان ازدواج
می کنیدر آگاه باشید آنگاه که با آنان مصاحزه میکنید ،ریسمانی از ریسمانهای اسالم پاره میشود و هرگاه
که با آنان ازدواج میکنید ،بین شما و خدای متعال هت حجاب میشود (کهینئی .)012/1 ،و ابوبصئیر از
امام صادق(ع) روایت کرده است که ازدواج با یهودیه و نصرانیه افضل است یا بهتر است از تزویج با ناصب
و ناصبیه (همو.)015/1 ،
صاحب حدائق معتقد است :مراد از ناصب که در این روایا و روایا مشئابه آمئده اسئت ،مخئالزی
است که مستضعف نباشد و بر اساس این دیدگاه ،ازدواج با آنها را بهطورکهی مجئاز نمیدانئد (.)00/88
اما این بیان بههیچ وجه قابل دفاع نیست و از روایا مزبور هل این مدعا استزاده نمیشئود ،بهکئه چنانکئه
اشاره شد نقط مخالف آن استزاده میشود و به اعتراف خود صاحب حدائق ،متأخران از اصحاب ،حکل به
اسالم مخالزان (بهجز نواصب) کرده و تزویج با آنان را تجئویز کردهانئد (همئو)؛ ازجمهئه شئهید ثئانی در
کزایت اسالم
ایمان خاص (شیعهبودن) در جانب زوج و
ِ
مسضلک چنین مینویسد :اکثر فقیهان قائل بهاعتبار ِ

در جانب زوجه هستند ،بهدلیل قول امام صادق(ع) از پیامبر(ص) در جواب کسی که پرسید« :با چه کسئی

کزئو
ازدواج کنیلر فرمودند :با هلکزوها؛ پرسید :هلکزوها چه کسانياندر فرمودند :مؤمنئان ،بعضئی هئل ِ
کزئو مؤمنئه
بع هستند» (طوسی ،تهذیب االحکض  .)190/0 ،حدیث ،دال بر این اسئت کئه غیرمئؤمنِ ،
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نیست وگرنه تأخیر بیان از وقت حاجت الزم میآید .همچنین سخن پیئامبر(ص) کئه میفرماینئد« :هرگئاه
ُ
کسی که خهق و دینش را پسندیدید برای خواستگاری آمد ،به او زن بدهید» .روشئن اسئت کئه غیرمئؤمن،
دینش مورد رضایت نیست و نیز روایت امام صادق(ع) که فرمودند« :با زنان شاک مستضعف ازدواج کنیئد
ولی به آنها زن ندهید ،زیرا زن آداب شوهرش را اخذ میکند و شئوهر او را بئر دیئنش مجبئور میسئازد».
همچنین فضیلبنیسار میگوید « :به امام صادق(ع) گزتل :خواهر زنل شیعه است و با این عقیده کسئی در
بصره جز اندکی نیست .آیا میتوانل او را به مخالف تزویج کئنلر فرمئود :خیئر و نعمتئی هئل نیسئت» .در
صحیح عبدالههبنسنان از امام صادق(ع) نیز نهی از تزویج زن شیعی به مخالف مستضعف شده است.
شهید ثانی در ادامه مینویسد :روایا ذکرشده ،هم چیزی است کئه بئرای قئول مشئهور (ممنوعیئت
تزویج زن شیعی به مخالف) اقامه شده است ،ولی استدالل به آنها اشکال دارد؛  .3حدیث اول هل ازنظئر
سند و هل متن اشکال دارد .سند آن مرسهه است که کهینی از امام صادق(ع) روایت کرده و گزته :از جانئب
من ِاسنادش ساقط شد .ازنظر داللت متن ،منظور از مؤمن ،مسهمان یا کسی است که قهبش راجع بئه آنچئه

پیامبر(ص) آورده است تصدیقکننده باشد ،نه ایمانی که اصحاب ما آن را معتبر میدانند؛ چراکه این معنئا،
ً
اصطالحی متأخر است و اجماعا در اطالقا قرآن و پیامبر(ص) مراد نیست و افزون بر آن ،در این روایئت
چیزی که بر حصر جواز داللت کند وجود ندارد ،بهکه درنهایت حصر ،مأمور به تئزویجش اسئت کئه امئر
ُ
دیگری است؛  .8در روایت دوم ،اضافهشدن خهق به دین ،قرینهای است بر اینکه تزویج با چنئین شخصئی
ً
برای کمال ازدواج است ،زیرا خهق که اجماعا در کزائت اعتبار ندارد ،بنابراین ،تحریل تئزویج غیئر آن الزم
نمیآید .سند روایت نیز مانند روایت قبهی است؛  .1در طریق خبر سوم ،سهلبنزیئاد قئرار دارد کئه فاسئد
المذهب است ،عبدالکریلبنعمر وجود دارد که واقزیمذهب است و ابوبصیر قرار دارد که مشترک بین ثقئه
ّ
و ضعیف است .افزون بر اینکه داللت بر مطهوب هل نمیکند؛ چراکه نهئی از ازدواج بئا شئکاک ،مسئتهزم
ّ
نهی از غیر ایشان نیست؛  .8در طریق روایت فضیلبنیسئار نیئز ابئنفضئال فطحئی و عهئیبئنیعقئوب و
مروانبنمسهل که مجهول هستند و حسینبن ّ
حن ِاط واقزی یا مجهول ،قرار دارند .اما روایت عبدالههبنسئنان
مخالف عئارف ،بئدتر
صحیحه است؛ جز آنکه مستضعف بر چند معنا اطالق میشود ازجمهه فردی که از
ِ
است .بنابراین از نهی از نکاح مستضعف ،نهی از نکاح غیرمؤمن بهطئور مطهئق الزم نمیآیئد ،هرچنئد در
میان مصادیقش کسی که از مخالف بهتر است وجود داشته باشد .امئا روایئت آخئر ،در طئریقش ارسئال و
ضعف است و نهی در آن را میتوان بر کراهت حمل کرد (803/0تا.)801
صاحبجواهر نیز پس از نقل این روایا  ،در داللت آنها تردید کرده و اجماع مستند این دیدگاه را نیز
ثابت ندانسته و تأکید کرده است بر اینکه واژۀ ایمان که در بسیاری از این روایا آمده است مرادف با اسالم
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است نه اخص از اسالم ،ضمن اینکه از قدما کسی را سراغ نداریل که قائل به عدمجواز باشد و عمومئا و
اطالقا باب نکاح نیز بر جواز و صحت این نوع از ازدواج داللت دارند و درنهایت ،با جمع بین روایا و
قرین «غیره احب ّ
الی منه» ،روایا ِ منع را بر کراهت حمل میکند (11/02تا.)15
در انتها باید تأکید کرد این روایا بر بیشتر از این مطالب داللت ندارند :أ .آنچه که مانع از ازدواج بئا

سایر مذاهب اسالمی است ،فقط نصب و عداو آنان در خصوص اهئل بیئت اسئت ،نئه شئیعهنبئودن یئا
سنی بودن .شواهدی در همین روایا وجود دارد که بر این حقیقت داللت میکنند ،ازجمهئه صئراحت بئه
مانعیت نصب در برخی از این روایا ؛ ب .اهل بیت در ابتدا ازدواج با کسانی را مکروه میداشتهاند که بئر
رأی اهل بیت و امامت نبودهاند و این ازدواج را دارای اولویت نمیدانستند ،نئه اینکئه آن را حئرام یئا باطئل
بدانند.
 .3 .2ادلۀ قول جواز با کراهت :همو طور که در مطئاوی قئول اول و دوم ذکئر شئد ،گروهئی ماننئد
اهت ازدواج دختر شیعه با مرد سئنی شئدهاند .شئاید بتئوان قئول مجئوزان
صاحبجواهر قائل به جواز با کر ِ
مطهق را هل بهنوعی به جواز با کراهت ارجاع داد ،زیرا آنان ضمن مجازشمردن چنین نکاحی ،ازدواج مؤمنه
ً
با مؤمن را ارجح و مستحب میدانند .اما همو گونه که قبال اشاره شد ،اسئتحباب ازدواج مؤمنئه بئا مئؤمن،
مستهزم کراهت ازدواج مؤمنه با مخالف نیست .ادل قول کراهت به شرح زیر است:
اول .ذیل روایت فضیلبنیسار :در ادل جواز مطهق ،به روایئت فضئیلبئنیسئار اشئاره شئد .فضئیل
میگوید« :از امام باقر(ع) از زن عارفه (شیعه) پرسیدم که میتوانل او را به ناصئبی تئزویج کئنلر حضئر
فرمودند :خیر ،زیرا ناصبی کافر است .سئپس پرسئیدم :بئه مئرد سئنی غیرناصئبی چئهر فرمودنئد :غیئر او
محبوبتر است نزد من (حر عامهی 5.)111/22 ،سند این روایت همو طور که اشئاره شئد بهسئبب وجئود
ً
ابوجمیهه ضعیف است؛ ولی مضمون آن کامال در جواز مع الکراهه اهور دارد.
دوم .مقتضای جمع بین روایات :یکی از راهه ای رفع تنئافی میئان نصئوص مانعئه و مجئوزه ،حمئل
نصوص مانعه بر کراهت است که در فقه ،نظایر بسیاری دارد .برخی چون صاحبجواهر بئرای حئل تنئافی
نصوص ،از این محمل استزاده کردهاند .ایشان مینویسد :از این سخن روشن میشود کئه مئراد از روایئا
ناهیه ،کراهت تزویج مؤمنه به مستضئع ِف مخئالف اسئت؛ همونئد کراهئت تئزویج عارفئه بئه غیرعئارف

( .)11/02شهید ثانی نیز ذیل یکی از روایا ناهیه ،آن را بر کراهت حمل کرد (225/2تا.)220

ُْ
ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ا َ ْ ُ َ ا ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ٍّ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ ْ َ ْ َ
السألت أ َبا َج ْعز ٍرعن ال َم ْئرأ ِ ال َع ِارف ِئة َهئز َز ّو ...« 5قئال ان
ِ .5ب ِإسن ِاد ِه عن ع ِه ِّيبنالحسنبنفض ٍال عن محم ِدبنع ِه ٍّي عن أ ِبيج ِمیهة عن ِسن ِدي عن الزضیلبنیس ٍار ق
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
الن َ َ ٌ ُ ْ ُ َ ُ َ ِّ ُ َِ ا ُ َ ِ َ ِ ْ َ ا
الن َ َ َ ِ َ َ ا ا
ِ ِ ُ َ ا
الناصب َو َال ال َعارف فقال غ ْی ُرُه أ َحب إل اي م ْنهُ.
ِ ِ
ِ ِ
اصب قال ال ِألن ِ
العارفة ال توضع اال عند العارفِ».جها ِ
اصب ک ِافر قهت فأزوجها الرجل غیر ِ ِ
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 .3قول مختار
مدعای این نوشتار آن است که ازدواج زن شیعی با مرد سنی با رعایت شئروط گزتهشئده (عئدمنصئب
مرد ،نبودن تقیه و اطمینان نداشتن از تغییر مذهب زن) منعی ندارد و حتی مکروه نیز نیست .باور ما آن است
که قول به ممنوعیت یا جواز با کراهت ،مبتنی بر چند پیشانگاره است که امئروزه دسئتخوش تغییئر شئده
است.
أ .به نظر میرسد حکل کزائت و بهتبع آن ممنوعیت یا جواز نکاح در این بحث ،پیش از آنکئه حکمئی
تعبدی باشد ،مبتنی بر انگاره ای عقالیی است؛ به این معنا که برای تحقئق زنئدگی مشئترک سئالل و کامئل،
همسانی زوجین از اهمیت باالیی برخوردار است« ،ازاینرو اصل حاکل بر احکام غیرتعبدی ،تعیین مالک
حکل است و کشف معیار تزاو و تطابق معیار عدالت» (ایازی.)11 ،
اینجاست که مسله شناخت نقشی پررنگ مییابد و شاید ازاینرو در روایا بئه «عئارف» و «عارفئه»
تعبیر شده است( 5حر عامهی)115/22 ،؛ یعنی هماهنگی در بصیر و شناخت به ایجاد ی زندگی موفق
کم میکند.
چند شاهد نیز بر این مطهب گواهی میدهد :نخست ،جواز ازدواج مرد شیعی با زن سنی است؛ چراکه
اگر موضوع به سبب تعبد بود و منقصتی ذاتی در نکاح زوجئین متخئالف در مئذهب بئود ،بایئد در هئر دو
ُ
ّ
مرضئی الئدین و الخهئق،
خواستگار
صور ممنوع میشد؛ دوم آنکه در برخی روایا  ،عهت لزوم پذیرش
ِ
ا
اجتناب از بروز فتنه و فساد در زمین اعالم شده است که نمایانگر عقالیی و معهلبودن حکل است2.
ب .بروز تزاو های عمیق و گسترده در زنان بهلحاظ درک ،فهئل ،ارتباطهئای اجتمئاعی و امثئال آن،
سبب لزوم تغییر در برخی از احکام مرتبط به آنان شده است .روشن است که آگاهی ،شعور و گسترۀ بیئنش
زنان امروزی با هزار سال پیش مقایسهکردنی نیست .در ذیل برخی از روایا ناهیه چنین تعهیل شده اسئت
ُ ّ
که زن دین شوهرش را میگیرد و شوهر او را وادار (یقهرها) بر پذیرش میکند « :ا
تزوجوا فئی الشئکاک و ال
ُ
ت َز ِّوجوهل ألن المرأ تأخذ من أدب زوجها و یقهرها عهی دینه» (همئو .)111/22 ،ایئن تعهیئل ،گئواه ایئن
ادعای ما است .تعابیر ُبهه (کلخردان) و مستضعف در روایا نیز همین موضوع را ثابت میکند0.
ِ

 ...« .5قال ان العارفة ال توضع اال عند العارف».
ِّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
َ َ
ئب إ َل ْئی ُک ْل َف َرض ُ
َ ْ َ ُ ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ا َ ْ َ َ َ
َ .2و َع ْن ُه ْل َع ْن َس ْهل ْبنز َیاد َعن ْال ُ َ ْ ْ َ ا ْ َ
ئیت ْل ِد َین ُئه َو أ َمان َت ُئه
ِ
حسی ِنب ِنبش ٍار الو ِاس ِطي قال :کتبت ِإلی أ ِبي جعز ٍر(ع) أسأله ع ِن النک ِاح فکتب ِإلئي -مئن خط ِ
َ َ ِّ ُ ُ ّٰ َ ْ َ ُ ُ ِ َ ُ ِ ِْ ْ ٍ َ ٌ ِ ْ َ
َ
َ
األ ْ
ض َو ف اس ٌاد ک ِب ٌیر (حر عامهی.)00/80 ،
ر
فزوجوهِ -إال تزعهوه تکن ِفتنة ِفي
َ َ ُْ ُ َ
ِّ َ ْ َ َ ْ َ َ ا َ ْ َ َ َ ا َ ا ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ ِ َ ُ
َ َ
ئن عهئی
َ « .0و ع ْن ع ِه ِّي ْبن ِإ ْب َر ِاه َیل ع ْن أ ِب ِیه عن ْابنأ ِبيع َم ْی ٍر ع ْن َج ِمیل ْبن َد اراج ع ْن ُز َر َار َ قال :قهت ِألِبي َج ْعز ٍر(ع) ِإني أخشی -أن ال ی ِحل ِلي أن أتئزوج ِممئن للیک
َ
َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُِ ْ ُ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ا ِ ْ ِ ُ ْ َ ٍ ْ َ َ ُ َ ا َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ْ
أ ْم ِري -فقال و ما یمنعك ِمن البه ِه -قهت و ما البهه -قال هن المستضعزا ِمن الال ِتي ال ین ِصبن -و ال یع ِرفن ما أنتل عهی ِه» (حر عامهی.)330/80 ،
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تحول و ارتقای سطح نگرش در مردان هل نسبت به گذشته بسیار رشد داشته است؛ اما روشن است که
این رشد فزاینده در جامع زنان بسیار فزونتر بوده است .رشد دانش ،بینش ،نگرش و برخئورداری در زنئان
سبب شده تا انتظارا و توقعا آنان نیز فزونی یابد و حتی در ایجاد اعتماد به نزس بیشئتر آنئان تأثیرگئذار
باشد« .چون زنان امروز ،عضو بزرگ جامع انسانی هستند و در فعالیتهای اجتماعی نقش مؤثر و سازنده
ً
ً
ای دارند ،عقال و منطقا این توقع را ایجاب میکند که همونئد مئردان ،شایسئت احئراز شخصئیت و حقئوق
انسانی برابر با مئردان باشئند .در گذشئته ،وابسئتگی اقتصئادی و نقئش طزیهئی زن ،نقئش مهمئی در ایئن
عدمتساوی حقوقی ایزا می کرده و مالک برتری که در قرآن برای مرد نسبت به زن بیان شده ،تکهیف مرد بئه
دادن نزقه و تأمین معیشت او بوده است .ولی امروزه در شهرها و حتی روسئتاها در بخئش وسئیعی شئرایط
دگرگون شده و اساس کار ،تساوی بین زن و مرد بر اساس مسلولیت شخصی و توانایی و دانش و تخصص و
تجرب آنان است» (ایازی ،صص11تا.)11
ً
سؤال این است که اساسا زن دینش را همیشه و همه جا از شوهرش میگیردر به نظر میرسد ایئن یئ
کبرای کهی نیست و در شرایط و محیطهای مختهف تزاو میکند .امروز بسیاری از زنئان بئر شوهرانشئان
تأثیرگذار هستند .گسترش تحصیال  ،نزوذ رسانههای اجتماعی ،انتشار کتب و نشریا و امثال آنها امروز
مرزهای تزاو نگرشی و بینشی میان زن و مرد را درنوردیده است ،بهگونئهای کئه هئیچکئدام از دو جئنس
بهراحتی و بر اساس آتوریته و مرجعیت جنسی و اجتماعی خود نمیتواند عقیدهای را بر دیگری تحمل کند.
برای روشنترشدن این مدعا به چند پدیدۀ تاریخی ،جامعهشناختی و روانشناختی اشاره میشود.
نگاه تار یخی و جامعهشناختی :نقش و سهل زنان در تاریخ انسان بهطور عئام و در فرهنئگ و تمئدن
اسالمی به طور خاص ،بسیار طئوالنی اسئت .زن در جامعئ عئرب جئاههی مئوقعیتی واال نداشئت .رسئل
ً
نوزادکشی که ااهرا به دختران محدود میشد ،حکایئت از آن دارد کئه مؤنئث ،نئاقص و بئهدردنخور تهقئی
میشده است .آیا قرآنی در م حکومیت نوزادکشی به این شرم و نزی که اعراب جاههی به جنسیت مربئوط
میدانستند ،اشاره میکند« .وچون یکی از ایشان را به مؤنث مژده دهند ،رویش سیاه میشود و از خشئل ُپئر
ً
عربی مقارن اهور اسالم ،جامعهای عموما مردساالر بود.
میشود (نحل( »)15 :احمد15 ،تا .)12جامع
ِ
اسالم با هم امتیازاتی که در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به زنئان اعطئا کئرد ،امئا برخئی از
زمینههای تزوق را نیز امضا کرد .قوامیت مرد بر زن در دیدگاه قرآن کریل (نساء )02 :بر همئین مبنئا اسئتوار
است 5،اما اسالم و قرآن تحولی بزرگ در نگرش جاههی ایجاد کردند .خداوند تصریح میکند که زن و مرد
ْ َُْ َ ا
َ
َ ِّ َ َ ُ
َ .5و ِإذا ُبش َر أحد ُه ْل ِباألنثی ال َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو ک ِظ ٌیل (نحل.)15 :
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از ی نزس آفریده شدهاند و دارای ی ریش مشترک هستند (نساء .)5 :خداوند یکی از نشئانههای خئود را
آفرینش ازواج میشمارد تا از این رهگذر ،آرامش و دوستی بئین آنئان برقئرار شئود (روم .)25 :قئرآن کئریل
استعدادهای انسان را اختصاص به جنس خاصئی نئداده اسئت و زن و مئرد در برخئورداری از روح الهئی،
تسویه و تعدیل در آفرینش ،ادراک ،فطر الهی ،حمل امانت و خهیزهگری خداوند ،برابر قرار داده شئدهاند
(آل عم ئران511 :؛ حجئئر25 :؛ تئئین2 :؛ مؤمنئئون25 :؛ روم ،02 :اح ئزاب .)22 :موقعیئئت زنئئان در دورۀ
اسالمی فرازوفرودهای زیادی دارد .بههنگام وقوع غزوا و جنگها ،زنان در کنار مردان جهادگر بئه ایزئای
نقش میپرداختند (احمد )22 ،و در بیعت و فعالیتهای سیاسی مشارکت فعال داشتند (ابئنسئعد،)1/5 ،
اما درعینحال ،لزوم حزظ حجاب و پردهنشینی تا حدودی آنان را محدود میکرد هرچند الزام به حجاب در
خصوص زنان پیامبر(ص) مؤکدتر بود .گزارشی تاریخی که نشاندهندۀ دگرگئونی روابئط مئردان و زنئان در
ً
دورۀ اسالمی است ،شکایت خهیز دوم از رفتار زنان مدینه است« .ااهرا زنان مدینه بهگونهای بارز از زنئان
مکی جسورتر بودند .عمربنخطاب از این شکایت داشت که پیش از آمدن به مدینه ،ما مردمئان قئریش بئه
ریاست بر زنانمان عاد داشتیل ولی وقتی به میان انصار آمدیل ،دریافتیل که زنان آنها بر مردانشان ریاست
دارند .پس زنان ما نیز شروع کردند به آموختن از زنان انصار» (همو .)20 ،روشن است که موقعیت زنان از
آغاز اسالم تا دورۀ صادقین(ع) ،دگرگونیهای فراوانی به خود دیده است .روایا منع از نکاح زوج شئیعی
ً
به مرد سنی همه در این روزگار صادر شدهاند .ممکن است گزته شود اساسا در زمئان پیئامبر(ص) موضئوع
اختالف مذهبی در شکل شیعه و سنی مطرح نبوده است .در پاسخ گزته میشود :مراد تعالیل و تعابیر ،ذیئل
این دسته از روایا است که بر محدودیتهای خاص زنان تأکید میورزد.
نگاه روانشناختی :یکی از موضوعاتی که از زمان فالسز یونان تا امئروز ،محئل بحئث و کشئمکش
ً
اندیشمندان قرار داشته است ،موضوع تمایزا دو جئنس اسئت .ازنظئر فیزیولئوژیکی تقریبئا همئه ،حتئی
فمنیستهای دو آتشه هل وجود تزاو های زن و مرد را پذیرفتهاند ،اما همچنئان بئر سئر تمئایزا ادراکئی
(هوش) و نیز آثار حقوقی آن دو بحث و نزاع استمرار دارد؛ برای مثال «بهرۀ هوشی در حئد نوابئ  ،در میئان
پسران  12درصد و در دختران  20درصد اسئت» (مصئدق صئدقی .)52 ،در  11تحقیقئی کئه در آمریکئا
صور گرفته است میتوان برتری هوشی پسران را مشاهده کرد .در این تحقیقا  ،در  25مئورد پسئران بئر
دختران برتری داشتند و برتئری دختئران بئر پسئران  21مئورد بئود» (گئانوک .)255/2 ،در زمینئ حافظئه،
ٔ
حافظه فوری از مردان برترند (مصدق صئدقی .)52 ،نظریئ تزئاو در
مطالعا نشان میدهد که زنان در
توانمندیهای هوشی ،عامل جنسیت را در توانمندیهای هوشی مؤثر میداند و به امتیازا سنی در عوامئل
هوشی اشاره می کند و آن را ناشی از عوامل زیستی ،هورمونی ،وراثتی و امور طبیعی مانند دیگر تزاو هئای
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موجود بین زن و مرد میداند ،اما در این نکته افراط نمی کند که ضمن آنکه عوامئل محیطئی و اجتمئاعی و
فرهنگی را نیز در بروز استعدادها مؤثر میشمارد و بر نقش مسائل فیزیولوژیئ بئهویئژه هورمئونی تأکیئد
ّ
میکند» (مصدق صدقی .)55 ،آنچه مسهل است تزاو های ادراکی شناختی زنان و مردان در حد و اندازه
ای نیست که بتوان آن را منشأ تزاو های بنیادین حقوقی قرار داد .در زمین گرایشهای مذهبی« ،بسیاری از
روانشناسان بر ایئن نکتئه تأکیئد دارنئد کئه زنئان مئذهبیتر از مئردان هسئتند .آلپئور میگویئد :عالیئق
ً
زیباییشناسی اجتماعی و دینی-اجتماعی زنها بیشتر از مردها است .معموال مردها به جنبههای سیاسئی و
تلوری عالقه دارند و زنها به مسائل اخالقی تمایئل نشئان میدهنئد» (گنجئی .)550 ،پژوهشهئا دربئارۀ
همسریابی دو جنس مرد و زن نشان میدهنئد کئه مئردان و زنئان بئرای انتخئاب شئری زنئدگی خئود بئر
ترجیحا متزاوتی تأکید دارند .سومین عنصر از ده عنصری که در یکی از این پژوهشها بر آن تأکید شئده
است ،ایمان همسر است کئه اهمیئت آن بئرای مئردان  22درصئد و بئرای زنئان  20درصئد بئوده اسئت و
نشاندهندۀ اهتمام بیشتر زنان به ایمان همسر آیندۀ خود است (شکوری و شزیعی05 ،تئا .)02برتریطهبئی
در زنان کمتر از مردان است .موضوع نقصان عقل زنان که در برخی متن دینی آمده اسئت (شئریف رضئی،
 )521/5نیز خوانشها و تأویلهای متزاو و گاه متضادی را به خود دیده است .برخی ضمن ویئژهسئاختن
ً
آن به فردی خاص ،عمومیت آن را زیر سؤال بردهاند ...« .و این نکوهش نهج البالغه به زن ،ااهرا به جریان
جنگ جمل بر میگردد (جوادی آمهی.)011 ،
مطالعا روانشناختی و کالبدشناسی دو جنس ،هر روز دادههای تازهای فراروی محققان قرار میدهئد
و دیگر نمیتوان هموند گذشته بهصور قاطع و بدون مستندا عهمی به کنشپذیری و انزعال مطهق زنئان
َ
حکل کرد .این نگاه که بهصور ی ا َبر-من (سوپر ایگو) در سرشت و ذهن اغهئب جوامئع نهادینئه شئده
بود ،کلکل در حال از دستدادن موقعیت خود است .در نگاه گذشتگان ،زن موجودی پیئرو ،کئنشپئذیر و
برخوردار از تواناییهای ذهنی و جسمی کمتری نسبت به مرد تهقی میشد .عبار یکئی از محققئان را در
همین موضوع بنگرید« :زن دینش را از شوهرش میگیرد ،بنابراین ،اطمینانی نیست که مخالف (سنی) او را
بزریبد ،زیرا عقل و دین زنان ،ناقص اسئت» (محقئق کرکئی .)521/52 ،در جئایی دیگئر مینویسئد« :زن
هرچند دارای دینی قوی باشد ،در معرض فتنه است» (همو) .جالب است که محقق کرکی خود به طرح این
سؤال میپردازد که بنابراین ،اگر زنی بهواسط قو دینش و خویشاوندانش ،از فریبخوردن مئأمون باشئد،
باید نکاحش با سنی جایز باشد ،همو طور که ازدواج مرد شیعی با زن سنی جئایز اسئتر کئه اگئر تحئریل
ً
ٔ
درباره زن صرفا به سبب اختالف در مذهب باشد ،باید از هر دو طرف حرام باشد؛ مانند ازدواج با کزئارر و
در پاسخ مینویسد که نمایانگر نگاه تعبدی او به ایئن موضئوع اسئت« :حئدیث بئر ایئن داللئت دارد کئه
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مخالف ،هل کزو مؤمنه نیست ،ولی داللتی بر منع از جانب مرد نئدارد .بنئابراین ،بئه اصئل جئواز و برائئت
تمس میشود و زن در مظان فتنه است ،هرچند دینش قوی باشد و شرایط ،قابل پیشبینی نیست ،پس الزم
است برای استحکام امر ،ممنوع گردد» (همو521/52 ،تا .)505توجئه در عبئار ایشئان و امثئال آن نشئان
میدهد که میان تعبدیبودن موضوع با معهل بودن آن ،خهط صور پذیرفته است و گاهی به این و گاهی به
آن ،ارجاع داده میشود ،درحالیکه به نظر میرسد احتیاطهای واردشئده جنبئ عقالیئی دارد و بئر اسئاس
اقتضائا زمانی مقرر شده است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که روایا مانعه بر فرض ثبو و داللت ،تئوان تخصئیص و تقییئد
اطالقا و عموما قرآنی را دربارۀ برخورداری دو جنس از امتیازاتی که پئیش از ایئن نقئل شئد ،ندارنئد.
مسهمان دارای دو مذهب متزاو  ،بنابر عموما و اطالقا بسیار
بنابراین به نظر میرسد ازدواج زن و مرد
ِ

بهطورکهی منعی ندارد و تنها درصورتیکه مرد یا زن ازنظر درک و شناخت ،از سطح نازلتری در خصئوص
طرف مقابل برخوردار است ،این ازدواج کراهت 5دارد و چنانچه یقین به تغییر مئذهب در صئور ازدواج،
حاصل شود ،ممنوع خواهد بود.
نتیجهگیری
 .3این نوشتار به مسله حکل تکهیزی ازدواج دختر شیعی با مرد سنی با رویکرد فقه جئواهری پرداختئه
است ،اما برای استیناس بر قول مختار ،از دادههای برونفقهی و میانرشتهای نیز بهره گرفته شده است.
 .8در این مسلهه سه نظر وجود دارد :جواز مطهق ،عدمجواز مطهق و جواز با کراهت.
 .1بنابر برخی نقلها ،مشهور فقیهان امامیه این ازدواج را جایز ندانستهاند.
 . 8ادل مشهور بر جایزنبودن عبار است از :اجماع ،کزر و نصب مخالزئان ،تزسئیر کزئو بئه ایمئان،
روایا منع از ازدواج با مخالزان.
 .3ادل قول جواز با کراهت عبار است از :مقتضای جمع بین روایا و ذیل روایت فضیلبنیسار.
 .0ادل قول جواز مطهق عبار است از :سنت قولی ،سنت فعهئی و جئواز تئوارث و قصئاص شئیعه و
سنی.
 . 0ازنظر نگارندگان ،مقتضای اصل و عموما و اطالقا در این مسلهه ،جواز تئزویج بئا اهئلسئنت
است ،بهویژه اینکه حمل واژۀ ایمان در آیا کریم قرآنی و روایا بهویژه روایا نبوی بر ایمان بئهمعنئای
« .5چراکه برخی در پژوهش خود نشان دادهاند که رابط مثبت و معناداری بین توافق و وجدانیبودن و عمئل بئه باورهئای دینئی وجئود دارد» (داوری و دیگئران،
ص.)5
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اخص؛ یعنی تشیع اثنا عشری توجیه مستدلی نیست.
 .2ممکن است نظر برخی از قدما مانند سیدمرتضی مبنیبر کزر مخالزان را حمل بر نواصب و کسانی
ٔ
درباره
کرد که بهطور عهنی راجع به اهل بیت عصمت و طهار ااهار عداو میکردهاند و میکنند که البته
کزر آنان یا محکومیت آنان به کزر ،بین فقیهان امامیه تردیدی نیست.
 .9اگر مواردی چون تزویج امیرمؤمنان(ع) دخترش را به خهیز دوم یا تزویج دختئران امئام حسئین(ع)
مشکل سندی داشته باشد ،از محل بحث و مسلهه خارج میشود وگرنه اگر ازنظر سند مشکل نداشته باشد،
ً
با اصول و قواعد و اطالقا و عموما حاکل بر باب نکاح کامال هماهنگی دارند.
 .30روایا ننهي کننده از تزویج زن شیعی به مرد مخئالف ،افئزون بئر مشئکل سئندی ،بئا حمئل بئر
کراهت ،قابل جمع با روایا مجوزه هستند.
 .33برای استیناس بر قول به جواز مطهق ،از مطالعئا میئانرشئتهای ماننئد یافتئههای تئاریخی ،روان
شناختی و جامعهشناختی نیز بهره گرفته شد .این سنخ استدالل باتوجهبه غیرتعبدیبودن حکل به منع از این
نکاح در برخی روایا  ،اقامه شده است .از منظر تاریخی و جامعئهشئناختی ،ارتباطئا زنئان و مئردان در
طول تاریخ ،دستخوش تحوال بسیاری شده است و باید دید که آموزههئای دینئی در خصئوص ازدواج،
تحت تأثیر چه شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی بوده است .وجود تزاو های بنیادین ازنظر فیزیولئوژیکی
میان دو جنس انکارنشدنی است؛ اما به لحاظ سطح ادراک و شعور و تهیوء برای شئناخت و برخئورداری از
ایمان و معرفت ،تزاو های معناداری میان دو جنس وجود ندارد ،بهکه بهعکس برخی از پژوهشها ،تمایل
زنان را برای حزظ ایمان و تالش برای تعمیق آن را فزونتر از مردان توصیف میکند.
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Abstract
As a pioneer of the Salafi school, al-Albani's views deserve attention in various areas of the methodology of
Salafi thought. al-Albani's aggressive and anti-Shia fatwas are perceptible in many of his jurisprudence books.
Such fatwas arise from his view towards the sources of inference; however, the scope of the authority of
sources from aL-Albani's point of view is not fairly clear due to the lack of an extensive and coherent
research in this regard. al-Albani has a specific approach in using the four sources of inference i.e. Book,
Sunna, consensus and intellect for his own jurisprudential ijtihad. The present paper has been written with
the aim of identifying the extent of the authority of those sources from the view point of Nasir al-Din alAlbani. This research, using a descriptive-analytical method, shows that al-Albani considers Quran and
Sunna to be of equal ranks in the process of ijtihad and believes in no priority in using these two sources and
does not accept a preference between verses and hadiths. In addition, he believes that a hadith narrated by
one person has authority with regard to precepts and beliefs. al-Albani defends hadith in a way that, in his
opinion, hadith has authority even in case it contradicts Quran. Moreover, he weakens the category of
hadiths according to which, all hadiths should be compared to Quran, since he considers their content to be
against Quran. Intellect has no proper place in al-Albani’s system of jurisprudence and ijtihad and he
generally advocates narration and is anti-intellectualist. In addition, al-Albani considers the consensus which
is accepted among Usulis as controversial.
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چکیده
آرای البانی از آن نظر که طالیهدار مکتب سلفی است ،در عرصهههای مختله روش شناسه فکهر سهلفی
درخور اعتناست .فتاوای آمیخته با خشونت و ضدشیعی البانی در بسیاری از کتب فقههی او آشهکار اسهت.
علت آن را باید در نوع نگاه او به منابع استنباط جستوجو کهرد؛ امها سسهتره حجیهت منهابع ازنظهر البهانی
بهسبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باب چندان روشن نیست .البانی در استفاده از منابع چهارسانهۀ
استنباط ،یعنی کتاب ،سنت ،اجماع و عقل ،برای اجتهاد فقهی خود رو یکرد خاصی دارد .نوشتار حاضر بها
هدف شناخت حدود و ثغور حجیت این منابع از دیدساه ناصرالدین البانی انجام شده است.
این جستار بهروش توصیفیتحلیلی نشان میدهد که البانی قرآن و سنت را در مسیر اجتههاد ،هه تهراز و در
عرض یکدیگر میداند و در استفاده از این دو منبع اولو یتی قائل نیسهت و تهرجیح بهین آیهات و احادیهث را
نمیپذیرد؛ همان طور که خبر واحد را در احکام و عقاید ،حجت میداند .دفاع البانی از حدیث بهسونههای
است که حتی در فرض مخالفت با قرآن ،آن را حجت میداند .نیز وي از این جهت که مفاد احادیث عرض
را مخال قرآن میداند ،آنها را تضعی میکند .در نظام فقهی و اجتهادی البانی عقل جایگهاه شایسهتهای
ندارد و او بهطورکلی نقلسرا و عقلسریز است .البان اجماع مصطلح اصولیان را نیز مناقشهپذیر میداند.
واژگان کلیدی :البانی ،کتاب ،سنت ،عقل ،اجماع ،خبر واحد ،اجتهاد.
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مقدمه
البانی از دانشمندان مشهور و پرآوازۀ سلفی و از محدثان نهامآور ایهن مکتهب در عصهر حاضهر اسهت.
شکلسیری شخصیت علمی او ،نتیجۀ آشناییاش با اندیشههای رشیدرضا از طریهق مطالعهۀ مقهاتت او در
مجلۀ المنار بود .مباحث مطرحشدۀ رشیدرضا در مجلۀ المنار در حهوزۀ حهدیث ،شهوو و قوو البهانی بهه
مطالع هۀ احادیههث را قههوت بخشههید و آرامآرام از م هرام و مسههله فقههه حنفههی و احنههاف کنههاره سرفههت و بهها
اصالتبخشیدن به نقل و پرهیز از عقلسرایی ،مجذوب تفکرات سلفیه شد .او با مطالعه و تحقیق در مبهانی
اندیشههای سلفیه ،در زمرۀ بزرسان این مکتب قرار سرفت و تألیفات متعددی که اغلب آنها در حوزۀ حدیث
و بخشی دیگر در حوزۀ فقه بود را نگاشت و جزو شخصیتهای نامآور وهابیت شهد ،بههطهوریکهه بهه وی
نسبت عال  ،محدث ،فقیه ،و امام میدهند.
ع
آرا و فتاوای ضدشهیعی البهانی مشههور اسهت ،دلیهل آن مهنه فقههی اوسهت کهه تحتالشهعاع بعهد
حدیثپژوهی است .او دربارۀ منابع اجتهاد که بین مذاهب اسالمی مشترک اسهت ککتهاب ،سهنت ،عقهل،
اجماع) دیدساه خاصی دارد که در بسیاری از موارد اعتبارسنجی او در خصوص این منابع ،بها میهزان اعتبهار
همان منابع از دیدساه علمای بقیۀ مذاهب متفاوت یا متضاد است .او با جمود بر ظواهر نصوص شهریعت و
با اتکا به فه سل  ،در مسیر اجتهادات فقهی خود سهام برمهیدارد .در خصهوص منهابع اجتههادی البهانی
تحقیق موسع و یکپارچهای یافت نشد ،لذا سؤال از حجیت منابع چهارسانهه اجتههاد از دیهدساه ناصهرالدین
البانی ،نیازمند پاسخی درخور خواهد بود .تحقیق حاضر سعی دارد بها واکهاوی آثهار و اندیشهههای فقههی
البانی ،دیدساه او را در خصوص کتاب و سنت و اجماع و عقل ارزیابی و نقاط ضع و قوت آن را تحلیهل و
بررسی کند.
 .1دیدگاه ناصرالدین البانی دربارۀ قرآن و سنت
یکی از شاخصههای منه فقهی اجتهادی البانی ،ه ترازی کتاب و سنت در اسهتنباط احکهام اسهت.
دیدساه البانی در خصوص کتاب و سنت این است که این دو منبع بزرگ و مه  ،بهموازات یکدیگر و توأمهان
با ه  ،دو مصدر اساسی در تشریع دین و احکام اسالماند و بر این باور است که بین قرآن و سهنت ،تقهدم و
تأخری وجود ندارد.
پژوهش در قرآن و واکاوی معانی و مفاهی این کتهاب آسهمانی ،از قهدیمیترین برنامهههای پژوهشهی
اسالمی است .اندیشمندان مذاهب اسالمی و فقهی هریه با سوناسونی سرایشهای فکری خاص خهود بهه
واکاوی و استخراج معانی و مفاهی قرآن پرداختهاند .سرایش فکری اصالتبخشیدن به حدیث ،در راسهتای
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ِّ
درک مفاهی قرآنی ه بسیار حائز اهمیت و مدنظر قدمای محدثان و متأخران بوده است.
البانی با اصالتبخشی به احادیث ،به تفسیر و استخراج پیامهای ایهن کتهاب آسهمانی در حهوزۀ فقهه و

اعتقاد پرداخته است .وی ،با تأثیرپذیری از قدمای محدثان به جداییناپذیربودن کتاب و سنت معتقد است
و بین این دو منبع اساسی اجتهاد تمایزی قائل نیست و در تأیید این دیدساه خود به حدیث «ات و انی اوتیت
القرآن و مثله معه» استناد و بهصراحت بیان میکند که دتلت این حدیث صحیح بر این مطلهب اسهت کهه
ً
شریعت اسالم فقط قرآن نیست و سنت ه توأم با قرآن است و هرکس صرفا به یکی از آن دو چنگ بزنهد و
دیگری را واسذارد ،هر دوی آنها را وانهاده است؛ زیرا هریه از این دو مهورد ،بهه تمسهه بهه دیگهری امهر
میکند کمنزلة السنة فی االسالم.)31 ،
ْ َ َ َ ُّ ع َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ع َ َ َّ َ ع َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ع ْ َ َ َ َّ ع َ
البانی با استناد به آیۀ «بالبینات و الز بر و أنزلنا إلیه الذکر لتبین للناس ما نزل إلیه و لعله یتفکرون»
کنحل ،)44 :بر این اعتقاد است که این آیه ،متکفل دو نمونه بیان است که عبارتانداز .3 :بیان نظ و الفاظ
قرآن؛  .2بیان معانی قرآن کهمان.)6 ،
بیان نظ و الفاظ قرآن؛ یعنی تبلیغ قرآن و کتماننکردن آن در رساندن پیام وحی به امت اسالم اسهت و
بیان معنی لفظ یا آیهای که کرامت اسالمی نیازمند بیان آن است ،برعهدۀ سنت است؛ زیرا در آیهات قهرآن،
آیات مجمل ،عام و مطلق و ...وجود دارد و بهوسیلۀ سنت ،موارد مجمل ،مطلق و عام توضیح داده میشهود
کهمان .)6 ،پس با این توضیح ،نیازمندی قرآن به سنت مشهود است.
بند اول .قرآن مقدم بر سنت نیست و جایز نیست که مقهدم واقه شهود :همهۀ علمهای مهذاهب
اسالمی اتفاو نظر دارند که مصدر شریعت و استنباط احکام شرع فقط قرآن نیست و عالوهبهر قهرآن ،سهنت
ه یکی از مصادر شریعت و احکام است کغوری ،)44 ،اما البانی با دیدساهی افراطی ،قرآن و سهنت را دو
منبع ه تراز و در عرض ه برای استنباط احکام میداند کمنزلة السنة فی االسالم.)31 ،
البانی با استشهاد به حدیث معاق که در آن سلسله مراتب راهکارهای استنباط احکام شرعی را بهترتیب
قرآن ،سنت و رأی میداند ،ضمن بیان ضع سند آن ،حدیث مذکور را ازنظر دتلت نیز مخدوش میدانهد
و بر این باور است که حدیث معاق سه مرحله را برای استنباط احکام شرح میدهد و جایز نمیداند که عمل
به رأی شود ،مگر درصورتیکه مستند حک در سنت یافت نشود و نیز جایز نمیداند که مسهتند حکه را در
سنت جستجو کرد ،مگر درصورتی که مستند آن حک در قرآن موجود نباشد .البهانی ایهن سلسهله مراتهب را
راجع به رأی صحیح میداند اما در خصوص سهنت ایهن سلسهله مراتهب را صهحیح نمیدانهد و دراینبهاره
مینویسد « :ألن السنة حاکمة علی کتاب الله ومبینة له فیجب أن یبحث عهن الحکه فهی السهنة ولهو ظهن
ً
وجوده فی الکتاب لما قکرنا فلیست السنة مع القرآن کالرأی مع السنة کال ث کال بل یجب اعتبار الکتاب و
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ً
السنة مصدرا واحدا ت فصل بینهما أبدا» کهمان22 ،؛ همو ،موسوعة العالمة)292/3 ،؛ زیرا سنت ،حهاک

بر کتاب الله و مبین آیات آن است ،پس واجب است که برای یافتن حکمی در سنت جستجو شهود هرچنهد
سمان برده شود که آن حک در قرآن نیز موجود است ،زیرا نسبت سنت به قرآن مانند نسهبت سهنت بهه رأی
نیست ،هرسز هرسز بلکه واجب است که کتاب و سنت بهعنوان مصدری واحهد بهرای احکهام اعتبهار شهود،
بهسونهای که به هیچ عنوان بین آن دو جدایی و انفکاک تصور نشود.
بهعبارتدیگر ،از دیدساه البانی چون رتبۀ قرآن و سنت یکی است ،برای یافتن حکمی نیازی نیست کهه
در ابتدا سراغ قرآن رفت ،بلکه صرف مراجعه به سنت برای دستیابی به حک ما را از مراجعه به قرآن بینیهاز
میکند ،هرچند ظن به وجود آن حک در قرآن وجود داشته باشد .بنهابراین ازنظهر البهانی قهرآن و سهنت در
استنباط احکام ،ه تراز و ه رتبه هستد.
از دیدساه البانی قرآن و سنت توأمان با ه اند و اولین چیزی که بهوسیلۀ آن قرآن تفسهیر میشهود سهنت
است که همان اقوال و افعال و تقریرات پیامبر اکرم است و پس از آن باید به دیدساههای تفسیری اهل عله ؛
یعنی همان اصحاب پیامبر که سرسلسلۀ مفسران صحابه ه عبداللهبنمسعود است ،مراجعه شود کالبهانی،
کیف یجب علینا.)33 ،
بند دوم .وابستگی قرآن ب احادیث در تبیین احکام :البانی معتقد است که قرآن برای تبیین احکام و
آموزههای خود نیازمند سنت است و باید سنت و احادیث بههعنوان شهارح و توضهیحدهندۀ مهراد و معنهای
قرآن ،بهکمه آیات آیند و در پرتو مفاد حدیث ،مراد آیه کش شود .او مراتب وابستگی قرآن بهه احادیهث و
ً
ً
سنت را اینسونه توصی میکند« :تسبیل الی فه القرآن الکری فهما صحیحا ات مقرونا بالسنة» کالبانی،
منزلة السنة فی االسالم.)33 ،
بر اساس آنچه سفته شد دیدساه البانی ه ترازی قرآن و سنت بود و ادعای عدمجدایی و انفکاک بین این
دو ،مصدر اساسی اجتهاد در فه و استنباط احکام شریعت را داشت.
تحلیل و بررسی :ابرام و پافشاری البانی در جداییناپذیربودن آیات و روایات و قائلبودن او بهه اعتبهار
این دو منبع اصیل ،بهعنوان منبعی مشخص و معین و توأمان با همدیگر در مسیر اجتهاد و استنباط احکهام،
دیدساهی ناصواب است کهمو ،همان .)34 ،تمایز و جدایی بین کتاب و سنت که ازنظر البهانی تهالی فاسهد
داشت و سبب سمراهی و ضاللت است نیز نظر صائبی نیست و مناقشهپذیر است.
ادعای البانی ه تراز کتاب و سنت در مسیر اجتهاد و استنباط احکام است و نیز مدعی اسهت کهه ایهن
ه ترازی به تأیید قرآن رسیده و احادیث ه اعتبار آن دو را بهعنوان مصدر واحدبودن تأکید میکنهد کهمهو،
همان )31 ،و سیره و منش عملی سل و صحابه و تابعان ه این اعتبار را امضا کرده اسهت ،امها بهرخالف
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ادعای او ،تفاوت رتبۀ بین قرآن و سنت در استنباط احکام مورد اتفاو جمهور مذاهب است کهه شهواهد آن
ارائه میشود:
أ .جمهور مذاهب معتقدند که در استنباط احکهام ،رتبهۀ قهرآن نسهبت بهه سهنت مقهدم اسهت و بهرای
بهدستآوردن حک مسئلهای ابتدا باید سراغ قرآن رفت و در صهورت نبهود حکه در قهرآن بایهد بهه سهنت
مراجعه کرد کزحیلی23 ،و19؛ خالف)32 ،؛ زیرا قرآن کالم وحی است و قطعیالصهدور و قطعهیالثبهوت
است ،درحالیکه سنت ،ظنیالثبوت است و مشخص است که قطعیالصدور مقدم بر ظنیالصدور است و
نیز به این دلیل که سنت ،مفسر قرآن است و مشخص است که رتبۀ تفسیر باید متأخر از َّ
مفسهر یعنهی قهرآن
باشد کهمان.)14 ،
از دیدساه ابوحنیفه ،قرآن اولین و مهمترین اصل در استنباطات فقهی اسهت .او سهنت را بههعنوان مبهین
قرآن و بهعنوان دومین اصل در مسیر استنباطات فقهی خود بعد از قرآن میداند کابوزهره ،ابوحنیفه حیاتهه و
عصره89۲ ،و  892و  .)108در نظام استنباط فقهی ماله ،قرآن اولین اصل است و ظاهر قرآن را بر سهنت
مقدم میدارد کهمو ،مالک حیاته و عصره 103 ،و  .)102قرآن در منه فقهی احمد حنبل اولین منبع است
ً
و شدیدا به این مسئله باور دارد که سنت مفسر قرآن است و هیچ تعارضی بین سنت و قرآن وجهود نهدارد و
سنت بهعنوان دومین اصل از اصول اجتهادی احمد حنبل است کهمو ،ابه حنبه حیاتهه و عصهره 808 ،و
 .)833اما در مصادر فقه شافعی ،قرآن و سنت در یه طبقه قرار دارند ،البته سنت قطعی و متواتر کشهافعی،
اختالف الحدیث)282/4 ،؛ بهدلیل آنکه سنت ،کتاب را بههوسهیلۀ بیهان و روشنسهازی کتوضهیح) یهاری
میکند .شافعی در بیان فروع ،سنت را در پایۀ قرآن قرار داده است ،ولی اینطور نیست که هر روایتی در پایۀ
قرآن باشد ،بلکه روایتی در پایۀ قرآن است که قطعی و متهواتر باشهد و اخبهار واحهد در انهدازۀ خبهر متهواتر
نیست ،چه رسد به اینکه در پایۀ آیات قرآن باشد .شافعی خودش ایهن مطلهب را هشهدار داده اسهت و آن را
ْ ْ ع َ َ َ ٌ َ َّ ْ ع َ ْ َ ع َ ُّ َّ ع َ َ َ َ ْ ُّ ع
الس َّنة» کهمو ،همان،
مقید به قید سنت ،مسل میکند« :العل طبقات شتی األولی الکتاب و السنة إقا ثبتت
 )282/4و تصریح دارد که سنت در شناسایی عقیده کیعنی اصول دین نه فهروع) ه پایهه و ه درجهۀ قهرآن
نیست کابوزهره ،تاریخ المذاهب االسالمیة.)412 ،
ً
تفاوت دیدساه شافعی با البانی در این است که اوت شافعی مصدر واحدبودن قهرآن و سهنت را فقهط در
ً
فروعات پذیرفته است ،برخالف البانی که مرتبۀ قرآن و سنت را در فروعات و اصول یکسان میدانهد؛ ثانیها
مراد شافعی فقط روایات متواتر است ،برخالف البانی که مطلق سهنت کواحهد و متهواتر) بها قهرآن را یکهی
میداند.
ب .البانی در کتاب منزلة السنة فی االسالم آیاتی از قرآن را قکهر کهرده و مهدعی اسهت کهه ایهن آیهات
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بهسبب مجمل یا عام یا مطلقبودن آنها فهمیدنی نیست و برای فه مراد آیهات بایهد از احادیهث اسهتمداد
جست و همین بهاصطالح نیازمندی قرآن به سنت را البانی دلیل ه ترازی قرآن و سنت پنداشته اسهت ک.)8
ضع استدتل البانی در این ادعا درخور توجه است .البانی با لیستکردن آیات محدودی از قرآن کری که
نیازمند تفسیر روایی است ،نتیجه سرفته است که قرآن بدون روایات ،فهمیدنی نیست و باید در کنار قهرآن و
در عرض آن ،احادیث ه وجود داشته باشد کالحدیث حجة بنفسه.)21 ،
شیوۀ استدتل البانی با استشهاد به آن آیات ،برای اثبات ه ترازی قرآن و سنت ،همان تعمهی جهزب بهه
کل است .موارد محدود و اندکی از آیات که مجمل یا مطلق یا عام هستند که نیازمند سهنت اسهت تها رفهع
اجمال آیه یا تخصیص عام و تقیید مطلق کند و آیات مشهکل را شهرح دههد ،بههمعنهای سهلطنت و سهیطرۀ
احادیث بر آیات نیست .تعمی موارد اندک و محدود به کل قرآن ،همان رعایهتنکردن تهوازن بهین دلیهل و
ادعاست و ه ترازی قرآن و سنت را افاده نمیکند.
ج .بیثباتی منه البانی چه در حدیث و چه در فقه واضهح و آشهکار اسهت .وی در منزلهة السهنة فهی
اتسالم مدعی است که تفسیر قرآن باید به قرآن و سنت باشد و سپس اقوال صحابه .ایهن قاعهده را بههعنوان
قاعدۀ اصلی در تفسیر قرآن میداند و بالفاصله و پس از نقل این قاعده اعتراف میکند کهه جمهع کثیهری از
علما قائل به سلسله مراتب در تفسیر قرآن و رعایت ترتیب و تقدم تفسیر قرآن به قرآن بر تفسیر قرآن به سنت
هستند ک.)31
بند سوم .دیدگاه البانی دربارۀ حجیت خبر واحد در عقائد و ادلۀ آن :البانی خبر واحهد را هه در
عقائد و ه در احکام حجت میداند .وی ،دیدساه علمایی را مخدوش میداند کهه قائهل بهه حجیهت خبهر
واحد هستند ،اما خبر واحد را در عقیده حجت نمیدانند .او بر این باور است که در حجیهت خبهر واحهد،
بین عقائد و احکام هیچ تفاوتی نیست و عموم و اطالقات نصوص ،حجیت خبر واحد را هه در احکهام و
ه در عقائد شامل میشود کالحدیث حجة بنفسه49 ،؛ موسوعة العالمة 288/3 ،و .)161
اهمیت این عنصر اساسی در عقیده و احکام و در منه فقهی و اجتهادی البهانی بهسونههای اسهت کهه
تألی جداسانه و مستقلی را با عنوان الحدیث حجه بنفسه فی العقائد و االحکام به این امر اختصاص داده و
دیدساه خود را در مبحث خبر واحد به طور مفصل و مستوفی بیان کرده است .او در فصهل سهوم ایهن کتهاب
میسوید« :آنها که قائل به عدمحجیت حدیث آحاد هستند و میسویند که خبر واحد در مبحث اعتقهادات
حجت نیست و امور اعتقادی بهوسیلۀ خبر واحد اثبات نمیشود ،قائل به حجیت خبر واحد در احکام بوده
و احکام شرعی را بهوسیلۀ خبر واحد اثبات می کنند و بین مسائل اعتقادی و احکام شرعی جدایی انداخته و
آن دو را از ه مجزا کردهاند .آیا در نصوص متقدمان از کتاب و سنت ،این تفکیه و جدایی دیده میشهود
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ً
ً
اصال و ابدا! در نصوص متقدمان تفکیه بین عقاید و احکام وجود نهدارد ،بلکهه عمومیهت و اطهالو خبهر
واحد ،ه شامل مسائل اعتقادی است و ه احکام شرعی را شامل میشود و متابعت از پیامبرکص) در این
َّ
َ َ َ
ع َ َْ
امر واجب است ،زیرا بدون شه و تردید ،آیۀ « َو َما َک َان ل عم ْؤمن َو ع
تم ْؤم َن ٍهة إقا قضهی الل عهه َو َر عسهول عه أ ْم ًهرا أن
َ
ع َ َ ْ
َ َ َ ْ َ َّ ٍ َ ً
َّ
َیکون ل عه ع الخ َی َر عة م ْن أ ْمره ْ َو َم ْن َی ْعص الل َه َو َر عسول عه فقد ضل ضالت عمب ًینا»کاحهزاب )6 :شهامل آن اسهت.
همچنین وجوب اطاعت از امر خداوند در متابعت از پیامبر اکرمکص) و نهی از عصهیان و عهدماطاعهت از
پیامبرکص) ،این مسئله را تأیید میکند که مخالفت امر پیهامبرکص) نشهود .آنچهه سفتهه شهد چهه در امهور
اعتقادی و چه در احکام شرعی ،اطاعت از خداوند و متابعت از پیامبر اکرمکص) را ثابت میکند ک.)49
او در بخش پایانی کتاب الحدیث حجة بنفسه فی العقائد و االحکام با قاطعیت بیشهتری ،در حجیهت
خبر واحد در عقیده و احکام سنگ تمام سذاشته و میسوید« :این معنی را در نهاد خود نهادینه کنید کهه بهه
هر حدیثی که برایتان ثابت شد که از پیامبر اکرمکص) صادر شده است ،ایمان بیاورید چه اینکه آن حهدیث
در عقیده باشد و چه در احکام و فرو نمیکند که امام مذهب شما قائل به آن حدیث باشد یا فرد دیگهری از
امامان مسلمانان و مذاهب و از هیچ بنیبشری تقلید نکنید ،هرچنهد آن فهرد عالیمقهام و بلندمرتبهه باشهد
ک.)92
ادلۀ البانی دربارۀ حجیت خبر واحد در عقائد :البانی در کتاب الحدیث حجة بنفسه فهی العقائهد و
االحکام قیل مبحث ادلۀ حجیت خبر واحد در عقیده ،به امور قیل استناد میکند ک11تا.)11
َ
ع َ َْ ع َ َ ْ
َّ
َ َ َ
َ َ
ع
آیات قرآن :أَ « .و َما کان ل عم ْؤمن َو ت عم ْؤم َن ٍة إقا قضی الل عه َو َر عسول عه أ ْم ًرا أن َیکون ل عه ع الخ َی َرة م ْن أ ْمهره ْ َو
ٍ
َ َ َ ْ َ َّ َ ً
َّ
َم ْن َی ْعص الل َه َو َر عسول عه فقد ضل ضالت عمب ًینا» کاحزاب.)16 :
بر اساس آیۀ فوو ،خداوند تشویق و تحریض مؤمنان فرموده است که سروهی از آنان نهزد پیهامبرکص)
ً
روند و آموزههای دینی خود را بیاموزند .شکی نیست که منظور از آموختن آموزههای دین ،صرفا فروعهات و
احکام نیست ،بلکه عمومیت دارد و شامل آموزههای عقیدتی ه میشود؛ زیرا این مسئله قطعی اسهت کهه
معل و متعل در آموختن آموزههای دینی رعایت اته فاته میکنند و بدیهی است که مسهائل عقیهدتی،
مهمتر از احکام شرعی است ،پس آیه شامل احکام عقیدتی ه میشود.
ْ
َ َْ ع َ َ َ
بَ « .و تتق َما ل ْی َس له به عل ٌ » کاسراب.)16 :
َ َْ ع
در این آیه مراد از تتق  ،عملنکردن و متابعتنکردن اسهت و بهدیهی اسهت کهه مسهلمانان در عههد
صحابه به خبر واحد عمل میکردهاند و امور غیبی و حقائق اعتقادی مثل مسائل مربوط به خلقت و قیامهت
را بهوسیلۀ خبر واحد ،ثابت میکردهاند و اسر خبر واحد مفید عل نبود؛ بهه ایهن معنها اسهت کهه صهحابه و
تابعین و تابعین تابعین هیچکدام عل نداشتهاند.
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ج« .یا َأ ُّی َها َّالذ َین َآم عنوا إ ْن َج َاب عک ْ َفاس ٌق ب َن َبإ َف َت َب َّی عنهوا َأ ْن عتص ع
هیبوا َق ْو ًمها ب َج َه َالهة َف عت ْصهب عحوا َع َلهی َمها َف َع ْل عهت ْ
ٍ
ٍ
َ
نادم َین» کحجرات.)6 :
بنابر مفاد این آیه اسر فرد عادلی خبری آورد خبر او حجت است و تحقیق و تفحص را در خبر او واجب
نمیداند که باتوجهبه آن ،خبر واحد را حجت دانسته است؛ زیهرا اسهر خبهر واحهد حجهت نبهود ،تحقیهق و
تفحص در خصوص خبر او را واجب میکرد.
روایات :مستند دوم البانی در حجیت خبر واحد در عقیده و احکام ،مجموعهای از روایاتی است که با
سرفصلی به نام «اتحادیث الداعیة الی اتباع النبیکص) فی کل شیب» در کتاب الحدیث حجة بنفسهه فهی
العقائد و االحکام به آنها استناد کرده است از آن جمله:
أ .عن ابیهریره رضی الله عنه ،ان رسول اللهکص) قال :کل امتی یدخلون الجنه ات من ابی ،قالوا و مهن
یأبی قال :من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقد ابی کبخاری.)489/4 ،
ب .عن ابیرافع رضی الله عنه قال :قال رسول اللهکص) :تالفین احدک متکئا علی اریکته ،یأتیه اتمهر
من امری مما امرت به او نهیت عنه ،فیقول تادری ،ما وجدنا فی کتهاب اللهه اتبعنها کو ات فهال) کترمهذی،
».)11/1
سیرۀ عملی پیامبر(ص) و صحاب  :سنت عملی پیامبرکص) و اصحاب او و بعد از وفات پیامبرکص)
دتلت بر حجیت خبر واحد در عقیده و احکام دارد .البانی با استناد به دیهدساه صهحیح بخهاری و صهحیح
مسل  ،خبر واحد را ه در عقیده و ه در احکام حجت میداند .همچنین وی با استناد بهه کتهاب الرسهالة
شافعی ،حجیت خبر واحد در عقیده و احکام را نهادینه میکند.
تحلیل و بررسی ادل  :اکثر استدتلهای البانی به آیات قرآن ،بر اساس عمل به اطالو آیات است و از
دیگر شاخصههای منه فقهی او ،حجیت خبر واحد ،ه در عقیده و ه در احکام شرع است.
هیچ شه و تردیدی نیست که هر حدیثی که صدور آن از پیامبر اثبات شود ،عمل به آن حدیث واجهب
است .اما جای پرسش است که آیا حدیثی که بهعنوان خبر واحد به ما رسیده است ،بهطور قطهع از پیهامبر
نقل شده است و در فرض احتمال عدمصدور آن ،دلیلی برای وجوب عمل به آن حدیث هسهت طبیعهی
است که جواب منفی است و دلیلی وجود ندارد.
مفاد آیات مستند البانی بیانگر این مطلب است که هر حدیثی که از پیامبر صادر شده باشد ،عمل به آن
واجب است یا تزم است که ضمن عمل به آن حدیث ،متابعت از پیامبر محقق شود و در این مورد ،تفاوتی
بین امور اعتقادی و احکام شرعی نیست و بههیچعنوان ،ناظر به حجیهت خبهر واحهد نیسهت .عالوهبهراین
می توان سفت که البانی بین دو عنصر وجوب اطاعت از پیامبر و وجوب اطاعت از خبر واحهد خلهط کهرده

 / 04نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پیاپی 031

است.
روایات مستند البانی نیز مانند آیاتی که مستند او در حجیت خبر واحد در عقیده و احکام بود ،این نکته
را بیان میکند که اطاعتکردن از آنچه صدور آن از پیامبر ثابت شهده اسهت ،واجهب اسهت و اشهارهای بهه
وجوب اخذ خبر واحد و عمل به مقتضای آن ندارد .عالوه بر آن ،اسهتدتلکهردن بهر حجیهت خبهر واحهد
بهوسیلۀ روایات ،اسر روایات بهحد تواتر نرسد ،مستلزم دور خواهد بود و دور باطل است!
البانی در کتاب الحدیث حجة بنفسه فی العقائد و االحکام با سشودن سرفصلی به نام «لزوم اتباع السنة
علی کل جیل فی العقائد و اتحکام» ک )14میسوید :نصوص کتاب و سنت که در خصوص حجیت خبهر
واحد سفته شد ،قاطعانه بر وجوب متابعت مطلق از سنت دتلت میکند ...باتوجهبه عموم و اطالو آیات و
روایات مذکور به دو امر اساسی اشاره میشود:
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ً َّ َ ً َ َ ً َ َ َّ َ ْ َ
ََْع َ
َّ
َ
اول :آیۀ «و ما أرسلناک إت کافة للناس بشیرا و نذیرا و لکن أ کثر النهاس تیعلمهون» کسهبأ )28 :شهامل
همۀ افرادی میشود که اصل دعوت پیامبر را دریافت کردهاند و به آنها رسیده است و حدیث «و کان النبهی
یبعث الی قومه خاصة و بعثت الی الناس کله» ،تفسیر این آیه است کهمان.)14 ،
دوم :عمومات و اطالقات آیات و احادیث نقلشده شامل همۀ امورات دینهی اسهت و ههیچ فرقهی بهین
عقیده یا حک عملی نیست و بر صحابه و همۀ افرادی که بعد از صحابه ه هستند ،جایز نیست ایهنسونهه
اخبار را بهدلیل خبر واحدبودن رد کنند و این مسئله و عمل به خبر واحد تا دامنۀ قیامت جاری است و بایهد
به آن عمل شود کهمان.)11 ،
افراد نیز بر اساس نحوۀ رسیدن دستورات پیامبر به آنها به دو سروه تقسی میشوند .3 :سروهی ،احکهام
و دستورات دین را بهصورت حضوری و عینی و مشافهه از پیهامبر دریافهت کهردهانهد و ههیچ واسهطهای در
رسیدن آن دستورات بین خودشان و پیامبر وجود ندارد؛  .2سروهی دیگر ،دستورات پیامبر با واسطۀ افهرادی
دیگر به آنها رسیده است و با نقلقول آنها از پیامبر دستورات دین و احکام شرع را اخذ کردهاند.
اما سروه اول ،بههیچعنوان جایز نیست که هرآنچه از پیامبر به آنها رسیده است را رد کنند ،زیرا شهنیدن
بدون واسطه از پیامبر از بلندترین درجات یقین به صدور احکام از پیامبر است .آیات و روایات بدون ههیچ
شه و شبههای شامل این افراد میشود.
در خصوص سروه دوم ،احتمال خطا ،سهو ،نسیان و دیگر مهوارد راجهع بهه آن واسهطهها وجهود دارد و
طبیعی است که باوجود این احتماتت ،یقین به صدور قطعی کالم پیامبر موجود نیست و اسهتدتل البهانی
ه مؤید استدتتت او نیست.
تنها نقطۀ قوتی که در این استدتل البانی وجود دارد ،اشاره او به سیرۀ متشرعه است ،آنجا که میسوید:
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«و قد کان اتمر کذله فی عهد التابعین و اتئمة المجتهدین» کهمان ،)11 ،اما این نقطۀ قوت ه مشکل
استدتل البانی را حل نمیکند ،زیرا این استدتل ه نسهبت بهه آیهات و احادیهث مسهتند او بیگانهه اسهت
کرحمت.)61 ،
اما سیرۀ صحابه به این دلیل مناقشهپذیر است که صحابه ،برخی از اخبار آحاد را رد و در مفید عل بودن
آن اخبار ،تشکیه و تردید کردهاند ،قرائنی وجود دارد که بهطور صحیح ،عهدمافهادۀ عله از خبهر واحهد را
شرح میدهد؛ برای نمونه :حدثنا محمدبنعمروبنجبله قال :حدثنا ابواحمد قال :حدثنا عمروبنرزیق عهن
ابیاسحاو قال :کنت مع اتسودبنیزید جالس فی المسجد اتعظ و معنا الشعبی فحدث بحدیث فاطمهه
بنت قیس ،ان رسول الله ل یجعل لها سکنی و تنفقه ،ث اخذ اتسود که مهن حصهی فحصهبه بهه فقهال
ً
ویله ،تحدث بمثل هذا قال عمر :تنترک کتاب الله تعالی و سنة نبیاکص) لقول امراۀ تندری حفظهت او
نسیت لها السکنی و النفقة کمسل بنحجاج.)342/4 ،
در این حدیث باتوجهبه اینکه فاطمه بنت قیس ازجمله صحابه است ،اما عمر حجیهت ادعهای او را رد
کرد.
جای سؤال است که وقتی صحابهای که با پیامبر مأنوس بوده و بههروش مشهافهه احهادیثی را از پیهامبر
شنیده است که همان احادیث به دست برخی دیگر از صحابه رد شهده و مفیهد عله بهودن آن اخبهار محهل
تشکیه و تردید صحابه است ،چگونه میتوان طبق دیدساه البانی و باتوجهبه فاصلۀ زمانی طوتنی بین زمان
پیامبر و عصر حاضر ،همان احادیث برای افراد این زمهان حجیهت داشهته و مفیهد عله باشهد وقهوع ایهن
تعامالت صحابه با احادیث آحاد ،آشکارا ادعای البانی را باطل میکند.
بند چهارم .البانی و احادیث عرض :منظور از احادیث عرض ،احادیثی است که عرضۀ روایهات بهر
قرآن کری را بهمنظور شناسایی احادیث صحیح از غیر آن توصیه میکند .این احادیهث بها عنهوان «روایهات
عرض» شناخته میشوند کهاشمی شاهرودی)122 ،؛ مانند «ات إن رحی اتسالم دائرة قیل کی نصهنع یها
رسول الله قال :أعرضوا حدیثی علی الکتاب فمها وافقهه فههو منهی و أنها قلتهه» کطبرانهی94/2 ،؛ متقهی،
.)396/3
وی ،بر این باور است که اسر روایتی مخال قرآن بود از درجۀ اعتبار سهاقط نمیشهود کالبهانی ،کیه
یجب علینا )33 ،تاآنجاکه وی اخبار عرض را تضعی و رد میکند کالبهانی ،سلسهلة االحادیهث العهعیفة،
192/1؛ همو ،ضعیف الجامع الصغیر و زیادته.)311 ،
البانی در ارزیابی احادیث عرض ،آنها را ازنظر سند و دتلت تضعی میکند و آن را سهاخته زنادقهه و
ملحدان و پیروان آنها مثل خوارج و اباضیه میداند کهمان.)192/1 ،
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استدتل البانی در مردوددانستن احادیث عرض این است که وی معتقد است خود احادیث عهرض بها
قرآن تعارض دارند و وجه تعارض آن این است که قرآن امر به اطاعت مطلق از پیامبرکص) کرده است و بهه
هیچ قیدی مقید نساخته است و حجیت کالم پیامبرکص) را منوط به عهدمتعهارض بها قهرآن نکهرده اسهت
کهمان).
تحلیل و بررسی :آنچه در نقد دیدساه البانی میتوان سفت این است که باید بهین کهالم پیهامبرکص) و
َ
َّ ْ
ْ
حدیث پیامبرکص) فرو قائل شد .کالم پیامبرکص) مصداو «إن عه َو إت َوح ٌ عیهوحی» کنجه  )4 :اسهت و
بدون تردید مقبول و خدشهناپذیر است .اما روایتی که از پیامبرکص) نقهل شهده اسهت ،هرچنهد باتوجههبهه
مالک و معیارهای ارزشیابی احادیث طبق دیدساه محدثان ،صحیح قلمداد شود؛ احتمال این است که کالم
پیامبرکص) نباشد.
بنابراین ،وی نهتنها هیچ حدیثی را در صهورت صهحت سهند آن از حجیهت سهاقط نمیکنهد ،هرچنهد
مخال با قرآن باشد ،بلکه به هر شیوهای متوسل میشود تا با توجیه یا تأویل ،تعارض فیمابین آن حهدیث
را حل کند و به حدیث و مفاد آن حجیت بخشد و در صورت تعارض حدیث بها عقهل و مبهانی عقلهی ،بها
استدتل به اینکه امور پوشیده و پنهان و درکنشدنی بهوسیلۀ عقل قابل ادراک و ارزیابی نیسهت ،بهه تثبیهت
مفاد حدیث میپردازد و به آن حجیهت بخشهیده و آن را میپهذیرد کالبهانی ،سلسهة االحادیهث الصهحیحة،
.)91/3
او در کتاب سلسلة االحادیث الصحیحة ،قیل حدیث «ان احد جناحی الذباب س و اآلخر شهفاب فهاقا
وقع فی الطعام ،فامقلوه فانه یقدم الس و یؤخر الشفاب» میسوید :این حهدیث بها سهند صهحیح از صهحابۀ
بزرسی چون ابوهریره ،ابوسعید خدری و ابوالدرداب روایت شده است و هیچ مجالی برای شه و شبهه در آن
وجود ندارد.
البانی ،مخالفت شیعه ،به اصطالح او «غالت شیعه» ،با این حدیث را نادیده سرفته است و مخالفان با
مفاد این حدیث را افرادی میداند که عقل معیوب و مریضی دارند .وی ،این حدیث را جزو معجزات پیامبر
میداند و معتقد است که پشتوانۀ علمی دارد و عل جدید ،مفاد آن را تأیید میکند.
سعی و تالش البانی در دفاع از این حدیث که با عقل صریح در تعارض و تضاد اسهت ،نمایهانگر اوج
پایبندی و اعتقاد او به حدیث است و با هر دستاویزی درصدد اثبات حجیت آن است و آن را حمل بر ظاهر
میکند.
آنچه در نقد و بررسی حدیث بال مگس و وجود س در یکی از بالها و شهفا در بهال دیگهرش بهه نظهر
ً
ً
میرسد ،این است که اوت ،مخال عقل است و عقل سلی این حدیث را نمیپذیرد؛ ثانیا ،مفاد این حدیث
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 .2عقل
عقل یکی از مهمترین و درعینحهال پیچیهدهترین مسهئله در پژوهشههای دینهی اسهت .عهدمتبیهین و
نامشخصبودن محدوده و نقش عقل در استنباط احکام شرعی ،باعث افراط و تفریطهای متعهددی در آرا و
اندیشههای فقهی شده است.
در منه البانی اصالت به نقل داده شده است و برای عقل و نقشآفرینی آن در استنباط احکام شهرعی،
جایگاه ویژه و درخوری وجود ندارد و میتوان ادعا کرد که منه فقهی و اجتهادی البهانی غیرعقالنیتهرین
منه اجتهادی و فقهی است.
البانی در حوزۀ اعتقاد هیچ عنصری را بدتر از عله کهالم و فلسهفه نمیدانهد کقهبهی .)16 ،از دیهدساه
البانی درخصوص عل کالم درمییابی که او باور دارد عل کالم باعث آلودهشدن ساحت مقدس شهریعت
است کهمان .)14 ،همچنین وی به ناکارآمدی عله کهالم باورمنهد اسهت و ایهن عله را منشهأ ضهررها و
خسارتهای سوناسون بر امت اسالم میداند .او عل کالم را از فتنههای بزرگ و از عوامل اساسی انحراف و
سمراهی بعضی از فرقههای اسالمی میداند که آنان با پیروی از این عل  ،از دریافت عقاید درست و اصهیل
آموزههای دینی محروم شدهاند و باعث شده است کهه آیهات قهرآن را بههمعنای حقیقهی نداننهد و بههمعهانی
مجازی آیات تمسه جستهاند کطحاوی.)14 ،
البانی در مواجهه با دیدساه متکلمان که در توصی خداوند اظهارنظر کرده و سفتهاند که خداوند نهه در
بات و نه در پایین و نه در سمت راست و نه در سمت چپ و نه در داخل و نه در خارج ،در نهایت تعجب و
انکار میسوید :معنای این عبارت متکلمان این است که خداوند موجود نیست و این همان تعطیل مطلق و
از بزرسترین انکارها بر وجود خداست کقهبی .)14 ،البانی با استبعاد این قول متکلمان ،درصدد بیهان ایهن
نکته است که باتخره خداوند باید در یکی از جهات باشد و از ایهن صهفات داشهته باشهد .ایهن اظههارنظر
البانی ،حاکی از تمام ناآساهی او راجع به عل کالم و مخالفتش با آن است.
آنچه از دیدساه البانی دربارۀ عقل سفته شد حکایت از ایهن معنها دارد کهه او از ابتهداییترین آموزهههای
کالمی و فلسفی بیبهره است و درحالیکه بدون بضاعت و جانمایههای علمی کهالم و فلسهفه اسهت ،در
همۀ موضوعات الهیات –بالمعنی اتخص و اتع – اظهارنظر میکنهد و طبیعهی اسهت کهه نتیجهه ورود بهه
مسائل پیچیده کالمی و فلسفی بدون دانش کافی در این دو عل  ،سبب اظهارنظرهای فووالعاده سهطحی و
بیاساس و نامعقول اوست.
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بند اول .منهج البانی در مواجه با احادیث مربوط ب عقل :سلسلة االحادیهث العهعیفة ،یکهی از
موسوعههای بزرگ البانی است که احادیث ضهعی و موضهوع را در آن جمهعآوری کهرده اسهت .بحهث و
بررسی احادیث واردشده در مبحث عقل را در طلیعۀ این اثر قرار داده است.
حدیث «الدین هو العقل و من تدین له تعقل له» ،اولهین حهدیثی اسهت کهه بهه بحهث و بررسهی آن
پرداخته است و بعد از جستجو در منابع متعدد حدیثی ،حک به کذببودن همه احادیث مربهوط بهه عقهل
میکند و میسوید« :و مما یحسن التنبیه علیه ان کل ما ورد فی فضل العقل من اتحادیث تیصح منها شهی
و هی تدور بین الضع و الوضع» کالبانی ،سلسلة االحادیث الععیفة.)11/3 ،
احادیث واردشده در مبحث عقل ،با عبارات متفاوت و متعددی بیان شده و البانی همۀ آنهها را یکسهره
مطرود و مردود دانسته و به موضوع و یا ضعی بودن آنها حک کرده است.
حدیث «قوام المرب عقله و تدین لمن تعقل له» یکی دیگر از احادیثی اسهت کهه البهانی آن را تحقیهق
کرده است .این حدیث را داوودبنمحبر روایت کرده اسهت کهه مؤله کتهاب العقه اسهت و دارقطنهی در
خصوص این کتاب سفته است که این کتاب از موضهوعات میسهرةبنعبدربهه بهوده کهه داوودبنمحبهر آن را
سرقت کرده ،اسانید و غیراسانید را در آن تحری و منتشر ساخته است کهمو ،همان.)146/3 ،
بند دوم .محورهای اساسی دیدگاه البانی در باب عقل :واکاوی در آثار البهانی و اظهارنظرههای او
درباب عقل نشان میدهد او بر پایۀ دو محور اساسی به بحث در باب نقش عقل پرداخته است:
محور اول .محالبودن شناخت خدا از طر یق عقل :البانی در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان خدا
ً
را بهوسیلۀ عقل شناخت ،میسوید :اوت ،مدعی معرفت خدا بهوسیلۀ عقل باید از کتاب و سنت دلیل بیاورد
ً
و این ادعا هیچ پشتوانهای از کتاب و سنت ندارد؛ ثانیا ،اخهتالف عقهول افهراد ،مهانع از شهناخت خداونهد
است؛ چون عقل یهودی و نصرانی و مسلمان و ...سوناسون و با یکدیگر متفاوت است و حتی عقل مسلمان
ً
صالح با مسلمان فاسق فرو دارد و به همین علت شناخت خداوند بهوسیلۀ عقل ممکن نیست؛ ثالثها ،اسهر
شناخت خداوند بهوسیلۀ عقل ممکن بود ،پس چرا این همه اختالفات در معرفت و شناخت خدا به وجهود
آمده است همین اختالفات نشانۀ عدمکفایت عقهل در شهناخت خداسهت و عهالوه بهر آن ،اسهر عقهل در
معرفت خدا کافی بود ،ارسال رسل و انزال کتب عبث و بیفایده بود کآلنعمان.)444/3 ،
ُّ َ َ
ْ
َ
َ َّ َ َّ
َ َ َّ
ْ
ٌ
او همچنین دربارۀ آیۀ « َمن ْاه َتدی فإن َما َی ْه َتدی ل َنفسه َو َم ْن ضل فإن َمها َیضهل عل ْی َهها َو تتهز عر َواز َرة وز َر
ً
َ َ َ
عْ
ع
أخ َری َو َما ک َّنا عم َعذب َین ح َّتی ن ْب َعث َر عسوت» کاسراب )31 :بر این باور است که در ایهن آیهه ،تفسهیر رسهول بهه
عقل ،همان انحراف از سنت است و تفسیر درستی نیست؛ زیرا سنت ،سروهی از افراد مثل مجنهون ،نابهالغ
و ...را که حسابرسی اعمال آنها در قیامت با دیگران فرو دارد ،توضیح داده است .پس رسول بهمعنای عقل
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نیست و به همین علت در تفاسیر دانشمندان سل  ،رسول بهمعنای عقل تفسیر نشده و تفسیر سلفیه از ایهن
آیه مبطل این استدتل است کهمان.)362/1 ،
ْ
َ
َّ
َّ
ع
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً َ َ َ
تحلیل و بررسی :اوت« ،ل ْو کان فیه َما آل َهة إت الل عه لف َسهدتا ف عس ْهب َحان اللهه َرب ال َع ْهرش ع َّمها َیصهفون»
کانبیاب ،)22 :استدتلی عقلی است که خداوند با برانگیختن حس تعقل و تفکهر انسهان راجهع بهه توحیهد،
استدتل میکند.
عالوه بر آن ،استدتلهای عقلی انبیا برای اثبات توحید ه میتواند ناقض دیهدساه البهانی باشهد؛ مثهل
َ َ َّ ع َ
ََ
استدتل حضرت ابراهی که برای اثبات خداوند ،به خورشید و ماه استدتل کرد« :فل َّما َج َّن عل ْیه الل ْیل َرأی
ََ ََ َ َ َ ع
َ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
هال َلهئ ْن َله ْ
ک ْوک ًبا قال َهذا َربی فل َّما أفل قال تأح ُّب اآلفلین فلما رأی القمر بازغا قال هذا ربی فلمها أفهل ق
َ ً َ َ َ
َْ
َ َ َ َّ
َّ
َ َ ْ ََ َََ ْ َ َ َ
ع َ
َی ْهدنی َربی ألکون َّن م َن الق ْوم الضال َین فل َّما َرأی الش ْم َس َبازغة قال َهذا َربی َهذا أ ک َب عر فل َّما أفلت قال َیها ق ْهوم
عْ ع َ
إنی َبر ٌ
یب م َّما تشرکون» کانعام46 :تا.)48
َ
ً
ثانیا ،تشویق قرآن به تفکر و تعقل در آیات آفاقی و انفسی مثهل آیهۀ « َس عهنریه ْ َآیات َنها فهی اآلفهاو َو فهی
َْع
َ َ َّ ْ َ َ ْ
َ َ َّ َ َ ع َ َ ٌ
َ
أنفسه ْ ح َّتی َی َت َب َّی َن ل عه ْ أن عه ال َح ُّق أ َول ْ َیک ب َربه أن عه علی کل ش ْی ٍب شهید» کفصلت )11 :و نیز بههطورکلی
تفکر در مخلوقات ،بهرای تحکهی مبهانی توحیهد و دیگهر اصهول اعتقهادی ،دلیهل واضهح و روشهنی بهرای

