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در دو پایه دهم و یازدهم با برخی از مهمترین احکام مورد کاربرد در درس احکام آشنا شدید .قطعاً هر
دانشآموز کنجکاو و پرسشگر این سؤال برایش مطرح می شود که شیوه بهدست آوردن این احکام چگونه است و
دانشمندان اسالمی ،از چه منابعی این احکام را استخراج کرده اند .در کتاب احکام ( )3با روش استنباط احکام
آشنا خواهید شد.
در این کتاب سعی کرده ایم مهمترین اصول و مبانی استنباط احکام فقهی را مطرح نماییم .بدین منظور پس از
بیان لزوم روشمند بودن استنباط احکام و ضرورت فراگیری علم اصول فقه ،گوشه هایی از قواعد و اصول این علم
به دانشآموزان معرفی شده است .از سوی دیگر تأکید بر این بوده است که دانش آموزان با روش نگارش متون
اصلی فقهی و شیوه بهرهگیری فقیهان از علم اصول فقه در استنباط احکام آشنا شوند و با توجه به توانایی هایی که
ترجمه این متون بپردازند .همچنین با عنایت به اینکه
در سال های گذشته به دست آوردهاند ،به کمک دبیر خود به
ٔ
نویسنده آن اثر به اختصار معرفی
این متون فقهی برگرفته از آثار فقهای بزرگ شیعه میباشد ،پس از هر متن فقهی،
ٔ
شده است .بدیهی است تمامی این بخش ها میتوانند منبع سنجش و ارزیابی دانشآموزان قرار گیرند .گذشته از
همه درسها مشتمل بر فعالیت هایی است که انجام آنها به فهم بهتر مطالب کمک می کند یا مطالب آن سنجش
اینٔ ،
را کامل تر می نمایدّ .اما الزم به یادآوری است که:
ّاوال ً بسیاری از مباحث موجود در علم فقه و اصول که برای استنباط احکام ضروری است در این مختصر
مطرح نشده است.
حد بیان عناوین آن بحثها است و مسائل دقیق و محققانه ای
ثانیاً ،مباحثی که در این کتاب مطرح شده تنها در ّ
مفصل آمده است ،در این کتاب وجود ندارد .بدیهی است که اکثر
که در ذیل هر یک از این عناوین در کتاب های ّ
ملکه اجتهاد ضروری است و صرف دانستن عناوین کلّی
این مباحث برای دستیابی به توان استنباط احکام و یافتن ٔ
آنها نمی تواند چنین توان و ملکه ای را در انسان پدید آورد.
تخصص در استنباط حکم مسئله ای نیست که
بنابراین باید توجه داشت که رسیدن به
درجه رفیع اجتهاد و ّ
ٔ
با خواندن یکی دو کتاب کوچک و بزرگ به دست آید ،بلکه نیازمند سالها ممارست و تحقیق و پژوهش و
جست وجو و تحلیل نظرات فقها و صاحب نظران اصول فقه است.
با این وجود در نوشتار حاضر تالش شده که عناوین مهمترین مباحث فقه و اصول فقه جهت آشنایی اجمالی با
مسائل این علوم عرضه شود ،تا زمینه ای باشد برای فراگیری هرچه عمیق تر و گسترده تر آن در فرصت های آینده.
مجموعه این مباحث عالوه بر آشنایی با علم فقه و علم اصول ،به ما می آموزد که استنباط احکام و صدور
ٔ
حکم شرعی دارای روش خاص و مبتنی بر اصولی متقن و مستدل است ،به گونه ای که نمی توان به سادگی
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درباره هر موضوعی حکمی شرعی صادر کرد و آن را به شارع مقدس نسبت داد .یافتن حجت شرعی که ما را
ٔ
در پیشگاه پروردگار معذور بدارد و ما را به سبب انجام وظیفه ،مشمول رحمت بیکران خداوند متعال بگرداند،
امری دشوار است که جز با گام نهادن در مسیر صحیح و روش درست استخراج احکام و بذل تمام ُوسع در این
میسر نمی گردد و البته واضح است که طی این مسیر دشوار و هموار ساختن سختی های این طریق صعب و
راه ّ

نیل به مقام تفقّه در دین ،اجری وصف ناشدنی و جایگاهی بلند نزد پروردگار متعال و رسول گرامی اسالم
دارد و از این رو است که امام کاظم می فرمایدِ « :ا َّن ِ
صون
و اهل بیت طاهرینش
هاءُ ،ح ُ
ُ
المؤم َ
نین ال ُف َق َ
ِ
ِ
االسالمِ کَ ِح ِ
الم
سور
صن
دین ِة لَها».1
َ َ
خداوند یار و نگهدارتان
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بخش ّاول
روشمند بودن استنباط ِحکمِ شرعی

9

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

10

در پاسخ باید بگوییم كه یكی از مهم ترین وظایف جامعه اسالمی تفقّه در دین و شناخت عمیق
«آیه َن ْفر» مسلمانان را برای ترک آن مؤاخذه می کند و
آن است؛ چنان که خداوند متعال در ٔ
می فرماید:
الد ِ
ین َو لِ ُی ِنذروا
« َفلَوال نَ َف َر ِمن ک ّ ُِل ِفر َقةٍ ِم ُنهم طائِ َف ٌة لِ َیتَ َفقَّهوا ِفی ّ
ِ ِ 1
وم ُهم ِاذا َر َجعوا الَیهم»
َق َ
چرا از هر گروهی ،از مؤمنان جمعی هجرت نمی کنند تا در دین آگاهی یابند
و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند.