کارآمدبودن نقش عقل و استدتتت عقلی است.
محور دوم .ریش یابی عدمحجیت احادیث مربهوط به عقهل :علهت منحصهربهفرد عهدمحجیهت
احادیث مربوط به عقل از دیدساه البانی ،شخص داوودبنمحبر است .عدۀ زیادی از رجالیون ،او را تضعی
و عبارات سوناسونی درخصوص عدموثاقت او بیان کردهاند.
شخص و شخصیت داوودبنمحبر را رجالیون متعددی تضعی کردهاند ،اما دقهت در کهالم ابنحجهر
دربارۀ داوودبنمحبر ،کش از حقیقتی میکند که دیدساه البانی و دیگران دربهارۀ او را نقهض کهرده اسهت و
میتوان کالم او را در بازشناسایی داوودبنمحبر ،محور ارزیابی از شخص و شخصیت او دانست .ابنحجر
میسوید« :بخاری از قول ابنمعین میسوید :داوودبنمحبر در عل حدیث معروف بود و پیوسته به نگهارش
حدیث مشغول بود تا اینکه با قومی از معتزله مصاحب و همنشین شد و او را فاسهد کردنهد .داوودبنمحبهر
فردی دروغگو نبود و او فردی ثقه بود ،ولی راجع به حدیث جفاکار شد» ک.)399/1
تحلیل و بررسی :باتوجهبه جرح و تعدیلهای سفتههشهده دربهارۀ وی ،بهخصهوص سفتهۀ ابنمعهین در
معرفی او ،به نکتۀ خاصی پی میبری و آن اینکه :ابنمعین دربارۀ داوودبنمحبر سفته است« :مازال معروفها
ً
بالحدیث ،یکتب الحدیث ،و ترک الحدیث ،ث قهب و صهحب قومها مهن المعتزلهه فافسهدوه و ههو ثقهه»
کهمان .)399/1 ،این سفتۀ ابنمعین دربارۀ داوودبنمحبر ،پرده از واقعیتی پنهان از شهخص و شخصهیت او
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برمیدارد و رمز رویگردانی رجالیون اهلسنت از او را آشکار میکند.
ً
عبارت «ث قهب فصحب قوما من المعتزله فأفسدوه» ،راز اعراض رجالیون اهلسنت از اوست .علت
بیتوجهی رجالیون به داوودبنمحبر و تضعی او ،سرایش فکری او به مکتب اعتهزال اسهت ،نهه ضهع در
وثاقت و ناآشنایی او با حدیث و نه دروغگوبودنش .ناپسندبودن سرایش فکری معتزله از دیدساه البانی و دیگر
رجالیون اهلسنت ،باعث شده است تا او را تضعی کنند.
مستفاد از بیان ابنمعین این است که داوودبنمحبر تا قبل از مصاحبت با معتزلیها مشهکلی نداشهته و
ً
حدیثنگار و حدیثشناس بوده و صرفا سرایش فکری او به مکتب اعتزال و افکهار معتزلهی ،او را بهه فسهاد
ً
کشانده و فاسد شده است .پس باتوجهبه بیان ابنمعین ،میتوان نتیجهه سرفهت کهه :اوت ،داوودبنمحبهر در
ً
ً
زمرۀ محدثان بوده است؛ ثانیا ،جزو محدثان معروف و مشهور بوده است؛ ثالثا ،ثقهه و محهل اعتمهاد بهوده
ً
است؛ رابعا ،بعد از مدتی که به کتابت حدیث مشغول بوده است ،سرایش عقلی و معتزلهی را اختیهار کهرده
است ،پس جبههسیری احمد حنبل که رئیس اهل حهدیث و از بزرستهرین مخالفهان مکتهب اعتهزال و تفکهر
معتزلی است و نیز عبداللهبناحمد که دنبالههروی افکهار پهدرش بهوده و بقیهۀ منتقهدان داوودبنمحبهر کهه
ً
تحتالشعاع تفکر و مکتب حدیث هستند ،صرفا بهسبب سرایش فکری او بوده است.
 .3اجماع
ً
اجماع در منه فقهی اجتهادی البانی بسیار ک رنهگ و بینمهود اسهت .اصهوت البهانی بهه اجمهاع در
اصطالح اصولیان توجه خاصی نداشته است و از آن بهعنوان ابزار در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شهرعی
بهرهای نمی برد .او برای درک مفهوم واقعی اجماع و کاربرد آن در فقه ،بهه کتابههایی مثهل «االحکهام فهی
اصول االحکام» ابنحزم و «ارشاد الفحهول» شهوکانی ارجهاع میدههد کالبهانی ،آداب الزفهاف فهی السهنة
المطهرة.)219 ،
او بهاجماع مصطلح نزد اصولیان که بهمعنای اکثریت است توجهی نداشته و تقسی بندیهای اجماع را
که اصولیان ارائه کردهاند ،نپذیرفته است و آنها را درخور مناقشه میداند .او بر این بهاور اسهت کهه اجمهاع
مصطلح در عل اصول ،امکان وقوعی نداشته است و عالوه بر عدموقوع ،نقل آن اجماعات هه غیهرممکن
میداند .دلیل او در عدموقوع اجماع در عصر واحد را ،غیرممکنبودن ارتبهاط بها مجمعهان میدانهد و آن را
محال میپندارد کسلی .)341 ،
از دیدساه البانی ،اجماع اقسام متعددی دارد .بعضی از اقسام آن ،اجماعی است که مخالفت با آن جایز
نیست ،مثل اجماع علمای امت و اجماع علمای سایر امتهها کهه البهانی ایهن نهوع اجمهاع را فیالجملهه
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میپذیرد .او نقطۀ مقابل این نوع اجماع؛ یعنی اجماع نظری که در تعبیر بعضی از علما با عنوان متفهقعلیهه
معروف است را درخور مناقشه میداند و این نوع اجماع را که درحقیقت جمع اقوال علمها در بهاب مسهئلۀ
خاصی است ،محال میداند و دلیل محالبودن آن را نیز پراکندسی علما در اقصا نقاط بالد اسالمی دانسهت
که مراجعه به همۀ آنها و اخذ آرای فقهی و اجتهادی آنها ازنظر او محهال اسهت .البهانی در تأییهد دیهدساه
خود ،به قول احمد حنبل استناد کرده است که سفته است« :من ادعی اتجماع فقد کذب و مایدریهه لعلهه
اختلفوا» کآداب الزفاف فی السنة المطهرة.)218 ،
تحلیل و بررسی :مخالفت البانی با اجماع فقها امری مشهود است .در جایجهای تألیفهات فقههی او
نشانههایی از مخالفتش با اجماع علما را میتوان یافت کهه بهه اجماعهات آنهها بها دیهد تشهکیه و انکهار
ً
نگریسته است یا اساسا آنها را باطل میداند.
دیدساه فقهی او درخصوص «تحری الذهب المحلق للنسهاب» و مخالفهت او بها اجمهاع علمها در ایهن
مسئله ،یکی از نمونههای انکار البانی با اجماع است .همۀ علما اتفاونظر بهر اباحهه آن دارنهد ،امها البهانی
اجماع آنها را باطل و مردود میداند .او در این مسئله ،عالوهبر واقعنشدن اجمهاع ،حتهی تصهور آن را هه
غیرممکن میداند کهمان.)218 ،
پیشینۀ موضوع اجماع و حجیت آن ،مربوط به قرون ابتدایی اسالم است .الرسالة شافعی کتهابی اسهت
که در آن به برخی از سزارههای عل اصول اشاره شده است .بدیهی است که شهافعی مقلهد ههیچکس نبهوده
است ،پس چگونه است که در آن کتاب ،حجیت اجماع را بهعنوان دلیل شرعی استنباط احکهام قکهر کهرده
ً
است ،آنجا که میسوید« :لیس تحد ابدا ان یقول فی شیب حل و تحرم ات من جهه العله  ،وجههه العله
الخبر فی الکتاب او السنة او اتجماع او القیاس» ک.)19
عالوه بر آنچه سفته شد ،باتوجهبه اینکه عنصر فه سل صالح در منه فقهی اجتهادی البانی عنصری
اساسی است و ملتزم به این معنا است که در تفسیر نصوص و اخبار و استخراج احکام باید بر اسهاس فهه
سل عمل کرد و از محدودۀ فه سل تجاوز نکرد ،با چه معیاری از منه خود عدول کرده و به قول امام
شافعی که ه در زمرۀ سل و ه اهل تقلید نبوده ،بیاعتناست
نتیجهگیری
منه فقهی اجتهادی البانی منهجی است که تحتالشعاع اصالتبخشیدن او بهه نقهل و جمهود او بهر
ظواهر نصوص شریعت است .محوریترین اصل در منه البانی ،اعتماد و اعتقاد به فه سل از نصوص
است .آنچه سل از نصوص شریعت دریافتهاند را مبنا و اساس دریافتهای دین و آموزههای دین میدانهد.
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او تعدی و تجاوز از فه سل در تفسیر دین و سزارههای دین را جایز نمیداند.
اهتمام او به کتاب و سنت در عرض همدیگر ،با محوریت فه سهل از آن دو منبهع و قهراردادن آن دو
بهعنوان عنصر واحد در طریق استنباط ،ادعایی است که بهدتیل سوناسون ناکارآمد است و ادلۀ او این ادعها
را اثبات نمی کند .همچنین البانی بر این باور است که حتی اسر روایتی مخال قهرآن بهود از درجهۀ اعتبهار
ساقط نمیشود ،تاآنجاکه وی اخبار عرض «اعرضوا حدیثی علی الکتاب فما وافقه فهو منهی و أنها قلتهه» را
مناقشه کرده است و آنها را تضعی و رد میکند.
منه فقهی البانی بهشدت عقلسریز ،بلکه عقلستیز است و سزارههای عقلی در اصول فقه که بهکمهه
آنها امر اجتهاد محقق میشود را نپذیرفت و میتوان ادعا کرد که منه فقهی اجتهادی او غیرعقالنیتهرین
مناه فقهی معاصر است.
البانی به مقولۀ اجماع بهاصطالح اصولیان توجه شایسته ندارد و برخالف اکثهر منهاه فقههی مهذاهب
اسالمی که اجماع را یکی از منابع اجتهاد میدانند ،قائل به عدموقوع اجماع بههاصهطالح اصهولیان اسهت،
درحالیکه دیدساه بزرسان مذاهب اسالمی برخالف باور اوست.
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Abstract
Jurisprudential hadiths, as a treasury of divine words, have suffered from various damages including
difference between the narrated texts of the same hadith. Sahib Javaher is among those jurists who have paid
special attention to such hadiths. In order to know Sahib Javaher's approach to this issue, it is necessary to
find his answers to the following questions: is there a principle under which there is difference between the
narrated texts of the same jurisprudential hadith? What are the causes of difference in the narrated texts of
the same hadith? What are the stages of the examination of a hadith narrated with different texts? What are
the consequences and applications and reasons of preferring a report of a hadith with different narrated
texts? The present paper, using a descriptive-analytical method, has concluded that: first, from the viewpoint
of Sahib Javaher, principally, the text of a jurisprudential hadith is unique. Second, the mistake of narrators
and scribes are two main causes of such a difference. Third, Sahib Javaher has treated a hadith with different
narrated texts in four stages: identification of difference between the narrated texts of the same hadith,
differentiation between the different narrations of the same hadith, in the form of affirmative particular
proposition and affirmative universal proposition, preferring one of the reports, abandonment or the
probability of option in case of the application of the narrations related to the resolution of contradiction
between proofs; fourth, the consequences of difference between the narrated texts of the same hadith may be
studied in three fields i.e. the signification of hadith, its authority in case of its contradiction with other
proofs and its effects on the jurists' fatwas. Finally, Sahib Javaher refers to fourteen supporting factors for
preferring a report of the hadith with different narrated texts over other reports including being more
accurate, fame and Idjma (consensus) either narrated or acquired through comprehensive research,
opposition to the context and not being mentioned in hadith books or the original version.
Keywords: Javaher al-Kalam, Difference between the Narrated Texts of the Same Hadith, Causes and
Consequences of Difference between the Narrated Texts of the Same Hadith, Factors to Prefer a Report of a
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چکیده
ک
احادیث فقه کهه نجییجهه کهالم ا هه اسهار دسهار آسهی ها نونهانون اجمللهه اوهبرا یمهت دهده اسها
صاح مواهر اج ملله فقیهان اسا که به ای دسا احادیهث وومهه ویهده دادهته اسها بهرا دهجاخا روی هرد
صاح مواهر به ایمسئلهر یافت پاسخ و به ای پرسشها ورور اسا :اصل بر اوبرا ِ یمت حدیث فقه اسها
یا عدیمش؟ عوایمل اوبرا یمت حدیثر یمراحل بررس ر پیایمدها و کاربردهها و ح
یمرماهای یهز نه ار در روایها
یمضبر کداماند؟
،
پیش رو با رو ووصیف والیل به ای نتایج رسیده اسا کهه اوًر اج یمجرهر صهاح مواهرر اصهل بهر عهدم
نودتار ِ
،
ثانیار دو عایمل اصل اوبرا ر ادتباه راویان و نسخهنویسان اسا؛ ثا ،ثار یموامههک
اوبرا یمت احادیث فقه اسا
ِ
صاح مواهر با حدیث یمضبر در سهار یمرحله صوری نرفته اسا :دجاسای اوبرا ر فرقنذادت بی روایها
یمضبر ف ا یلله و با یللهر ورمیح ی اج ن ار هار اعراض یا احتلال وخییر بجا بهر دهلول روایهای عالمیهه؛
،
ک
عرصه دً ا حدیثر حییا آن در یمعاروه با دیگهر اد هه و
رابعار پیایمدها اوبرا یمت حدیث را یم ووان در سه
وأثیرای آن بر فتوا فقیهان کاوید؛ سرانیام صاح مواهر به سهارده ح
یمؤید برا ورمیح ن ارد اج روایا یمضهبر
ک
ملله آنها اوبطبودنر دهری و املاع اعم اج یمجقهول و یمالهلر یمخا فها بها
بر ن ار دیگر آن اداره کرده که اج
ک
سیاق و خا بودن کت روای یا نسخه اصل اسا
واژگان کلیدی :جواهر الکالمر اوبرا در یمت حدیثر عوایمل و پیایمدها آنر یمرماای یهز نه ار اج روایها
یمضبر
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مقدمه
خداوند وبیی کالیمش را به پیایمبر(ص) وانذارد (نال )44 :و پیایمبر(ص) علهم آن را پها اج خهود بهه
ایمایمان(ع) سپرد (کلیج ر 222/1وا222ر ح )1-4آن علم در آیجۀ احادیث وبلور یافار و ه اج سهوی ایه
یمیراث نرانقدر در طول واریخ دسار آسی های یمتعدد یم دهود ی ه اج ایه آفاهها کهه اصها ا ایه
ک
نجییجه نرانسجگ را وهدید یم کجدر پدیدۀ اوبرا در یمت احادیث اسا برطرفکردن ای آفها در دایهرۀ
احادیث بهخلوص احادیث فقه ر وجها اج دئون یمیتهدان اسا (ابوریةر  )292اج سو دیگرر ایمایمیهه بهه
کتا جواهر الکالم اثر یمیتهد کمنریرر صهاح مواهر دسترسه دارد؛ کتهاب کهه ب رنهان آن را ای نونهه
ووصیف کردهاند :ب نریرر عیی وری و دگفاوری حادثۀ واریخ جیمان خود (نهور ر )112/2ر وهوفیق
که احد اج عا لان به آن دسا نیافتهه اسها (آقهاب ره طهرانه ر 2ر)272/1452ر یمرههر نبهو ر هلهار
استقایمار عشق و ایلان یز دخص به کار خهود (یمبههر ر )422/14ر درحقیقهار یهز یمخه ن مهواهر
((http: //farsi. k hamenei. i r/speech-content؟  ))id=19546و ادبه به یمعی ه ( http: //farsi.
k hamenei. i r/speech-content؟ ))id=2655
بجابرای ر کتا جواهر الکالم یم وواند در آسی جدای آفا اوبرا در احادیث فقه راهگشها بادهدر
پا ًجم اسا ای کتا برا پاسخ به ای سؤاًی بررس دود:
 3اج یمجرر صاح مواهرر اصل او یه بر اوبرا در یمت احادیث فقه اسا یا عدیمش؟
 8عوایمل اوبرا در یمت احادیث فقه سیسا؟
 2یمراحل برخورد صاح مواهر با حدیث یمضبر را سگونه یم ووان ورسیم کرد؟
 4پیایمدها و کاربردها حدیث یمضبر در یمت کدام اسا؟
 3ایشان بهکلز سه یمرمااو ی

اج ن ار ها روایا یمضهبر را بهر دیگهر ن ار هها وهرمیح

یم داده اسا؟
پیش اج پاسخ به ای سؤاًی باید بهعجوان یمقدیمهر یمفهومدجاس اوبرا در یمت احادیثر پیشیجۀ ایه
باث و وم و وروری بررس اوبرا در یمت احادیث بررس دود؟
ا بته غفلا نورجیدن اج دو ن ته بایسته اسا :اول ایج هر صهاح مواهر بههطور یمسهتقل و وفلهیل در
هیچ ما کتابش به بیان و درح اوبرا در یمت احادیث نپرداخته اسا وا سه رسهد بهه عوایمهلر پیایمهدها
و ر و یم ووان با کاو در ای کتا اج ادارهها ایشانر پاسخ سؤالها پیشنفته را اصبیاد کرد؛ دوم
ایج هر نگارنده بر ای باور اسا که وعابیر صاح مواهر بسیار دقیق اسا و باید در وبیی و والیل آن دقا
ورجید

 / 55نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پیاپی 031

 .1اضطراب در متن احادیث از نگاه صاحبجواهر
بعد اج وبیی یمسئله و وقسیم یمباحثر پیداکردن پاسهخ بهرا هریهز اج سهؤاًی یمبرحدهده وهرور
اسا
مفهومشناسی :واژۀ اوبرا اجنرر غو در ِاسجادنیافت به کللۀ دیگر بهیمعجا حرکها (مهوهر ر

)121/1ر حرکا غیریمتعادل (اجد ر )152/2ر حرکا مجی در د م یمادر (فراهید ر )22/7ر جیادرفت در
مهههای نونههانون (راغه اصههفهان ر )252ر بلجههد هلهراه بهها سسههت (اب سههیدهر  )117/1و سههرنردان
(طریا ر  )151/2آیمده و در ِاسجادیافت به واژۀ دیگر ر بههیمعجا اخهتالف (طریاه ر )151/2ر اخهتالل
(موهر ر )121/1ر حرکاکردن و یموججدن (اب سهیدهر )117/1ر برخهوردن برخه اج سیه بهه قسهلا
دیگر (طریا ر  ) 151/2وارد دده اسا در بهی ایه یمعهان ر یمعجها اخهتالل در یمعجها اصهبالح
اوبرا نقش ویدها داردر اجای رو برخ ب عهد اج بیهان یمعجها اخهتالل بهرا کللهۀ اوهبرا ر نفتهانهد:
« حدیث یمضبر (سه در سجد سه در یمت ) اج هلی یمعجا غو اختالل نرفتهه دهده اسها» (طریاه ر
)151/2
حهدیث یمضهبر بایهد نفها« :اوهبرا ر هلهان اخهتالف در نونهۀ
در وعریف یمعجا اصهبالح
ِ

روایاکردن (سه در سجد سه در یمت ) اسا و جیمان حدیث به اوبرا یمتلف یم دهود کهه ن ار هها

نونانون آن حدیث نسبا به ی دیگرر دارا اعتبار یمساو بادجد» (دهید ثان ر الرعایة ر 142؛ عهایمل ر
112وا112؛ یمیردایمادر 195؛ یمایمقان ر 21/2؛ صدرر سیدحس ر 224؛ کیور دیراج ر 257؛ اب صالحر
 94و 92؛ درفا دی ح
طیب ر 12؛ ابجاس ر 212/1؛ بلقیج دافع ر 229؛ حهاف عراقه ر 124؛ سهیوط ر
)222/1
ذکر سجد ن ته س اوار اسا :اول ایج هر حدیث یمضبر دو قید اساس دارد که عباریاند اج :اخهتالف
در ناوۀ روایاکردن و یمساو بودن درمۀ اعتبار دو ن ار اج یز روایا
دوم ایج هر برخ وجها به هلان قیهد اولر اخهتالف دو نه ار اج یهز روایها بسهجده کردهانهد؛ یمانجهد
استرآباد اج دیعه ( )11و ذهب اج اهلسجا ()22/1ر اجای رو به نرر برخ ر باوریمجدان ایه قهول ههر نهوع
اختالف ن ار اج روایت را اوهبرا یم دانجهد؛ سهه بهدو ر سهه اسهتلرار ر سهه یمضهرر سهه غیریمضهر
(یمایمقان ر )21/3ر و باید نفا :یمشهور وعریف باً را پذیرفتهاند
سوم ایج هر وعابیر صاح مواهر برا حدیث یمضبر عباریاند اج :اغتشها در یمهت

()212/42ر1

 1یمراد صاح مواهر اج ای وعبیر و وعابیر پا اج آنر اوبرا در روایا اسا اج قرای ای سخ ر اف ون بر دقا در وزوز یمواردر وبدیل عباریپرداج ایشان
ح ا
اسا؛ برا نلونه ایشان رامع به روایت اج علار ساباط (طوسه ر تهةیی احککةامر 98/7ر ح )10آورده اسها« :ا ْو ا
هق ع رلهار» (صهاح مواهرر
ِ ِ
هبرا یموث ِ
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اخهههتالل (197/22؛ 212/29؛ 222/41؛ )79/42ر خلهههل ()144/21ر وشهههویش (72/24؛ )22/22ر
عبهاری «یمختلهف ا لهت »
وهافا در یمت (129/12؛  )292/29و وفاوی در دو کتا ( )292/12و ناه
ِ

(292/12؛ 219/17؛  212/29و 214؛ )214/42

سهارم ایج هر ایشان اوبرا در حدیث را دایمل اختالف ا فاظر جیهادهر نقیلهه و (هلهانر )211/1
در یز روایهار نهه دو روایها (هلهانر 197/2؛ 222/1؛  224/9و )ر در دو کتها (هلهانر 292/12؛
 )212/42و ن ار یز روایا در یز کتا ر ا بته با نسخ یمختلهف (هلهانر 257/12؛  )229/24یها ههر
دو آنها با ی دیگر (هلانر  )211/1یم داند ای یمبل بیشتر اج سجدر در یمت اوفاق یم افتد

1

نویا اج یمجرر ایشانر ای اختالف را جیمان یم ووان اوبرا وفسیر کرد که خلل در یمعجا وارد کجهد و در
غیر ای صوریر نل ووان آن را حدیث یمضبر دانسا (هلانر 295/1؛  )72/14نا
اجنرر ایشان انر روایت دارا وشویش درون بادد؛ ای یمبل ر راهجلای برا آناه یافت
نفته نلاند
ِ

به اوبرا حدیث اسا (هلانر 229/2؛ 252/7؛  224/12و )؛ هرسجد که کت و نسخ با هم اختالف
ندادته بادجد ا بته باجکردن سجی یمجاقشای (هلهانر  )112/24و احتلهاًو (هلهانر  )252/1را نیاجیمجهد
داهد و داع یم داند
 .2پیشینه و ضرورت پرداختن به آن
دربارۀ یمسئلۀ نودتارر پیشهیجۀ یمهروبط یمسهتقیل پیهدا نشهدر ا بتهه نبایهد غفلها ورجیهد اج وال هها
درایهنگاران اج دیرباج؛ یمانجد اإللماع اج عیاض یالب (244ق)ر مقدمۀ ابنصالح (242ق)ر الرعای دهید
ثان (922ق) و وا وال ها برخ در روجنار یما؛ یمانجد کتا آسی شناسی فهم کدیث و که بخش
اج کتا خود را به آفا اوبرا اختلاص دادهاندر و باید خاطرنشان کرد که نگارنده بها مسهتیوهها
نونانون وجها به دو پدوهش که یمستقل و هلهمانبه به ای آسی پرداختهاندر دسا یافا که عباریاند اج1 :
پایاننایمۀ «اوبرا در حدیثر عوایمل پیدایشر راهها دجاخار ناوۀ وعایمهل بها آن» اج رقیهه ایمیرمهان ر
دفاعدده در بهل  1292در دانش دۀ ا هیای و یمعارف اسالیم دانشگاه قم؛  2یمقا ۀ «باجخوان نارسهای
اوبرا حدیثر ح م و سگونگ وعایمل با آن» اج عل یمالد یمیرملیل
اْ
ا
ح ا
 )23/80در سجد صفاه بعد در خلوص هلان روایا نوید« :یم اوثق ع رلار ف ال اع وش ِو یش ایم ْت ِج ِه» (هلانر  )78/80یا رامع به حدیث دیگر (طوس ر تهیی
ْ
ْ
ا
ْ ا ِ ،ا ا ،
اْ
ا اْ
عبهاری
ور ِاو ِبرابا و خلال» (صاح مواهرر  )300/82یا رامع به روایت که
ِ
احککامر 308/9ر ح )03ای نونه عباریپرداج کرده اساِ « :في یمت ِ ا خب ِر ا ل ب ِ
ا
ْ ا اْ ا
ا
اف ِفي فس ِاد ِه» (هلانر  820/89و )821
«یمختلفة ا لت » استفاده کردهر در انتها بررس روایا آورده اسا« :إخ ِتالل یمت ِج ِه ک ٍ
 1صاح مواهر در پجج یموردر اوبرا در سجد (132/30؛ 128/32؛ 833/89ر 138؛  )828/10و در پجیاهودو یموردر اوبرا در یمت حهدیث را یم پهذیرد
(803/3؛  29/1و 133؛  339/0و  809و )
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در وروری پرداخت به یمسئلۀ نودتار باید نفا :آفا اوبرا در یمت احادیث بهطورکل ایمر اسا
که اوفاق افتاده اسا وا حد که به ادعا برخ در پارها اج موایمع حدیث که روایای فقهه را نهردآور
کردنههدر ف هراوان اسهها (باران ه ر 122/2؛ )72/7ر اجای ه رو ًجم اسهها یمیتهههدان صههاح نرر بههه بیههان
اوبرا ها و راهها کشف و حل آن در یمت احادیث فقه بپرداجندر جیرا بررس اوبرا در یمت احادیث
اج

اج دأن یمادثان نیسار بل ه وجها اج دئون یمیتهدان اسا (ابوریةر  )292و ب وردید صاح مواهر ی
ح
یمیتهدان وراج اول ایمایمیه در ددتستان فقه و فقاها اسا که بیش اج  25یمیتهد یمسلم اج درس ایشهان بههره

بردهاند (انلار قل ر  )92ایشان با مواهر هلۀ فقیهان بعد اج خود را وااوأثیر قرار داد و بر آنان یمجا
نذارد (آقاب ره طهران ر  )272/2و هماکجون ای کتا در دسترس یما قرار دارد بجابرای ر بایسهته اسها بهه
مستیو دیدناهها ایشان در یمادودۀ سؤاًی یمبرح دده در یمقدیمۀ نودتار پرداخته دود
 .3اصل عدماضطراب ازنظر صاحبجواهر
اجنرر صاح مواهرر اصل او یه عدماوبرا اسا برا ایه یمههم یم وهوان د یهل و یمؤیهداو آورد
ِ
ایشان به پشتوانۀ اصل عقالی عدم در هجگام دز در رخداد اوبرا در یمهت احادیهث (انلهار ر فرائةد
احصولر  )452/1که یمهم و علده هلی اسار بهطورکل یمجاقشهکردن در یمهت احادیهث را بهدون دهاهد و
داع نل پذیرد (صاح مواهرر )112/24ر هلان نونه یمجاقشهه در سهجد را بهدون داعه و یمقتضه قبهول
نل کجد (هلانر  )222/2و نشودن یمیهرد احتلهاًی را در روایهای مهای نل دانهد (هلهانر  )121/15و
باجکردن با سجی احتلاًو را بدون داهد و داع بر رو احادیهثر سهب سهل اعتلهاد اج بسهیار اج
روایای یم داند (هلانر )252/1
ایشان رامع به ادعا اوبرا در یمت حدیث (کلیج ر 422/2ر ح )2اج سهو برخه (دههید ثهان ر
مسالک احفهامر  )211/7ای نونه اد ال کرده اسا(« :اف ون بر اد اًی پیشنفتهر باید وومه کرد که) یما
ح
داذ که یموافق ک
نفته او باددر دسا نیافتیم» (صاح مواهرر )292/29
به هیچ (نسخها حت ) نسخها
ک ح
بجابرای ایشان یمجاقشۀ اوبرا را بدون داهد (حداقل ومود یز نسخه داذ) نل پذیردر ا بته برا ای
د یل یمؤیداو ومود دارد که عباریاند اج:
أ نگارنده با وفاص بسیار که در کتا جواهر الکالم با یمبا عۀ یمهت آن و افه ون بهر آن مسهتیو
کلیدواژه انیام داد؛ وجها به  29یمورد دسا یافا که صاح مواهر سخ اوبرا در یمت حدیث را یمبرح
کرده اسا؛ در سهی ده یمهوردر بهه دفهع یها رفهع اوهبرا پرداختهه (197/2؛  142/2و 229؛  71/4و 94؛
122/2ر  211/1و ) و در سهار نلونهر اد ال اوهبرا را وارد ندانسهته (211/14؛ 222/12؛ 292/29؛
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 )291/22و در پجیاهودو یموردر اوبرا در یمت حدیث را پذیرفته اسها (252/1؛  29/2ر 221؛ 129/4
و 259؛ 122/2؛ 222/2؛ 229/7؛  252/1و  151و 91؛  212/9و 224؛ 21/15؛ 424/12و  224و
 219و 257؛  255/12و 21؛ 221/14؛  222/12و )
اجنرر ایشان اوبرا بود؛ باوومهبه ایج ه صاح مواهر سجد ه ار روایا را نقهد کهرده
انر اصل او یه
ِ

اسا 1باید به عدد ب رن برخورد یم کردیم

باوومهبه دقیقبودن وعابیر صاح مواهرر در یموارد که ایشان یقی به اوهبرا در یمهت حهدیث
راْ
ا ْ ْ ا
ا ا
ْ ا اْ
یهه»
ومه ِ لت ه ِل ِف ِ
پیدا نل کجدر اج وعابیر ایمانجد «کا لضهب ِر ِ » ()42/22ر « ِاخ ِهتالف یمت ِج ِهه ِبهذ ِ ز یم ِ
اا ْ ا ْ ا ا
ون ر او اای ،ة اواح اد ،ة یم ْض ابر اب ،ة» ( )29/2و بهره یم برد که نشان اج اصهل او ک
یهه
()114/45ر «یمع اح ِتل ِال أن و
ِ
ِ
ِ
عدماوبرا در نرر ایشان داردر جیرا انر اصل او یه را اوبرا یم دانسا؛ باید در هجگام دزر ح هم بهه
اوبرا یم دادر نه ایج ه هلان دز را یمجتقل کجد
ج ایشان در برخ یمواردر با سشمپوده اج اوهبرا (فهرض عدماوهبرا ) باهث کهرده (19/17؛
 ) 224/24و در یموارد بر ای باور رفته اسا که ای آسی با و لفر ایم ان یمعا یهه دارد ( )129/12و در
برخ نلونهها هرسجد وأویل پارها را بعید دانسته اسار و آن را بهتر اج طرح روایا یم داند ( )19/17که
ای یمبا

یم وواند قرایج بر عدماوبرا در یمت احادیث اج یمجرر ایشان بادد

 .4عوامل اضطراب
صاح مواهر در عوایمل اوبرا به دو عایمل اداره کرده اسا که عباریاند اج :ادتباه راویهان و سههو
ناسخان
أ .اشتباه راویان :ی

اج عوایمل اوبرا ر ادتباه راویان اسا کهه یم وهوان نونههها ذیهل را بهرا آن

ولور کرد:
عدمبیان سبب صدور حدیث :صدور برخ اج احادیث یمعلهویمان(ع) یمخلهوص دهرایط خاصه
بوده اسا (صفار ر  ) 303که انر راو در بیان آن دهرایط کووهاه ورجدر جیمیجهۀ بهروج اوهبرا را فهراهم
یم کجد؛ برا نلونه صاح مواهر در وقوع یا عدموقوع ِظهار بهرا کجیه

کهه یملهز دخله بهوده و آن

دخص با کجی وط کرده اسار بر ای باور اسا که روایای جیاد (کلیج ر 332/2ر ح33ر 337/2ر ح32؛

طوس ر تهیی احککامر 80/2ر ح38؛ حلیر ر 121/3ر ح )3899بر وقوع ِظهار دً ا دارد سهپا بهه
 1داهد ای یمبل ر پجج ه اروسیلدونودوپجج فیش در نقد احادیث اج صاح مواهر اسا که نگارنده برا رسا ۀ دکتر خهود بها عجهوان «رو دجاسه نقهد
،
فر یمت احادیث در مواهر ا الم» استخراج کرده اسا ای عدد با مستیو سیلدوپجیاه کلید واژهر حدودا به عدد هفاه ار یم رسد
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اا
ا
ا
روایا ذیل اداره یم کجد که حل ةب حلران اج ایمام صادق(ع) یم پرسد « :ع ْ ارمل ام اعهل ام ِار ای اتهه عل ْی ِهه
ٍ
ْ
ا اا ا
اا ا
اا
کر ْه ِر أ ِّیم ِه فقال (ع) ایأ ِو ایها او ْی اا عل ْی ِه د ْ ء» (طوس ر تهیی احککامر 80/2ر ح)31

صاح مواهر دربارۀ ای روایار احتلال اخالل درایط کالم ایمام(ع) اج سو راو را یمبهرح یم کجهد

( )122/22و به استدًل دیخ طوس داهد یم آورد که یم نوید« :روایاو  1که اج حل ةب حلران در کتا
ا
اب ا وف ِر ح اج او نقل دده اسار ای اسا که آن دخص برا راو کردن هلسر ر کجی را ِظهار یم کجهد؛
ای قید بر حقیق نبودن قلد ِظهار دً ا دارد» (احستبصارر )222/2
صاح مواهر یادآور دده اسا که حل ةب حلران هلی روایا را به نونها دیگر ن ار کرده اسها
ا
ا ا ا
و در آن نقلر قید « ایقول ذ ِ ز ِ ی ِار ای ٍة ی ِرید ِب اها ِرو ااء اج ْو ام ِت ِه» را در سؤال خود اج ایمهام نجیانهد و اجآنرو کهه
جیاد و کمکردن درایط صدور کالم یمعلوم(ع)ر روایا را به اوبرا یم کشاند؛ ی اج عوایمل اوبرا را
یم ووان اخالل راو در درایط صدور روایا دانسا
ادتباه راو در دجیدن صایح ا فاظ یمعلوم(ع) :اج عوایمل اوبرا ر دقاندادت راو در دقیقدجیدن
ا فاظ یمعلوم(ع) اسا؛ عایمل که صاح مواهر در فرع فقه س بلو به احتلال اکلال سی ده سا گ به
ْا
ا ْ
ا اا ا ر اا ا ا ْ
 ،ا ا
روایا ایمام صادق(ع) در ذیل اداره کرده اساِ « :إذا ابلغ أدده ثالث عش ار اة اس اهجة او ادخهل ِفه ار ْر ابهع عش اهر اة
ا
ْ ا ْ
ْ ا ا ا
اا ْ
ْ اا
اا
او ام ا عل ْی ِه ایما او ام ا عل ا ل ْا ات ِل ِلی ا اح اتل ام أ ْو ْم ای ْا ات ِل ْم ک ِت ابا عل ْی ِه ا رس ِّی ائای او ک ِت ابا ه ا اا اس اجای او ام ااج ه
ُّ ا
 ،ا ،
ا
ر اْ
کل د ْ ٍء ِإً أن ای ون اس ِفیها او و ِعیفا» (طوس ر تهیی احککامر  321/9و 320ر ح)30
ْ ا اْا
هاظ
ایشانر بعد اج آن ه ا فاظ روایا را یمختلف و یمت آن را یمضبر دانستهر آورده اسا« :إخ ِتالف أ ف ِ
ْ
ا رْ ْ
ا ِّر او اای ِة ِیم رلا ای ْالل ِب ِه ِاً ْر ِو ایا ِف اسال ایم ِة ا لف ِ ا ال ْسلوع ِیم ا ِاْل ایم ِام» (صاح مواهرر )22/22
ِ
صاح مواهر سع کرده اسا که دخول در  14سا گ در روایا را نشانۀ علمیهافت بهه بلهو وومیهه
،
،
 1ظاهرا باید بر ای باور برویم که در نسخۀ صایح اج کتا احستبصار بهما کللۀ «ا روایای»ر واژۀ «ا روایة» بوده اسا جیرا اوً بسیار ایه عبهاری دهیخ
طوس رار «هذه ا روایة» نقل قول نلودهاند (اب اب عقیل علهان ر 255؛ فهی کادهان ر 912/22؛ آقاملهال خوانسهار ر 442؛ بارانه ر 221/22؛ نیفه ر
،
 122/22و ) ثانیا بعید نیسا در پارها اج ن اسخ اًستبلار ای واژۀ بهصوری «ا روایة» آیمده بادد جیرا وجها در برخ اج سایاها یمروبط به نسهخ خبه ر 25
نسخۀ خب اج کتا اًستبلار ومود دارد ( )http://totfim.com/Manuscripts/Details/28485ا بته نانفته نلاند داید بتهوان د یله بهر درسهت کللهۀ
«ا روایای» آورد و آن عباری اسا اج ایج ه نویا یمراد دیخ طوس اج کللۀ «ا روایای»ر سه روایا بوده اسا؛ او ی آنهار هلی روایت کهه حل ةب حلهران در
بیان درایط اخالل ورجیده و در یمت آیمده اسا (طوس ر تهیی احککامر 24/1ر ح )22دویمی حدیثر روایت اسها کهه عبدا لههب ب یر نویهد :هجگهایم کهه
حل ةب حلران با دختر ب یر اجدواج نلودر سون که خواسا بر هلسر داخل نردد؛ (جنان) به او نفتجد :عروس را بر وو داخل نل کجیم یمگر ایج ه برا یما سونجد
به آجادنلودن کجی انا یاد کج و حت به سجی قسل راو نل دویم یمگر ایج ه برا یما سونجد به ِظهار هلۀ کجی ان و امو دهایا یاد نلای ؛ حل ةب حلران ههم
ا
ا اا ا ا ا
هلۀ کجی ان خود را ِظهار کرد سپا با بیان داستانر ح م آن را اج ایمام صادق  مویا دد؛ حضری فریمودْ :ی اا عل ْیك د ْيء ف ْار ِم ْع ِإ ْی ِه ر ؛ بهر وهو سیه نیسها
پا به آنان رموع ک (طوس ر تهیی احککامر 11/1ر ح)11؛ سویمی حدیثر هلی داستان با اندک وفاوی به نقل اج کلیج اج عبدا لهب یمغیره و دیگرانه نقهل
اا اْ ْ
ر
اا ا ا ا ا ا
دده اسا که ایمام صادق  فریمود :فذک ار ذ ِ ك ِرِبي ع ْب ِد ا ل ِه  فأ ایم اره أن ایق ار ابه ر ؛ پا او را دستور داد که با آنان ن دی کجد (کلیج ر 124/2ر ح )2بجهابرای ر
یمراد دیخ طوس اج کللۀ «ا روایای»ر ای سه روایا بوده که هلۀ آنها در یز مریان (اجدواج حل ةب حلران بها دختهر ب یهر) را داده و بهرا حل ةب حلهران
سؤا پیش آیمده اسار درحا که در ن ار روایا اج مان حل ةب حلرانر اوبرا ومود دارد
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کجدر نه ایج ه بلو ر دخول در  14سا گ باددر و مهاو یمانجد اختالف ا فاظ روایا بهرا ایشهان دهز
اییاد کرده اسا که نویا راو ر بدون عی و بهد ل صایح ا فاظ ایمام(ع) را نشجیده اسا بجهابرای ی ه
اجنرر صاح مواهرر نشجیدن سا م و ب عی ا فاظ یمعلوم(ع) ووسط راویهان
اج عوایمل اوبرا احادیث
ِ
اسا
تصرفات راویان :اج عوایمل اوبرا ر ولرفای راویان اسا که عباریانهد اج :افه ودهدهدن ووهلهای
راو به روایا (هلانر 73/0؛ )89/82ر یزیمعجا نلانددن برخ عبارای در احادیث ووسط راو (هلانر
)871/37ر عدموبط راو (هلانر )871/37ر فههم و وفسهیر ادهتباه روایها و داخلدهدن آن در حهدیث
(هلانر 301/82؛  )138/89و ناووان در ن ار یمت کایمل و بدون کموجیاد یمعلوم(ع)
س اوار اسا یمورد اخیر برا نلونه واکاو دود ایشان هرسجد وهافا در روایای علار را ایمهر عهاد
دانسته اسا که حت بخش اج روایاوش را وانذار نل کجد (هلانر )224/9ر و علل به روایای ایشهان را
ایمر دایع بی فقیهان ایمایمیه یم داند (هلانر  )127/12آر ! ای وهافا باعث دده اسا که روایای او در
برخ یموارد (وجهها پهجج یمهورد) بهه اوهبرا کشهانیده دهود (هلهانر 224/9؛ 21/12؛ 19/17؛ 21/24؛
)122/22ر نویا د یل وهافا روایای علار بهطور عام و اوبرا در بخش کوس

اج روایای ایشان بهطور

خاص 1را بتوان در ذیل روایت مویا دد که علار کللاو بر سخجان ایمام یمعلوم(ع) اف وده اسا (طوسه ر
اْ ْ
ر ح
تهیی احککام242/1 ،ر ح )25صاح مواهر در ذیل روایا یم آورد « :او قد ایق او ِف ا ر ِّ أنها ِیم
ْ
ر
جیادای اع رلار اک الا ای ْش اهد ا ه او ات ُّبع ر او اایاوه او ایما ق ایل ف اح ِّقه و ایما ی اشاهد یمه ْ اأ ْح ا ْ
یهاد
هاس ِیمه ِ اع ِت ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ٍ
هوال بعه ِ ا ج ِ
ْ اْا
ا ْ ا ا ِّ ا ا ا ْ ْ ا ا ا ْ ا ْ ا ا ر ،
ْ
ا
اْلویان ِببع ار ف ِاظ ِف غی ِر یمالها ِ عد ِم ا قدر ِة عل ِإبر ِاج ا ال ِم یمت ِلال» ()212/1
ِ
ِ
عدمووانای ابراج کالم به د ل یمتلل اج علار ساباط که به فرهجگ غا عر آدهجای کهاف ندادهته
(صدر یمالدباقرر  ) 22/7و عادی کرده اسا که ا فاظ را در غیریماهل خهود بیهاورد؛ باعهث دهد برخه
دربارۀ علار بر ای باور بروند که او « ح
یمتفرد بجقل ا غرائ » اسها (بارانه ر  )229/2و نویها افه ودن ایه

جیادهها ب یمورد ووسط علار در ح
یمشو خواندن روایاوش ووسط صاح مواهر و بستهددن راه نریه حهل
اوبرا در برخ یمواردر ب وأثیر نبوده اسا (صاح مواهرر )224/9
ب .اشتباه ناسخان :ناسخان پیش اج پیدای صجعا ساپ در سراسهر مههانر نقهش یمههم در انتشهار

فرهجگها بشر به نسلها پسی دادتجدر و یمعلومنبودن ناسخان و خباهها طبیعه کهارر نهان یر
ادتباهاو را به ومود یم آورد ح
(طی ر )19؛ اجای رو ی اج عرصههای کهه بایهد رصهد دهودر غ هها
 1برخ که ادعا باجساج کتا علارب یموس ساباط را در یمقا ۀ خود دارند؛ اوبرا در روایای علار را به نسبا به ولام روایای ایشهانر انهدد دانسهتهاند
(وظیفهدوسار )11
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نساا در حوجۀ اوبرا در احادیث اسا صاح مواهر در یموارد به ای عایمل اداره کردهانهد (197/2؛
21/15؛ 194/22؛ )291/22؛ برا نلونه در ای فرع فقه که کس نذر یم کجد هلهۀ روجهها ملعهه را
روجه بگیرد انر عید فبر یا عید قربان با روج ملعه یملادف دود؛ نباید روجه بگیرد حال سؤال ای اسا کهه
آیا قضایش بر او وام اسا؟ برخ بر ای باورند که باید روجه بگیرد (اب بابویهر المقنة ر 415؛ طوسه ر
المبسوطر 211/1؛ اب حل هر  )225ی اج اد ها که صهاح مواهر بهرا ایشهان آورده اسهار یم اوبهۀ
ْ
،
،
اا اْ
عل ب یمه یار با ایمام یمعلوم(ع) بوده که ای نونه یم پرسد « :ارمل نذ ار أن ایل اوم ای ْویما ِیم ا ا ی ْل اع ِة اد ِائلها ایمها
ا
ا
ا ا ا ا ْ
ْ ا ا ْ
ا ا
ا ا ْ
ا ا
اب ِق ا ف اواف اق ذ ِ ز ا ای ْوم ای ْو ام ِع ِید ِفب ٍر أ ْو أو ،ا أ ْو ای ْو ام مل اع ٍة أ ْو ک ْیف ای ْل اجع ایا اس ِّهی ِد ف اته ا (ع) ِإ ْی ِهه قهد
ْ ا ِّ
ا ر
 ،اا
اوو اع ا له ا ِّل ای اام ِف اه ِذ ِه ار ری ِام کل اها او ایلوم ای ْویما ابدل ای ْ ٍوم » (طوس ر تهیی احککامر 252/1ر ح)12
صاح مواهر سپا ادعا اوبرا در یمت حدیث را یمبرح کرده اسار بهد یل ایج ه روایا سهقو
نذر در روج ملعه را در بردارد که احد اج عا لان ایمایمیه بدان قائل نشده اسا و ای نونهه پاسهخ یم دههد:
«ادعا اوبرا یمت حدیث بهد یل دربردادت سقو روجه در روج ملعه که احد اج اصاا بدان قائل
نیسار دفع یم دود به ایج ه در نسخۀ ا اف که دیخ اج او روایا کرده اسار ومود ندارد» ()291/22
صاح مواهر بر ای باور اسا که اوبرا در یمت وارد نیسار بهد یل ایج هه در نسهخۀ الکةافی کهه
دیخ طوس اج او روایا نقل کرده اسار کللۀ «یوم ا یلعة» نیایمده اسا یم اوبه در کتا الکافی ای نونه
ْ اْ ا ْ  ،ا
اا ا ا ْ ا ا اْ  ،ا ْ ْ ا ا  ،ا ا اا اا ا ا ْاْ اْ ا
ا
ها أ ْو
یهد ِفب ٍهر أو أو
آیمده اسا« :رمل نذر أن یلوم یویما ِیم ا یلع ِة د ِائلا یما ب ِق ا فوافق ذ ِ ز ا یوم یوم ِع ِ
ا ا
ا
ا
ا ْ اا
ْ
ا ا ْ ا ا ا ا ا ا
أ ری اام ا رتش ِر ِیق أ ِو ا رسف ار أ ْو ایم ِرض اهل عل ْی ِه اص ْوم ذ ِ ز ا ای ْ ِوم أ ْو قضاؤه أ ْو ک ْیف ای ْل اجع » (427/7ر ح)12
ا ا
ا ا ا
اْ
صاح مواهر سپا نوید « :فال ای ْبعد أن ای ون ذ ِ ز ِیم ا ا ُّج رساا» ()291/22
ایشان بر ای باور رفته که ناسخانر کللۀ «یوم ا یلعة» را نویا به ادتباه 1اف ودهاند و سپا بستر ادعا
اوبرا در یمت حدیث را اییاد کردهاند بجابرای ر ی
ناسخان اسا

اجنرهر صهاح مواهرر سههو
اج عوایمل اوهبرا
ِ

 .5مراحل برخورد صاحبجواهر با حدیث مضطرب
برا رود کردن نونۀ برخورد صاح مواهر با حدیث یمضبر اج ابتدا وها انتههار نو یها بتهوان سههار
یمرحله را ولور کرد:

ک
ادعادده اوبرا ر به بررسه و والیهل
یمرحلۀ اول :دجاسای اوبرا ؛ صاح مواهر در یموارد که

ْ
ر
 1صاح مواهر در ذیل روایا دیگر (طوس ر تهیی احککامر 830/2ر ح )30به صراحا نفته اساِ « :إن الا ام ااء ِاًد ِت اباه ِفي روایة اب ْعه
ار ْ
ر
ا ر ِاهر أنه اد ِت اباه ِیم ا ا ُّج اساا» ()390/82
ِ

ن اسهخ ا رت ْه ِهذی ِ او
ِ
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یم پرداجد که آیا وشخیص اوبرا درسا انیام نرفته اسا یا خیر؟ برا نلونهر ایشان در فرع فقه مواج
یا عدممواج نلاجخواندن در پشا قبر ایمایمان یمعلوم(ع)ر فتوا به عدمکراها داده اسار درحا که برخ به
حریما (یمفیدر  )121و پارها به کراها (نراق ر  )424/4بهاور پیهدا کردهانهد اج یمسهتجدای عهدمکراهار
ا
ْ
ا
ا ا ر ا ْا ْ
پاسخ یمعلوم(ع) به یم اوبۀ یمالدب عبدا له حلیر اسا« :أ ریما ا رلالة ف ِإن اها خلفه ایی اعله اْل ایم اام او ً اییوج
ا ار ْ
ا ْ ِّ
ا ار
ِّ ا
أن ی الل ا اب ْی ا اید ْی ِه ِرن ِاْل ایم اام ً ی اتقدم او ی الل ع ْ ای ِل ِیج ِه او ِد الا ِ ِه» (طوس ر تهیی احککامر )221/2

در ای یم اوبهر بخش نلاجخواندن در سپ و راسا قبر یمعلوم(ع) یم وواندر یمال یمجاقشه قهرار نیهرد؛
جیرا در یم اوبۀ ذیل اج حلیر به ایمام جیمان(ع) ای نونه آیمده اسا « :اً اییوج اأ ْن ی ال ِّل ا اب ْهی ا ای اد ْیهه او اً اعه ْ
ِ
ار ْ
ا ار اا ا
ا ا
ای ِل ِیج ِه او ً ع ْ ای اس ِار ِه ِرن ِاْل ایم اام ً ی اتقدم عل ْی ِه او ً ی اس ااو » (طبرس ر )495/2
صاح مواهرر اد ال اوبرا را ای نونه یمبرح یم کجد« :جیرا روایها التهةیی ر در مهواج نلهاج در

راسا و سپ ظهور داردر و روایا احکتجاجر اج وقدم و یمساوای نه کرده اسا» ()222/1
ایراد یمبرحدده عباری اسا اج ایج ه در ای روایا اوبرا ومود داردر جیرا در ن ارد مواج نلاج در
دو سو سلا راسا و سپ قبر یمعلوم(ع) وارد و در دیگر نه ار ر مهای نبودن نقهل دهده اسها خهود
ا ُّ ْ ا
ر ر
ا ار ا
صاح مواهر اد ال اوبرا را بهد یل ذیل وارد نل داند « :أن ا ر ِاه ار و اعدد ا خ اب ار ْی ً أنه خ ابر او ِاحهد
ِ
رْ
ْ ا
یمضب ِر ا لف ِ » ()222/1
،
ایشان بر ای باور رفته اسا که ظاهرا دو ن ار یمذکورر دو یم اوبۀ مدانانه و یمی ا اج یمالدب عبدا له
حلیر با ایمام جیمان(ع) بوده اسا اج دواهد بر ای یمبل آن اسا که در کتا احکتجاجر سجدی یم اوبه
بی یمالدب عبدا له و ایمام جیمان(ع) نقل دده اسا (طبرسه ر 492/2ر417ر412ر412ر)411ر اجایه رو
بعید نیسا که دو ن ار ِ پیش نفتههر دو روایها بادهجد کهه نهایها اختالفشهان بهه اطهالق و وقییهد بادهد
(صاح مواهرر )222/1ر نه ایج ه یز روایا یمضبر ا لف به دلار آید
ح
ح
ا بته به نرر یم رسد انر بر ای باور برویم که در روایا التهیی ر یلل ِ دوم بر یلل ِ اول عبف دهده
اسا؛ در ای صوریر انر اج اوبرا سجد آن سشم بپودیمر اوبرا یمتج آن حل یم دودر جیرا ههر دو
روایار اج نلاجن اردن پیش رو و برابر قبر یمعلوم(ع) نه کرده اسا بههرحال اج یمجرر صاح مواهر در
ای یمورد و یمانجد آن (197/2؛ 29/2؛ )224/9ر در یمرحلۀ اول باید در دجاسای حدیث اوهبرا اج یمجرهر
ایج ه یز روایا یمضبر اسا یا دو حدیث یمختلف اسار دقا ورجید
یمرحلۀ دوم :وبعی

در حییا؛ صاح مواهر فرق یم نذارد بی حدیث که ولهام بخشهها یمتهجش

دسار اوبرا دده با روایت که بخش اج آن نرفتار آفا اوبرا اسا د یل بر ای یمبل ای اسا کهه
اول ایج ه ایشان بهطورکل علل به بخش اج حدیث و ورد بخش دیگر را یمیاج یم دانهد (صهاح مواهرر
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 )172/2بهعباریدیگرر ایشان قائل به وبعی

در حییا اسا (هلانر )294/12؛ درنتییهر بهاور کسهان

که بهطورکل روایا یمضبر را علل نل کججدر اجنرر ایشان نادرسا اسا (هلانر  )222/2دوم ایج ههر
باوومهبه دقا وعابیر صاح مواهرر ایشان رامع به حدیث که بخش اج آن را یمضبر یم داندر اج وعهابیر
«ف ا یلله» (هلانر 91/1؛ 212/9؛ 221/14؛ )451/22ر «وشویش یما» (هلهانر  )22/22و (هلهانر
ٍ
127/12؛ 291/22؛  )79/42بهره برده و رامع به روایت که ولام آن را یمضبر دانستهر وعبیر «با یللهه»
را به کار برده اسا (هلانر  )25/22بجابرای ر صاح مواهر بخش غیریمضبر حدیث را حیا یم داند
هلان نونه که عدها خاطرنشان کردهاند :ای یمبل ر بهصراحا در سخجان عا لان ایمایمیه باجنو دده اسا
(نراق ر )225/4
یمرحلۀ سوم :یمؤیداو برا ورمیح ن ارد اج حدیث یمضبر بر دیگر ن ار ها؛ ایشان در یموامهه با
روایا یمضبر سع یم کجد یمرمااو برا ن ارد که اج یمجرر ایشان حیا اسهار اقایمهه کجهد کهه در
ادایمۀ یمقا ه به یمؤیدای اداره یم دود
یمرحلۀ سهارم :اعراض یا احتلال وخییر بجا بر دلول روایای عالمیه؛ اجنرر صهاح مواهر انهر بهرا
هریز اج ن ار ها روایا یمضبر ر یمرمح یا یمرمااو پیدا نشود؛ نوبها بهه ا تفهاین هردن بهه آن در
برابر اد ۀ دیگر ()91/1ر عدمصهالحیا بهرا یمستجددهدن ( )24/15و خالصهه اعهراض ایشهان اج روایها
یمضبر ( )121/12و عدمحییتش ( )21/15یم رسد ا بته ایشان احتلال وخییر بی ن ار ها یمختلف
روایا را یماتلل یم داند؛ برا نلونه در ای فرع فقه که انر یم ان ایمام ملاعا نسبا به یمأیمویمان اندک
بلجدور باددر اد ال ندارد؛ ا بته بلجد که به ی بارن اییاد دود صاح مواهر قبل اج بیهان ایه فهرع بهه
روایا علار ساباط در ذیل و اختالف نسخ در آن اداره یم کجد:
ا
ا
ا
ا
ا
«إ اذا اک اان اً ْرو افاع ب اب ْب ایمسیل اق اال اً اب ْأ اس» (کلیج ر 217/2ر ح )9ف رإنه اع ا فقیه ر ا
وایته « ِإذا کان
ِ ِ ِ ِ
اِ ْا ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ،
یال» (اب بابویهر الفقیهر  )217/1او اع ْ اب ْع ن اسخ ا رت ْهذی «ب اب ْب ایمسیل» او اعه ْ أ ْخهرا
ِاً ْر ِوفاع ایقبع اس ِب
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ا ا ْ ا ا
اْ
ا ْ
ا ْ ا
هیر» او ار ِاب اعه ٍهة « ِبقههد ِر ِده ْهبر» (طوس ه ر تهةةیی احککةةامر 22/2؛
«بقبههع ایمسه
هیل» و ع ه ثا ِ ثه ٍهة « ِبقههد ِر ی ِسه ٍ
ِ ٍ ِ ٍ
صاح مواهرر )127/12
سپا یمتذکر یم دود که برخ برا یمقدار یمیاج بلجد دفع ایمام ملاعا نسبا به یمأیمویمان به استجاد
به آخری نسخه اج روایا علار ساباط ر انداجۀ یز وم را وعیی کردهاند سهپا در یمردوددانسهت د یهل
ا ْ ا ا ْ اا ا ر ْ ا ا ا ا ر ْ
ْ ا ا ا ِّ ْ ْ ا ْ
ْا
یهر
ی
خ
آنان نویدِ « :او ِبرا خب ِر ا شب ِر ًِ ْخ ِت اال ِف نس ِخ ِه ا ل ِ
اض عجه ِإذا م یتهرمح أحهدها ً ا ت ِ ِ
وم ِ ِالعر ِ
ْ
،
ا ْ ا
اا اا ا
ْ ا ا
اب ْی اج اها ِب اج ،اء عل عد ِم ک ْو ِن اها کاخ ِتال ِف ارخ اب ِار او ِإن کان ه او یم ْا ات الال» (هلانر )121/12
صاح مواهر انر یمرما برا ورمیح ی

اج نسخ روایها یمضهبر ندادهته بادهدر اج آن اعهراض
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یم کجدر هرسجد در ای یمرحله احتلال وخییر بی نسخ نونانون را بهر اسهاس دهلول روایهای عالمیهه نیه
یم دهد
 .6پیامدهای اضطراب در حدیث
صاح مواهر در بررس روایا یمضبر ر اج آثار نایمیلون آن در سههار حهوجۀ دً ها حهدیثر
حییا حدیثر یمعاروه با دیگر اد ه و وأثیرای آن بر فتهوا فقیههان غفلها ن هرده اسها کهه بهدان
یم پرداجیم
أ .پیامدهای اضطراب بر داللت حدیث :پیایمدها یمجاوس اوبرا بر دً ا حدیث عباریاند
اج :و ل (هلانر )112/45ر طع (هلانر )222/29ر فساد دً ا حدیث (هلهانر )212/29ر اجدسها
رفت و سهبسا یمع وسددن دً ا روایا (هلانر )229/7ر بعیدددن ملع بی برخ اج روایای (هلانر
)242/27ر ناکارآیمدددن دً ا حدیث برا استفادۀ ح م وموب (هلانر )424/12ر واریل (هلهانر
)122/2ر ام ای (هلانر )24/15ر وقیید ح م وموب یمبلق (هلانر )29/17ر وقیید یها وخلهیص دیگهر
روایای (هلانر  )29/2و ناووان دً ا حدیث برا دهاهد ملهعدهدن بهرا دو دسهتۀ دیگهر اج روایهای
(هلانر )222/2
برا نلونهر انر یمدع بیجها برا اثبای ندادته باددر در ای صوری انر یمج ِ ر قسم نخورد آیا به جیان

او ح م یم دود یا قسم به یمدع بریم نردد؟ دو دیدناه ومود دارد :اد ۀ دیدناه نخسار روایا عبدا رحل

ب اب عبدا له اسا که اج ایمام کاظم(ع) یم پرسد :انر یمدع برا اثبای حهق خهود بیجهه ندادهار در ایه
ْ ر ا ا ا ا ْ ا ا ا اا ا ا ْ ا
ْ ا ا
ا
صوری سه یم دود« :ف ای ِلی ا لدع عل ْی ِه ف ِإن حلف فال ح رق ه او ِإن ْم ای ْا ِلف ف اعل ْی ِه » (کلیج ر 412/7ر
ح)1
ا
ْ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ر
ا
ْ
ا
ْ ا
ا ا
هلی روایا در کتا الفقیه ای نونه آیمده اسا« :ف ای ِلی ا لدع عل ْی ِه ف ِإن حلف فهال ح رهق هه او ِإن ار رد
ْ اا ا ا
ْ
ا ا ْ ح اا
ا ای ِلی ا عل ا لد ِع فل ْم ای ْا ِلف فال ح رق ه » (24/2ر ح)2242
ا ا
ا ا ا اا ا ا ْ ا ا ْ
ومه
ْ صاح مواهر دربارۀ استدًل به ای حدیث نوید « :فال دً ة ِف ِیه و اخ ِهتالف یمت ِج ِهه ِبهذ ِ ز یم ِ
ِ رلت ا ِل ِف ِیه» ( 114/45و )112
ایشان بر ای باور اسا که اختالف یمت روایا عبدا رحل بر ایج ه باًخره انر یمج ر قسهم نخهورد بهه
جیان او ح م یم دود یا یم وواند قسم نخورد و قسم را به یمدع برنرداند؛ باعث و ه ل در دً ها روایها
یم دود و نل ووان بدان استدًل کرد
ب .پیامدهای اضطراب در حجیت روایت :پیایمدها نایمیلون اوبرا در حییا روایا عبهاری
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اند اج :وعیفددن احتیاج به آن (صاح مواهرر )197/2ر خروج اج یمال باث و طرح روایها و عهدم
،
علل اصاا (هلانر )222/29ر عدمحییا حدیث یمضبر (هلانر 155/21؛  )29/15یمخلوصا در
برابر قبع یا ورور (هلانر )151/1
برا نلونه ایشان در فرع فقه مواج یا عدممواج یمسح سر بهد ل یمع وسر برا باوریمجدان بهه مهواجر
ا ْ
ْ
ْ ،
ْ ،
هوء یمق ِهبال او یمهد ِبرا» (طوسه ر
روایا صایح حلاد 1را اج ایمام صادق(ع) یمه آورد ً« :ابهأ اس ِب ال ْس
هح ا وو ِ
ِ
تهیی احککامر 21/1ر ح)15ر درحا که دیخ طوس هلی روایها را در یمقهایم دیگهر ایه نونهه آورده
ا ْ
ْ ،
ْ ،
ْا ا
اسا ً« :ابأ اس ِب ال ْسح ا قد ایم ْی یمق ِبال او یمد ِبرا» (12/1ر ح)22
ِ
ِ
صاح مواهر در نقد آن نوید « :اأ ریما ا حلایاة افل رلا ای ْضعف اً ْحت ایاج ب اها اأ رنه ار او ااها ا رش ْ
یمقهام
فه
خ
ی
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ا ا ا ا ر ا ار ا ا ْ ا ا ْ ْا ا ا ْ ْ  ،ا ْ  ،ا ا ْ
ح  ،ا ا ُّ
ا
ا
ْ
ْ
عد ِمدا وعددها» ()197/2
آخر ِبهذا ا سج ِد أنه «ً بأس ِبلس ِح ا قدیمی ِ یمق ِبال و یمد ِبرا» و ِیم ا لستب ِ
ایشههان دو روایهها یمسههتقل بودن ایهه دو حههدیث را بسههیار بعیههد دانسههته اسههار جیههرا یههز راو
(حلادب عثلان)ر حدیث را یز یمروبه «بلسح ا وووء» و یز یمروبه «بلسح ا قهدیمی » اج ایمهام صهادق(ع)
نقل کرده اسا صاح مواهر بهد یل اوبرا در حدیثر احتیاج به آن را وعیف یم داند
ج .پیامدهای اضطراب در حدیث ،در برابر ادلۀ دیگر :آثار ناخیستۀ حدیث یمضبر در برابر اد هۀ
دیگر عباریاند اج :ناووان یمعاروه با روایای دیگر (صاح مواهرر )222/29ر ناووان یمعاروه با روایها
ا
صایح ر
یمؤید (هلانر  )257/12یا یمعتضد (هلانر  )122/22به علل اکثر فقیهان ایمایمیهر احادیهث یمعتبهرۀ
یمستفیضه (هلانر  )222/12یا یمعتبرۀ یمستفیضه یم اعتضد به املاعای (هلانر )229/2ر ناووان یمعاروه بها
اصول و فتاوا (هلانر  )272/17یا اصول و علویمای (هلانر )252/1؛ یمانجد اصا ا فعهل یمسهلم (هلهانر
)244/22ر یمشههور (هلههانر  )221/14یمتههأخران و روایههای دیگهر (هلههانر  )122/22و املههاع یمجقههول و
یمستفی ؛ یمانجد سجا یمجقول و یمستفی

(هلانر )129/4ر اجای رو به نرر صاح مواهر نباید بهه دً ها

روایا یمضبر در برابر اد ۀ پیشنفته وومه دود (هلانر 222/12؛  )91/1و یمقتضا دً ا اد ۀ یاددده
کجار نذادته دود (هلانر )144/21
برا نلونه ایشان در فرع فقه که آیا یم ووان نلاج معفر طیار را اج نوافل دبانهروج بهه حسها آورد یها
خیر؟ بر ای باورسا احتسا آن اج نوافل اد ا نداردر به د یل ایج ه در روایا صهایح ذریهح 2اج ایمهام
 1یمالدب یمالدب نعلان (نیاد ر )299ر معفرب یمالد (هلانر )124ر یمالدب قو ویهه (هلهانر )124ر سهعدب عبدا له (هلهانر )372ر احلدب یمالهد
(هلانر )21ر عباس یمشترد بی عباسب یمعروف (هلانر  )823و عباسب یموس ا ح
هوراق (هلهانر )823ر یمالهدب اب علیر (هلهانر  )187و حلادب عثلهان
(هلانر )301ر هلگ ایمایم و ثقه هستجد
 2یمالدب احلدب یای (نیاد ر )241ر یعقو ب ی ید (هلهانر )425ر اب ابه علیهر (هلهانر )227ر یای ب علهران (هلهانر  )221و ذریهح (طوسه ر
الفهرستر )119ر هلگ ایمایم و ثقه هستجد
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ْ
ا
ْ ا
ا
صادق(ع) آیمده اسا « :او ِإن ِد ْئا ام اعل ات اها ِف ن او ِاف ِلز » (طوس ر تهیی احککامر 117/2ر ح)2
صاح مواهر بهد یل روایا صایح ذریح که بهوسهیلۀ روایهای دیگهر (هلهور هلهانر 259/2ر ح2؛

اب بابویهر الفقیهر  )224/1و دهری بی یمتأخران (بهبهان ر  )42/2وأیید یم دود؛ یمسهتجد اب اب عقیهل بهه
نقل برخ را (عالیمه حل ر  )247/2در عدمدلار نلاج معفر در نوافل دبانهروج که روایا ذیهل اسهار
ا ا ر
ِّ
ا ِّ
ا
نقد یم کجد آن یمستجدر روایا اب بسبام اج ایمام صادق(ع) اساً« :و الل اها ِیم ْ اصال ِوز ا ِت ک ْجا و الهل
ا ا ا ا
ق ْبل ذ ِ ز» (حر عایمل ر 21/1؛ دهید اولر )22
ایشان حدیث اب بسبام را ای نونه نقد کرده اسا« :و ه هلهان طهور کهه یمالحرهه یم کجه روایها

اب بسبام ووانای یمعاروه با دیگر اد ه را نداردر بهویده که نفتجد :یمتهجش یمضهبر اسهار اجایه رو کهه در
ح
،
ا ا
برخ اج نسخهها « او اصل اها ِیم ْ اصال ِوز» ح ایا دده اسار پا قبعها نل ووانهد بها صهایح ذریهح کهه
بهوسیلۀ روایای دیگر و علل اکثر فقیهان وأیید یم دودر یمعاروه کجد» (صاح مواهرر )257/12
ا ِّ
ِّ
بودن اصل اها به ما ًو الل اها در برخ اج ن اسخر یمتجش دسار اوبرا اسها و
روایا اب بسبام بهد یل ِ
ووانای یمعاروه با روایا ذریح را ندارد
د .تأثیر نامبارک حدیث مضطرب بر فتوا :اجنرر صاح مواهرر وأثیر نایمیلون حدیث یمضهبر بهر
فتاوا عباریاند اج :روایا یمضبر صالحیا برا مرأی فقیه برا فتهوا نهدارد ( )451/22و علهل بهه آن
سب اییهاد فتهاوا (هلهانر  )122/2یمخها ف بها اصهول و قواعهد یمهذه یم دهود (هلهانر 172/27؛
 )224/12اجای رور نل ووان فتوا برخ اج فقیهان یمانجد ابه مجیهد را بهه حهدیث یمضهبر یمسهتجد کهرد
(هلانر  )25/22ا بته علل و فتوا در خلوص پارها اج روایایر با درنررنرفت اختالف یمبان (وخییهر یها
ورمیح و اعراض در برخورد با روایا یمضبر ) یمش ل اسا (هلانر )242/25
در بیان نلونه ا اج وأثیر اوبرا بر فتوا باید نفا :در فرع فقه که کس جیمیج را برا جراعا عاریهه
یم کجدر صاح جیمی یم وواند پیش اج رسیدن جراعار عقد عاریه را فسهخ کجهد و بهه نرهر صهاح مواهر
دربارۀ دفع قیلا صاح جیمی به یمستعیر وراو بی آن دو صوری بگیردر ایشان روایت را یمتذکر یم دهود
که آیا یم ووان در ای فرع فقه اج آن بهره نرفا در آن حدیثر یمالدب یمسلم اج ایمهام بهاقر(ع) یم پرسهد:
یمرد خانها اماره یم کجد که در آن باغ اسا سپا بدون یمشوری با صهاح خانهر در آن بها جراعها
اا ْ
یم کجد و سجدی نوع درخا خریمار یمیوه و یم کاردر ح م آن سیسا؟ ایمام(ع) یم فریماید« :عل ْی ِه ا ِ اراء او
ْ
ْ ا ا ْ
ا ا ْ ا
ا اْ ا
ْا
ا ْا
ر
ا ِّ ا
اح ا د ِار ا ر ْرع او ا غ ْر اس ِق ایلة عد ٍل فی ْع ِب ِیه ا غ ِار اس ِإن کان ْاس اتأ ایم اره ِف ذ ِ ز او ِإن ْم ای ه ْاس اهتأ ایم اره
یقوم ص ِ
ِ
ا ا
ز اف اع ال ْیه ا ْ اراء او ا ه ا ْ اغ ْرس او ا ر ْرع او ای ْق العه او ای ْهذ اه بهه اح ْیهث اد ا
هاء» (طوسه ر تهةیی احککةامر
ِف ذ ِ
ِ ِ
ِ ِ
252/7ر ح)22
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صاح مواهر خاطرنشان یم کجد که روایا یمضبر اسار جیرا هلی روایا را کلیج ای نونهه آورده
ْ ا ا
ا ا اْ ا
ْا
ر ْا
ْ ا ا
ا ا ْ ْ ا ا ا ِّ ا
اح ا د ِار ا غ ْر اس او ا ر ْرع ِق ایلة عد ٍل فی ْع ِب ِیه ا غ ِار اس او ِإن کهان ْاس اهتأ ایم ار ف اعل ْی ِهه
اسا« :علی ِه ا ِ راء و یقوم ص ِ
ْ
ْ
ْا
ا
ا ْا
ا
ا ِ اراء او ه ا غ ْرس او ا ر ْرع ایقلعه او ایذ اه ِب ِه ح ْیث د ااء» (297/2رح)2
ْا
ْ ْ
ا ا ُّ ا
ا
اح ،اا ار ا
ا ا
هوب ِة و اللهز ایمها اج ارعهه
ض ا الغل
اح ِ ار ْر
ایشان سپا یادآور یم دوندِ « :حیج ِئ ٍذ ی ون داً عل أن ِ ل ِ
ِ
ا ْ اغاص ف ایها او اغ ار اسه اک الا اع ْ اأب اع ال ارح اله ا رله او اً ار ْی ا ف یم اج اافاوه ح ایجئذ رص ْ ا ْ ا ا ا ا
هد ِه»
ول ا لهذه ِ و قو ِاع ِ
ِِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
(صاح مواهرر )172/27
روایا بهد ل ن ار اخیر دً ا یم کجد بر ایج ه صاح جیمی غل دده یم وواند یما ز جراعا و
ِ
غرس غاص دودر هلان نونه که اب مجید به نقل برخ بر ای بهاور رفتهه اسها (عالیمهه حله ر  121/2و
)122ر و هیچ د

نیسا که ای یمعجا اج روایا یمضبر که بسترساج سجی فتواههای دهده اسهار بها

اصول و قواعد یمذه ایمایمیه یمجافای و ناساجنار دارد بجابرای ر ی

اج آثهار دهوم اوهبرا در احادیهثر

آیمادهددن موًنگاه برا فتواها ناصوا اسا
 .7کاربردهای حدیث مضطرب
کاربردها حدیث یمضبر اجنرر صاح مواهر عباریاند اج:
أ .بهرهوری از قسمت غیرمضطرب در حدیث مضطرب :انر یمبجا وفاوینذادت صاح مهواهر
بی حدیث یمضبر ف ا یلله و با یلله و دقا در وعابیردان پذیرفته دودر یم ووان نفا :نونهۀ برخهورد
صاح مواهر با قسلا غیریمضبر یمانجد روایت اسا که در آن ای آسی ومود نداردر هلان نونهه کهه
ایشان بارها به بخش غیریمضبر احادیث یمضبر استجاد کرده اسا (صاح مواهرر 222/2؛ 21/12؛
221/14؛ 291/22؛  79/42و )15؛ برا نلونهر ایشان بر ای باور اسا که انر نلاجن ار بی نلاج نیاست
بر باس خود دیدر درصورو که باس دیگر دارد یا ایم ان وبهیهر ومهود دارد؛ بهاس نیها را درآورد یها
وبهیر کجد و نل اج را ادایمه دهدر و انر باس دیگر م باس نیا ندارد و ایم ان دست باس نیها
در بی نلاج فراهم نیسا؛ نل وواند با باس نیا نلاج را ادایمه دهد ایشان برا داهد ای ملعه کهه
بی دو دسته اج روایای یمبلق 1اج عا لان ایمایمیه بیان کرده اسا به روایا ذیل استجاد یم کجهد کهه یمالهدب
ْ ا ا
یمسلم اج یمعلوم(ع) یم پرسد :خون بر باسم در هجگام نلاج اسار سه کجم؟ ایشان یم فریمایدِ « :إن ارأ ْیا او
ا ا ا ا اا ا ا
ِّ ْ ا
اا
اا ا ا ا
اا ا ا ا ا ْ ْ
عل ْیز ث ْو غ ْیره فاط ارحه او اصل او ِإن ْم ای ْ عل ْیز غ ْیره ف ْایم ِف اصال ِوز او ً ِإع ااد اة عل ْیز ایما ْم ای ِ ْد عل
ِ
 1برخ احادیث به د ل یمبلق نوید :نلاجن ار سون نیاست بی نلاج دیدر نلاج را اج ابتدا آغاج کجد (طوسه ر تهةیی احککةامر 222/1ر ح17؛ حهر عهایمل ر
412/2ر ح )4و در روایاو دیگر آیمده اسا که نلاج را ادایمه داده و ولام کجد (حر عایمل ر 412/2ر ح 2و )2
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ا ا اْ ا
ا ا اا
ا
اْا
ا ا اا ر
ا ا ا ا ا
ْا
ْ ا ِّ
ِیمقد ِار ا د ْر اه ِم او ایما کان أقلِ 1یم ْ ذ ِ ز فل ْی اا ِبش ْ ٍء ارأ ْی اته ق ْبل أ ْو ْم و اره او ِإذا ک ْجا قد ارأ ْی اته او ه او أ کثر ِیم ْ ِیمقد ِار
ا ا ا ا ا
ا ا اا ْ
ِّ
ر ا
ر ا
ا د ْر اه ِم فض ری ْعا غ ْسله او اصل ْیا ِف ِیه اصال ،ة ک ِث ایر ،ة فأ ِعد ایما اصل ْیا ِف ِیه» (کلیج ر 29/2ر ح)2
ا ْ ْ
ایشان بعد اج آن ه حلل ایمر به طرح در «فاط ارحه» را بر ومو جیمان ولام یم داند که ایم ان طهرح یها
عدم آن یا ایم ان وبهیر یا عدم آن ومود دادته بادد -هلان وفلیل که عا لان ایمایمیهه بهدان قائهل دهدند-
وقیید یمعلوم(ع) بر ایج ه آن خون کلتر یا بیشتر اج یزدرهم بوده را یمضر برا بخهش دوم وفلهیل فقیههان
ایمایمیه (عدممواج به ادایمۀ نلاج در صوری عدمایم ان طرح یا وبهیر) نل داندر جیرا یمفهوم آن ای اسها کهه
«با عدمایم ان طرح (سه بهد یل عدمساور ر ا بته غیر اج باس نیار سه بهد یل دیگر اج ایمور که یمببل
نلاج اسا)ر نل وواند نلاج را ادایمه دهد» و هلی یمفهومر داهد بر بخش دوم وفلیل فقهاسا
ایشان در ادایمه اج استفادهکردن اج روایا برا داهدبودن قسلا دوم وفلیل فقیهان استدراد یم کجهدر
ْ ا
ِّ
اا ا ا ا ا ْ ْ
جیرا هلی روایا را دیخ طوس ای نونه ن ار کرده اساِ « :إن ارأ ْی اته او عل ْیز ث ْو غ ْیره فاط ارحه او اصهل او
ا
ْ ا
اا ا ا ا ا
ِّ
اا ْا
ا ا
ا ا ا ا اا ا
ِإن ْم ای ْ عل ْیز ث ْو غ ْیره ف ْایم ِف اصال ِوز او ً ِإع ااد اة عل ْیز او ایما ْم ای ِ ْد عل ِیمقد ِار ا هد ْر اه ِم ِیمه ْ ذ ِ هز
ا ا ا ا ا ا ِا اْ ا
ا ا ا ا ا
اا
ا
ا
اْا
ْ ا ِّ
ر ا
فل ْی اا ِبش ْ ٍء ارأ ْی اته أ ْو ْم و اره ف ِإذا ک ْجا قد ارأ ْی اته او ه او أ کثر ِیم ْ ِیمقد ِار ا د ْر اه ِم فض ری ْعا غ ْسله او اصل ْیا ِف ِیه اصهال ،ة
ا ا ،اا ْ ا ا رْ ا
ا فیه» (تهیی احککامر 224/1ر ح2 )22
ک ِثیرة فأ ِعد یما صلی ِ ِ
ا
صاح مواهر بعد اج بیان اوبرا در ای بخش روایا و ورمیح ن ارد بر ن ار دیگر نویهدً« :
ْ ْ ا ا ا ْ ا ا ِّ ِّ ْ ا
ر ْ ا رْ
ر ا اا ْ ا
ر
ی اجاف ا
ار ر
[هذه ْاْل ْوب ا
یهر]
ه
ب
ت
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و
أ
ح
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ة
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]
ا
ر
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْا
ْ ا ا
ْ ْ ا
ْ
ح
ا
ْ
ا
ْ
ْ
ْ
ْ
ا
ْ
ا
ا
ا
ا
ا
فدعو سقو ِ ِاًس ِتدً ِل ِب ِه ِیم بع یمتأخر ارصاا ِ ِ لا ِف یمت ِج ِهه ِیمه ههذا اًوهبرا بلعه ل عه
ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ
ِ
ا رل اوا ِ » ()222/2
صاح مواهر باور برخ (یماقق سب وار ر  )121/1که بهیمیرد اوبرا در بخش اج روایهار ولهام

آن را کجار نذاردندر ناصوا دانسته اسا؛ اجای رو که قسلا اول روایها یمالدب یمسهلم یم ووانهد دهاهد
ملع ب ر روایای یمبلق بر بخش اول وفلیل عا لان ایمایمیه بادد که عباری اسا اج صاا نلاج هلراه بها
ایم ان طرح یا وبهیر باس
ب .بهرهوری از حدیث مضطرب در ادلۀ سنن :کاربرد حدیث یمضبر برا ح م وموب بهد ل
یمبلق وارد نیسا (صاح مواهرر  )252/1با قیود بدون اد ال اسا (هلانر )221/2ر و ه در هلهان
یمورد هم بهتر اسا روایا یمضبر بر استابا حلل دهود (هلهانر )221/2؛ هلهان نونهه کهه اسهتفادۀ
حدیث یمضبر را برا اد ۀ سج ا بته در بخهش نهد (هلهانر )221/22ر اسهتابا (هلهانر 122/2؛
 1ای قسلا بهیمجرور نشاندادن اوبرا روایا با ن ار دیگر آنر که در ادایمۀ یمت آیمده اسار خط کشیده دده اسا
 2ذیل قسلاها یمتفاوی دو ن ار اج ای روایار خط کشیده دده اسا
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 )224/12و مواج بدون کراها برا خهود (هلهانر  )222/1و دیگهران (هلهانر  )292/12نههوجهها مهای
دانستهر بل ه استفاده ن ردن ح م ندب یا مواج بدون کراها را اج روایت که احتلال اوبرا در آن ومهود
داردر یمخا ف با اصول و طریق عا لان ایمایمیه یم داند (هلانر )222/1؛ برا نلونههر ایشهان در استااوهۀ
ح
کثیرهر واش  1را بهد یل اصل برائا و خا بودن نلوص و فتاوا اج ای قید وام نل داندر یمگر ایج ه نگه
ح
دادت خونر یمتوقف بر واش بادد ا بته ای قیدر وجها در روایا یمعاویةب علار اج ایمهام صهادق(ع) آیمهده
ْ ْاا ا
ا
اوة او ْغ اتسل ُّ
لل ْبح او و ْا ات ِش » (کلیج ر 19/2ر ح)2
اسا« :ا لستا
ِ
ِ
ِ
و ایشان بهد یل اختالف نسخ که در کللۀ «واتش » 2ومود دارد و خا بودن دیگر روایای اج قید
ح
واش نوید« :روایا اب علار اف ون بر ای اوبرا و خا بودن روایای و سخ عا لهان ایمایمیهه اج قیهد
ح
واش ر صالحیا برا ح م به ومو نداردر یمگر با وقیید یمهذکور (نگهدادتهدهدن خهون یمتوقهف بهر آن
ح
بادههد) و س ه اوارور آن اسهها کههه واش ه را بههر اسههتابا حلههل کجههیم؛ یمانجههد بههمسسههباندن دو ران»
(صاح مواهرر )221/2
بجابرای ر اجنرر صاح مواهر یم ووان با درایب اج روایا یمضهبر اسهتفادۀ ومهوب کهردر هرسجهد
بهتر اسا آن را حلل بر استابا کرد
 .8مؤیداتی برای ترجیح گزارشی از روایت مضطرب بر گزارش دیگر

ر
یمهرمح
صاح مواهر در یموارد که ن ارد را بر ن ار دیگر ورمیح یم دهد؛ یمؤیداو برا ن ار
یم آورد که بسیار جیاد اسار اجای رو دایسته اسا بعد اج ک
اداره املا به ای یمواردر به یز نلونه بهوفلیل
پرداخته دود
ح
یمؤیههدای وههرمیح اجنرههر صههاح مههواهر عباریانههد اج :دهههری یمجقو هههر یمالههلهر املههاع یمجقههول
(صاح مواهرر )142/2ر اوفاق واقع عا لان ایمایمیه (هلانر )222/2ر احتلال یم ا
هدرجبودن یهز نه ار
(هلانر )211/1ر استجاد بهه کهالم ب رنهان (هلهانر 71/4؛ 127/12؛ )122/22ر خها بودن کته روایه
(هلههانر 122/2؛ )197/2ر یمخا ف ها بهها سههیاق و دوربههودن اج یمقههام ایمتجههان (هلههانر 121/2؛ )142/21ر
یمخا فا با یمقام استدًل و سخجان آورندۀ روایا (هلانر )197/2ر وأییدددن بهوووح ف و یمعجا (هلانر
)127/12ر نبودن در نسخۀ اصل که روایا اج آن نرفته دده (هلانر )291/22ر وأیید به ایمور دیگهر یمانجهد
ح
 1یمراد اج واش آن اسا که جن یمستااوۀ کثیره برا ملونیر اج مار ددن خون اج فهرج بهه بیهرونر پارسهها پجبهها داخهل فهرج خهود کجهد (اب یمجرهورر
)179/14
 2در برخ اج نسخ «واتب » آیمده اسا (فی کادان ر )475/2؛ بهیمعجا ایج ه جن با پارسها دو ساق و دو ران را بهسو پشا ملع کجد وا اج سرایا خهون
ملونیر دود
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فقه ا روا(ع) و فتاوا کسان که در هجگام اعواج (فقدان) نلوص به آنها یمرامعه یم دهود؛ یمانجهد فتهوا
صدوق و دیخ طوس (هلانر )144/2ر استفاده اج ویربه (هلانر  )142/2و اوبطبودن ی
برا نلونهر ی

اج ن ار ها

اج یمرمااو که صاح مواهر بهد ل وفلیل بدان پرداخته اسار اوبطبودن ی

اج کتا ها روای نسبا به کت دیگر و بهعباریدیگرر اوبطبودن یز دخص بر دخص دیگر اسها
ایشان در یموارد اج ای یمالد بهره برده اسا؛ ناه بدون ایج ه یمؤید به ایمهور کجهد (هلهانر  )259/4و
دیگرناه اوبطبودن ن ار ورمیح دادهدده را به ایمور وأیید یم کجد؛ یمانجد بودن آن ن ار در برخ نسخر
بودن روایت داهد بر آن ن ار (هلانر )194/22ر یمعروفبودن آن نه ار در کته اسهتدً و دهاهد
ملع واقعددن آن ن ار (هلانر )217/22ر هرسجد در یز یمورد به اوبطبودن در یمقام باور پیدا یم کجهد
(هلانر )142/2؛ برا نلونه در فرع فقه که یمستا اسا برا حیمیا علایمه بسته دود و اف ودۀ علایمه اج
دو طرف به رو سیجه اف جده دود یا بر رو صوریر ایشان نوید :اف ودۀ آن بر سیجه انداخته دهود ی ه اج
یمستجداو که به نرر ایشان باید طرح یا وأویل دود؛ روایا یمعاویةب وه اج ایمام صادق(ع) اسا که دهیخ
ْا ا ْ ا ا
طوس اج کلیج ای نونه نقل یم کجدِ « :ع ال اایمة ی ْع ات ُّم ِب اها او یلق فضل اها عل او ْم ِه ِهه» (تهةیی احککةامر
292/1ر ح)22
صاح مواهر نوید :خلوص ای روایا در کتا الکافی که دیخ طوس اج آن نرفته اسار ای نونه
ْا ا ْ ا ا
ْ
آیمده اساِ « :ع ال اایمة ی اع رلم ِب اها او یلق فضل اها عل اصد ِر ِه» (کلیج ر 142/2ر ح )11و سپا یم نویهد « :او
ر
ا ْ
ه او أو ابط ِیم ا ا ش ْیخ» (صاح مواهرر )259/4
ِ
کثری ادتباهها دیخ طوس (باران ر 122/2؛  )72/7و اوبطبودن کلیج نسبا به دیخ طوسه در
اغله یمههوارد (بهبهههان ر  )112/2بهنونههها کههه یمشهههور دههده اسهها (ح ههیمر )457/1؛ سههب دههد وهها
صههاح مواهر ن ه ار ایشههان را وههرمیح دهههدر هرسجههد وجههها در یههز یمههورد بهههد یل ق هرای جیههاد کههه
صاح مواهر یم آورد (صاح مواهرر  144/2و  )142اوبطبودن دیخ طوسه در خلهوص آن یمقهام را
ر
ا
ا ِّ ا ْ
پذیرفته اسا و به اد ال اوبطبودن کلیج بهطورکل ای نونه پاسخ یم دهد « :و سل ام أو اب ِب ریة ا ل ْی ِجه ِّ ِإً
ْ ا ا ْ
ار ر ا ار رْ ا
ا ْ ا
وص ا الق ِام أو ابط ِ الا ع ارفا» (هلانر )142/2
ل
خ
ف
خ
أن ا ر ِاهر أن ا شی
ِ
ِ
بجابرای ر صاح مواهر به طورکل کتا الکافی را اوبط کت روای (هلانر  219/2و 221؛ )21/2
،
و کلیج ه را قبعهها (هلههانر  )22/25نسههبا بههه دههیخ طوس ه (هلههانر 259/4؛ 222/2؛ 221/1ر212؛

194/22؛  )27/41و غیر او (هلانر 215/12؛  )217/22اوبط یم داندر م در یز یمورد (هلانر )142/2
که قرای قو ور نسبا به قریجۀ اوبطبودن کلیج ومود دارد
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نتیجهگیری
اجنرر صاح مواهر و دیگر عا لانر عدماوبرا در یمهت
 3در هجگام دز در اوبرا ر اصل او یه
ِ
احادیثر یمت بر پشتوانۀ اصل عقالی عدم اسا اج عوایمل اوبرا در یمت احادیثر ادتباهکردن راویان
و سهو نسخهنویسان اسا
ک
سهارنانه برخورد صاح مواهر بها حهدیث یمضهبر عباریانهد اج :دجاسهای اوهبرا ر
 2یمراحل
وفاوینذادت بی حدیث یمضبر ف ا یللة و با یللةر ورمیح یز ن ار اج روایا یمضبر بر دیگهر
ن ار ها بر اساس یمؤیدای و اعراض یا احتلال وخییر بجابر دلول روایای عالمیه اج حدیث یمضبر
 2پیایمدها نایمیلون اوبرا در یمهت احادیهث در سههار عرصهۀ دً ها حهدیثر حییها آنر در
درخور واکاو اسا
یمعاروه با دیگر اد ه و وأثیر ناصوا آن بر فتاوا فقیهان
ِ
اجنرر صاح مواهر دو کهاربرد دارد انهر یمبجها وفاوینذادهت بهی اوهبرا
 4حدیث یمضبر
ِ
ک
حهدیث یمضهبر ر کهارای حهدیث
ِ
غیریمضهبر ِ
ف ا یلله و با یللهه حهدیث پذیرفتهه دهودر قسهلا ِ
غیریمضبر را دارد هلچجی حدیث یمضبر در بهرهور برا اد ۀ سج ا بته در بخش ند ر اسهتابا
و مواج بدون کراها به کار یم رود
 2ایشانر سهارده یمؤید برا ورمیح ن ارد بر ن ار دیگهر در حهدیث یمضهبر بریم دهلارد کهه
عباریاند اج :اوبطبودنر دهری یمجقو هر یماللهر املاع یمجقولر اوفاق واقع عا لان ایمایمیهر یمخا فها بها
سیاق و دوربودن اج یمقام ایمتجانر احتلال یم ا
درجبودن یز ن ار ر استجاد به کالم ب رنهانر خها بودن کته
روای ر نبودن در نسخۀ اصل که روایا اج آن نرفته دهدهر یمخا فها بها یمقهام اسهتدًل و سهخجان آورنهدۀ
روایار وأییدددن بهوووح ف و یمعجا و استفاده اج ویربه و وأیید به ایمور دیگر یمانجد فقه ا روا(ع) و فتاوا
کسان که در هجگایمۀ فقدان نلوص به آنها یمرامعه یم دود؛ یمانجد فتوا صدوق و دیخ طوس
منابع
قرآن کریم
اب اب عقیل علان ر حس ب عل ر کیاة ابن ابیعقیل و فقههر ساپاولر قم :یمرک یمعیم فقه ر 1412ق
ابجاس ر ابراهیمب یموس ر الشیا الفیاح من علوم ابنصالحر ساپاولر بهواقیق صهالح فتاه هلهلر ب مها :ب نهار
1411ق

ک
حوجه عللیهر 1412ق
اب بابویهر یمالدب عل ر الفقیه ،ساپدومر قم :مایمعۀ یمدرسی

_______________ر المقن ر ساپاولر قم :ایمام هاد (ع)ر 1412ق
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اب حل هر یمالدب عل ر الوسیل ر ساپاولر بهواقیق یمالدحسونر قم :کتابخانۀ آیاا له یمرعش ر 1451ق
اب سیدهر عل ب اسلاعیلر المحکم ،ساپاولر بیروی :دار ا ت ا عللیةر 1421ق
اب صالحر عثلانر مقدم ابنصالحر بهواقیق نورا دی عترر بیروی :دار ا ف رر 1452ق
اب یمجرورر یمالدب یما مر لسان العرب ،ساپسومر بیروی :دار ا لادرر 1414ق
ابوریهر یمالودر أضواء علی السن المحمدی  ،ساپپجیمر ب ما :ا ببااءر ب وا
ح
اجد ر عبدا لهر کتاب الماءر ساپاولر وهران :دانشگاه علوم پ د ایرانر 1217
استرآباد ر یمالدمعفرب سیفا دی ر ل اللبابر ساپاولر وهران :اسوهر 1211
انلار قل ر ناصرا دی ر «آدجای با دانشوران؛ نذر بر جندنان صهاح مواهر»ر مشةکاة21 ،ر بههار 1272ر
صص19وا111

ک
حوجه عللیهر 1412ق
انلار ر یمروض ب یمالدایمی ر فرائد احصول ،ساپپجیمر قم :مایمعۀ یمدرسی
آقاب ره طهران ر یمالدیماس ر الیریع  ،بیروت :دار اًوواءر 1452ق

ک
یمدرسه روو ر ب وا
آقاملال خوانسار ر یمالدب حسی ر التعلیقات علی الروض البهی  ،ساپاولر قم :انتشارای
ک
حوجه عللیهر 1452ق
باران ر یوسفب احلدر الحدائقر ساپاولر قم :مایمعۀ یمدرسی
بلقیج دافع ر مقدمۀ ابنالصالح و محاسن احصطالح ،بهواقیق عایشه بجا ا شاط ر ب ما :دار ا لعارفر ب وا
ک
یمؤسسه عالیمه وحید بهبهان ر 1424ق
بهبهان ر یمالدباقرب یمالداکللر مصابیح الظالم ،ساپاولر قم:
موهر ر اسلاعیلب حلادر الصحاحر ساپاولر بیروی :دار ا علم للالیی ر 1272ق
حاف عراق ر عبدا رحیمب حسی ر التقیید و احیضاحر ساپاولر بهواقیق عبدا رحل یمالد عثلانر ب مها :ب نهار
3129ق
حر عایمل ر یمالدب حس ر وسائل الشیع  ،ب ما :آل ا بیا(ع)ر 3009ق
ح یمر یماس ر مستمسک العروة الوثقی ،ساپاولر قم :دار ا تفسیرر 1412ق
ح
حلیر ر عبدا لهب معفرر قرب احسناد ،ساپاولر قم :آل ا بیا(ع)ر 3031ق
ذهب ر یمالدب احلدر الموقظ ر ساپدومر حل  :یم تبة ا لببوعای اًسالیمیةر 3031ق
راغ اصفهان ر حسی ب یمالدر مفردات الفاظ القرآن ،ساپاولر بیروی :دار ا قلمر 1412ق
سیوط ر عبدا رحل ب اب ب رر تدری الراویر بهواقیق :عبدا وها عبدا لبیفر ب ما :ب نار ب وا
درفا دی ح
طیب ر حسی ر الخالص فی معرف الحدیثر سهاپاولر بههواقیق ابوعاصهم ا شهوایم ارثهر ر ب مها:
اسالیم ر 1425ق
دهید اولر یمالدب یم ر رسائلر ب ما :ب نا ،ب وا
دهید ثان ر جی ا دی ب عل ر الرعای  ،ساپدومر بهواقیق عبدا اسی یمالدعل بقالر قم :بهل ر 1451ق
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ک
یمؤسسه یمعارف اسالیم ر 1412ق
__________________ر مسالک احفهامر ساپاولر قم:
صاح مواهرر یمالدحس ب باقرر جواهر الکالمر ساپهفتمر بیروی :دار احیاء ا تراث ا عرب ر 1222
صدرر حس ر نهای الدرای  ،بهواقیق یمامد ا غرباو ر ب ما :یمشعرر ب وا
صدرر یمالدباقرر بحوث فی علم احصولر ساپسومر قم :یمؤسسۀ دائرة ا لعارف فقه اسالیم ر 1417ق
صفار ر سعد ر «وأثیر دجاخا جیمیجهها صهدور در فههم حهدیث»ر علةوم کةدیثر 22وها22ر س15ر بههار و
وابستان 1214ر صص1وا124
طبرس ر احلد ب عل ر اْلحتیاج عل أهل ا لیاجر ساپ :اولر یمشهد :نشر یمروض ر  3001ق
طریا ر فخرا دی ب یمالدر مجم البحرینر ساپسومر وهران :یمروضو ر 1272
طوس ر یمالدب حس ر الفهرستر ساپاولر بههواقیق عبهدا ع ی طباطبهای ر قهم :یم تبهة ا لاقهق ا بباطبهائ ر
1425ق
______________ر احستبصار ،ساپاولر وهران :دار ا ت اًسالیمیةر 1295ق
______________ر المبسوطر ساپسومر بهواقیق سیدیمالدوق کشف ر وهران :یمروضو ر 1217ق
______________ر تهیی احککام ،ساپسهارمر وهران :دار ا ت اًسالیمیةر 1457ق
ح
طی ه ر اسههعدر «حس ه حههال ناسههخان»ر می ةراث شةةهابر ورملههۀ مویهها مهههانبخشر 12ر وابسههتان 1271ر
صص19وا24
عایمل ر حسی ب عبدا للدر وصول احخیارر بهواقیق سیدعبدا لبیف کوه لر ر قم :یمیلع ا هذخائر اًسهالیمیةر
ب وا

ک
حوجه عللیهر 3031ق
عالیمه حل ر حس ب یوسفر مختلف الشیع ر ساپدومر قم :مایمعۀ یمدرسی
فراهید ر خلیلب احلدر العینر ساپدومر قم :هیریر 1459ق
فی

کادان ر یمالدب داهیمروض ر الوافیر ساپاولر اصفهان:کتابخانۀ ایمام عل (ع)ر 1452ق

کیور دیراج ر یمالدیمهد ر الفوائد الرجالی ر ساپاولر قم :دار ا ادیثر 1424ق
کلیج ر یمالدب یعقو ر الکافیر ساپسهارمر وهران :دار ا ت اًسالیمیةر 1457ق
ح
یمایمقان ر عبدا لهر تنقیح المقال ،ب ما :ب نار ب وا
یماقق سب وار ر یمالدباقرب یمالدیمؤیم ر ذخیرة المعاد ،ساپاولر قم :آل ا بیا(ع)ر 1247ق
یمبهر ر یمروض ر مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ساپهشتمر قم :صدرار 1272
یمفیدر یمالدب یمالدر المقنع ر ساپاولر قم :کجگرۀ مهان ه ارۀ دیخ یمفیدر 1412ق
یمیردایمادر یمالدباقرب یمالدر الرواشح السماوی ر ساپاولر قم :دار ا خالفةر 1211ق
ک
حوجه عللیهر 1222
نیاد ر احلدب عل ر رجال النجاشی ،ساپدشمر قم :مایمعۀ یمدرسی
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نراق ر احلدب یمالدیمهد ر مستند الشیع  ،ساپاولر قم :آل ا بیا(ع)ر 1412ق
نور ر حسی ر مستدرک الوسائلر ساپاولر قم :آل ا بیا(ع)ر 1451ق
وظیفهدوسار یمیتب ر «دخلیا فرد و رما علارب یموس ساباط وثاقا و یمذه »ر کةدیث کةو ر 17ر
س1ر پایی و جیمستان 1297ر صص119وا142
http: //farsi. k hamenei. i r
http: //totfim. com

Journal of Fiqh and Usul
Vol. 54, No. 3: Issue 130, Autumn 2022, p.77-95

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir
Online ISSN: 2538-3892

Receive Date: 06-09-2020

Print ISSN: 2008-9139

Revise Date: 21-06-2021

DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.62648.0

Accept Date: 27-06-2021
Article type: Original
Research

The Effect of Dangerous Contagious Diseases on the Ability and Acts and
Rituals of Hajj
Mahdi Sajedi, Ph.D., Assistant Professor, University of Quran and Hadith (Corresponding Author)
Email: mehdisajedi85@yahoo.com
Hesam al-Din Rabbani, Ph.D., Assistant Professor, University of Quran and Hadith
Abstract
In this paper, the effect of dangerous contagious diseases on the ability and acts and rituals of Hajj
is studied. This library research concludes that if the contagious disease is dangerous and deprives
the affected person from the opportunity to perform the rituals until the last possible time, he
would lose the ability and in the case that his financial ability remains, he should take action in the
next year. However, if he is healthy and is afraid of contracting a contagious disease existing in
Saudi Arabia, if the conjecture of contracting the disease is strong and rational, the fear of
contracting the disease prevents the obligation of Hajj and in case he knows or it seems strongly
probable to him that preventive and appropriate measures will be taken against the spread of the
disease in Saudi Arabia, such a fear does not prevent the obligation of Hajj. In that case, if, despite
precautionary and preventive measures, he contacts a contagious disease and at the same time,
following a physician's instructions, he is able to complete his acts and rituals before the time
expires, even if he confines himself to performing the minimum obligations and rituals, his Hajj is
sufficient (Mujzi). Otherwise, illness and failure to perform the acts indicate his inability in that
year.
Keywords: Ability, Health, Hajj, Contagious Disease, Fear

Journal of Fiqh and Usul
سال  – 45شماره  - 3شماره پیاپی  -031پاییز  ،0510ص 77 - 54

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir

شاپا چاپ 8002-9319
تاریخ دریافت3199/01/31:
ندع مقاله :پژوهش

شاپا الکترونیک 8312-1298
تاریخ با نگری3000/01/13 :

تاریخ پذیرش3000/00/01:

DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.62648.0

تأثیر بیماریهای مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج
دکتر مهدی ساجدی(نویسنده مسئول)
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

Email: mehdisajedi85@yahoo.com
دکتر حسام الدین ربانی
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده
در این جستار ،تأثیر بیماریهای مسری بر استطاعت و اعماا و مااساح حا بررسا م شادد .نتاای حاصا ا
پژوهش با روش کتابخانهای عبارت است ا ایاکه بیماری مسری چاانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مااسح را تاا
آخرین مان ممکن ا فرد مبتال سلب کاد ،وي ا استطاعت خارج م شدد و درصدرت که تدانایي مالي او باق باشد،
در سا جدید باید اقدام کاد .اما اگر ا سالمت جسم برخدردار و ا ابتالی به بیماری مسری مدجادد در سار مین
عربستان خائف است ،درصدرت که ظن ابتال به بیماری ،قدی و عقالیا باشاد ،خاد ا اباتال ماانج وجاد حا
م شدد و درصدرت که بداند یا احتما قدی دهاد در عربساتان ،اقادامات پیشاگیرانه و صا یح ا سارایت بیمااری
صدرت م گیرد ،خد مزبدر مانج وجد ح نیست .در این فرض ،چاانچه باوجدد اقدامات احتیاط و پیشگیرانه،
به بیماری مسری مبتال شدد و در عین حا بتداند قب ا گذشت مان با رعایت دستدر پزشح ،اعما و مااسح خادد
را ولد با اکتفا به اق واجبات و ارکان به اتمام رساند ،ح او مجزی است ،وگرنه بیماری و عادم امکاان ادای اعماا ،
کاشف ا عدم استطاعت او در آن سا است.
واژگان کلیدی :استطاعت ،سالمت  ،ح  ،بیماری مسری ،خد .
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مقدمه
امرو ه که دنیا با بیماری مسری و خطرناک کدیاد  39درگیار شاده ،انجاام عباادات و مااساح مناادی
مسلمانان و ا جمله مااسح و اعما عبادی ح تمتج نیز دساتخدش تیییار شاده اسات ،تاآنجاکاه دولات
عربستان تصمیم گرفت تا در سا جاری مراسم ح را با تنداد م دودی ا ائران ا کشدر خدد برگزار کاد.
اما بااینوجدد و بهخصدص در فرض ادامهداربددن این بیماری در دنیا و احتماا سارایت بااآی آن و نبادد
واکسن و درمان خاص برای آن تا مان مشخص ،مسئلۀ استطاعت و انجاام مااساح حا را باا ابتاماات
روبهرو ساخته است.
روشن است با ت قق استطاعت و فراهمشدن شرایط وجد  ،فریضۀ ح برعتدۀ مکلف قرار م گیرد و
وی مدظف است برای تتیۀ مقدمات سفر و امدری که انجام این فریضه را برایش ّ
میسر م کاد ،اقادام کااد.
اما استطاعت که مدضدع وجد ح است ،مفتدم شرع است که شام تدانای مکلف در هر دو جاباۀ
مال و بدن است (صاحبجداهر833/31 ،؛ م قق سبزواری311/8 ،؛ اصفتان  ،حاشیه النروة الدثق ،
191/0؛ میایه310/8 ،؛ ینالدین10/1 ،؛ صاف گلپایگان )23/3 ،؛ بدین مناا که شارعا در صادرت بار
مکلف ،مستطیج صدق م کاد که وی بتداند ا عتدۀ مخارج ح برآید و نیز ا نظر جسام ا مقاداری ا
تدان برخدردار باشد که بتداند اعما و مااسح ح را انجام دهد.
در ندشااتار حاضاار ،بخااش دوم اسااتطاعت؛ یناا سااالمت و تدانااای جساام م ا ب ااث اساات.
بهعبارتدیگر ،باتدجه به شرایط مدجدد کادن در جتان و احتما ابتال به این بیماری مسری و خطرناک ،این
سؤا مطرح م شدد که در چه فرض مکلف ا نظر بدن مستطیج خداهد بدد؟ آیاا خاد ا اباتال باه ایان
بیماری سبب سقدط ح ا عتدۀ مکلف است؟ آیا اگر فرضا در سا های آیااده عربساتان بتداناد ساالمت
حجاج را بهطدر نسب تأمین کاد ،ول درعین حا همچاان خد ابتال به این بیماری وجادد داشاته باشاد،
وجد ح برعتدۀ افراد سالم قرار م گیرد یا چاین خدف تا مان که راهح قطن درماان کشاف نشادد
مانج ا ت قق استطاعت است؟ همچاین اگر فردی قب ا سفر باه عربساتان باه ایان بیمااری مباتال شادد،
وضنیت استطاعت و وجد ح بر وی چگدنه خداهد بدد؟ عالوه بر ایان ،چاانچاه در عربساتان باه ایان
بیماری مبتال شدد ،چگدنه باید اعما و مااسح خدد را به جا آورد؟

ّ
مشر م شدند ،اعماا
درنتایت نیز این سؤا مطرح است که افرادی که گرچه بهطدر م دود به ح

خدد را باید به چه صدرت انجام دهاد که هم ا خطر ابتال در امان بماناد و هم بهطدر کام به وظیفۀ شرع
خدد عم کرده باشاد؟
قب ا پاسخ به پرسشهای مذکدر ،مااسب است استطاعت را ا ماظر شارع واکاوی کایم.
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 .1تفسیر استطاعت شرعی
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ َ َ
َّ
َ
ْ
أ .قرآن :مطابق با آیۀ شریفۀ «...ولله عل الااس ح البیت من استطاع إلیه سبیال(»...آ عمران)91 :
َ
و باتدجهبه ایاکه کلمۀ َسبیال ،تمیز برای فن ْاس َتطاع است و ماظدر ا آن را مشاخص م کااد (طباطباای ،
)333/3؛ هرکس تدان و استطاعت آ م در پیمایش مسیر و رسیدن به مکه و انجام اعما و مااسح حا را
دارا باشد ،ح بر او واجب است .بهعبارتدیگر ،فن استطاع در آیۀ شریفۀ فدق ،اطالق دارد و شام تادان
مال و تدان جسم  ،چه در مرحلۀ ط مسیر و چه در مرحلۀ انجام اعما و مااسح ح م شدد .باابراین،
مان بر فرد مکلف ،مستطیج صدق م کاد که بتداند ا ابتدا با سالمت آ م برای انجام اعماا و مااساح
عمره و ح به سمت سر مین وح حرکت کاد ،همچاین پس ا رسیدن به عربستان در مان انجام اعماا
عمره و سپس اعما ح که ا رو نتم ذیال جه شروع م شدد ،ا سالمت کام برای ادای وظایف خدد
برخدردار باشد.
باابراین ،مستفاد ا اطالق آیۀ مذکدر این است که اگر ا ابتدای حرکت بهسمت عربستان دچار بیماری
شدد ،باتدجهبه عدم امکان اعزام وی به مکه در مان بیماری ،وجاد حا برعتادۀ وی ،بار آخارین ماان
امکان اعزام منلق م شدد؛ ینا

مان که بتبددی کام یافته و خطر ابتالی دیگر حجاج نیز وجدد نداشته

و اعزام وی نیز به عربستان امکان داشته باشد .در این فرض اگر تا آخارین ل ظاه ،بتباددی یافات و امکاان
اعزام ایمن او نیز فراهم شدد ،همچاان استطاعت و وجد ح برعتدهاش باق است ،اماا اگار تاا آخارین
مان اعزام ،بتبددی نیابد یا پس ا بتبددی ،شرایط اعزام ایمن برای چاین فردی متیا نشدد ،کاشاف ا ایان
خداهد بدد که استطاعت در آن سا برای وی م قق نشده است .در این صدرت ،تنلق وجد ح برعتدۀ
وی مشروط به ت قق استطاعت در سا آیاده خداهد بدد.
اطالق آیه نیز بر لزوم داشتن تدان و سالمت جسم برای انجام اعما در مان مخاتص باه آن دآلات
دارد ،ا اینرو اگر در سر مین وح به بیماری مبتال شدد و امکان بستریشدن و اقامت وی در آنجاا وجادد
داشته باشد ،وجد ح برعتدۀ او متدقف بر با یاب ساالمت قبا ا ضایق وقات بارای انجاام اعماا و
مااسح ح است.
ب .روایات :روایات پرداختهشده به مسئلۀ استطاعت ،به شرح یر است:
َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ ْ ََّ
 .3روایت ص یح صفدانبنی ی ا ذریح 1ا امام صادق(ع) :أبدعل اْلشنری عن م مدبنعبدالجبار
 .1م قق خدی بهنق ا نجاش  ،ابدعل اشنری را ثقه و فقیه بین اص ا و کثیر الروایة منرف کرده اسات (معجم رجام ارحدیم  .)64/2 ،شایخ طدسا ،
م مدبنعبدالجباربناب الصتبان را ثقه دانسته است (جا ا حدشیخ حدطوسی-حالبوحب .)392 ،عالمه حل بهنق ا شیخ طدس  ،صافدانبنی ی را اوثاق افاراد
مانش دانسته است .وی ا اص ا اجماع شمرده شده است (جا ا حدعالمة-خالصة اآقدا  .)99 ،شیخ طدس  ،ذریح الم ارب را ثقه و دارای اصا دانساته

ساجدی ،ربانی؛ تأثیر بیماریهای مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج 08 /
َ َّ َ ْ َ َ
َ َ
َ َ ْ
َ َ َ َّ
ْ
َ َ
َ
ع ْن َصف َدانبنی ْ ی ع ْن ذریحال ُم َ ارب ع ْن أب ع ْبدالله(ع) قا َ « :م ْن َمات َو ل ْام ی ُ ا َّ حجاة اس ْساالم ل ْام
َ َ ٌ ُْ ُ َ
ْ
ٌ َ
َ
َْ ْ
َ َ
َ َْ ٌ
اجة تج ف به أ ْو َم َرض آ یط ُیق فیه ال َ َّ أ ْو ُسلطان ْیم َا ُن ُاه فل ُیمات ُیتددیاا أ ْو ن ْص َارانیا»
ْیم َا ْن ُه م ْن ذلح ح
(کلیا )249/6 ،؛ حضرت فرمددند« :هرکس که بمیرد درحال که ح واجب (حجاة اآساالم) را انجاام
نداده باشد ،درحال که حاجت نداشته که مانج ا ا انجام ح شدد یا مریض نداشته که سبب شادد تادان
انجام اعما ا او سلب شدد یا حاکم نبدده که ا انجام ح تدسط او مماننت ور د ،به او گفتاه م شادد
باید به آیین یتددی یا نصران بمیرد (مسلمان ا دنیا نم رود»).
ْ
َّ
ُّ
ُ
َ
 .8روایت ص یح مناویةبنعمار 1ا امام صادق(ع)ُ :م َ َّمد ُبنال َ َسنالطدس َرضا الل ُه ع ْا ُاه بِ ْس َاااده
َ َ َ ََ َ
َ َ َ َ َّ َ َ
َ ْ
َّ
َ َ َ َّ
َ َ
َ
عن ال ُ َسینبن َسنید ع ْن فضالة ْبنأید َ ع ْن ُم َناو یة ْبنع َّمار ع ْن أب ع ْبدالله(ع) قا « :قا الل ُه ت َناال َ :و للاه
َ َ
ْ
ََ
َ َ َ َ ْ َ
کان ع ْا َد ُه َما ٌ َو ص َّ ٌة َو إ ْن کا َن َس َّاد َف ُه ل جلت َج َ
اارة
عل َّالااس ح ُّ ال َبیت َمن ْاس َتطاع إلیه َسبیال .قا  :هذه لمن
ْ
ْ َ َ
َ
ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ
َ
ََ
ُ
فال َیس ُن ُه َو إن َمات عل ذلح فقد ت َرک شر َینة م ْن ش َرائج اس ْسالم إذا ُه َد یجد َماا ی ُ ا ُّ باه ال َ ادیث» (حار
عامل )83/33 ،؛ حضرت فرمددند« :خداوند متنا م فرماید :و ا ناحیۀ خدا برعتدۀ مردم تکلیف انجام
ح خانهاش است ،برای کس که تدان راهیاب به ح را داشته باشد .این آیه برای کس است کاه ا ماا و
ص ت و سالمت برخدردار است و اگر انجام ح را بهدلی تجارت تاأخیر انادا د ،مناذور نیسات و اگار
درحال که ح را انجام نداده بمیرد ،دستدری را ا دستدرات اسالم ترک کرده ،چاانچه اسبا حا بارایش
فراهم باشد».
َ
َ
َ
َّ
َ
اان أبیااه ع ْ
 .1روایاات حساااه هشااامبنحکم 2ا امااام صااادق(ع)َ « :و فاا کتااا الت ْدحیااد ع ْ
اان
ْ
َ ْ َ َ َّ
َ ُ َ َ ْ َ
َ
َ َ َ
َعل بن َ
ان أب ع ْبداللاه(ع) فا ق ْدلاه
ان هشاامبنال َ کم ع
ابراه َیمبن َهاشم ع ْن أبیه ع ْن ُم َ َّمادبنأب عمیر ع
َ
َ َ
ْ
َّ َ َ
َ َ
َّ
َ
َ
َ
ع َّز َو َج َ :و لله عل َّالااس ح ُّ ال َبیت َمن ْاس َتطاع إلیه َسبیالَ .ما ْینا بذلح؟ قا َ :م ْن کان َص ی ا ف َبدنه
ْ
َ
َّ َ َ
َ ًّ
ٌَ
ٔ
درباره آیۀ شریفۀ « َو لله عل َّالااس حا ُّ ال َبیات َمان
ُمخل َس ْر ُب ُه ل ُه َ ٌاد َو َراحلة» (همان)13 ،؛ ا حضرت
َ َ
ْاس َتطاع إلیه َسبیال» سؤا شد که مقصادد خداوناد متناا ا آن چیسات؟ حضارت فرمددناد« :هارکس ا
ص ت بدن برخدردار باشد و مسیر رفتن به ح برای او خال ا هرگدنه مانج بادده و اد و تدشاه و مرکاب
است (حدفهرست.)07 ،
 .1حسینبنسنید اهدا ی ،فقیت ثقه و جلی القدر و ا اص ا امام رضا(ع) بدده است (مرتضدی لاگرودی ،حد جرحدنضی )06/1 ،؛ نجاشا  ،فضاالةبناید
ا دی را ثقه در حدیث و دارای استقامت در دینداری منرف کرده است .همچاین وی ،مناویةبنعماربناب مناویه را فردی سرشااس ،ثقه و دارای شأن و مقام باآ
در بین اص ا دانسته است (نجاش  ،جا ا حدنج شی317 ،تا.)612
 .2نجاش  ،عل بن ابراهیم را ا روات دانسته است که ثقه در گفتار ،مدرد اعتماد و دارای مذهب ص یح است (نجاش  ،جا ا حدنج شی .)247 ،سیدب رالنلدم
منتقد است پدر ایشان ،ابراهیمبن هاشم ،ا اص ا امام رضا(ع) و امام جداد(ع) و فردی کثیر الروایة ،سدید الاق و مقبد ال دیث است (ب رالنلدم ،حدفوحئم
حدرا دیة .)639/1 ،ابناب عمیر ا اص ا اجماع است و هشامبنحکم در جاللتش هیچ اختالف نیست (حل  ،رجا داوود 396 ،و .)323
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سفر را داشته باشد».
مطابق با روایات مذکدر ،در تفسیر آیۀ شریفه که همگ ا ساد ص ی

برخدردارناد ،اساتطاعت بار

امدری متدقف است؛ ا قبی دارابددن ما برای مخارج سفر و ادارۀ نادگ  ،ساالمت و تادرسات باهماظدر
قدرتداشتن بر پیمایش مسیر و انجام اعما و خال بددن مسیر ا مانج بهمناای اطمیاان خاطر ا امایات و
سالمت سفر .اگر هرکدام ا این امدر م قق نباشد ،فریضۀ ح برعتدۀ مکلف قرار نم گیارد .اماا بناد ا
ایاکه مکلف چاین استطاعت برایش حاص شد ،باید به این سفر اقدام کاد و تتیۀ مقدمات سفر ماناد تتیاۀ
وسای آ م برای سفر ،تتیۀ مرکب ،اخذ گذرنامه و روادید ،پرداخت عدارض و مانااد اینهاا بار او واجاب
م شدد .گفتا است هرگاه نتداند هریح ا این مقدمات را قب ا اتمام فرصات انجاام عمارۀ تمتاج و درک
ح فراهم کاد (بدون تقصیر) ،در آن سا ح ا او ساقط است و وجد حا در ساا آیااده متدقاف بار
بقای استطاعت و امکان تتیۀ مقدمات در آن سا خداهد بدد.
ْ
ٌ َ
البته مستفاد ا روایت او و ا عبارت « َم َرض آ یط ُیق فیه ال َ َّ » این است کاه مارض یاا بیمااری در
صدرت مانج ا ت قق استطاعت است که مستدام باشد و در حالت مریض  ،تدان انجام اعماا و مااساح
ح ا مکلف سلب شدد ،ا اینرو ابتال به بیماری کدید  39در صدرت مانج ا ت قق استطاعت اسات کاه
اوآ در مرحلۀ حاد و مستلزم بستری یا استراحت در م یط خاص باشاد؛ ثانیاا سابب سالب امکاان اعازام
مکلف به مکه و سلب امکان انجام اعما و مااسح ح شدد.
باابراین ،اگر مکلف قب ا اعزام به این بیماری مبتال شدد اما بیماری شدت نداشته و نیا ماد بساتری و
درمان نباشد یا تا آخرین مان که امکان اعزام ایمن برای او وجدد دارد ،سالمت خدد را با یاباد؛ اباتال باه
بیماری مانج ا ت قق استطاعت نیست .بله ،اگر به گدنۀ خفیف این بیماری مبتال شدد ،صر ابتال ماانج ا
انجام اعما و مااسح در خصدص وی نیست؛ اما ا آنجاکه خطر ابتالی دیگران بهواسطۀ سارایت بیمااری
ا وی به سایر وجدد دارد ،اینگدنه ابتال نیز مانج ا ت قق استطاعت اسات (نراقا  .)10/33 ،البتاه در ایان
فرض ،علت عدموجد ح  ،ت ققنیافتن استطاعت سرب است؛ بدین مناا که عادان «تخلیاة السار

»1

که ا فقرۀ «مخل سربه» در روایت مذکدر گرفته شده است ،بر وی صادق نیست ،چاه ایاکاه ماانج گااه
خارج و گاه داخل است و در ایاجا مانج ا سیر و رفتن به مکه ،بیماریای است که امکان سارایت باه
ٔ
درباره آن بسیار قدی است.
دیگران
ممکن است گفته شدد بیماری که برای دیگران خطرناک است ،چگدنه ّ
مقدم اساتطاعت فارد باه شامار

 .1ماظ در ا استطاعت سرب این است که در طریق ح  ،مانن نباشد که باوجدد آن مانج ،رسیدن به میقات یا انجام تمام و کما اعما ممکن نباشد (سب ان ،
.)291/1
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م رود؟
در پاسخ م تدان گفت :وقت حضدر شخص بیمار ،سبب ضارر و خطار بارای دیگاران اسات ،عاادان
حرمت بر آن مترتب م شدد و شرعا نم تداند اقدام به ح کاد و بیماری ماانج ا وجاد حا م شادد و
فقتا نیز تصریح کردهاند که مانج شرع ماناد مانج عقل و حس و بلکه ٰ
اقدی ا آن است (مدسدی عامل ،
 300/1و .)801/8
البته باید تدجه داشت صر مسریبددن بیماری ،مانج به شمار نم رود ،بلکاه بیمااری مساری مانااد
کدید  39بهدلی خصدصیات که دارد مانج ا سیر است؛ یرا بیماریهای دیگری ماناد سارماخدردگ نیاز
وجدد دارد که ا قضا شایج و مسری نیز است ،اما در فرض سرایت ،مانج ا انجام مااساح نیسات و خطار
ا بینرفتن جان شخص یا دیگران نیز در خصدص آنها وجدد ندارد ،لکن ایان نادع بیمااری باهدلی ایاکاه
ممکن است با سرایت ،سبب ابتالی حاد فرد دیگر شدد و ا طرف تا این مان دارو و درماان قطنا نادارد،
سرایت چهبسا ممکن است خطر مرگ دیگری را بههمراه داشته باشاد .بااابراین ،مساریبددن ایان بیمااری
بهعالوه خطرناک بددن و نبدد راه درمان برای آن ،مانج ا اعزام و سیر مکلف به ح است.
 .2خوف ابتال به بیماری و تأثیر آن بر وجوب و استطاعت
آنچه تاکادن ب ث شد ،فرض ابتال به بیماری مسری خطرناک چدن کدید  39قب ا سافر و اعازام باه
مکه یا بند ا اعزام و ابتال به بیماری در سر مین وح بدد ،اما اگر فردی که همۀ شرایط اساتطاعت بارایش
متیا شده است ا ابتال به این بیماری متلح در مکه و سر مین وح خائف باشد ،با هم انجام ح بار او
واجب است یا خد ا ابتال ،مانج ا تنلق وجد ح برعتدۀ مکلف است؟
در پاسخ به این پرسش به نظر م رسد ابتدا باید بین خدف که ماشأ عقالی دارد با خادف کاه مدهادم
است تفصی قائ شد؛ بدین مناا که اگر مکلف بداناد یاا ظان قادی داشاته باشاد باه ایاکاه در عربساتان
دستدرالنم های بتداشت برای حفظ جان حجاج اجرا نم شدد یا در فرض اجرا ،پایبادی آنچاان به ایان
دستدرات وجدد ندارد یا مقدار یاد جمنیت حجاج مانج ا اجرای این دستدرات است و درنتیجه خطر ابتال
ّ
به این بیماری خطرناک و مسری ،جدی و مدنظر عقالست ،قطنا چاین خدف مانج ا تنلاق وجاد حا
برعتدۀ مکلف است (یزدی)080/0 ،؛ چراکه فرق بین خد خطار جاان ناشا ا عادمامایت مسایر و
خد خطر جان ناش ا ابتال به بیماری خطرناک وجدد ندارد و در هر دو فرض ،امایت جان و ساالمت
که شرط ت قق استطاعت سرب است ،م قق نیست.
بله ،اگر خد جان ناش ا مراعاتنکردن دستدرات بتداشت وجدد ندارد و اجرای مااسح و اعماا
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عبادی و اسکان حجاج همراه با رعایت دستدرالنم های بتداشت است ،بهگدنهای که با فرض رعایت ایان
دستدرات ،احتما ابتال بسیار اندک خداهد بدد ،خد ا جان و ابتال به بیماری ،خاد مدهادم باه شامار
م رود و ا دید عقال چاین خدف رافج تکلیف نیست .نظیر این خد نیز در روایات ،مانج ا وجد حا
به شمار نرفته است .چاانکه در دو روایت ذی  ،ا حکم ن سؤا شده که درصادد اسات بادون همراها
م رم به سفر ح واجب مبادرت ور د و درعینحا ا مسافرت بدون همراه خائف است ،اما امام(ع) قطج
و اطمیاان و حت ظن به سالمت بدون همراه م رم یا فرد مدرد اعتماد و صرفا با علام باه همراهباددن در
سفر با کاروان متشک ا جمن ا مؤماان منتمد را برای وجد ح کاف دانستهاند .این دو روایت به قرار
ذی است:
َ َْ َْ َ ُ ُ َ
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ
 .1روایت ص یح مناویةبنعمار ا امام صادق(ع)« :قا  :سألت أباعبدالله(ع) عان المارأة ت ا إلا
َ َ
ََ َ َ ْ َ ْ
َ َ
َمکة بییر َول ؟ فقا  :آ َبأ َس تخ ُار ُج َم َاج ق ْادم ثقاات» (کلیاا 292/2 ،؛ ابنبابدیاه،رحدفقیم )012/8 ،؛ ا
ٔ
درباره ن سؤا کردم که قصد دارد بدون همراه ول اش برای انجام ح به مکه برود ،حضارت
حضرت
فرمددند :اشکال ندارد ،م تداند با گروه ا افراد منتمد به مکه رود.
َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َّ
 .8روایت ص یح عبدالرحمنبنحجاج ا امام صادق(ع)« :عن أب عبدالله(ع) قا  :سألته عان المارأة
ََ ْ َ
ََ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ
َ
َ
ت ُ ُّ بییر َم ْ َرم؟ فقا  :إذا کانت َمأ ُمدنة َو ل ْم تقد ْر عل َم ْ َرم فال َبأ َس بذلح» (حر عاامل )136/11 ،؛ ا
ٔ
درباره ن سؤا کردم که بدون همراه م رم م خداهد اقدام به ح کاد .فرمددند :اگر ا ایما
حضرت
برخدردار است و درعینحا قادر بر همراهکردن م رم با خدد نیست ،اشکال ندارد.
مستفاد ا این دو روایت این است که اگر اطمیاان خاطر به امایت و حفظ جاان یاا آبارو بارای مکلاف
وجدد داشته باشد ،وی مدظف به ادای مااساح حا اسات .ماشاأ خاد ا خطار جاان یاا در منارض
خطربددن عرض و آبرو در این دو روایت ،نبدد همراه برای ح گزار است؛ اما ممکن است گفته شدد اطالق
دو روایت حاک ا این است که ماشأ خد  ،تأثیری بر وجد ح ندارد؛ بدین مناا که اگر فردی که سالم
است ا ابتال به بیماری در مکه و سر مین وح خائف باشد ،اما وثدق و اطمیاان بارای وی در خصادص
سالم ماندن ا خطر ابتال به بیماری وجدد داشته باشاد ،باه ایاکاه بداناد دساتدرالنم های بتداشات بارای
جلدگیری ا شیدع و سرایت این بیماری بهطدر جدی در مکه و مشاعر ح اجرا م شدد ،این اطمیاان برای
حکم به وجد ادای مااسح ح و عمره کاف است.
البته آنچه مسئلۀ اخیر را ساده و راحت م کاد این است که مسئدآن ح در عربستان و دیگر کشادرها
بر اساس برآوردهای دقیق علم و ت تنظر سا مانهای بینالملل  ،میزان ریسحپذیری را بهصدرت ندع
ٔ
درباره تنطیل یا اجرای مااساح و ترتیباات و م ادودیتهای آن اتخااذ
تشخیص م دهاد و تصمیم کل
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م کااد ،اما بااینوجدد ،منیار ساجش ،تشخیص خدد مکلف است و البتاه تصامیمات و رعایات ضادابط
سفر ایمن تدسط دولت عربستان تأثیر بسزای در روشنشدن وضنیت برای شخص مکلف دارد.
 .3ابتال به بیماری پس از اعزام به عمره و حج تمتع
درصدرت که مکلف با احرا شرایط استطاعت ،اقدام به سفر ح کاد ،اما در سر مین وحا مباتال باه
بیماری مسری و خطرناک مث کدید  39شدد ،این ابتال در چاد فرض درخدر بررس است:
 .0 .3ابتال به بیماری در میقات
در این فرض یا مکلف به طدر خفیف به بیماری مبتال شده و نیا به بستریشدن ندارد یا دچار ندع حااد
بیماری شده و الزاما باید در مکه بستری شدد .در فرض او  ،ابتال به بیماری مانج ا انجاام اعماا عماره و
سپس ح نیست ،بهخصدص اگر مان دو هفته یا بیشتر بین ابتال و شاروع اعماا و مااساح حا فاصاله
شدد ،چه ایاکه به گفتۀ غالب کارشااسان پزشک  ،فرد مبتال به بیماری ،پس ا استراحت دوهفتهای بتبددی
کام م یابد ،لکن ا آنجاکه احتما سرایت این بیماری باه دیگاران بسایار قادی اسات ،بیمااری ماانج ا
حضدر وی در مسجدال رام یا مشاعر ح م شدد .در این صدرت ،با فرض عدمضیق وقات ،بارای انجاام
عمرۀ تمتج پس ا حصد بتبددی اقدام م کاد .در فرض دوم نیز ابتال به بیماری مانج ا انجام اعما عمرۀ
تمتج است و مکلف باید پس ا با یافت سالمت  ،به انجام عمرۀ تمتج و سپس ح اقدام کاد.
باابراین ،در هر دو فرض چاانچه مکلف در میقات ُم رم و پس ا آن متدجه ابتال به بیماری شدد ،انجام
اعما عمره تا مان بتبددی و اطمیاان ا ناق نبددن و سرایتنکردن بیماری به دیگران به تأخیر م افتد.
اما اگر پس ا بتبددی ،فرصت برای انجام اعما عمرۀ تمتج ضیق باشد ،همۀ فقتا منتقدند بایاد نیات
خدد را به ح افراد برگرداند و با همان احرام بهسمت عرفات برود و پس ا انجام مااسح ح  ،عماره را باه
جا آورد (صاحبجداهر .)10/32 ،اما م

اختال این است که چه مان فرصت برای انجام عمرۀ تمتج

ضیق م شدد .علت اختال نیز اختال نصدص در این میاه اسات .بار اسااس روایاات کاه غالباا سااد
ص ی

دارند 1،پا نظریۀ متم ا فقتا در ارتباط با مالک ضیق وقت وجدد دارد که عبارتاناد ا  :غارو

 .1متن روایات بهترتیب به شرح یر است:
َ
َ َّ َ َ َ َ َّ
َ ْ ْ
َ َُْْ ََ َ ُ ُ
َ َ
َ َّ َ
َ
دن؟ َقا َ َ « :ی َت َم َّت ُج َما َظ َّن َأ َّن ُه ُی ْدر ُك َّ
الا َ
اس بما » (کلیاا ،
 .1أح َمد ُبن ُم َ َّمد عن ْابنفضا عن ْابن ُبک ْیر ع ْن َب ْنض أ ْص َ اب َاا أن ُه َسأ أ َباع ْبدالله(ع) عن المتنة مت تک
.)000/0
َُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ج ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ
ُ َ َ َّ
ُ
ُ
ْ َ َ َ
ُ َ
َ
َ َ َ
َ
ان ل ْیلاة
 .8عل ّي ْب ُنإ ْب َراه َیم ع ْن أبیه ع ْن إ ْس َماعی بن َم َّرار ع ْن ُیدن َس ع ْن َی ْنقد ْبنش َن ْیب المیثم جي قا َسم ْنت أ َباع ْبدالله(ع) یقد « :آبأس للمتمتاج إن لام ی ارم م
َّ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ
الترو یة مت ما تیسر له ما لم یخف فدت المدقفین» (همان).
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ج َ ْ َ َ ْ َّ
َْ
الص َافا َو ْال َم ْار َوة َماا َأ ْد َر َك َّ
الله(ع) َقا َ ْ « :ال ُم َت َم جت ُج َی ُطد ُ ب ْال َب ْیت َو َی ْس َن َب ْی َن َّ
ُ .1م َ
الا َ
ااس بماا »
دس ُبنالقاسم عن ابنأبيعمیر عن حماد عن ال لبي عن أبيعبد
(طدس .)311/3 ،
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یدم الترویة (ابنبابدیه ،حدمقنع ،)23 ،وا رو عرفه (طدس  ،)110/3 ،خد فدت وقد اختیااری عرفاه
(شتید او  ،)113/3 ،خد فادت رکاا وقاد اختیااری عرفاه (عالماه حلا  )839/0 ،و خاد فادت
اضطراری عرفه (ابنادریس .)328/3 ،ا اینرو ،برای داوری ص یح آ م اسات روایاات مساتاد را بررسا
کایم .این روایات به شرح یر است:
 .1روایت مرسلۀ ابن بکیر ا امام صادق(ع) :ا امام صادق(ع) سؤا شد که فرصت انجام عمرۀ تمتج تا
چه مان است؟ فرمددند :عمرۀ تمتج را م تداند تا مان که گمان دارد باه جماج ماردم در مااا م رساد،
انجام دهد.
 .8روایت ینقد بنشنیب ا امام صادق(ع) :ا امام صادق(ع) شایدم که م فرمایاد :ایرادی ندارد که
متمتج اگر ا شب هشتم ذیال جه م رم نشده است ،هر مان که بتداند مادام که نترسد وقد در عرفات
و مشنر را ا دست بدهد ،م رم شدد.
 .1روایت ص یح حلب ا امام صادق(ع) :حلب ا امام صادق(ع) چاین نقا م کااد کاه حضارت
فرمددند :متمتج م تداند طدا و سن انجام دهد ،مادام که بتداند به جمج مردم در ماا برسد.
ٔ
درباره کس سؤا کردم که نیات انجاام هار دو
 .0روایت ص یح حلب ا امام صادق(ع) :ا حضرت
ح و عمره را دارد ،سپس (برای انجام عمرۀ تمتج) به مکه آماده اسات ،درحال کاه ماردم در عرفاتاناد و
م ترسد اگر طدا و سن را انجام دهد به وقد در عرفات نرسد؟ حضرت فرمددند :عماره را رهاا کااد،
هرگاه ح را انجام داد ،هماناد عایشه اعمالش را انجام دهد (نیات حا افاراد کااد) و قرباان برعتادۀ او
نیست.
 .3روایت ص یح جمی ا امام صادق(ع) :حضرت فرمددند :متمتج م تداند تا ظتر رو عرفه ،عمارۀ
تمتج را انجام دهد و تا ظتر رو عید قربان فرصت برای انجام ح دارد.

ٔ
دربااره متمتنا ساؤا کاردم کاه یادم
 .1روایت ص یح عیصبنقاسم ا امام صادق(ع) :ا حضرت

الترویة هاگام نما عصر وارد مکه م شدد ،آیا عمرۀ تمتج او فدت شاده اسات؟ فرمددناد :ناه ،او م تداناد
ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ج َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ
َ ََ
ْ َ َ
الله(ع) َع ْن َر ُج َأ َه َّ ب ْال َ ج َو ْال ُن ْم َرة َجمینا ُث َّم َقد َم َم َّک َة َو َّ
الا ُ
اس ب َن َرفات فخش َي إن ُه َد طا َو َس َن َب ْی َن
 .0ابنأبيعمیر عن حماد عن ال لبي قا  :سألت أباعبد
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ
الصفا و المروة أن یفدته المدقف؟ فقا  :یدع النمرة فِذا أتم حجه صاج کما صانت عائشة و آ هدي علیه (همان.)310 ،
َ
َ ََ َ ْ
َ ْ ُ َ
َ َ ْ
َ َ َ َّ
َّ
َ
َ ُ
َ
ُ َ َّ َ
َ .3س ْند ْب ُنع ْبدالله ع ْن ُم َ َّمدبنع َیس عن ْابنأبيع َم ْیر ع ْن َجمی بن َد َّراج ع ْن أب ع ْبدالله(ع) قا  :ال ُم َت َم جت ُج ل ُه ال ُم ْت َنة إل َ َوا الش ْمس م ْن َی ْدم ع َرفة َو ل ُه ال َ ُّ إلا
َّ
الش ْمس م ْن َی ْدم َّ
الا ْ ر (همان.)313 ،
َ َوا
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ َ
َ َُْ َ ْ َ َ َ َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ج
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
 .1و عاه عن صفدان عن عیصبنالقاسم قا  :سألت أباعبدالله(ع) عن المتمتج یقدم مکة یدم الترو یة صالة النصر تفدته المتنة فقا آ لاه ماا بیااه و باین غارو
َّ
الش ْمس( ...حر عامل .)890/33 ،
ْ
َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ
َ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ج ُ ْ َ ٌ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ َ
ُ .1م َ
دس ُبنالقاسم ع ْن ح َسن ع ْن عالءبن َر ین عن م مدبنمسلم قا  :قلت ْلبيعبدالله(ع) :إل مت یکدن لل اج عمرة؟ قا  :إل الس ر من لیلة عرفة (همان،
.)891
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مابین عصر تا غرو آفتا عمرهاش را انجام دهد.
 .1روایت ص یح مسلم ا امام صادق(ع) :به حضرت گفتم :تا چه مان حاج م تداند عمرۀ تمتاج
را انجام دهد؟ فرمددند :تا س ر شب عرفه.
به نظر م رسد همانگدنه که برخ ا فقتاا نیاز اشااره کردهاناد (صااحبجداهر ،)13/32 ،اخاتال
مانهای بیانشده در روایات بهدلی اختال احدا افراد در رسیدن به عرفات است ،یرا چهبسا فردی اگار
با سایر مردم به ماا نرود نتداند عرفه را درک کاد و دیگری حت اگر ظتر رو عرفه نیاز ا مکاه خاارج شادد
بتداند خدد را به عرفات برساند .بااینوجدد ،به نظر م رسد روایت صا یح جمیا بتتارین مساتاد ا نظار
دآلت بر حکم به شمار م رود و بر این اساس باید گفت :مطابق با آن ،نتایت وقت انجام عمرۀ تمتج ،ظتر
رو عرفه است و متمتج باید وقد اختیاری در عرفات را کامال درک کاد.
البته اگر به اطالقات که بیان م کاد متمتج نم تداند به ح افراد عدو کاد ،تدجه کایم ،باید گفت :ا
این اطالقات ،فقط کس که اصال وقد در عرفات را درک نم کاد ،خارج م شدد .در این صدرت ،ساایر
مدارد ا جمله کس که بخش ا عرفات را درک م کاد ،در این اطالقات باق م ماند و چاین کسا حاق
عدو به ح افراد را ندارد .به نظر م رسد قد ص یح در مسئله این است که نتایت مان انجام عمرۀ تمتج
وقت ا ست که متمتج بتداند وقد اختیاری رکا عرفات یا هماان مسامای وقاد را درک کااد (ساب ان ،
.)011/8
اگر تا فرارسیدن مان ح  ،بتبددی کام نیابد؛ بهطدریکه بتداند وقد اختیاری یا اضطراری عرفاات
را درک کاد ،پس ا بتبددی کام باید به ادای عمره بپردا د و طدا نساء و نماا آن را نیاز باه جاا آورد .در
واقج چاین فردی مدفق به انجام ح نشده و حدوث بیماری کاشف ا ت ققنیافتن استطاعت و عدموجد
ح برعتدۀ وی در آن سا است.
البته فرض دیگری هم متصدر است ،هرچاد ممکن است بهندرت اتفاق افتد؛ به این صدرت که مکلف
پس ا احرام در میقات ،متدجه ابتال به بیماری مسری ا ندع حاد آن شدد و شرایطاش بهگدنهای وخیم باشد
که امکان رفتن به مکه برایش فراهم نباشد و آ م باشد در جده یا مدیاه بستری یا به ایران با گردانده شدد .به
نظر م رسد در چاین فرض اگر مکلف بههیچوجه امکان و مان انجام عمره را ندارد ،م صدر 1باه شامار
آید و باید به وظیفۀ م صدر عم کاد و ا احرام خارج شدد (مظااهری .)381 ،اماا اگار امیاد فراوانا باه
حصد بتبددی او وجدد دارد؛ بهگدنهای که بتداند در فرصت ّ
مقرر ،عمرۀ تمتج یا ح افراد را به جا آورد ،تاا
 .1م صدر آن است که بهسبب بیماری ،ا عمره یا ح ممادع شدد (مظاهری.)321 ،
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مان که سالمت خدد را با یابد و بتداند به مکه رود و عمرۀ تمتج را انجام دهد یا باه عرفاات رود و اعماا
ح را شروع کاد ،در احرام م ماند.
بله ،ممکن است در فرض که بقای در احرام سبب عسروحرج برای وی شدد ،گفته شدد :چاین فاردی
به م صدر مل ق م شدد.
سؤال که ممکن است در این مجا نیز طرح شدد این است که چاانچه فردی در میقات ا ابتالی خدد
به بیماری اطالع یابد و ا طرف بداند تا مان حصد بتبددی فرصت برای انجام اعماا عماره نادارد ،آیاا
م تداند ا همان ابتدا به نیت ح افراد م رم شدد؟ کلمات و آرای فقتا در این خصدص مختلف است ،اما
عمدۀ نظ رات که در ب ث عدو ابتدای باندی مبتال به قاعدگ در میقات ب ث شده است را م تدان حاد
دو م در پذیرش و نپذیرفتن عدو ابتدای دانست.
أ .پذیرش عدو ابتدای  :ا طرفداران این نظریه م تدان ا م قق یزدی نام بارد .ایشاان ،جادا عادو
ابتدای را بنید ندانسته است (.)181/0
م قق آمل نیز بند ا بیان یح سری اشکا و جدا در این خصدص ،قد به جدا عادو ابتادای را
پذیرفته و منتقد شده است که جدا عدو ابتدای به این دلی است که نیتکردن عمل که مکلف م داناد
قادر بر انجام آن نیست ،ب منااست ( .)111/38ایشان همچاین در حکم به جدا عدو ابتادای  ،تمساح
به قاعدۀ میسدر را ممکن دانسته است (.)111/38
ا فقتای مناصر نیز امام خمیا ( ،)002/3قائ به جادا و آیتاللاه شابیری نجاان ( )30قائا باه
وجد عدو ابتدای است.
 .نپذیرفتن عدو ابتدای  :کلمات شتید او ظتدر در این دارد که مکلف نم تداند ا همان ابتدا باه
نیت ح افراد م رم شدد ،یرا ایشان برای عذر مجد عدو ا تمتج به افاراد ،باه خاد حایض مقادم بار
طدا مثا ده است؛ بدین مناا که اگر مکلف که وظیفهاش تمتج است به نیات عمارۀ تمتاج م ارم شاد،
بترسد قب ا انجام طدا دچار قاعدگ شدد ،بند ا احرام م تداند نیت خدد را به حا افاراد تبادی کااد
(شتید او  .)118/3 ،ا کلمات مقدس اردبیل نیز این مناا درخدر استفاده است ( .)80/1البته اگر کاربرد
عدو در کلمات این دو فقیه بزرگدار را مطلق و شام عدو ابتدای نیاز بادانیم ،ا آنجاکاه خاد حایض
م تداند قب ا احرام نیز م قق باشد ،جدا عدو ابتدای ا این کلمات درخدر استفاده است.
م قق خدی ا افرادی است که جدا عدو ابتدای را بنید م داند و منتقد است متبادر به ذهان ایان
است که این حکم ،مختص به جاه به ضیق وقت است ،یرا در فرض علم به ضیق وقت ،دلیل بر عدو
ابتدای قب ا داخ شدن در اعما عمره نیست و روایات عدو نیز همگ در خصدص عدو در اثاا و بند
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ا داخ شدن در عمره وارد شده است (موسوعةرحالم مرحدخوئی.)800/81 ،
ٔ
درباره عدو در اثاا و بند ا داخ شدن در
در نقد کلمات م قق خدی م تدان گفت :روایات عدو ،
عمره و پیشامد قاعدگ وارد شده است؛ اما بهطدر قطج م تدان ادعا کارد کاه ماالک جادا عادو در ایان
روایات ،علم به ضیق وقت است ،بهخصدص اگر در نظر داشته باشیم در اعصار گذشته و باهویژه در عصار
منصدمان(ع) بهدلی ایاکه مسافرت با اسب و شتر و امثا آن انجام م گرفت ،غالبا شاخص نم تدانسات
هاگام احرامبستن بهطدر یقیا

مان رسیدن به مکه و انجام عمره را پیشبیا کاد .باابراین ،اگر در برخ ا

این روایات ،پرسش ا جدا عدو راجج به باندی است که بهقصد انجام عمرۀ تمتج وارد مکه و سپس دچار
قاعدگ شده است ،ا اینروست که غالبا علم به ضیق وقت در آن مان برای مکلف حاص م شده است،
ٔ
فاصله میقاتها تا مکه و نیز افراد حائض ا نظر حکم و مدت مان قاعدگ یکسان نبادده
بهخصدص ایاکه
و نیست.
نتیجه ایاکه کالم م قق خدی پذیرفتا نیست و مستفاد ا روایات این است که علام ،مدضادع بارای
ثبدت تکلیف عدو است .باابراین باید گفت :تفاوت عالم و جاه به ضیق وقت در این است که جاه به
ضیق وقت در مان احرام به وظیفهاش که احرام به نیت تمتج است عم م کاد و پس ا علم پیاداکردن باه
ضیق وقت م تداند نیت خدد را به ح افراد تبدی کاد .اما عالم به ضیق وقت ،ا همان ابتادا م تداناد باه
نیت ح افراد م رم شدد .البته در هر دو صدرت چاانچه برای مکلف کشف خال شدد ،باید نیت خدد را
به عمرۀ تمتج مبد کاد (شبیری نجان .)30 ،
باتدجهبه مطالب بیانشده روشن شد ،حق به جانب فقیتان است که منتقدند مکلف در فرض مزبادر
م تداند ا همان ابتدا به نیت ح افراد ُم رم شدد.
 .8 .1ابتال به بیماری در مکه بعد از انجام عمرۀ تمتع
اگر مکلف در میقات به نیت عمرۀ تمتج ُم رم و برای انجام اعما راه مکاه و مساجدال رام شادد و
پس ا انجام عمرۀ تمتج ،متدجه ابتال به بیماری مسری ماناد کدید  39شدد ،همانگدنه که گذشت یا به نادع
حاد بیماری مبتال شده است که نیا به بستریشدن و استراحت دارد یا بهندع خفیف آن مبتال شده است کاه
بهخددی خدد مانج ا انجام مااسح ح نیست و در هر دو فرض ،چاانچه تا فرارسایدن ماان حا و درک
وقد اختیاری یا اضطراری عرفه بتبددی برایش حاص شدد ،م تداند به نیت انجام اعما و مااسح حا
تمتج م رم شدد و به عرفات برود (سب ان  .)011/8 ،اما اگر تا آن مان ،بتباددی حاصا نشاد ،در ایان
صدرت چه مکلف به ندع حاد و چه ندع خفیف ا این بیماری مبتال شده باشد ،چاانچه امکان حضدر بارای
وی در عرفات ّ
میسر باشد به ایاکه بتداند در خیمهای جدا ا سایر حجاج ،در سر مین عرفات حاضر شادد،
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آ م است بدین شیده وقد واجب در عرفات را انجام دهد ،اما چاانچه بهعلت بادحال و گرماا و کمبادد
امکانات نتداند تمام مدت را در عرفه بماند و فقط تدان انجام مقدار رکا وقاد را داشاته باشاد ،بهصار
حضدر و تدقف مدت مان ممکن ،م تداند واجب خدد را انجام دهاد ،مثا ایاکاه نزدیاح باه غارو در
عرفات حاضر شدد و مسمای وقد را درک کاد و چاانچه به این مقدار نیز نتداند ،ص ت حجش متدقف بر
درک وقد اضطراری عرفات در شب عید قربان است.
چاین فردی پس ا درک مسمای وقد اختیاری یا وقد اضطراری عرفه ،م تداند پس ا تدقف کدتااه
ٔ
نیمه شب عید قربان برحسب اختالف که وجدد دارد در مااا حاضار
در سر مین مشنرال رام ،قب یا بند ا
شدد و شبانه رم جمرۀ عقبه را انجام دهد و برای انجام قربان نایب بگیرد و پس ا آن به مکه رود .در ایان
صدرت ،چاانچه رو عید قربان بتداند به ماا با گردد ،باید در ماا حلق یاا تقصایر را انجاام دهاد .اماا اگار
امکان حضدر ایمن برای وی در ماا وجدد نداشته باشد ،م تداند در مکه حلق یا تقصیر کاد و مدهای خادد
را برای دفنکردن به ماا بفرستد.
همچاین فرد مبتال به ندع خفیف بیماری نیز چاانچه امکان حضدر ایمن وی در بین حجاج وجدد داشته
باشد ،پس ا وقد به عرفات باید به مشنرال رام رود و وقد واجب در سر مین مشنر را انجام دهد و پس
ا آن چاانچه امکان انتقا ایمن وی ماناد سایر حجاج به ماا وجدد داشته باشد ،در ماا مستقر م شدد.
لکن ا آنجاکه امکان رم رو عید قربان و حضدر در م

رم برای وی وجدد ندارد ،باید برای رما

و سپس قربان نایب بگیرد و سپس حلق یا تقصیر کاد و ا احرام خارج شدد.
بیتدته در ماا در هر دو فرض چاانچه ممکن نباشد ،ا مکلف ساقط است و انجام رم در رو یا دهم و
دوا دهم باید بهصدرت نیاب انجام گیرد .البتاه آ م اسات باهدلی تارک بیتدتاه در مااا باها ای هار شاب،
گدسفادی را قربان کاد (خدی  ،حدمعتم 129/3 ،؛ هاشم شاهرودی11/3 ،؛ فیاض )180 ،مگر ایاکاه
شب را در مکه به عبادت بگذراند (افتخاری .)130/3 ،چاین افرادی مجا ند اعما مکه (خمیا )038/3 ،
یا طدا

یارت ،نما و سن (شبیری نجان  )890 ،را در صدرت امکان ،بر وقدفین مقادم ساا ند ،مگار

ایاکه امکان حضدر ایمن برای آنان در مسجدال رام فراهم نباشد .در این فرض بایاد تاا حصاد بتباددی،
انجام اعما مکه را به تأخیر اندا ند.
 .1 .1ابتال به بیماری حین انجام مناسک حج
حکم چاین فردی باتدجهبه مان اطالع ا ابتال به بیماری متفاوت است؛ بدین مناا که اگر بند ا احرام
ح و قب ا رسیدن به سر مین عرفات یا هاگام حضدر در سر مین عرفات ا اباتالی خادد اطاالع یاباد،
چاانچه مریض او بهگدنهای باشد که بتداند به طدر منمد  ،وقاد واجاب خادد را در سار مین عرفاات و
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مشنرال رام ماناد سا یر حجاج ول جدای ا آنان انجام دهد یا بتداند وقد اختیاری عرفه (رکا یا واجب)
ٔ
و اضطراری ٔ
شابانه مشانر را درک کااد
شبانه مشنر (ساب ان  )012/0 ،یاا اضاطراری عرفاه و اضاطراری
(همان)؛ ح او ص یح است .اما چاانچه بیماری حاد بدده و امکان انجام وقدفین نباشاد ،بایاد باه عمارۀ
مفرده عدو کاد و تا مان که شرایط استطاعت برای وی مجددا فراهم نشدد ،ح بر وی واجب نم شادد
(همان .)083 ،همچاین اگر وضنیت بیماری او بهگدنهای باشد که فقط بتداند وقد اختیاری عرفاه را درک
کاد و امکان ادامۀ حضدر در مشنرال رام را نداشته باشد ،مطابق با روایاات و اصاح اقادا در ایان میااه،
حجش ص یح است (همان.)038 ،
باتدجه به آنچه بیان شد ،فرد مبتال به بیماری اگر بتداند وقد واجب را مطابق صدر مذکدر انجام دهاد،
چاانچه امکان حضدر در ماا و ادامۀ مااسح برایش فراهم باشد ،ماناد سایران عم م کاد و البته باید بارای
رم و قر بان نایب اختیار کاد ،اما اگر امکان ادامۀ حضدر در ماا پس ا وقد اضاطراری شابانۀ مشانر را
ندارد ،باید برای انجام رم و قربان  ،نایب اختیار کاد و پس ا انجام حلق یا تقصیر در مکه یا م ل که در
خارج ا ماا بستری شده است ،مدهای خدد را به ماا بفرستد (فاض لاکرانا  ،تفصمی رحدشمر عة113/3 ،؛
همد ،من سکرحدیج .)889 ،در این فرض همانگدنه که بیان شدٔ ،
بیتدته ماا بار وی واجاب نیسات و بارای
رم رو های یا دهم و دوا دهم باید نایب بگیرد و پس ا بتبددی اعما مکه را انجام دهد.
 .4چگونگی انجام مناسک و رعایت دستورالعملهای بهداشتی پیشگیرانه
ا آنجاکه در بیماریهای مسری ماناد کدید  ،39خطر سرایت بیماری و ابتالی دیگران بسیار یاد است
و تاکادن نیز راه ح قطن برای درمان آن شااخته نشده است ،باید تاحد امکان با رعایت دساتدرالنم های
تدصیه ٔ
شده کارشااسان و متخصصان بتداشات ا سارایت ایان بیمااری پیشاگیری کارد .یکا ا راههاای
پیشگیری ا ابتال و سرایت و شیدع اینگدنه بیماریها ،رعایت فاصله ا یکدیگر است .باابراین با ایان نگااه
باید چگدنگ انجام اعما عمره و ح را با رعایت دستدرالنم های بتداشت بررس کایم.
بدیت است امکان رعایت فاصله هاگام حضدر در مداقیت برای حجاج وجدد دارد و برای ایان ماظادر
کاف است تا حجم ورودی کسان که وارد مسجد ج فه یا شجره و سایر مداقیت م شدند کاتار شادد تاا
حجاج بتداناد با فاصلۀ آ م ا یکدیگر در مسجد حضدر یاباد و با گفتن لبیح م رم شدند.
ا آنجاکه طدا در مسجدال رام در م یط با نیز انجام م شدد ،با رعایت فاصله در هاگام طدا بین
ائران و مشخص کردن خط سیر برای آنان به دور کنبه ،امکان طدا ایمن وجدد دارد .بدیت است چاانچه
ٔ
فاصله بین کنبه و مقام ابراهیم(ع) نیز در این فرض بدون اشکا
ضرورت ،ایجا کاد ،طدا در خارج ا
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است ،یرا یا منتقد هستیم که طدا حد خاص ندارد یا قائ به لزوم انجام طدا در م دودۀ کنبه تا مقام
ابراهیم(ع) هستیم که مطابق با روایات و فتاوای فقتا ،طدا خارج ا این م دوده در فرض ضرورت بدون
اشکا است.
انجام سن در مسنا نیز با کاتر جمنیت ورودی به مسن و رعایت فاصلۀ بین حجاج ،ممکن است.
حضدر در سر مین عرفات و مشنرال رام نیز با ایجاد م دودیت در تناداد حجااج و اساتقرار آناان در
خیمهها با رعایت فاصلۀ مااسب ا یکدیگر ممکن است ،بهخصدص ایاکه مدت مان حضادر حجااج در
عرفات ،کدتاه است و در سر مین مشنر ،استقرار حجااج در فضاای آ اد صادرت م گیارد .اماا ا آنجاکاه
م دودۀ اختصاصیافته به هریح ا کشدرهای اسالم در ماا ظرفیت یادی برای گاجایش حجاج را ندارد
و ا طرف مدت مان حضدر حجاج در ماا نیز بیش ا سر مین عرفات و مشنر است و خیمههای مدجادد
ٔ
تتدیه مااسب برخدردار نیست ،چاانچه اسکان ایمان و م ادود
فنل در ماا نیز سقف کدتاه دارد و غالبا ا
حجاج در خیمه های ماا وجدد داشته باشد یا حجاج بتداناد خارج ا خیمه و در فضای با  ،نیم ا شب را
در ماا بگذراناد؛ بیتدته در ماا واجب خداهد بدد .اما اگر احتما سرایت بیماری و خطر ابتال به آن نزد عقال
ٌ
درخدر تدجه و منتدبه باشد و امکان حضدر ایمن در هیچ فرض ولد بهطدر م ادود در مااا بارای حجااج
وجدد نداشته باشد ،خد جان سبب اسقاط وجد بیتدته م شدد .البته آ م است باها ای هار شاب کاه
بیتدته ترک م شدد گدسفادی قربان کاد ،مگر ایاکه شب را به عبادت در مکه سپری کااد .در ایان صادرت
برعتدۀ حجاج است که در هر رو به ماا بیایاد و پس ا انجام رما  ،مااا را تارک کاااد .البتاه در صادرت
امکان ،کدچ ا ماا در رو دوا دهم باید بندا ظتر صدرت گیرد.
نتیجهگیری
نتای حاص ا پژوهش را م تدان در مدارد یر خالصه کرد:
َ
َ
َ
 .3ا اطالق آیۀ شریفۀَ ...« :و ل َّله َع َل َّالااس ح ُّ ْال َبیت َمن ْاستطاع إلیه َسبیال »...و نیز ا روایات ّ
مبین
استطاعت چاین استفاده م شدد که تدان جسم برای پیمایش مسیر (ابتدای اعزام به ح ) و انجاام اعماا
در مان خددش ،شرط ت قق استطاعت بدن برای تنلق وجد ح برعتدۀ مکلف است و اگار اباتال باه
بیماری در مکه اتفاق افتد ،بهگدنه ای که مانج ا انجام اعما و مااسح ح شادد و ماان ا دسات بارود؛
ابتال به بیماری کاشف ا عدماستطاعت مکلف است و چاانچه مکلف ُم رم شدد و بیماری ماانج ا ورود
او به مکه و انجام عمره یا ح شدد ،مصداق م صدر م شدد.
 .8اگر مکل ف بند ا ورود به مکه و قب ا انجام عمرۀ تمتج به بیمااری مباتال شادد ،بایاد تاا حصاد
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بتبددی انتظار بکشد .در این صدرت اگر بند ا با یافت سالمت  ،فرصت انجام عمرۀ تمتج داشت؛ اعماا
عمره را انجام م دهد ،وگرنه باید به نیت ح افراد ُم رم شادد .همچااین اگار در میقاات متدجاه اباتال باه
بیماری شدد و بداند تا آخرین مان ممکن فرصت انجام عمرۀ تمتج نم یابد ،مطابق با اصح اقدا م تداند
ا همان ابتدا به نیت ح افراد ُم رم شدد.
 .1اگر مکلف بند ا ُم رم شدن برای انجام ح تمتج متدجه ابتال به بیماری شد ،چاانچه بتداند اعما

و مااسح ح را ولد با جداشدن ا سایر حجاج انجام دهد؛ ح او مجزی است .البته برای انجاام رما و
قربان بهعلت عدمامکان حضدر در م

رم و قدرتنداشتن بر قرباان آ م اسات نایاب اختیاار کااد.