الیت
ّ
فع ّ

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

الزمه تفقّه در دین ــ که به معنای فهم عمیق دین است ــ بصیرت در تمامی اجزا و
اگرچه
ٔ
واژه فقه در اصطالح بیشتر به فهم بخش
ارکان اسالم ،اعم از اصول و فروع دین است ،اما ٔ
خاصی از مسائل دینی گفته می شود و آن عبارت است از «فهم دقیق و عمیق مقررات عملی
وفرعی اسالمی با استفاده از منابع آن».
ّاما قرآن کریم در کنار تأکید بر تفقّه در دین ،بر ضرورت د ّقت در دریافت و فهم احکام و
امانت داری در نقل آن و نیز صدور حکم مطابق دستور الهی تأکید نموده است .برای نمونه
سوره مائده ،پس از بیان این نکته که احکام الهی به صورت
خداوند متعال در آیات   50ــ44
ٔ
ِ
آسمانی تورات و انجیل و قرآن بر مردم فرو فرستاده شده و بر همه الزم است به آنها
کتاب های
عمل کنند ،با بیانی تهدیدگونه می فرماید:
ِ
الکافرو َن»،
ك ُه ُم
«و َمن لَم َیحکُم بِما اَن َز َل ال ّٰل ُه َف ُاول ٰئِ َ
َ
آیه .122
.1
سوره توبهٔ ،
ٔ
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ك ُه ُم الظّالِمو َن»،
«و َمن لَم َیحکُم بِما اَن َز َل ال ّٰل ُه َف ُاول ٰئِ َ
َ

ِ
ك ُهم ِ
ٰ
الفاسقو َن»؛
«و َمن لَم َیحکُم بِما اَن َز َل ال ّل ُه َف ُاول ٰئ َ ُ
َ

یعنی کسانی که مطابق «آنچه خدا نازل کرده است» حکم نکنند ،کافر و ظالم و فاسق اند.
همچنین در این آیات به پیامبر خود می فرماید:
« َفاحکُم بَینَ ُهم بِما اَن َز َل ال ّٰل ُه َو التَ َّت ِبع اَهواءَ ُهم»

میان مردم طبق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و از خواهش های آنان
پیروی مکن.

درباره برخی از شیعیان که به فراگیری فقه
از همین رو است که وقتی از امام صادق
ٔ
می پردازند و همین که علم اندکی به دست آورد بر اساس رأی و نظر شخصی خود حکمی صادر
می کنند پرسیده شد ،حضرت فرمود:
َك من مض ٰی ِا ّال بِهذا و َا ِ
َشباهه»
َ
«هل َهل َ َ َ
ٰ َ
ٰ
آیا پیشینیان جز به این طریق و نظیر آن هالک شدند؟
1

مفاد «آیه ن َ ْفر» عمل کنند و تمام
فقیهان دو
وظیفه مهم بر عهده دارند .از یک سو باید به ّ
ٔ
توان خود را برای فهم دقیق حکم الهی صرف نمایند و از سوی دیگر باید نهایت دقت و
احتیاط را به کار برند تا مبادا فتوایی خالف حکم الهی صادر نمایند؛ چه بسا فقیهی از روی
بی دقتی یا سهل انگاری فتوایی صادر کند و به خاطر آن در قیامت مؤاخذه شود ،در حالی که
وظیفه خود ،به سعادت و کامیابی دست یافته اند .امام
عمل کنندگان به همان فتوا ،به سبب انجام
ٔ
جعفر صادق در حدیث ُعنوان بصری می فرماید:
ك لِل ّنا ِ ِ
سرا»
جعل َر َقبَتَ َ
« َوال تَ َ
سج ً

2

گردنت را پل عبور مردم به بهشت قرار مده.
 .1ابوجعفر برقی ،محاسن ،ج ،1ص .212
.2مجلسی ،محمد باقر؛ بحاراالنوار ،ج ،1ص .225
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جایگاه فقیهان و مراجع تقلید و همتی که آنان برای هدایت مردم به انجام احکام الهی
می نمایند ،بسیار با ارزش است .در این خصوص امام کاظم می فرماید:
ِ
ِ
نین ال ُف َقهاءَ ُحصو ُن االِسال ِم ک َِح ِ
المدینَةِ لَها».1
«ا َّن ُ
المؤم َ
صن سو ِر َ

آگاه بودن فقها به این مسئولیت خطیر که موجب می شود آنان برای ورود به این عرصه ،خود
را چنان به علم وتقوا مجهز نمایند که هم حکم الهی را بیابند و به عموم مردم منتقل کنند و هم
خود را از خطر افتادن به صدور حکم به غیر ما أنزل اللّٰه و «افتاء به رأی» برهانند.