همچاین چاانچه امکان حضدر ایمن در ماا را نداشته باشد ،وجد بیتدته در ماا ساقط م شدد.
 .0اگر ابتال به بیماری بند ا ُم رمشدن برای انجام ح تمتج حاد بدد ،بهطدری که مکلف فقط بتداند
وقد اختیاری عرفه یا اضطراری عرفه و اضطراری شبانه مشنر را درک کاد؛ ح او ص یح اسات و اداماۀ
مااسح با انتخا نایب صدرت م پذیرد.
 .3انجام اکثر اعما و مااسح ح با رعایت فاصله و کاتر مقدار جمنیت ورودی در مساجدال رام،
مسن  ،م

رم و سایر اماکن ممکن است و خلل را به اعما و مااسح حا وارد نم ساا د ،اماا اگار

امکان اسکان ایمن حجاج در سر مین ماا وجدد نداشته باشد ،بهطدری که خاد خطار جاان و اباتال باه
بیماری ،عقالی و درخدر تدجه باشد؛ بیتدته در ماا واجب نخداهد بدد.
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Abstract
Freedom of religion is among the important theological issues. Adoption of Islam is subject to the intellectual
maturity of the duty-bound. In case a Muslim-born declares his disbelief after puberty, should he be
considered apostate and deprived of his freedom of religion? Apostasy is among the Hudud (unalterable
punishments prescribed by Sharia) not mentioned in the Islamic Penal Code and with respect to the
dubieties concerning it, valid jurisprudential sources should be consulted. On the other hand, the opinions of
the jurists, especially the later jurists, regarding the declaration of disbelief by a person born to a Muslim
father after puberty are diverse and have prepared the ground for the appearance of the repelling dubiety
concerning the Hadd of apostasy. Among the Imami jurists there are three viewpoints with regard to
declaration of disbelief after puberty: some jurists consider him as a Murtad Fitri (a person born to a Muslim
father who later rejects Islam) taking into account his inherited Islam; the famous jurists apply the rules of
Murtad Melli (a person who converted to Islam and later rejects the religion) to him on the basis of Dar rule
(the rule of avoiding Hudud due to doubt) and the necessity of being precautious to preserve the lives of
people and some later jurists are of the opinion that he is a disbeliever because they condition apostasy upon
real Islam. Since holding that the minor is a Muslim as a result of inheritance originates from the graceful
approach of the Lawgiver, inherited Islam may not be a basis for imposing the punishment of apostasy.
Accordingly, it is justified to consider a person born to a Muslim father who later rejects Islam as a
disbeliever.
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چکیده
آزادی انتخاب دین از مسائل مهم کالمی است .پذیرش اسالم نیز منوو بوب ب ووغ عق وی مک و اسوت .حواگ ا ور
مس مانزاده پس از ب وغ ،اظهار کفر کند ،آیا وی را باید مرتد محسووب و آزادی انتخواب دیون را از وی سو

کورد

ارتداد از حدود غیرمذکور در قانون مجازات اسالمی است و در خصوص شبهات پیراموون آن بایود بوب منوابم مبتبور
فقهی مراجبب کرد .از طرف دیگر ،آرای فقها بوبو یوژه فقهوای متوخخر در خصووص اظهوار کفور ببود از ب ووغ توسو
مس مانزاده ،متشتت و زمینب وقوع شبهب دارئب حد ارتداد را فراهم ساختب است.
در میان فقهای امامیب درباره اظهار کفر مس مانزاده پس از ب وغ سب دید اه وجود دارد :برخی با اعتباربخشی بب اسالم
تببی ،وی را مرتد فطری دانستباند؛ مشهور فقها باتوجببب قاعده درأ و اصل احتیا در دماء ،وی را بب مرتد م ی م حق
کردهاند و برخی از فقهای متخخر نیز ببدلیل مشرو کردن ارتداد بب اسالم حقیقی ،حکم بب کفر وی دادهاند .ازآنجاکوب
حکم بب اسالم تببی صغیر ناشی از رو یکرد تفض ی شارع است ،اسالم تببی را نمیتوان مبنای تبیین کیفر ارتداد قرار
داد .بنابراین کافردانستن مس مانزاده اظهارکننده کفر ببد از ب وغ موجب است.
واژگان کلیدی :ارتداد ،اسالم تببی ،حق انتخاب دین ،قواعد امتنانی ،مرتد فطری.

ساداتی و دیگران؛ امکانسنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتوِ رویکرد تفضلی شارع99 /
مقدمه
در مذه شیبب ،مرتد بب م ی و فطری تقسیم شده است .در میان فقها ،تنها از ابنجنیود اسوکافی نقول
شده کب مرتد یک قسم است (صاحب جواهر  ،)102/03 ،اموا ع موای امامیوب افکوار او را متوخ ر از افکوار
ّ
اهلسنت دانستباند و شهید انی این تقسیم را از مشهورات ،ب کب مس مات مذه شیبب میداند (.)83/33
آنچب در میان فقهای امامیب محل اختالف است ،بحث مرتد م ی یا فطریبودن مس مانزادهای است کب
ببد از ب وغ ،اظهار اسالم نکرده باشد .بر اساس نظر برخی فقها ،صغیری کب یکی از پدر و مادرش مس مان
باشد ،ا ر پس از ب وغ بدون آنکب شهادتین بر زبان جاری کنود ،اظهوار کفور کنود ،مرتود فطوری بوب شومار
نمیآید؛ چراکب اجرای حکم ارتداد فطری ،مقتضی اظهار اسالم پس از ب وغ است (خمینی ،تح ی هلاسیلة،
381/8تا382؛ صاحب جاهر 108/03 ،؛ موسوی اردبی ی .)808/0 ،این در حوالی اسوت کوب برخوی از
فقها ،اظهار اسالم ببد از ب وغ را در تحقق ارتداد الزم نمیدانند .بر اساس این نظر ،صرف تولود از پودر یوا
مادر مس مان و اظهار کفر پس از آن ،سب ارتداد فطری است؛ حتی ا ر شخص ببد از ب وغ اظهار اسوالم
نکرده باشد.
راجم بب ارتداد ،آ ار ارزشمندی نگاشتب شده است (صرامی3111 ،؛ والئی3120 ،؛ هاشمی،)3121 ،
اما درباره موضوع این نوشتار تاکنون ببطور دقیق پژوهش نشده اسوت .بوبعنوان نمونوب ،در مقالو «بررسوی
احکام فقهی و حقوقی ارتداد با تخکید بر نظر امام خمینی(ره)» ،نتیجب نوشتار آن است کب نظر امام خمینوی
در احکام فقهی ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیبب است ،لکون ازنظور مصوداق مرتود و اجورای حکوم
ارتداد ،سیرۀ ایشوان متفواوت اسوت (سو طانی و اسوفهبدی .)3122 ،همچنوین در مقالو «آزادی عقیوده و
ارتداد» ،بب ف سف قتل مرتد پرداختب شده (باقیزاده )1 ،و در کتاب «بررسی رابطو آزادی انتخواب دیون (ال
اکراه فی الدین) و حکم ارتداد» (حبیبیتبار )3129 ،از ماهیت ارتداد و تق یدینبودن اصوگ دین سوخن بوب
میان آمده و دو مقالب نیز در خصوص جرمانگاری ارتداد نگاشوتب شوده اسوت (فالحوی3198 ،؛ 1جبواری،
 2)3191کب موضوع آنها فارغ از مسئ ب این جستار است.
این جستار با روش کیفی و مطالبات کتابخانبای ،درصدد پاسخ ویی بب سؤاالت زیر است:
 .3آیا اسالم تببی ببمنزل اسالم حقیقی است و همان آ ار و عوارض را دارد
 . 1یافت این جستار آن است کب با اسوتناد بوب مبوانی حمل مط ق بر مقید باید فت کب صرف ارتداد ،سب مجازات دنیوی نیسوت ،ب کووب در صوورتی اسوت کوب
همراه با دیگر رفتارها ،چون محاربب باشد (فالحی.)132 ،
ً
 .2نتیج این جستار نیز آن است کب ارتداد با عنوان اولی خود کب صرفا تغییر عقیده است ،نب با عناوین انویبای چون محاربب و افساد فی االرض ،نب جرم است و
نب قابل جرمانگاری (جباری.)58 ،
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ً
 .8ا ر صغیر مس مانزاده پس از ب وغ ،ابتدائا اظهار کفر کند ،حکم وی چیست
 .1آیا صرف ب وغ مس مان تببی سب میشود کب تبدیل بب مس مان حقیقی شوود بوبعبارتدیگر ،آیوا

صدق اسالم حقیقی نیازمند ب وغ بب اضاف اظهار اسالم است
فرضی این جستار عبارت است از:
 .3اسالم تببی در پرتو رویکرد تفض ی شارع ببمنزل اسالم حقیقی است ،لیکن این رویکرد تفضو ی را
نمیتوان مبنای تبیین مجازات ارتداد قرار داد.
ً
 .8ببدالیل روایی ،کالمی و فقهی ،ا ر صغیر مس مانزاده پس از ب وغ ،ابتدائا اظهوار کفور کنود ،فقو
کافر بب شمار میآید و احکام ارتداد ،اعم از م ی یا فطری بر وی مترت نمیشود.
 .1ظهور اسالم حقیقی نیازمند اظهار اسالم ببد از ب وغ است.
ً
عالوه بر بدیمبودن موضوع ،ضرورت این مطالبوب از آنجوا نشوخت می یورد کوب اوال ،ارتوداد از حودود
غیرمذکور در قانون مجازات اسالمی است .درباره این دستب از حدود بنا بر مفاد مادۀ  880قانون مجوازات
اسالمی باید بب منابم مبتبر فقهی یا فتاوای مبتبر مراجبب کرد .درعینحاگ ،مراجبب بب اقواگ فقهوا نیوز بورای
قاضی راهگشا نخواهد بود؛ چراکب اقواگ فقها در این خصوص مخت

است و سب نظر ک ی وجود دارد .لذا

باتوجب بب آ ار حقوقی و کیفری ناظر بر این نوع ارتداد ،ضروری است حکم ایون مسوئ ب بوا تتبوم در احکوام
فقهی بررسی شود.
ً
انیا ،سیاست جنایی ایران در خصوص ارتداد از ُببد تقنینی ،متمایل بوب جرمانگواری حوداق ی اسوت،
بب ونبای کب اشارهنکردن بب حد ارتداد در قانون مجازات اسالمی  ،3198مفید همین رویکرد است .از ُببود
سیاست جنایی قضایی نیز تبداد آرای قضایی راجم بب ارتداد از ابتدای انقالب تاکنون ،بسیار اندک است.
از طرف دیگر ،باید توجب داشت کب صغیر مس مانزاده در یک رویکرد تفض ی ،مس مان بب شمار آموده
است تا بتواند در پرتو الطاف شارع از امتیازات یک مس مان استفاده کند .لوذا ایون فورض اولوی ،نبایود بوب
ً
مسائل کیفری تسری پیدا کند .ببتببیر دیگر ،احکام کیفری بب مواردی کب فرد تفضال م حق بب اسوالم شوده
است ،نباید سرایت یابد و لذا تسری احکوام کیفوری بوب مسو مانزاده ببصورف مسو مانزادهبودن ،تبوذی
بالاستحقاق است.
برای ا بات فرضیب ،نخست مفهوم اسالم تببی و اسالم حقیقی و رویکرد تفض ی شارع بب صغیر ،تبیین
و سپس اقواگ فقها در خصوص تخ یر اسالم تببی یا حقیقی بر تحقق ارتداد ،واکاوی شوده و درنهایوت ادلو
روایی ،کالمی و فقهی ناظر بب کافردانستن مس مانزاده مظهر کفر ببد ب وغ ،تبیین و تح یل شده است.

ساداتی و دیگران؛ امکانسنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتوِ رویکرد تفضلی شارع010 /
 .1انواع اسالم از نظرِ منشأ صدور
محل نزاع ،ضرورت شر اظهار اسالم ببد از ب وغ برای تحقق ارتداد است .در مقابل ،برخوی از فقهوا
اظهار اسالم ببد از ب وغ را شر نمیدانند و صرف اسالم تببی را برای تحقق ارتداد کافی میدانند.
برای روشنشدن بحث ،باید دو اصطالح اسالم حقیقی و اسالم تببی بررسی شود.
اسالم ازنظر منشخ صدور ،دو نوع است :حقیقی و تببی( 1صاح جواهر ،معجم فقه هلجاهر 362/1 ،؛
حسینی عام ی .)855/11 ،اسالم تببی ،اسالمی است کب در رویکرد تفضو ی شوارع صوادر میشوود و آن
زمانی است کب پدر یا مادر صغیر ،مس مان باشند کب در این رویکرد امتنانی ،صغیر ع یرغم تک ی نداشتن
و ب وغ ،از مزایای مس مانبودن استفاده میکند.
یکی از شرای تحقق ارتداد فطری ،منشخ اسالم صغیر است کب در این خصوص چند احتمواگ متصوور
است:
 .1پدر و مادر شخص مرتد ،هر دو مس مان باشند :در این صورت بب اجماع تمامی فقهای اهلسونت و
امامیب ،در صورت وجود این شر و اظهار ارتداد توس فرزند آنان پس از ب وغ ،ارتداد فطری محقوق شوده
است.
 .2یکی از والدین مرتد ،مس مان باشد :بورای حکوم بوب اسوالم صغیر ،اسوالم یکی از والودین او هوم
کافی است و نوزاد م حق بوب اشوورف االبوووین اسووت و از ایون نظور ،تفواوتی بوین پودر و موادر نیسوت.
(اصوفهانی513 ،؛ حکوویم ،منهاج هلصالحین353/2 ،؛ خمینوی ،تح ی هلاسیلة .)366/2 ،درعینحواگ،
برخی ایراد کردهاند کب اکتفا بب اسالم یکی از والدین برای تحقق ارتداد فطری موجب نیست (مقدس اردبی ی،
.)321/13
 . 3تربیت اسالمی :برخی از فقها ،افزون بر اسالم والدین یا یکی از آن دو ،شر تربیت اسالمی را نیوز
لحاظ کردهاند .استدالگ آنان این است کب شر مندرج در روایات برای تحقوق ارتوداد فطوری« ،ولود ع وی
االسالم» است .ظهور این تببیر در آن است کب شخص در محیطی اسالمی و در پرتو آموزههای دینی رشود
کرده باشد (ورعی .)1٧ ،تبادر ذهنی از عبارت «ولد ع ی االسالم» نیز همین است.
ً
احتماگ اوگ و دوم قطبا سب تحقق اسالم تببی و شر سوم ،زمینبساز اسالم حقیقوی اسوت؛ چراکوب
اسالم حقیقی (باإلصالة) آن است کب صغیر پس از ب وغ با بهره یری از عقل و منطق و با ارادۀ آزاد ،اسالم را
 .1تببیت را در فقب شیبب در چهار زمینب میتوان مطالبب کرد :تببیت در طهارت و نجاسوت ،تببیوت در اسوالم و کفور ،تببیوت در م کیوت ،تببیوت در اسوتیطان
(میرس یم.)322٧/1 ،

 / 011نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پياپی 031

بر زیند و اظهار اسالم کند .لذا در اولی منشخ صدور اسالم ،تببیت است و در دومی عقل و اندیش آزاد.
درعینحاگ ،آ ار اسالم تببی آن است کب بنده را ازنظر جان و مواگ در اموان مویدارد ،اعوم از اینکوب در
باطن از مؤمنان یا منافقان باشد .در اسالم حکمی ببتبم والدین ،احکام اسالم دربارۀ کودک جاری میشود،
لیکن مدت اسالم حکمی تا زمان ب وغ است کب ببتفصیل بب این دو نوع اسالم و توخ یر آن در تحقوق ارتوداد
فطری میپردازیم.
 .1 .1اسالم تبعی
برخی از فقها ،اسالم تببی قبل از کفر را برای ارتداد فطری کافی میدانند و اظهار اسالم ببد از ب ووغ را
ً
شر نمیدانند .بر این اساس ،صرفا زادهشدن از پدر یا مادر مس مان و اظهار کفر برای تحقق ارتداد فطوری
کافی است (شهید انی23،25/18 ،؛ صاح جواهر ،جاهر هلکالم33/3٧ ،تا.)36
شهید انی ،چنین شخصی را ع یرغم اینکب مرتد فطوری میدانود ،آ وار ارتوداد م وی را بور وی حمول
میکند و قائل بب استتابب وی است ( .)25/18اما از عبارات دیگر ایشان استفاده میشود کوب اسوالم تببوی را
کافی ندانستب ،ب کب اقرار ببد از ب وغ را نیز شر کرده و می وید« :کسی کب پس از ب وغ ،اظهار یوا وصو
اسالم نکند و موجبات کفر در او محقق شود ،مبنای رجووع و باز شوت از اسوالم در او محقوق نمیشوود؛
ً
چون حقیقتا مس مان نبوده تا اآلن از آن بر شتب باشد» (.)2٧/18
امام خمینی نیز در این زمینب مبتقدند کب هر بچبای کب در حاگ انبقاد نطفباش ،یکی از پدر و موادرش
ً
ً
مس مان باشند ،حکما و تببا مس مان است ،پس حکم مس مان بب او م حق میشود و ا ر متبووع او ببود از
آن مرتد شود ،بچب در ارتداد عارضی تابم او نیست .البتب ا ر یکی از پدر و مادر بچب قبل از ب وغش وببد از
آنکب در وقت انبقاد نطفو او کوافر بودهاندوو اسوالم بیواورد ،در اسوالم توابم او میشوود (تح یو هلاسویلة،
 .)3٧8/2بااین وجود ،امام خمینی نیز اسالم تببی را برای تحقق ارتداد فطری کافی نمیداند.
برخی روایات ،مبنای فقهایی است کب باز شت از اسالم تببی را در تحقق ارتداد ،بب ماننود باز شوت از
اسالم حقیقی میدانند کب در ذیل بررسی و نقد و تح یل میشود.
َ َّ َ
أ .روایت ع یبنالحسین« :قاگ ع ی(ع) اذا أس م األب ،جر الولد الی االسوالم ،فمون ادرک مون ولوده
دعی الی االسالم ،فإن ابی قتل »...؛ ع ی(ع) فرمود :هر اه پدر اسالم آورد ،فرزند خویش را ببسمت اسالم
کشیده است و هر کدام از اوالد او کب بب حد ب وغ رسیدند بب اسالم دعوت شود .ا ر نپذیرفت کشتب خواهود
شد( »...ابنبابویب.)98/1 ،
ً
ً
ّ
اوال ،این روایت مرس ب است (خویی)330/3 ،؛ انیا باتوجببب جم وب «إذا أسو م األب جور الولود إلوی
اإلسالم» ،بب نظر میرسد حکم بیانشده در روایت مربو بب ولدی است کب یا نطفباش در حواگ کفور پودر
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منبقد شده ،ولی والدتش پس از اسالم پدر بوده است یا اینکب کافر متولد شده و سپس پدرش مس مان شده
ً
است؛ چراکب صراحتا در روایت قید شده است کب ا ر پدر مس مان شود ،فرزند را ببسوی اسالم میکشواند
کب داللت بر اسالم تببی فرزند دارد .درحالی کب ا ر پدر در حاگ انبقاد نطف فرزند یا والدت وی ،مسو مان
بود ،نیازی بب استفاده از واژۀ « َّ
جر» نبود و فرزند ببتبم پدر مس مان ،مس م محسوب میشد.
ً
بنابراین ببدلیل اینکوب چنوین طف وی اصووال مسو مانزاده نیسوت ،وی در صوورت عودماظهار اسوالم،
ببهرحاگ مرتد فطری محسوب نمیشود.
َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِّ
ب .محمدبنحسن از امام ع ی(ع) آورده است کب« :و ِّرو َینا عن ع ی(ع) :أنب أمر بقتل المرتد قواگ مون
َْ َ َ َ َ
ََ
َ َّ َ
َ ََ َ
ُ َ
َ َّ
َ
ُولد ع ی اإلسالم ف َبدگ د َین ُب قتل و لم ُی ْس َت َت ْ و من کان ع ی غیر دین اإل ْسالم فخ ْس َم م ا ْرتد یسوتتاب ال وة
َّ ُ َ
َ َ ْ
أ َّی ٍام فإن تاب َو إال قتل»؛ («از امام ع ی(ع) روایت شده است کب ایشان بب قتل مرتد امر کرد .فرموود :کسوی
کب مس مان متولد شود و دین خود را تغییر دهد ،کشتب شده و توبب داده نمیشود و هرکس مسو مان نباشود و
سپس مس مان شود و آنگاه مرتد شود ،سب روز توبب داده میشود .ا ر توبب کرد ،از او پذیرفتوب میشوود و در
غیر این صورت ،کشتب میشود» (ابنحیون.)192/3 ،
ً
اوال ،ازنظر سند روایوت موذکور مرسو ب اسوت و از کتواب دعوامم هسسوالم نقول شوده اسوت (نووری،
ً
)310/32؛ انیا در این روایت ،مرتد فطری کسی دانستب شده است کب «مس مان متولد شده باشد ».پرسوش
مطرح در اینجا آن است کب آیا تببیر «ولد ع ی االسالم» ،ظهور در الفاظ عبارت دارد یا مبنای حقیقوی آن،
این است کب کودک عالوه بر اینکب از والدین مس مان متولد شده باشد ،باید تربیت اسالمی نیز دیده باشود
آیا تببیر «ع ی االسالم» ببمبنای در محی اسالمی است
درصورتیکب «ولد ع ی االسالم» را در مبنای لفظی آن قبوگ کنیم ،بر اساس این روایوت ،اسوالم تببوی
نیز برای تحقق ارتداد فطری کافی است .درحالیکب ا ر «ع ی االسالم» را ببمبنای محی اسالمی بودانیم،
بدین مبناست کب وی در جامب اسالمی والدت و رشد کرده و پس از ب ووغ نیوز اسوالم را انتخواب کورده و
سپس از دین بر شتب است.
ً
داللت اصطالح «ع ی االسالم» بر محی اسالمی بوب وجوب مجواز اسوت؛ چراکوب اوال ترجمو دقیوق
ً
ً
«مس مان متولد شود» ،عبارت عربی «ولد مس ما» است و نب «ولد ع ی االسوالم».؛ انیوا حورف «ع وی»
مبانی استباری متفاوتی دارد (توکلنیا .)802 ،در اصطالح «ولد ع وی االسوالم» ،ایون حورف در مبنوای
استباری خود؛ یبنی حالت بب کار رفتب است .در قرآن کریم نیوز بورای تسوهیل در ادراک حواالت مخت و
جسمی یا روانی اشیا و انسانها ،از حرف «ع ی» در نقش استباری استفاده شده اسوت (هموان .)831 ،در
عبارت «ولد ع ی االسالم» نیز حرف جر «ع ی» در مبنای حالت بب کار رفتب و لذا «ولد ع وی االسوالم»؛
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یبنی والدت درحالیکب شخص مس مان است و مشخص است کب حالت اسالم زمانی محقق میشود کوب
شخص از پدر و مادر مس مان متولد و در جامببای اسالمی کب روح و روان فرد با آموزههای اسالمی عجین
شده ،تربیت شود؛ در غیر این صورت ،حالت اسالم کب حالتی روحیروانی است بر فرد حمول نمیشوود؛
ً
الثا شر تحقق اسالم حقیقی ،عقل و ارادۀ آزاد شخص است و نب امور خونی و نسبی.
برخی از فقها نیز برای مرتد فطریدانستن وی ،عالوه بر تولد از یکی از والدین مس مان ،شور تربیوت
ً
ً
ً
اسالمی را الزم دانستباند« :ف و ولد بین مس مین فب غ کافرا ،لوم یکون مرتودا فطریوا» (حکویم ،مستمسو
هلع وة هلاثقی121/2 ،تا.)122
مسئ مطرح دیگر دربارۀ این حدیث عبارت است از اینکب از حدیث فوق ،شر اظهار اسوالم ببود از
ب وغ فهمیده نمیشود! پاسخ آن است کب عبارت «فبدگ دینب» مفید آن است کب شخص مرتد ،ببود از ب ووغ،
دین اسالم را انتخاب و اسالمآوردن را اظهار کرده ،لیکن پس از آن دین خوود را تغییور داده اسوت .بنوابراین
بب نوعی شر اظهار اسالم در این عبارت نیز وجود دارد و این حدیث نمیتواند دلی ی بر کفایت اسالم تببی
برای تحقق ارتداد فطری شمرده شود.
ج .روایت دیگری نیز بدین مضمون از امام رضا(ع) نقل شوده اسوت« :محمدبنالحسون باسوناده عون
ّ
الحسینبنسبید قاگ« :قرأت بخ رجل الی ابی الحسن الرضا(ع) :رجل ولد ع ی االسالم م کفر و اشرک
و خرج عن االسالم هل یستتاب او یقتل والیستتاب فکت (ع) :یقتل» (حر عام ی.)033/32 ،
روایت ،ازنظر سند صحیحب است (طوسی ،تهوییب هسحکوام319/30 ،؛ هموو ،هسستبصوا 282/0 ،؛
ً
محسنی .)118/2 ،در این روایت نیز ظاهرا «ولد ع ی االسالم» مسو مانزادهبودن را سوب ارتوداد فطوری
دانستب است؛ چراکب در روایت آمده است کب چنین شخصی کشوتب میشوود و سوخنی از ضورورت اظهوار
اسالم ببد از ب وغ نیامده است.
ً
پاسخ آن است کب اوال مراد از رجل و مس م در روایات ،رجول و مسو م بوالغ اسوت و کوودک را در بور
ً
نمی یرد (صاح جواهر ،جاهر هلکالم)653/21 ،؛ انیا عبارت «خرج عن االسالم» ،ببمبنای خوروج از
اسالم حقیقی است و نب اسالم تببی .اسالم حقیقی نیز تنها با اظهار اسوالم ببود از ب ووغ محقوق میشوود.
بنابراین ،این روایت نیز مفید کفایت اسالم تببی برای تحقق ارتداد فطری نیست.
ُ َ ِل َ
د .شیخ طوسی بب اسناد از حسینبنسوبید از عثمانبنعیسوی رفبوب می ویود« :و کتو غوالم ألمیور
ْ
ْ
َ ًَ
َ ُ َ ً
َ ِّ
َ َ َ ً َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
وان م َ
ون
ال ُم ْؤمن َین(ع) إل ْیب إنی قد أ َص ْبت ق ْوما م َن ال ُم ْس م َین َزنادقة َو قوما م َن النصاری زنادقة فقاگ أما من ک
ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َّ ْ َ َّ َ ْ
اضر ْب عنقب و ال َت ْس َتت ْب ُب َو َم ْن َل ْم ُی َول ْد م ْن ُه ْم َع َ ی ْالف ْط َرة َف ْاس َتت ْب ُب فإن َت َ
اب
المس مین ولد ع ی الفطرة م ارتد ف
ُ َ
َّ َ ْ
َو إال فاضر ْب ع ُنق ُب»...؛ یکی از ماشتگان امیرالموؤمنین(ع) بوب آن حضورت نوشوت :مون بوب جمواعتی از
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مس مانان در اینجا برخوردهام کب زندیق هستند و نیز قومی از ترسایان .حضرت فرمود :هرکس از مسو مانان
کب در خانوادۀ مس مانی بب دنیا آمده و مرتد شده است ردن او را بزن و الزم نیست او را توبب دهی و هرکس
در خانوادۀ مس مان بب دنیا نیامده و مرتد شده بود او را توبب ده و ا ر توبب نکرد ردنش را بزن( »...ابنبابویب،
.)338/1
این عبارت نیز مفید کفایت اسالم تببی نیست؛ چراکب شر تحقق ارتداد فطری آن اسوت کوب شوخص
مرتد از مس مانان بوده باشد و واضح و مبرهن است کب شخصی مس مان دانستب میشود کب بب ب وغ رسیده و
اظهار اسالم کرده باشد.
 .2 .1اسالم حقیقی (باالصالة)
برخی دیگر از فقها ،مالک فطریبودن ارتداد را عالوه بر اسالم ابوین یوا احودهما حوین انبقواد نطفوب،
ّ
اظهار اسالم ببد از ب وغ فرد دانستباند .فاضل هندی در کتاب کشف هللثام طبوق نقول صواح جواهر ،بوب
همین نظریب مبتقد است و مینویسد« :مرتد فطری کسی است کب هر وز کوافر ق موداد نشوده اسوت؛ زیورا
والدینش یا یکی از آن دو ،زمان تولد او مس مان بوده و او نیز موقم ب وغ اظهار اسالم کرده است ».لذا چنین
ّ
ّ
ّ
المرتد عن فطرة بمن ذکرناّ ،
لنصهم ع وی أن مون ولود ع وی
شخصی را درخور توبب میداند...« .إنما ّفسرنا
الفطرة فب غ فخبی اإلسالم استتی ( »...جاهر هلکالم.)652/21 ،
امام خمینی نیز کودک مس مانی را کب پس از ب وغ بدون آن کب شهادتین بر زبان جاری کند ،اظهار کفور
کند ،مرتد فطری نمیداند ،ازاینرو در تح ی هلاسیلة مینویسد« :المرتد و هو من خرج عن االسالم و اختار
ّ
فطری و م ّ ی ،و ّ
االوگ من کان أحد أبویب مس ما حاگ انبقاد نطفتب ّم اظهر االسالم ببد
الکفر ع ی قسمین،
ً
ّ
ب وغب ّم خرج عنب و الثانی من کان أبواه کافرین حاگ انبقاد نطفتب م اظهر الکفر ببود الب ووغ فصوار کوافرا
ً
أص یا ّم أس م ّم عاد الی الکفر191/8( »...تا.)191
لذا از دید اه امام خمینی ،داشتن اسالم حقیقی در صدق مرتد فطری شر اسوت .ازایونرو در موضوم
دیگر میفرماید « :و کذا ولود المسو م اذا ب وغ و اختوار الکفور قبول اظهوار االسوالم فالظواهر عودم إجوراء
حکم المرتد فطریا ع یهما» (همان381/8 ،تا.)382
بنابراین ،ایشان اظهار ببد از ب وغ را برای مس مان باالصالةشدن الزم میداند (همان .)183/8 ،مطابق
این نظریب ،اسالم تببی برای ارتداد فطری کافی نیست و چنانچب صبی در زمان ممیزبودن اسالم را انتخواب
نکرد و بااین حاگ بالغ شد و اظهار کفر کرد ،ارتدادش فطری نیست.
لذا اسالمی کب مقدمب برای ارتداد فطری است ،بایود ببود از ب ووغ باشود (حکویم ،مستمسو هلعو وة
هلاثقی383/8 ،تا)388؛ زیرا دلیل اسالم حکمی ،داللتش در حدی نیست کب آن اسوالم تببوی را تبودیل بوب
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اسالم اص ی کند (همان ،) 383 ،ب کب بب اسالم صغیر در رویکردی تفض ی حکوم شوده و بور ایون اسواس
نمیتوان این تفضل را مبنا برای تشریم حکمی جزایی قرار داد.
بب ضرورت اظهار اسالم ببد از ب وغ برای تحقق ارتداد ،در چند روایت اشاره شده است:

أ .هشامبنسالم عن عمار الساباطی« :قاگ سمبت اباعبدال ب(ع) یقوگ کل مس م بین مس َمین ارتد عون
ً
االسالم و جهد محمدا(ص) نبوتب وکذبب فان دمب مباح لمن سمم ذلک منب و امرئتب بائنوة منوب( »...ک ینوی،
.)112/6
ازنظر س س ب راویان ،سهلبنزیاد در سند روایت محل بحث است ،ولی دربارهاش فتباند :االمور فوی
سهل؛ سهل و روایاتش را پذیرفتباند .عمار ساباطی نیز با آنکب فطحی مذه است (طوسی ،فه ست کتب
هلشیعة ،(333 ،مورد اعتماد و و وق است (نجاشی2٧5 ،؛ طوسی ،تهییب هسحکام ،(151/1 ،ولوی چوون
ً
عرب نیست ،مبموال روایاتش دارای اضطراب متن است 1و یکی از آنها همین روایت است.
ُّ
در این روایت« ،کل مس م» ظهور در مس م باالصالة دارد« ،بدیهی است وقتی می وییم یک مسو مان
ا ر از اسالم دست برداشت یا پیغمبر را انکار یا تکذی کرد خونش مباح است ،...ظهوور قووی و روشونی
دارد در اینکب مراد فرد بالغی است کب ...ببد از ب وغ اظهار اسالم کرده و در بین مس مانان زند ی میکنود و
اسالمش اسالم اص ی شده است» (تق ی هت آیتهلله مقتدهیی د د س خا ج فقه.)3122 ،
ً
ُّ
این تفسیر از عبارت «کل مس م» محل ایراد است؛ چراکب اوال اطالق آن ،هم مسو مان تببوی را در بور
ُ ّ
می یرد و هم مس مان باالصالة را و در متن روایت ،هیچ قرینب یوا اموارهای وجوود نودارد کوب عبوارت «کول
ً
مس م» را منصرف از اسالم تببی کند .اتفاقا برعکس ،قراین و امارات موجود در روایت ازجم ب عبارت «هر
مس مانی کب از دو مس مان متولد شده باشد» داللت بر این امر دارد کب اسوالم تببوی نیوز میتوانود مقدمو
ً
ارتداد فطری باشد .انیا در تبری اسالم آورده شده کب« :االولی :من مرات االسالم ،القبوگ لظواهر االوامر
والنواهی بت قی الشهادتین لسانا» (طباطبائی103/3 ،تا ،)101لذا این تبری هم انسان بالغ و هوم صوغیر
ممیز را در بر می یرد.
ممکن است فتب شود کب تنها اقرار فرد بالغ مبتبر است و بنابراین ا ری بر اقرار صغیر ممیز نیست .ایون
ً
ایراد ،وارد نیست؛ چراکب ببطورک ی اقرار صغیر ممیز نفی نشده است و وی میتواند در اموری کوب مسوتقال
میتواند آن را انجام دهد ،اقرار کند (مادۀ  1212قانون مدنی) (مصطفوی255 ،؛ حسینی عام ی.)281/8 ،
ّ
الصبی اذا ش ّ فاختوار النصورانیب و احود
ب .صحیح ابانبنعثمان« :عن ابیعبدال ب ع یب السالم فی
 .1برای مالحظب روایتهای متفاوت از این حدیث در کت حدیثی نک:طباطبایی ،مصطفی و حسن ع یدادی س یمانی.
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ابویب نصور ّ
انی أو مسو مین قواگ الیتورک و لکون یضورب ع وی االسوالم» (ک ینوی281/1 ،؛ حور عوام ی،
.)326/25
مفهوم این روایت این است کب چب زمانی کب یکی از والدین مسویحی و دیگوری مسو مان اسوت و چوب
زمانی کب هر دو مس ماناند ،درهرحاگ فرزندی کب مسیحی شده است نباید بب حاگ خوود رهوا شوود ،بایود
تخدی شود تا اسالم را اختیار کند .درعینحاگ ،ا ر چنین شخصی مرتد فطری بب شمار میرفت (بنا بر نظر
مشهور فقها) ،محکوم بب قتل بود و امام نیز باید بب جای حکم بب تبزیر ،حکم بب قتل میفرمودند؛ لذا همین
کب مجازات دیگری غیر از قتل برای وی در نظر رفتباند نشاندهنده آن است کب ارتداد باید مسبوق بب اسالم
حقیقی باشد ،و رنب شخص مرتد بب شمار نمیرود.
 .2صورتهای مختلف اظهار اسالم
پیشفرض آن است کب اسالم تببی برای صدق عنوان ارتداد فطری کفایت نمیکند .لوذا اظهوار اسوالم
پس از ب وغ شر است .در اینجا پرسش آن است کب آیا برای اظهار اسالم ،شهادتین موضووعیت دارنود یوا
طریقیت ا ر طریقیت داشتب باشند ،لذا هر نشانب و ا ری ولو عم ی کب داللت بر اسوالم فورد کنود ،اظهوار
اسالم ت قی میشود.
شهادتین ،واهی بب وحدانیت خدوند و نبوت حضرت محمود(ص) اسوت (صواح جواهر ،جواهر
َ ّ
ْ ُ ْ
الب اال ال ب و
هلکالم .)110/03 ،شهادتین با فتن این دو جم ب یا مضمون آنها تحقق مییابد« :أش َهد أن ال
ُ ّ
ً
ْ ُ َّ
أش َهد أن ُم َح َّمدا َر ُسوگ ال ب؛ واهی میدهم خدایی جز خدای یگانب نیست و واهی مویدهم کوب محمود،
پیامبر خدا است» .بب فت شیخ صدوق ،شوهادتین ،اقورار بوب پوذیرفتن توحیود و نبووت اسوت (ابنبابویوب،
 .)899/3لیکن آیا صرف اظهار زبانی شهادتین بدون اعتقاد ق بی بب اسالم ،سب تحقوق اسوالم میشوود
ً
پاسخ آن است کب آ ار حقوقی و کیفری این امر تفاوت دارد :ازنظر عبادی ،فردی کب شهادتین فتب ولی ق بوا
مس مان نشده است ،مس مان حقیقی محسوب نمیشود .امام خمینی در تح یو هلاسویلة می ویود« :ا ور
ً
ً
کافر شهادتین بگوید و انسان نداند ق با مس مان شده یا نب ،پاک است .ولی ا ر بداند ق با مس مان نشده ،بنا
بر احتیا واج باید از او اجتناب کرد» ()18/3؛ چراکب ایمان مراتبی دارد کب اولین مرتب آن ،اعتقاد ق بوی
و باور بب مضمون شهادتین است کب بب انجام احکام فرعی اسالم منجر میشود (طباطبائی 103/3 ،و )101
و فردی کب اعتقاد ق بی ندارد ،ایمان ندارد.
ازنظر فقب حکومتی و فقب کیفری ،چنین شخصی را میتوان مس مان ق مداد کرد و صرف اظهار زبانی را
از او پذیرفت ،حتی ا ر اعتقاد ق بی بب اسالم نداشتب باشد؛ چراکب قاعدۀ درأ و امتنوانی و تفضو یبودن آ وار
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ً
حملشده بر اظهار زبانی اسالم ،مانم عدمترت ا ر بر اسالم صرفا زبانی است.
درعینحاگ ،اظهار اسالم می تواند دو صورت داشتب باشد :لفظی و عم ی .بنوابراین ا ور صوغیر پوس از
ب وغ بب مناسک اسالمی بپردازد ،همین امر اظهار اسالم محسوب میشود و لذا نیاز بب اظهار زبوانی اسوالم
نیست.
ً
اوال ،در کالم فقهای موافق این نظریب نیز تنها بب اظهار اسالم ببصورت مط ق بسنده شوده و سوخنی از
اظهار زبانی نیامده اسوت (خمینوی ،تح یو هلاسویلة381/8 ،توا382؛ صواح جواهر ،جواهر هلکوالم،
ً
108/03؛ موسوی اردبی ی .)808/0 ،انیا ،در تبری اسالم آورده شوده اسوت کوب« :کسوی کوب اقورار بوب
شهادتین و مباد داشتب و منکر ضروری دین نباشد ،و رنب کافر است» (جبفوری لنگورودی .)655 ،واضوح
ً
است کب اقرار عم ی هم میتواند مفید اظهار اسالم باشد .الثا ،در کالم برخوی از فقهوا بوب جوای عبوارت
ً
اظهار اسالم ،از اصطالح مقیدا بالشرع استفاده شده کب نشاندهندۀ اعتبار اظهار عم ی بب اسالم است:
ّ ً
ً
ًّ
مقیودا بالشورع و
فطریا إذا کان أحد أبویب مس ما من حین الب وق الی ان یب غ و کان
«و الشک فی کونب
یبرف أحکام اإلسالم» (اردبی ی.)312/13 ،
لذا اظهار عم ی اسالم نیز می تواند اظهار اسالم ت قی شود و اظهار اسوالم منحصور در اظهوار و اقورار
زبانی نیست.
 .3حکم شرعی اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ
در این خصوص باید بین بالغی کب پدر یا مادرش هنگام والدتش مس مان بوده یا نبودهانود (کوافرزاده)،
قائل بب تفاوت شد.
 .0 .3کافرزاده
پرسش مطرح در این باب عبارت است از اینکب ا ر کافرزادهای کوب پودر یوا موادرش یوا هور دو ببود از
والدتش مس مان شده اند دوباره کافر شوند ،حکم اظهار کفر وی ببد از ب وغ چیسوت آیوا بوبدلیل داشوتن
اسالم تببی ،اظهار کفر وی ببد از ب وغ سب تحقق ارتداد است یا خیر در این صورت ،ارتوداد وی م وی
است یا فطری
پاسخ آن است کب حکم اسالم وی در زمان صغیر بودن ،حکموی تفضو ی اسوت توا از احکوام امتنوانی
اسالم برخوردار شود و جان و ماگ وی محفوظ باشد؛ لذا پس از ب وغ و اظهار کفر توس وی ،همان احکام
کفر بر وی حمل میشود و چنین شخصی مرتد محسوب نمیشود .لیکن سقو احکام ارتداد ،مانم تبزیور
وی نیست ،افزون بور اینکوب برخوی از فقهوا ،ارتوداد را سوب تبزیور دانسوتباند (محقوق ح وی.)٧32/2 ،
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همچنانکب در صحیحب ابانبنعثمان نیز همین حکم وارد شده است .درعینحاگ ،تبزیور نیوز در ایون مبنوا
ببمبنای مجازات صرف نخواهد بود ،ب کب منظور از تبزیر ،تخدی وی ببمنظور سوقدادن او بب اظهار اسالم
است.
 .2 .3مسلمانزاده
یکی از شرای ارتداد فطری آن است کب شخص مرتد ،مس مانزاده باشد .مس مانزاده نیز کسوی اسوت
کب از پدر و مادر یا از احد االبوین مس مان بب دنیا آمده است .این شر  ،محل اجماع فقهای امامیب اسوت.
نزاع در این خصوص ،زمان اسالمداشتن پدر و مادر است؛ با این توضیح کب آیا مالک ،اسالم والدین هنگام
انبقاد نطفب است یا زمان والدت طفل .برخی از فقها ،اسالم ابوین یا یکی از آنان را حین تولد طفل موالک
دانستباند (همان.)115/2 ،
مشهور فقها واژۀ ولد را در عبارت «ولد ع ی اإلسالم» ،تفسیر بب انبقواد نطفوب کردهانود (شوهید وانی،
 ،)23/8بدون آنکب بر این تفسیر خالف ظاهر ،دلی ی هرچند غیرمتقن ارائب کنند تا آنجا کب صواح جواهر
تنها بب نبودن اختالف در این امر اکتفا کرده و بدون ارائ استدالگ ،کالم جزایری را درباره مالکبوودن زموان
تولد ،غری دانستب است (جاهر هلکالم.)652/21 ،
ً
بب نظر میرسد نب تنها کالم جزایری غری نیست ،ب کب تبابیر ظهور در همین مبنا دارد؛ چراکب اوال در
َ
روایات متبدد باب ارتداد فطری ،از عبارت « ُولد ع ی االسالم» استفاده شده است کب ظاهر لفظ ،داللت بر
ً
اسالم والدین یا یکی از آنان در هنگام خروج طفل از بطن مادر دارد ،نب زمان انبقاد نطفوب؛ انیوا مقتضوای
احتیا در دماء و قاعدۀ امتنانی درأ ،اعتبار هر دو قید است .در این فرض ،چند حالت متصور است:
 .0 .2 .3صغیر قبل از بلوغ اظهار کفر کند :در حکم بب ارتداد ،شر ب وغ مبتبر است .پوس ارتوداد
صغیر هرچند نزدیک ب وغش باشد و همچنین دیوانب در حاگ دیوانگی ا رچب ادواری باشد و همچنین ارتداد
مکره ،اعتبار ندارد (خمینی ،تح ی هلاسیلة.)381/8 ،
 .2 .2 .3صغیر ممیز اظهار کفر کند :ازجم ب شرو تحقق ارتداد ،بالغبودن شوخص مرتود اسوت،
حتی ا ر نزدیک بب ب وغ (مراهق) باشد .امامیب بب اجماع این شر را قبوگ دارند ،ببجز شیخ طوسی کب حکم
بب ارتداد مراهق کرده است (غروی.)831/3 ،
ً
ارتداد مراهق ،محل ایراد است؛ چراکب اوال ،مشهور فقها با این قوگ مخال هستند (حکیم ،مستمس
ً
ً
هلع وة هلاثقی)383/8 ،؛ انیا ،احادیث وارده مبنیبر ارتداد مراهق یا احادیث رفم ق م ،نفی میشوود؛ الثوا،
ً
حد بر صغیر مط قا جاری نمیشود.
در اینجا این پرسش مطرح میشود کب ا ر مس مانزاده قبل از ب وغ مسیحی شود ،آیا پس از ب وغش باز
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هم حکم مرتد را خواهد داشت
در این زمینب دو نظر وجود دارد :روهی از فقها مانند حضرات آیات شبیری زنجانی ،نوری همودانی و
صافی پایگانی مبتقدند کب ا ر اظهار اسالم نکند ،حکمش ارتداد فطری خواهد بود.
دست دوم ،باتوجب بب اینکب در تحقق ارتداد اظهوار اسوالم ببود از ب ووغ و سوپس خوروج از آن را شور
میدانند ،چنین فردی را مرتد نشمردهاند .آیتال ب خامنبای ،در این زمینب اشوبار داشوتباند کوب «در فورض
سؤاگ ،ا ر از طفولیت و قبل از ب وغ کافر بوده ،مرتد محسوب نمیشود و ببطورک ی ،مرتد عبوارت اسوت از
کسی کب ببد از رسیدن بب حد ب

وغ اظهار اسالم کرده و سپس از اسالم خارج شده باشد1».

 .3 .2 .3پس از بلوغ اظهار کفر کند :در مسئ محل بحث ،اظهار کفر ببد از ب وغ سب اخوتالف
فقها شده اس ت .لیکن نکت محل تخمل آن است کب آیا شخص برای اظهار اسالم یا کفر باید بالفاص ب پس از
ب وغ اقدام کند یا اینکب این مقدار آزادی و حق انتخاب میتوان برای او قائل شد تا پس از بحث و بررسی ،بر
اساس عقیدۀ خود عمل کند.
دو رویکرد ک ی بب این پرسش وجود دارد :نخست آنکب ،بر مبنای قوگ قوائالن بوب عدمضورورت اظهوار
ً
اسالم ببد از ب وغ ،قاعدتا فرصتی برای شخص برای تتبم و تخمل در اصوگ عقاید اسالمی وجود ندارد .دیگر
اینکب بر اساس نظر آن دستب از فقها کب بر لزوم اظهار اسالم ببد از ب وغ تخکید دارند ،باید فرصت مناس و
مبقولی بب شخص بال غ برای تتبم و بررسی اصوگ عقاید اسالمی داده شود .حاگ پرسش این است کب تا چوب
ً
زمانی این فرصت بب او داده میشود آیا باید فورا اسالم و ایمان آورد یوا اینکوب در صوورت نداشوتن عنواد و
جحد ،وی رها میشود
ِّ
َ ْ
َ
َ
بب نظر میرسد بر اساس عمومات آی «ال إکراه في الودین» ،چنوین فوردی رهوا میشوود و در صوورت
نداشتن جحد و عناد ،حکم ارتداد بر وی جاری نمیشود.
مسئ مطرح در اینجا آن است کب ا ر صوغیر مسو مانزاده پوس از ب ووغ اظهوار کفور کورد ،حکوم وی
چیست
با بررسی اقواگ فقهی ،سب قوگ در زمین وضبیت پسا اسالم وی وجوود دارد :ارتوداد فطوری ،در حکوم
مرتد م یبودن وی یا کافرپنداشتن او .در ادامب بب بررسی هر سب قوگ میپردازیم.
أ .مرتد فطرری  :آن دسوتب از فقهوا کوب اظهوار اسوالم ببود از ب ووغ را شور نمیداننود ،حکوم صوغیر
مس مانزادهای را کب پس از ب وغ اظهار کفر کند ،ارتداد فطری میداننود و قائول بوب اعودام چنوین شخصوی
 .1مؤسس فرهنگی رواق حکمتhttps://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa69156
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هستند کب شرح آن ذیل فتار اسالم تببی ذشت.
ب .در حکم مرتد ملی :وجود دالیل عق یکالمی برای پرهیز از مرتد فطریدانستن مس مانزادۀ مظهر
کفر ببد از ب وغ ،اکثر فقها را بر آن داشتب کب وی را در حکم مرتد م ی بدانند (حکویم ،منهواج هلصوالحین،
353/2؛ مقودس اردبی وی32٧/13 ،؛ موسووی اردبی وی226/2 ،؛ سوبزواری125/25 ،؛ خمینوی ،تح یو
هلاسیلة821/2 ،تا.)825
ادل این قوگ عبارتاند از .1 :اصل :اصل اولی ،عدم الحاق است و در این مسئ ب نیز روایاتی کب داللت
بر نپذیرفتن توبب یا عدماستتاب داشتب باشد ،وجود ندارد.
ّ
 .2درء الحد بالشبهة :اعماگ قاعدۀ درأ سب سقو حد ارتداد فطری و بوت ارتداد م ی است؛ چراکوب
چنین شخصی ازنظر این دستب از فقها یا مرتد م ی خواهد بود یا فطری و قدر متیقن ،ببدلیل وجوود شوبهب و
امتنان و مسامحب در حدود ،استتاب وی خواهد بود.
 .1قاعدۀ احتیا در دماء
 .2اطالق شر استتاب
 .3مقتضیات زمانی :برخی از فقها ،در تب یل الحاق وی بب مرتد م ی بب این امر استناد میکننود کوب در
حاگ حاضر ،این امر شایم است کب مس مانی در دیار کفر با زنی کافر ازدواج دائم یا موقت میکند و ببد از
مدتی زن و کودک خود را رها میکند ،لذا کودکی کب در دامن مادر کافر خود بزرگ میشوود ،چببسوا اسوم
ً
اسالم را هم تا مدتها ببد از ب وغ نشنود و طببا در حاگ کفر رشد کند ،بنابراین ببید است حکم مرتد بر او
جاری شود .ا ر ببد از ب وغ ،اسالم نیاورد و بب دامان دین دیگری غیر از اسالم برود ،مرتد فطوری نیسوت و
محکوم بب قتل نخواهد بود .ازاینرو ،استتابب الزم است؛ چنانچب برخی بر ایون مبنوا فتبانود« :حکوم اوالد
مرتد فطری قبل از ارتداد پدر ،باقی بر حکم اسالم هستند و بب ارتداد پدر تغییر نمیکنند در محکومیوت بوب
اسالم و ا ر محکوم بب اسالم تببی شد ،پس از ب وغ و عرض اسالم بر او ،اختیار کفر کرد ،ببد از اسوتتابب و
امتناع ،او را بب قتل میرسانند و محکوم بب ارتداد فطری نمیشود تا توبب او قبوگ نشود» (بهجت.)119/3 ،
ج .کافر :منظور از اسالم در مبنای حقیقی آن ،اظهار ایمان با عقل و ارادۀ آزاد است .لذا اسالم صوغیر
کب ببتبم والدین کس میشود ،اسالم در مبنای مجازی است کب برای امتنوان و تفضول شوارع ،آ واری بور
صغیر خواهد داشت.
ً
ازاینرو ،برخی از فقها ببویژه فقهای متخخر ،صغیر مس مانی را کب ابتدائا پس از ب وغ اظهار کفور کنود،
مرتد نمیدانند ،ب کب وی را کافر میدانند .آیتال وب مکوارم شویرازی در پاسوخ بوب اسوتفتائی مبنیبور اینکوب
مس مانزادهای کب بب محض ب وغ مسیحیت را پذیرفتب (بدون اقرار بب اسالم ببود از ب ووغ) ،آیوا مرتود فطوری

 / 001نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پياپی 031

است پاسخ دادهاند کب« :ا ر هر ز اسالم را نپذیرفتب بوده مرتد نیست ،ولی کافر محسوب میشود» (پایگاه
اطالعرسانی دفتر آیتال ب مکارم شیرازی.)3199 ،
 .4ادلۀ ناظر به کافربودن مسلمان مظهر کفر بعد بلوغ
در فتاوا یا آ ار فقهایی کب بب کافربودن مس مانزادهای کب ببد از ب وغ اظهار کفر کند ،ادل این قووگ ذکور
نشده است؛ لیکن با تتبم در آ ار فقهی ،سب نوع ادل روایی ،کالمی و فقهی را میتوان در ا بات این قوگ ذکر
کرد .بحث از ادل کالمی ازآنرو اهمیت دارد کب در بحث ارتداد کب از مباحث عقیدتی است ،مبانی کالمی
در کافرپنداشتن چنین شخصی تخ یر داشتب است.
 .1 .4ادلۀ روایی
َّ ْ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
اول .أبانبنعثمان عن ببض أصحابب عن أبیعبدال ب(ع) فی الصب ِّی إذا ش فاختوار النصورانیة و أحود
مس َم ْین قاگ ُ
َأ َب َو ْیب نصرانی َأو ْ
الی ْت َر ُک و لکن یضرب ع ی اإلسالم (ک ینی.)281/1 ،
در این روایت واژۀ َیضرب ،مفید دو مبناست :یکی آنکب چنین شخصی مرتد است و آنقودر او را بایود
زد کب یا اسالم آورد یا کشتب شود؛ دیگر آنکب چنین شخصی فق تبزیر میشود؛ چراکب حکوم ارتوداد ،قتول
است و نب ضرب.
در مبنای اوگ ،روایتی کب چنین تفسیری را تخیید کند ،وجود ندارد و بوبدلیل شوکنجبآوربودن ایون نووع
حکم قتل و بر اساس اصل عدم و حرمت شکنجب ،مبنای اوگ رد میشود .ازنظور سوند نیوز روایوت مرسول
است (مج سی ،م آة هلعقال )3٧٧/23 ،و ازنظر داللت نیز ا ر مراد از ش ّ  ،ب وغ باشد ،مربو بوب بحوث
است .اما ا ر قبل از ب وغ باشد ،شامل بحث ما نمیشود و مراد از الیترک ،تبزیر است .درهرحواگ ،بوا ایون
سند و این احتماگ ،داللت بر ارتداد فطری یا م ی ندارد.
َ َ َ َّ
َ َ َ
ِّ
ََ َ ْ َ َ
ْ
دوم .عن ْ
ارة عن أبیع ْبدال ب(ع) فی الصبی َیخ َت ُار الش ْر َک و هو بین أبو یب قاگ الیترک و ذلک إذا
عبیدبنزر
َ َ
ً
کان أحد أ َب َو ْیب نصرانیا (ک ینی.)286/1 ،
ً
ً
اوال ،روایت ازنظر سند مجهوگ است (همو ،همان3٧5/23 ،؛ همو ،مالذ هألخیوا )215/16 ،؛ انیوا،
ازنظر داللت نیز بر اجرای حکم مرتد فطری داللت ندارد ،ب کب داگ بر تبزیور اسوت؛ چراکوب در روایوت از
عبارت «الیترک» استفاده شده کب مفید آن است کب حد ساق شوده اسوت ،لویکن وی بوب حواگ خوود رهوا
ً
نمیشود ،زیرا ا ر مقصود امام اجرای حد بود باید از فبل «یحد» استفاده میکردند ،درحالیکب صرفا اشاره
کردهاند کب چنین شخصی بب حاگ خود رها نمیشود .در صورتیکب از چنین سیاق عبارتی استفاده میشوود
مجازات حدی ساق شده برای مخاط  ،این پرسش پدید میآید کب آیا وی با اسقا حد ،بب حاگ خود رها
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ً
میشود یا خیر کب جواب امام این ونب است کب خیر بب حاگ خود رها نمیشود؛ الثا ،دو تفسیر دربارۀ این
حدیث وجود دارد :یکی آنکب باتوجببب ببکاررفتن واژۀ الصبی ،میتوان این حدیث را ناظر بوب صوغیر ممیوز
دانست و مراد از ال یترک را مسئولیت کیفری نسبی او ت قی کرد .تفسیر دوم آن است کب واژۀ یختار ،مفیود آن
است کب چنین صغیری بالغ شده است و منظور از ال یترک ،آن است کب وی استتابب داده میشود.
ً
بب نظر میرسد هر دو تفسیر خدشبپذیر است؛ چراکب اوال اختیار منو بب ب وغ است و لذا واژۀ یختوار،
ً
مفید آن است کب وی بب مرح ب ووغ رسویده اسوت؛ انیوا از عبوارت الیتورک ،لوزوم اسوتتابب وی برداشوت
نمیشود.
 .2 .4ادلۀ کالمی
أ .فقدان مقتضی مفهوم ارتداد :ازنظر لغوی و اصطالحی ،ارتداد یبنوی بر شوت از دیون؛ 1دینوی کوب
ِ
شخص ،آ اهانب و محققانب بر زیده است ،نب اینکوب انتخوابش تق یودی و ایموان و یقیونش بوب دیون ،یقوین
روانشناختی بوده است .عالمب طباطبایی نیز ارتداد را در اصطالح اهل دین ،رجوع از ایموان بوبسووی کفر
دانستب اند ،حاگ چب ایمانش مسبوق بب کفر دیگری باشد یا از ابتدا مؤمن بوده (مس مانزاده باشد) و سووپس
کوافر شود ( .)119/3لذا عالوه بر مس مانزاده بودن ،شخص باید تا زمان ب وغ ،بب شرع ،آشنا و عامل بوب آن
ً
باشد؛ چراکب اصوال اظهار ارتداد فرع بر قبوگ است و تصور رد از ناحی او غیرعقالنی است.
َ
َّ َ
ظهور تبابیری چون « َم ْن غ َّیر» یا « َم ْن َبدگ» در روایات نیز بب این مبناست کب ا ر شخص پس از ب وغ،
اسالم را انتخاب کند و شهادتین را بر زبان آورد ،سپس ا ر کافر شد ،مرتد فطری است .چنانچب این شر را
ً
ًّ
فطریا إذا کان أحد أبویب مس ما من حین
از کالم محقق اردبی ی نیز میتوان استفاده کرد« :و الشک فی کونب
ّ ً
مقیدا بالشرع و یبرف أحکام اإلسالم.)312/13( ».
الب وق الی ان یب غ و کان
برخی دیگر از فقها نیز بب این نکتب اشاره کرده و فرمودهاند« :ارتداد آن است کب کسوی محققانوب دیون را
بپذیرد ،سپس دین را کنار بگذارد .در ارتداد یک نکت مهم این است کب پیش از این ،دین را با برهان منطقوی
پذیرفتب باشد ...ارتداد یبنی کسی کب یقین مبرفتشناختی دارد ،بااینحواگ دیون را بوب بوازی بگیورد و از آن
اعالم بیزاری کند» (جوادی آم ی .)12 ،ازاینرو باتوجبب ب مبنای واقبی ارتداد کب رد عقیوده و واردشودن بوب
ً
عقیدۀ دیگر است ،در محل نزاع کب مس مانزادهای پس از ب وغ ،ابتدائا اظهار کفر کند ،ارتوداد صودق پیودا
نمیکند.
ب .آزادی عقیده در اسالم :اسالم بر عقالنیت بنا شده است و لذا آموزههای خود را با استدالگ بیوان
 .1برای آ اهی از تباری متبدد ارتداد ،نک :امینی.21/1 ،
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ِّ
َ ْ
الر ْش ُود م َ
الدین َق ْد َت َب َّی َن ُّ
ون ْال َغ ِّ
وي»
میکند و هیچ تحمی ی برای پذیرش اسالم پذیرفتنی نیست« :ال إک َر َاه في
(بقره .)831 :این باور بب یکی از زارههای اص ی حکمرانی اسالمی نیز تبدیل شوده اسوت« :در حکوموت
اسالمی هم افراد دارای آزادی در هر ونب عقیودهای هوستند» (خمینی ،صحیفۀ نا .)11/38 ،
در پرتو این زاره بنیادین ،برخی از فقهای متخخر مبتقدند« :مرتد را بب صرف ارتوداد نمیتووان کشوت،
ب کب عالوه بر ارتداد باید شروع بب خرابکاری هم بکند ،چون در روایات آمده است« :من جحد نبووة خواتم
ّ
ّ
االنبیاء و کذبب» »این «کذبب» چیزی اضوافب بور عقیوده اسوت؛ یبنوی مرتود شوروع کنود بوب کتابنوشوتن،
َ
سخنرانیکردن ،مقالبنوشتن و آن عقیدۀ فاسد خود را در جامبب تزریق کند .ولی صورف عقیوده ،مشوموگ ال
ِّ
ْ
إک َر َاه في الدین است (موسوی بجنوردی.)009/30 ،
در مبانی اسالمی ،تنها جایی کب تحمیل و فشار مبنا نودارد ،عقیوده اسوت .اموا ا ور شوهروند جامبو
اسالمی نب بب دنباگ حقیقت ،ب کب عامدانب برای پوشاندن حقیقت و مخالفت با احکام اسالمی و وحیانی قدم
بردارد ،جامب اسالمی اجازۀ سوءاستفاده را بب او نمیدهد .ببعبارتدیگر ،ارتداد محم ی برای ج و یری از
سوءاستفاده از آزادی عقیده نیست.
ج .عدمتقلید در اعتقادات :یکی از ادلبٔ مطرحشده از سوی برخی از فقهوا بورای رد ارتوداد فطوری
فرزندی کب ببد از ب وغ اظهار اسالم نکرده است ،عدمتق ید در اعتقادات است؛ یبنی باید خود شخص ببد
از ب وغ مبتقد بب اسالم باشد ،نب اینکب بب تق ید و تببیت از والدین یا احودی از آنهوا اسوالم را بپوذیرد .لوذا
اسالم تببی ،برای تحقق ارتداد فطری کافی نیست .چنانچب مشهور میان مذاه خمسب این است کب اصوگ
دین و احکام اعتقادی تق یدناپذیرند و باید در این ارتبا تحقیق کرد و بب یقین یا اطمینان رسید .فخور رازی
در ارتبا با عدمجواز تق ید در اصوگ دین می نویسد :تحصیل ع م در اصوگ دیون بور رسووگ خودا واجو
است ،پس بر ما نیز واج است .اما وجوبش بر رسوگ خدا از این آیب استفاده میشود کب خداونود خطواب
بب پیامبر فرمودَ « :ف ْاع َ ْم َأ َّن ُب َال إ َل َب إ َّال ال َّ ُب» (محمد )1٧ :و بر ما نیز ببدلیول آیو « َو ا َّتب ُب ُ
ووه» (اعوراف)185 :
الزم است (.)٧1/6
بب نظر میرسد بهترین و اساسیترین دلیل بر بطالن تق ید در اصوگ دین ،این است کب تق ید از دیگوری
احتیاج بب دلیل دارد و این دلیل منحصر بب فروع دین است (مکارم شیرازی.)333/3 ،
 .3 .4ادلۀ فقهی
أ .مذاق شارع :مذاق شارع نیز یکی از راههای دستیابی بب احکام دین است کب بوبصوورت صوریح در
ادلب وجود ندارد؛ اما فقها ببصورت مکرر در نوشتبهای خود از آن استفاده کردهاند.
بب نظر میرسد بتوان دلیل دیگر مرتدندانستن چنین فوردی را ،موذاق شوارع دانسوت .اصوطالح موذاق
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شریبت ببمبنای برداشتی است کب فقیب مخنوس با لسان شارع ،از مبانی و اهداف احکام یا از مجمووع ادلوب
ای کب ببصور مخت

دربارۀ حکمی وارد شده است ،بب دست میآورد و هیچ دلیل خاصی نیز بر آن وجوود

نداشتب باشد و اه در موارد فقدان دلیل بر حکم ،بب آن تمسک میشوود (صواح جواهر ،جوواهر الکوالم،
.)32٧/2
مذاق شارع در حقوقال ب ببطورک ی و درباره ارتداد ،ببطور خواص ،بور آسوان یری اسوت .بوب هموین
ترتی  ،اسالم صغیر پذیرفتب میشود ،لیکن کفر او بر اساس حدیث رفم ق م سب ارتداد نمیشود .شک در
دین را درصورتیکب ببصورت عنادآمیز نباشد ،سب کفر نمیداند .فقها نیز احوادیثی را کوب شوک در دیون را
ببصورت مط ق سب کفر دانستب است ،در تقابل با سایر احادیث کب شک را تنهوا بوبمبنای وقووف تفسویر
کردهاند ،رد نمودهاند (حکیم ،مستمس هلع وة هلاثقی .)123/2 ،حتی مذاق شارع آن است کب مرتد فطری
نیز ا ر توبب کند ،واج نیست کب خود را در مبرض قتل قرار دهد و جایز است حتی از آن ممانبوت کنود،
رچب بر دیگران قتل او واج است (همان .)128/2 ،لذا سهل یری شارع در پوذیرفتن و اعتقواد ق بوی بوب
ً
دین ،مفید آن است کب اظهار کفر ببد از ب وغ اصوال ارتداد بب شمار نرود.
ب .قاعدۀ درأ :درباره ارتداد مس مانزادهای کب بالفاص ب پس از ب ووغ اظهوار کفور میکنود ،شوبهاتی
وجود دارد .3 :اسالم تببی ببدلیل استبماگ مجازی آن ،نمیتواند شر تحقق ارتداد باشد؛  .8اختالف فقها
در این خصوص.
مرۀ این شبهات ،ازنظر برخی فقها آن است کب حکم مرتد فطری بر وی حمل نمیشوود .اموا بوب نظور
میرسد آ ار قاعدۀ درأ در این خصوص ،میتواند فراتر رود و مسوق مجوازات حودی باشود .درعینحواگ،
سقو مجازات حدی ببسب اعماگ قاعدۀ درأ ،مالزمب با سقو مجازات تبزیری نیز ندارد (ساداتی)303 ،
و چب بسا بتوان چنین شخصی را تبزیر کرد .مفاد روایات وارده نیز بر تبزیر چنین شخصی داللت دارد.
نتیجهگیری
تمدن اسالمی ازنظر مبرفتشناختی بر باورهای بنیادینی بنا شده است .یکی از ساحات رویوارویی در
جنگ یا فتو وی تمدنها ،مسائل مبرفتشناختی و باورهای بنیادین ازجم وب توحیود و نبووت حضورت
محمد(ص) است .ازاینرو ،دین اسالم سیاست جنایی سرکوبگرانب را در قباگ مرتدان اتخاذ کرده ،بب ونبای
کب در ارتداد فطری حتی توبب مرتد را درخور استجابت ندانستب است .بوب مووازات ایون سیاسوت ،سیاسوت
تساهل و تسامح و امتنان در حدودال ب را در پیش رفتب و شرای بووت و ا بوات جورایم حودی و همچنوین
اجرای آنها را بسیار مقید کرده است.

 / 001نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پياپی 031

باتوجببب این دو سیاست بب ظاهر متزاحم ،یکی از پرسشهای مطرح در باب ارتداد آن است کب آیا برای
تحقق ارتداد اعم از فطری یا م ی ،اظهار ابتدایی اسالم ببد از ب وغ الزم است یا خیر بب تببیور دیگور ،آیوا
ً
اسالم تببی برای تحقق ارتداد کافی است یا حتما باید ارتداد ،مسبوق بب اسالم حقیقی باشد
در میان فقهای امامیب ،درباره م ی یا فطریبودن ارتداد مس مانزادهای کب پس از ب وغ ،بدون آنکب اظهار
اسالم کند ،مرتد شود ،اختالف نظر و سب دید اه وجود دارد :دید اه اوگ ،اسالم تببی را کافی دانستب و بر این
اساس ،وی را مرتد فطری دانستباند.
در دید اه دوم مشهور فقها اظهار اسالم ببد از ب وغ را شر دانسوتب و ع ویرغم اینکوب حکوم بوب مرتود
فطریبودن چنین شخصی دادهاند ،ببدالی ی ماننود اصول احتیوا در دمواء و قاعودۀ درأ ،آ وار ارتوداد م وی
ازجم ب امکان استتاب وی را بر وی حمل کردهاند .لذا در نزد این دستب از فقها ،ارتداد وی در حکوم ارتوداد
م ی است.
دید اه اوگ با این نقد جدی روببرو است کب مراد از اسالم الزم برای تحقق ارتداد ،اسالم حقیقی است
کب با اندیشب و ارادۀ آزاد انتخاب میشود ،نب اسالم تببی کب بب تق ید از والدین بدان حکم میشود .نکت مهم
آن است کب حکم بب اسالم صغیر ،از احکام امتنانی و تفض ی اسالم است تا جان و امواگ صوغیر ،محفووظ
باشد و لذا این حکم تفض ی نمیتواند مبنای تحقق جرم ارتداد فطری قرار یرد.
دید اه دوم نیز با این ایراد روببرو است کب اظهار اسالم ببد از ب ووغ را الزم میدانود و بوب قاعودۀ درأ و
اصل احتیا در دماء در سقو ارتداد فطری استناد میکند ،اما دامن کاربست قاعدۀ درأ و اصل احتیوا در
دماء را بدون دلیل ،تنها ساق کننده ارتداد فطری دانستب است ،درحالیکب کاربست این دو قاعوده ،در کنوار
سایر ادل روایی ،فقهی و کالمی مؤید سقو حکم ارتداد ،اعم از فطری و م ی است.
ً
بر این اساس میتوان فت کب اوال ،اسالم چنین شخصی ،تببی یا حکموی اسوت و لوذا اسوالم تببوی
ً
مقدمب برای ارتداد نمیشود؛ انیا مبنای واقبی ارتداد ،رد عقیده و واردشدن بب عقیدۀ دیگر است کوب اینجوا
سالبب بب انتفاء موضوع است؛ چراکب عقیده بب اسالم وجود ندارد تا رد آن مبنا پیدا کنود .از سووی دیگور ،در
ً
اعتقادات ،تق ید نیست؛ الثا احکام تفض ی اسالم مانند حکم بب اسالم تببی نمیتواند مقدم تبیوین جورم
ارتداد قرار یرد ،چراکب این امر با سیاست امتنانی تفض ی شارع در تضاد است.
دید اه سوم کب در نزد فقهای متخخر مانند آیتال ب مکارم شیرازی و آیتال ب خامنبای دیده میشود ،فق
اظهار ابتدائی کفر توس مس مانزاده را ببد از ب وغ ،سب کفر وی میداند.
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Abstract
The synergy between Gadamer's philosophical hermeneutics and Perelman's rhetorical logic, has
resulted in the formation of a model in the methodology of legal science that can be referred to as
rhetorical hermeneutics. According to this model, in judicial proceedings, justice is a guiding
concept to inspire the result in the interpreter's heart, which is re-understood through an exchange
of conversation, and the criterion for its recognition in undetermined situations is to persuade the
conscience of a reasonable audience. After hermeneutic understanding of the result, the lawyer's
task is nothing more than justifying it with rhetorical tools to persuade the audience to believe that
he is presenting a definite image of truth. Under this model, it is not accepted to use the
interpretive manners of the Usul al-Fiqh science, in which the subject matter of the propositions
does not intervene in the conclusion of the argument. Due to the formation of this model on the
basis of conventionals query in humanities, the present research, using a descriptive-analytical
method based on the conventional perceptions theory of Muslim philosophers, evaluates the
preconditions offered for accepting this model in Iranian law and explains the application of Usul
al-Fiqh in law. Usul al-Fiqh is the methodology of discovering the conventionals of the lawgiver and
its topics of the interpretation of terms are nothing but explaining the custom and conduct of the
wise that is the starting point of understanding and a constituent of the horizon of the interpreter's
mind and the semantic horizon of the text and one of the points of fusion of these two horizons.
Keywords: Philosophical Hermeneutics, Rhetorical Logic, Conventional Perceptions, Literal
Principles
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چکیده
از همافزايی هرمنوتيک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان ،الگو يی در روششناسی دانش حقوق ظهور يافت كهه
میتوان از آن به هرمنوتيک خطابی ياد كرد .بر اساس اين الگو ،در رسيدگیهای قضايی ،عدالت مفهومی راهنما برای
اشراق نتيجه بر دل مفسر است كه در يک تبادل مکالمه ،بازفهم میشود و معيار تشخيص آن در شهرايط نامشهخص،
اقناع وجدان مخاطبان متعارف است .بعد از فهم هرمنوتيکی نتيجه ،كار حقوقدان چيزی جز توجيه آن بها ابزارههای
خطابی برای اقناع مخاطبان نيست تا باور كنند او تصو يری يقينی از واقعيت ارائه میدهد .در اين الگهو ،بههكهارگيری
آداب تفسيری دانش اصول فقه كه در آن ماده قضايا در نتيجهگيری اسهتدلل مداخلههای نهدارد ،پذيرفتهه نمهیشهود.
بهدليل شکلگيری اين الگو بر پايه پرسمان اعتباريات در علوم انسانی ،اين پژوهش با روش توصيفیتحليلی بهر پايهه
نظريه ادراكات اعتباری فيلسوفان مسلمان ،پيششرطهای طرحشده برای پذيرش اين الگو در حقوق ايران را ارزيهابی
و كاربرد اصولفقه را در حقوق تبيين میكند .اصول فقه روششناسی كشف اعتبارات شارع اسهت و مباحه تفسهير
الفاظ آن ،چيزی جز تبيين سنت و بنای عقال نيست كه نقطه شروع فههم و يکهی از عناصهر تشهکيلدهنده افهق هههن
مفسر و افق معنايی متن و از نقاط امتزاج اين دو افق است.
واژگان کلیدی :هرمنوتيک فلسفی ،منطق خطابی ،ادراكات اعتباری ،اصول لفظيه.
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مقدمه
همزمان با برتریيافتن هرمنوتيک فلسفی و انديشههای گادامر در مباحه تفسهير مهتن در پهنهک تفکهر
فلسفی امروزين ،در دانش حقوق ،كارهای شاييم پرلمان كه با نوشهتن مقالهه

(What the Philosopher

) Mayباور دارد فيلسوفان بايد روش داوری درباره ارزشها را كه دستكم عنصری قراردادی در آنها لحاظ
شده است ،از حقوقدانان بياموزند ،ميدانی فراختر را برای نقد روشهای تفسيری سنتی فراهم آورده اسهت.
با ورود اين الگو به حقوق ايران ،شيوۀ استدللی و تفسيری دانشهمندان اصهول فقهه كهه از گذشهته در ميهان
حقوقدانان جايگاه شايستهای پيدا كرده است ،در مركز انتقادها قهرار گرفتهه اسهت .نقهد مبهانی هرمنوتيهک
خطابی در حقوق ايران ،مستلزم طرح مبانی به عاريه گرفتهشده از هرمنوتيک فلسفی گادامر ،منطق خطهابی
پرلمان و سپس تبيين هرمنوتيک خطابی و نظريک اعتباريات فالسفک اسالمی است كه مطالب اين نوشتار بهر
همين مبنا ترتيب يافتهاند.
 .1مبانی هرمنوتیک فلسفی گادامر
از سال  3531ميالدی كه با انتشار كتاب دان هاور1تحتعنوان «هرمنوتيک قدسی يا روش تفسير متون
قدسی» 2واژۀ هرمنوتيک برای اشاره به مباح تفسير متن به كار رفت (واعظی ،احمد ،)03 ،بهتهدري بهه
وجهک غالب تفکر فلسفی امروزين تبديل شد و هرچند تاكنون زمينههای گوناگونی داشته اسهت ،امها دوران
معاصر شاهد برتریيافتن نسبی هرمنوتيک فلسفی بر ديگر زمينههای تاريخی آن است .هرمنوتيک فلسهفی
كه با هايدگر 3پايهريزی و با گادامر 4به اوج خود رسيد ،توصيف اتفاقی است كه در عمل فهم واقع میشود،
نه ارائک روشی برای آن ).)Gadamer Reason in the Age of Scienc, 111

مهمترين مبانی ديدگاه او به شرح زير است:
أ .تولید حقیقت :گادامر به وجهود حقيقتهی ازپهيشتعيينشده كه فهمنده بخواهد يا بتواند آن را كشف
كند ،عقيده ندارد .به باور او ،فهمنهده در پديدآمدن حقيقت دخيل میشود و فهميهدن او بخههشی از توليهد
حقيقت میشود .به همين دليل است كه يادبودههای هنهری ،برخهی عملکردهها و مقاومتههای واقعهی را
بهعهده میگيرند ) .(Gadamer Truth and Metho, 149او برای درک بهتهر حقيقهت ،بهه طهرح برخهی
موضوعات انسانی نظير بازی و هنرهای نمايشی متوسل شده است تا نشان دهد چگونه هستی ،بازی و هنر
1 J.C.Dann hauer.
2.Hermeneutica sacra sire exponendarum sacrum litterum.
3.Martin Heidegger (1889-1976).
4 Hans Georg Gadamer (1900-2002).
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عين اجرای آنهاست ) ،(Ibid 102-104چنانکه فرهنگ نيز در كنار شکلگيریاش ساخته میشود و پيوسته
با تعدد فرهيختگان معنای آن نيز بازتوليد میشود ).(Ibid, 11
ب .نقد روشگرایی :گادامر معتقد است ميان روش و حقيقت ،وابستگی وجهود نهدارد و وجهوهی از
حقيقت ،فراتر از چهارچوب روشهای علمی است ) .(Ibid xxviiiفهم ،سازهای نيست كه بر پايههايی بنا
شود ،بلکه ادامک رخدادی است كه تااندازهای به خواست فهمنده و ورای خواست او اتفهاق میافتهد

(Ibid

) .xxiii-xxivبنابراين ،تا حدودی قابل برنامهريزی است ،اما بهرغم دقت بسيار ،باز هم دسهتانهدركارانی
بهه

پيشبينینشده و فراتر از چارهانديشی در آن ايفای نقش میكنند .بهوسيلک روش ،چون از منظری خها
ً
امور نگريسته میشود ،فقط آن حقيقتی كه قبال در بطن روش مستتر است ،آشکار میشود و موضوع تحقيق
جهتدهی میشود .تنها حقايقی را میتوان با اين وسيله مهار كرد كه منظم و تکرارشهدنی باشهند و بهمهدد
روش در دسترس فهم همگان قرار گيرند (آزاد و ديگران.)39/30 ،
ج .انتقاد از منطق صوری و توجه به حکمت عملی :انتقهاد از روش ،گهادامر را بهه انتقهاد از منطهق
صوری میكشاند .او استواری استدللهای منطقی را برای رسيدن به حقيقت كافی نمیبيند و زبان به انتقاد
از سيطرۀ منطق استقرايی و اصل عليت گشوده و میگويد :راهی فراتر از تحقيق در علل برای فههم حقيقهت
وجود دارد ) .(Gadamer The Beginning of Philosophy 19-32او نگاه منطق به قضايا را كهه در آن
گزارهها مستقل از گوينده و شنونده و شرايط سخن بررسی میشوند ،امری سهاختگی میدانهد كهه هرگهز در
عالم خارج واقع نمیشود (آزاد و ديگران .)81 ،لذا ضمن توجهدادن به محدوديتهای آن
) (Gadamer, The Gadamer Reader , 326-344به حکمت عملهی روی مهیآورد )228-245

 (Ibid,و برای آنکه مرز ميان مفسر و موضوع را برچيند و موضوع فهم را با موقعيتی كه مفسر در آن قرار دارد
ربط دهد ،هرمنوتيک فلسفی را بر پايک فلسفه عملی ارسطويی بنا میكند .فهم در نظهر او همهان فرونسهيس
(حکمت عملی) ارسطويی و تفسير ،پركسيس (عمل) ارسطويی است (گادامر ،هرمنوتیک دین

خالن

،

صص 329تا .)833او با تکيه بر مفهوم اساسی پروهيرسيس 1بهمعنای ترجيح و انتخاب آگاهانهک ارجهح در
فلسفک عملی ارسطو ،فلسفک عملی را نوع منحصربهفردی از دانش برای ارتقای پروهيرسيس بهعنوان صهفت
خا

انسان میداند كه بايد از عمل ناشی شود و برای آموزش آن بايد شخصی كه آن را میآموزد ،در همان

رابطک جدايیناپذير با عملی قرار گيرد كه شخص آموزشدهنده ،قرار دارد
).(Gadamer, Reason in the Age of Science, 92-93

1 prohairesis
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د .نقش پیشداوریها و پیشفهمهای فهمنده در فرایند فهم :رنسانس در رويارويی عقل خودبنياد1

و مرجعيت2به عنوان مبنای اعتبار حقايق ،شناختی را كهه منشهآ آن عقهل خودبنيهاد باشهد ،معتبهر دانسهت و
پيشداوری را بهعنوان امری همواره ناموجه كه منشآ آن مرجعيهت يها شهتابزدگهی اسهت ،در نظهر گرفهت
(واعظی ،خصغر .)812 ،گادامر اين ديدگاه را استوار بر پيشفرض بنيادين دكهارتی دورۀ روشهنگری میدانهد
كه كاربرد روشمند عقل سبب مصونيت از هر خطايی اسهت ).(Gadamer, Truth and Method, 279

در نظر او ايدۀ عقل مطلق ،امکانی فهراروی انسهان تاريخمنهد نيسهت .عقهل ،تنهها در شهرايط انضهمامی و
تاريخی وجود دارد و همواره وابسته به شرايط دادهشدهای است كه در آن شرايط عمل میكند ).(Ibid, 277
هرگز نمیتوان پيشداوریهای ناخودآگهاه برخاسهته از تاريخيهت ،سهنت و ...را كهه هسهتی فههم را شهکل
میدهند ،شناخت و كنار نهاد ) (Ibid , 301و همک پيشداوریها معتبر نيستند؛ اما در دسهترس آزاد مفسهر
قرار ندارند كه بتواند پيشاپيش آنهايی را كهه بهه بهدفهمیها میانجامنهد ،از پهيشداوریههای معتبهر جهدا
كند ) .(Ibid, 295آنها در فرايند فهم و تنها از طريق گفتوگو خود را بر مفسر آشکار میسهازند و پيوسهته
مورد سؤال قرار میگيرند و نقد میشوند ،برخی حذف و برخی تقويت میشوند ،اما نمیتوان همهک آنهها را
حذف كرد؛ زيرا بايد فهم را از جايی و با تکيه به بنيانی آغاز كرد ).(Ibid , 290

ه .دیالکتیک جایگزین روش :گادامر بهگونهای پديدارشناسانه مخاطبانش را متوجهه امهور فراروشهی
می كند تا بگويد حقيقت نهفته در علوم انسانی بيش از آنکه به ابزار روش فهميده شود ،با دقهت در مفهاهيم
انسانی دريافتشدنی است ) .(Ibid, 18لهذا بهه توصهيف مبسهوط مفهاهيمی نظيهر فرهنهگ ،هوق ،حهس
مشترک ،فن خطابه ،نبوغ و ...میپردازد .در نظر او ،رخداد فهم در گفهتوگوی مبتنهی بهر پرسهش و پاسهخ
دوسويک مفسر و اثر رخ میدهد ) .(Ibid, 360-361هركدام به اظهارات ديگری گوش فرا میدهد و آزادانهه
سخن میگويد و در ميانک اين گفتن و شنيدن ،معنای هستی میيابد .هردوسهو بهرای دسهتيابی بهه توافهق،
يکديگر را بیدرنگ میفهمند يا خهود را بهه ديگهری میفهماننهد ) .(Ibid, 108مفسهر ،پرسشهی را مطهرح
میكند كه متن به آن پاسخ میدهد و متن با پرسش متقابل ،پيشداوریهای مفسهر را محهک میزنهد .ايهن
گفتوگو در دو قلمرو فکری مفسر و متن روی میدهد كه از آنها به افق ،گزارش میشود و در لحظک فههم،
آميختگی افقها 3صورت میگيرد ) .(Ibid, 397افق ،دامنهای از ديد است و شامل هر چيزی میشود كه از
چشمانداز خاصی میتواند ديده شود ) (Ibid, 302و مانند پيشداوریها و سنت ،امری پوياست كه همهراه
1. Self-construction of reason
2. Authority
3. Fusion of horizon
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با فرد تغيير میكند و او را بهسوی پيشرفت فرا میخواند ).(Ibid, 246

 .2منطق خطابی پرلمان
شاييم پرلمان1در كنار گادامر از عوامل مهم تالش فلسفی برای شناساندن كاستیهای سهنت دكهارتی و
شکل دادن حساب جديدی از فهم و دانش است .گادامر برای آثار پرلمان و شهاگردانش سههم ارزنهدهای در
هرمنوتيک فلسفی قائل شده است )(Ibid, 583 N 27؛ ليکن تاحدی تعجبآور است كه هيچيک از آنها
بهرغم تشابهات فراوان انديشهها ،كار ديگری را بهشکلی پايدار و با جزئيات انجام ندادهاند .شهايد بهه ايهن
علت بوده است كه در سنتهای مختلف فکری كار كردهاند .گادامر ،تالش خهود را در چههارچوب سهنت
رمانتيک و انسانگرايانک آلمان به كار بسته است و متآثر از رويکرد پديدارشناختی معلمش ،هايدگر اسهت و
پرلمان تحت آموزش منطق بوده و با نفوه جامعهشناس برجسته ،اوژن دوپريل 2بر او تحتتآثير بازگشت به
سوفيستها بوده است ) .(Francis J, 160تمهايز فلسهفک حقهوق حقوقهدانان و فلسهفک حقهوق فيلسهوفان
(تروپه ،صص 83تا )81نيز در اين امر مؤثر است.
مبانی انديشک پرلمان به شرح زير است:
أ .تأکید بر فلسفۀ عملی :ازنظر پرلمان ،فلسفه در تبيين شهرايط انسهانی نقشهی دارد كهه علهم هرگهز
نمیتواند آن را غصب كند ) .(Alan G, 14وی در انتقادی از پوزيتيويسم آگوست كامت 3 ،ايهن را خيلهی
دور از واقعيت میداند كه گفته شود همک مشکالت بشر را میتوان تنها با فراخهوانی روشههای تجربهی يها
قياسی علهم حهل كهرد ) .(Perelman, An Introduction Historical, 5-6امها برداشهت او از رسهالت
فلسفه با ديدگاه فالسفک قبلی كه سعی داشتند نظام خود را بر پايک تزهای ضروری يا بديهی بنا كنند ،متفاوت
بود ) (Ibid, 15درنتيجه قائل به تمايز بين دو نوع فلسفک اوليه و قهقرايی در معرفتشناسهی شهد و در برابهر
سيستمهای فلسفی اوليه كه بيشتر سيستمهای سنتی را از آن نوع میدانست ،فلسفک قهقرائی را برای مطالعهه
آنچه بايد ترجيح داده شود تا رفتار ما را تعيين كند ،مطرح كرد .در نظر او ،فلسفههای سنتی هميشه سعی در
كشف اصول جاودانه و تغييرناپذير داشتهاند ،اما در فلسفک قهقرايی هر فيلسوفی با حقايقی شروع میكند كه
نه ضروری است و نه مطلق و نه قطعی ،اما لزماند تا زمينهسازی انديشه او را فهراهم كننهد .در ايهن فلسهفه
برخالف فلسفک اوليه ،هرگونه بحران در بنيانهای آن ،نهتنها اقرار فالسفه به اشتباه و تجديدبنای سازۀ انديشه
1. Chaim Perelman
2. Eugène Dupréel
3. Auguste Comte
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را ضروری نمیسازد ،بلکه تصديق و ژرفايش ،انديشه و شادی فيلسوف را بهدنبال دارد .فيلسهوف هرگهاه بهه
اصالح سيستمی فکری مجبور شود ،بهسادگی از بين گزينههای جايگزين ،بهترين گزينه را انتخاب میكنهد
و سپس با روش هايی بالغی بر اساس توافقی كه بين جامعک همتايان اعتبار شده است ،به توجيه آن انتخاب
میپردازد كه بايد رفتار ما را تعيين كند ).(Alan G, 16
ب .نظر یۀ علم اعتباری :اين ديدگاه دكارت كه علم مجموعهای از حقهايق ضهروری ،دائهم و قطعهی
است ،ازنظر پرلمان ،نظريهای درباره علم الهی است ،نه انسانی ) .(Alan G, 19به باور او در اموری نظير
اخالق ،در اساس هر حقيقت ضروری ،عنصری قراردادی نهفته است .بنابراين نظريک دانش در اين امور بهر
اساس توافقات و التزامات ميان گروهههای مختلهف برنههاده میشهود ) ،(Ibid, 17ايهن توافقهها ،از آغهاز
همکاری لزماند ،زيرا اعضای يک جامعک خا
بررسی مطابقت با ايدههای خا

بايد درباره قوانينی كه آنها را بهعنوان سنگ محهک بهرای

در حوزههای مربوط میپذيرند ،تصهميم بگيرنهد ) .(Ibid, 17بنهابراين

تاريخ دانش انسانی ،از جنبک مثبت آن فقط اضافه میشود ،نه اينکه پيوسته دچار اصالح شود
) (Perelman, The Idea of Justice, 116-117و ما بهجای آنکه نگران ساختن مقالهای علمهی
بر اساس حقايق بديهی باشيم ،بايد نشان دهيم چهرا و چگونهه برخهی نظهرات پذيرفتههشهده سهابق ،ديگهر
مناسبترين گزينه برای بيان عقايد ما تلقی نمیشوند و با نظرات ديگر جايگزين شدهاند ).(Ibid , 94
ج .توجیه جایگزین استدالل :توجيه1میتواند با قانونیبودن ،اخالق ،نظم ،مفيهدبودن يها مصهلحت
كنار بيايد و حتی میتوان از آن برای نامطلوب ارزيابیكردن آنچه سهعی در توجيهه آن اسهت ،اسهتفاده كهرد
) .(Perelman, Value Judgment, 46پرلمان بر اساس ايدۀ توجيه ،قاعدۀ عدالت را مطرح كرد .به نظهر
او ،استدللها در قضاوت هرگز صحيح يا نادرست نيست ،بلکه قوی يا ضعيف ،مرتبط يا بهیربط اسهت و
قوت يا ضعف آنها بر اساس قاعدۀ عدالت ارزيابی میشود ) .(Perelman, Justice, 83عدالت ،معيهار
ً
سنجش قدرت استدللهايی است كه ماهيتا با قواعد منطق صوری قضاوتشدنی نيست.
او برای بيان مفهوم عدالت ،نخست قدر مشهترک تصهورات متفهاوت از آن را بههعنهوان اصهلی انتزاعهی
دريافت كرد كه از آن به عدالت رسمی 2ياد كرد .بر اساس اين اصل ،با موجوداتی كه از يک دسهتک اساسهی
است ،بايد بهه روشهی يکسهان رفتهار كهرد ) .(Perelman, The Idea of Justice, 16سهپس بهر اسهاس
نوشتههای اخالقی ارسطو ،مفهوم انصاف 3را بهعنوان ارزشی ويژه و مکملی بايسته برای عدالت رسمی كهه
1. Justification
2.Formal justice
3.Equity
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بهكمک آن بتوان خود قانون را ازنظر عادلنه يا ناعادلنهبودن قضاوت كهرد ،پيشهنهاد كهرد و از آن بههعنهوان
عصای عدالت 1گزارش كرد ).(Alan G, 25
در نظر او ،تشخيص عدالت رسمی در قضاوت دربارۀ ارزشها بهمنظور وجود عناصر متغيهر قهراردادی
در آنها ،بدون پذيرش ايدۀ توجيه ممکن نيست ) .(Ibid , 24گرايش طبيعی بشر به اين است كه برای آنچه
عادی تلقی می كند ،نيازی به هيچ توجيه اضافی ندارد .سير رفتاری مطابق با سهابقه و هرچيهزی كهه سهنتی
باشد ،موضوعی طبيعی است؛ ولی هر تغييری بايد توجيه شود .اين وضعيت ،نقشی كه سنت بازی میكنهد
را نيز توضيح میدهد .در واقع اين سنت است كه بهعنوان نقطک شروع در نظر گرفته میشود ،انتقاد میشهود
و تا آنجا حفظ میشود كه دليلی برای خروج از آن مشاهده نشود
).(Perelman, The Idea of Justice, 86, Perelman Justice, 104

اين بينش كه میتوان قاعدۀ عدالت را بهعنوان مفهومی راهنما برای هر مسئلک توجيهی به كار برد ،تحول
اساسی در نظام فکری او بود كه تبديل به نظريک جديد استدلل خطابی 2شد

ً
) ،(Alan G, Gross And Ray D Dearin, 24بر ايهن اسهاس ،اسهتدلل حقهوقی غالبها بههشهيوۀ

قهقرايی پيگيری میشود؛ يعنی گفته میشود باتوجهبه اينکه بايد به چنين نتيجهای بر اساس نظريهک عهدالت
رسيد چه مقدماتی مناسب است انتخاب شود و بهمنظور توجيه تصميم ،چگونه بايد اين انتخاب را بهاندازۀ
كافی معتبر ساخت؟ (ژ .ل .گاردی380 ،؛ پرلمان ،قضا ت ،قاعده منطق حقوقی.)33 ،
د .مفهوم استدالل خطابی :سيستم دليل خطابی كه بهدنبال كشف دامنک دليل ملموس و عينی اسهت،
ً
صرفا حقيقت و خطا را كشف نمیكند ،بلکه نتيجه را توجيه و مخاطب را متقاعد میكند .يک منطق عملی،
ً
بهعنهوان منطهق قضهاوت دربهاره ارزشهاسهت كهه اسهتدللهای سياسهتمداران در سهخنرانیها و كهال در
دادخواستها و قضات در تصميمگيریها بر مبنای آن است (.)Perelman, The New Rhetoric, 10
به نظر پرلمان ،در هر خطابه مبتنی بر استدلل درباره ساختار واقعيت ،خطيب میخواهد مخاطبهانش
باور كنند او تصويری اجتنابناپذير از واقعيت ارائه میدهد .در واقع او با استدلل ،سهاختار حقيقهت را در
باور مخاطبان ايجاد میكند .بر همين اساس ،استدلل خطهابی پرلمهان بهرخالف اسهتدللهای منطقهی،
متکی بر برداشت مخاطب از واقعيت است ) .(Ibid, 261دادرس بايد حق را به طريقی كه موافق با وجدان
جامعه باشد ،بيان كند و دعوا را به ترتيبی پايان دهد كه آرامهش و امنيهت قضهائی حاصهل شهود و ازلحهاظ
اجتماعی مؤثر باشد (پرلمان ،حقو

منطق معرفتشناسی .)311 ،لذا آنچه در حقهوق ،دليهل مناسهب
1.The crutch of justice
2.Rhetorical argument
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تلقی میشود ،برحسب نظام و زمان تغيير میكند (همان )311 ،و دليل ،ههيچگهاه الزامهی و غيرشخصهی
نيستند و اقامک حجت مقابل نفی نمیشود و دليلی كه برای فردی يقينآور است ،ممکن است ديگری را قانع
نکند (همو ،خستدالل حقوقی منطق حقوقی.)309 ،
 .3نظریۀ هرمنوتیک خطابی
برخی با طرح اين انتقاد كه گادامر و پرلمان ،گزارشی بيش از حد محافظهكارانه ارائه میدهند كه مهانع
نقدنظری مؤثر رويههای موجود میشهود ) ،(Francis J, 164-170ديهدگاههای آنهها را مکمهل يکهديگر
قلمداد كرده و با تركيب فلسفک هرمنوتيکی گادامر و فلسفک خطابی پرلمان ،نظريهک هرمنهوتيکی خطهابی1در
حقوق را مطرح كردهاند كه در آن عدالت بهعنوان مفهومی راهنما برای شهکلدادن بهه رويهک قضهايی اسهت
بهگونهای كه بتواند تآمينكنندۀ نيازهای متغير جامعه باشد ).(Ibid XV
در اين نظريه ،همافزايی هرمنوتيک خطابی ،از تالقی تمركز گادامر در زمينک هسهتیشهناختی بها تمركهز
پرلمان بر فعاليت اقناع حاصل میشود .ازآنجاكه هر دو نفر در تببين نظرات خود از عمل حقوقی بههعنهوان
سرمشق ياد كردهاند ،برای ارائک گزارشی از نحوۀ استدلل حقوقی ،نظرات آنها به يکديگر متصل میشهود و
درک هرمنوتيکی مبتنی بر مکالمه از گادامر و توجيه قانعكنندۀ وجدان مخاطبان معقول و متعارف از پرلمان
به عاريه گرفته میشود .بر پايک اين الگو ،در استدلل حقوقی ،مفسر متن قانون شبيه يک سهخنور اسهت تها
مخاطبی منفعل و عدالت بهجای يک وضعيت ثابت ،بهعنوان يک تبادل مکالمک باز و چهالشبرانگيهز ارائهه
میشود كه در شرايط نامشخص ،اقناع وجدان مخاطبان معقول و متعارف ،معيار تشخيص آن است و بايهد
ً
دائما در گفتوگويی كه با مقدمات پذيرفتهشده آغاز میشود و بهدنبال ابهداع مبهانی جديهد تفهاهم اسهت،
بررسی شود ) .(Ibid, XVIمفهومی بکر نيست كه نياز به تبيين فلسفی داشته باشد ،بلکه مشروط به سابقک
تاريخی و تحت محدوديتهای نهايی انسان ) (Ibid, 158و يک تعامل آزاد خطهابی هرمنهوتيکی اسهت.
همان طور كه يک مکالمک خا

دارای سابقه است و درعينحال موضوعی را توسعه میدهد ،زندگی فردی

و يک رويک اجتماعی مانند قانون نيز معيارهای منطقی و ابزارهای خطابی را بهرای ادامهک پهروژهای در حهال
انجام توسعه میدهند .يک عمل حقوقی عادلنه ،دور يک زمينک مشخص از حقيقت نمیچرخهد ،بلکهه در
مسيری پرپيچوخم از يک سنت مشترک شروع میشود و در قالب قضهاوتهای معقهول پيشهروی میكنهد
).(Ibid, XVII

1.rhetorical hermeneutics
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 .4مبانی نظریۀ اعتباریات فالسفۀ اسالمی و دانشمندان اصول فقه
آنچه در ديدگاه گادامر و بهويژه پرلمان ،سبب جداسازی كنه حقيقت و هسهتیيافتن آن در موضهوعات
علوم انسانی از موضوعات علوم طبيعی و روشهای رياضهی شهد و در برابهر سهنت دكهارتی قهرار گرفهت،
موضوع اعتباريات بود ) ،(Alan G, 17-19بهطوریكه ساير جنبههای نظريک پرلمان نيز منبع از توجه او
به موضوع اعتباريات است .ازآنجاكه پرسمان اعتباريات ،در فلسفک اسهالمی نيهز امهری پيشهينهدار اسهت و
دانش حقوق نيز نمیتواند فارغ از انديشههای بنيادين فيلسوفان مسلمان در اين بخش باشد ،جا دارد ديدگاه
فالسفک مسلمان نيز در ميان گذاشته شود.
از زمانی كه ارسطو تعبير عقل نظری و عقل عملی را مطرح كرد (ارسطو ،)391 ،تمايز و پيونهد ايهن دو
منشآ بح های مختلفی بوده است .برخی عقل را نيروی واحدی میدانند كه بهاعتبهار دريافتههايش ايهن
اوصاف را میپذيرد (مظفر ،خصول خلفقه )803 ،و برخی انسان را دارای دو نيروی متفاوت میدانند كه يکهی
مبهد دانههش و دريافههت و ديگههری مبههد عمههل و تحريهک اسههت ،بههدون آنکههه از ادراكههی برخههوردار باشههد
(بهمنياربنمرزبان090 ،تا029؛ ابنسهينا138 ،؛ نراقهی30 ،؛ اصهفهانی ،نهاین خلداخین  893/3 ،و 103؛
 803/8و 133؛ جوادی آملی ،تفسیر موضوعی ،)380/30 ،اما هرچه هست بهاعتبار اين تقسهيم ،ادراكهات
انسان هم به دو نوع ادراكات حقيقی و ادراكات اعتباری تقسهيم میشهود .ادراكهات حقيقهی پديدارشهدن و
بازتاب واقع و نفسالمر در ههن است و ادراكات اعتباری فرضهايی است كه ههن آنها را بهمنظهور رفهع
احتياجات حياتی میسازد و جنبک قراردادی و فرضهی دارد و بهرخالف ادراكهات حقيقهی ،نسهبی ،موقهت و
غيرضروری و تابع احتياجات حياتی و عوامهل مخصهو

محهيط اسهت و بها تغييهر آنهها تغييهر میكنهد

(طباطبايی ،خصول فلسفه ا ش ائالیسم312/8 ،تا.)319
تعر یف اعتبار یات :امر اعتباری در برابر امر تکوينی است .امور تکوينی ،حقايق خهارجی اسهت كهه
نسبت ههن بشری با آنها نسبت علم انفعالی با معلوم ،يعنی كاشفيت اسهت .امها نسهبت عقهل بشهری بها
اعتباريات ،نسبت علم فعلی است با معلوم آن كه ههن بشر پديدآورندۀ آن است .درنتيجه با اختالف اههان
و انظار متفاوت میشود (حسينی سيستانی .)10 ،امر اعتباری به ادبی و قانونی تقسيم میشود .در اعتبارات
ادبی بهمنظور تآثير بر احساسات مخاطبان ،حد چيزی به چيز ديگری داده میشود؛ نظير استعارۀ شير بهرای
انسان شجاع كه مراد جدی گوينده با مهراد اسهتعمالی او مطابقهت نهدارد .امها اعتبهارات قهانونی بهرخالف
اعتبارات ادبی بهمنظور تآثير بر احساسات مخاطبان اعتبار نشدهاند ،بلکه با واسطه يا بدون واسطه ،به عمل
شخص و جامعه مرتبطاند و هدف از آنها جلب مصالح و دفع مفاسد است و در آنها مراد جهدی گوينهده
با مراد استعمالی او منطبق است (همان ،صص 10تا12؛ نک :طباطبايی ،خصول فلسنفه ا ش ائالیسنم،
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353؛ آملی لريجانی ،صص 31تا.)39
کاربرد منطق در اعتبار یات :امور اعتباری ماهيت ندارند و تحت هيچيهک از عنهاوين مقهولت درج
نمیشوند ،لذا جنس ندارند و فصل نيز نخواهند داشت ،زيرا فصهل چيهزی اسهت كهه شهیء را از آنچهه در
جنس با او مشترک است ،جدا میكند .حد نيز نمیتوانند داشته باشهند ،چهون قهوام حهد بهه فصهل اسهت.
(طباطبايی ،خلمیزخن820/3 ،تا823؛ همو ،نهای خلحکم  .)839 ،قياس جاری در آنها ههم قيهاس جهدلی
است كه مقدمات آن از قضايای مشهور و مسلم فراهم میشود (همان) .قضايای مشهور ،گزارههايی اسهت
كه آرای عقال بر آن ها تطابق دارد و واقعيتی جز تطهابق آرای عقهال ندارنهد و علهت مشههوربودن آنهها نيهز
درحقيقت همين تطابق آراست (مظفر ،خلمنطق180 ،تا )182و قضايای مسلم گزارههايی است كه طهرفين
گفتوگو ،بنا را بر پذيرش آنها نهادهاند ،گرچه در واقع كاهب يا مشکوک باشند (همان.)119 ،
عقالنیت در اعتبار یات :يگانه مقياس عقالنی در اعتباريات ،لغويت و عدملغويت اعتبار اسهت .ههر
فرد يا دستهای كه چيزی را اعتبار می كند ،هدفی از اعتبار خود دارد و ممکن نيست عهين همهان قهوه ،چيهز
ديگری را اعتبار كند كه او را از رسيدن به آن مقصد دور سازد (طباطبايی ،خصنول فلسنفه ا ش ائالیسنم،
.)352/8
عمومیت اعتبار یات :اعتبار عقاليی ،امری عمومی است؛ يعنی همک كسانی كه با آن اعتبهار سهروكار
دارند بايد آن را بپذيرند (خمينی ،روحالله ،خنوخا خلهدخی  ،صهص 188تها181؛ همهو ،خالستصنحا 03 ،؛
همو ،کتا خلبیع .)181/1 ،بنابراين ،هر فرد و هر دسهته كهه در نظهام حقهوقی منسهجم ،چيهزی را اعتبهار
میكند ،بايد اعتبار او بهگونهای باشد كه با ساير اعتباراتی كه در اين نظام ،عينيت اعتباری يافتههانهد ،جمهع
شود و لغويت آنها لزم نيايد؛ زيرا يک وجود اعتباری پهس از اعتبهار ،از حيطهک ارادۀ خهالق خهود خهارج
میشود و اقتضائات و روابط نفسالمری خود را با ساير طبيعتهای اعتباری و غيراعتبهاری بهروز میدههد
(سوزنچی .)31 ،مقصود آن نيست كه عقال بايد از تکتک اعتبارات مطلع شوند و آنها را بپذيرند ،بلکه اگر
آنها را به عقال عرضه كنند ،آنها بپذيرند ؛بهعبارتی عقال بهصورت بالفعل ارتکازی از آنها مطلع باشهند و
آنها را بپذيرند (خمينی ،روحالله ،کتا خلبیع .)31/3 ،بنابراين بدون اعتبار عقال ،ملکيت و زوجيهت ههيچ
ً
حقيقتی ندارند .طبعا در اعتبارات جزئيه اگر اعتباركننده امری را مطابق با قانون پذيرفتهشدۀ جامعهه اعتبهار
كند ،اعتبارش توسط جامعه پذيرفته میشود( .خمينی ،سيدحسن ،صص 303تا)305

 .5نقد و بررسی هرمنوتیک خطابی در حقوق ایران
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با انتشار نتاي تحقيقات پرلمان ،منطق خطابی در حقوق ايران بهويژه در دكترين حقوقی ،مطرح (نک:
كاتوزيان ،فلسفۀ حقو  ،ج )3و در آثار حقوقدانان تبيين شده است (نک :آقهايی ،مکتبهنا تفسنیر دا
حقو ؛ الشريف ،منطق حقو ؛ جعفریتبار ،فلسفۀ تفسیر حقو  ،سرخسر خی د کتا ) .پيش از بررسی
امکان پذيرش پيششرطها و مبانی طرحشده در كالم طرفداران اين رويکرد در حقهوق ايهران ،بايهد گفهت:
تفسير و استدلل حقوقی در اين الگو ناظر به جايی است كه در يک پرونهدۀ خها
شرايط خا

بها اوضهاع و احهوال و

آن ،قانون در دادگاه تفسير میشود و استدلل حقوقی در قالب ر ی دادگاه بروز پيدا میكند نهه

جايی كه تفسير قانون بدون نظرداشتن به مورد خا

و زمينههای ويژۀ آن انجام میشود.

پيششرطهای نظريات آنها در اين مقام در پن بند بيان و نقد میشود.
 .0 .4پذیرش نفی واقعیت عینی از قوانین
اعمال منطق خطابی در گرو اين است كه واقعيتی خارج از هههن حقهوقدان بههعنهوان حکهم و قاعهدۀ
حقههوقی وجههود نداشههته باشههد (الشههريف180 ،؛ صههص 339تهها .)380در فلسههفک پرلمههان ،حقههايق و
پيشفرضهايی كه نمايی از واقعيت بر آنها استوار است ،تنها از بهترين آزمايش انجامشده بر روی نظرات
ما ،تشکيل شده است و تمام استدللها بر اساس سيستم اعتقادی مخاطبان مدنظر پيشبينی میشوند (31
(Alan G,

ً
نقد :انکار حقايق در علوم انسانی بهمثابه انکار اعتباريات خطرناک اسهت .اصهول سوفسهطائی كسهی

است كه علم را اعتباری مهیدانهد .سهپردن بیضهابطک عنهان اعتباريهات بهه دسهت مفسهر نيهز چيهزی جهز
ً
عدمانضباط كه هاتا با حقوق در تعارض است ،بهدنبال نخواهد داشت .واقعيت اين است كه نظام حقهوقی،
منحصر در اعتباريات محض نيست كه توسط قانونگذار جعل شده است .حقوق طبيعی بههعنهوان حقهوقی
جاودانه و تغييرناپذير كه خاستگاهی الهی دارد و دربردارندۀ عدالتی تغييرناپذير است يا اعتبارات الههی كهه
بر مبنای مصالح و مفاسد حقيقی اعتبار شده است و ريشه در حقايق دارد ،جزئهی از نظهام حقهوقی اسهت.
درباره اعتبارات محض قانونگذار نيز فرض اين است كه او به نظامی كه قانونش در حيطک آن قرار میگيهرد،
آشناست و درصدد حفظ هماهنگی اين نظام است .كار بيهوده نمیكنهد و وسهايل را بههمنظهور رسهيدن بهه
اهداف به كار میگيرد و قانون را بهعنوان آنچه كه از منظر عموم افراد جامعه مقبوليهت داشهته ،اعتبهار كهرده
بهدنبال كشف ايهن اسهت

است .دادرس نيز در مرحلک احراز وجود يک موضوع اعتباری مثل ملکيت خا
ً
كه موجود اعتباری مورد اختالف در جهان اعتبار عقال تشخص پيدا كرده و عينيت اعتباری يافتهه اسهت يها

خير و در مرحلک صدور حکم بر آن هم ،گاهی كاری جز تطبيق و درک مصداق حکم كلی ندارد .اما گهاهی
در صورت حدوث تزاحمات در اعتبارات مختلف در امور جزئی خارجی كه احکهام كلهیای در مصهاديق
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دچار تزاحم میشوند ،نياز به اعتبار جديد دارد .بايد دامنک اجرای قاعدهای كه پيشتر مدنظر بوده اسهت را بها
تمسک به روح قانون ،تفسير غائی ،اصول عام حقوق يا اصول حقوق طبيعی يا يهک نظريهک حقهوقی ماننهد
نظريک منع سوءاستفاده از حق ،محدود كند .در نظام حقوقی ،مجموعهای از حقايق و اعتباريات جمع شهده
است كه روابط نفسالمری با يکديگر دارند و هيچيک لغويت ديگهری را اقتضها نهدارد .تفسهير ،تکميهل،
تضييق و توسعک آنها نيز بايد بر همين اساس انجام شود ،چنانكه در شرع نيهز تآسهيس اعتبهاری بهرخالف
ً
ً
اعتبارات شارع ،بدعت محسوب میشود و شرعا و عقال پذيرفتنی نيست (خمينی ،روحالله ،خنوخا خلهدخین ،
صص 223تا.)231
 .2 .5اذعان و التزام به نقص قانون
يکی از مبانی منطق خطابی ،اعتراف به نقص كيفی قوانين و وجهود خطها در قهانون اسهت (الشهريف،
180؛ پرلمان ،حقو

منطق معرفتشناسی ،صص 311تا.)315

نقد :نقص كمی قانون و لزوم تکميل آن با ساير منابع حقوق ،امر روشنی است؛ زيرا قانونگذار به تمهام
حقايق در دسترس قاضی در پروندهای خا  ،دسترسی نداشته و مقررهای ويژۀ پرونهدۀ او تصهويب نکهرده
است و قانون از اين نظر كامل نيست؛ اما دادرس در نظامی به قضاوت میپهردازد كهه اعتبهارات قانونگهذار
قسمتی از اعتبارات آن است نه تمام آن و اين نظام همک منابع حقوق را در بر میگيهرد .امها نسهبت خطها بهه
قانونگذار يا ناشی از جهل به تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر اعتبار مدنظر قانونگذار اسهت يها ناشهی از
ناتوانی از جمع مناسب بين مصالح و مفاسد اعتبارشده در كل نظام حقوقی است .اگر اعتبهارات قانونگهذار
جدا از ساير اعتبارات پذيرفتهشده در نظام حقوقی لحاظ شود ،اين اشکال وارد اسهت ،ولهی پهذيرش آن در
ً
كنار ساير اعتباراتی كه مجموعا نظام حقوقی را تشکيل میدهند به شرحی كه در بند قبهل گذشهت ،هرگونهه
نقصی را میزدايد.
 .3 .4نقد روشگرایی
مهمترين روشهايی كه در استدللهای حقوقی و تفسير قوانين در حقوق ايران مطرح است و در منطق
خطابی نقد میشود ،دستورات منطق صوری قياسی و آداب دانش اصهول فقهه در اسهتدلل و تفسهير اسهت
(الشريف ،صص 404تا .)413منطق صوری بهطور كامل نفی نمیشود؛ ولهی در كنهار آن منطهق حقهوقی
بهعنوان منطقی غيرصوری كه به مطالعه حجت می پردازد و با تآييد يا رد يک نظريه و نقد و توجيهه تصهميم
سروكار دارد ،مطرح میشود .در اين منطق ،دليل جدلی كه الزامی و غيرشخصی نيست ،جهايگزين قيهاس
برهانی میشود (پرلمان ،خستدالل حقوقی منطق حقوقی ،صص 302تا.)309
آيينهای تفسيری و استدللی دانش اصول فقه نيز چون در آن مسائل نه بهصورت خا

و جزئی ،بلکه
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بهصورت عام و بهشکل يک ساختار بررسی میشهود و تهالش میشهود قاعهدهای كلهی بهرای صهورتها و
ساختارهای مشابه تدوين شود و حتیالمکان استدلل بر اساس ساختار و صورت مسئله صورت پهذيرد و
مادۀ قضايا در نتيجهگيری استدلل مداخله نداشته باشد ،با مبانی منطق حقوق سازگاری نهدارد (الشهريف،
صص 404تا.)413
نقد :منطق ،چه قياسی و چهه غيرقياسهی ،رهنمودههای نتيجههگيهری و ابهزار كهار فکهری را در اختيهار
حقوقدان میگذارد و هر ابزار و آلتی بهخودیخود خنثی است .اگهر حقهوقدان از نتهايجی كهه بها كهاربرد
روشهای منطقی به دست آورده است ،رضايت ندارد ،بیشک بايد روشهای ديگری را انتخاب میكرد تها
نتيجک رضايت بخشتری به دست میآمد (ژ .كالينوسکی.)10 ،
دانش اصول فقه نيز در واقع روششناسی كشف اعتبارات شارع است و میتوان اعتبار را محور مباح
علم اصول قرار داد .برخی بر همين اساس ،ساختار جديدی را برای علم اصول پيشهنهاد دادهانهد (حسهينی
سيستانی.)44 ،
بنابراين اگر بخواهيم اعتبار شارع يا حتی قانونگذار را در احکام و مقررات كلی به دست آوريم ،دانهش
اصول فقه يکی از كاربردیترين ابزارهاست و درباره اعتبارات جزئی ،اين موردی نيست كه دانش اصول فقه
چنانكه از تعريف آن در كتب اصولی برمیآيد (آخوند خراسانی )9 ،برای تبيين آن وضهع شهده باشهد؛ امها
چون مباح تفسير الفاظ در اين دانش به ويژه مباح اصول لفظيه چيزی جز تبيين عرف و سهنت و بنهای
عقال نيست (خمينی ،روحالله ،خننوخا خلهدخینه ،صهص 303تها 305و صهص 819تها813؛ نهائينی،)313 ،
بهعنوان انتظارات و اندوختههای ههنی دادرس در قالب پيشفهمها و پيشداوریهای او كه سرمايک ابتهدايی
مفسر و نقطک شروع هر فهم و يکی از عناصر تشکيلدهندۀ افق ههن او و همچنين افق معنايی متن و يکی از
نقاط امتزاج اين دو افق است ،وارد فرايند فهم او میشود .اختالفاتی هم كهه در خصهو

خطابهات شهارع

درباره امکان تفاوت عرف زمان صدور و زمان وصول مطرح است ،در حقوق موضوعه منتفی اسهت؛ چهون
ً
نوعا اين دو زمان ،يکی است و اصل عدمنقل ،آسانتر پذيرفتنی است .البته روشهن اسهت كهه بههكهارگيری
نابهجای اين اصول يا افراط در استفادۀ از آنهها بههطوریكهه سهبب ناديهدهگهرفتن سهاير قهراين ،امهارات و
پيشفهمهای مفسر و درنتيجه عدم توجه به ساير اعتبارات شود ،حتی در دانش فقه هم پذيرفته نشهده اسهت
(خمينی ،روحالله ،خالجتهاد خلتقلید ،صص 33تا.)38
 .5 .4کشف و شهود نتیجه و نقش توجیهی دالیل
در هرمنوتيک مدرن ،چون متن فارغ از قصد گوينده تفسير میشود ،دللهت تصهديقی بههمعنهايی كهه
دانشمندان اصول فقه از آن ياد میكنند (نک :نوبهار ،صص 44تا )48كه دللت لفظ بر معنای مراد گوينده
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است ،جايگاهی ندارد و بهاعتقاد برخی بر تبادر مفهوم به ههن مفسر تآكيد میشود و تبادر درعينحهال كهه
تحتتآثير ساختارها ،قواعد و اعتبارهای نوعی قرار دارد ،امری شخصی است .در واقع ،دادرس خهود را در
معرض وزش معانی متبادر از متن قانون قرار میدهد تا فهمی پديد آيد كه در اثر كيفيت و ساختار ههن او و
كيفيت و ساختار متن شکل میگيرد (كيوانفر ،صص 13تا .)14مقصود از اين تبادر ،بهنوعی همهان چيهزی
است كه از آن به امتزاج افقها تعبير شد و در كالم برخی اشراق حقوقی ناميده شده است (كاتوزيان ،صص
55تا .)59بعد از حصول نتيجه ،فکر از نتيجه به استدلل میرسد (همان )22 ،و كار حقهوقدان توجيهه و
هدف توجيه اقناع مخاطبان است (جعفریتبار .)331 ،با نسبیشدن نتيجه ،استدلل هم كهه وسهيلک توجيهه
نتيجه است ضروری نيست و تالش میشود در روند استدلل تغيير ايجاد شود (الشريف )418 ،كهه امهری
ممکن است؛ زيرا در حقوق هم احراز صغرا و كبرای قياس ،يقينهی نيسهت و ههم عوامهل روانهی و مههارت
استدللكننده ،در فن خطابه و معانی بيهان ،شههرتها و عهادات و رسهوم اجتمهاعی ،باورههای مهذهبی و
اخالقی و ارزشهای پذيرفتهشدۀ طرف خطاب در اقناع مؤثر است و آن را نسبی میكند (كاتوزيان.)30 ،
نقد :تکثر دستاندركاران مؤثر در تحقق فهم دادرس ،در عمل بهگونهای پيچيده جلوه میكند كه گويها
ً
بدون الگو تحقق يافته يا اشراقی بدون استدلل بر دل او بوده است و دليل ،صرفا توجيهكنندۀ نتايجی است
كه از قبل به طريق شهودی و نه بحثی به دست آمدهاند تا مخاطبان را قانع كنند .اما در واقع ،شهود در اينجا
چيزی جز فعاليت ژرف و پرمايک خرد نيست كه به ميزان دقت و هوشمندی و تجربهک دريافتكننهده مربهوط
است كه با چيرهدستی میتواند مجموعک روابط و تسلسل قياسهای مضمر را به يکباره و بهدون گسهترش و
تقطيع آنها دريافت كند .حقوقدانی دارای اين وصف است كه برای غوطههورشهدن در فضهای يهک نظهام
حقوقی به توانی استنباطی و ملکهای از اجتهاد رسيده است كه افراد فاقد ايهن وصهف از شهنيدن آن قناعهت
وجدانی پيدا میكنند؛ اما نمیتوانند نحوۀ استنباط آن را از منابع حقوق در بادی امر دريابند .چنين عرفان و
شهودی را كه از آن در حقوق به شم قضايی تعبير میشود ،حتی میتوان به علومی مثل رياضی و هندسه هم
تعميم داد .و از آن در تعريف اجتهاد ،به ملکک استنباط تعبيهر شهده اسهت (آخونهد خراسهانی )151 ،و بهر
سرعت ادراک و دريافت و قوت حصول چيزی در ههن دللت دارد و بدون توسعک مفههوم شههود و عرفهان،
مشمول اين عناوين قرار نمیگيرد؛ زيرا مقصود از آن ،نيروی استنباط احکهام از دليهل اسهت كهه بههمنظور
تسلط بر دانشهای دخيل در استنبا ط بايد قبل از اشتغال به استنباط فراگرفتهه شهوند و بهدون ايهن دانشهها
چنين ملکهای برای فرد حاصل نمیشود .البته صرف اطالع از قواعد و دانشهها بهدون ممارسهت و تمهرين
سبب تحصيل ملکه نمیشود و عالوه بر آموختن دانشهای مقهدماتی ،ممارسهت بهر قواعهد آنهها تها حهد
حصول ملکه نيز ضرورت دارد .بنابراين مقصود از آن نه قوۀ قدسهيه اسهت كهه در تعهابير فقهها آمهده اسهت
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(عراقی )81 ،و نه ملکاتی كه با تمرين افعالی كه جزء آثار آن ملکات هستند ،حاصل میشوند؛ نظير ملکهک
شجاعت يا سخاوت كه در اثر تمرين و مداومت بهر جنهگ و حملهه يها بخشهش و اعطها حاصهل میشهود
(اصفهانی ،بحوث فی خألصول ،صص 1تا ،)1بلکه مهارتی اكتسابی است كه از علم به مبادی و ممارسهت
در تطبيق قواعد بر مصاديق ،تو مان به دست میآيد (مکهارم شهيرازی313 ،؛ حهائری اصهفهانی ،خلفصنول
خلغر ی فی خالصول خلفقهی .)101 ،
ازنظر نظری ،فهم تحتتآثير عوامل خودآگاه و ناخودآگاه ،هستی میيابد و عناصر غيريقينی فراوانی در
آن دخيل میشود؛ اما اين امر كه خا

علم حقوق نيست تا از اين نظر ،منطق خاصی را برای آن ضهروری

سازد و در بيشتر علوم انسانی وضعيت همين است ،مانع نزديکی افکهار در عمهل و شهکلگيهری اجمهاع و
ً
رويههای قضايی يکسان در موارد مشابه نيست؛ زيهرا اول ،دادرسهان موظهف بهه رعايهت حقهايق ،حقهوق
ً
طبيعی ،اعتبارات شارع و قانونگذار هستند كه اموری ثابت يا عمومیاند؛ ثانيا پيشفهمها و پيشداوریهای
ً
معتبر در ميان حقوقدانان تربيتشده در نظام حقوقی واحد ،اصول نوعی است ،بهه دليهل اينکهه منظهور از
پيشداوری ،استفاده از انتظارات و اندوختههای ههنی است كه نقطک شروع هر فهم و تفسيری است و بدون
آنها نه فهمی ايجاد میشود و نه پرسشی به ههن میآيد (ربانی گلپايگانی ،صص 101تها )101و پيهدايش
آنها اختياری نيست .بسياری از اين پيشفرضها برگرفته از خود قانون است .رعايت سنت و عرف و بنهای
عقال نيز ازجمله پيشفرضهای دادرس و انتظارات او از قانونگذار است .برخی از اين پيشفهمهای نوعی،
دستهبندی هم شدهاند؛ مثل بسياری از مباح تفسيری دانش اصول فقه از قبيل اصول لفظيه ،بهااينوصهف
كه افراد با پيشداوریهای يکسان به پرسش و پاسخ با قانونی مشغول میشوند كه رعايت اعتبار لحاظشهده
ً
در آن برای همه لزم است ،اصول به فهم يکسانی هم میرسند تا جايی كه میتهوان ايهن تبهادر شخصهی را
امارهای عقالئی بر تبادر نوعی دانست (صدر )831 ،و رويههای مشابه دادگاهها در عمل ،گواهی اسهت بهر
صدق اين ادعا.
 .4 .4عقل عملی جایگزین عقل نظری و جدل و خطابه جایگزین برهان
در منطق خطابی ،منطق نظری و علمی جای خود را به منطق عملی و اقناعی میدهد (الشريف ،صص
850تا890؛ كاتوزيان )35 ،و عقالنيت استدلل در گرو مقبوليت آن از منظر جامعه و محيطهی اسهت كهه
استدلل در آن صورت میگيرد (الشريف183 ،؛ پرلمان ،معقول نامعقول دا حقو  ،صن

55تها)50؛

زيرا مادۀ استدلل در اين منطق ،مشهورات و مسلمات است نه بديهيات و اوليات.
نقد :اينکه بسياری از بايدهای حقوقی متکی بر مشههورات اسهت ،پذيرفتهه اسهت؛ امها برههانپهذيری
ً
درگزارههای حکمت عملی هم ممکن اسهت ،زيهرا اول ،حکمهت عملهی فهرع بهر جههانبينهی اسهت و در
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ً
قياسهای حکمت عملی نوعا صغرای «هست» و كبرای «بايد» است كه چون نتيجه تابع اخهس مقهدمات
ً
است ،نتيجه «بايد» خواهد بود (جوادی آملی ،مباد خال دا قرآن ،صهص 80تها)82؛ ثانيها ،حکمهت
عملی نيز گزارههای بديهی مستقل دارد؛ مانند عدالتداشتن خوب است و ظلمكردن بد است .ههر علمهی،
نظريات خود را از ضروريات مناسب خود میگيرد (جوادی آملی ،فلسفۀ حقنو برنر ،صهص 19تها 33و
 )35و اينکه قضيهای درعين حال كه از مشهورات يا مسلمات است از بديهيات نيز باشد ،با مانعی روبههرو
ً
نيست؛ ثالثا ،عقل عملی درحقيقت نتيجک قياس تفريعی از قياس عقل نظری است؛ يعنی عقل نظری آنچهه
را بهطوركلی درک كرده است بر جزئيات منطبق میكند و از آن قياس كلی ،قياس كوچکتری كه مربوط بهه
ً
عمل است ،ترتيب میدهد؛ مثال از قياس (هر راستی نيکوست و هر نيکهويی را بايهد انجهام داد ،پهس ههر
راستی را بايد انجام داد) كه مربوط به عقل نظری است ،قياس (اين راستی است و هر راسهتی را بايهد انجهام
داد ،پس اين را بايد انجام داد) تفريع میشود كهه مربهوط بهه عقهل عملهی اسهت (حهائری يهزدی ،صهص
332تا .)339ساير شرايط لزم برای اينکه نتيجک برهان يقينی باشد؛ ازجمله ضرورت ،دوام و كليت در صدق
نيز در مسائل علم حقهوق ههم میتوانهد حاصهل شهود (جهوادی آملهی ،مبناد خالن

دا قنرآن ،صهص

388تا.)385
اينکه معيار اعتبار عقل عملی ،مقبوليت آن از منظر جامعه و محيطی است كه اسهتدلل در آن صهورت
ً
میگيرد ،هرچند صرفا در اعتبارات محض (نه اعتبهارات شهرعی) كهه توسهط قانونگهذار اعتبهار میشهوند؛
ً
پذيرفتنی است ،اما اين مقبوليت عمومی صرفا از طريق تصويب قانون توسط نمايندگان جامعه احرازشدنی
است و دادرس هم در اعتبارات جزئی نمیتواند با استناد به لزوم مقبوليت اعتبار ،امری را برخالف اعتبارات
قانونگذار اعتبار كند و اين همان چيزی است كه تحتعنوان عمومیبودن اعتبارات عقاليی بيان شد.
دربارۀ نقش خطابه در استدللت حقوقی هم به نظر میرسد قواعد حقوقی همان اندازه كه از اهميهت
برهانی برخوردارند ،ارزش خطابی نيز دارند .دادرس چنانكه به جنبک عقالنيت استدلل و تمسک بهه امهور
معتبر توجه دارد ،بايد به جنبک خطابی آن نيز توجه كند ،نه خطابهای كه هنر تحريهک ديگهران بها اسهتفاده از
حربک احساسات است ،بلکه هنر اقناع عموم از راه ارائک دليل بهمنظور تآثيرگذاردن بر فکر يا كردار مخاطبان.
اقناع مخاطب از شايستگیهای اخالقی دادرس يا توانايی سخنوری وی يها تحريهک احساسهاتش نيسهت،
بلکه ناشی از احتجاج و استدلل به امور معتبری است كه لباس خطابه پوشيدهاند .در واقهع ،همهان قضهيک
اخباری و قياس برهانی ،بهشکل شرطی ،دستوری و امری در قالب خطابه بيان میشود .به جای آنکه گفتهه
شود سقراط انسان است و همک انسانها میميرند ،پس سقراط میميرد ،گفته میشود ای سقراط اگر تو يهک
انسان هستی بايد خود را برای مرگ آماده كنی (برمن،

.)339
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نتیجهگیری
 .3از همافزايی هرمنوتيک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان ،الگويی در روششناسی دانش حقوق
ظهور يافت كه میتوان از آن به هرمنوتيک خطابی در حقوق ياد كرد .در اين الگو در رسيدگیهای مهوردی
قضائی ،عدالت بهعنوان يک مفهوم راهنما كه در يک تبادل مکالمه ،بازفهم میشود و در شرايط نامشخص،
اقناع وجدان مخاطبان معقول و متعارف ،معيار تشخيص آن است ،عمل میكند و بعد از فههم هرمنهوتيکی
نتيجه بهكمک اين مفهوم راهنما ،كار حقوقدان چيزی جز توجيه نتيجهه بها ابزارههای خطهابی بهرای اقنهاع
مخاطبان نيست تا باور كنند او تصويری اجتنابناپذير از واقعيت ارائه میدهد.
 .8شکلگيری اين الگو بر پايک توجه به موضوع اعتباريات در علوم انسانی است .در اموری نظير حقوق
و اخالق در اساس هر حقيقت ضروری دست كم يک عنصر قراردادی نهفته است كه بر اسهاس توافقهات و
التزامات ميان گروههای مختلف نهاده میشود.
 .3در نظر فيلسوفان مسلمان ،اعتبار عقاليهی امهری عمهومی اسهت كهه يگانهه مقيهاس عقالنهی در آن
عدملغويت اعتبار است؛ يعنی همک كسانی كه با آن اعتبار سروكار دارند بايد بهصورت بالفعهل ارتکهازی از
آن مطلع باشند و آن را بپذيرند و هر فرد و هر دسته كه در يک نظام حقوقی منسجم چيزی را اعتبار میكنهد،
بايد اعتبار او بهگونه ای باشد كه با ساير اعتباراتی كه در اين نظام عينيهت اعتبهاری يافتههانهد ،جمهع شهود و
لغويت آنها لزم نيايد.
 .4نظام حقوقی ،منحصر در اعتباريات محض كه توسط قانونگذار جعل شدهانهد ،نيسهت تها ايهرادات
طرحشدۀ طرفداران اين الگوی جديد بهكار افتد و لزوم طهرح الگهويی جديهد اقتضها يابهد؛ بلکهه در نظهام
حقوقی ،مجموعهای از حقايق و اعتباريات جمع شدهاند كه روابط نفسالمری با يکديگر دارند و هيچيهک
لغويت ديگری را اقتضا ندارد .تفسير ،تکميل ،تضييق و توسعک آنها نيز بايد بر همين اساس انجام شود.
 .3دانش اصولفقه از كاربردیترين ابزارها در دانش حقوق اسهت؛ ازايهنرو كهه روششناسهی كشهف
اعتبارات شارع است و اعتبارات شارع هم جزئی از نظام حقوقی است و نيهز مباحه تفسهير الفهاظ در آن،
چيزی جز تبيين عرف و سنت و بنای عقال نيست كه بههعنهوان انتظهارات و اندوختهههای ههنهی دادرس در
قالب پيشفهمها و پيشداوریهای اوست كه سرمايک ابتدايی مفسر ،نقطک شروع هر فههم ،يکهی از عناصهر
تشکيلدهندۀ افق ههن او و همچنين افق معنايی متن و يکی از نقاط امتزاج اين دو افق است.
منابع
ابنسينا ،حسينبنعبدالله ،خالشااخت خلتنبیهات ،شرح نصيرالدين محمدبنمحمد طوسی و شرح الشرح قطبالدين
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.3191
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پرلمان ،شاييم« ،استدلل حقوقی و منطق حقوقی» ،ترجمک دكتر حسن حبيبی ،منطق حقوقی خنفواماتیک حقوقی،
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ههههههههههههههههههههه ،فلسفۀ حقو برر ،بهتحقيق :سيدابوالقاسم حسينی (ژرفا) ،قم :اسراء.3125 ،
ههههههههههههههههههههه ،مباد خال

دا قرآن ،بهتحقيق سيدحسين شفيعی ،قم :اسراء.3120 ،
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چکیده
تفکیک اوامر مولو ی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است .در ایتج تاتتارز از قریت
ٔ
مقایاه سه گونه از اوامر شرعیز یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و
نمونهکاوی در مثالهای مشهور امر ارشادی و نیز
مولوی قریقیز به مؤلفههای اصلی در شکلگیری اوامر ارشادی و مولوی میرسیم نتایج تحقی نشتا میدهت کته
شخصی .حقوقی موال در تحریک عب به ستوی اناتام
عنصر محوری در اوامر مولویز استفاده از تایگاه مولوی .و
ِ
ً
فعل اس.؛ اما اوامر ارشادی در تایی معنادار اس .که یا اساسا مولویتی وتود ن ارد یا موال به دالیلتی از مولتویت
برای برانگیختج عب استفاده نمیکن ز بلکه براي ایج منظور از روشهای دیگری همچو بیا ِ مصالح و مفاست بهتره
ً
قالب اناام یا ترک فعل توسط عب است .و فقتط شتیوه و ابتزار
میبرد در هر صورت موال در هر نوع از اوامرز واقعا
ِ
ب
مصتلح .ماتتقل داشتتجز ترتتب ثتوافز فقت ا عقتافز
تحریک متفاوت اس .نتایج تحقی نشتا میدهت کته
ِ
حکم ماتتقل عقلتیز تأسیاتی یتا
مرتبطبود به امور دنیوی یا اخرویز
ِ
وتود قلب حقیقی یا صوریز وتود یا ع م ِ
ِ
تأکی یبود و هیچیک مالکی تامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیا.
واژگان کلیدی :امر ارشادیز امر مولویز مولوی.ز مصلح.ز مفا ه
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مقدمه
مشهور اوامر یا احکام شرعیز تقایم آ به مولوی و ارشادی است .از دیربتاز ایتج
از تقایمبن یهای
ِ

ارتکاز در میا دانشیا فقه وتود داش .که دستورات شارع همگی از یتک ستنخ نیات.ز لتذا اصتولیا در
بایاری از موارد باوتود آنکه با امرهای شارع مواتهان ز اما معتق نت ایتج اوامتر نمیتوانت مبنتای فتتوای
شرعی باش ؛ زیرا از سنخ ارشادی اس .و از دایرۀ نصوص قانونی شریع.ز خارج و فاق قابلی .برای استناد
فتوایی و استخراج حکم شرعیان
برای مثالز امر به لزوم اشهاد در بیع (بقره)828 :ز امر به نکاح برای رفع فقتر (یتزدیز العروة الرثقی ز
)184/5ز امر به استعاذه در هنگام قرائ .قرآ (ترتانیز  )398/3و نمونههایی از اوامری اس .که برخی
از فقها با تصریح به ارشادیبودنشا ز فتوا به وتوف یا استحباف مأموربه ن ادهان مالاتی اول درایجبتاره
میگوی  « :چنا که بایاری از اوامر وارد ش ه اس .در اقعمه و اشربه که نا و گوش .و شکر بخوری و
سیر و پیاز و امثال ایجها مخوری و معهذا کای قائل نش ه به وتوف یا استحباف اول یا حرم .و کراهت.
ثانی » (لثامع صاحبیوان ز )003/7
درخور ارزیابی اس « :.وقتتی در روایت .گفتته
عبارات برخی از محققا معاصر نیز در همیج راستا
ِ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ُّ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
َ َ َ َ َْ َُ َ َ َ
ُ
ُ
ور و قر ِمط بتیج الحترو ِ ف ِتَّ ذ ِلتک أتت ر ِبصتباح ِة
شودِ :ال دواتک و أ ِقل ِتلفة قل ِمک و فرج بیج الاط ِ
ْ َ ِّ
الخط؛ نمی توا از آ حکم شرعی استنباط کرد و فتوا به استتحباف زدود ببتار از دواتز درازکترد زبانت
قلمز فاصلهان اختج بیج سطور و داد» (علی وس.ز فیه ة مصلحتز )300
در دان اصول فقه نیتز ضترورت تفکیتک میتا امتر مولتوی و ارشتادی نمودهتایی دارد کته ازتملته
روایتات
معرو تریج آ بحث برائ .اس.؛ آناا که مشهور اصتولیا بترخال اخباریتا ز حاتم فتراوا
ِ
احتیاط را حمل ب ر ارشادی .کرده و از ایج رهگذرز نصوص آمره به احتیاط را بته حاشتیه رانت ه و راه را بترای
تثبی .اصل برائ .هموار ساختهان (انصاریز فوائد االصثلز )107/3؛ نمون دیگری از ثمترات ت استازی
اوامر ارشادی و مولوی را میتوا در بحث تاامح در ادل سنج مشاه ه کرد (هما ز )123
رو در مقام استنباط حکم شرعیز کافی اس .به ایج نکتته توتته

برای کشف ثمرات عملی تحقی پی
ِ
شود که آمیختج امر ارشادی که ویژگیهایی نظیر فق ا ثواف و عقاف ماتقلز قابلی.ن اشتج بترای امتثتال
عبودیز فق ا اقاع .و عصیا ز قابلی.ن اشتج برای استناد فتوایی و را داراس .با امر مولوی کته واتت
ایج خصوصیات اس.ز تا چه ان ازه میتوان سبب انحرا در مایر استنباط حکم شرعی باشت برختی از
اوامر وارد در نصتوص دینتی کته بته نظتر میرست ههتور در
معاصرا معتق ن که بعی نیا .بایاری از ِ
استحباف دارن ز در واقع از نوع ارشادی باشن که درنتیاه فتوا به استحباف یا وتوف در آ مواردز نادرس.
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خواه بود (هم انیز )828/30
در ایج نوشتار در پی دستیابی به عناصر کلی ی در شکلگیری اوامر ارشادی و مولوی هاتتیم پرست
اصلی ایج تاتار آ اس .که ماهی .اوامر ارشادی و مولوی به چه عناصر و مؤلفههایی واباته اس.؟ برای
دستیابی به پاسخز با کاوی

نمونههای مشهور و مورد اتفاق از اوامر ارشادیز پس از کشف عوامل بنیتادیج

مولتوی استتحبابی از یتک ستو و
امر ارشادی و مولوی تواناتهایم مرزی شفا میا اوامر ارشادی با اوامر
ِ

مولوی قریقی از سوی دیگر ترسیم کنیم اهمی .ایتج مرزیتابی در آ است .کته شتباه.های میتا
اوامر
ِ
سه ٔ
گونه مذکورز سبب خلط ناصواف آ ها در کلمات برخی از بزرگا ش ه اس.

نگاهی به تحقیقات مشابه حاکی از آ اس .که هنوز پرس های بیپاسخی در خصوص ایج موضتوع
ِ
کلی ی وتود دارد؛ عرفصالحی در مقال «نگاهی نو به مولوی و ارشادی و برآینت روششتناختی آ »ز بته
بیا روششناسی و ارائ سناه های تمایز ارشادی از مولوی پرداخته و بر ایج باور اس .که بهتریج میتزا در
ت اسازی مولوی از ارشادیز سناهای اس .کهج که از سوی دانشمن ا قبل از شیخ انصاری مطرح شت ه
دنیوی محضبود ِ اوامر ارشادی در برابر اوامر مولوی که ناهر به امور اخرویان
اس .که عبارت اس .از
ِ
او معتق اس .سایر مالکهایی که بع ها از سوی فقها مطترح شت ه است.ز کتارایی الزم را نت ارد (صت
73تا)90
فرحزادی در نوشتار «امر ارشادی و مولوی در اصتول شتیعه»ز موضتوع اوامتر ارشتادی و مولتوی را از
مباحث ماتح ث علم اصول داناته که چن ا هم مورد اقبال دانشمن ا واقع نش ه اس .نگارن ۀ متذکور
ً
در تمعبن ی خود به ایج نتیاه رسی ه اس .که اگر امر شرعی در خصوص حکم عقتل وارد شتود و ضتمنا
حمل آ بر مولوی.ز ماتلزم محال باش ؛ آ امرز ارشادی خواه بود و در بیر ایج صورتز مولوی است.
او اوامر ارشادی را فاق قلب و بعث حقیقی داناته و آ را امری صوری و هاهری تلقی کرده اس( .ص
03تا)98
ٔ
فاضل هی تی در تاتار «اوامر مولوی و ارشادی» به بررسی رابطه اوامر ارشادی و مولوی بتا اخبتار و
ً
انشاز حکم وضعی و تکلیفی و نیز احکام عقلی پرداخته اس .و ایج اصل که امر ارشادی صرفا در متواردی
اس .که در آ ز حکم عقلی وتود داشته باش را نق و انکار کرده و بر ایج باور اس .کته هرگتاه متوال از آ
نظر که عاقل یا عالم به بیب یا واعظ و دلاوز اس.ز سخنانی داشته باش ز دستورات ارشادی تلقی خواه
ٔ
ضتابطه عتامی
ش او در پایا ز یادآور ش ه اس .که در موارد شک در مولوی یا ارشادیبود ز اصل اولی و
برای تفکیک وتود ن ارد (ص

87تا)10

شناستی اوامتر
ایج نوشتار به دالیلی متمایز اس .که عبارتان از :نتتایج تحقیت در خصتوص چیاتی
ِ
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ارشادیز متفاوت با چیزی اس .که در تاتارهای مشابه به چشم میخورد؛ روش دستیابی به نتایج نیز تازه
نهاد ارشادیز مولوی استحبابی و مولوی قریقی نیز -کته کتاربرد
اس .و درنهای.ز تفکیک واضح میا سه ِ
بایاری در میا دانشیا فقه و اصول دارد– را میتوا از نقاط ب یع تحقی دانا.

وصف اوامر شرعی قرار گرفته و گاه بتهعنوا صتفتی
در آثار دانشیا اصولز ارشادی و مولویبود ز گاه
ِ

برای حکم شرعی (اصفهانیز نهایه ال رایه فی شرح الکفایهز 137/8؛ خوئیز دراسات فر للرا االصرثلز
 ) 820/1مطرح ش ه اس .برخی محققا معاصر بر ایج باورن که مقاتم ارشتادی و مولتوی را نمیتتوا

داعی تعل داعی نیا .و انگیزۀ (داعی)ز داختل در
حکم شرعی دانا.؛ چراکه حکمز چیزی تز انشاء به ِ
ماهی .حکم اس .بر ایج اساسز ارشادیات که انشاء به داعی ارشادن را نمیتوا از اقاام حکم تلقی کرد

(عرفصالحیز )78
ٔ
صر نظر از اینکه تحلیل مذکور درباره ماهی .حکم شترعی و دخالت .داعتی در حکتم تتا چته حت
پذیرفتنی اس.ز بای گف .که در بایاری از استعماالتز مقصود از اوامر و نتواهی شترعیز همتا احکتام
شرعی اس .و ایج دو اصطالح به تای یک یگر به کار گرفته شت ه است.ز روشتی کته تحقیت حاضتر نیتز
کموبی از آ متابع .کرده اس.
ً
در تعریف اوامر مولوی و ارشادیز اتماال میتوا بیا کرد که از منظر دانشیا اصولز دستهای از اوامر
شرعی ماهی .قانونی و تشریعی دارن که مخالفت .بتا آ عصتیا و گنتاه محاتوف میشتود و عتالوه بتر
گرفتارش در مفاس ذاتی موتود در آ ز به عقاف و عذاف الهی نیز منار میشتود در مقابتلز دستتورات
ً
شرعیای وتود دارد که صرفا راهنمای بهسوی برخی مصالح یا مفاس خارتیان ز مخالف .با آ ز سرکشی
و عصیا موال محاوف نمیشود و فقط به ازدس.رفتج مصالح ذاتی عمل منار میشودز اما عقاف الهی را
بهدنبال ن اردز گون نخا .را امر مولوی و قام اخیر را ارشادی مینامن
در ایج تاتارز ماهی .ایج دو نوع امر شرعی از دی گاه اصولیا بررسی میشود و سپس بتا نگتاهی بته
آنچه در خصوص تعریف و بیا ویژگیهای اوامر مولوی و ارشادی در آثار فقهی و اصولی مطرحشت هز بته
تحلیل ایج انظار و بیا نظری برگزی ه میپردازیم
 .1دیدگاههای اصولیان
عصارۀ آنچه در کلمات اصولیا در ایج موضوع وتود دارد را میتوا در موارد ذیل خالصه کرد
أ .در برخی آثار فقهی و اصولیز اصطالح حکم ارشادی در برابتر حکتم مولتویز تشتریعیز شترعی و
تعب ی آم ه اس( .انصاریز االجتهاد ة التیلیدز 052؛ هموز رسائل فیهیةز 51؛ رشتیز 525؛ شهرستانیز
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085؛ هم انیز 41/4؛ تزایریز  )085/5از دی گاه برخی اصولیا ز اوامر مولوی و ارشادی قایم یک یگرز
متبایج و فاق تامع هاتن و درنتیاهز ارادۀ هر دو در یک استعمال واح ناممکج اس( .قباقبتایی یتزدیز
حاشیة المکاسبز 38/3؛ نائینیز 0/8؛ اصفهانیزنهایه ال رایه فی شرح الکفایهز 90/0؛ ص رز بحرث فر
للا االصثلز 038/0؛ روحانیز  )073/0اما در نقط مقابلز گروهی دیگر معتق ن اوامر مولوی و ارشادی
اختال ذاتی ن ارد و تنها نقط افتراقشا ز در دواعی و انگیزههاس.؛ ب یج معنا که امر ارشادیز امر به داعی
ارشاد و امر مولویز امر به داعتی مولویت .است( .حکتیمز 130/1ز309؛ روحتانیز  )180/0بتر همتیج
اساسز امر و قلب میتوان معنایی اعم از ارشادی و مولوی داشته باش ؛ زیرا ارشادیبود و مولویبتود ز
از قبیل دواعی و انگیزه هاس .نه معانی تا اینکه استعمال قلب در هر دوز استعمال لفتظ در اکثتر از معنتای
واح باش (شهی ی تبریزیز  )03/3در راستای همیج نگرش اس .که محق اصتفهانیز امتر ارشتادی را
داعی تعل داعی معرفی میکن (اصفهانیز نهایه ال رایه
انشاء به داعی بیا مصالح و امر مولوی را انشاء به ِ
فی شرح الکفایهز  )107/8مشابه ایج مضامیجز گاه در کلمات برخی اصولیا ایجگونه مطرح میشتود کته
ه
امر ارشادیز ایااف فعل اس .به داعی وصتول بته مالکتات کته ایتج مالکتات همتا مرشت الیته است.

(انصاریز االجتهاد ة التیلیدز  )832یا امر ارشادی آ اس .که بهعنوا قری احراز مصالح وارد ش ه اس.
(سبحانی تبریزیز  )188/8یا اینکه داعی و برض در امر ارشتادیز بیتا حتال متعلت است.؛ یعنتی بیتا
میکن که در متعل امرز مصالح و منافعی وتود داردز اما برض در امر مولویز بیا مصالح متعل نیا.؛
بلکه تحریک عب اس .در تایی که محرک دیگری وتود ن ارد (اصفهانیز ابوالحاجز وسیلة الوصول التی
حقائ األصولز  )399/3به دیگر بیا ز گفته ش ه که در امر ارشادی هیچگونه تحریکی از سوی موال راتع
ً
به عب وتود ن ارد؛ آنچه موال اناام میده صرفا بیا صالح و ُرش اس .و ایتج عبت است .کته بایت بتا
انگیزۀ درونی بهسوی اناام فعل مصلح.دار حرک .کن ؛ اما در امر مولوی موالس .که با ایااد انگیزه در
عب ز او را بهسوی اناام کارهایی که به صالح عب تشخی

داده اس.ز سوق میده (کمرهایز )313/3

ب .در امر ارشادیز بعث و قلب حقیقی وتود ن اردز بلکه ایجگونه اوامترز تنهتا در قالتب و صتورت
قلب بیا میشون ز لذا در خصوص آ بایاتی واژۀ بعث صوری بهمعنای بعثی که مارد و خالی از قلتب
نفاانی اس .به کار برده شودز اما امر مولوی مشتتمل بتر بعتث حقیقتی است( .مشتکینیز 70؛ قزوینتیز
023/8؛ مکارم شیرازیز )302/3؛ به دیگر بیا ز اوامر ارشادی بهصورت قلب و در هیئ .صیغ امتر بیتا
میشون ز اما در واقع ِاخبار صر ان برخال اوامر مولوی که انشاء قلبان (روحتانیز 007/0؛ شتبیری
زناانیز  )182/3در امر ارشادیز هیچ اراده یا کراهتی (حب و بغض) در نفس آمر وتود نت ارد (حاتینی
فیروزآبادیز  )81/1ا ما در مقابلز برخی دیگر از فقهاز امر ارشادی را امر و قلبی حقیقی داناته و تصتریح
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کردهان که قلببود امر ارشادیز امری وت انی اس( .عراقیز  )803و تفاوت ارشادی و مولوی را نته در
ناحی ِاخبار و انشاء که در ناحی داعی و انگیزه است( .همتوز 838تتا831؛ روحتانیز 800/3تتا )807در
همیج راستاز یکی از پژوهشگرا معاصر بر ایج نکته تأکی میکن که ارشادیبود امر و نهی باوتود اراده و

کراه .در ِآمر و ناهی منافات ن ارد (علی وس.ز فیه ة لیلز )830

ج .امر ارشادی دالل .بتر وتتوف یتا استتحباف نمیکنت (مالاتیز محمت تقیز رةضرة المتیری ز

893/9؛ انصاریز االجتهاد ة التیلیدز 830؛ قباقبایی قمتیز مبران مههراا الصرالحی ز 103/1؛ همتوز
ب
مصتحح عبادیت .نیات .و نمیتوانت عبادتستاز
دراساتها م الفیهز  )300/1بر ایج اساس امر ارشادیز
ِ
باش برخی ایج معنا را ایجگونه بیا میکنن که امر ارشادیز صالحی .مقربی .ن ارد و ازایجرو شبیه اوامر
توصلی اس .که فاقت صتالحی .عبادیستازی افعالانت (ختوییز التهیری ز 091/0؛ تزایتریز 072/3؛
بانوردیز )820/8
د .شخ

مطیع در اوامر مولویز عالوه بر دستیابی به مصالحی که در ذات فعل مأم هوربته وتتود داردز

ماتح ثواف نیز میشود و البته عاصی نیز ضمج ازدس.داد ایج مصالح به حکتم عقتل ماتتح عقتاف
خواه بود؛ اما اوامر ارشادیز ثوافساز یا عقتافآور نیاتتن (همت انیز 30/3؛ ایروانتیز 10/3؛ شتهی ی
تبریزیز 29/3؛ مشکینیز  )73نزد عر و عقال بیر از مصالح فعل مطلوفز چیز دیگری بر اوامر ارشادی
ً ِ
ه
مترتب نمیشود و آنچه بر امر ارشادی مترتب اس .صرفا مصالح و مفاس مرش الیه اس.؛ تعابیری نظیتر
ب
ب
ب
«ال یترتب علیه إال ما یترتب علی المرش إلیه» یتا «و األمتر اررشتادی یت ور مت ار األمتر المرشت إلیته»
بهخوبی گویای ایج نظریه اس( .خوییز الهدایة ف االصثلز 890/1؛ شهرستانیز )821
ه
برخی اصولیا ز حکم ارشادی را تابع مرش الیه معرفی کردهان که به نظر میرست مضتمو مشتابه بتا
آنچه گذش.ز مرادشا بوده اس( .تزایریز )523/5؛ به دیگر بیا ز مخالف .با امر ارشادیز برخال امتر
مولوی وتوبیز عصیا و گناه نامی ه نمیشود و ِّ
مضر به ع ال .نیات( .مالاتیز محمت باقرز 134/40؛
ِ
خوییز معجا رجال الحدیثز 012/4؛ شبیری زناانیز  )0335/8هما گونه که اقاع .اوامتر ارشتادی
نیز ثواف و قربی ن ارد و مخالفت ُبع ی از ساح .موال ایااد نمیکن (هما ز  )508/4بر همیج اساسز
برخی اصولیا با ارشادانگاشتج امر خ اون به حضرت آدم(ع) مبنیبر اتتناف از درخ .معهتودز بتر ایتج
باورن که مخالف .با ایجگونه دستورات الهی را نیز نمیتوا گناه نامی (بهبهانیز )525/0
ه خطاف مولویز بیانگر حکمی اس .که از موال بما هو موال صادر ش ه اس.ز اما ارشتادی آ است.
که ازنظر مولوی .صادر نش ه و از شؤو مولوی .موال نیا .در ارشادیاتز حیث صت ور حکتم ازستوی
شارع نه حیث موالبود ز بلکه حیثی .ناصح و مرش بود اوس( .اصفهانیز نهایه ال رایه فی شرح الکفایهز
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442 /0؛ ص رز مباحث االصثلز 145/1؛ روحانیز 033 /5تا)034
و .هرتا که عقل حکم استقاللی اس.ز حکم صادرش ه از شارع در آ خصوص ارشادی خواه بتود
(مظفرز 044/4تا )048؛ برخی اصولیا ز امر مولوی را هما امر تأسیای و امر ارشتادی را متتراد بتا امتر
تأکی ی انگاشتهان (هما ز  )890/8اما گروهی دیگر معتق ن حکمی ارشادی اس .کته از تعتل حکتم
مولوی در آ موردز محذورهای عقلی همچتو لغویت.ز دور یتا تالاتل الزم آیت ؛ ماننت اوامتر اقاعت.
ب
الله و ُ
اقیعوا َ
الر ُسول) که مولویبود آ ماتتلزم اقتاعتی دیگتر و درنتیاتهز لتزوم تالاتل است.
(اقیعوا
(هما ز 817/3؛ مشکینیز )70
ز .برض در امر ارشادیز منفع .دنیوی اس .و مراد از امرونهی ارشادیز قلبتی است .کته فایت هاش
دنیوی باش و ثواف اخروی ن اشته باش ؛ به دیگر بیا ز امر ارشادی آ اس .که متعل به امور دنیوی اس.
و مختتالفت بالمتتانع استت( .مالاتتیز محمتت تقیز لثامررع صرراحبیوان ز  833/3و 038/3؛ مالاتتیز
محم باقرز رةضة المتیی ز 095/9؛ هما ز 007/38؛ صتاحبتواهرز  )190/89امتا در مقابتلز برختی
ً
معتق ن تعل به امور دنیویز الزاما نشا ارشادی .نیات( .شتبیری زناتانیز  )7710/83و امرهتایی کته
ٔ
درباره تکالیف مربوط به برخی خوردنی ها یا اتتناف از افعالی که مفاس دنیوی چو فقترز مترض و بته
دنبال میآوردز همگی تعب محض و مولوی است .و بتاوتود دربرداشتتج مصتالح دنیتویز نبایت آ هتا را
ارشادی تلقی کرد (عراقیز )803
ح برخی معاصرا پس از تتبع کاربردهای گوناگو اوامر ارشادیز به ایج نتیاه رسی هان که اصتطالح
ارشادی دو کاربا .متفاوت دارد :گاه به امری که تعل شارع در خصوص آ لغو اس.ز اقالق متیشتود؛
نظیر اوامر اقاع .و گاهز اموری که ماعول شارع مق سان ز ارشادی نامی ه ش هان ؛ نظیر امر به وفتای بته
عقود (که ارشاد به حکم وضعی لزوم عق اس).ز امر به اتزاءز شرایط یا موانع مأموربه و نیز امتر در تتایی
ٔ
درباره آ قضاوت قطعی دارد (نظیر امتر بته امانتت اری یتا دفتاع از ختود)ز همگتی نمونتههایی از
که عقل
ماعوالت شارع اس .که در لاا اصولیا بهعنوا ارشادی نامگذاری ش هان برایج اساسز میتتوا امتر
ارشادی را به ارشادی مولوی و ارشادی بیرمولوی تقایم کرد (علی وس.ز فیه ة لیلز  )833از سوی دیگر
ً
ع های دیگر از همعصرا بر ایج دی گاه اصرار دارن که اساسا احکام ارشتادی در تتایی است .کته در آ ز
تشریع ممکج نباش ؛ ب یج معنا که اگر حکمی از سوی شارع در حتوزۀ تشتریع وارد شت ز دیگتر نمیتوانت
ً
حکم ارشادی تلقی شودز چراکه حوزۀ تشریعز تایگاه مولوی .اس .که بتا موضتع ارشتاد کتامال متبتایج و
متفاوت اس( .اراکیز محاجز )827
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 .3تفاوت اوامر ارشادی با اوامر مولوی استحبابی
اصولیا ز اوامر مولوی را به وتوبی و استحبابی و نیز نفای و قریقی تقایم کردهان (مظفرز )138/3
مولوی استحبابی و امتر
گام بع ی ایج تحقی ز مقایا میا سه گونه از اوامر شرعی اس :.امر ارشادیز امر
ِ

مولوی قریقی ه

از پرداختج به چنیج مقارنهای و ارتباط آ با موضوع تحقی آ اس .که ایتج مقایاته

می توان به شناخ .بهتر ماهی .اوامر ارشادی و تفاوت آ با اوامتر مولتوی مناتر شتود؛ ازایتجرو در ایتج
ماالز به تفاوتهای میا اوامر ارشادی با اوامر مولوی استحبابی -که گاه بهدلیل مشابه .هتاهری درهتم
آمیختهان  -اشاره میکنیم
مولوی وتوبی و امر ارشادی اس.ز زیرا واضح اس .که
آنچه بینیاز از توضیح اس.ز تفاوت میا امر
ِ
ایج تفاوت را بایاتی در عقاف ُتا.؛ به ایج معنا که مخالف .با امر مولوی وتوبی عقافآور اس.ز حتال
ه
آنکه عصیا ارشادیاتز عقابی بهدنبال نمیآورد و فقط به محرومش از مصالح مرش الیه میاناامت امتا
مولوی استتحبابی است.؛ بت یهی است .کته
گره دقیقی که بای گشوده شودز تفاوت میا امر ارشادی با امر
ِ

تفاوت ایج دو نوع امر را نمیتوا در عقاف دانا.ز زیرا مخالف .هیچکت ام از آ هتا عقتافآور نیات .از

سوی دیگرز ثواف نیز نمی توان فارق مناسبی برای تمایز ایج دو نوع از اوامر شترعی باشت ؛ بت یج معنتا کته
نمی توا ادعا کرد ماتحبات مولوی برخال اوامر ارشادیز ثتواف دارد؛ چراکته در شتریع.ز ماتتحباتی
وتود دارد که بهخودیخودز فاق ثواف اخرویان و از آ به ماتحبات توصتلی یتاد میشتود؛ بترای مثتال
گفته ش ه که نکاح یا انفاق و یاری تهی ستا از زمرۀ ماتحبات توصتلیان ز چراکته در ایجگونته اوامترز بتا
فرض فق ا قص قرب .نیز برض شارع حاصل میشودز اگرچه ثوابی در کار نخواه بود واضح اس .که
در تمام توصلیات (چه واتب و چه ماتحب)ز قص قرب .سبب کمال عمل و حصول ثواف اس.ز اما ایج
قص نقشی در تحق مطلوف شارع و امتثال امتر او نت ارد (شتبیری زناتانیز  )81/3بنتابرایجز گونتهای از
ً
احکام مولوی یعنی ماتحبات توصلی وتود دارد که کامال مشابه ارشادیات هاتن ؛ یعنی ترک آ از ستوی
مکلف عقابی بهدنبال نمیآورد و امتثال نیز ثوابی در َبر نخواه داش.
کوتاه سخج آنکهز تأمل در ماتحبات توصلی بهعنوا قامی از احکام مولویز حاکی از آ اس .که نه
فق ا عقاف و نه وتود ثوافز هیچک ام نمی توان فارق دقیقی میا مولتوی و ارشتادی باشت و بایت نقطت
افتراق را در تای دیگری تا.
مولوی وتوبیز موال از
به نظر میرس که تفاوت ایج دوگونه امر بای به ایج صورت بیا شود که در امر
ِ

مولویت برای تعل عقاف بهره میگیردز اما در اوامر مولوی استحبابیز از ایج مولوی .و تایگاه در ایاتاد
قرف و ُبع استفاده میکن مراد از قرف و ُبع آ اس .که اگر عب ز امر استحبابی را اقاع .کرد به موال بما
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ً
ًُ
ب
أنه موال نزدیک میشود و اصطالحا قرف مولوی پی ا میکن ز ولی در امر ارشادیز موال مطلقتا از مولویت.
خود استفاده نکرده اس.ز نه در تعل عقاف و نه در ایااد قرف و ُبع

مفهوم قرف و ُبع مولوی را در قالب مثالی عرفی تبییج میکنیم؛ فرض کنی یکی از کارمن ا ادارهای با