فعالیت
ّ

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

موجهی داشته باشد تا
هر فقیه و مجتهدی باید برای فتوا و حکمی که صادر می کند ،دلیل ّ
وقتی از او پرسیده شد که بر چه مبنا و اساسی چنین حکمی صادر کرده است ،پاسخی روشن
«حجت شرعی» داشته باشد؛ به
و مستدل ارائه کند .به عبارت دیگر ،او باید برای فتوای خود ّ
گونه ای که حتی اگر در فتوای خود دچار خطا شده برای آن عذر موجه داشته باشد .علمی که
روش صحیح استنباط حکم شرعی را به فقیه نشان می دهد و برای او دلیل را از غیر دلیل و
حجت متمایز می سازد ،علم «اصول فقه» نام دارد.
حجت را از غیر ّ
ّ
پس «فقه» علم به احکام شرعی و «اصول فقه» روش استنباط احکام شرعی است.
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
واژه فقه در لغت ،در اصطالح قرآنی و در علوم اسالمی چیست؟
 1معنای ٔ
وظیفه خطیر فقیه را بیان نمایید.
 2دو
ٔ
وظیفه علم اصول فقه چیست؟
 3مهم ترین
ٔ
 4با مراجعه به کتاب های روایی ،پنج روایت که بیانگر ارزش و جایگاه فقه و فقاهت باشد را
بیابید و همراه با ترجمه آنها بنویسید.

14

تاریخچۀ استنباط حکم شرعی

1

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

 .1در نگارش این بخش ،از کتاب های «  اصول فقه ــ فقه» استاد مطهری و «المعالم الجدیده» شهید
محمدباقر صدر و «تاریخ فقه و فقها» اثر شادروان دکتر ابوالقاسم گرجی استفاده شده است.
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تحول هر علم نقش بسزایی در درک مسائل آن علم دارد.
اطالع از
ٔ
تاریخچه پیدایش و ّ
در مورد فقه نیز تحقیق و تتبّع در تاریخ فقه و فقها و به تبع آن آشنایی با تاریخ اصول فقه و
دانشمندان این علم ،برای درک بهتر این دو دانش ،امری ضروری است.
سیر تحول فقه را می توان در چهار عصر خالصه کرد:

الف) عصر معصومان :

بعثت پیامبر اعظم  ،نزول قرآن و سر آغاز پیدایش تشریع احکام است .زمان پیامبر زمان
ادله شرعی بوده و تنها رسول اکرم به تفسیر و تبیین آیات و احكام الهی
شكل گیری منابع و ٔ
اقدام می کرد.
بنابراین اجتهاد در این دوره ،عمال ًاز رحلت پیامبر اکرم آغاز میشود و تا اندکی پس از پایان
غیبت صغری ( 329هـ) ادامه مییابد .در این عصر گرچه به علّت رحلت پیامبر گرامی اسالم باب
اجتهاد در نزد اهل س ّنت مفتوح شد ،ولی شیعه به دلیل حضور امامان معصوم به اجتهاد گسترده
نیازی پیدا نكرد .البته شیعیانی كه به علّت دوری و یا جهات دیگر به آن بزرگواران دسترسی نداشتند،
به صورت محدود در مسائل اجتهاد میكردند .با وجود این ،تالش عالمان این دوره از چنان اهمیت و
امتیازی برخوردار است که فقه شیعه برای همیشه وامدار آن میباشد ،زیرا در حالیکه پیشوایان اهل
س ّنت تا اواخر قرن دوم از تدوین حدیث امتناع میكردند ،امام علی و پیروان او و شاگردان مکتب
اهلبیت نسبت به جمع و تدوین و تألیف احادیث نبوی و ائمه اطهار همت گماشتند؛ تا جایی که
برخی از شاگردان ائمه تا  200متن حدیثی نیز تألیف نمودند .حاصل این تالش علمی تألیف آثار
فراوان در باب حدیث است که در بین آنها  400اثر شهرت بیشتری پیدا كرد و به نام «اصول أربعمائه»
معروف اند .بیشتر این كتابها در زمان صاد َقین تألیف شده است.

الیت
ّ
فع ّ
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درباره ممنوعیت نقل حدیث پس از رحلت
با کمک دبیر خود
ٔ
رسول خدا و نقش ائمه در زنده نگاه داشتن میراث علمی
و عملی رسول اکرم تحقیق کنید.