همار خود در محیط خانه دچار اختال شت ه است .دوستتا او از رئتیس (متوال) میخواهنت کته او را
نصحی .کن رئیس نیز از مقامز تایگاه و اثر روانیای که شخصی .حقوقی او بهعنوا رئتیس و متوال دارد
(تایگاه مولوی).ز برای تحریک ایج کارمن به تصحیح رفتارش استفاده میکن واضح است .کته در ایتج
ً
ً
خصوص هیچگونه ماازات اداری وتود ن اردز زیرا اساسا دایرۀ مولوی .رئیس صرفا در چهارچوف قتوانیج
اداره اس .و هرگز به ماائل شخصی کارمن ا نمیرست ؛ امتا درعیجحتالز توصتی او بهستبب شخصتی.
حقوقیاش اثربخشی بیشتری ناتب .بته ستایرا دارد ریاست .میتوانت از تمتالت انشتایی و امتری یتا
گزارههای ِاخباری استفاده کن ز حتی میتوان از بیا مصتالح و مفاست کمتک بگیتردز امتا عنصتر اصتلی
تأثیرگذارز نه شیوۀ گفتار اوز بلکه تایگاه ریاس .و مولوی .اوس.؛ شاه بر ایج ادعا آنکه شای بارها افراد
ٔ
دربتاره ریتیس
دیگری با لحجها و اسلوفهای متفاوتز هما توصیهها و اوامر را بیا کرده باشن ز اما آنچه
وتود دارد که در دیگرا نیا.ز همانا شخصی .حقوقی اوس .امتثتال و اقاعت .چنتیج اوامتریز نتوعی
احترام به مقام ریاس .و سبب تقرف به متوال است.ز امتا درعیجحتالز عصتیا و مخالفت .نیتز عقوبت .و
ماازاتی در پی ن اردز گرچه سبب ُبع از موال و نوعی هتک حرم .تایگاه ریاس .تلقی میشتود کته اثتر
خارتی آ ز نه عقاف بلکه محرومی .از برخی تفضالت ریاس .اس.؛ در عر گاهی از ایج حال .تعبیر
میشود به «از چشم موال افتاد »
مثال عرفی فوق بهخوبی می توان ماهی .یک امر مولوی استحبابی و تفاوت با وتتوف مولتوی و نیتز
امر ارشادی را نشا ده در اوامتر ارشتادیز متوال از مولتویت استتفاده نکترده است.ز لتذا مخالفت .بتا
ارشادیاتز هتک حرم .او محاوف نمیشودز خ شهای بر مولویت تلقی نمیشود و در رابط قانونی عب
و موال هیچ تأثیری نخواه داش .اما مخالف .با اوامر مولویز نوعی هتک حرم .و بیادبی راتع به موال
محاوف میشود که اثرش در واتبات مولویز عقاف و در ماتحبات مولویز ُبع و دوری از موال اس.
خالصه آنکه در دستورات ارشادیز موال از تایگاه مولوی .ختود استتفاده نمیکنت امتا در دستتورات
مولوی وتوبیز از ایج تایگاه در تعل عقاف و در دستورات مولوی استحبابیز از آ در ایااد قرف و ُبعت
استفاده میکن
ُ
ممکج اس .پرسشی در ذهج خوانن ه شکل گرفتته باشت کته فترق میتا عقتاف متوال و بعت از متوال
چیا.؟ در پاسخ بای گف :.عقافز عملی ارادی و خارتی از مقول فعل اس .که موال راتع به عب اناام
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میده و موتب آزار و اذی .عب خاقی میشودز اما ُبع از مقول انفعال اس .که خارج از ارادۀ موالس.ز
خودبهخود اتفاق میافت و ماتن به موال نیا.؛ لذا برخال عقافز قابل عفوکرد نیز نیا.
 .4تفاوت اوامر ارشادی و اوامر مولوی طریقی

مطاب مبنای برخی اصولیا ز گونهای از اوامر ارشادیز امر به اتزا و شرایط یتک واتتب است .کته در
واقع چیزی تز ارشاد به ابراز مولوی .ساب نیا.ز در بخ نمونهکاوی بهتفصیل به ایجگونه اوامر خواهیم
پرداخ .اما در آثار فقهی و اصولیز اوامری بهعنوا مولوی قریقی نیتز بته چشتم میختورد کته شتباه.
زیادی به ایجگونه اوامر ارشادی (امتر بته اتتزا و شترایط) دارد (تزایتریز )100/3؛ ازایتجرو پترداختج بته
تفاوتهای میا ایج دو گونه از اوامر شرعیز ضمج آنکه ماهی .آ ها را شفا تر میستازدز متانع از خلتط
ناصواف آ ها نیز میشود
مولوی قریقی سخج به میا آم ه اس.ز در تحلیل روایات
ازتمله مواردی که در دان اصول از حکم
ِ

احتیاط اس .در تبییج ماهی .مولوی قریقی گفته ش ه اس .که گاه موال از مولویت استفاده میکن ز امتا
ایج حکم مولویز فاق مصلح .ماتقل اس.؛ برای مثال برخی معتق ن لزومین ارد کته اوامتر احتیتاط را
مولوی قریقی دانا.؛ به ایج معنتا کته متوال در ابتت ا تعت ادی احکتام
ارشادی ب انیمز بلکه میتوا آ را
ِ

مولوی (اعم از واتب یا حرام) تعل و سپس بهمنظور تحفظ بر ایج وتوفها (یا حرم.ها)ز امر به احتیاط

مولوی قریقی؛ بته
کرده اس .که در ایج صورتز اوامر احتیاطز ارشادی نخواهن بود بلکه مولویان ز البته
ِ
ً
ایج معنا که موال واقعا از مولیت استفاده کرده و حکم مولوی تعل کرده و لذا اقاع .و عصیا نیز معنادار
اس.ز اما تعل ایج حکم بهمنظور تحفظ بر اوامر مولوی قبلی اس.ز لذا آ را قریقی نامی هان ؛ ب یج معنا
که اگر اوامر مولوی ساب نمیبودز ایج اوامر احتیاقی نیز صادر نمیش (ص رز بحث ف للرا االصرثلز
820/33؛ مکارم شیرازیز 78/1؛ اراکیز محم علیز )337/8
اگر اوامر احتیاطز ارشادی باش مفادش آ اس .که گویا شارع چنیج فرموده اس« :.مواهب باش و به
مشتبه نزدیک نشو تتا مبتادا بته مفاست محرمتات واقعتی گرفتتار شتوی » در ایتج حتال اگتر فتردی متایع
مشکوکالخمریه را خورد و از قضا خمر واقعی درآم ز تنها یک عقتاف بهستبب مخالفت .بتا امتر مولتوی
(اتتنب عج الخمر) گریبا گیرش خواه ش و مخالف .با امتر احتیتاط بهستبب ارشتادیبودن ز عقتاف
مولوی قریقی ب انیمز گویا ناپاکی خمر در دی گاه شارع آ ق ر زیتاد
ماتقلی ن ارد اما اگر اوامر احتیاط را
ِ
ً
بوده که دستور داده حتی مشتبهالخمریه را –فارغ از اینکه واقعا خمر اس .یا نه– نیز بایت تترک کترد در ایتج
فرضز ارتکاف مشتبه در صورت مصادف .با حرام واقعیز متضتمج دو عقتاف خواهت بتود؛ یکتی بتهدلیل
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مخالف .با امر مولوی نفای (اتتنب عج الخمر) و دیگری بهدلیل مخالف .با اوامر مولوی قریقی احتیتاط
(احتط)!
ً
ً
درخور ردیابی اس.؛ مثال نشا «ورود ممنوع» کته معمتوال
اوامر مولوی قریقی در قوانیج عقالیی نیز
ِ

ص ها متر تلوتر از یک پرتگاه نصب ش ه اس.ز نمونهای از یک امر قریقی مولوی اس.؛ چراکته عبتور از
ایج عالم.ز ماتلزم عقاف و تریمه اس.ز حتی اگر به مفا ۀ سقوط در پرتگاه نیز منتهی نشود
بر ایج اساسز کار فقهی دقیقی که در فراین استنباط بایاتی صورت گیرد آ اس .کته در متواردی کته
َ
فقیه با حکمیز ناهر به احکام مولوی ساب مواته میشودز بهدنبال اماراتی برای تشخی مولوی قریقی یا

ارشادیبود آ باش لذا نمی توا در تحلیل احادیث آمره به احتیاطز با ایتج استت الل کته چتو ایجگونته
اوامر ناهر به واتبات و محرمات ثاب.ش ه در شریع.ان و مصلح .و مفا ٔه ت ی ی بیتر از مصتالح و
مفاس احکام مولوی قبلی ن ارن ز ارشادی بود اوامر احتیاط را نتیاه گرف.؛ چراکته نظتارت بتر مولویت.
ساب ز هم در اوامر ارشادی و هم در مولوی قریقی وتود دارد
ً
پی قرائج دیگری بود؛ مثال اینکته بررستی احادیتث
بنابرایج برای اثبات ارشادی .اوامر احتیاطز بای در ِ
احتیاط نشا میده که شارع هیچتا بر ترک احتیاطز وع ٔه به عقاف ن اده اس.ز بلکه لاا ادلت احتیتاط
هماره تحذیر از عقابی اس .که در رتب قبلی وتتود داشتته است .در واقتعز مفتاد ایتج احادیتث ایجگونته
ً
توصیفش نی اس« :.احتیاط کج تا به عقاف محرمات شرعی که قبال بیا ش هز دچتار نشتوی » از اینکته
عقتاف ماتتقل
عقاف در رتب قبل از ادل احتیاطز ثاب .فرض ش ه اس.ز معلوم میشود که نفس احتیتاطز
ِ

ن ارد درصورتیکه که اگر ادل احتیاطز مولوی میبودز بایاتی مفادش ایجگونه میبتود کته« :احتیتاط کتج
چراکه اگر احتیاط نکنیز خ اون تو را بهواسط ترک احتیاطز عقاف خواه کرد »
آنچه در تفاوت اوامر ارشادی و مولوی قریقی گذش.ز نکات دقیقی را آشکار میسازد :نخا .آنکتهز
ع ممصلح .ماتقل از ب
مقومات اوامر ارشادی نیا .و قرح آ بهعنوا مالک افتتراق ارشتادی از مولتوی
نااستوار اس.؛ چراکه میتوا حکمی را فرض کرد که مصلح .ماتقل ن ارد و باایجحالز مولتوی (از نتوع
قریقی) باش نکت دیگر آنکه ابراز مولوی .در احکام قریقیز محال نیا .و امکا دارد کته دو مولویت.
در مصلحتی اتتمتاع کننت ؛ یکتی مولو یت .نفاتی و دیگتر مولویت .قریقتی عتالوه بتر ایتجز ناراستتی
یکاا انگاری امر ارشادی و تأکی ی و از سوی دیگر وح ت اوامر مولوی و تأسیای نیتز روشتج میشتود؛
ً
چراکه یک امر مولوی را میتوا از قری امر مولوی دیگر تأکی کرد و یک امر ارشادی نیز میتوانت کتامال
ب یع و تأسیای باش
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 .5نمونهکاوی در اوامر مولوی و ارشادی
برای تحلیل نظریات و ارائ رأی برگزی هز به سراغ مثالهایی از اوامر ارشادی و مولوی که بهقور ناتبی
مورد وفاق و اتماع فقیها اس.ز رفته و کوشی هایم تا از قری واکاوی ایتج مثالهتاز بته عناصتر اصتلی و
ب
مقومات اوامر ارشادی و مولوی دس .یابیم و سپس از نتایج ایج کاوشز در ایااد مرز شتفا میتا اوامتر
ارشادیز اوامر مولوی استحبابی و مولوی قریقی بهره بردهایم ازایجروز به تحلیل چهار ٔ
مشتهور اوامتر
گونه
ِ
ارشادی میپردازیم که عبارتان از :اوامر قبیبز اوامر اقاع.ز امر به اتزا و شرایطز اوامر بیرتشریعی
 .0 .4اوامر طبیب

ازتمله مثالهای مشهور مطرحشت ٔه بالتب فقهتا بترای امتر ارشتادیز اوامتر قبیتب است( .حتائری

اصفهانیز 301؛ انصاریز فوائد االصرثل 007 /3؛ رشتتیز 838؛ روحتانیز 008/0؛ تزایتریز 100/3؛
مکارم شیرازیز  )71/1دق .در ایج مثال محل وفاقز میتوان برخی عناصر بنیادیج امر ارشادی را آشتکار
سازد به نظر میرس یک نوع از اوامر ارشادی در تایی شکل میگیرد که آمتر (امرکننت ه)ز فاقت مولویت.
باش چنیج شخصی هیچگاه نمیتوان از مولویت برای تحریک دیگرا به اناام فعلی استتفاده کنت ز لتذا
آمر فاق ح مولو ی.ز بیمعناس .به همیج دلیل است .کته اوامتر قبیتبز همتواره شتاهفرد
امر مولوی در ِ
ارشادیات تلقی ش ه اس .قبیبز موال نیا .تا بتوان از مولویت استفاده کن و بیمار را با استفاده از ح
مولوی.ز بهسوی اناام کاری سوق ده ز بلکه او برای برانگیختج بیمتار فقتط میتوانت از بیتا مصتالح و
مفاس واقعی کمک بگیرد بیمار نیز اوامر قبیب را بهسبب وتود هما مصتلح.ها یتا مفات ههای ذاتتی
اناام میده ز نه اینکه شأ و تایگاه مولوی و ریاس .برای پزشک قائل باش
تأمل در ماهی .اوامر قبیب میتوان لغزشگاه ع های از اصولیا را نیتز آشتکار ستازد؛ هما گونته کته
گذش .برخی معتق ن که اوامر ارشادیز فاق قلب حقیقی اس .و ِاخبار صر است .و لتذا آ را «بعتث
صوری» نامی ن دق .در اوامر قبیبز ناراستی ایج ان یشه را برمال میسازدز چراکته در حالت .متعتار ز
دستورات یک پزشک همراه با قلب نفاانی اس.؛ به ایج معنا که او در واقع و درحقیق.ز در نفس ختوی
تمایل به بهبودی بیمار و اناام اوامر خود از ستوی او دارد نکتته اینااست .کته قبیتب بترای تحقت ایتج
قلبهای حقیقی و واقعیز از راه تبییج مصالح و مفاست وارد میشتودز نته از قریت ابتراز مولویت .ایتج
موضوع نشا میده ارشادیاتز ِاخبار صر نیاتن ز بلکه در آ هتا انشتاء قلتب وتتود دارد از مطالتب

پی گفته آشکار می شود که ان یش برخی معاصرا که اوامر قبیب را فاق اراده و کراه .نفاانی میداننت ز
پذیرفتنی نیا .و برخال فهم و ارتکازات عرفی اس( .علی وس.ز فیه ة لیلز )833
درخور ذکر اس .که باتوتهبه آنچه گذش.ز نظری برخی محققا مبنیبر اینکه امر مولتویز انشتاء بته
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داعی تعل داعی اس.ز اما ارشادی انشاء به داعی بیا مصالح و مفاس اس.ز دقی به نظر نمیرس ز زیترا
در حکم ارشادی نیز تعل داعی وتود دارد؛ چراکه موال در واقع و درحقیق.ز قلب تحریک عبت را دارد و
ِ
میخواه در او انگیزه ایااد کن ز منتها ایج ه را از قری بیا مصتالح و مفاست دنبتال میکنت ز نته از
داعی تعتل داعیانت ز بتا ایتج
قری استفاده از تایگاه مولوی .در واقعز ارشادی و مولوی هر دو انشاء به ِ
تفاوت که ایااد انگیزه در ارشادیات از راه بیا مصالح و مفاس و در مولویتات از قریت استتفاده از شتأ

حیث مولوی.ز مولوی و تحریتک از حیثیتات
مولوی .صورت میگیرد میتوا چنیج گف .که تحریک از ِ

دیگرز ارشادی اس .البته ممکج اس .گفته شود مراد ایج محققتا از داعتیز داعتی ماتتقیم و بیواستطه

اس .که در ایج صورتز اشکال مذکور محملی نخواه داش.
 .2 .4اوامر اطاعت
اوامر اقاع.ز مثال مشهور دیگری اس .که در آثار فقهی و اصولی برای اوامر ارشادی بیا ش ه است.
َ ُ ََ ََ ُ َ َ
الر ُسول» (نتور30 :؛ محمت  )11 :است( .انصتاریز
که مراد از آ ز تعابیر قرآنی نظیر «أ ِقیعوا الله وأ ِقیعوا
االجتهاد ة التیلیدز 830؛ عراقیز 819؛ ص رز بحث ف للا االصثلز )190/0
هما گونه که در بخ آبازیج تحقی گذش.ز اصولیا معتق نت چنتیج اوامتری را نمیتتوا مولتوی
قلم اد کردز زیرا در اوامر مولویز مولوی .بایاتی در رتب قبل از امر وتود داشته باش و حتال آنکته چنتیج
شرقی در اوامر فوق بهمعنای وقوع دور یا تالال اس .و ماالی برای ِاعمال مولوی .موال وتتود نخواهت

داش( .علی وس.ز فیه ة لیلز  )833از ایجگونه اوامر در لاا برخی اصولیا به حکتم عقتل در سلاتله
معالیل تعبیر ش ه اس( .قباقبایی قمیز آراؤنا ف أصثل الفیهز  )19/8تأمل در ایج مثتالز گویتا آ است.
ً
که گونهای از اوامر ارشادی تایی شکل میگیرد که واقعا رابط مولوی .و عبودی .میا آمر و مأمور وتتود
دارد (برخال نوع اول) اما موال نمیتوان از مولویت استفاده کن در واقع بای چنیج گف .کته در برختی
مواردز معقول نیا .موال از مولویت در تحریک عب ز سود توی اوامر اقاع.ز نشتا دهن ۀ نااستتواری

ان یشهای اس .که مالک ارشادیبود را فای ۀ دنیویداشتج و در مقابلز متالک مولویت .را نتاهربود بته
منافع اخرویبود ز میدان (مالایز محم تقیز لثامع صاحبیوان ز 038/3ز130ز833؛ هما ز )000/7
َ ُ ََ ََ ُ َ َ
الر ُسول» را فقط ناهر به امور دنیوی دانا!.
واضح اس .که نمیتوا اوامری نظیر «أ ِقیعوا الله وأ ِقیعوا
ارشادانگاری اوامر اقاع .بهخوبی نشا میده که امر ارشادی برخال آنچه از سوی
عالوه بر ایجز
ِ
برخی اصولیا تصور ش ه اس.ز امری صوریز بیرواقعی و خالی از قلب نیا.ز چراکه نمیتوا پذیرف.
ً
که شارع مق سز اقاع .از خود و پیامبرش را واقعا قلب نکرده باش !
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 .3 .4امر به اجزا و شرایط
ً
مثال مشهور و مورد وفاق دیگری که بالبا بهعنوا مص اق اوامر ارشادی قرح میشودز امتر بته اتتزا و
شرایط یک مرکب اس( .نائینیز 0/8؛ سبحانی تبریزیز  )328/1برخی اصولیا بر ایج باورن که ایجگونه
اوامر ارشادی در تایی اس .که آمر (امرکنن ه)ز مولوی .دارد و قادر اس .از مولوی .خوی استفاده کن ز
ً
اما باایجحال از ایج تایگاه استفاده نمیکن ز زیرا قبال و در هنگام امر به مرکبز یک بار از مولوی .ختوی
ب
استفاده کرده اس.؛ برای مثالز موال ابت ا به یک ماموع مرکب مثل نماز امر میکنت (صتل) و ستپس بته
ب
ب
(تشه ز اسا ز تالم)؛ در امر به اتزاز متوال بترای بتار دوم از مولتویت
اتزا و شرایط نماز دستور میده
ً
مولوی قبلی کرده است .بتهعبارتدیگرز متوال بتا دستتور
استفاده نکردهز بلکه صرفا ارشاد به هما دستور
ِ
ِّ
صلز مولوی .خود را ابراز کرده و در عب ز برای امتثالز تولی انگیزه (تعل داعی) کترده است .و دستتورات
مولوی اولی نخواه بود شاه بر ایج ادعاز مائل وحت ت
بع ی او چیزی تز تفصیل و تشریح هما امر
ِ

عقاف اس.؛ تارک تمام اتزای صالةز عقاف واح داردز نه اینکه بهسبب ترک هر تتزءز عقتاف ماتتقلی را

متحمل شود وح ت عقافز بیانگر وح ت تکلیف اس .که خود نشانگر آ اس .که موال فقتط یتک بتار
ابراز مولوی .کرده اس.ز نه آنکه ابراز مولوی.های متع د به تع اد اتتزای نمتاز صتورت گرفتته باشت در
واقعز ایجگونه اوامر ارشادی به شکل ماتقیمز ارشاد به مصالح و مفاس واقعیه نمیکن ز بلکه ارشاد به یک
امر مولوی ساب ان تفاوت ایج نوع از اوامر ارشادی با گون قبلی در اینااس .که موال میتوان از مولویت
استفاده کن و محذور عقلی وتود ن اردز لذا اگر بخواه میتوان وتوف ت ی ی تعل کنت ز امتا در ایتج
اوامرز برض بیا اتزا و شرایط تکلیف ساب اس .نه ایااد تکالیف ت ی
ازآنااکه در ایجگونه اوامر ارشادیز موال در مقام توضیح اس.ز بهخوبی قابلی .تب یلش

به ِاخبار را

درخور ذکر اس .که در مقابل نظری مشهورز برخی بر ایج باورن کته اقتالق ارشتادی بتر چنتیج
نیز دارد
ِ
ً
اوامری در برابر مولوی نیا.ز بلکه در مقابل تکلیفی اس .و اساسا ایجگونته اوامترز قاتیم حکتم مولتوی
نیاتن ز بلکه یکی از اقاام آ محاوف میشون ؛ چراکه احکام وضعی نظیر تزئی.ز شترقی .و ماننت آ
مولوی .موال صادر ش ه اس( .عرفصالحیز )70/99
نیز ازنظر
ِ

در ادامه و پس از تحلیل تمامی مثالهای م نظرز به نق و تحلیل نظری ارشادیبود ِ اوامتر متعلت بته
اتزا و شرایط و میپردازیم و بر اساس مبانی برگزی ه درایجباره به قضاوت خواهیم نشا.
 .5 .4خروج از شأن تشریع
ارتکازی ناخودآگاه میا دانشیا اصول وتود داشته اس.؛ مبنیبتر اینکته
آ گونه که گذش.ز از دیرباز
ِ

بایاری از نصوص دینی باوتود آنکه در قالب صیغ امر و قلتب بیتا شت هان ز نمیتواننت مبنتای حکتم
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شرعی واقع و بر اساس آ ز فتوا صادر شود به نظر میرس ریش ایج ارتکاز استوار در ایج اس .که شارع در
ایج سنخ اوامرز در مقام قانونگذاریز تشریع و استفاده از تایگاه مولوی .ختود نیات.ز بلکته از بیتا ایتج
گزارههاز ه

دیگری را دنبال میکرده اس .میتوا چنیج گف .که برخی اوامر از سوی موال صادر شت ه

اما در فضای قانونی نبوده اس.؛ توضیح مطلتب آنکتهز گتاه آمتر دارای مولویت .است .و میتوانت از ایتج
مولوی .استفاده کن و در مقام تفصیل اوامر مولوی ساب خود نیتز نیات.ز باایجحتالز اوامترش ارشتادی
ِ
اس.ز زیرا از تایگاه و شأ تشریع و قانونگذاری خود سخج نمیگوی ز بلکه بهعنوا یتک ناصتحز مربتیز
واعظ و نط میکن
امر به اشهاد در هنگام بیع (بقره)828 :ز امر به نکاح برای رفع فقر (قباقبایی یتزدیز العروة الرثقی ز
)023/3ز امر به استعاذه در هنگام قرائ .قرآ (ترتانیز )398/3ز امر بته اتتنتاف از مصتاحب .بتی از
هف .نفر در سفر (مالایز محم تقیز رةضة المتیی ز )880/0ز امتر بته اتتنتاف از افتراط و تفتریط در
انفاق (علی وس.ز فیه ة مصلحتز  )300و مثالهای فراوا دیگرز همگی نمونههایی اس .از اوامتری کته
بایاری از فقها بر اساس آ فتوا به وتوف یا استحباف ن اده و تصریح به ارشادیبود آ کردهان
مالای اول درایجباره میگوی «

چنا که بایاری از اوامر وارد ش ه اس .در اقعمته و اشتربه

که نا و گوش .و شکر بخوری و سیر و پیاز و امثال ایجها مخوری و معهذا کای قائل نش ه به وتوف یتا
استحباف اول با حرم .و کراه .ثتانی

» (لثامرع صراحبیوان ز  )124/4ایتج ان یشته مخالفتانی دارد

(عراقیز )803؛ اما اصل وتود چنیج ارتکازی انکارکردنی نیا.
در ان یشه ای هماوز برخی محققا معاصر با برشمرد شئو مختلف شارع بر ایتج باورنت کته بترای
ٔ
نظر تام باش از دی گاه ایشا ز بایاری از نصتوص
استفاده حکم شرعی از نصوص دینیز بای ایج شئو م ِ
دینی در مقام بیا واقعی .ها و آثار وضعی اعمال اس .و ناشی از شأ انذار و تبشیر اس .و لتذا نمیتوانت
ماتن حکم شرعی فقهی قرار گیرد و بر اساس آ فتوا صادر شود (علی وس.ز فیه ة مصلحتز )300
ٔ
درباره فاصلهگذاری میتا چتاه آف و فاضتالف بیتا
یکی از فقیها باریکبیج معتق اس .روایاتی که
ش ه اس.ز همگی ارشادیان و نمیتوا بر اساس آ فتوای فقهی صادر کرد؛ چراکه ائمه در ایجگونه موارد
در تایگاه یک مفتی یا فقیه نیاتن ز بلکه از باف حفظ مصالح و دفع برختی مفاست ستخج گفتهانت و لتذا
هیچگونه تعب ی در ایج احادیث وتود ن ارد و روایات مزبور نمیبایا .در زمرۀ احادیث فقهی قرار گیرنت
(خمینیز 31/8تا)39
بررسی چهار نمون مذکورز یک عنصر محوری در تمایز ارشاد و مولوی .را آشکار میسازد که استفاده
از تایگاه مولوی .اس .؛ ب یج معنا که اگر در موردیز مولوی .وتتود ن اشتته باشت یتا بته هتر دلیلتی از
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مولوی .موتود برای تحریک عب استفاده نشودز امر مولوی شکل نخواه گرف .لذا میتوا چنیج گفت.
مولوی موال صادر ش ه و موال از شخصی .حقتوقیاش بترای تحریتک
که مولوی امری اس .که از حیثی.
ِ
ً
عب بهسوی اناام فعل استفاده میکن ز اما اوامر ارشادی در تایی اس .که یا اساسا مولویتی وتود ن ارد یا
موال بهدالیلی از مولوی .خود استفاده نمیکن ز بلکه برای برانگیختج عبت از روشهتای دیگتری همچتو
بیا مصالح و مفاس بهره میبرد در هر دو حالز چه ارشادی و چه مولویز موال قالب تحریک عب است.
و فقط ابزار ب
محرکی.ز متفاوت اس.
از آنچه گذش.ز نااستواری ان یشهای آشکار میشود که مولوی و ارشادی را دو ٔ
گونه متبایج نمیدانت و
ارشادیات را به ارشادی مولوی و بیرمولوی تقایم میکن ؛ چراکه هما گونه که گفته ش موال در تحریتک
عب یا از تایگاه مولوی .خوی استفاده میکن که در ایج صورت امر مولوی حادث میشتود یتا آنکته از
ایج تایگاه بهره نمیبرد و از قری دیگری به تحریک عب اق ام میکن که در ایج حالز امر ارشادی شتکل
میگیرد بنابرایج تصور ارشادی مولویز تناقضآمیز به نظر میرس تماک برخی اصولیا به اوامری نظیتر
«أوفوا بالعقود» برای اثبات امر ارشادی مولوی (ارشاد به لزوم معامالت) (خوییز مصباح الفیاهةز )87/0
چن ا دقی به نظر نمی رس ز زیرا گاه بر یک امر مولوی (اوفوا بالعقود)ز احکام وضعی مختلفی به داللت.
التزامی مترتب میشودز اما ایج موضوعز تغییری در ماهی .مولوی ایج اوامر ایااد نخواهت کترد بته دیگتر
بیا ز درصورتیکه شارع از تایگاه مولوی .خود استفاده میکن ز احکام و اوامری کته از او صتادر میشتود
بای بهصورت مولوی تفایر شون و تفاوتی نمی کن ایج احکتام از ستنخ تکلیفتی باشتن یتا وضتعی و نیتز
تفاوتی نمیکن که احک ام وضعی را دارای تعل و اعتبار ماتقل ب انیم یتا معتقت بته انتزاعیبتود آ هتا از
احکام تکالیفی باشیم
به نظر میرس آنچه در کلمات برخی دانشیا اصول مبنیبر ارشادیبود امر به اتتزاز شترایطز موانتع
و آم ه اس.ز تأملبرانگیز اس.؛ چراکه بر مبنای آنچه گذشت.ز اگتر متوال از تایگتاه مولویت .ختود در
ب
تحریک عب بهره بردز دیگر تفاوتی نمیکن که امر به کل و ماموع باش (نظیر صل) یا امر به شرایط و اتزا
(اسا ز ارکع) و نیز تفاوتی نمی کن که امر را در قالب حکم تکلیفی بیتا کنت و ستپس مکلتف بته انتتزاع
ً
تزئی .یا شرقی .بپردازد یا آنکه شارع ماتقیما به تعل تزئی .یا شرقی .اق ام کن (تعل .الرکوع تزءا
للصاله) در تمام ایج حاالتز حکم مولوی خواه بود است الل بر ارشادیبود ِ امر بته اتتزا و شترایط از
قری وح ت عقاف نیز عالوه بر ٔ
شبهه دوریبود ز ناشی از خلط میا وتوف نفای و بیری اس.؛ بت یج
معنا که اوامر صادره به اتزا و شرایط مولویان ز اما مولوی بیری اس .و درنتیاته عقتابی ماتتقل از کتل و
ماموع ن ارد و ایج موضوع منافاتی با مولوی .امر به اتزا نخواه داش .برخی محققا معاصتر تصتریح
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کردهان که ایجگونه اوامر با احکام مولوی تکلیفی منافات ن ارد (علی وس.ز فیه ة لیلز )830
نکت ب
تأملبرانگیز دیگری که از مطالب پی گفتته فهتم میشتود آ است .کته وتتود حکتم عقلتی در
ً
موضوعیز لزوما بهمعنای ارشادیبود امر شارع در آ موضوع خاص نخواه بود؛ چهبااز عب حکمتی را
ً
ماتقال از قری عقل ادراک کن باایجحالز ازآنااکه از ایج دستور عقلی منبعث نمیشودز متوال میتوانت
از مولوی .خود برای تحریک عب استفاده کن واضح اس .که استفاده از مولوی .که بتهمعنای عقتاف در
فرض عصیا اس.ز میتوان انگیزۀ مضاعفی در عب ایااد کن و ضمان .اترایی مناسبی بترای دستتورات
ً
موال باش ؛ نمون عرفیز نظیر توانی اس .که عقل مضرات سیگار را کامال درک میکن ز امتا پت ر چتو
میدان او از فرما عقل

منبعث نمیشودز امر مولوی صادر میکن تا فرزن بهدلیل تایگاه او ایج عمل را

درخور توته آنکهز برخی دانشیا اصول -که بر ارشادیبود احکتام شترعی در متوارد
ترک کن البته نکت
ِ
وتود حکم عقل باور دارن  -تأکی کردهان که مقصودشا داعوی .و تحریک بالفعل احکام عقلیز آ هم
ً
برای هم مکلفا نیا.ز بلکه وتود حکم عقلی که صرفا صالحی .و شأنی .تحریک عب را داشته باش ز
کافی اس .تا امر شرعیز ارشادی و تأکی ی تفایر شود (مظفرز )310/8
نگارن ه بر ایج باور اس .ک ه اذعا به ع م محرکی .حکم عقل برای عموم مکلفا (همتا )ز بتهخوبی
لزوم ابراز مولوی .و استفاده از تایگاه ریاس .موال برای ایااد انگیزه در آ ها –که بتهمعنای صت ور حکتم
مولوی اس –.را آشکار میسازد بر ایج اساسز وتود حکم عقل بهعنوا مالک تمتایز ارشتادی از مولتویز
مناط تامعی نیا.
نتیجهگیری
از ماموع فراین نمونهکاوی و مقارنهای که میا اوامر ارشادی با مولتوی استتحبابی و مولتوی قریقتی
صورت گرف.ز نتایج زیر استنتاج میشود:
اول مؤلف بنیادیج در اوامر مولتوی (اعتم از وتتوبی و استتحبابی)ز استتفاده از تایگتاه مولویت .در
تحریک عب اس .فق ا شأ مولوی .یا استفادهنکرد از آ ز سبب ایااد امر ارشادی اس .ایتج تاتتار
در پی تحلیل مفهومی و بیا افتراق ثبوتی میا ارشادی و مولوی اس .و اذعا میکنیم کته چنتیج مالکتی
نمی توان در مقام دالل .و اثبات به تفکیک دقی ایج دو گونه امر شترعی مناتر شتود بتاایجوتود تحلیتل
ثبوتیز مق م دستیابی و نیز سنا هتر نتوع متالک اثبتاتی ادعتایی است.؛ بت یج معنتا کته دستتیابی بته
ً
مالکهای اثباتی کاربردیز ب و تنقیح بحث در مرتب ثبوتز عمال ناممکج و نامعقول اس .در ایج مقالته
بیا ش ه اس .که تفاوت ماهوی ارشادی و مولوی در استفاده یا ع ماستفادۀ متوال از تایگتاه و شخصتی.
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حقوقی خود در تحریک عب اس .پس از تنقتیح ایتج مطلتب است .کته میتتوا بته تمتعآوری قترائج و
مالکهایی پرداخ .که در مقام دالل .و اثبات نشتا میدهت آیتا متوال در دستتوری ختاصز از تایگتاه
مولوی .سخج میگوی یا خیر؟
دوم فای ۀ عینی دیگری که بر کشتف متالک ثبتوتی مترتتب میشتودز آشکارشت
مالکهای مطرحش ه در کالم برخی اصولیا بهعنوا شاخ

کتژی باتیاری از

اثباتی در تفکیک ارشادی از مولوی است:.

مصلح .ماتقلز قلب حقیقی یا صوریز وتود حکم عقلتیز فقت ا عقتافز تعتل ثتوافز نظتارت بتر
مولوی .ساب یا ناهربود به ماائل دنیوی و هیچک ام نمیتوان مالک تامع و مانعی در تمایز ارشادی
از مولوی باش ؛ چراکه هیچیک از ایج مالک هتا حتاکی از تفتاوت واقعتی و ثبتوتی ارشتادیات و مولویتات
ً
نیا .به دیگر بیا ز زمانی که تفاوت حقیقی ارشادیات و مولویات در مرحل ثبتوتز صترفا در استتفاده از
ٔ
دربتاره تمتامی
تایگاه مولوی .و شخصی .حقوقی موال در تحریک عبت باشت ز آنگتاه بتهراحتی میتتوا
مالکهای اثباتی و داللی پی گفته قضاوت کرد؛ چراکه واضح اس .تنها مالکهایی پتذیرفتنی است .کته
دال و حاکی از ایج تفاوت ماهوی باشن با ان کی تامل در مالکهای مطرحش ه میتوا به ایج نکته اذعا
کرد که هیچیک از آ ها وات چنیج خصوصیتی نیاتن
ارشادانگاری امر به اتزاز شرایطز موانع و سایر احکام وضتعیز
سوم هما گونه که بهتفصیل گذش.ز
ِ

نظریهای نااستوار اس.؛ لذا با کنارگذاشتج ایجگونه اوامر از دایرۀ ارشادیات میتتوا ادعتایی کلتی و تتامع
مطرح کرد مبنیبر اینکه در تمامی اوامر ارشادیز متوال می کوشت تتا از قریت بیتا مصتالح و مفاست بته
تحریک عب بپردازدز اما در اوامر مولوی از قری استفاده از تایگاه مولوی .ایج ه

را محق میسازد

مولوی استحبابیز در فق ا عقاف و نیز در تحریک عب مشترکان ز همچنا که
چهارم امر ارشادی و
ِ

اوامر ارشادی به اتزا و شرایط (قب مبنایی که ایجگونه اوامر را ارشادی میدان ) و امر مولوی قریقی نیز در
فق ا مصلح .ماتقل و نظارت بر مولوی .ساب ز همانن هاتن و نقط افتراقز در بهرهگیتری از تایگتاه
مولوی .اس.
پنجم مولوی وتوبی و مولوی استحبابیز در استفاده از تایگاه مولوی .برای تحریک عب هماتا ان
و تفاوتز در تعل عقاف در موارد وتوف و ایااد قرف و ُبع در ماتحبات اس.
ً
ششم اوامر احتیاطز ذاتا می توانن مولوی (از نوع قریقی) باشتن و تعتل احتیتاط مولتویز محتذور
ثبوتی و عقلی ن اردز گرچه در مقام اثباتز تحلیل روایات آمره به احتیاط نشانگر ارشادیبود ایجگونه اوامر
اس.
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jurists. The present study, through a library and analytical-descriptive method, seeks to criticize that
fatwa, introduce the different opinions of jurists in this regard and examine their proofs in addition
to examining this issue from both legal and factual aspects, taking into account the child’s mental
injuries from the perspective of Psychology knowledge. The authors believe that given the proved
mental injuries as well as severe mental disorders inflicted on the child as a result of sexual
enjoyment and based on the rule of negation of detriment and harmful precepts in Islam, sexual
enjoyment from a child wife may not be permissible from the viewpoint of Sharia and the opinions
of certain jurists regarding its permissibility originate probably from their failure to discover and
identify its numerous mental injuries and non-proof of its customary and moral obscenity to them;
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چکیده

ٔ
مسئله استمتاع از
در آرای فقهی گاهی مواردی با اصول و ارزشهای اخالقی مغایر به نظر میرسد .یکی از این موارد،
ٔ
زوجه صغیره است که گروهي از فقها به جواز آن رأی دادهاند .پژوهش حاضر با روش کتابخانهای و تحلیلیتوصیییی
درصدد نقد این فتوا ،طرح اقوال مختلف فقها در این موضوع و بررسی ٔ
ادله ایشان است و نیز این مسئله را موضیواا و

حکما باتوجهبه آسیبهای روانی کودک از نگاه دانش روانشناسی ،بررسی میکند .نگارنده بیر ایین بیاور اسیت کیه
ٔ
باتوجهبه صدمات اثبات ٔ
قاایده
شده روانی و اختالالت شدید روحی که از این ناحیه بر کودک وارد میشود و به حکم
نیی ضرر و احکام ضرری در اسالم ،استمتاع جنسی از کودک نمیتواند از نگاه شریعت اسالم امری مجاز تلقی شود
و آرای برخی از فقها مبنیبر جواز آن احتماال ناشی از ادم کشف و احراز آسیبهای متعدد روحی و ادم اثبات قیب
ارفی و اخالقی نزد آنان بوده است؛ وگرنه در فرض احراز این آسیبها ،آنان نیز به حرمت این مسئله فتوا میدادند.
واژگان کلیدی :استمتاع از صغیره ،کودکآزاری ،قب اخالقی ،آزار هیجانی.
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مقدمه
در منابع فقهی برای صحت ازدواج ،سن مشخصی لحاظ نشده است .برطبق نظر فقهای امامیه ،ازدواج
پسر و دختر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیدهاند ،با اذن ِّ
ولی شرای (پدر یا جد پدری) صحی اسیت
ٔ
دیوانه خود والیت در ازدواج دارند و میتوانند او را به ازدواج
و پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و فرزند بالغ
دیگری درآورند (کلینی90/7 ،؛ حر ااملی308/02 ،؛ مییید122 ،2270،؛ طوسیی062 ،ق060 ،؛ الیم
الهدی036 ،ق086 ،؛ االمه حلی ،قواعد ااحکاد 227 ،؛ شیهیدثانی228/7 ،؛ خیویی ،مسدند ااعردة ا
اعوثقی،ا.)008/0
متعدد نقلشده از ائمۀ اطهیار(ع) حیاکی از آن اسیت کیه شیارع مقیدس بیرای ازدواج دختیر،
روایات
ِ
ُ
محدودۀ سنی خاصی تعیین نیرموده است و ازدواج دختری که به سن نه سال نرسیده ،صحی شمرده شیده
است (کلینی81/6 ،؛ طوسی ،تهذیبااحکا 030/22،؛ حر ااملی.)۱33/28 ،
در اصل جواز ازدواج کودکان نابالغ و والیت شرای (پدر یا جد پدری) ،فقهای شیعه هماقیده هستند؛
ِ
ولی بسیاری از آنان این حکم را مقید میدانند و به اطالق آن قائل نیستند .برخی ،جواز این ازدواج را منیو
به راایت مصلحت کیودک (ابنادریی162/0 ،،؛ محقیق حلیی002/0 ،؛ شیهیدثانی )226/7 ،و برخیی
دیگر ،منو به ادممیسده در این نکاح کردهاند (نراقی.)267/26 ،
دلیل فقهایی که والیت ّ
ولی را منو به راایت مصلحت کودک کردهاند ،دلییل اولوییت اسیت کیه بیر
ّ َّ
َ ْ
َ َْ َ ُ َ َْ
تیم ِاال ِبالتی ِه َی اح َس ُن»؛ به اموال یتیم جز به نیکوترین روش
اساس آیۀ  210سورۀ انعام «وال تقربوا مال الی ِ
نزدیک نشوید ،معتقدند که تصرف در اموال طیل باید با راایت مصلحت باشد .بر این اسیاس ،بیه طرییق
ٰ
اولی تصرف در زندگی آیندۀ کودک باید با راایت مصلحت باشد .همچنین معتقدند که والیت اولییا امیری

اقالیی است و اقال مصلحت را انصر اساسی میدانند .بهتعبیر دیگر ،اختیار ّ
ولی امیری تعبیدی نیسیت،

بلکییه قااییدهای اقالیییی اسییت کییه دالیییل شییرای نیییز آن را تییییید و ام ییا میکنیید (مکییارم شیییرازی،
033/2تا.)030
فقهایی که والیت را منو به ادممیسده کردهاند ،معتقد بیه اجمیاع هسیتند .فاضیل نراقیی در مسدند ا
اعشیرة اداای اجماع دارد بر اینکه این نکاح نباید هیچگونه میسدهای برای طیل داشته باشید و در صیورت
وجود میسده ،این ازدواج محکوم به بطالن است ( )267/26و نیز برخی از فقها معقدند به اینکه ادله ،مقید
به راایت مصلحت نشده است (حکیم.)016/20 ،
مکارم شیرازی می گوید :نکاح باید بنابر احتیا واجب هم خالی از میسده و هم دارای مصلحت برای
هر دو باشد (.)322 ،2001
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در کتاب اعفقهاعلیااعمدذاببااعممسدة آمیده اسیت :همیۀ میذاهب اسیالمی اتییاق دارنید کیه ّ
ولیی
(سرپرست) اختیار دارد پسر و دختر خردسال یا دیوانه را به اقد همسری مناسب درآورد (مغنیه.)013/20 ،
تشخیص و نظر ّ
ولی کودک در مصلحت یا میسدهداشتن ازدواج او بهطور مصیداقی تیثیرگیذار اسیت؛
ِ
ولی واض است که اوامل و متغیرهای فراوانی میتوانید در صیالح و فسیاد ییک امیر ،تیثیرگیذار باشید و
بهابارتی مصلحت و میسدهداشتن امری ،نسبی و اضافی است نه مطلق .راایت مصلحت در بحث ازدواج
ِ
صغیره بهمقت ای مکان و زمان و با تغییر هنجارهای اجتماای تغییر میکند و دگرگون میشود .لذا در زمان
کنونی باتوجه به تغییر شرایط اجتماای و مقت یات زمان ،پذیرش این امر که تزویج صغیره امری اادی تلقی
شود ،بسیار دشوار است و اگر گیته شود امروزه مسئلۀ تزویج صغیره در بیشتر موارد خالف مصلحت کودک
است و به ضرر کودک منتهی میشود و معموال ادمرضایت کودک را در آینده در پی خواهد داشت ،سخنی
فعلی اجتماع ،غالبا منجیر
گزاف نخواهد بود .بنابراین میتوان گیت :تزویج کودک در زمان کنونی و شرایط ِ
به ادمرضایت کودک در آینده و طالق و جدایی و انحالل زندگی مشترک خواهید شید کیه ایین امیر قطعیا

موجبات بروز ضرر و میسده برای زندگی او را فراهم میکند.
ممکن است در مواردی مصلحت موجود باشد؛ ولی قانونگذار غالبا برای موارد خیا

کیه مصیلحت

موجود باشد قانونی را تجویز نمی کند و به قوانین کلی اشاره دارد .البته بدیهی است که در موارد استثنائی که
به نظر حاکم شرع مصلحت ٰ
اقوی و ضرورتی ایجاب کند ،صغیره به ازدواج شخصی در بیاید ،مطابق قانون
تزاحم این امر مجاز و شراا بدون اشکال تلقی میشود ،ولی در این نوشتار به موارد خا

و استثنا پرداخته

نمیشود.
دلیل اینکه چرا امر ازدواج صغیره در گذشته توسط فقها مجاز تلقی میشده و بین مردم نیز رواج داشیته
است ،شاید به این دلیل است که جواز حکم ازدواج با صغیره ناشی از یک دلیل ،مصلحت ،انگیزه یا نیازی
اجتماای بوده که این منشی و ضرورت جواز و رواج ازدواج با صغیره ،در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول
ازنظر اقلی و ارفی نیز منطقی تلقی کرده است و بعید نیست که منشی فتوا به جواز و رواج
قرار گرفته و آن را ِ
ازدواج با صغیره در گذشته ،ضرورتی اجتماای بوده است؛ ضروریاتی که ازدواج با دختیر صیغیره را بنیا بیر

مصلحت او الزم آورده و بع ا به ارف اجتماای تبدیل کرده ،ماننید وجیود منیعیت بیرای کودکیان کیه در
نگاهی واقعبینانه نشانگر این است که در ازدواج با کودکان بع ا منافعی برای آنها وجود داشته که اقدام به
این کار را اقالیی میکرده است؛ بهطورمثال ،در شرایط بروز جنگها و حوادث طبیعیی مثیل سییل ،زلزلیه
و ...و پیامدهای سخت و ناگوار ناشی از آن ،شرایطی به وجود میآمد که پدری بهالت شرایط خا

جنگ

و ناامنی نمیتوانست دختر و خانوادۀ خود را همراهی کند و آنها را به نقا امن و دور از جنگ برسیاند .در
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چنین شرایطی ،اگر مرد امینی یافت میشد که با اذن پدر دختر با او ازدواج کنید و آنهیا را بیه منیاطق امین
برساند ،این ازدواج انجام میشد و سالمت آن دختر و خانوادهاش را ت مین میکرد .به نظر میرسد چنیین
تدبیر اتخاذشده بهدلیل ناچاری ،مورد تییید اقال باشد .همچنین دیده میشد که کودکی کیه در خیانوادهای
به دنیا می آمد که شرایط زندگی مساادی نداشت و آیندۀ خوبی هم برای او متصور نبود ،در چنین شیرایطی
پدر با هدف ت مین آین دۀ دخترش و نجیات او از فقیر و فالکیت ،دختیر خردسیال خیود را بیه ازدواج فیرد
ثروتمندی در میآورد تا آیندۀ او را تیمین کند یا با به ازدواجدرآوردن کودک خود با فردی ثروتمند او را شراا
مستحق ارث از اشخا

ثروتمند میکرد تا آیندۀ کودک خود را ت مین کند یا پدرانی که دختران خردسیال

ازنظر مذهبی ،سیاسی و اجتماای در میآوردند تا فرزندشیان بیه
خود را به ازدواج افراد سرشناس و مشهور ِ

شخصیتهای بزرگ متصل شوند و از این طریق در آینده ،پیشرفت اجتماای سریعتری داشته باشند.

یکی از منافع رایجی که نیاز به ازدواج صغیره و ضرورت آن را سبب میشد و در کشور و فرهنگ ما هم
رایج بود ،موضوع محرمیت است .در مواردی که افراد و خانوادهها بخواهند ارتبا راحتتری با هیم داشیته
باشند و دچار گناه نشوند ،با ایجاد محرمیت ،از منافع اقد شرای کودکان بهرهمند میشوند .این مسیئله در
قدیم که خانوادهها گستردهتر بود و همه با هم زندگی میکردند و افراد مسیئلۀ محیرم و نیامحرم را جیدیتر
راایت میکردند ،برای برقراری راحتتر ارتبا میان افراد خانوادهای بیزرگ راییج بیود؛ یعنیی بیدون اینکیه
ازدواج و تشکیل خانوادهای رخ دهد ،دختر بچهای را به اقد کسیی در میآوردنید کیه در سیایۀ ایین ازدواج
برخیی

افرادی در خانواده به هم محرم میشدند و ارتبا راحتتری با هم داشتند ،هرچند در این خصو
از فقها معتقدند که آنچه مجوز ّ
ولی در نکاح صغیره است ،راایت مصلحت صغیر است نه مصلحت کبیر

و در اینگونه اقدها و محرمیتها آنچه مصلحت واقع میشود ،معموال محرمشدن مادرزن و افراد دیگر بیا
هم است نه منیعت کودک .مصالحی مانند راحتی رفتوآمد خانوادگی مطرح اسیت کیه ربطیی بیه کیودک
ندارد .این فقها اینگونه محرمیتها که مصلحتی برای کودک ندارد را جایز نمیدانند (صانعی.)0 ،
در مواردی که زوجین از نعمت فرزند محروم هستند و تمایل دارند کودکی را به فرزندی قبول کنند نییز
برای ایجاد محرمیت بین فرزندخوانده و زوجی که او را به فرزنیدی قبیول میکننید ،معمیوال ایین کیودک را
موقتا به اقد یکی از نزدیکان در آورند تا در سایۀ این ازدواج موقت ،آن کودک به پدرخوانده ییا مادرخوانیدۀ
خود محرم شود .در این موارد ی که ذکر شد ،چنانچه ازدواج صغیره با راایت مصلحت و همچنین نداشتن
میسده برای او انجام شود ،کامال منطقی ،ااقالنیه و انساندوسیتانه بیه نظیر میرسید .لیذا در تمیام میوارد
ذکرشده ،هدف از ازدواج با صغیره ،منافع و مصالحی بوده که آثارش متوجه کودک میشده و هدفی غییر از
ِّ
استمتاع مدنظر بوده است.
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ٔ
درباره ازدواج با خردسال مطرح شده است ،صرفا بیان اصل
نکتۀ دیگر اینکه آنچه در روایات و شریعت
جواز ازدواج با خردسال بوده ولی سیارش و تیکیدی بر آن نشده اسیت ،بلکیه در میواردی توصییه بیه منیع
ازدواج با خردساالن شده است 2.روشن است که جواز ازدواج قبل از سن بلوغ بهمعنای جیواز ٔ
همیه اامیال
زناشویی نیست و برای جلوگیری از سوءاستیاده های احتمالی و ورود آسیب جسمی و روحیی بیه کیودک و
ُ
راایت مصلحت او ،جواز امل آمیزش ،به بعد از نه سالگی موکول شده است و درصورتیکه شوهر از ایین
قانون اسالم تخلف کند و با همسر ن ابالغ خود نزدیکی کند و ایین کیار او سیبب بیروز آسییب بیه سیالمتی
جسمی او شود ،االوه بر حرامشدن دائمی این همسر بر زوج ،مجازاتهای مالی سختی را برای زوج فراهم
میآورد (االمه حلی،اتحةیةااحکا ؛ طوسی،اتهذیبااحکا  )030/22 ،که فقهیان بزرگ شیعه در کتب
فقهی و رسالههای املیۀ خود به آن اشاره و تیکید کردهاند که ارتبا جنسی (آمیزش) با زوجه ،مشیرو بیه
ُ
رسیدن او به سن نه سالگی؛ یعنی سن بلوغ است .شیخ میید در این خصو میگوید« 0:هرگاه میردی بیا
ُ
دختری که کمتر از نه سال دارد ،نزدیکی کند و این کار او سبب اف اء (بروز مشکالتی در اا یای جنسیی
او) شود ،باید دیۀ کامل او را بپردازد و همۀ مخارج او را نیز تا آخر امرش براهده بگیرد» (میید.)707 ،
ُ
االمه حلی میگوید« :زمانی که سن همسر کمتر از نه سال باشد ،نزدیکی شوهر با او جیایز نیسیت و
اگر چنین کند کار حرامی انجام داده و اگر با این کار ،اف یاء (یکیشیدن مجیرای ادرار و حییص) صیورت
گیرد ،آنها بر هم حرام شده و هیچگاه حالل نمیشوند و شوهر باید دیۀ او را بپردازد و مخارج او را تیا آخیر
امر خود یا او تیمین کند» (تحةیةااحکا  .)067/3 ،شیخ طوسی در کتیاب خدف مینویسید« :هرگیاه
ُ
شخص با زوجۀ خویش نزدیکی کند و بااث اف ای وی شود ،اگر زوجیه کمتیر از نیه سیال داشیته باشید،
پرداخت دیه و مهر زوجه بر شخص واجب میشود» (تهذیبااحکا  .)017/1 ،محقیق حلیی در ناد ا
اعده یة در صورت اف اء صغیره حکم به حرمت ابدی داده است (.)090/0 ،2020
بنابراین همۀ فقها قائل به ادمجواز آمیزش جنسی با دختر نابیالغ هسیتند ،امیا در خصیو

جیواز ییا

ادم جواز سایر استمتااات جنسی (به غیر از آمیزش) از دختر صغیره ،نظرات مختلف است.
 .1بیان اقـــوال فقها
برخی از فقها در خصو

حکم استمتاع از صغیره ،قائل به جواز ٔ
همه استمتااات جنسیی (بیه غییر از

َ َ َ َّ َ َ ْ
َ َّ ُ
َ َ َ ََ َ َ
َ َ َ
َ
َ َ َ َ َّ ُ
 .2ا ْن أ ِبیا ْب ِدالل ِه أ ْو أ ِبیال َح َسن(ع) قال ِقیل ل ُه ِإنا ن َز ِّو ُج ِص ْب َیان َنا َو ُه ْم ِصغ ٌار قال فقال ِإذا ُز ِّو ُجوا َو ُه ْم ِصغ ٌار ل ْم َیک ُادوا َی َتیلیوا؛ شخصی بیه امیام صیادق(ع) ایرض
ِ
کرد :ما فرزندانمان را درحالیکه خردسال هستند به ازدواج دیگران در میآوریم .امام پاسخ دادند :در این حالت بعید است با هم ان ،بگیرند و با آرامیش زنیدگی
کنند (کلینی.)398/16 ،
 .0الرجل إذا جامع الصبیة ولها دون تسع سنین فیف اها کان الیه دیة نیسها والقیام بها حتی ییرق الموت بینهما. ...
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دختر زیر سن بلوغ و حتی طیل شیرخوار شدهاند (طباطبایی ییزدی )82/0 ،و دسیتهای دیگیر از
آمیزش) از ِ
فقها معتقدند استمتاع از صغیره بهدلیل مغایرت با اصول اخالقی جایز نیست (شهیدثانی.)003/8 ،
در ذیل نظرات و اقوال این دو دسته از فقها را بیان میکنیم.
 .2دستۀ اول فقهایی هستند که بهدلیل مطلقبودن امومات در روایات ،فقط حکم به حرمت آمیزش بیا
صغیره دادهاند و بقیۀ استمتااات جنسی از صغیره را بهدلیل امومات و نبیودن نهیی از طیرف شیارع ،جیایز
میدانند.

ُ
فاضل مقداد ،فقیه قرن نهم دراینباره میگوید« 2:با رسیدن زوجه به سین نیه سیالگی ،نزدیکیی بیا وی

جایز نیست و آنچ ه که حرام است تنها آمیزش با وی است ،نه سایر کامجوییها» (.)06/3
صاحبجواهر دراینباره مینویسد« 0:تحریم نزدیکی با زوجۀ نابالغ ،موافق با صری فتوای بع یی از
اصحاب و ظاهر کالم برخی دیگر ،فقط به آمیزش و دخول اختصا

دارد و باقی استمتااات مجاز اسیت؛

بهدلیل اصل اباحه (.)001/09

ٔ
درباره حکم استمتاع از صغیره مینویسد 3:نزدیکی بیا زوجیه قبیل از
سید یزدی ،صاحب عة ااعوثقی
ُ
تمامشدن نه سالگی جایز نیست ،خواه نکاحش دائمی باشد یا منقطع و اما سایر لذتها ماننید نگیاهکردن،
لم،کردن با شهوت ،بغلگرفتن و تیخیذ او حتی در شیرخوار اشکالی ندارد (.)82/0
پ ،از فتوای سید یزدی ،تعدادی از فقها نیز قائل به همیین حکیم شیدهاند (خمینیی002/0 ،2002 ،؛
مراشی028/0 ،؛ فاضل لنکرانی.)00 ،
سبزواری ،صاحب مهذبااحکا نیز با تییید حکم میذکور ،دلییل آن را اصیل اباحیه ،اطیالق ادلیه،
ُ
اجماع و اتیاق فقهای امامیه بر این امر میداند و مینویسد« 0:نزدیکی با زوجه قبل از اتمام نه سالگی جایز
نیست ،اما استمتااات کمتر از وطی ،در تمام موارد جیایز اسیت؛ بیهالت اصیل جیواز ،اتییاق اصیحاب،
اطالقات ادله (سبزواری.)73/00 ،2023 ،
برخی از فقها مانند آیتالله سیدصادق روحانی ،صاحب فقهااعص دق(ع) و سبزواری ،صاحب مهذبا
احکا حتی در این خصو

اداای اجماع کردهاند( 1همان73/00 ،؛ روحانی )88/02 ،و در خصیو

 .2الیدخل بالمرأة حتی یم ی لها تسع سنین ویحرم الو ء ،الغیره.
 .0الظاهر اختصا التحریم في الو ء قبال ودبرا؛ دون باقي االستمتااات؛ وفاقا لصری بعص وظاهر آخرین؛ لألصل السالم ان المعارض.
 3الیجوز و ء الزوجه قبل إکمال تسع سنین؛ دواما کان النکاح أو متعه...؛ وأما االستمتاع بما ادا الو ء ،من النظر واللم ،بشهوه وال م والتیخیذ ،فجیائز فیي
الجمیع؛ ولو في الرضیعه.
 . 0الیجوز و ء الزوجه قبل إکمال تسع سنین ...أما االستمتاع بما ادا الو ء فجائز في الجمیع لألصل واإلطالق واالتیاق.
 « .1هل یجوز االستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم ،بشهوه وال م والتیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعه؛ لألصل السالم ان المعارض).
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استمتاع از زوجۀ صغیره در غیر موارد وطی؛ ازقبیل نگاهکردن ،لم،کردن با شیهوت ،بغیلگرفتن و تیخییذ
ِ
معتقدند که ظاهر ادله حاکی از جواز چنین اموری است ،حتی در خصو زوجۀ شیرخوار؛ بهالت اصیل
جواز و اباحه ،بدون آنکه معارضی برای آن وجود داشته باشد (همان).
این دسته از فقها معتقدند بهدلیل اینکه حکم بهصورت مطلق مطیرح شیده و فقیط آمییزش را از امیوم
خارج کرده و نهی و منعی از طرف شارع دربارۀ سایر استمتااات نرسیده است ،بنابراین بقیۀ اسیتمتااات از
صغیره جایز است .ایشان دلیل این قول را امومات ادلۀ جواز استمتاع میداند که وطی زوجۀ نابالغ بیهدلیل
اموم حکم خارج شده و باقی استمتااات تحت اموم حکم باقی میمانند.
وجود روایت از ِ

 .0دستۀ دوم جمعی از فقها هستند که حکم جواز استمتااات از صغیره را نمیپذیرند؛ چراکه این امر را

نزد اقال امری ناپسند تلقی میکنند و با درنظرگرفتن ضرر و آسیب روحی که این امل میتوانید بیر کیودک
وارد سازد ،معتقد به ادم جواز استمتااات جنسی از کودک هستند .شهیدثانی ازجمله این فقیهان است کیه
در دختر صغیره ،همهگونه استمتااات جنسی را از او ممنوع میداند (.)003/8
از فقهای معاصر ،اولین شخصی که این حکم را مطرح کرد آیتالله مکارم شییرازی اسیت .ایشیان بیا
جواز هرگونه استمتاع از صغیره مخالف است و حتی در دیدار اا ای کمیسیون فرهنگی مجل ،و در پاسخ
به استیتاء ا و هیئترئیسۀ کمیسیون ،فتوایی دربارۀ ازدواج دختران در سنین پایین صادر کرد و در پاسخ به
ازنظیر فتیوا اجیازۀ
این مسئله که ازدواج در سنین زیر سیزده سال در کشور ما بااث آسیب شده است گیت:
ِ

این ازدواج را نداده و نمیدهم .ایشان با درنظرگرفتن ضررهایی که متوجه صغیره میشود و همچنین امکیان
بروز شبهاتی که به وجود میآید ،در کن ب اعدا ح به این نکته اشاره میکند که :جمعیی از فقهیای متییخر و
معاصر هستند که در خصو

جواز استمتااات جنسی از صغیره قائلاند که حکم مذکور با این امومیت و

شمول پذیرفتنی نیست؛ چراکه برخی از استمتااات از صغیره نزد اقال امری قبی و ناپسند تلقیی میشیود؛
مانند استمتاع از رضیعه .لذا امومات استمتاع زوج از زوجه به آنچه نیزد اقیال متعیارف اسیت ،منصیرف
است و شامل همۀ موارد نمیشود (.)231/0
آیت الله شبیری زنجانی نیز در کتاب النکاح ،استمتاااتی را که منجر به ورود ضرر به زوجۀ نابالغ شود،
جایز نمیداند و میفرماید :سایر استمتاااتی که منشی ضرر به صغیره نیست ،جایز است...؛ البته اگر اینهیا
هم موجب ضرر شود ،نباید آنها را جایز دانست ().
مصطیی خمینی در مسند اتحةیةااعوسیلة ،نظر امام خمینی را مبنیبر جواز سایر اسیتمتااات نپذیرفتیه
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است و دراینباره مینویسد 2:جواز برخی از استمتااات غیرمتعارف از زوجۀ نابالغ (مانند تیخیذ) ،خیارج
از مقت ای اقد است و احتیاج به دلیلی دارد که انجام چنین اموری را تجیویز کنید و نمیتیوان در فتیوا بیه
جواز آن به اطالقات و امومات ادله استناد کرد ( .)1۱۱/8آیتالله اندلیب همدانی مدای اسیت هرگونیه
استمتاع و بهرهبرداری جنسی از کودک ،تکلییا حرام است؛ چون مصداق بارز ظلم و تعدی و خیالف اقیل
است و این فتوا را خالف مذاق شارع مقدس میداند (اندلیب همدانی).
 .2ادلۀ معتقدان به جواز
فقهایی که قائل به جواز استمتااات از صغیره شدهاند ،سه دلیل بر مداای خود ذکر کردهاند که بیه نقید
این دالیل میپردازیم.
دلیل اول :چنانچه ذکر شد تعدادی از فقها 0،امومات و اطالق ادله را دلیل جیواز اسیتمتاع از صیغیره
ذکر کرده اند؛ به این صیورت کیه آمییزش بیا زوجیۀ نابیالغ از امیوم اسیتمتااات خیارج میشیود و سیایر
استمتااات ،تحت امومات باقی است ،پ ،سایر استمتااات جایز است.
این فقها به روایاتی دراینباره استناد کردهاند؛ برای نمونه به روایتی از زراره به نقل از امام باقر(ع) اشیاره
شده است که ایشان فرمودند« 3:تا قبل از نه یا ده سالگی ،نزدیکی با زوجه جایز نیست» (کلینیی399/1 ،؛
حر ااملی .)220/02 ،آنها چنین نتیجه گرفتهاند که چون در روایات فقط آمیزش با زوجه ،منیو بیه سین
خاصی شده و از امومات خارج شده است ،بنابراین سایر استمتااات مجاز است.
دلیل دوم :برخی از فقها برای جواز سایر استمتااات (بهجز آمیزش) از زوجۀ نابیالغ ،بیه اصیل اباحیه
استناد کردهاند؛ با این استدالل که اصل بر جواز و اباحۀ اینگونه استمتااات است ،مگر اینکه نهی و ردای
از سوی شارع وارد شده باشد( .صاحبجواهر .)001/09 ،آیتالله موسیوی گلپایگیانی در کتیاب ب ایدةا
اعرب دا( ،)321/0آیتالله مراشی نجیی در کتاب مده جااعمؤمدین ( ،)028/0از فقهای معاصیری هسیتند
که ظاهر کلمات ایشان ،جواز سایر استمتااات ( بهجز آمیزش) در زوجۀ نابالغ بهدلیل اصیل اباحیه اسیت
(بحرانی.)200/2 ،
دلیل سوم :یکی از ادلهای که برخی از قائالن به جواز مانند آیتالله سیدصادق روحانی ،صاحب فقدها
اعص دق(ع) ( )88/02و سبزواری ،صاحب مهذبااحکا ( )73/00به آن استناد کردهاند ،اجماع اسیت.
 « .2جواز بعص االستمتااات غیر المتعارفه (کالتیخیذ) ،الخارجه ان اقت اء العقد؛ محتاج إلی الدلیل المرخص».
 .0سید یزدی در عة  ،محقق خوئی در حاشیۀ خود بر اروة الوثقی ،امام خمینی در تحةیةااعوسیله ،آیتالله مراشی نجیی در مده جااعمؤمدین ،آیتالله موسوی
گلپایگانی در ب ایةااعرب د و آیتالله فاضل لنکرانی در تفصیلااعشةیرة.
 .3الیدخل بالجاریه؛ حتی ییتی لها تسع سنین او اشر سنین.
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ایشان معتقدند که در این مسئله که سایر استمتااات بهجز آمیزش جایز است ،اجماع شده است2.

 .3پاسخ و رد ادلۀ قائالن به جواز
ازنظر فقهای شیعه ،همۀ احکام شرای تابع مصال و میاسد هستند؛ به ایین معنیا
أ .پاسخ دلیل اول:
ِ

که در شرع مقدس اسالم چیزی واجب نشده است ،مگر اینکه در آن منیعتیی بیرای بنیدگان لحیاظ شیده و
چیزی حرام نشده ،مگر اینکه در آن ضرری متوجه بندگان میشده است .در واقع ،ضرر همان طور که الت
تشریع محرمات است ،الت رفع حکم و ادم تشریع آن نیز است؛ به این معنیا کیه در اسیالم هرچیه بیرای
بندگان م ر باشد ،حرام است و بر اساس قاادۀ الضرر که از مشهورترین قوااد فقهی به شمار میرود ،هر
درخور توجهی داشته باشد ،حرام و ممنوع است .به دلیل ایین قاایده ،در
حکم مباحی که برای انسان ضرر
ِ
فقه هر حکمی از احکام اولیه که سبب بروز و ورود ضرر به مکلف شود ،برداشته خواهد شید (بجنیوردی،

.)063/2
در مسئلۀ محل بحث ،باتوجهبه اینکه ضرر صرفا در ضررهای جسمی خالصه نمیشود و شامل هرگونه
ازنظر المیی ثابیت شیود کیه
نقصان و آسیب بر فرد ،ازجمله آسیبهای روحی و روانی میشود و چنانچه ِ

کام جویی و استمتاع جنسی از صغیره ،آسیب روحی و روانی برای وی در پی دارد ،میتوان بر اساس قاایدۀ
مذکور حکم به ممنوایت و ادمجواز این امر داد.
در هر مسئلۀ شرای ،تشخیص حکم با مجتهد اسیت ،امیا در شیناخت موضیوع ،مجتهید ماننید بقییۀ
مکلیان است؛ چراکه تشخیص موضوع به ٔ
اهده کارشناسان فن است؛ مثال مجتهدان فتوا میدهنید کیه هیر
درخور توجهی داشته باشد ،حرام است .امیا اینکیه آییا سییگار بیرای بیدن ضیرر
چیزی که برای بدن ضرر
ِ

معتنیبه دارد یا نه ،بر اهدۀ مجتهد نیست ،بلکه موکول به نظر متخصصان و کارشناسان آن حوزه اسیت کیه
ضرر شایان توجه سیگار را ثابت کنند .در شناخت موضواات احکام ،مجتهد نییز ماننید یکیی از مکلییان
است و تشخیص موضوع ،موکول به نظر خود مکلف است که وی باید در تشخیص آن به ارف مراجعه کند
روانی استمتاع از صیغیره و تبعیات و پیامیدهای
(خمینی .)07/2 ،لذا بهمنظور اثبات المی ضرر روحی و
ِ
منیییی آن ،بییه مطالعییه و بررسییی پژوهشهییای صییاحبنظران و نتییایج و دسییتاوردهای روانشناسییان و

جامعهشناسان متخصص نیازمندیم.
طبق بررسی معتبرترین و معروفترین نظریات شخصیت در روانشناسیی ،اسیتمتاع جنسیی از کیودک
سبب بروز آسیبهای روحی و روانی جدی بر کودک میشود و شخصیت آیندۀ او را تخریب میکند.
 .2هل یجوز االستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم ،بشهوه و ال م و التیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعة؛ لألصل السالم ان المعارض.
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نظریۀ رشد روانیاجتماای اریکسون2،میگوید :شخصیت هر فرد ،طی مراحلی رشد مییابد؛ بیه ایین
ّ
ازنظر جسمی و روحی ،فرد آمادگی کسب تجربیاتی در حد سن خود را دارد .هر مرحله
معنا که در هر سنی
ِ
در نظریۀ اریکسون به صالحیتیافتن و شایستهشدن در محدودهای از زندگی مربو است که اصطالحا بیه
آن «رسش» یا بلوغ روانی میگویند (هیلگارد ،ارنست روپیکوت .)008 ،او ااتقاد داشت که شخصیت هر
فرد ،طی مراحلی رشد مییابد .منظور از رشد ،تنهیا جنبیههای جسیمی و فیزیولیوکیکی آن نیسیت ،بلکیه
جنبه های شناختی و اجتماای و روحی نیز است .اریکسون اقیده داشت که فرد چنانچیه در مراحیل رشید
خود با ت ادی روبهرو شود که متناسب با مرحلۀ رشد او نباشد ،سالمت روانیی او بیه خطیر میافتید .اگیر
مرحلهای بهطور ضعییی مدیریت شود ،ح ،بیکیایتی در شخص پدید خواهد آمد و این ح ،بیکییایتی
و شک به خود در آنها باقی میماند (شاهمرادی.)1 ،
بر اساس نظریۀ َرسشی آرنولد گزل0که پیشوای طرفداران رشد طبیعی به شمار میآید نیز دستگاه اصبی
کودک در هر سنی باید به اندازۀ کافی رشد کند تا بتواند تکالیف متناسب با آن سن را درک کند و بیا هیدایت
اوامل درونیاش بر آن تکالیف تسلط یابد .او معتقد است که باید نشانههای َر ِسیش کودکیان را در مراحیل
مختلف در نظر گرفت .مراحل َر ِسش ،ابتدا جسمی است ،بعد ایاطیی و بعید روانیی و اجتمیاای اسیت.

ازنظر روحیی و ایاطیی
ادمتوفیق و دستیابی فرد در هریک از مراحل ذکرشده میتواند سبب ایجاد اختالل ِ
شود (ویلیام کرین.)12 ،

بنا بر نظریۀ رشد شخصییت فرویید3کیه یکیی از معروفتیرین نظرییهها در الیم روانشناسیی اسیت،
شخصیت انسانها غالبا تا سن پنج سالگی شکل میگیرد و تجربیات اولیه ،نقش مهمی در رشد شخصیت
فرد اییا میکند و تیثیرات آنها در رفتارهای بعدی انسان در زندگی تداوم مییابد (شولت ،،دوآن و سییدنی
الن شولت .)072 ،،او معتقد بود که اختاللهای روانرنجوری کیه بیمیارانش از خیود نشیان میدادنید ،از
تجارب دورۀ کودکی آنها سرچشمه گرفتیه اسیت .او تجربییات کیودکی را بهقیدری مهیم میدانسیت کیه
ازنظیر
میگیت :شخصیت فرد بزرگسال در پنج سالگی بهطور محکیم شیکل میگییرد و متبلیور میشیود.
ِ
ازنظر فیزیولیوکیکی در حیال
جنسی شخصیت ،هنگام بلوغ آغاز میشود که بدن
فروید ،مرحلۀ رشد روانی
ِ
ِ
 .2اریک اریکسون ،)Erik Erikson- 1902-1944):روانشناس آمریکایی است .نظریۀ رشد روانیاجتماای او یکی از معروفترین نظریههای شخصیت در
روانشناسی است.
 .0آرنولد گزل ( ،)Arnold.gesell-1880–1961یکی از مشهورترین روانشناسان آمریکایی است که سالها رئی ،کلینییک رشید کیودک دانشیکدۀ پزشیکی
دانشگاه ییل در آمریکا بوده است .او را باید پیشوای طرفداران رشد طبیعی به شمار آورد.
 .3زیگموند فروید (  ،)Sigmund Schlomo Freud – 1856–1939اصبشناس برجستۀ اتریشی است که پدر الم روانکاوی و روانشناسی مدرن شناخته
میشود.
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پختگی است (همان).
به نظر فروید ،جریان رشد از مراحل مختلیی میگذرد و تحول غریزۀ امومی جنسی رشید را سیازمان
میدهد و در هر سنی یک مرحلۀ جدید روانی–جنسی بروز میکند .هر مرحله در سلسله مراتب رشد کودک
چنان ثبت شده است کیه در زمیان ّ
معیین و تحیت شیرایط مناسیب محیطیی تحقیق مییابید .تجربیههای
ناخوشایند هر مرحله نیز سبب تثبیت کودک در آن مرحله میشود و مشکالتی را برای او به بار میآورد .البته
بهاقیدۀ فروید ،میهوم جنسی فقط شامل آمیزش جنسی نیست ،بلکه امال شامل هر تجربیه و لیذتجویی
جنسی میشود (اخوان.)223 ،
نظرات روانشناسان مطرح دنیا مؤید این مطلب است که شخصییت فیرد بیر اسیاس تجربیههای اولییۀ
ِ
زندگی او شکل میگیرد و بسیاری از اختاللهای روانرنجوری انسانها ناشی از تجارب دورۀ کودکی آنها
است که متناسب با رشد فیریکی ،ذهنی و ااطیی آنها نبوده است.
طبق تعریف سازمان جهیانی بهداشیت )WHO- 2017( ،هرگونیه بیدرفتاری فیزیکیی ییا ایاطیی،
سوءاستیادۀ جنسی ،غیلت یا رفتار همراه با بی توجهی یا استثمار که منجر به آسیب واقعی ییا احتمیالی بیه
سالمت ،بقای رشد یا کرامت کودک در زمینۀ روابط یا مسؤلیت ااتماد یا قدرت شیود ،کیودکآزاری تلقیی
میشود .طبق مطالبی که ذکر شد ،چنانچه تجربیات کودک فراتر از شرایط روحی ،ذهنی و فیزیولیوکیکی و
مراحل رشد او باشد ،دچار آزار هیجانی میشود .آزار هیجانی هرنوع آزار/غیلیت ییا ایدمحمایت در برابیر
آزار/غیلت را شامل میشود که بالقوه آسیبزاست؛ راجع به رشد هیجانی کودک بیتوجه است و بیا اثیرات
منی ِی طوالنیمدت و امیق املکرد بدرفتاری ،هیجانی و اجتماای مرتبط است ( (ون هارملن و همکاران،

دیبلی ،و همکاران .)38 ،آزار هیجانی از مصادیق بارز کودکآزاری است .شواهد حاکی از آن اسیت کیه
بلندمدت دوران کودکی همبستگی دارد .مطالعات در بزرگساالن با سابقۀ
آزار هیجانی با پیامدهای زیانآور
ِ

آزار هیجانی نشان داده اند که این نوع از آزار با ازت نی ،پایین ،اضطراب ،احساس گنیاه ییا حی ،قربیانی
خشونت تعامالت بین فردیبودن مرتبط است (تاسینگ و کالهانه .)0222 ،کودکآزاری بیه هیر شیکل کیه
باشد پیامدها و اواقب ناگواری دارد ،اما خطر مشکالت ااطیی و سازشی آن بیشتر است (لعلی و اابدی،
صص 82تا.)90
مطالعات و آسیبشناسی بر روی بزرگساالنی که در دوران کودکی دچار آزار هیجانی شدهاند ،حاکی از
این است که فشار روانی آسیبزای دوران کودکی با اثرات منیی بیر رشید مغیز همبسیتگی دارد (Schore.
) .Allan.N 21همچنین از پیشرفتهای اخیر در الم اصبشناسی ،تحولی به دست آمده است که فشار
روانی زودهنگام زندگی ،تغییرات دائمی را در مدارهای اصبی ایجیاد میکنید کیه سیبب نقیص شیناختی،
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حساسیت در مقابل درد ،افسردگی ،اضطراب و خواب آشیته میشود ).(Heim, Christine, 63
شواهد حاکی از این است که کیییت مراقبت اولیۀ زندگی ،تعیینکنندۀ سالمت اصبی ،روحی و روانی
فرد در بزرگسالی اسیت .سیسیتم های فشیار روانیی کیه شیامل هیپوتیاالموس ،هیپیوفیز ،آدرنیال و سیسیتم
کاتکوالمین (سیستم اصبی سمپاتیک ،نور اپی نیرین) هستند که برای بقا ضروری است .فشار روانی بسیار
زیاد همچون تجارب آزاردیدگی کودکی ،مستقیما به تغییرات این سیستمها منجر میشود که اثرات بدی بیر
رشد مغز دارد ) (De bellis and coworkers, 923-944و به تغیییرات میداوم در سیاختار ،املکیرد و
شیمی مغز منجر میشود و در طی زمان ،کودکان در معرض خطر گسترش پاسخ افراطیی بیه فشیار روانیی
جزئی قرار میگیرند ) .(Hagele, Dana, M.66نتایج نشان میدهید کیه بیین مییزان آسییبدیدگی دوران
ٔ
حافظه بلندمدت افراد ،رابطه وجود دارد .در افیرادی کیه در کیودکی آزار
کودکی و نقص املکرد شناختی و
هیجانی را تجربه کردهاند ،نقص حافظه ،تغییر ساختار و املکرد مناطق مغزی مشاهده میشود (Majer,
).Matthias and coworker 5
ٔ
درباره اثرات مخرب این تیثیرات در دوران کودکی بر املکرد سیستم مغزی و روانی فرد که سبب انیواع
اختالالت و مشکالت در فرد و تعامالت بیین فیردی او میشیود ،پژوهشیی بیر روی ییک جامعیۀ آمیاری
دانشآموزان دختر نوجوان مقطیع راهنمیایی ،املکیرد اصیب روانشیناختی دانشآمیوزان دختیر آزاردییدۀ
هیجانی با دانشآموزان دختر اادی انجام شد ( 32دانشآموز با آزاردیدگی هیجانی و  32دانشآموز اادی)
که در این نمونهگیری از آزمونهای بندرگشتالت ،آزمونهای وکسلر و آزمیون تصیویری ری اسیتیاده شید.
نتیجۀ این پژوهش حاکی از این است که دختران آزاردییدۀ هیجیانی ،تعیداد خطاهیای بیشیتری را مرتکیب
شدهاند و میزان اختالل مغزی در دانشآموزان آزاردیدۀ هیجیانی ،بیهطور معنیاداری بیشیتر از دانشآمیوزان
اادی بوده است (نوروزی چهارقلعه و همکاران.)20 ،
در پاسخ به دلیل اول مجوزان که امومات و اطالق ادله را دلیل جواز استمتاع از صغیره ذکیر کردهانید،
باید گیت :ازآنجاکه قاادۀ نیی ضرر قاادهای اام است و منحصیر در ضیررهای جسیمانی نیسیت ،بلکیه
ازنظیر اسیالم
شامل ضررهای روحی ،ااطیی و روانی نیز خواهد بود .بنابراین قطعا آسیبهای روانی هیم
ِ

مهم بوده است و میتواند مالک صدور حکم قرار گیرند؛ درنتیجه ،باتوجهبه اینکه طبق نظریات متخصصان
ثابت کردیم استمتاع از زوجه صغیره بهدلیل اینکه با شرایط فیزیولوکیکی جسمی و روحیی کیودک منافیات
دارد و متناسب با مراحل رشد او نیست ،لذا برای طییل ضیرر روحیی و جسیمی بیهدنبال دارد و مقت یای

حکم جایزنبودن هرگونه استمتاای از زوجۀ نابالغ حکم است ،زیرا بیشک قاادۀ نیی ضرر ازجمله
قاادهِ ،
احکام ثانویه است و بر ادلۀ احکام اولیه حکومت دارد (انصاری)207/0 ،؛ به این صورت که قاادۀ الضرر
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احکام ضرری را از اطالق و اموم ادله خارج میسازد و اطالقات را تقیید میزنند؛ به این معنا که ادلۀ اولیۀ
ِ
اطالق و اموم دارند ،یعنی شامل همیۀ احکیام ،اایم از ضیرری و غیرضیرری میشیود و در اینجیا قاایدۀ
ّ
ٔ
قاایده مسیلم
الضرر ،احکام ضرری را از امومات خارج میسازد و اطالقات را تقیید میزند و بهدلیل این

فقهی ،استمتااات از اموم این ادله بهخاطر ضرریبودن خارج میشود.
احکام دینی هنگام نزول در اصر بعثت صرفنظر از اینکه کالم خدا یا سیره و گیتار پیامبر( ) باشد،
در نظر اقالی آن زمان ،ااقالنه و اادالنه ،اخالقی و توجیهشدنی بوده است و از مقررات و قیوانین مشیابه،
منطقیتر و موجهتر به نظر میرس یده و در جامعه میید و کاربردی بوده است .در زمان فعلیی نییز اگیر قیرار
است حکمی پذیرفته شود باید به ارف اقالی زمان حال ،منطقیی ،اادالنیه ،اخالقیی ،اقالنیی ،مییید و
ٔ
درجه ااتبار ساقط است .از امتیازات قوانین و مقررات اسالمی همین است که روح
کاربردی باشد وگرنه از
اخالق در تک تک مواد آن وجود دارد ،البته جز این هم انتظاری نیست؛ زیرا تنافی احکام اسالمی و اخالق،
نظم اجتماای را به هم میریزد و مردم با قوانین غیراخالقی همراهی نمیکننید؛ لیذا مسیئلهای کیه از نگیاه
مردم ،خالف ارف و ف ایل اخالقی باشد ،پذیرفته نمیشود.
دختر صغیره قبل از سن بلوغ بهلحاظ جسمی و روحی و شرایط فیزیولوکی بدنی بهحدی نرسیده اسیت
که استمتاع را درک کند و از آن لذت ببیرد ،لیذا بهرهبیردن جنسیی و اسیتمتاع از او صیرفنظر از ضیررهای
ازنظر اخالقی قبی و زشت است.
جسمی و روحی ،نوای بهرهکشی جنسی تلقی میشود که ِ

کودکی که استمتاع قرار میشود بدون اینکه درک ابتدایی از مسائل جنسی داشیته باشید و بعید از بلیوغ

متوجه شود ابزاری برای لذتجویی و اطیای شهوت دیگری بوده اسیت درحالیکیه حتیی درک ابتیدایی از
مسائل جنسی نداشته است ،صرفنظر از آسیبهای روحی که متوجه او شده ،کرامت و شخصیتاش زییر
ازنظر اقل سلیم و قوااد اخالقی این امل مصداق بارز کودکآزاری ونقص کرامت انسیانی
سؤال میرود و
ِ
به شمار می رود .دختر صغیره ،کودکی است که طبق ارف و شرع باید مطابق با اصول و قوااد کودکی بیا او
رفتار کرد و آزار و آسیب روحی ناشی از استمتاع به مصلحت او نیسیت و در اصیر حاضیر کیه م یرات و
آسیبهای روحی این امل توسیط متخصصیان و صیاحبنظران ثابیت شیده اسیت ،منکیر و قبیی تلقیی
میشود ،حکم جواز استمتاع از صغیره را با این امومیتی که گیته شد بهدلیل داشتن قیب اخالقیی و اقلیی
نمیتوان پذیرفت و لذا امومات استمتاع زوج از زوجه ،انصراف دارد به مواردی که بین اقال متعارف است
و شامل استمتاع از صغیره نمیشود و اقال آن را پذیرفته نمیدانند.
ب .پاسخ دلیل دوم :در پاسخ به کسانی که برای جواز اسیتمتااات از زوجیۀ نابیالغ بیه اصیل اباحیه
استناد کرده بودند ،میتوان به دالیل مذکور اشاره کرد .بنابراین باتوجهبه حاکمیت مطلقیی کیه بیرای قاایدۀ
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قائل هستیم ،قائلشدن به جواز استمتااات ،فاقد حجیت شرای است و این قااده،

بر اصل اباحه نیز حاکم است و در پاسخ برخی از فقها که برای جواز سایر استمتااات از زوجۀ نابیالغ ،بیه
اصل اباحه استناد کرده بودند (صاحبجواهر )001/09 ،و با ایین اسیتدالل کیه اصیل بیر جیواز و اباحیۀ
این گونه استمتااات است ،مگر اینکه نهی و ردای از سوی شارع وارد شده باشد؛ در اینجا نیز قاادۀ الضرر
حاکم بر اصل اباحه است و باوجود این قااده ،مجالی برای جریان اصل اباحه باقی نمیماند.
ج .پاسخ دلیل سوم :دلیل دیگر معتقدان به جواز استمتااات از زوجۀ نابیالغ ،اجمیاع فقهیا ازجملیه
آیتالله سیدصادق روحانی ،صاحب فقهااعصد دق(ع) و سیبزواری صیاحب مهدذبااحکاد

(2)73/00

است.
در پاسخ به این دلیل باید گیت :اوال ،بسیاری از فقهیای متییخر و متقیدم اصیال متعیرض ایین مسیئله
نشدهاند و نظر خود را در این خصو

بیان نکردهاند و به سکوت از ایین مسیئله گذشیتهاند ،پی ،چگونیه

میتوان اداای اجماع کرد؟
به نظر میرسد اداای اجماع ،مورد مناقشه است؛ چراکه ابنجنید اسکافی ،شیخ میید ،سالر دیلمیی،
شیخ طوسی ،ابنادری ،،محقق حلی و االمه حلی ،در کتب خود فقط به اصل جواز تزویج دختیر نابیالغ
پرداخته و اصال متعرض بحث استمتاع نشدهاند (میید707 ،؛ سیالر دیلمیی ،2020 ،مراسیم002 ،؛ ابین
جنید ،2026 ،مجموایۀ فتیاوا008 ،؛ طوسیی ،2027 ،اعده یدة017 ،؛ ابنادریی132 ،،؛ محقیق حلیی،
 ،2020نکة النهایة090 ،؛ االمه حلی ،ممنلفااعشیرة ،)63 ،لیذا نمییتیوان ایشیان را از موافقیان بحیث
مذکور در نظر گرفت و اداای اجماع را پذیرفت.
ثانیا :ازآنجاکه مستند اجماع این فقها روایات متعدد در خصو

استمتاع از صغیره اسیت ،کاشیییت

اجماع محل تردید است؛ چراکه دلیل این فقها همان اطالق در رواییات اسیت ،میدرک و دلیلشیان رواییت
است ،ا جماع از نوع مدرکی اسیت و چنیین اجمیاای از حجییت سیاقط اسیت (فاضیل لنکرانیی،2032 ،
)028/3؛ زیرا کاشف از قول معصوم نیست و فاقد ااتبار الزم است.
نتیجهگیری

نظریات روانشناسان و صاحبنظران مطرح دنیا ّ
مبین این واقعیت است که تجربییات کیودک بایید در

ّ
حد رشد جسمی و روحی و ااطیی او باشد .چنانچه با او رفتاری شود کیه بیا رشید فیزیولیوکی ،روحیی و
ااطیی او همخوانی ندارد ،کیودک دچیار آسییبهای روحیی جیدی ،اخیتالالت ،اضیطرابهای روانیی،
 . 2هل یجوز االستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم ،بشهوه و ال م و التیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعه؛ لألصل السالم ان المعارض.

 / 711نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پیاپی 031

افسردگی و ...خواهد شد .بنا بر نظرات دانشمندان مذکورِ ،سنی که محل بحث ماست ،اصال سینی نیسیت
که فرد در آن به مراحل باالی َر ِسش یا بلوغ روحی و روانی رسیده و آمادگی درک لیذتها و کامجوییهیای
جنسی را داشته باشد و مورد استمتاع قرار گیرد؛ چراکه دستگاه اصبی کودک بهقدر کافی رشد نکرده اسیت،
لذا میتوان نتیجه گرفت باتوجهبه اینکه متخصصان به این تشخیص رسیدهاند که اسیتمتاع از صیغیره بیرای
کودک ضرر روحی به همراه دارد و میتواند آسیبهای جدی به روان او وارد کنید و از طرفیی طبیق قوااید
فقهی در شریعت مقدس اسالم هرآنچه برای جسم و روان انسان م ر باشد ،املی حرام تلقیی میشیود و
شراا جایز نیست ،پ ،استمتاع از صغیره مجاز نیست و بهدلیل ضرری که دارد غیرمشروع و حرام است.
به نظر میرسد آراء فقهایی که در گذشته و حال رأی به جواز آن دادهاند ،احتماال ناشی از ادمکشیف و
احراز آسیبهای متعدد روحی و ادم اثبات قب ارفی و اخالقی نزد آنان اسیت و در حیال حاضیربا تغیییر
موضوع و محرزشدن ضررهای متعدد یادشده نمیتوان حکم به جواز این امر داد.
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Abstract
Based on the four-stage theory, capability to be created is the first stage of a religious precept.
Regardless of the possible existence of a precept capable of being created and different possibilities
about its concept, the problem of this research is: what effects does the acceptance of the capability
of religious precepts to be created, in the sense of the existence of benefits and harms, have on the
analysis of religious teachings and whether some jurisprudential propositions may be excluded from
the scope of deduction on the basis of it or in case of knowledge of actual benefits and harms, is it
possible to establish a duty and attribute it to the Lawgiver, although it does not exist in the
narrated teachings? The results of this research show that capability to be created belongs to the
benefit and harm domain and is a preliminary of legislating a religious precept and is not one of its
stages. Nevertheless, Imami jurists have utilized the term precept capable of being created in
analyzing the religious precepts of different issues. The acceptance of a created precept that never
transforms into the actuality stage does not seem to be justified. Since negligence in establishing a
precept is not permissible for the Lawgiver and establishing a precept is based on the existence of
benefit and harm resulted from the duty-bounds' acts, where the intellect can realize the existence
of a benefit or harm for which the Lawgiver has not established an actual precept, due to the
correlation between the precept of reason and the precept of religion, one may believe in the
existence of a religious precept created for that act and the legitimacy or illegitimacy of its
performance and the problem of the lack of religious precept for emerging issues would be resolved.
Keywords: Precept, Religious Precept, Precept Capable of being Created, Jurisprudential
Propositions
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چکیده

نظریه چهارمرتبهای ،نخستین ٔ
ٔ
مرتبه حکم رمر،ی ،اضت ما اسمرف مر نظر از امکمان حکم اضت مایی و
بر اساس
ٔ
احتمالهای مختلف در مفهوم آن ،مسئله پژوهش این اسر که پمییر حکم اضت مایی بمهمعنای وجمود ماما و و
ٔ
گردونمه
مفاسد ،چه تأثیری در تحلیل آموزههای دینی دارد و آیا میتوان برخی از گزراههمای فقهمی را بمر اسماس آن از
استنباط خارج کرد یا در ورت آگاهی از ماا و و مفاسد واضعی ،تکلیفی را جعل و به رارع نسبر داد ،هرچنمد در
آموزههای نقلي وجود ندارته بارد؟
نتایج پژوهش نشان میدهد که اضت ا ناظر به مقام مالحر و مفسده و از مقدمات جعل حک رر،ی اسمر و نمه از
مراتب آنف باوجوداین ،فقهای امامیمه از ا محالح حکم اضت مایی در تحلیمل حکم رمر،ی مسمایل مختلفمی بهمره
ٔ
مرحله فعلیر ،تغییر وضعیر پیدا نمیکند ،موجمه بمه نظمر نمیرسمدف
جستهاندف پییر حک انشایی که هیچگاه به
ازآنجاکه اهمال در جعل حک برای رارع روا نیسر و جعل حک ه مبتنی بر وجود مالحر و مفسده مترتمب بمر
افعال مکلفان اسر ،هرگاه ،قل بتواند به وجود مالحر یا مفسدهای پیببرد که رمارع بمرای آن حکم فعلمی جعمل
ٔ
مالزمه میان حک ،قل و ررع میتوان به وجود حک انشایی رر،ی برای آن ،مل و مشمرو،یر
نکرده اسر ،بهسبب
یا ،دم مشرو،یر انجام آن نظر داد و مشکل خأل حک رر،ی برای مسایل نوپیدا برطر خواهد ردف
واژگان کلیدی :حک  ،حک رر،ی ،حک اضت ایی ،گزارههای فقهیف
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مقدمه
موضمموع مراتممب حک م رممر،ی تمما ،اممر رممیخ انامماری متوفممای 3823همممو و محقمما خراسممانی
ظ
متوفمای 3189هممو ممدنظر ا مو یان ضمرار نگرفتمه بمود ،امما از ایمن زممان بمه بعمد بمه بحما ماهیمر و
مراتممب حک م رممر،ی توجممه رممدف ممر نظر از ممموارد متعممددی کممه ا ممو یان بممه مناسممبتی ،بحمما از
مراتممب حک م رممر،ی را محممرح کردهانممد ،اممما یکممی از مه تممرین جایگاههممای بحمما از مراتممب حک م
رر،ی به بیمان محقما خراسمانی ،مبحما ضحما اسمرف برخمی از ا مو یان در مقمام پاسمخگویی بمه ایمن
پرسش که آیما ممکمن اسمر ضحما بمه،نوان ضیمد در موضموع حکم آورده رمود یما نمه ،بیمان دارمتهاند کمه
حکم رممر،ی ،چهممار مرتبم ٔمه اضت مما ،انشمما ،فعلیممر و تنجممز دارد و آمممر میتوانممد ضحمما بممه یم مرتبممه از
مراتممب حک م را در موضمموع همممان حک م اممما نسممبر بممه مرتب مۀ دیگممر حمماد کنممد آخونممد خراسممانی،
کفایةةةالصول ةةة 822 ،تممما822وف در ایمممن نورمممتار ضممممن بازپژوهشمممی در مراتمممب حکممم رمممر،ی،
کاربسممرهای گونمماگون حکم اضت ممایی در متممون فقهممی توضممیو داده میرممودف حکم رممر،ی و مراتممب
آن ،به فراوانمی در منمابا ا مول فقمه محمل بحما ا مو یان متقمدم ،متمأخر و معا مر ضمرار گرفتمه اسمر
نمم  :حسممنی02 ،تمما20و ،و ممی تمماکنون پژوهشممی مبتنممی بممر تحلیممل مفهممومی حکمم اضت ممایی و
خوانشهممای گونمماگون آن ،هم نممین کاربسممرهای فقهممی آن به ممورت مسممتقل انجممام نشممده اسممر،
یا نسبر به پژوهشهای مشابه نوآوری داردف
 .1مفهومشناسی
واژۀ حکممم در غمممر ،بمممارت اسمممر از ض ممما ،ض ممماوتکردن، ،لممم و ،مممدل ابنمنظمممور،
300/38تمما303وف ا ممو یان در خامموس چیسممتی ماهیممر حکمم چنممد احتمممال محممرح کردهانممد،
ازجملممممه :اراده و کراهممممر انامممماری232 ،و؛ رمممموق و بغمممم

ممممدر ،بحةةةة

صلةةةة ص ةةةة ص

ول ة 282/2،؛ ن م  :رمماکری21،؛ نممور مفیممدی .)330،ب مرای حک م رممر،ی تعریفهممای گونمماگونی
وجود دارد که دو تعریف رهرت بیشتری مشهیAیان ا و یان دارد:
ظ
3ف خحاب ا هی متعلما بمه افعمال مکلفمان از جهمر اضت ما و تخییمر خحماب ا لمه ا متعلما بأفعمال
ظ
ا مکلفممین مممن حیمما ا ضت ممای و ا تخییممرو رممهید ثممانی ،تمهیممد ا قوا،ممد22،؛ نمم  :خممویی،
محاض ةتو 22/1 ،وف منظممور از ،بممارت «جهممر اضت مما و تخییممر» آن اسممر کممه اگممر در ممموردی مممال
وجوب دارد ،حکم وجموب مادر میرمود و اگمر ممال حرممر دارد ،حکم حرممر مادر میرمود
و اگر ه مال حرممر و هم ممال وجموب دارد ،حکم بمه تخییمر و اباحمه میرمودف ایمن تعریمف بما
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دو ارممکال روبممه رو اسممر :خحمماب رممر،ی ،کارممف از حک م رممر،ی اسممر نممه خممود حک م رممر،ی
،المممه حلممی ،نهایةةالصوص ة 90/3 ،؛ ممدر ،دروس23/3 ،و؛ حک م رممر،ی همیشممه بممه افعممال انسممان
نسممبر داده نمیرممود ،گمماه بممه سات انسممان نیممز نسممبر داده میرممود ،ماننممد زوجیممر و گمماه نمماظر بممه
اریایی اسر که بما انسمان ارتبماط دارنمد ،ماننمد ملکیمرف ازایمنرو ،ایمن تعریمف رمامل احکمام وضمعی
نمیرممود

ممدر ،همةةا 23/3وف افممزودن ضیممد با وضمما رممهید اول19/3 ،و ارممکال دوم را از میممان

برمیدارد ،اما ارکال نخسر هم نان باضی اسرف
8ف آن ممه از ضانونگممیار رممارعو بممه،نوان ضانونگممیار ممادر میرممود ،حک م رممر،ی اسممر ا حک م
ما یؤخی ممن ا شمارع بمما همو رمارعو

مدر صهمةا 300/3و؛ ماننمد وجموب نمماز یما محر و فسماد

نمازف
ٔ
حک م رممر،ی بممه دوگونممه تکلیفممی و وضممعی تقسممی میرممودف منظممور از حک م تکلیفممی ،حکمممی
اسممر کممه به ممورت مسممتقی بممه فعممل مکلممف تعلمما میگیممرد ،وظیفممۀ او را در ابعمماد گونمماگون زنممدگی
مشممخم میکنممد همممو ،همةةا 832/3و و هرچممه ریممر از ایممن بارممد ،حک م وضممعی خواهممد بممودف
حک تکلیفی رمر،ی نیمز بمه پنجگونمه تقسمی میرمود؛ وجموب ،حرممر ،کراهمر ،اسمتحباب و اباحمه
فاضل نکرانی ،سیتیصکاملصدرصو

صلقه110/30 ،وف

محقا خراسانی بمرای حکم تکلیفمی چهمار مرحلمه تامور کمرده اسمر1 :ف حکم اضت مایی ،یعنمی
مامملحر یمما مفسممدۀ بممدون انشمما؛ 2ف حکم انشممایی ،جعممل حکم بممهمنظور جلممب مامملحر یمما دفمما
مفسدۀ بدون بعما و زجمر یما جعمل حکم بمه انگیمزۀ بعما و زجمر؛ 1ف حکم فعلمی ،جعمل حکم بمه
انگیممزۀ بعمما و زجممر و بمما تحقمما ضیممود و ر مرای آن؛ 0ف حک م متنجممز ،حکمممی کممه بممه مقممام فعلیممر
رسمیده و مخا فممر بمما آن موجممب اسممتحقاق ،قمماب اسممر کفایةةالصول ة  ،ممم 822تمما822؛ نم :
ا فهانی ،نهایالصوصدرویال322/8 ،؛ حسینی میالنی320/3 ،وف
 .2مرتبهپذیری حکم شرعی
ا و یانی کمه ضایمل بمه مراتمب مختلمف بمرای حکم رمر،ی هسمتند ،مرتبهپمییری را بمدیهی دانسمته
و به همین د یل از امکان آن بحما نکردهانمد؛ امما افمرادی کمه ضایمل بمه یم مرتبمهایبودن حکم هسمتند
حجتی بروجردی2/3038،8 ،و ،در واضا مرتبهپییری حک رر،ی را ناممکن دانستهاندف
بروجممردی بمما ظ
ٔ
توه خوانممدن مراتممب چهارگانممه دربممارۀ آن مینویسممد« :مراتممب چهارگانممه حک م از
ضبیممل مراتممب بمرای ی م حقیقممر نبمموده ،اممموری متبمماین از یکممدیگر هسممتندف ایممن تعبیممر وضتممی ممحیو
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اسممر کممه حقیقممر واحممدی بارممد و ممی مشممک کممه در ،ممین واحممدبودنش ،دارای مراتممب متعممددی از
ردت و ضمعف وففف بارمد ،ضممن اینکمه ا مل حقیقمر در تممام ایمن مراتمب محفمود اسمرف و می در
محل نزاع ،حکم ،بمارت اسمر از :انشمای مادر از آممر بمه انگیمزۀ بعما و زجمرو ،امما انشمای مجمرد از
این دا،ی یما ماما و و مفاسمد ،دیگمر مرتبمۀ ضمعیف آن نیسمر؛ زیمرا ماملحر و مفسمدۀ ،لمر بمرای
حکم هسممتند و بممدیهی اسممر کممه ایممن چنممین ،لتممی ،مرتبممهای از مراتممب معلممول خممود نیسممر» نهایةةالص
ول

193 ،وف
در پاسممخ بممه ایممن نقممد بایممد یممادآور رممد کممه مرتبهپممییری تنهمما در ضا ممب تشممکی متاممور نیسممر،

بلکه مراحلی که ماده هیو و طمی می کنمد تما بمه تکاممل برسمد ،ماننمد مراحمل وجمودی انسمان نحفمه،
م ممغه، ،لقممه،فففو از مراتممب آن بممه رمممار میآینممد ،هرچنممد کممه ،نمموان انسممان نیممز بممر آنهمما ممادق
نیسرف ازایمنرو ،مرتبمۀ اضت ما و انشما از مراحمل وجمودی حکم رمر،ی هسمتند ،هرچنمد نتموان آنهما را
حک رر،ی دانسر حسنی31 ،وف
ازنظممر محقمما ا ممفهانی ،مراتممب اضت مما و تنجممز از مراتممب حکمم نیسممتند و انشمما و فعلیممر همم
تفاوتی ندارند؛ زیرا بر انشمای بمدون دا،می بعما و زجمر نیمز ،نموان حکم رمر،ی مادق نیسمر نهایةالص
وصدرویال 32/2 ،وف بمر فمرک کمه بتموان ایمن دو ،نموان را ازنظمر مفهمومی از یکمدیگر جمدا کمرد ،در خمارج
این دو مرتبه از یکدیگر تفکی رمدنی نیسمتندف این گونمه نیسمر کمه حکم انشمایی وجمود دارمته بارمد،
اما حک فعلی وجود ندارته بارمدف هرگماه حکممی معلما بمر چیمزی بارمد؛ ماننمد تعلیما وجموب حمج
بمر اسمتحا،ر ،اگمر مکلممف مسمتحیا نبارمد ،بمرای او نمه حکم انشمایی وجممود دارد و نمه حکم فعلممی؛
و ی اگر مکلمف مسمتحیا بارمد ،در حما او هم حکم انشمایی وجمود دارد و هم حکم فعلمی فاضمل
نکرانی ،درس خارج و

 ،جلسۀ 22وف

برخممی از معا مران نیممز بمما یکیدانسممتن مرتبممۀ انشمما و فعلیممر از ی سممو و افممزودن مرتبممۀ رمموق و
کراهر از سموی دیگمر ،هم نمان بمر چهمار مرتبمهبودن احکمام رمر،ی بمه ایمن ترتیمب پافشماری دارنمد:
3ف مرتبمۀ اضت ما؛ 8ف مرتبمۀ رموق بمه مأموربمه یما کراهمر از منهی،نمه؛ 1ف مرتبمۀ انشما تحقما و فعلیممر
حک و؛ 2ف مرتبۀ تنجز طباطبایی ضمی ،وصدلئل333/8 ،وف
بررسی متمون ا مول فقهمی نشمان میدهمد کمه دسمرک چهمار دیمدگاه متفماوت میمان ا مو یان در
مسممئلۀ مراتممب حک م رممر،ی وجممود دارد3 :ف مرتبهناپممییری ا ممفهانی ،نهایةةالصوصدرویةةال98/8 ،؛ حجتممی
بروجمممردی2/8 ،؛ آملمممی80/3 ،و؛ 8ف دومرتبمممهایبودن :مرتبمممۀ انشممما و فعلیمممر خمممویی ،مصةةة ا ص
ول ةةة 02/8 ،؛ هممممو ،دروسةةةا 20/1 ،؛ مشمممکینی313/8 ،و؛ 1ف سمممهمرتبهایبودن :مرتبمممۀ انشممما،
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فعلیممر و تنجممز حجتممی بروجممردی93/8 ،و؛ 0ف چهارمرتبممهایبودن :مرتبممۀ اضت مما ،انشمما ،فعلیممر و
تنجز حکی ،حقایا ا

ول 2/8؛ حسینی فیروزآبادی31/8 ،وف

 .3مرتبۀ اقتضا
تعر یف حکم در مرتبۀ اقتضا :بما پمییر ایمن فمرک کمه احکمام رمر،ی وابسمته بمه وجمود سمود و
زیممان یمما مامملحر و مفسممده در متعلمما خممود هسممتند و رممارع نیممز در مقممام ضانونگممیاری نمیتوانممد از
آن همما رافممل بارممد ،درنظرگممرفتن ایممن مامما و و مفاسممد در مقممام ضانونگممیاری سممبب پیممدایش مرحلممۀ
اضت مما میرممود؛ هرچنممد ایممن حک م بهسممبب برخممی از موانمما ،جعممل و تشممریا نشممده بارممد آخونممد
خراسانی ،دررصوصف وئد07 ،تما01وف از مرتبمۀ اضت ما گماه بمه مرتبمۀ رمأنیر یماد میرمود و بمه ایمن د یمل از
مراحل حک رر،ی بمه رممار می آیمد کمه ،لمر فما،لی بمرای مدور حکم اسمر ،نمه ،لمر رمایی تما
انگیممزه ب مرای ممدور حک م بارممد ا ممفهانی ،نهایةةالصوصدرویةةال12/8 ،وف بممدین ترتیممب مامملحر ،رممرط
زم برای جعمل حکم اسمر و نمه رمرط کمافی؛ چراکمه رسمیدن حکم بمه مرحلمۀ انشما نیازمنمد وجمود
ر مرای و نبممود موانمما اسممر ،حک م بهسممبب فقممدان آن ر مرای یمما وجممود آن موانمما ،گمماه از حممد اضت مما
خارج نمیرمود و بمه مرحلمۀ انشما نمیرسمد هممو ،همةا 29/8و ،درنتیجمه ،حکم در مرحلمۀ اضت ما
متوجممه مکلفممان نیسممر و بعمما و زجممری ه م در خامموس آن وجممود نممدارد؛ هرچنممد در ،ل م ا هممی
ماممملحتی بمممرای جعمممل آن وجمممود دارد نمممایینی102 ،وف ارمممترا ،ممما و جاهمممل در احکمممام نیمممز
ممر نظر از نق م

و ابرامهممای وارد بممر آن مظفممر198 ،و در احکممام اضت ممایی متاممور نیسممر ،زی مرا

تا بر اساس ماملحر ،حکم انشما و بمه مکلمف ابمال ،نشمود ،حکممی ضابمل اطا،مر و ،امیان وجمود
ندارد ،راضی ،نهایالصوللکار813/3 ،؛ حجتی بروجردی813،وف
گونههای حکمم در مرتبمۀ اقتضما :محقما خراسمانی بمرای نخسمتینبار از وجمود مرحلمۀ اضت ما در
احکممام ا هممی سممخن گفتممه اسممر؛ اممما ا ممو یان پ م از وی بممه گونممههایی از حک م اضت ممایی ارمماره
کردهاند که گاه تفاوتی اساسی با دیدگاه وی دارد و تنها در واژۀ اضت ا با یکدیگر رری هستندف
اول .رممروی ا ممفهانی از دوگونممه حک م اضت ممایی ثبمموتی و حکمم اضت ممایی اثبمماتی سممخن گفتممه
اسممرف ازنظممر وی ،حک م اضت ممایی ثبمموتی ،ثبمموت حک م بهسممبب ثبمموت مقت ممی آن اسممر؛ اممما حک م
اضت ممایی اثبمماتی ،بممارت اسممر از ثبمموت حک م بممر موضمموع بممدون توجممه بممه ،مموارک مترتممب بممر آن،
هم ممون ضممرروحرج ،ممدم ا لحممادو؛ در برابممر ایممن دو حک م اضت ممایی ،دو حک م فعلممی ض مرار دارد،
یکممی حکم فعلممی ثبمموتی کممه در نظممام وجممود تحقمما پیممدا میکنممد و یکممی حکم فعلممی اثبمماتی ،یعنممی
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حک با حاد وجودندارتن ،وارک حاد ا عدموف
رروی ا فهانی بمر ایمن بماور اسمر کمه حکم اضت مایی ثبموتی بیمعنما اسمر ،زیمرا سمبب فما،لی
برای دور حکم  ،ضانونگمیار اسمر و ماملحر تنهما ،لمر رمایی بمرای آن بمه رممار میآیمدف بمر ایمن
اسمماس ،اگممر در مجمو،ممۀ احکممام رممر،ی ،حکمم اضت ممایی وجممود دارد ،منظممور حکمم او ممی بممدون
درنظرگممرفتن وضممعیر ضممرروحرج و اضممحرار اسممر ،وگرنممه اسممتفادۀ فممم حک م ب مرای مرتبممۀ اضت مما
بیمعنا اسر نهایالصوصدویال 223/8وف
دوم .رروی ا فهانی در بحما حمل تعمارک اخبمار بمرای حکم اضت مایی نیمز سمه معنما یماد کمرده
اسممر3 :ف حک م طبعممی؛ یعنممی حک م بممر رممیی بممه حاد خممود و نممه از همممۀ جهممات حکمممی کممه
ازنظممر ،مموارک اطممالق نممداردو؛ 8ف انشمما بممه دا،ممی بیممان مقت ممی و مممال کممه در ایممن ممورت حک م
اضت ایی ،ارراد به ثبموت مقت می اسمر؛ 1ف ثبموت حکم بمه ثبموت مقت می آن؛ یعنمی انشما بمه دا،می
بعا ثابر به ثبوت مقت ی آن و نه بعا فعلی همو ،هما ص192/1وف
سمموم .سممیدمحمد روحممانی بمرای حکم اضت ممایی سممه مرحلممه تاممور میکنممد3 :ف وجممود اضت ممایی
برای حکم  ،چراکمه حکم رمر،ی معلمول خداونمد اسمر و معلمول در ظمر ،لمر موجمود اسمر؛ 8ف
حکمممی کممه بهسممبب وجممود مامملحر در متعلمما آن ،اضت ممای تحقمما دارد؛ 1ف حکمم طبعممی؛ یعنممی
ثبوت حک برای موضوع بدون حاد ،وارک خارجی آن منتق صول

820/2 ،وف

چهممارم .سممیدمحمدباضر ممدر از دو گونممه حک م اضت ممایی بحمما میکنممد3 :ف حک م اضت ممایی بممه
مجممرد ثبمموت مقت ممی حکمم  ،بممهمعنای ثبمموت حک م در مرتبممۀ ثبمموت مقت ممی آن؛ 8ف حکمم حی ممی
طبعی؛ یعنی حکمی که بهخودیخود به فعلیر میرسد بح

صل ص

صول

332/2 ،وف

ششممم .بروجممردی حک م اضت ممایی ساتممی را در برابممر حک م فعلممی ض مرار داده اسممر و آن را چنممین
معنا میکنمد :بیمان حکم طبیعمر بمهخودیخود بمما همی همیو ،بمدون درنظرگمرفتن ،موارک و موانما
آن حجتی بروجردی121/3 ،وف
 .4حکم اقتضایی و کاربستهای آن
بررسی منمابا ا مول فقهمی و فقهمی نشمان میدهمد کمه بما بهرهگیمری از ا محالح حکم اضت مایی،
مسایل مختلفی تبیین رده اسرف
رفع تعارض میان روایات :محقا خراسمانی بمر ایمن بماور اسمر کمه تعمارک میمان احکمام او می و
احکممام ثممانوی در محممل اجتممماع ،تعارضممی ابتممدایی و ظمماهری اسممر؛ یعنممی اطممالق وجمموب حممج
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د ر دارد که حمج واجمب اسمر ،چمه زیانبمار بارمد یما زیانبمار نبارمد و اطمالق حمدیا نفمی ضمرر
د ر دارد بر اینکمه ،ممل ضمرری واجمب نیسمر حمرام اسمرو ،چمه حمج بارمد و چمه ،ممل ،بمادی
دیگممریف اگممر حممج زیانبممار بارممد ،بنمما بممر د یممل اول واجممب اسممر و بنمما بممر د یممل دوم واجممب نیسممرف
ازنظر محقما خراسمانی میمان ایمن دو د یمل تعمارک نیسمر؛ چمون مفماد حکم او می ،حکم اضت مایی
اسممر و مفمماد حک م ثممانوی ،حک م فعلممی اسممر و میممان حک م اضت ممایی و حک م فعلممی تعارضممی بممه
وجود نمیآیمد ،زیمرا حمج اضت مای وجموب در هممۀ حا رهما و رمرای دارد ،و می مکلمف وظیفمهای در
خامموس انجممام آن در همممۀ حا رهمما و ر مرای نممدارد حاشةةیال وصمکاس ة 300 ،؛ خوانسمماری ،رسةةاصالص
ل صقا دةصنف صوصضتر831 ،وف
ایممن اد،مما توسم فقهممای معا ممر نقممد رممده اسممر ،زیمرا میمزان در حکومممر یم د یممل نسممبر بممه
د یل دیگمر و ایجماد جمما ،قالیمی میمان آن هما ،فهم ،رفمی از مفماد دو د یمل اسمر ،نمه حکم او می و
ثانویبودن خمینی ،کتاب وص یع321/0 ،وف
وجمموم مسمموا زدن :بنمما بممر نقممل محممدثان ،پیممامبر گرامممی اسممالم دربممارۀ مسمموا زدن بممه،نوان
َ َ َ َق ََ ق
َ ق ِ َ
ََ ق
،ملی بهدارتی فرموده اسر « :مو َن َر عما ،لمی َ عمتمی َ َممرت قه با ِس َموا ،نمد کمل َ مال »؛ اگمر بمر
امممت سممخر و مشممقربار نبممود ،ایشممان را بممه مسمموا زدن بممرای هممر نممماز فرمممان مممیدادم برضممی،
323/8وف
ایممن روایممر به ممراحر بیممانگر وجممود مامملحر ا زامممی بممرای مسمموا زدن اسممر؛ هرچنممد
بهدرواری و سختیافتادن مکلفان ممانا از جعمل حکم بمر اسماس آن رمده اسمرف ازایمنرو ،بنما بمر نظمر
محقا خراسمانی چمون بهسمبب وجمود ماملحر ،حکم اضت مایی تحقما یافتمه و ایمن اضت ما منجمر بمه
انشای حک نیز رده اسر ،گرچه این حک بمه مرحلمۀ فعلیمر نرسمیده؛ اگمر مکلمف ،لم بمه رفما ممانا
پیدا کند و انجمام مسموا بمرای همر نمماز بمرای او مشمقربار نبارمد؛ تمر آن اسمتحقاق ،قماب را بمرای
او در پی خواهد دارمرف امما اگمر برمییری حکم در مرتبمۀ اضت ما بمه مرحلمۀ انشما نرسمیده اسمر یما بمر
فرک انشایی بودن ،فعلیر نیافتمه اسمر، ،لم مکلمف بمه رفما ممانا سمبب وجموب رمر،ی مسموا زدن
و در پی آن ،استحقاق کیفر در خودداری از انجام آن نخواهد ردف
عمدد رکعمات نمماز :بنما بمر نقمل رمیخ ممدوق ،خداونمد بمر پیمامبر گراممی اسمالم و اممر ایشممان
پنجاه رکعمر نمماز در روز واجمب کمرد ،امما بما رمفا،ر ح مرت موسمی بمه پمنج نمماز کماهش یافمر:
َ
َ ق
ع ِ َ َ ٍّ َ ٍّ َ
َ َ َ ََ
َق َ َ َ
َ
َ
می َیسمأ ون قه ،من رمی ٍی ح عتمی ان َت َهمی
مین َ مال َ ف َم عمر ،لمی ا نبیمین نبمی نب
« عما َسر َی به َ َم َرقه َر ُّب قمه بخمس
َ
َ
َ ََ َ َ َ
َ َ ََ َ
َ ََ َ َ
َ
َ
إ َ ی قم َ
مین َ مال َ فقمال اسمأل َر عبم ا عتخفیمف
وسی بن ،م َمران فقمال بمأ ِی رمی ٍی َ َم َمر َ َر ُّبم فقمال بخمس
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َ
ع َ َع َ َ َ َ َ َ
َ
َفإ عن قَ عم َتم َ َ قتح ق
یما َس م َ ففف َف َس َمأ َل ا عنب ُّ
می َر عب قمه  ،عمز َو َجمل فخفمف ،ن قمه فج َعل َهما خمسماففف» ابنبابویمه،ص
وصفقیه392/3 ،تا392وف
محممدثان و فقهمما در ارزیممابی ایممن روایممات ،نظرهممای گونمماگونی محممرح کردهانممد3 :ف سیدمرت ممی
اینگونممه روایممات را خبممر واحممد می دانممد کممه بنمما بممر نظممر وی فاضممد و ممف حجیممر اسممر و بممر فممرک
ا،تبار ،ممکن اسر نمماز بمه آن کیفیمر هرچنمد ماملحر دارمته ،امما بما درخواسمر رسمول خمدا ایمن
مالحر تغییر کرده و پنج و،مده نمماز ماملحردار رمده اسمر؛ ماننمد ،ممل نمیری کمه پمیش از نمیر،
فاضد و ف وجوب اسر ،و می بعمد از تحقما نمیر ،واجمب میرمود و ،ملمی ،بمادی بمه رممار میآیمد
،ل ا هدی383/8 ،وف
سممیدجعفر ،مماملی ،تغییممر در مامملحر حک م را ممحیو ندانسممته و بممر ایممن بمماور اسممر کممه اگممر
پنجمماه و،ممده نمازخوانممدن دارای مامملحر بارممد ،تغییممر ایممن مامملحر در پممنج و،ممده نمازخوانممدن،
ممکن نیسر و بمه هممین سمبب ،تبمدیل ماملحر سمبب تغییمر حکم نمیرمود ،بلکمه تغییمر موضموع
سممبب تبممدیل حکم می رممود؛ زیمرا اگممر حکم پنجمماه و،ممده نمازخوانممدن بممر اسمماس مامملحر تشممریا
رممده بارممد ،درخواسممر پیممامبر بممهمعنای طلممب حکمم  ،خممال مامملحر اسممرف تعلیممل ح ممرت
موسمی بمه ما یحماق بمودن پنجماه و،مده نمازخوانمدن نیمز بمه ایمن معنما اسمر کمه حکم خداونمد فاضمد
مامملحر اسممر ما یحمماق ،قلممی از خداونممد ممادر نمیرممود و ما یحمماق ،رفممی ه م در رممریعر
جعل نشده اسرو 332/1تا339وف
تأخیر در زممان خوانمدن نمماز عشما :بنما بمر مفماد برخمی از روایمات ،نمماز اول وضمر بمرای نمماز
،شمما ،هم ممون نمازهممای دیگممر اف ممل اسممر ،لیبنموسممی23 ،و؛ اممما از پیممامبر گرامممی اسممالم نقممل
رده اسر کمه اگمر بمی از درمواری بمر اممت ندارمت  ،نمماز ،شما را تما ی سموم پایمانی رمب بمه تمأخیر
َ َ َِ َ َ ق َ َ ق َ َ ق
ع
َ َ قق
َ َع ق
میانممداخت  « :ممو َنممی َخمما َن َرم عما ،لممی َ عمتممی َخممرت ا َع َت َممما إ ممی ثلمما ا لیممل» حممر ،مماملی،
 323/0وف بممر ایممن اسمماس ،بایممد برممییری کممه تممأخیر در وضممر تممماز ،شمما اضت ممای مامملحر دارد ،اممما
ََ ق ع
َ َ َ
بهسبب مشقرافتادن مردم ،ایمن حکم بمه فعلیمر نرسمیده اسمر؛ « مو نمو قم ا عامب ِی َو رل َبما ا معیف
ع
َ َ قق
َ َع ق
َخممرت ا َع َت َممما إ ممی ثلمما ا لیممل» همممان803/0 ،وف ازایممنرو ،مفمماد ایممن روایممات بمما روایمماتی کممه بممر
اف مملیر نممماز ،شمما در اول وضممر د ممر دارد ،ناسممازگار نیسممر؛ زی مرا اف مملیر ر،ایممر اول وضممر،
حکمم فعلممی اسممر و تممأخیر تمما ی سمموم پایممانی رممب ،حکمم اضت ممایی خممویی ،م سةة الصولمةةا ص
وصخ ی 382/33 ،وف
استحبام جهمر همه تلبیمه همرای همانوان :بما مدای بلنمد ،گفمتن تلبیمه ا لهم بیم

بیم ا لهم
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بیم و بممه هنگام طمموا ازجملممه مسممتحبات مراسم حممج اسممرف د یممل چنممین حکمممی ضرارگممرفتن تلبیممه
به،نوان رمعایر و نظیمر اسانبمودن آن اسمر؛ درنتیجمه ،همد از بلنمدکردن مدا رفما موتو ،هشمدار
و تممیکری اسممر بممرای رممنوندگان کممه بمما آهسممتهگفتن تحقمما پیممدا نمیکنممد ،المممه حلممی ،منتهةة ص
وصمط ةة 818/30 ،تمما811وف اممما بممر اسمماس آموزه هممای روایممی ،جهممر بممه تلبیممه بممرای بممانوان فاضممد
ظ ظ
محلوبیممر و اسممتحباب اسممر « :ممی ،لممی ا نسممای جهممر با تلبیمما» کلینممی112/0 ،و؛ «إن ا لممه تعمما ی
وضمما ،ممن ا نسممای َربعمما :ا جهممر با تلبیمما ،و ا سممعی بممین ا اممفا و ا مممرو  -یعنممی ا هرو مما -و دخممول
ا کعبمما ،و ا سممتالم» فممی

کارممانی333/38 ،وف د یممل چنممین حکمممی ،آنگونممه کممه برخممی از فقیهممان

بممر آن تأکیممد دارنممد ،احتمممال ایجمماد فتنممه و مفسممده از ی سممو و وجمموب پورممیدهبودن مسممتورو زن از
سوی دیگر اسر ربیری زنجانی ،کتاب وصنکا 031/3 ،وف
رورن بهنظر می رسد که نهمی بمانوان از جهمر بمه تلبیمه ،بمه ضرینمۀ سمایر مموارد اسمتالم حجمر ،اسان
و اضامه ،دخمول کعبمهو ،د مر بمر نفمی وجموب دارد و نمه حرممر تکلیفمی هممو ،درس خةارج لقةهو؛
چراکممه در ممورت د ممر بممر حرمممر ،اطممالق دارد و فرضممی میممان رنیدهرممدن ممدای زن توسمم
نامحرم و نشنیدن آن وجود ندارد با اینکه فقها بر این تفاوت تأکید دارند ربیری زنجانی22،و
بر ایمن اسماس ،بلنمدگفتن تلبیمه بمرای بمانوان بمهخودیخود ماملحر دارد و نمزد ضانونگمیار ،ملمی
محلمموب و محبمموب اسممرف ایممن حک م اضت ممایی تنهمما بممهد یل وجممود مممانا بممه مرحلممۀ فعلیممر نرسممیده
اسر و با زوال ممانا؛ یعنمی تحقانیمافتن فتنمه و افسماد ،میتموان بمه اسمتحباب یما وجموب آن ،هم مون
رممیخ طوسممی حکممی  ،معج م ا فقهممی کتممب ا شممیخ ا حوسممی381/3 ،و حک م کممردف اممما بمما انکممار
حک م اضت ممایی ،اجهممار بممه تلبیممه بمماوجود رفمما مممانا هم نممان اسممتحباب نممدارد ،زی مرا حکمممی وجممود
ندارد تا مکلف با امت ال آن مستحا ثواب باردف
تخفیممف در مفاممرات ممماه رمضممان :در آرمماز تشممریا روزه ،مسمملمانان موظممف بودنممد بمما رسممیدن
زمان مغرب رر،ی افحار کننمد و پم از آن تما پمیش از خموردن سمحری ،مجماز بمه خموردن و آرمامیدن
ع ع َ
نبودند؛ هم نان که در طمول مماه رم مان نیمز از انجمام رابحمۀ زنارمویی منما رمده بودنمد« :إن ا ل َمه عمما
َ
َ َ َ َ
ق َ َ
َ
َ َ
ََ َ َ َ َ َ
مان ا عر قجم قمل إ َسا َنم َ
مام فممی َ عول
فم َمرک ا ِام َمی َام ،فم َمرک َن َیممنک َو ا عر قجممل َهلم قمه فممی رممهر رم ممانففف و کم
َ
ع َ َ َ
َ ََ
ق
اَ کم قمل َبعم َمد ا عنمموم ََف َحم َمر ََو َ م قیفحممرففف َو َکم َان مم َ
من ا قمسمملم َین رم عمبان،
ا لیممل ضبممل َن قیفحم َمر ،حم قمر َم ،لیممه
َ ع
ع
َ ق َ
مون ن َسم َ
مای قه با لیممل سم ظمرا قلمما َ ممبره » حممر ،مماملی330/30 ،وف در ایممن وضممعیر بمما نممزول آیممۀ
ینکحم
 322سمموره بقممرۀ ،خمموردن و آرممامیدن و برض مراری رابحممۀ جنسممی در فا مملۀ افحممار تمما سممحر جممایز رممد:
َ ق
ق ع َ ق َ َ َ
َ
ق َ َق ق
ق
ظ َع ق ق
َ َ
َ
«َحممل ک م یلمما ا ِا میام ا عرفمما إ ممی نسممایک ففف ،ل م َ ا لم قمه َنک م کنم قمت تختممانون َنف َسممک ففف فمما ن
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َ
ق َ
قق
َ َ
َ َ
َ ق
َ ق َ ق
َ
َبار قر ق
من ا فجمر ثم ع َت ُّمموا
من ا خمی اَس َمود م
وه عنففف َو کلوا َو ار َر قبوا ح ظتی َی َت َب عمی َن کم ق ا خمی اَب َمی م
ِ َ َ ع
یام إ ی ا لیل»ف
اا

مبنممای ایممن تغییممر حک م  ،نمماتوانی مممردم در اج مرای آن بممود محقمما خوانسمماری ،تکمیةةلصمرةةار ص
وصرةةم س101 ،و؛ اممما ،ممدم آمیز در ممماه رم ممان و نخمموردن و نیارممامیدن در فا مملۀ افحممار تمما سممحر
دارای اضت ا بود ،وگرنه جعل نمیرمدف ایمن اضت ما نمیتوانمد از بمین رفتمه بارمد ،زیمرا ،لمر رفما حکم
حرمممر ،تخفیممف و طاضرندارممتن مکلفممان اسممر؛ ازایممنرو ،اگممر مکلفممی ضممادر بممه امت ممال آن بارممد،
می بایسمر از آمیممز در ممماه رم مان و خمموردن و آرممامیدن در خمالل افحممار تمما سمحر خممودداری کنممدف
بممه،بارتدیگر ،حلیممر در ایممن ممموارد در برابممر وجمموب ضمرار دارد؛ یعنممی خمموردن و آرممامیدن و برض مراری
رابحۀ جنسی جایز اسر و نه واجب فاضل مقداد سیوری216/1 ،وف
رورممن اسممر کممه مکلممف نمیتوانممد حممالل ا هممی را خودخواسممته حمرام کنممد یممزدی319/3 ،و ،اممما
خممودداری از انجممام آمیممز جنسممی در رممبهای ممماه رم ممان هم نممان از مامملحر زم برخمموردار
اسممرف بممه همممین سممبب ،رممیخ مفیممد د یممل اسممتحباب آمیممز جنسممی در رممب اول ممماه رم ممان
بممرخال رممب نخسممر سممایر ماههممای سممالو را تخلیم ٔمه نیازهممای جنسممی در رممب اول ممماه ایممن ممماه و
ارتغال به ،بمادت در دیگمر رمبهای آن دانسمته اسمر« :و یقمرب َهلمه فمی َول یلما ممن ا شمهر و
فی آخر یلا منه إ رهر رم ان خا ما فإنمه یسمتحب مه َن یلم با نسمای فمی َول یلما منمه یمدفا ،نمه
دوا،ی ا جماع فی َول یوم ممن ا امیام و یسمتمر ،لمی س م فتسمل مه ا عبماد إن رمای ا لمه» وصفصة ص
وصمختاره212 ،وف
صممدقه هممرای گف م وگو همما پیممامبر گرامممی اس م م :باتوجهبممه مفمماد آیممۀ دوازده م سممورۀ مجاد ممه،
همممۀ مسمملمانان جممز افممراد نمماتوان موظممف رممدند بمرای مالضممات و گفممروگوی بمما پیممامبر گرامممی اسممالم
َ
ع
ممدضه دهنممدف ضممرآن کممری ،لممر وضمما چنممین حکمممی را خیربممودن و تحهیممر میدانممدَ « :یمما َ ُّی َهمما ا ممی َین
َ
َََ
َ َ َ ق
ق
َ ََ ِ
َ َ
َآم قنموا إ َسا َن َ
ماجی قت ق ا عر قسممول فقمد قموا َبمی َن َیممدی نج َمواک َ مدضا س م خیمر کم َو َط َهم قمر»ف بنما بمر رممواهد
تاریخی ،امیرا مؤمنین عو تنهما کسمی بمود کمه بمه ایمن حکم پایبنمد مانمد و بمرای مالضاتهمای چنمدباره
بمما پیممامبر در ی م روز ممدضه مممیداد سممیوطی323/2 ،وف اممما ،مممل بممه ایممن حک م  ،مسمملمانان را بممه
درممواری انممداخر و بممه همممین سممبب ،خداونممد ضمممن تمموبیخ مسمملمانان و تأکیممد بممر ،مممل بممه سممایر
احکممام وجمموبی و تحریمممی ا هممی و ممزوم تقوامممداری ،از رفمما ایممن حک م تکلیفممی وجمموبی خبممر داده
ََ َ ق َ قَ ِ ق َ َ َ َ َ َ ق
ممواک
اسممر طباطبممایی ،وصمیةةنو 329/39 ،تمما390و ،میفرمایممدََ« :رممفقت َن تقممدموا بممین یممدی نج
َ
َ ََ َ َ َ َق َ َ َ ع ََ ق َ َ
َ
ع
ع
َ ق
َ
ماب ا ل قمه ،لمیک فمأض قیموا ا عامال َ َو آتموا ا عزکما َ َو َط قیعموا ا ل َمه َو َر قسمو قه َو ا ل قمه
ات فإس تفعلموا و ت
دض ٍ
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َ
َ ق َ
خبیر ب َما تع َملون»ف

بمر ایمن اسمماس ،اگمر ممال جعممل حکم وجموب ممدضه ،خیربمودن و د یمل رفمما آن نیمز مشممقر و
درممواری مسمملمانان بارممد ،پ م آن حک م هم نممان در مرحل مۀ اضت مما بمماضی اسممر ،گرچممه از فعلیممر
ساض رده اسرف

از عمممر اممام هماقر :فقهمای امامیمه بمما اسمتد ل بمه ،مموم آیم ٔمه « َو
علمه قخ قم َس قمه َو علر قسمول َو میی ا ققر َبمی َو ا َی َت َ
مامی َو ا َم َسماکین َو ابمن

خمم ارهمام مکاسمی پمی
َ
َ َع َ
َ َع
ا،ل قموا َن َمما رنم قمت ممن رمی ٍی فمأن
ا عسممبیل» انفممال03/2 :و و نیممز روایممات فراوانممی مسممتفی و کممه در تفسممیر آن رسممیده اسممر حممر
،مماملی 090/9 ،و 092و ،بممر ایممن باورنممد کممه هرچممه از درآمممد سمما یانۀ رممخم مسمملمان بمماضی بمانممد،
میبایسممر ی م پنج آن را بممه،نوان خم م و ب مرای هزینممه در ماممار خمماس بممه امممام معامموم زمممان
خممود یمما جانشممینان او برردازنممد خوانسمماری ،محمممدرحی 333 ،؛ طوسممی،ا خال 139/3وف اممما بنمما
بممر رممواهد تمماریخی ،ایممن حک م از زمممان امممام بمماضر عو اجرایممی رممده اسممر و پممیش از آن ،مسمملمانان
چنممین تکلیفممی ندارممتهاند منتظممری303/2 ،وف برخممی از فقهممای امامیممه در مقممام توجیممه ایممن محلممب
م د،ی هستند که حک بمه وجموب پرداخمر خمم اربماح مکاسمب بمه رمکل اضت مایی و ریرفعلمی در
زمان پیامبر گرامی اسالم جعمل رمده بمود ،و می بمهد یل فقمر نمو،ی مسملمانان یما نبمود ظرفیمر پمییر
چنین حکمی بمرای تمازه مسملمانان ،اجمرای آن بمه تمأخیر افتماد هممو303/2 ،وف بمدین ترتیمب ،حکممی
اضت ایی وجود دارته که بهسبب مالحر خاس ،دهها سال به فعلیر نرسیده اسرف
خم م

ارهممام مکاسممی در خممموص شممیعیان :بنمما بممر نظممر مشممهور فقهممای امامیممه ،پرداخممر

خمم از ممازاد درآممد سمما یانه یکمی از واجبمات رممر،ی اسمرف امما در جوامما روایممی بمه احمادی ی بممر
میخمموری کممه معامموم عو اسممتفاده رممیعیان از خم م را حممالل رمممرده اسممر« :هل م ا نمماس فممی
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
یممؤدوا إ ینمما حقنمما َ ،و َن رممیعتنا مممن س مم و آبممایه فممی حممل»
بحممونه و فممروجه َ ،نهمم مم
طوسممی ،ا خممال 312/4 ،تمما312وف در برخممی از متممون فقهممی ایممن احتمممال محممرح رممده اسممر کممه
روایات دال بر وجوب پرداخمر خمم در مقمام بیمان حکم اضت مایی و روایماتی کمه بمر تحلیمل خمم
د ممر دارنممد ،در مقممام بیممان حکمم فعلممی هسممتند خممویی ،م سةة الصولمةةا صوصخةة ی 109/83؛
فاضل نکرانی ،تفصیلصوصرتیعال388 ،وف
پرداخ زکات ها رسمیدن همه نممام شمرعی پمی

از یم

سمال :پرداخمر زکمات ممواد رمیایی

گنممدم ،جممو ،خرممما و کشمممشو و چهارپایممان گوس مفند ،گمماو و رممترو و سممکۀ طممال و نقممره نقممدینو،
مشروط به رسیدن به مقدار یما تعمداد خا می اسمر نامابوف از سموی دیگمر ،برخمی د یمل فقهمی بمر
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ایمن د ممر دارد کممه بمرای وجمموب پرداخممر زکممات بایممد یم سممال بگممیردف حممال ایممن پرسممش محممرح
اسر که اگر اموال رخم بمه حمد ناماب برسمد و می هنموز یکسمال نشمده بارمد ،آیما بایمد زکمات ممال
خود را پرداخمر کنمد؟ برخمی از فقهما بمر ایمن باورنمد کمه حکم بمه وجموب پرداخمر زکمات بمههنگام
رسممیدن بممه نامماب رممر،ی ،حکمممی اضت ممایی اسممر و د یلممی کممه بممر ممزوم پرداخممر زکممات پ م از
گیرر ی سال د مر دارد ،حکم فعلمی اسمر؛ درنتیجمه اگمر پم از رسمیدن بمه حمد ناماب ،یم
سال بگیرد ،آن گماه بمر مکلمف واجمب اسمر کمه زکمات ممال خمود را برمردازد روحمانی ،وصمتتقة صوصة ص
وصفقهصولرق 311/3تا310وف
َ
ٔ ق
گرفتن مالیات از هممۀ دارایمی افمراد :بمر اسماس ظماهر آیمه «خمی ممن َمموا ه
ق ِ
تم َمزکیه بهمما» توبممه301 :و ،پیممامبر گرامممی اسممالم مجمماز اسممر از همممۀ دارایممی افمراد ما یممات

َ ََ قَ
َ مدضا تح ِه قمر قه َو
ممدضهو

بگیممرد؛ اممما ایممن حکمممی اضت ممایی اسممر کممه در مقممام فعلیممر ،حمماک جامعممۀ اسممالمی بنمما بممر رمرای
زمممانی و مکممانی ،تنهمما در خامموس برخممی از اممموال اضممدام بممه چنممین کمماری میکنممد منتظممری،
822/0وف
فراگیممری ارد در خممموص تمممام داراییهممای افممراد :گزارههممای ،ممام موجممود در منممابا دینممی،
ق ٍّ
هم ممون آیممۀ « َو کممل َج َعلنمما َممموا َی» نسممای11 :و حمماکی از آن اسممر کممه ما کیممر تمممام دارایممی
رممخم پ م از مممرگش ممماتر و بممه ورثممۀ وی منتقممل میرممود فاضممل جممواد328/0 ،و؛ اممما چنممین
حکمی اضت ایی اسر ،یعنمی هممۀ دارایمی متوفما در مورت نبمودن ممانا بمرای آن ،ملم ورثمۀ اوسمرف
و ممیر تملیکممی متوفمما بممهنفا رممخم ثا مما در زمممان حیمماتش ،مممانعی بمرای فعلیریممافتن ایممن حکم
اضت مایی اسمر؛ یعنممی امموا ی کمه متعلمما و میر تملیکمی متوفمما اسمر ،بمه ورثممۀ او منتقمل نمیرممودف
بدین ترتیمب تعارضمی میمان اد مۀ ارا و اد مۀ و میر تملیکمی وجمود نخواهمد دارمر ،راضمی ،کتةابص
وصقضاء101 ،وف
عموم لزوم وفای هه عقد :زوم وفمای بمه ،قمد کمه از آن بمه ا مل مزوم نیمز یماد میرمود برگرفتمه از
د یلممی هم ممون گ مزارۀ «ا مؤمنممون ،نممد رممروطه » اسممر؛ اممما ایممن حک م اضت ممایی اسممر و مممادامی
اسر که دو طمر ضمرارداد ،رمرط خیمار حما بمره زدن ضمراردادو بمرای خمود یما دیگمری نکمرده بارمندف
بنابراین ،د یلی که بمر مشمرو،یر رمرط خیمار در ،قمد د مر دارد بما ،مومماتی کمه بمر مزوم وفمای بمه
،قد د ر دارد ،ناسازگار نیسر مدنی کارانی22 ،وف
عموم وجود خیار مجل  :د یمل متعمددی بمر ایمن محلمب تأکیمد دارنمد کمه فرورمنده و خریمدار
با بسمتن ضمرارداد بیما حما دارنمد دسمر ک تما زممانی کمه در وضمعیر بسمتن ضمرارداد هسمتند ،از توافما
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خود دسمر بکشمند و ی طرفمه و بمدون پرداخمر هزینمهای از آن خمارج رموند خیمار مجلم وف حکم
به جواز فسخ بیا با خیمار مجلم حکممی اسمر اضت مایی و مشمروط بمه نبمودن مماناف بمر ایمن اسماس،
رممرط ندارممتن خیممار فسممخ ،مممانعی ب مرای آن حک م اضت ممایی بممه رمممار میآیممد و اجممازه نمیدهممد بممه
فعلیر برسد رهیدی083/1 ،؛ تبریزی20/0 ،وف
تبعی نماء از اصم ::بمر اسماس ضا،مدۀ تبعیمر نممای از ا مل ،هرگماه کسمی ما م چیمزی رمود،
ما

منمافا آن نیمز خواهمد بمود مکمارم رمیرازی ،وصق و ةد وصفقهیةال12/8 ،و ،امما ایمن حکم اضت مایی

اسر؛ یعنمی ما کیمر چیمزی مقت می ما کیمر منمافا آن اسمر ،مگمر اینکمه ممانعی بمرای ایمن تبعیمر
باردف برای م ال ،اگر کسمی خانمهای را بخمرد ،ما م منمافا آن خانمه نیمز هسمر ،مگمر اینکمه فرورمنده
تا مدتی ظ
معین ،حا استفاده از آن خانه را برای خود نگه دارد بحرانی823 ،تا828وف
فسمماد معممام ت کممود  :باتوجهبممه مفمماد جملممۀ «وضمما ،ممن َمتممی تسممعا َرممیای :ا سممهو» از
حدیا رفا ابنبابویه ،وصفقیةه 39/3و ،هممۀ اضمدامهای مما ی کودکمان باطمل اسمر ،چمه کمود بمدون
اجممازۀ سرپرسممر و م ظ
میو خممود چنممین کار هممایی را انجممام دهممد و چممه بمما اجممازۀ ویف اممما حک م فسمماد
معممامالت کممود  ،حکمممی اضت ممایی اسممر کممه بمما تحقمما اسن سرپرسممر از بممین مممیرود و تاممر
کود در این حا ر نافی خواهد بود ا فهانی ،حاشیالصکتابصوصمکاس
وجمموم راسممت:ویی :بممدون تردیممد ،راسممتگویی

38/8وف

ممدقو ازنظممر اخالضممی نیکممو حسممنو و ازنظممر

رر،ی نیز واجب اسرف امما اگمر راسمتگویی سمبب کشتهرمدن فمردی بیگنماه رمود ،نمهتنها نیکمو نیسمر
کممه راسممتگو نبودن امممری نیکممو و واجممب اسممرف بممر ایممن اسمماس ،حسممن و وجمموب راسممتگویی حکمممی
اضت ایی و ،دمحسن و حرممر راسمتگویی کمه سمبب ممر فمرد بیگنماه میرمود ،حکممی فعلمی اسمر
در ،سیدمحمد08/3 ،وف
افممزون بممر آن ممه گیرممر ،فقهممای معا ممر در تحلیممل برخممی از مسممایل فقهممی بممه اضت مماییبودن یمما
اضت ایینبودن ی حک استناد کردهانمد؛ بمرای م مال ،موضموع حکم ،قمل بمه مزوم تفریمم سممه ،حکم
اضت ایی نیسمر جزایمری ،منتهمی ا درایما122/2 ،وف حکم اضت مایی بمرای بیما ،دفما ممال مشمتری بمه
مشتری اسر ،نه دفما ممال بمایا بمه مشمتری حکمی  ،کتماب ا بیما800 ،و؛ رمرط مخما ف کتماب ،اگمر
مخمما ف بمما حک م رممر،ی اضت ممایی بارممد ،باطممل اسممر حکی ،مستمس م ا عممرو 820/31 ،وف رممرط
ضمان اممین ،رمرط مخما ف کتماب نیسمر ،چمون مخما ف بما حکم اضت مایی نیسمر هممو ،هممان،
20/38وف
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 .5نقد و بررسی
ا ممحالح حک م اضت ممایی در منممابا ا ممول فقهممی معا ممر ،از رواج زیممادی برخمموردار اسممر؛ اممما
این نظریه از نظرهای مختلفی درخور نقد اسر:
اول .مامملحر مقت ممی حکمم  ،چیممزی ورای خممود حکمم اسممر ا ممفهانی،صحاشةةیالصکتةةابص
وصمکاسةة

88و82وف مامملحر و مفسممده ،مقت ممی ممدور حکمم از سمموی ضانونگممیار اسممر ،اممما

ضانونگیاری ،ملی وابسمته بمه ارادۀ ضانونگمیار اسمرف بمه هممین د یمل ،حکم اضت مایی مجعمول رمر،ی
به رممار نمی آیمد؛ چراکمه وجمود مقت می بمرای ثبموت حکم رمر،ی ،اممری تکموینی اسمر و ارتبماطی
بممه جنبممۀ ضانونگممیاری ضانونگممیار رممارع بممما هممو رممارعو نممدارد
390/0؛ روحممانی ،منتقةة صول ةة

ممدر،صبح ة

صل ة ص ة صول ة ،

99/2وف بممه،بارتدیگر ،تاممور مامما و و مفاسممد موجممود در

متعلمما احکممام ،از ی سممو از مقممدمات ،قلممی ضانونگممیاری اسممر و از سمموی دیگممر ،تحقمما آن ،لممر
رممایی ب مرای ضانونگممیاری اسممر؛ پ م نمیتمموان آن را از مراتممب حک م رممر،ی بممه رمممار آورد حجتممی
بروجردی2/2 ،وف
بر این اساس ،ممراد از اضت ما ،رمأنیر حکم بمرای وجمود پیمدا کمردن اسمر؛ یعنمی وجمود مالکمی
که مقت ی انشای حک اسمر ،م مل معمراج ممؤمن کمه مقت می انشمای وجموب نمماز بمرای اسمتیفای ایمن
مممال اسممر جزایممری ،منتهممی ا درایمما89/0 ،و ،بممدون اینکممه بهسممبب وجممود مممانا ،حکمممی بممر طبمما
این مالحر یا مفسده ،جعل انشاو رده بارد خویی،صمحاضتو صل صو

صوصفقه 02/8وف

به هممین د یمل اسمر کمه برخمی از ا مو یان معا مر بما تغییمر در مفهموم حکم اضت مایی در مدد
برآمدند تا بر جنبۀ حکم رمر،ی بودن ،یعنمی درسمتی اطمالق ،نموان حکم بمر آن پافشماری کننمد؛ بمرای
م ال روحمانی بمر ایمن بماور اسمر کمه حکم رمر،ی بمه دو ٔ
گونمه اضت مایی و ریراضت مایی تقسی رمدنی
اسمرف حکم اضت ممایی بممرخال حکم ریراضت ممایی ،حکمممی اسممر کمه منشممأ تحقمما ضممرر در خممارج
اسممرف بممه،بارتدیگر ،حکمممی کممه اضت ممای تحریمم مکلممف بهسمموی انجممام ،مممل را دارد حکمم
ا زامممی وجمموب و حرمممرو ،حکمممی اضت ممایی اسممر، ،مممل بممر طبمما آن میتوانممد سممبب تحقمما ضممرر
رممود؛ اممما حک م ریراضت ممایی ،حکمممی اسممر کممه اضت ممای تحری م مکلممف بهسمموی انجممام ،مممل را
ندارد اباحۀ رر،یو و منشأ ضمرر در خمارج هم نیسمر ،زیمرا معنمای اباحمه ،چیمزی جمز نبمود ممانا از
سوی ضانونگیار رارعو برای انجام ،مل نیسر روحانی،صمنتق صول

030/3 ،وف

سممیفی مازنممدرانی مینویسممد :حکم اضت ممایی حکمممی اسممر کممه مقت ممی رممر،ی یمما ،قلممی ب مرای
ثبمموت آن وجممود دارد؛ بمرای م ممال ،ازدواج ،مقت ممی حکم رممر،ی جممواز بهممرهوری جنسممی و تسممل بممر
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ی م چیممز یممدو ،مقت ممی حک م رممر،ی ما کیممر اسممرف اممما حک م ریراضت ممایی ،حکمممی اسممر کممه
ثبمموتش بهسممبب وجودندارممتن مقت ممی ب مرای ریممر آن اسممر؛ ب مرای م ممال ،جممواز بممهمعنای ا ،م ازآنرو
اسر که مقت می بمرای وجموب ،حرممر ،اسمتحباب ،کراهمر و جمواز بمهمعنای اخمم موجمود نیسمر
339تا320وف
محقا اراکی ،حکم را بمه حی می و فعلمی تقسمی کمرده و ممد،ی اسمر کمه د یمل نماظر بمه حلیمر
حکم حی ممی و د یممل نمماظر بممه وجمموب و حرمممر ،حکم فعلممی هسممتندف وی ،حکم حی ممی را حکمممی
اضت مممایی و حکممم فعلمممی را حکممممی اضت مممایی میدانمممد؛ زیمممرا منظمممور از اباحمممه، ،مممدموجوب و
،ممدم حرمر اسممر ،نممه اینکممه مامملحر خا ممی در جعممل اباحممه وجممود دارد ،اممما جعممل وجمموب و
حرمر بهسبب وجود مالحر اسر اراکی020 ،وف
دوم .آنگونممه کممه مالحظممه میرممود ،فقهمما در تحلیممل برخممی از مسممایل فقهممی و ایجمماد سممازگاری
میان د یل آنهما ،از ابمزار حکم اضت مایی در برابمر حکم فعلمی اسمتفاده کردهانمدف مر نظر از برخمی
احتمالهممای ریممررایج کممه توضممیو داده رممد ،دسممرک دو تلقممی ،مممده از حک م اضت ممایی وجممود دارد:
3ف احکممام او ممی کممه بممر طبیعممر موضمموع جعممل رممدهاند؛ ماننممد وجمموب نم ماز بممدون آنکممه راجمما بممه
حا ت و وضعیر مکلمف یما در خاموس رمرای مختلمف انجمام آن نظمری دارمته بارمدف ایمن حکم ،
اضت ایی اسر ،چون با همر وضمعیر یما رمرایحی منحبما اسمر

بشمرط یجتمما مما ا شمرطو؛ یعنمی

ه میتوان مد،ی رمد کمه نمماز در هممۀ حا رهما و رمرای واجمب اسمر و هم میتموان ممد،ی رمد
کممه نممماز واجممب اسممر هنگممامی کممه زیممانآور نبارممد8 ،ف احکممامی اررممادی بممه وجممود مامملحر در
متعلا خود ،پیش از آنکه به مرحلمۀ انشما برسمندف ایمن احکمام در مرتبمۀ متقمدم نسمبر بمه احکمام فعلمی
ضممرار دارنممد ،تنهمما اضت ممای حکمم دارنممد ،نممه اینکممه حکمممی اضت ممایی و رممأنی بارممند بجنمموردی،
99/8تا300وف
در حک م اضت ممایی بممهمعنای دوم ،توجممه بممه چنممد نکتممه ضممروی اسممر3 :ف حمممل آیممات ضرآنممی و
احادیا معاومان بمر حکم اضت مایی حکم حی میو ،خمال ظماهر اسمر ،زیمرا ظماهر آن اسمر کمه
ضانونگیار با بیان گزارهای فقهمی در مدد تحریم مکلمف بمه انجمام یما انجامنمدادن یم ،ممل اسمر و
نممه ارایممۀ گممزار دربممارۀ وجممود یمما نبممود مامملحر یمما مفسممده در انجممام یمما انجامنممدادن آن ،مممل
طباطبممایی ضمممی ،م ةةان صمنهةةاجصوصصةةاصحی 030/1و؛ 8ف حمممل گزارههممای دینممی بممر حک م اضت ممایی
تنها زمانی ممکن اسر که آن حک در زممانی ،از اضت ما بمه فعلیمر تغییمر وضمعیر پیمدا کنمدف امما اگمر
حکمی هیچگاه بمه فعلیمر نرسمد ،حممل آن بمر حکم اضت مایی بیمعناسمر جزایمری ،همدی ا حا مب
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200/8و؛ 1ف تنهمما ابممزار بممرای

جداسممازی حک م اضت ممایی از حکمم ریراضت ممایی ،رجمموع بممه فهمم ،قممال ارتکمماز ،قالیممیو و ،ممر
اسر؛ درنتیجه ،اگر ،ر ضمادر بمه تشمخیم اضت ماییبودن حکممی نبارمد ،بایمد بمه ا مل رجموع کمردف
به،بارت دیگر ،اگمر رم دارمته بارمی کمه حکممی اضت مایی اسمر یما فعلمی ،ا مل ،دماضت ماییبودن
آن حکمم اسممر حکممی  ،مستمسمم ا عممرو 823/31 ،و؛ 0ف حکمم اضت ممایی ،منحاممر بممه وجمموب
نیسممرف مممد ول حک م اضت ممایی مممیتوانممد حرمممر همم بارممد

ممدر ،بحةة

صلةة ص ةة صول ةة

28/1و ،بلکممه اسممتحباب و کراهممر نیممز بممه،نوان حک م رممر،ی میتواننممد اضت ممایی بارممندف بممه همممین
د یممل اسممر کممه آرممتیانی حکم اضت ممایی را بممه دو گونممۀ اضت ممایی ا زامممی و اضت ممایی ریرا زامممی تقسممی
میکنمممد 22/1و؛ یعنمممی گزارههمممای اررمممادی ،گزارههمممای خبمممری ریرانشممماییو و بیمممانگر وجمممود
مالحر یا مفسدۀ رمدید یما ضمعیف در انجمام یما انجامنمدادن کارهمایی هسمتند کمه ضانونگمیار بنما بمر
مالحر با تری ،وظیفهای راجا به آنها برای مکلف وضا نکرده اسرف
بنممابراین موضمموع بحمما در حکمم اضت ممایی ،حکمممی اسممر کممه بمماوجود دارممتن مامملحر یمما
مفسممده در متعلمما آن ،بهسممبب وجممود ی م مممانا دایمممی ،هیچگمماه بممه مرحلممۀ انشمما و سممر فعلیممر
نرسیده اسمرف بمرای دسمتیابی بمه چنمین ماما و و مفاسمدی دو راه وجمود دارد :گزارههمای خبمری دینمی
و فه م ،قلممیف گزاره هممای دینممی نمماظر بممه چنممین مامما و و مفاسممدی ،ه م ازنظممر تعممداد بسممیار انممد
هسممتند و همم ازنظممر سممندی ا،تبممار زم را ندارنممدف بهرهگیممری از ظرفیممر دانممش بشممری نیممز بممرای
تشخیم وجود ماملحر یما مفسمده ،اممری ممکمن اسمر؛ و می اینکمه تشمخیم ،قمل درسمر بارمد
و بهسبب آن تمام مال احکام کشف رود ،با تردیدهای جدی روبهرو اسرف
سمموم .فقهممای امامیممه در مسممایل مختلفممی از ا ممحالح حک م اضت ممایی بهممره جسممتهاند ،اممما ایممن
مسممایل را در چهممار گممروه کلممی میتمموان طبقهبنممدی کممرد3 :ف احکممامی کممه هیچگمماه بممه مرحلممۀ فعلیممر
نرسممیدهاند وجمموب مسمموا زدن، ،ممدد رکعممات نممماز ،تممأخیر در زمممان خوانممدن نممماز ،شمما ،جهممر بممه
تلبیه بمرای بمانوانو؛  8ف احکمامی کمه در یم مقحما زممانی ،از وضمعیر فعلیمر خمارج و بمه وضمعیر
اضت ممایی تبممدیل رممده اسممر تخفیممف در مفح مرات روزه ،دادن ممدضه ب مرای گفممروگو بمما پیممامبرو؛ 1ف
احکممامی کممه ابتممدا اضت ممایی بمموده ،در ی م مقحمما زمممانی خمماس از وضممعیر اضت مما خممارج و فعلیممر
پیممدا کردهانممد خمم اربمماح مکاسممب پممیش از ،اممر امممام بمماضرو؛ 0ف احکممامی کممه در جممما بمما دیگممر
احکممام رممر،ی حمممل بممر اضت مما میرمموند خم م اربمماح مکاسممب در خامموس رممیعیان ،پرداخممر
زکات با رسمیدن بمه ناماب رمر،ی پمیش از یم سمال ،گمرفتن ما یمات از هممۀ دارایمی افمراد ،فراگیمری
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ارا در خامموس تمممام دارایی هممای اف مراد، ،ممموم ممزوم وفممای بممه ،قممد، ،ممموم وجممود خیممار مجل م ،
تبعیر نمای از ا ل ،فساد معامالت کود  ،وجوب راستگوییوف
اگممر تفمماوت میممان نممزول دفعممی و نممزول تممدریجی آیممات ضممرآن کممری را بممه،نوان ا ممل موضمموع
برییری ابنبابویمه ،ول تقةادو