گرچه با آغاز غیبت کبری باب نقل مستقیم حدیث از معصومان به کلّی بسته شدّ ،اما فقهای
شیعه در شهرهای مختلف ،به ویژه در دو شهر مهم مذهبی و فرهنگی آن روزگار ،یعنی قم و ری،
در تهذیب و تنقیح و تنظیم احادیث معصومین نهایت تالش خود را مبذول میداشتند .كتب
شیعه امامیه را تشكیل میدهد .بدون شک ،در
حدیثی كه در این زمان تألیف شد ،اصول منابع فقه ٔ
اواخر این عصر حكومت شیعی آل بویه در پیدایش و رشد این حوزه تأثیر بسزایی داشته است.

فعالیت
ّ

با مراجعه به کتاب های تاریخی و نیز مطالبی که در درس تاریخ
خوانده اید،
توسعه تشیع
درباره آل بویه و نقش آنان در ترویج و
ٔ
ٔ
تحقیق نمایید.

محدثان این حوزه تمام روایاتی را كه راویان
ّ
پیشین به طور متفرق و غیر منظم نوشته بودند،
جمع آوری كرده و از آنها آنچه را که صحیح
بود ،هر كدام را در باب مناسب خود ،ثبت
و ضبط می كردند .كتاب های معتبری نظیر
«كافی» تألیف ثقة االسالم محمدبن یعقوب
«من الیحضره الفقیه» اثر ابن
کلینی و َ
بابویه ،مشهور به شیخ صدوق  ،محصول این دوره اند.
آنچه گفته شد بدین معنی نیست که فقها در این دوره تنها به نقل و جمع روایات میپرداختند و
از اجتهاد مصطلح خبری نبوده است؛ بلکه در عصر مورد نظر کتابهایی نیز با تکیه بر موضوعات
رشته تحریر در آمد.
فقهی مطرح شده در آیات و روایات به ٔ
در این دوره علم اصول فقه نیز با توجه به تعالیم ائمه معصومین مراحل نخست پیدایش
خود را سپری می کرد .برخی تاریخ نگاران و مستشرقین گفته اند که مؤسس علم اصول
«محمدبن ادریس شافعی» 1است و شیعیان به دلیل دسترسی به ائمه حدود دویست سال
بعد از اهل تسنن احساس نیاز به اصول کردند ،در حالی که با تحقیق و دقت نظر می توان به
نویسنده کتاب معروف «الرساله» در اصول فقه است.
اربعه فقهی اهل سنت و
 .1شافعی (متوفی  204هـ) از امامان مذاهب ٔ
ٔ
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است و آن بزرگواران اولین

اندیشه نورانی ائمه اطهار
جرئت گفت که علم اصول مبتنی بر
ٔ
مؤسسان این علم بوده اند.
به اعتقاد دانشمندان شیعه ،اولین فردی که در مورد علم اصول سخن گفت و آن را
پایه گذاری کرد ،امام محمد باقر بود ،بنابراین آن حضرت مؤسس این علم به شمار می آید.
پس از ایشان ،امام صادق قواعد اصولی را با هدف بیان روش صحیح استنباط به اصحاب
خود آموخت و برای این نیاز علمی پاسخی شایسته ارائه نمود.
اگرچه گذشت زمان و دور شدن شیعیان از عصر نصوص ،یعنی عصر ائمه عاملی مهم
در پیدایش احساس نیاز به علم اصول بود ،اما تأسیس علم اصول در شیعه ناشی از یک عامل
اساسی دیگر ،یعنی ترویج و القای تفکر اصولی در بین شیعیان از سوی ائمه بود .بنابراین
به لحاظ تاریخی ،شیعیان از دو جهت نسبت به اصول فقه احساس نیاز كردند :نخست به دلیل
دور شدن از عصر نصوص و دیگری به دلیل اهتمام شارع مقدس 1نسبت به القا و آموزش
روش استنباط احكام ،تا در هر
حادثه كوچكی احتیاج به نظر امام نباشد.
ٔ
اقوی است ،و دلیل نخست ،در
در این میان دلیل دوم در جهت تأسیس علم اصول مقدم و ٰ
گسترش و بسط این علم مؤثرتر می باشد.
برای روشن شدن نقش ائمه در تأسیس اصول فقه به نمونه های زیر توجه کنید تا معلوم
شود که چگونه امامان شیعه  ،برای تربیت شاگردان خود ،به جای بیان حکم یک مسئله،
چگونگی استنباط آن را از منابع معتبر آموزش می دادند:
عبداالعلی ،از یاران امام صادق  ،می گوید :به امام عرض کردم :ناخنم شکسته
است به همین جهت بر روی انگشتم پارچه ای بسته ام؛ حال چگونه وضو بگیرم؟
امام فرمود :حکم این مسئله و مشابه آن از کتاب خدا دانسته می شود .خداوند در قرآن
3
فرموده است« :او بر شما در امر دین حرج قرار نداده است» 2.پس بر همان پارچه مسح کن.
و بدین ترتیب حضرت صادق در مورد حکم وضوی جبیره ،صحابی خود را به استنباط
حکم از قرآن هدایت می فرماید.
نیز ُزراره می گوید :به امام باقر عرض کردم :از کجا دانستید که در مسح (وضو) باید تنها
و ائمه