819و و نیمز اگمر برمییری حمدود  200آیمه از آیمات ضمرآن کمری نماظر

به احکمام ا همی آیمات ا حکمامو هسمتند ایروانمی ،ا مدروس ا تمهیدیمه فمی تفسمیر ا حکمام80/3 ،و؛
در ایممن ممورت بایممد برممییری کممه تمممام احکممام ا هممی در آرمماز بع ممر ،احکممام اضت ممایی بودنممد کممه
به تممدریج بممه مرحلممۀ انشمما و سممر فعلیممر ،تغییممر وضممعیر پیممدا کردهانممدف ازایممنرو ،هرچممه از آرمماز
بع ر فا له میگیری و به زممان رحلمر نزدیم میرموی  ،از تعمداد احکمام اضت مایی بما منشمأ ضرآنمی
َ
َ ق
ق َ ق
یمنک َو
ک و بمر تعمداد احکمام انشمایی و فعلمی افمزوده میرمود و بما نمزول آیمۀ «اا َیمو َم َ ک َملمر کم د
َ
َ َ
ق َ ق
ق ََ ق
مالم دینما» مایمده1 :و بمه،نوان آخمرین حکم ا همی ،تعمداد
َت َممر ،لیک نع َمتمی َو َرضمیر کم ق اسس
احکام اضت ایی بمه مفر میرسمد یعقموبی01/8 ،وف بمر ایمن اسماس ،بما رحلمر پیمامبر گراممی اسمالم
دیگممر نمیتمموان از حکم اضت ممایی بمما منشممأ ضرآنممی گفممر وگو کممردف اممما رورممن اسممر کممه تمممام احکممام
ا هممی از طریمما وحممی بممه مکلفممان ابممال ،نشممده و پیممامبر گرامممی اسممالم و امامممان معامموم عو نیممز در
ضا ممب احادیمما کممه بیشممتر آن همما نیممز خبممر واحممد هسممتند بممه بیممان احکممام تکلیفممی یمما وضممعی اضممدام
کردهاندف
حممل برخمی از احادیمما بمر حکم اضت ممایی بمرای حمل مشممکل تعمارک محتموایی آنهمما بما دیگممر
احادیا ناظر بمه مسمئلۀ مشمتر  ،آنگونمه کمه محقما خراسمانی و پیمروانش اد،ما کردهانمد راهمی ،لممی
بممرای برونرفممر از وضمم عیر تعممارک و ناسممازگارپنداری احادیمما اسممر؛ اممما رمماهدی از خممود
احادیمما ،تأییدکننم ٔ
مده آن نیسممر؛ یعنممی در هیچی م از احادیمما معاممومان رمماهدی بممر درسممتی چنممین
اد،ممایی وجممود نممدارد ،بممهویژه کممه معاممومان بممرای ازبینرفممتن وضممعیر تعممارک میممان احادیمما،
راهنماهممای ،ملممی تممدوین کردهانممد اخبممار ،الجیممهو ایروانممی ،ا حلقمما ا ا مما فممی اسمملوبها ا ممانی،
123/0وف بدین ترتیب ،گروه چهمارم از روایمات کمه برخمی از فقهما بمرای حمل مشمکل تعمارک آنهما بما
دیگممر روایممات تممال کردهانممد آن همما را بممر حکمم اضت ممایی حمممل کننممد ،از حمموزۀ پممژوهش خممارج
میرودف
هم نین اگر ضانونگمیاری رمار،یرو را منحامر بمه خداونمد ندانسمته ،بمرای پیمامبر گراممی اسمالم
و پ م از ایشممان ب مرای امامممان معامموم نیممز همممین جایگمماه را بمماور دارممته بارممی کلینممی823/3 ،و؛ در
آن ممورت دیگممر نیازمنممد آن نیسممتی کممه گممروه سمموم از احکممام را بممر اسمماس پممییر حک م اضت ممایی
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تحلیممل کنممی ؛ زی مرا مممانعی نممدارد کممه حکمممی بهسممبب وجممود مامملحرهای فممردی یمما اجتممما،ی از
زمممانی خمماس توس م یکممی از معاممومان جعممل رممود ،درحا یکممه پممیش از آن چنممین حکمممی وجممود
ندارممته اسممرف بممه سممخن دیگممر ،ضانونگممیار بممهد یل پیممدایش مامملحتی ،اضممدام بممه ضانونگممیاری میکنممد
در وضعیتی که ایمن ماملحر پمیش از آن وجمود ندارمته اسمرف بمه نظمر میرسمد کمه در چنمین حما تی
ممکن اسمر بما پایان یمافتن ماملحر ،ممل بمه حکممی ،ضانونگمیار در مقحما زممانی خا می از حکم
وضا ٔ
رده پیشین خود دسمر بمردارد ،حکممی دیگمر وضما کنمد ،چمه ایمن رخمداد در ضمرآن دیمده رمود؛
َ
َظ
برای م ال ،حک وجموب مدضه بمرای نجموا بما پیمامبر گراممی اسمالم کمه بهوسمیلۀ آیمۀ« :یما َ قظی َهما ا می َین
َ
َََ
ق
َ ََ ظ
َ َ
َآم قنوا إسا َ
ناجی قت ق ا َظر قسول فقمد قموا َبمی َن َیمدی نجمواک َ مدضا» مجاد مه38 :و تشمریا رمده بمود ،بما آیمۀَ« :
َ َ َ ق
َ ظ ََ ق
َ
ق
َ َ َ قَ ظ
َ َ
ماب ا لم قمه ،لممیک » مجاد ممه31 :و
َارممفق قت َن تقممد قموا َبممی َن َیممدی نجممواک َ ممدضات فممإس م تف َعلمموا َو تم
نسممخ رممد طباطممایی،صوصمیةةنو 329/39و و چممه در ضممرآن و حممدیا بارممد؛ ماننممد اسممتقبال بممه
َ َ
َ ِ
بیرا مقدس که با آیمۀ «ف َمول َوج َهم رمح َر ا َمسمجد ا َحمرام» بقمره300 :و نسمخ رمده اسمر محقما
حلممی 328/3 ،و و چممه در حممدیا و حممدیا بارممد ماننممد نسممخ حرمممر زیممارت ضبممور و حرمممر
َ ق ق
مر َن َهیم قمت قک َ،ممن ز َیم َ
مار
سخیرهکممردن گورممر ضربممانی بممهد یل ایممن سممخن پیممامبر گرامممی اسممالم« :ضممد کنم
َ ق
ََ
ََ َ
ق ق ََ َ ق ق َ َ ق ق َ َ ق ق َ
َ
ممتک ،ممن ِادخممار قحمموم اَضمماح ِی َ ف عادخ قروهمما» مفیممد ،ا فاممول
ا قبممور َ فزوروهمما و کنممر نهی
ا مختاره313/3 ،وف
بنا براین ،گروه دوم از احکمام نیمز از محمل بحما در حکم اضت مایی بیمرون خواهمد بمود؛ زیمرا دادن
مدضه بمرای گفمر وگوی بما پیمامبر هرچنمد تمابا مامملحتی جعمل رمده اسمر ،امما د یلمی بمر فراگیممری
زمممانی ایممن مامملحر وجممود نممدارد ،هم نممان کممه تخفیممف در مفح مرات ممماه رم ممان در فا م ٔ
مله میممان
مغممرب رممر،ی تمما اسان ممبو روز بعممد نیممز چنممین اسممرف چنممین ضانونگممیاریهای محممدود و زممماندار
میتوانممد نارممی از مامملحرهای خمماس اجتممما،ی در همممان قبممر زمممانی بارممد یمما برآمممده از انگیممزۀ
آزمممودن میممزان تحمممل مکلفممان نسممبر بممه رممرای درمموار یمما میممزان ازخودگیرممتگی آنهمما در برابممر
آرمانهایشان باردف بمهدیگر سمخن ،د یلمی بمر وجمود ماملحر در هممۀ زمانهما بمرای ،ممل بمه چنمین
احکممامی وجممود نممدارد تمما نیازمنممد بهره گیممری از سممازۀ فقهممی حک م اضت ممایی ب مرای توجیممه ناسممازگاری
م مون آنها با دیگر گزارههای انشایی باری ف
تمممام سممخن در گونممۀ نخسممر احکممام اسممر کممه ضانونگممیار به مراحر بیممان مممیدارد تنهمما ب مرای
آسانگیری بر مکلفمان از حکممی کمه ،ممل بمر طبما آن ماملحر دارد ،دسمر برممیداردف فمرک اینکمه
ضانوگمیار از ماملحتی ضحعمی بمرای همیشمه چش پورمی کنممد؛ یعنمی حکممی اضت مایی کمه هیچگماه بممه
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فعلیممر نمیرسممد ،باتوجهبممه حکی بممودن ضانونگممیار فممرک باورپممییری نیسممر؛ زی مرا آسممانگیری ،خ مود
یمم ارز اسممر ،اممما تمما زمممانی میتمموان بممه آن پایبنممد بممود کممه ضرارگممرفتن در موضعیممر درمموار،
ایجادکنندۀ ماملحر مه تمری نبارمد و بمه هممین د یمل اسمر کمه اسمتناد بمه ضا،مدۀ نفمی حمرج بمرای
بردارممتن حکمم وجمموب در احکممامی کممه طبیعممر آنهمما حرجممی اسممر ،جممایز نیسممر؛ ماننممد رفمما
وجمموب جهمماد یمما وجمموب پرداخممر خمم و زکمماتف هم نممان کممه درممواری طبیعممی ،مممل بممه احکممام
رممر،ی ،هم ممون درممواری خوانممدن نممماز ممبو یمما گممرفتن روزه در تابسممتان نیممز مجمموز ،ممدموجوب
آن همما نخواهممد بممودف بنممابراین بایممد پممییرفر کممه مشممقر مکلفممان تنهمما در وضممعیر خا ممی مممانا از
فعلیر حکمی میرود نه برای همیشمهف پم اگمر ،ممل بمه حکممی بمرای همیشمه و بمرای هممۀ مکلفمان
درمموار بارممد ،دیگممر نمی تمموان مممد،ی رممد کممه ،مممل بممه آن مامملحر دارد و اگممر بممه فممرک ،مممل بممه
حکمی ماملحر دارمته بارمد ،بایسمتی پمییرفر کمه بما ازبینرفمتن وضمعیر درمواری ،سمروحرجو،
مکلفان موظف به انجام متعلا آن حک هستندف
ٔ
ٔ
مرحلمه انشما و سمر
مرحلمه اضت مای بماضی میمانمد و هیچگماه بمه
بنابراین ،پییر احکامی کمه در
به مرحلۀ فعلیر تغییر وضعیر پیدا نمیکند ،موجه به نظر نمیرسدف
بممااینوجود ،پممییر وجممود حکم اضت ممایی همانگونممه کممه محقمما خراسممانی یممادآور رممده اسممر،
سممودمند اسممر و میتوانممد مشممکل خممأل در حکم رممر،ی بممرای مسممایل نوپیممدا را برطممر کنممد ،بممدون
آنکممه نیمماز بارممد بمما کمم ضوا،ممد ،مممومی فقهممی ایممن اتفمماق رضم بخممورد؛ زیمرا از ی سممو ،اهمممال در
جعممل حک م و نادیممدهگرفتن نیازهممای مکلفممان توس م خداونممد بممه،نوان ضانونگممیاری حکممی و آگمماه بممه
تمممام ابعمماد وجممودی انسممان روا نیسممر طباطبممایی ،نهایةةال وصحکمةةال938 ،و و از سمموی دیگممر ،جعممل
حکم بمرای مکلفممان توسم خداونممد مبتنممی بممر وجمود مامملحر و مفسممده مترتمب بممر افعممال آنهاسممر
ایمموان کیفممی 833 ،و و س مرانجام ،راه تشممخیم وجممود مامملحر یمما مفسممده در انجممام یمما انجامنممدادن
ا،مممال و رفتارهمما، ،قممل فهمم متخااممانو اسممر

ممدر ،تصةة یتیصواصوقتصةةادص امعةةاصوسةة م ،

02وف
بممدین ترتیممب ،اگممر ،قممل کشممف کنممد کممه در انجممام یمما انجامنممدادن کمماری مامملحر یمما مفسممدهای
وجود دارد ،بایستی خداونمد باتوجه بمه آن ماملحر یما مفسمده ،حکممی بمرای آن در نظمر گرفتمه بارمد؛
هرچنممد آن حک م بهسممبب تحقانیممافتن موضممو،ش در ،اممر ممدور احکممام یمما هممر د یممل دیگممری بممه
مرحلممۀ انشمما نرسممیده و بممه مخاطممب نیممز ابممال ،نشممده بارممدف ب مرای م ممال ،اسممتفاده از مممواد ممنعتی
روانگممردان امممری زیانبممار ب مرای سممالمر اف مراد اسممر و نمیتمموان اد،مما کممرد کممه در نظممام ضانونگممیاری
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ا هممی حکمممی ب مرای آن در نظممر گرفتممه نشممده اسممرف ا بتممه در ،اممر نبمموی و امامممان معامموم بممهد یل
تحقا نیافتن موضوع ،بدون ر ایمن حکم انشما نشمده اسمرف در چنمین وضمعیتی اگمر ،قمل بتوانمد بمه
آن حک اضت ایی دسر پیدا کنمد؛ یعنمی بتوانمد ماملحر یما مفسمدۀ مترتمب بمر ،ملمی را کشمف کنمد،
خواهی توانسر با اسمتناد بمه ضا،مدۀ مالزممۀ میمان حکم ،قمل و حکم رمرع کلمما حکم بمه ا عقمل،
حک به ا شرعو ،به وجود حک انشایی رر،ی برای آن موضوع نظر دهی ف
نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد:
3ف مامملحر و مفسممدۀ مقت ممی ممدور حکم  ،امممری ریممر از خممود حکم اسممرف ازایممنرو ،حکم
اضت ایی؛ یعنی رأنیر حک برای دور ،مجعول رر،ی به رمار نمیآیدف
8ف جز در مواردی کمه رم ارع خمود تعیمین کمرده اسمر ،تنهما راه تشمخیم حکم اضت مایی از حکم
فعلممی ،رجمموع بممه فه م ،قممال ارتکمماز ،قالیممیو اسممرف اگممر ،ممر ضممادر بممه تشممخیم اضت مماییبودن
حکمی نبارد ،ا ل ،دماضت اییبودن آن حک و درنتیجه ،فعلیبودن آن اسرف
1ف احکممام اضت ممایی موجممود در گزارههممای فقهممی بممه چهممار گونممه تقسممی میرمموند :احکممامی کممه
هیچگمماه بممه فعلیممر نرسممیده اند؛ احکممامی کممه تنهمما در ی م مقحمما زمممانی از فعلیممر خممارج رممدهاند؛
احکامی که تنها در مقحما زممانی خا می بمه فعلیمر رسمیدهاند؛ احکمامی کمه در مقمام جمما بما دیگمر
احکام فقهی ،حمل بمر اضت ما میرموندف پمییر احکمام انشمایی کمه هیچگماه بمه مرحلمۀ فعلیمر تغییمر
وضعیر پیدا نمیکنند ،موجه به نظر نمیرسدف
0ف نادیممدهگرفتن نیازهممای مکلفممان توسمم خداونممد بممه،نوان ضانونگممیار حکممی و آگمماه بممه تمممام
ابعمماد وجممودی انسممان اهمممال در جعممل حکمم و روا نیسممر و جعممل حکمم همم مبتنممی بممر وجممود
مالحر و مفسدۀ مترتمب بمر افعمال مکلفمان اسمر؛ هرگماه ،قمل فهم متخاامانو بتوانمد بمه وجمود
مامملحر یمما مفسممدهای ب مرای ،ملممی پممی ببممرد کممه رممارع ب مرای آن ،حکم فعلممی جعممل نکممرده اسممر؛
به سبب مالزمۀ میان حکم ،قمل و حکم رمرع کلمما حکم بمه ا عقمل ،حکم بمه ا شمرعو میتموان بمه
وجممود حک م انشممایی رممر،ی ب مرای آن ،مممل نظممر داد و بممدون کم م کردن از ضوا،ممد ،مممومی فقهممی،
مشکل خأل حک رر،ی برای مسایل نوپیدا را برطر کردف
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انااری ،مرت یبنمحمدامین ،مطار صولنظار ،ض  :آل ا بیر ،بیتاف
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برضی ،احمدبنمحمد ،وصمحاس  ،چاپدوم ،ض  :دار ا کتب ا سالمیا3128 ،ف
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3039قف
ممممممممممممممممم ،محاضتو صل صأ
ممممممممممممممممم ،مص ا ول

صوصفقه ض  :مؤسسۀ احیای آثار سیدخویی3088 ،قف
 ،چاپپنج  ،ض  :داوری3032 ،قف

ممممممممممممممممم ،م س الصولما صوصخ ئ  ،ض  :مؤسسۀ احیای آثار امام خویی3032 ،قف
روحانی ،محمد ،وصمتتق صإص صوصفقهصولرق ص(کتابصوصنکاة) ،تهران :مؤسسا ا جلیل لتحقیقات ا قافیا3032 ،قف
ممممممممممممممممم ،منتق صول

 ،ض  :دفتر آیرا له سیدمحمد حسینی روحانی3031 ،قف

سممیفی مازنممدرانی، ،لیاکبممر ،دصیةةلصتحتیةةتصوص سةةی الص(وصمضةةاربال) تهممران :مؤسسممۀ تنظممی و نشممر آثممار امممام خمینممی،
3082قف
سیوطی، ،بدا رحمنبنابیبکر ،وصدرصوصمنث رصل صتفسیتصوصمأث ر ،ض  :کتابخانۀ آیرا له مر،شی نجفی3000 ،قف
راکری ،بالل ،حقیقتصحک صشت صدرصو

صلقه ،چاپاول ،تهران :پژوهشگاه ،لوم و معار اسالمی3192 ،ف

ربیری زنجانی ،موسی ،کتاب وصنکا  ،ض  :مؤسسۀ پژوهشی رَی پرداز3039 ،قف
ممممممممممممممممممممممم ،مناسک وصحج ،ض  :مشرضین3089 ،قف
ممممممممممممممممممممممم ،درس خارج لقه ،3122/8/82 ،3122 ،ضابل مشاهده در:
http://zanjani.net/index. aspx؟pid=10472&articleid=45331
رهید اول ،محمدبنمکی ،وصق و دصوصوصف وئدصل صوصفقهصوول

صوصوصعتبیال ،ض  :کتابفروری مفید ،بیتاف
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رهید ثانی ،زین ا دین بن ،لی ،تمهیدصوصق و د ق :صمکت صول

صوصس م .4731

رهیدی ،میرزا فتاح ،هدویالصوصطاص صإص صأستورصوصمکاس  ،تبریز :اطال،ات3123 ،قف
در ،سیدمحمد ،ماوروءصوصفقه ،بیروت :دار ا ضوای3080 ،قف
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صل ص

 ،چاپسوم ،ض  :مؤسسۀ دایر ا معار فقه اسالمی3032 ،قف

صول

ممممممممممممممممم ،تص یتیصواصوقتصادص امعاصوس م  ،ترجمۀ جمال موسوی ،تهران :بنیاد بع ر ،بیتاف
ممممممممممممممممم ،دروسصل ص

صول

 ،چاپپنج  ،ض  :دار ا عل 3010 ،قف

طباطبایی ضمی ،تقی ،وصدلئلصل صشت صمنتخ صوصمسائل ،ض  :کتابفروری محالتی3081 ،قف
مممممممممممممممممممم ،م ان صمنهاجصوصصاصحی  ،ض  :ضل ا شرق3082 ،قف
طباطبایی ،محمدحسین ،وصمینو صل صتفسیتصوصقتآ  ،چاپپنج  ،ض  :دفتر انتشارات اسالمی3032 ،قف
مممممممممممممممممممممممم ،نهایال وصحکمال ،ض  :مرکز انتشارات مؤسسۀ امام خمینی3122 ،ف
طوسی ،محمدبنحسن ،وصخ ف ،ض  :دفتر انتشارات اسالمی3002 ،قف
مممممممممممممممممممممممم ،تهذی ولحکا  ،چاپچهارم ،تهران :دار ا کتب ا سالمیا3002 ،ق
،املی ،جعفرمرت ی ،وصصحیحصم صسیتةصوصن صول ظ  ،ض  :مؤسسۀ ،لمی فرهنگی دار ا حدیا3082 ،قف
،راضی ،ضیایا دین ،کتاب وصقضاء ،ض  :مؤسسۀ معار اسالمی امام رضا3083 ،قف
ممممممممممممممممممم ،نهایال وللکار ،چاپسوم ،ض  :دفتر انتشارات اسالمی3032 ،قف
،المه حلی ،حسنبنیوسف ،منته صوصمط
ممممممممممممممممممممممممممممم صنهایالصوص

صل صتحقیقصوصمذه  ،مشهد :مجما ا بحوا اسسالمیا3038 ،قف
صوص ص

صول

 ،ض  :مؤسسۀ امام ادق3082 ،قف

،ل ا هدی، ،لیبنحسین ،تننیهصولن یاء ،ض  :رریف ا رضی3138 ،ف
،لیبنموسی ،امام هشت  ،لقهصوصتضا ،مشهد :آل ا بیر3002 ،قف
فاضل جواد ،جوادبنسعید ،مساصکصوللها صإص صآیا صولحکا  ،تهران :مرت وی3123 ،ف
فاضل مقمداد ،مقمداد بمن ،بمد ا لمه ،وا،مم زاده خراسمانی ،محممد ،و ضاضمی ،محممد ،کنةنصوصعتلةا صلةقصلقةهصوصقةتآ  ،تهمران:
ا مجما ا عا مي لتقریب بین ا میاهب ا سالمیاف ا معاونیا ا قافیاف3013ق
فاضل نکرانی ،محمد ،سیتیصکاملصدرصو

صلقه ،ض  :فی یه3129 ،ف

ممممممممممممممممممممممممم ،تفصةةیلصوصرةةتیعالصل ة صشةةت صتحتیةةتصوص سةةی الص(وصخم ة صوصولنفةةا ) ،ض م  :مرکممز فقهممی ایمممۀ اطهممار،
3081قف
فاضل نکرانی ،محمدجواد ،درسصخارجصو

صلقه ،جلسات 33تا3122 ،32ف ضابل مشاهده در:

/http://fazellankarani.com/persian/lessons/view/729
فی

کارانی ،محمدبنراه مرت ی ،وص ول  ،ا فهان :کتابخانۀ امام امیرا مؤمنین3002 ،قف
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کلینی ،محمدبنیعقوب ،وصکال  ،چاپچهارم ،تهران :دار ا کتب ا سالمیه3002 ،قف
مجلسممی ،محمدباضربنمحمممدتقی ،بحةةارصولن ة ور وصجامعةةالصصةةدررصأخ ةةارصولئمةةالصولطهةةارص ةةیه صوصس ة  ،بیممروت :مؤسسمما
ا حبا و ا نشر3030 ،قف
محقا حلی ،جعفربنحسن ،معارجصول

 ،تهران :آل ا بیر3001 ،قف

محقا خوانساری ،حسینبنمحمد ،تکمیلصمرار صوصرم سصل صشت صوصدروس ،ض  :آل ا بیر3133 ،ف
مدنی کارانی ،رضا ،تع یقالصشتیفالص

صبحثصوصخیارو صوصوصرتوط ،ض  :آیرا له مدنی کارانی3009 ،قف

مشکینی ،ابوا حسن ،ح وش صصمحققصمرکین  ،تهران :قمان3031 ،قف
مظفر ،محمدرضا ،و صوصفقه ،چاپپنج  ،ض  :بوستان کتاب3122 ،ف
ٔ
کنگره ریخ مفید3031 ،قف
مفید ،محمدبنمحمد ،وصفص وصمختارة ،ض :
مکارم ریرازی ،نا ر ،وصق و د وصفقهیال ،چاپسوم ،ض  :مدرسۀ امام امیرا مؤمنین3033 ،قف
مممممممممممممممممممممم ،ون ورصول

 ،چاپدوم ،ض  :مدرسۀ امام ،لیبنابی طا ب3082 ،قف

منتظری ،حسینعلی ،دروسا صل صولیالصوصفقیهصوصلقهصوصدوصالصوإلس میال ،چاپدوم ،ض  :تفکر3009 ،قف
نایینی ،محمدحسین ،رساصالصوصص ةصل صوصمرک ک ،ض  :آل ا بیر3032 ،قف
نورمفیدی ،سیدمجتبی ،حک :صحقیقت صوقسا صق متو ،ض  :مرکز فقه ایما ا طهار3190 ،ف
هارمی راهرودی ،محمود ،نتائجصوللکارصل صول

 ،ض  :آل مرت ی3123 ،ف

مممممممممممممممممممممممممممممم ،وض ة وءصوصآروء؛ تع یقةةا ص ة صکتابنةةاصبح ة
فقه اسالمی3013 ،قف
یزدی ،محمد ،لقه وصقتآ  ،ض  :اسما،یلیان3033 ،قف
یعقوبی ،احمدبناسحاق ،تاریخ وصیعق ب  ،بیروت :دار ا اادر3103 ،ف

صل ة ص ة صول ة  ،ض م  :مؤسسممۀ دایممر ا معممار
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Abstract
Undoubtedly, knowing the Usuli opinions of each jurist plays a significant role in understanding his
jurisprudential approach. Ayatollah Sayyed Ahmad Khansari, the author of the precious book Jami
al-Madarak, is one of the great contemporary jurists. Despite his numerous jurisprudential and
theological books, he has left no Usuli book that may be consulted in order to identify his Usuli
views. His Usuli views should be investigated in his jurisprudential books and among individual
precepts. Among the practical pinciples, Istishab (the principle of continuity of the previous state)
has a special position either in terms of its widespread examples or because of being one of the Usul
e Muhreze (principles that declare the duty by taking into account the reality). In this paper, by
referring to the jurisprudential book Jami al-Madarak, the authors seek to realize his opinion about
the nature and characteristics of Istishab. By taking this paper as a model, one may perceive his
Usuli views and discover the missing pieces of his Usul al Fiqh.
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دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
بیگمان شناخت آرای اصولی هر فقیه ،نقش بسزایی در فهم رو یکرد فقهی او دارد .آی تالل ه س یداحمد خوانس اری
صاحب کتاب گرانسنگ جامع المدارک از فقهای بزرگ معاصر است .از ایشان باوجود آثار متعدد فقهی و اعتقادی،
متأسفانه کتاب اصولی به یادگار نمانده است تا بتوان با مراجعه به آن ،دیدگاههای اص ولیاش را شناس ایی ک رد .آرای
اصولی وی را باید در کتب فقهیاش و از خالل احکام جزئی جستوجو کرد .در میان اصول عملیه ،استصحاب چ ه
ازنظر گستردگی موارد و چه به دلیل اینکه از اصول محرزه است ،جایگاه و یژهای دارد .در این جس تار ب ا مراجع ه ب ه
کتاب فقهی جامع المدارک ،در پی کشف دیدگاه ایشان درباره چیستی و چگونگی استصحاب هستیم .با الگوگیری از
این نوشتار میتوان دیگر آرای اصولی وی را به دست آورد و حلقههای مفقوده اصول فقه ایشان را بازسازی کرد.
واژگان کلیدی :استصحاب ،سیداحمد خوانساری ،جامع المدارک ،شبهات حکمیه.
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مقدمه
بدون تردید آیت الله سیداحمد خوانساری یکی از بزرگترین فقهای معاصر است ک ه ن زد اس اتید ز راز
اولی همچون آخوند خراسانی ،سیدمحمدکاظم یزدی ،میرزای نائینی ،آقا ض یا عراق ی ،ش یخ عب دالکریم
حائری و دیگران تلمذ کرده و شاگردان بزرگی همچون شهید مطهری ،حس ینعلی منتظ ری ،ش یخ مرت ی
حائری ،سیدموسی صدر ،عزالدین زنجانی و ...را تربیت کرده اس ت ش ریف رازی31/3 ،؛ هم ان 8/38؛
کشوری.)81،
در بزرگی ایشان همین قدر بس که پس از درگذشت آیتالله بروجردی ،بههمراه آیات عظام گلپایگانی،
مرعشی نجفی و شریعتمداری ،مرجعیت فقهی شیعیان را عهدهدار شد .از آیتالله خوانساری آثار مختل ف
فقهی و اعتقادی به یادگار مانده است .مهمترین اثر ایشان ،کتاب جامع المدارک فی شرح متصررح الفرافع
است که یک دورۀ فقه استداللی از اول زهارت تا آخر بحث قصاص است و نگارش آن س ی س ال ب هزول
انجامیده است .آیتالله خوانساری در فقه دیدگاههای نو و منحصر به فردی دارد.
در میان آثار متعددی که از ایشان بر جای مانده است ،متأسفانه کتاب اصولی به چشم نمیخورد .ولی
در میان آثار فقهی ایشان بهخصوص کتاب جامع المردارک ب هزور پیوس ته از مس ائل اص ولی در اس تنبا
احکام فقهی بهره گرفته شده است ،ازاینرو برای کشف آرای اصولی ایشان راهی بهجز مراجع ه ب ه مط اوی
کتب فقهی ایشان وجود ندارد .بیگمان ،تحقق این امر متوقف ب ر تحقیق ی وس یر در هم ا آث ار ایش ان در
خصوص تکتک مسائل اصولی و موارد استفاده از آنهاست که از عهدۀ این نوشتار خارج است.
یکی از قواعد مهم اصولی که فقها از آن در تمام ابواب فقهی استفاده کردهاند و هرجا دستش ان از ادل ا
اجتهادی کوتاه میشود از آن کمک میگیرند ،ابقای حالت سابقه است که در اص طال ب ه آن استص حاب
ازنظر اکثر متأخران ،اصلی عمل ی اس ت ،ول ی در می ان اص ول عملی ه جایگ اه
گفته میشود .استصحاب
ِ
ً
ویژهای دارد؛ چراکه اوال از اصول محزره و تاحدوی واقر نماست و به همین دلیل است که قدما آن را اماره و
ً
متأخران عرش االصول و فرش االمارات دانستهاند؛ ثانیا در مقام تعارض بین آن و دیگر اصول عملیه از باب
ً
ازنظر موارد کاربرد ،یکی از کلیدیترین اص ول عملی ه و
حکومت یا ورود ،مقدم بر دیگر اصول است؛ ثالثا ِ
دارای حوزۀ گستردهای در حوزۀ مسائل فقهی است تاجاییکه فاضل تونی مینویسد« :فتاوای فقها در عق ود
ً
و ایقاعات غالبا مستند به استصحاب است» تونی.)832 ،
بن ابراین ،بازشناسی جایگاه استصحاب از منظر اصولی ،اهمی ت ش ایان و س هم بس زائی در فه م آرای
فقهی فقیهان دارد .بر این اساس ،مسئلا استصحاب و دیدگاه سیداحمد خوانساری راجر به آن را با تمرکز بر
کتاب جامع المدارک جستجو میکنیم و چیستی و چگونگی آن را بهدست آوریم.
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راجر به چیستی و چگونگی استصحاب و حجیت یا عدمحجیت آن دیدگاههای مختلفی با تفاوتهای
بس یار وج ود دارد ،تاآنجاک ه می ت وان ادع ا ک رد در کمت ر مس ئلا اص ولی چن ین اختالف ی وج ود دارد؛
بهعنوانمثال ،برخی استصحاب را اماره و برخی اصل عملیه میدانند .برخی از اس اس ،حجی ت آن را زی ر
سؤال بردهاند و برخی به حجیت مطلق آن معتقدند .برخی بین ام ور وج ودی و ع دمی تفص یل دادهان د و
برخی بین استصحاب در شبهات حکمیه و موض وعیه و تفاص یل بس یار دیگ ری ک ه علم ا ازجمل ه ش یخ
انصاری در کتب خود نقل کردهاند انصاری ،349/8،آخوند خراسانی ،89/1 ،میرزای قمی.)380/1 ،
پژوهش حاضر درص دد پاس خگویی ب ه ای ن پرسشهاس ت :دی دگاه آیتالل ه خوانس اری راج ر ب ه
استصحاب چیست؟ استصحاب را اماره میداند ی ا اص ل عمل ی؟ استص حاب را در چ ه ام وری حج ت
میداند و در چه اموری خیر؟
 .1تعریف استصحاب
استصحاب در لغت مصدر باب استفعال از مادۀ «صحب» بهمعنای چیزی را ب ههمراه خ ود ق راردادن
است زریحی99/8؛ جوهری303/3 ،تا .)308اما در اصطال  ،تعاریف مختلفی ب رای استص حاب بی ان
شده است .شیخ مفید استصحاب را به «حکم به بقای آنچه دلیلی بر نفی آن نداریم» تعری ف ک رده اس ت
کراجکی .)10/8 ،میرزای قمی آن را اینگونه تعریف کرده است« :حکمی یا وصفی ک ه در زم ان گذش ته
ً
یقینا حاصل شده است ،لیکن در زمانی دیگر شک داریم که آن وصف ی ا حکم ش ب اقی اس ت ی ا خی ر»
 .)388/1شیخ انصاری محکمترین و مختصرترین تعریف استصحاب را «ابقای ماکان» میداند  )9/1و
آخوند خراسانی استصحاب را «حکمکردن به بق ای حکم یا به بقای موض وع دارای حک م در ج ایی ک ه در
بقای آنها شک شود» معنا کرده است آخوند خراسانی.)83/1 ،
در کتاب جامع المدارک تعریف صریحی درباره استصحاب بیان نشده است .سیداحمد خوانساری در
ضمن بحث بیر و آداب آن فرموده است« :از ادلا استصحاب دانسته میشود ک ه در استص حاب ب ا مت یقن
سابق که مشکوک البقا است ،معامله بقا میشود» 1.در بحث شک در انق ا عده ،فرموده است« :معن ای
استصحاب تمدید است»؛ 2یعنی استصحاب ،نوعی تمدید زمان مستص حب اس ت ،ول ی تنه ا چی زی را
میتوان تمدید کرد که مبدأ آن مشخص باشد؛ لذا اگر شک در انق ا ع ده بهس بب روش ننبودن مب دأ آن
باشد ،استصحاب جاری نخواهد شد .تعبیر تمدید در تعریف استصحاب تا قب ل از س یداحمد خوانس اری
ّ ّ
ّ
« .1أن أدلة االستصحاب یستفاد منها أن یعامل مر المتیقن السابق المشکوك البقا معاملة البقا » محقق خوانساری.)93/1 ،
ّ
« .2أن معنی االستصحاب هو التمدید» همان.)810/4 ،
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در آثار هیچکس نیامده و پس از ایشان فقط در کتاب مبانی االحکام سیدمرت ی حائری ش اگرد س یداحمد
خوانساری آمده است حائری.)304/1 ،
 .2استصحاب اصل است یا اماره
میان اصولیان در اصل یا امارهبودن استصحاب اختالف است .برخی ،استصحاب را اصل دانس تهاند و
برخی اماره و این مسئله بستگی تام دارد به اینکه مستند حجیت استصحاب چه باشد .اگر مس تند حجی ت
استصحاب ،اخبار و روایات باشد ،استصحاب اصل عملی خواهد بود و اگر حجیت آن از باب ظن باش د،
جز امارات قرار میگیرد انصاری.)31/1 ،
ً
تا قرن دهم هجری قمری عموما استصحاب از باب ظن و بهعنوان امارۀ حجت قلمداد میش د و دلی ل
حجیت آن عقل و بنای عقال بود .اما از قرن دهم به بعد و برای اولینب ار توس ط وال د ش یخ به ایی ،ش یخ
عزالدینبنعبدالصمد 924ق) حجیت استصحاب مستند به اخبار شد عاملی )82 ،و پس از آن ب ود ک ه
اصل عملی بودن استصحاب در کنار برائت ،احتیا و تخیی ر ب ین اص ولیان ش ایر ش د انص اری13/1 ،؛
نائینی ،اجود الصقحیحات.)141/8 ،
ور اعتن ا خواه د
ثمرۀ این اختالف در این است که استصحاب اگر اماره باشد ،لوازم عقلی آن نیز درخ ِ

بود؛ چون لوازم عقلی امارات حجت هستند ،ولی اگر اصل باشد ،لوازم عقلی آن حجت نیست و تمسک به
آن برای اثبات لوازم عقلیاش اصل مثبت 1خواهد بود انصاری814/1 ،؛ نائینی ،فوائد االصرو .)423/4 ،
همچنین استصحاب اگر اصل عملی باشد و نه اماره ،وقتی کاربرد دارد که دست فقیه از ادلا اجتهادی کوتاه
باشد؛ چراکه اصل وقتی جاری است که در حکم واقعی ،شک وجود داشته باش د و ب اوجود ام اره ،حک م
واقعی مشخص است و شکی در آن وجود ندارد آخوند خراسانی.)804/8 ،
ً
بدون تردید ،استصحاب از دیدگاه آیتالله خوانساری ج ز اص ول عملی ه اس ت؛ چراک ه اوال مس تند
ً
استصحاب از منظر ایشان اخبار و روایات است محقق خوانساری 30/3 ،و  )440و ثانیا در موارد زی ادی
به اصل بودن استصحاب و ناکارایی آن هنگام وجود امارات اشاره کرده است هم ان08/1 ،؛ 382/4و334
و 831و 884و 300؛ 348/3و 404؛  .)333/0ایشان همچنین به ع دمحجیت ل وازم عقل ی استص حاب
باور دارد همان840/1 ،؛  )80/0و تمسک به استصحاب را تنها در جایی قبول میکند که بر مستص حب،
اثر شرعی مترتب باشد همان 23/3 ،و  .)304البته استصحاب را جز اصول عملیا محرزه 2قلمداد کرده و
 .1اصل مثبت به استصحابی گویند که اثر شرعی مستصحب بهزور مستقیم بر آن بار نشود ،بلکه بهسبب امر عادی یا عقلی بر آن بار شود.
 .2اصول عملی محرز ،اصولی است که مفاد آن ها نوعی احراز واقر است و ازاینرو به امارات شبیه است .از میان اصول عملیه ،فق ط استص حاب ج ز اص ول
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معنای احراز آن را احراز بنائی و تنزیلی 1دانستهاند نه اح راز وج دانی هم ان .)328/3 ،همچن ین جایگ اه
استصحاب را نسبت به دیگر اصول عملیه به خصوص برائت باالتر دانس ته و اخب ار استص حاب را ب ر ادل ا
برائت از باب حکومت یا ورود مقدم دانسته است همان.)803/3 ،
 .3حجیت استصحاب
درباره حجیت استصحاب بین عال مان دینی اختالف است ،ولی اکثریت قائ ل ب ه حجی ت آن هس تند
شهید ثانی803 ،؛ نراقی ،انیس المجصهدین .)408 ،ش یخ مفی د اول ین شخص ی اس ت ک ه ب ه حجی ت
استصحاب اذعان کرده است مفید43 ،؛ زوسی .)030/8 ،سیدمرت ی چنانچه معروف اس ت ب رخالف
استاد خویش استصحاب را از اساس کنار گذاشته است و بر نف ی حجی ت آن ،دلی ل اقام ه میکن د عل م
الهدی131/8 ،تا .)134شیخ زوسی دیگر شاگرد شیخ مفید حجیت استصحاب را قبول میکند )032/8
و ص احب مع الم ،ق ول سیدمرت ی در ع دمحجیت استص حاب را اق رب ب ه ص واب میدان د .)184
عدمحجیت استصحاب به اکثر متکلمان و بسیاری از حنفیه نیز نسبت داده شده اس ت زوس ی030/8 ،؛
نراقی ،انیس المجصهدین408 ،؛ میرزای قمی.)380/1 ،
کسانی که استصحاب را حجت میدانند ،اکثریت ب ه حجی ت مطل ق آن ب اور دارن د نراق ی ،جامعر
االصو  .) 321 ،آخوند خراسانی و مظفر ازجمله معاصرانی هستند که به حجیت استصحاب بهزور مطل ق
باور دارند آخوند خراسانی120 ،؛ مظفر ،)040 ،اما برخی حجتیش را مح دود کردهان د ،ول ی در م وارد
حجیت آن با یکدیگر اختالف دارند.
سیداحمد خوانساری نیز استصحاب را حجت میداند ،اما آن را در همهجا حجت نمیدان د .در ادام ه
به برخی از مهمترین تفاصیل حجیت استصحاب اشاره و نظر ایشان را بررسی میکنیم.
 .0 .3تفصیل بین امور وجودی و عدمی
منکر حجیت استصحاب هستند زوسی ،)030/8 ،ام ا تفت ازانی باتوجهب ه
مشهور است که حنفیها ِ

برخی عبارات آنها معتقد است حنفیها فقط استصحاب در امور وجودی را انکار و در امور عدمی ج اری
میدانند .)824/8
فارغ از صحت یا عدمصحت انتساب مذکور ،آیتالله خوانساری استصحاب را هم در ام ور وج ودی
محرز است.
 .1اصل تنزیلی ،مفاد آن تعبد به حکم واقعی در مرحلا ظاهر است؛ مانند استصحاب و اصالت زهارت و حلیت ،ولی مفاد اصل غیرتنزیلی نفیعقاب ی ا اج ازه
در ارتکاب عمل یا امر به احتیا است.
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جاری کرده است؛ نظیر استصحاب حرم ت محق ق خوانس اری ،)812/4 ،نجاس ت هم ان،)818/3 ،
زهارت همان ،)883/3 ،حیات همان )301/4 ،و هم در امور عدمی؛ نظیر عدم القدرة همان،)304/3 ،
عدماستطاعت و عدموجوب همان ،)890/8 ،عدمحمل و عدم ام ولد همان ،)890/1 ،عدمجواز نک ا
همان ،)810/4 ،عدمانق ا و عدمدخول همان ،)442/4 ،عدمنقل همان ،)08/3 ،عدمحدوث المل ک
همان ،)304/1 ،اصالا عدمموت همان .)340/3 ،البته ایشان استص حاب ع دمازلی را حج ت ندانس ته
است همان23/3 ،؛ 800/1تا.)830
 .2 .3تفصیل بین موضوعات و احکام
مستصحب گاهی حکمی شرعی است؛ مث ل زه ارت ،نجاس ت ،وج وب و حرم ت و گ اهی ام ری
خارجی است؛ مثل کریت ،عدالت ،رزوبت ،حیات و ممات .راجر به حجیت استصحاب در موض وعات
خارجی و در احکام ،میان فقها اختال ف است .اکثریت ،فرقی بین این دو نگذاشته و استص حاب را در ه ر
دو حجت میدانند ،ولی بع ی در این خصوص تفصیل دادهاند .بع ی ،استصحاب را در احک ام حج ت
میدانند و در موضوعات حجت نمیدانند .این دی دگاه از برخ ی عب ارات محق ق خوانس اری 1در مشرار
الشموس محقق خوانساری412/1 ،؛ میرزای قمی334/1 ،؛ انصاری )49/1 ،و هم ین ز ور از کلم ات
محقق سبزواری در ذخیحة المعاد به دست میآید 92/3؛  818/8و  .)840گروهی ،استصحاب را فقط در
موضوعات حجت دانستهاند نک :میرزای قمی.)318/1 ،
بامراجعه به کتاب جامع المدارک معلوم میشود که آیتالله خوانساری همانند اکثریت ،استص حاب را
هم در امور خارجی و هم در احکام شرعی جاری میدان د؛ ب هعنوانمثال ،ایش ان در ام ور خ ارجی نظی ِر
حیات  ،)301/4اعسار و ایسار  ،)80/0عدمحمل و عدم ام ول د  ،)890/1عدماس تطاعت ،)890/8
حاب
حاب حک م میت وان ب ه استص ِ
عدالت زید  ،)30/3استصحاب کرده است .همچن ین ب رای استص ِ
عدموجوب همان )890/8 ،اشاره کرد.
افزون بر آن ،ایشان در مسئلا ازدواج با زنی که زالق داده شده است اما در انق ای عدۀ او شک وج ود
دارد ،فرموده ان د :مقت ای استص حاب حک م حرم ت ت زوی ) و استص حاب موض وع بق ای ع ده)،
عدممعذوریت است؛ ز یرا در هر دو صورت حکم به معذوریت ،ب رخالف قاع ده و مقت ای استص حاب
است 2.در این عبارت ،بین استصحاب حکم و موضوع جمر شده است و از آن ،همسانی دیدگاه ایش ان ب ا
 .1حسینبنجمالالدینمحمد خوانساری معروف به محقق خوانساری 3030تا3092ق) از فقهای مکت ب اص فهان در دورۀ ص فوی؛ هرج ا در مقال ه ،محق ق
خوانساری آمده ،مقصود ایشان است و هرجا آیتالله خوانساری بیان شده ،مقصود سیداحمد خوانساری است.
 . 2و علی کل تقدیر یکون الحکم بالمعذوریه علی خالف القاعده اذ مقت ی استصحاب الحکم فی االول واستص حاب الموض وع ف ی الث انی ع دم المعذوری ه
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اکثریت بهخوبی استفاده میشود.
درخور تذکر این است که تفاوتی ب ین استص حاب حک م و موض وع وج ود دارد و آن اینک ه اگ ر
نکته
ِ

مستصحب حکم باشد ،شر جریان استصحاب ،احراز بقای موضوع است که سیداحمد خوانساری نیز در
چند جا این مطلب را تأکید کرده همان 308/3 ،و 430؛  330/4و 884؛  )302/3و فرموده است :اتح اد
بین ق یا متیقنه و مشکوکه الزم است همان ،)430/3 ،لذا اگر موضوع تغییر نکرده و بعض احوال آن تغییر
کرده باشد ،استصحاب ممکن نیست ،چه موضوع کلی باشد و چه شخصی همان.)09/3 ،
 .3 .3تفصیل بین احکام کلیه و احکام جزئیه
کسانی که استصحاب در احکام را جایز میدانند ،در جاریبودن استصحاب در احکام کلی یا احک ام
جزئی ،اختالف ورزیدهاند .گاهی شک در حکم کلی مسئلهای است که بیان آن وظیفا شارع است ،ام ا ب ه
عللی بیانی از زرف شارع نرسیده است؛ مثل شک در زهارت یا نجاست آب نجسی که خودبهخود رن گ،
زعم و بوی نجاست را از دست داده و زالل شده است .از این موارد ،به شبهات حکمیه تعبیر میش ود .ام ا
ً
گاهی حکم از سوی شارع بیان شده و شک بهسبب اشتباه موضوع است؛ مثال ش ک در حرم ت ی ا حلی ت
ازدواج بهسبب شک در انق ای عده یا شک در نجاست آب بهسبب شک در برخورد با نجاست ک ه از ای ن
موارد به شبهات موضوعیه تعبیر میشود.
اکثریت اصولیان ،استصحاب را هم در احکام کلی و شبهات حکمیه و هم در احکام جزئی و ش بهات
موضوعیه حجت دانستهاند .اما برخی استصحاب را فقط در احکام کل ی حج ت میدانن د ،ن ه در احک ام
جزئی .این دیدگاه توسط برخی به محقق خوانساری نسبت داده شده است رضوی قمی119 ،؛ انص اری،
 .)49/1برخی ،استصحاب را فقط در احکام جزئی جاری دانستهاند و در احکام کلی قائل ب ه استص حاب
نیستند .اخباریها از زرفداران دیدگاه اخیر به شمار میروند حر ع املی ،الفوایرد الوویری  ،802 ،هم و،
الفرو المهم 082/3 ،؛ استرآبادی و عاملی401 ،؛ انصاری 11/1 ،و .)330
از کتاب جامع المدارک به دست میآید که آیتالله خوانساری استصحاب را در شبهات حکمیه حجت
ندانسته و در موارد متعددی به عدمحجیت استص حاب در ش بهات حکمی ه تص رید کردهان د .ب ه ج رأت
میتوان ادعا کرد که هیچ مسئلهای در خصوص استصحاب همچون عدمجریان آن در ش بهات حکمی ه در
کتاب جامع المدارک تأکید نشده است .ایشان نزدیک به پنجاه مورد در این خصوص سخن گفته است 1،اما
محقق خوانساری.)810/4 ،
 .1آیتالله خوانساری در کتاب جامع المدارک در جلد  ،3در ص فحات  432 ،418 ،144 ،100 ،840 ،330 ،340 ،303 ،30و در جل د  ،8ص فحات ،12
 301 ،130و در جل د  ،1ص فحات  123 ،898 ،301 ،311 ،383 ،08و در جل د  ،4ص فحات ،810 ،884 ،831 ،330 ،333 ،334 ،330 ،30 ،41 ،48
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ّ
متأسفانه در هیچجا بهدلیل آن اشاره نکرده و تنها با عناوینی مانند «ب ّین ف ی محل ه» محق ق خوانس اری،
ّ
ّ
« ،)330/3ذکر فی محله» همان )308/3 ،و «تمام الکالم فی االصول» همان« ،)432/3 ،قدر فی محله»
همان« ،)338/3 ،و للکالم فیه محل آخر» همان« ،)301/8 ،ق ّرر ف ی محل ه» هم ان 08/1،و  383و
« ،)123والبحث فیه موکول الی محله» همان )830/0 ،از کنار آن عبور ک رده و در ه یچ ج ایی از کت اب
وجه آن را بیان نکرده است .از زرفی ،ایشان کتاب اصولی هم ندارد تا با مراجعه به آن وج ه جریاننداش تن
استصحاب در شبهات حکمیه روشن شود.
به دلیل اهمیت مسئله و تأکید فراوان ایشان ،بررسی بیشتر این مسئله خالی از فایده نیست .کس انی ک ه
استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیدانند به ادلا مختلفی تمس ک کردهان د ک ه بای د دی د آیتالل ه
خوانساری موافق با کدام دلیل چنین نظری را برگزیده است.
دلیل اول :برخی همانند نراقی از باب تعارض استص حاب مجع ول ب ا استص حاب ع دمجعل زائ د،
استصحاب در شبهات حکمیه را معتبر نمیدانند؛ بهعنوانمثال ،مشهور فقها در آب نجسی که رنگ یا بو ی ا
زعم آن بهسبب نجاست عوض شده و سپس ّ
تغیر آن بنفسه زائ ل ش ده اس ت ،ب ا تمس ک ب ه استص حاب
نجاست سابق ،حکم به بقای نجاست آب کردهاند.
اما از دیدگاه فاضل نراقی استصحاب بقای نجاست ،مبتال به معارض است؛ با این توض ید ک ه ش ارع
قبل از شریعت اسالم ،نجاست را نه برای آب متغیر بالفعل و نه آبی که تغیر آن زائل بنفسه زائل شده اس ت،
جعل نکرده بود ،حال بعد از شریعت اسالم یقین به جعل نجاست برای آب متغیر بالفعل حاصل میش ود،
لکن در جعل نجاست برای آبی که تغیر آن بنفسه زائل ش ده اس ت ،ش ک میش ود؛ ح ال باتوجهب ه اینک ه
ّ ً
عدمجعل نجاست برای این آب از قبل متیقن بود ،با تطبیق «ال ینقض الیقین بالشک أبدا» ،حکم ب ه بق ای
عدمجعل نجاست آن میشود .این استصحاب عدم جعل زائد ب ا استص حاب بق ای مجع ول استص حاب
بقای نجاست) تعارض خواهد کرد و نتیجا این تع ارض ،ع دمجریان استص حاب وج ود حک م س ابق در
شبهات حکمیه خواهد بود و لکن این اشکال خللی به جریان استصحاب عدمحکم در شبهات حکمیه وارد
نخواهد کرد؛ مانند استصحاب عدمحرمت شرب تتن.
این اشکال توسط برخی معاصران همچون آیتالله خوئی تأیید شده است و ایشان نیز استصحاب را در
شبهات حکمیه حجت نمیداند خویی ،محاضحات فی اصو الفقه93/2 ،تا04؛ همو ،درایات فری لمر
االصو 56/0 ،و)56؛ لیکن عدمحجیت استصحاب در احکام کلی را به احکام لزومیا تکلیفیه و ملحقات
 328 ،304 ،333 ،300 ،303 ،401 ،143 ،148 ،819و در جلد  ،3صفحات  302 ،331 ،348 ،94و در جلد  ،0صفحات  180 ،333 ،10و در جلد ،0
صفحات  88و  830به این مطلب اشاره کرده است.
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آن از احکام وضعیه اختصاص داده است و در احکام تکلیفیه و وضعیه غیرالزامیه نظیر اباحه و زه ارت ک ه
نیازی به جعل مستقل ندارد و ملحق به شبهات حکمیه عدمی است ،استصحاب را ج ایز میدان د هم و،
همان61/0 ،تا.)62
ً
این دلیل ،قطعا وجه مورد اعتماد آیتالله خوانس اری در ع دمجریان استص حاب در ش بهات حکمی ه
ً
نیست؛ چراکه اوال ایشان همنظر با ش یخ انص اری انص اری833/1 ،ت ا )834در دو ج ا از کت اب جرامع
ً
المدارک سخن محقق نراقی را نقد کرده است محقق خوانساری430/3 ،تا 432و  )334و ثانیا از عب ارات
ایشان استفاده میشود که استصحاب را نهتنها در شبهات حکمیا وجودیه جاری نمیدانند ،بلکه جری ان آن
در شبهات حکمیا عدمی ه و احک ام غیرالزامی ه را نی ز ج ایز ندانس تهاند؛ بهعنواننمون ه در م واردی نظی ر
استصحاب عدمانفساخ اجاره در ح

همان ،)130/8 ،استصحاب عدمترتب اثر در عقد مشکوک همان،

 143/1و 123؛  ،)328/4استصحاب عدمحصول ملکیت هم ان 48/4 ،و  ،)41استص حاب ع دملزوم
عقد همان ،)41/4 ،استصحاب عدماش ترا حی ات اب در والی ت ج د هم ان ،)334/4 ،استص حاب
عدمحلیت همان 810/4 ،و  ،)304استصحاب عدمانق ای عده همان ،)810/4 ،اصالت عدمالتذکی ه
همان ،)94/3 ،اصالت عدممخالفت شر با کتاب و سنت همان ،)329/0 ،اش کال ک رده و وج ه آن را
عدمجریان استصحاب در شبهات حکمیه معرفی کردهاند.
دلیل دوم :برخی ممکن است بهدلیل ورود هما روایات استصحاب در خصوص ش بهات موض وعیه،
حجیت آن را مختص به شبهات موضوعیه بدانند؛ چراکه عمدۀ دلیل بر استصحاب سه صحیحا زراره است
و مورد هر سه روایت ،شبهات موضوعیه است .مورد صحیحه اول زراره ،شک در نقض وضو ب هدلیل ش ک
زهارت ثوب است .مورد صحیحا سوم نیز شک در اتیان رکع ت
در نوم و مورد صحیحا دوم ،شک در بقای
ِ

چهارم در نماز است که مورد آن نیز شک در امتثال خارجی و از قبیل ش بهات موض وعیه اس ت .بن ابراین،
ازآنجاکه قدر متیقن در مقام تخازب این روایات ،شبهات موضوعیه است؛ روایات استصحاب اختص اص

به شبهات موضوعیه پیدا میکند و شامل شبهات حکمیه نمیشود .نتیجا ای ن دلی ل ای ن خواه د ب ود ک ه
استصحاب برخالف دلیل قبل ،نه در شبهات حکمیا وجودیه جاری است و ن ه حت ی در ش بهات حکمی ا
عدمیه .لذا امکان دارد اعتماد آیتالله خوانساری در عدمجریان استصحاب در شبهات حکمی ه ب ر هم ین
وجه باشد.
با تأمل بیشتر در عبارات ایشان روشن میشود که این وجه نیز مرضی ایشان نیست .آیتالله خوانساری
در جایی از کتاب جامع المدارک به اختصاص اخبار زراره به شبهات موضوعیه اشاره کرده است ،)320/4
ولی صرف ورود این روایات در شبهات موضوعیه را دلیل صحیحی بر اختصاص آنها به شبهات موضوعیه
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ندانسته است؛ چراکه از دیدگاه اصولیان مورد ،مخصص نیست .از منظر ایشان قدر متیقن در مقام تخازب،
بیان محسوب نمیشود و جلوی ازالق را نمیگیرد ،مگر اینکه آنقدر واضد باشد تا از دیدگاه عرف بهمنزلا
قید محسوب و سبب انصراف شود 1.باتوجهبه این عب ارت روش ن میش ود دلی ل دوم م ورد اعتم اد ایش ان
نیست.
دلیل سوم :یکی دیگر از فقهایی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیداند ،آیتالله ش بیری
زنجانی است 1892/30؛  .)3300/3ایشان عدمجریان استصحاب در شبهات حکمیه را بهدلیل قصور در
اقت ای روایات اعتبار استصحاب دانستهاند ،نه بهدلیل ورود این روایات در موارد شبهات موضوعیه؛ چراکه
همانگونه که اشاره شد از دیدگاه اصولیان ،مورد مخصص نیست و جلوی ازالق را نمیگیرد ،بلکه ب هدلیل
اینکه ازالقگیری این روایات نسبت به شبهات حکمیه مبتال به اشکال دیگری است.
توضید اینکه ،باتوجه به اینکه جریان اصل در شبهات حکمیه مشرو ب ه فح ص از دلی ل اجته ادی و
یأس از ظفر به آن است و بهز ور قطر استصحاب قبل از فحص در شبهات حکمیه ج اری نیس ت ،چگون ه
ً
ّ
میشود که امام ع) به قول مطلق بفرماید« :ال تنقض الیقین بالشک أب دا» و م راد استص حاب در ش بهات
حکمیه باشد ،درحالیکه هیچ اشاره ای به لزوم تعلم و لزوم فحص در شبهات حکمیه و یأس از ظفر بهدلیل
قبل از اجرای استصحاب نکند؟! بنابراین باوجود سکوت امام ،وثوق نوعی به اراده استص حاب در ش بهات
حکمیه از ادلا استصحاب حاصل نمیشود ،بلکه میتوان گفت همین عدماش اره ب ه ل زوم فح ص در ادل ا
استصحاب ،صالحیت قرینیت دارد و مانر از انعقاد ازالق خواهد بود .افزون بر اینکه وظیفا امام ع) راجر
به شبهات حکمیهای که توسط مردم از ایشان پرسیده میشود ،بیان حکم واقعی است ،نه بی ان استص حاب
که مفید حکم ظاهری است ،مگر اینکه امام در مق ام بی ان قاع دۀ کل ی در مواق ر ش ک در حک م باش د.
همان گونه که وظیفا مردم در زمان ح ور ،رجوع به امام در خصوص ش بهات حکمی ه اس ت ،ن ه اج رای
استصحاب .نتیجا این دلیل نیز همچون دلیل دوم ،عدمجریان استصحاب در شبهات حکمیه بهزور مطل ق
خواهد بود ،چه استصحاب وجود حکم و چه استصحاب عدمحکم.
این وجه در کتاب جامع المدارک تصرید نشده است ،ام ا از می ان وج وه س هگانا م ذکور ب ا ظ واهر
کلمات ایشان سازگارتر است .بهاعتقاد آیتالله خوانساری هم ان ز ور ک ه مش هور نی ز قائلان د ،اج رای
استصحاب در شبهات موضوعیه نیازی به فحص ندارد و مکلف میتواند بدون فح ص از دلی ل اجته ادی،
ّ
ّ
ّ
الحکمیة باإلزالق مر وج ود
بحجیة االستصحاب في الشبهات
الموضوعیة و مر هذا یأخذ القائلون
 .1و في باب االستصحاب مورد السؤال في خبر زرارة الشبهة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القدر المتیقن في مقام التخازب و الحاصل أنه إذا کان المتکلم في مقام البیان کما هو مقت ی األصل فال بد من بیان ماله دخل في الحکم و وجود القدر المتیقن
ً
ّ
لیس بیانا و االنصراف البد أن یکون واضحا ّ
حتی یکون بمنزلة التقید محقق خوانساری.)184/0 ،
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اصل را جاری کند  .) 440/3اما اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم ،محتاج ب ه فح ص از
ادلا اجتهادی و یأس از دستیابی به آنهاست همان ،)810/4 ،حال آنکه مشخص است که در هیچی ک از
روایات استصحاب اشاره به لزوم فح ص نش ده اس ت .ایش ان در ج ایی دیگ ر بهقص ور مقت ی در ادل ا
استصحاب نسبت به شبهات حکمیه اشاره میکند 1که احتمال دارد مرادشان عدماشاره ب ه ل زوم فح ص در
این روایات باشد .بههرحال ،این وجه از میان وجوه سهگانا ذکرشده با کلمات ایشان سازگارتر است ،اما ب ا
قطعیت نمیتوان آن را به ایشان نسبت داد و همچنان وج ه ع دماجرای استص حاب در ش بهات حکمی ه از
سوی ایشان در پردهای از ابهام باقی است.
 .5 .3تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی
یکی دیگر از نقا اختالفی در حجیت استصحاب این است که استصحاب در احکام تکلیفی ج اری
است یا در احکام وضعی یا در هر دو؟ به نقل از محقق قمی ،بع ی استصحاب را فقط در احک ام وض عیه
حجت دانستهاند میرزای قمی .)318/1 ،برخی نیز استصحاب را تنها در احکام تکلیفی حجت دانستهاند.
ظاهر کلمات فاضل تونی در وافیه این است که ایشان بین ای ن دو تفص یل داده و استص حاب را در احک ام
وضعی حجت ندانسته است  ،)808هرچند شیخ انصاری در ظهور کلمات ایشان در ای ن تفص یل تأم ل
کرده است .)10/1
از موارد استفاده آیتالله خوانساری از استصحاب در جامع المدارک مشخص میشود که ایشان فرق ی
بین احکام تکلیفی و وضعی قائل نیست .اگر استصحاب در احکام کلی را قبول داشته باشیم ،استصحاب را
نسبت به هر دو قبول دارد و اگر جاری ندانیم در هر دو قبول ندارد .از موارد جری ان استص حاب در احک ام
تکلیفی در جامع المدارک صرفنظر از عدمحجیت استصحاب در احکام کلی) ،میتوان ب ه استص حاب
حرمت محقق خوانساری )812/4 ،اشاره کرد.
برای استصحاب در احکام وضعی نیز میتوان به استصحاب نجاس ت هم ان ،)818/3 ،استص حاب
زهارت ظاهری همان ،)883/3 ،استصحاب بقای زوجیت همان382/4 ،و ،)330استص حاب ص حت
عقد همان ،)832/4 ،بقا الملکیة همان )882/1 ،اشاره کرد.
 .4 .3تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع
در حجیت استصحاب در موارد شک در مقت ی ،بین اصولیان اختالف است .برخی همچ ون محق ق
حلی ،شیخ انصاری و میرزای نائینی حجیت استصحاب را به موارد شک در راف ر اختص اص دادهان د و در
ّ
ّ
الحکمیة »...همان.)810/4 ،
 ...« .1أن مقت ی االستصحاب إن ّتم في الشبهات
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موارد شک در مقت ی ،استصحاب را حجت نمیدانند محقق حلی809 ،تا ،830انصاری33/1 ،؛ نائینی،
اجود الصقحیحات ،)133/8 ،ام ا برخ ی همچ ون آخون د خراس انی ،ض یا الدین عراق ی ،خ ویی و مظف ر،
استصحاب را هم در موارد شک در رافر و هم در موارد شک در مقت ی حجت دانستهاند آخوند خراسانی،
120؛ عراقی87/4 ،؛ خویی56/4 ،؛ مظفر.)040 ،
در این خصوص نظر آیت الله خوانساری با دیدگاه شیخ انصاری مطابقت دارد و ایشان همچ ون ش یخ
اعظم استصحاب را در موارد شک در مقت ی حجت نمیداند .درجاییکه مأموم در مسجد به نماز فری ه
جماعت جامرالشرائطی ح ور پیدا کند و نماز جماعت برق رار
اشتغال ورزد و بعد از شروع در نماز ،امام
ِ
میشود ،مسئله ای که مطر است این است که آیا جایز است مأموم نماز خود را قط ر کن د و ب ه جماع ت
بپیوندد یا خیر؟ برخی برای حرمت قطر نماز به استص حاب تمس ک ک رده و معتقدن د قب ل از جماع ت،
شکستن نماز فری ه حرام است و بع د از اقام ا جماع ت ،حرم ت قط ر ،استص حاب میش ود .آیتالل ه
خوانساری به دو دلیل استصحاب حرمت قطر را نمیپذیرند؛ اول اینکه ،در اینج ا روای اتی داری م مبنیب ر
جواز و باوجود روایات ،زمینه برای تمسک به اصل نیست و دوم اینکه ،اینجا از موارد شک در مقت ی است
و استصحاب در شک در مقت

ی حجت نیست1.

 .4استصحاب تعلیقی
مقصود از استصحاب تعلیقی یا تقدیری این است که در شریعت ،راجر به موضوعی ،حکم بهص ورت
مشرو تعلق گرفته باشد ،سپس تغییراتی در آن موضوع پدید آید و حاالتی برآن ع ارض ش ود ک ه هرچن د
سبب تغییر موضوع نمیشود ،ولی ایجاد شک میکند که آیا باتوجهبه آن تغیی ِر حال ت ،ب از ه م آن حک م

تعلیقی بر این موضوع تغییریافته ،مترتب است یا نه؟ بهعنوانمثال ،در برخی از روایات آمده است« :العن ب

اذا غلی یحرم»؛ یعنی حکم حرمت ،تعلیقی و مشرو به شر جوشش بر انگور بار ش ده اس ت ،ح ال در
صورت تبدیل انگور به کشمش با این فرض که عنوان انگور ی ا کش مشبودن ،از ح االت موض وع باش د و
باعث تغییر موضوع در نزد عرف نشود ،این سؤال پیش میآی د ک ه اگ ر انگ وری قب ل از غلی ان ،تب دیل ب ه
کشمش شود ،آیا آن حکم حرمت تعلیقی حرمت معلق بر غلیان) که برای انگور ثابت است ،برای کشمش
نیز ثابت است یا خیر؟ در این مورد ،بع ی قائل به استصحاب تعلیقی هستند و در مثال مذکور کش مش را
نیز در فرض غلیان محکوم به حرمت دانستهاند و برخی منکر حجیت چنین استصحابی هستند.
سید بحرالعلوم معتقد به صحت استص حاب تعلیق ی اس ت  ،)440ام ا ص احب مناه ل و وال دش
ّ
ّ
« .1و المجال الستصحاب حرمة القطر ألنه من قبیل الشك في المقت ي» محقق خوانساری.)300/3 ،
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صاحب ریاض منکر حجیت استصحاب تعلیقی هستند مجاهد .)038 ،شیخ انصاری 888/1تا )884و
آخوند خراسانی  )433معتقد به حجیت آن هستند ،اما میرزای نائینی عدمحجیت را ق ویتر دانس ته اس ت
فوائد االصو .)400/4 ،
در کتاب جامع المدارک فقط یکمرتبه از استصحاب تعلیقی سخن گفته شده است که مربو به عیوب
موجب فسخ ازدواج است .مسئله مطر این است که آیا حق فسخ عقد فقط مربو به عی وب قب ل از عق د
است یا اینکه شامل عیوب متجدد پس از عقد ازدواج نیز میشود؟
آیتالله خوانساری معتقد است در اینجا میتوان با استصحاب تعلیقی ح ق فس خ را راج ر ب ه عی وب
متجدد نیز اثبات کرد؛ به این صورت که اگر این عیوب قبل از عقد پیدا میشدند ،باعث خیار بودن د و االن
صحت این دلیل را متوقف بر دو امر دانستهاند ک ه
نیز به حکم استصحاب همانگونه هستند .البته در ادامه،
ِ
ه ر دو مح ل ک الم اس ت؛ اول اینک ه ،استص حاب در ش بهات حکمی ه ج اری باش د و دوم اینک ه ،ای ن
استصحاب حاکم بر استصحاب لزوم عقد باشد محقق خوانس اری .)101/4 ،از ای ن عب ارت مش خص
میشود که از منظر ایشان استصحاب تعلیقی ب هخودیخود ای رادی ن دارد و ص رفنظر از اش کال جری ان
استصحاب در شبهات حکمیه ،قابل جریان است.
 .5استصحاب قهقرایی
در استصحاب مصطلد ،ق یا متیقنه به زمان گذشته مربو است و ق یا مش کوکه ب ه زم ان ح ال و
کشاندن آن موجود سابق به زمان الحق است .عکس ای ن ق یه میش ود استص حاب
معنای استصحاب،
ِ
قهقرایی؛ یعنی جایی که یقین الحق و شک سابق است و بخواهیم حکم الحق را ب ه زم ان گذش ته س رایت

دهیم؛ بهعنوانمثال ،در زمان حاضر صیغا ِافعل ،ظهور در وجوب دارد ،ولی در گذش ته و در ص در اس الم

نمیدانیم و مسئله مشکوک است .اگر با تمسک به «التنقض الیق ین بالش ک» ،حک م فعل ی را ب ه گذش ته

سرایت دهیم و حکم کنیم صیغا ِافعل از گذشته ظه ور در وج وب داش ته اس ت ،درحقیق ت استص حاب
قهقرایی انجام دادهایم.

در حجیت استصحاب قهقرایی ،میان اصولیان اختالف است .فقهای م الکی ،استص حاب قهقرای ی را
ً
حجت میدانند؛ مثال درباره زوجی که بدون گذاشتن نفقه برای زوجهاش غایب ش ود و پ س از مراجع ت،
زوجه از او نفقه ایام غیبت را مطالبه کند و زوج نیز مدعی اعسار در زمان غیبت شود اما زوجه منکر اعس ار
او شود؛ فقهای مالکی میگویند حاکم می تواند به حال فعلی زوج توجه کند .اگ ر مؤس ر باش د ،حک م ب ه
استصحاب یسر او در زمان غیبت بدهد و زوج را به پرداخت نفقا ایام غیبت به زوجهاش محکوم کند و اگر
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معسر باشد ،حکم به استصحاب عسر او در زمان غیبت بدهد ابنرشد383 ،؛ محق ق دام اد ،مبراحیی ا
اصو فقه.)13/1 ،
غالب اصولیان امامی معتقدند استصحاب قهقرایی حجیت ندارد ،مگر در خصوص شک در نقل الفاظ
استصحاب مصطلد نیست ،زیرا دلیل
که مثال آن پیش از این بیان شد .حجیت این مورد نیز از باب حجیت
ِ
ً
حجیت استصحاب اصال شامل این مورد که مشکوک آن در زمان سابق و متیقن آن در زمان الح ق اس ت،
نمیشود و از باب اصول عملی تعبدی نیست ،بلکه از باب اصل عدمنقل و از سنخ اص ول لفظ ی عقالی ی
مورد ام ای شارع است 1نک :انصاری 84/1 ،و 834؛ ن ائینی ،فوائرد االصرو 130/4 ،ت ا130؛ ص در،
 891/4و 34/0تا33؛ خویی ،محاضحات فی اصو الفقه334/3 ،تا333؛ سبحانی تبریزی.)30/4 ،
با مراجعه به کتاب جامع المدارک روشن میشود که آیتالله خوانساری نیز همچون مش هور اص ولیان
شیعه درحالیکه به اصالت عدمنقل باور دارد  ،)08/3استصحاب قهقرایی را حجت نمیدان د .ایش ان در
تمام کتاب جامع المدارک تنها یک مرتبه از استصحاب قهقرایی سخن گفته و آن مربو به رب ای معاوض ی
است که اختصاص به مکیل و موزون دارد .حال اگر کاالیی در زمان حاضر ازنظ ر اینک ه مکی ل و م وزون
است یا معدود ،وضعش مشخص بود ولی وضر سابق آن در زمان رسول خدا ص) معلوم نبود ،میتوان ب ا
استصحاب قهقرایی وضعیت آن در عهد رسول خدا را مشابه وضعیت زمان حاضر دانست یا خی ر؟ ایش ان
میفرماید :این همان استصحاب قهقرایی است که حجت نیس ت و دلی ل ع دمحجیت آن ای ن اس ت ک ه
زیربنای آن اصل مثبت است که حجت نیست؛ چراکه زریق تصحید آن این است که گفته شود اص ل ای ن
ازنظر مکیل و موزون یا معدودبودن ،همچنان برای
است که وضعیت مجهول کاال در زمان رسول خدا ص) ِ

ما باقی است که این همان استصحاب مصطلد است .الزم ا عقل ی ای ن استص حاب ای ن اس ت ک ه ه ر
وضعیتی که کاال االن دارد در زمان گذشته نیز چنین داشته است که میشود اخذ به لوازم عقلی استصحاب
و حجت نیست همان.)840/1 ،

 .6استصحاب کلی
گاهی مستصحب ،فرد است و گاهی امری کلی که خود دارای افراد متعدد است .در اینک ه ام ر کل ی،
استصحابشدنی است یا خیر؟ نظرات مختلفی وجود دارد .مشهور این است که استصحاب کلی سه قسم
است .قسم اول ،جایی است که شک در بقای کلیّ ،
مسبب از شک در بقای همان فردی است که کل ی اول
 .1استصحاب قهقرایی ،استصحاب مصطلد نیست و فقط تشابهی اسمی است و حقیقت آن ،اصل عدمنقل است .ادلا مثبت استصحاب شامل آن نمیشود ،ن ه
ِ
در عقل و در نقل.
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بار با آن موجود شده است .در اینجا هم استصحاب فرد درست است و هم استصحاب کلی .قس م دوم ،در
جایی است که شک در بقای کلی ناشی از تردد در فرد اولیه است که نمیدانیم فردی زویلالعمر ب وده ک ه
هنوز باقی است یا قصیرالعمر بوده و عمر آن به سر آمده است .در اینجا استصحاب فرد صحید نیست ،ولی
استصحاب کلی صحید است .قسم سوم ،نیز جایی است که فرد اول زائل شده و شک در بقای کلی ،ناشی
از شک در حدوث فرد جدید است .در اینجا برخی بهزور مطلق نه استصحاب فرد را صحید دانستهاند و نه
استصحاب کلی را و برخی تفصیل داده و استصحاب کلی را تنها در فرضی که فرد جدید از ابتدا و در زمان
ً
فرد قبل حدوثش محتمل باشد یا اینکه عرفا امتداد همان ف رد ق دیم باش د ،حج ت دانس تهاند انص اری،
393/1تا393؛ مظفر042 ،تا.)034
در کتاب جامع المدارک به جز یک مورد ،سخنی از استصحاب کلی به میان نیامده اس ت و در آن ی ک
مورد آیتالله خوانس اری بهگون های س خن میگوی د ک ه گ ویی استص حاب کل ی را قب ول دارد و جال ب
اینجاست که مورد از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است.
در بحث نماز ق ا ،برخی برای اثبات وجوب ق ای نم از فوتش ده ب ه استص حاب وج وب ص الة
تمسک کردهاند .اشکال مشهور مطر شده این است که در استصحاب ،اتحاد ق یا متیقن و مش کوک الزم
وجوب روی نماز مقید به وقت و تسری آن به نماز بع د از وق ت ،تس ری حک م از
است؛ حال آنکه در این
ِ

موضوعی به موضوع دیگر است که صحید نیست .سیداحمد خوانساری ضمن تأملی که به این اشکال وارد

میداند ،استصحاب دیگری را مطر میکند و میفرماید :میشود وجوب زبیعت مهلمه نماز را فارغ از این
فرد یا آن فرد استصحاب کرد  .)432/1مسلم است که زبیعت مهلمه نماز که واجب شده است ،اول ب ار
ً
در ضمن فرد ادائی واجب شده که قطعا زمانش به سر آم ده و زائ ل ش ده اس ت و ش ک در بق ای وج وب
زبیعت مهلمه ،ناشی از شک در حدوث فرد جدید؛ یعن ی وج وب ف رد ق ائی نم از اس ت .ای ن هم ان
ً
استصحاب قسم سوم است که از دیدگاه مشهور حجت نیست ،مگر اینکه فرد ق ائی را عرفا امت داد هم ان
فرد ادائی سابق بدانیم .البته ایشان درنهایت این استصحاب را نه از باب استصحاب کلیبودن ،بلکه از باب
عدمحجیت استصحاب در شبهات حکمیه قابل جریان نمیداند هم ان) و ای ن مناف اتی ب ا جری ان آن در
شبهات موضوعیه ندارد و در آن جاری میداند.
 .7استصحاب در زمان ،زمانیات و امور مقید به زمان
ً
یکی دیگر از مسائل استصحاب که معموال در تنبیهات استصحاب زر میشود ،جری ان استص حاب
راجر به زمان ،امور زمانی و امور مقید به زمان است .مقص ود از استص حاب زم ان ،استص حاب قطع ات
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زمان نظیر یوم ،لیل و شهر و سنه است و مقصود از امور زمانی امور تدریجیالوجود همچون تکلم و سیالن
دم است .مراد از امور مقید به زمان نیز اموری نظیر صوم شهر رم ان ی ا نم از آی ات ب ه هنگ ام کس وف و
خسوف است .در خصوص جریان استصحاب در هریک از موارد مذکور اختالف است .برخی در ه ر س ه
ً
مورد ،استصحاب را حجت میدانند و برخی مطلقا در هیچک دام استص حاب را قب ول ندارن د .برخ ی نی ز
تفصیل میدهند و راجر به برخی قائل به عدم حجیت و در خصوص برخی دیگر نیز قائل به حجیت هستند
انصاری801/1 ،تا.)834
با مراجعه به کتاب جامع المدارک هیچ موردی از استصحاب قطعات زمان مثل ی وم ،لی ل ی ا ش هر ی ا
استصحاب بقای وق ت نافل ه مغ رب اس ت
استصحاب امور زمانی یافت نشد ،جز یک مورد که مربو به
ِ
ِ

خوانساری ،)840/3 ،اما ایشان این استصحاب را از باب عدمجریان استص حاب در ش بهات حکمی ه رد

ازنظر
میکند .اگر شک در استصحاب در زمان یا امور زمانی را از قبیل شک در مقت ی بدانیم ،استصحاب ِ
ایشان منتفی خواهد بود ،چون ایشان استصحاب را در شک در مقت ی حجت نمیداند و ش اید ب ه هم ین
سبب است که در جامع المدارک یک مورد استصحاب زمان یافت نمیشود ،ولی اگر شک در زمان و ام ور
زمانی را از قبیل شک در رافر بدانیم ،علیالقاعده مشکلی برای استصحاب نخ واهیم داش ت ،مگ ر اینک ه
ً
عرفا اتصالی بین آنات زمان نباشد و عرف بین ق یه متیقن و مشکوک اتحادی نبیند.
درباره امور مقید به زمان ،برخی جریان استصحاب را مشکل میدانن د .اش کال تع ارض استص حاب
مجعول با استصحاب عدم جعل که نراقی زر کرده است درحقیقت مربو به اینجاست .چنانچه پ یش از
این گذشت سیداحمد خوانساری همنظر با شیخ اعظم انصاری انصاری833/1 ،تا )834ب ه نق د اش کال
قید این امور باشد ،استصحاب آنها ممکن نیست و از قبیل س ریان
نراقی پرداخته و معتقد است اگر زمانِ ،

دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر است ،ولی اگر زمان ،ظرف باشد ،اگرچه ظرف نیز بهحسب دق ت

نوعی قید است ولی عرف آن را متفاوت میداند و سبب تغایر موضوع نمیداند؛ به همین دلی ل اتح اد ب ین
ق یا متیقن و مشکوک برقرار و استصحاب جاری است .ایشان این مطلب را در دو جا متذکر ش ده اس ت:
یکی در بحث ادلا وجوب نماز ق ای فوتشده خوانساری430/3 ،تا )432و دیگری در مسئلا وقت اتیان
نماز آیات همان.)334/3 ،
 .8استصحاب و اصل تأخر حادث
اگر دو حادثه رخ دهد که تقدم و تأخر آنها بر یکدیگر مجهول باشد ،آیا میتوان عدمحدوث هریک در
ً
زمان دیگری را استصحاب کرد یا خیر؟ بهعنوانمثال لباس نجسی با آبی برخورد کند که ق بال قلی ل ب وده و
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ً
میدانیم که بعدا کر شده است ،اما نمی دانیم اول کر شده و بعد مالقات حاصل ش ده ت ا لب اس پ اک ش ده
باشد یا اول مالقات محقق شده و بعد آب کر شده است تا لباس پاک نشده باشد .آیا در اینج ا استص حاب
عدمکریت در زمان مالقات جاری است یا خیر؟ استصحاب عدممالقات در زمان کرشدن آب چط ور؟ از
این مسئله گاهی تعبیر به اصل عدمتأخر حادث میشود.
در اینجا مباحث فراوانی مطر است که ورود در آنها بحث را از اختصار خارج میکند .آنه ایی ک ه
ً
استصحاب را جاری دانستهاند ،اوال بر این نکته تأکید کردهاند که استص حاب در اینج ا و م وارد دیگ ر ب ه
ً
شرزی جاری است که بر آن اثر شرعی مترتب باشد و ثانیا اگر استصحاب ج اری ش ود ،درنهای ت اثب ات
عدمحدوث در زمان دیگری خواهد کرد ،ولی نمیتوان تأخر آن را که الزما عقلیاش است ،نتیجه گرف ت و
آثار تأخر را مترتب کرد؛ چون اصل مثبت خواهد شد انصاری.)849/1 ،
دیدگاه خوانساری در اینجا بسان دیدگاه شیخ انصاری در کتاب ریائل است همان849/1 ،ت ا)830؛
به این صورت که گاهی تاریخ هر دو مجهول است و گاهی تاریخ یکی معلوم است و تاریخ یکی مجه ول.
اگر تاریخ هر دو حادثه مجهول باشد ،استصحاب ولو اثر شرعی داشته باشد جاری نیست؛ حال یا بهس بب
عدماتصال زمان شک به یقین یا بهسبب تعارض آن دو ،ولی اگر تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجه ول
باشد ،استصحاب فقط در خصوص مجهولالتاریخ جاری است ،البته اگر اثر شرعی داشته باش د؛ ب ه ای ن
صورت که در زمان واقعه معلومالتاریخ ،عدمحدوث واقعه مجهولالتاریخ استصحاب خواهد شد ،اما راجر
به عدمحدوث معلومالتاریخ در زمان واقعا مجهولالتاریخ نمیتوان اصل ج اری ک رد؛ چ ون زم ان ش ک
متصل به زمان یقین نیست همان 33/3 ،و 302؛  841/1و  1.)133ایش ان نی ز در همینج ا ک ه اص الت
عدمح دوث مجهولالت اریخ در زم ان معلومالت اریخ ج اری میش ود ،تأکی د ک رده اس ت ک ه فق ط آث ار
معلومالتاریخ مترتب میشود و نمیتوان تأخر مجهولالتاریخ را نتیجه گرفت و آثار مترتب بر تأخر آن را ب ار
کرد همان)133/1،؛ چون اصل مثبت است که حجت نیست.
نتیجهگیری
استصحاب یکی از پرکابردترین قواعد اصولی است که در هما ابواب فقهی جری ان دارد .از س یداحمد
خوانساری کتاب اصولی به یادگار نمانده تا بتوان توسط آن با دیدگاه ایشان پیرامون استصحاب آشنا شد .در
 . 1البته عبارات ایشان در این مورد خالی از ابهام نیست و کمی مشوش به نظر میرسد .در جلد  ،3صفحا  33فرموده است :معلومالتاریخ ،استصحاب میش ود؛
چون زمان شک در آن متصل به زمان یقین است ،اما در جلد  ،1صفحه  133فرموده است :عدمحدوث مجهول در زمان معلومالت اریخ ،استص حاب میش ود و
اثبات معلومالتاریخ میکند .بههرحال از مجموع کلمات ایشان همسانی نظرشان با دیدگاه شیخ انصاری به دست میآید.
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این نوشتار با مراجعه و واکاوی کتاب فقهی جامع المدارک تالش کردیم تا دی دگاه ایش ان راج ر ب ه قاع دۀ
استصحاب را کشف کنیم .بدون شک ،با الگوگیری از تالش صورتگرفته در ای ن نوش تار ،میت وان س ایر
آرای اصولی خوانساری را جستجو کرد و نظرات اصولی ایشان را به دست آورد.
باز مجموع آنچه در این نوشتار گذشت نظر ایش ان ت ا ح د زی ادی راج ر ب ه استص حاب ،چیس تی و
چگونگی آن روشن شد که خالصا آن چنین است:
 .3استصحاب ،تمدید مستصحب است.
 .8استصحاب از باب اخبار حجت و اصل عملی است و تنها وقتی ک ارایی دارد ک ه ام اره در دس ت
نباشد.
مقدم بر اصول دیگر همچون برائ ت
 .1استصحاب از اصول محرزه است و از باب ورود یا حکومتِ ،

است.

 .4استصحاب هم در امور وجودی حجت است و هم در امور عدمی.
 .3استصحاب هم در موضوعات حجت است و هم در احکام ،اما شر استصحاب حکم ی ،اح راز
بقای موضوع است.
 .0استصحاب هم در احکام وضعی جاری است و هم در احکام تکلیفی.
 .0استصحاب در احکام کلی یا همان شبهات حکمیه جاری نیست.
 .2استصحاب در موارد شک در مقت ی ،حجت نیست.
 .9استصحاب تعلیقی حجت است و بهخودیخود مشکلی ندارد.
 .30استصحاب قهقرایی صحید نیست.
 .33استصحاب کلی ،فیالجمله پذیرفتنی است.
 .38در امور زمانی ،زمان اگر قید باشد استصحاب جاری نیست ،ولی اگر ظرف باشد جاری است.
 .31اصل عدمتأخر حادث در دو واقعهای که تقدم و تأخر آنها معلوم نیست ول ی یک ی معلومالت اریخ
تأخر حدوث واقعه مجهولالت اریخ ب ر
است ،درخصوص مجهولالتاریخ جاری است ،ولی نمیتوان از آن ِ
واقعا معلومالتاریخ را نتیجه گرفت.
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