 .1شارع مقدس یعنی خداوند و سپس رسول اکرم
آیه .78
.2
سوره حجٔ ،
ٔ
 .3شیخ حر عاملی ،محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه ،ج ،1ص .327
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قسمتی از سر وپا را مسح کرد (نه همه آن را)؟ امام فرمود :زیرا خداوند در قرآن می فرماید:
«و امسحوا بِر ِ
ؤوسکُم»
َ َ
ُ

در این جمله ،از حرف «باء تبعیضیه» (که بر سر «رؤوسکم» آمده است) می فهمیم که مسح
مسح سر عطف نمود و فرمود:
باید بر قسمتی از سر باشد .سپس حکم پاها را نیز به ِ
َرجلَکُم ِالَی الکَعبَ ِ
ین».1
«و ا ُ
َ

پس همان طور که تنها قسمتی از سر را باید مسح کرد ،پا را نیز همان گونه باید مسح کرد.
لذا امام صادق می فرماید:
ِ
ِ
ُصول َو َعلَیکُم اَن ُت َف ّ ِرعوا»
قی ِالَیک ُُم اال َ
«ا َّنما َعلَینا اَن ُنل َ

2

3

به واسطه همین تعالیم ائمه اطهار بود که قبل از شافعی ،مسائل اصول از قبیل اوامر
جیت خبر واحد و ...در میان شیعیان مطرح بود و یاران ائمه نظیر
و نواهی ،عام و خاصُ ،ح ّ
هشام بن حکم درباره هریک از آنها رساله هایی نوشتند.

ب) عصر اجتهاد

علم فقه كه در عصر معصومان برگرفته از نصوص بود ،در این عصر به صورت اجتهادی
درآمد و به بركت علم اصول رونق بیشتری گرفت ،به گونه ای که مسائل فقهی به طور فزاینده ای
درباره آنها وارد
نصی
توسط دانشمندان شیعه از روایات استخراج و منقّح شد و فروعی كه ّ
ٔ
نشده بود از اصول كلی استنباط گردید.
یکی از سرآمدان این دوره که نقش مؤثری در مسیر استنباط احکام
داشت ،شیخ مفید ( 413هـ) بود که در زمان آل بویه می زیست .شیخ
با نیروی ادراک قوی خود مشرب فقهی جدیدی را بر اساس قواعد
شیوه اجتهاد او راه میانه ای بود
و اصول منظم پایه گذاری كردٔ .
شیوه قیاسی اکثر فقهای اهل س ّنت که
بین روش حدیثی صرف و ٔ
شیوه
اثر آن در کتاب فقهی او «المقنعه» ،مشهود است .شیخ در ٔ
آیه .6
.1
سوره مائدهٔ ،
ٔ
 .2کلینی ،محمدبن حسن؛ کافی ،ج ،5ص.96
 .3ابن ادریس حلّی ،سرائر ،ج ،3ص  575و نیز حر عاملی ،محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه ،ج  ،27ص .61
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اجتهادی خود برای عقل جایگاه بلندی قائل بود و یكی از راه های رسیدن به شناخت مفاهیم
سیدمرتضی
كتاب و س ّنت را عقل می دانست .پس از شیخ مفید ،روش او به دست شاگرد ویّ ،
شیعه امامیه است تکامل
علم الهدی ( 436هـ) که خود بی تردید یکی از بزرگ ترین دانشمندان ٔ
سید مرتضی دارای جایگاه علمی عظیم و موقعیت اجتماعی واال و ثروت قابل توجهی
یافتّ .
بود و از این مواهب ،در راه تألیف کتاب هایی در رشته های مختلف ،پرورش شاگردان فراوان،
تشیع بهره برد.
تأسیس کتابخانه و جمع آوری آثار مکتوب پیشینیان و ترویج و تقویت ّ
همه اعصار
سید مرتضی ،شیخ طوسی ( 460هـ) این روش را ادامه داد .شاید در ٔ
پس از ّ
شیعه ،کمتر فقیهی به تأثیرگذاری و نقش آفرینی شیخ طوسی در عالم فقه بتوان یافت .از این رو
ساله نجف ،مؤلف دو کتاب
به او لقب «شیخ الطائفه» داده اند .شیخ طوسی مؤسس
حوزه هزار ٔ
ٔ
کننده صدها فقیه شیعه و سنی و مصنف
از «کتب اربعه» و سه کتاب از کتب ّ
اولی ٔه رجالی ،تربیت ٔ
جامع ترین کتاب های فقهی و اصولی تا آن زمان است.
یکی دیگر از تأثیرگذاران عصر اجتهاد ابن ادریس حلّی ( 598هـ) است .اهمیت و نقش
ابن ادریس را می توان در دو نکته خالصه کرد :نخست اینکه پس از حدود یک قرن که حوزه
شیعه تحت نفوذ علمی و فقهی شیخ طوسی بود ابن ادریس به نقد آرای وی پرداخت و بدین
روحیه شجاعت در پژوهش و نقد علمی را در اجتهاد شیعه جان دوباره بخشید؛ دیگر
وسیله
ٔ
همت خود،
حوزه حلّه را تأسیس کرد که تا سال ها به برکت حضور فقیهان ارجمند و
اینکه به ّ
ٔ
پرورش شاگردان فاضل ،مرکز فقه شیعه بود.
علمه حلّی( 726هـ) شاگرد محقق حلّی (صاحب کتاب ارزشمند
در همین عصر بود که ّ
تطور علم فقه و اصول ایفا کرد .کثرت تألیفات
شرایع االسالم) ،نقش مؤثری در سیر پیشرفت و ّ
نمایه اعجاب است و به او جایگاه
محقّقانه عالمه حلی در علوم مختلف به ویژه فقه و اصول فقهٔ ،
واالیی نسبت به دیگر عالمان شیعه بخشیده است .یکی از نوآوری های عالمه این است که آثار
رشته تحریر درآورده است.
فقهی خود را در سه سطح مقدماتی ،متوسط و عالی به ٔ
شهیدین (شهید ّاول و شهید ثانی) یاد کرد که در
از دیگر فقهای بزرگ این دوره باید از َ
حوزه حلّه را حفظ کردند و آن را در لبنان و جبل عامل
سخت ترین شرایط ،روش فقاهتی
ٔ
تشیع در آن دیار گردیدند و خون پاکشان را در راه ترویج
بسط و گسترش دادند و موجب رونق ّ
مکتب اهل بیت نثار کردند.
20

فعالیت
ّ

درباره تاریخ فقه و فقها نوشته شده
با مراجعه به کتاب هایی که
ٔ
درباره فقهای نام برده شده در این دوره مطالب بیشتری
است،
ٔ
به دست آورید .آیا می توانید فقهای دیگری را که در رشد و اعتالی
فقه در این دوره نقش بسزایی داشته اند نام ببرید؟

ج) عصر اخباری ها

در قرن یازدهم ،مقارن با عصر صفوی ،تنی چند از فقهای شیعه به ادعای اینكه مؤسس علم
اصول اهل س ّنت اند و اینکه اصحاب ائمه برای به دست آوردن احكام از روایات صادره،
از قواعد اصولی استفاده نمی كردند و باالخره به استناد اینكه استفاده از قواعد علم اصول
در استنباط احكام سبب می شود احادیث اهمیت خود را از دست بدهند؛ اظهار کردند كه
منبع استنباط فقه شیعه منحصر ًا دو چیز ،و آن كتاب و سنت است .به این فقیهان اخباری و به
جریانی که ایجاد کردند اخباریون گفته می شود.
سرآمد اخباری ها در آن زمان عالمی به نام محمد امین
زمینه گسترش تفكر اخباری،
استرآبادی ( 1036هـ) بود.
ٔ
به تدریج از یک قرن قبل آغاز شده بود؛ زمانی که فقها
انتقادهایی را از پیروی بدون تحقیق از روش پیشینیان آغاز
کردند و حتی ادعا کردند که اجتهاد تنها راه كشف احكام
نیست .همین انتقادها زمینه ای شد تا استرآبادی به کلی روش
اجتهاد و بهره گیری از اصول فقه را مردود اعالم کند .او كتاب
«الفوائد المدنیه» را به منظور رد مجتهدان نگاشت.
سرسختانه اخباریان با اجتهاد ،علم اصول به ضعف گرایید و
در این دوره به دلیل مخالفت
ٔ
بهره
كتب فقهی متعددی بر مبنای احادیث نگاشته شد .البته فقه شیعه از این رویکرد جدید ٔ
حر عاملی و بحار األنوار
وافری برد و جوامع مهم حدیثی از قبیل وسائل الشیعه تألیف شیخ ّ
اثر عالمه مجلسی در این عصر نوشته شد.
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همه مراكز علمی شیعه
از ابتدای قرن دوازدهم ،گرایش اخباری طوری گسترش یافت که بر ٔ
در ایران و عراق غلبه پیدا كرد و تا چند دهه فقه شیعی را در تصرف انحصاری خویش داشت
نیمه دوم همین قرن در برابر گرایش اصولی شكست خورد.
تا اینکه سرانجام در ٔ
از دیگر فقیهان این دوره می توان از ّمل محسن فیض کاشانی و شیخ یوسف بحرانی(صاحب
الحدائق الناضره) یاد کرد که اگرچه گرایش اخباری داشتند اما طریق معتدل تری پیش گرفتند.

فعالیت
ّ

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

د) عصر تجدید روش استنباط

مؤسس این دوره که تأثیری شگرف بر عالم فقه داشت ،وحید بهبهانی (1205هـ) بود.
مبرزی ،با ذوق فقاهت و
اهمیت وحید بهبهانی ،نخست در این است که شاگردان بسیار ّ
سید مهدی بحرالعلوم ،شیخ جعفر کاشف الغطاء و میرزای قمی تربیت کرد.
اجتهاد ،همچون ّ
دیگر اینکه مبارزه ای پیگیر را با گروه اخباریان که مخالف علم اصول بودند و در آن زمان نفوذ
فراوانی یافته بودند ،آغاز کرد تا توانست سرانجام بساط روش فقهی و تفسیری آنان را جمع
خاطره مباحثات علمی عمیق ،طوالنی،
کند و روش اجتهادی فقهای متقدم را احیا نماید.
ٔ
متبحر؛ یعنی شیخ یوسف بحرانی و آقا وحید بهبهانی،
نفس گیر و در عین حال مؤدبانه دو فقیه ّ
که یکی طرفدار روش اخباری و دیگری طرفدار روش اصولی بود ،زینت بخش تاریخ فقه و
فقهای شیعه است.
موسوعه عظیم «جواهر الکالم» به دست
نگارش آثار فقهی و اصولی گران سنگی همچون
ٔ
نشانه عظمت جایگاه فقاهت و اجتهاد
آیت اللّه محمد حسن نجفی ،مشهور به صاحب جواهرٔ ،
در آن عصر است.
ّاما در دو قرن اخیر مهم ترین شخصیت فقهی و اصولی که همه حوزه های شیعه را تحت الشعاع
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قرار داد و علم فقه و اصول را وارد مرحلهای جدید کرد ،شیخ مرتضی انصاری ( 1281هـ)
است .وی در دزفول متولد شد و پس از طی مدارج علمی ،در نجف رحل اقامت افکند و پس
از وفات شیخ محمد حسن صاحب جواهر ،مرجعیت شیعه به او محول شد .آراء و نظریات فقهی
و اصولی شیخ انصاری هنوز مهم ترین منبع فقها و محور بحث های اصولیان است و کسانی که
پس از او آمده اند همگی پیرو مکتب او هستند .هنوز مکتبی که بتواند روش شیخ انصاری را به
کلی دگرگون کند به وجود نیامده؛ اگرچه برخی آرای او مورد نقض و تعدیل قرار گرفته است.
یکی از ویژگی های شیخ که موجب دوام و قوام مکتب او شد ،تربیت شاگردان بسیار و
فرستادن آنها به شهر های مختلف بود؛ به گونه ای که در آن زمان در غالب بالد شیعه شاگردان
او رهبری دینی شیعیان را بر عهده داشتند.
دو کتاب بی نظیر شیخ انصاری در فقه و اصول فقه؛ یکی مکاسب و دیگری رسائل (فرائد
االصول) است که تا امروز منبع درسی حوزه های علمیه شیعه است.
پس از شیخ انصاری علما توجهی خاص به مباحث اصولی نشان دادند و کوچک ترین
مطلب اصولی ،مورد مدا ّقه و موشکافی قرار می گرفت .به گونه ای که علم اصول که در آغاز
به عنوان مقدمه ای بر علم فقه به شمار می آمد ،خود تبدیل به علمی مستقل و حاوی مباحث
طوالنی گشت .از این رو آثار نوشته شده در قرن اخیر ،چه به لحاظ کیفیت مباحث و چه به
کمیت ،چندین برابر آثار منتشر شده در کل سیزده قرن پیش از آن است.
جهت ّ
از زمان شیخ تا کنون فقها و اصولیان بی شماری پا به عرصه ظهور نهاده اند و هر یک نقش
حوزه
بسزایی در پیشرفت و اوج گیری فقه و اصول ایفا نموده اند .تعداد این فقها به برکت
ٔ
نجف و قم ،آن قدر زیاد است که امکان نام بردن از برخی و فروگذاشتن دیگران وجود ندارد.
متبحر ،فیلسوف حکیم و عارف واصل
ّاما در این میان از نام بردن کسی چون فقیه ،اصولی ّ
پشتوانه تالش چند صد
حضرت امام خمینی نمی توان گذشت .ایشان با دیدی عمیق و به
ٔ
ساله فقهای بزرگ شیعه ،فقه و فقاهت را که تا این زمان بیشتر به اصالح جنبه های خصوصی
ٔ
و فردی افراد خالصه شده بود ،بسط و گسترش داد و آن را به جنبه های عمومی ،سیاسی و
اندیشه مردم ساالری دینی را
تسری بخشید .امام خمینی نه فقط در مقام نظر،
ٔ
حکومت داری ّ
عرضه کرد ،بلکه به توفیق الهی و حمایت فقهای دیگر و مردم آگاه ایران ،این نظریه را در مقام
اندیشه دینی و حوزه های علمیه از حاشیه به متن آمد.
عمل نیز پیاده نمود و از آن پس
ٔ
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امام راحل ضمن تأکید بر حفظ فقه س ّنتی ،معتقد بود که احکام اسالمی ،جز اندکی از آنها،
مربوط به جنبههای عمومی و سیاسی و تنظیم روابط اجتماعی جامعه است که اجرای آنها جز با
میسر نمیشود.
تشکیل حکومت ّ
امروزه حوزههای علمیه و فقهای عظام با انبوهی از پرسشها و ابهامات در زمینههای مختلف
اقتصادی ،سیاسی ،پزشکی ،رسانهای ،روابط بینالملل و...مواجه هستند که پاسخگویی فقه به
آنها فقاهت را وارد عرصهای جدید خواهد کرد.
ِ
تحول فقه
اگرچه هنوز زود است که شرایط جدید به وجود آمده را دوره ای جدید از سیر ّ
تحولی
بدانیمّ ،اما به یقین سرآغاز رویکردی تازه است که انتظار می رود در آینده ،فقه را با ّ
بزرگ مواجه سازد.

بیندیشیم و پاسخ دهیم
محدوده زمانی را در برمی گیرد و مهم ترین خدمتی
دوره فقه (عصر معصومان) چه
ٔ
 1نخستین ٔ
که در این دوره به فقه شد چه بود؟ دو کتاب ارزشمند این عصر کدام اند؟
درباره تأسیس علم اصول را بیان کنید.
 2دو نظریه
ٔ
 3دو جهت نیاز مسلمانان به اصول فقه را توضیح دهید.
 4خدمات شیخ طوسی به رشد و ارتقای فقه چه بود؟
 5علل اصلی طرد اصول فقه در دیدگاه فقهی اخباریان را توضیح دهید و دو کتاب مهم
حدیثی عصر اخباریان را نام ببرید.
 6دو ویژگی مهم مرحوم وحید بهبهانی چیست؟
 7نقش امام خمینی را در ارتقای جایگاه فقه بیان نمایید.
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اصول فقه ،عل ِم روش استنباط
فقه ،علم احکام عملی اسالم است که فقها در آن به استنباط
احکام شرعی می پردازند .اما چگونه می توان فهمید کدام استنباط
و فهم یک فقیه درست و کدام نادرست است؟ آیا فقها ابزاری
علمی برای سنجش این یافته ها در اختیار دارند؟ برای رسیدن به
این هدف ،چه مقدماتی در این علم مورد بحث قرار می گیرد؟
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در درس نخست گفتیم ،دانشی که به فقیه کمک می کند تا در مسیر استنباط احکام ،دلیل
شرعی را از دلیل غیرشرعی تشخیص دهد و حجت شرعی به دست آورد ،علم اصول فقه
است .اکنون ،در این درس به تعریف و بیان اهداف این علم می پردازیم و در درس های آینده با
مباحث و مسائل مطرح شده در این علم بیشتر آشنا می شویم.

الف) تعریف اصول فقه

در تعریف علم اصول فقه گفته اند« :اصول فقه علمی است که در آن از فرمول ها و قواعدی
ادله مربوطه استنباط کرد».
بحث می شود که به وسیله آنها می توان احکام و قوانین شرعی را از ٔ
واژه کلیدی آن را توضیح دهیم؛ یکی احکام و دیگری ادل ّه.
برای فهم بهتر این تعریف باید دو ٔ

 .1احکام
حکم شرعی عبارت است از «قانونی که از طرف خداوند برای نظام دادن به زندگی انسان
مجموعه حکم های شرعی احکام گفته می شود.
صادر می شود» .به
ٔ
توضیح اینکه انسان در زندگی خویش ،عالوه بر وظایفی که در قبال جسم و روح خود دارد،
رابطه متقابل است .طبیعت این وظایف و روابط متقابل ،خواه
با دیگران نیز دارای تعامل و ٔ
رابطه او با خانواده و جامعه و دولت ،یا از قبیل
رابطه انسان با خداوند متعال باشد یا ٔ
از قبیل ٔ
رابطه انسان با سایر موجودات،
رابطه یک جامعه با جوامع دیگر یا دولتی با دولت دیگر ،و ح ّتی ٔ
ٔ
همگی از طریق وضع آموزه هایی امکان پذیر است که بتواند رفتار انسان را سر و سامان دهد ،تا
هریک از این روابط با نقشی که ایفا می کند ،برای انسان از جهت فردی ،خانوادگی ،اجتماعی
و حکومتی ،خیر و سعادت به ارمغان بیاورد.
در فقه به
مجموعه قوانینی که تمامی زمینههای زندگی بشر را در بر میگیرد و خداوند متعال به عنوان
ٔ
وسیله آنها رفتار انسان را نظام میبخشد« ،احکام اسالمی» گفته میشود.
یگانه قانونگذار ،به ٔ
خداوند متعال در قرآن کریم هر حکم مغایر با احکام الهی را «حکم جاهلیت» معرفی کرده،
می فرماید:
الجاهلِیةِ یبغو َن و من اَحسن ِمن ال ّٰل ِه حکما لِ َقو ٍم ِ
ِ
کم
یوقنو َن».1
ُ ً
َ ُ َ
َّ َ
َ َ
« َا َف ُح َ
آیا خواهان حکم جاهلیتاند؟ و برای اهل یقین چه حکمی بهتر از حکم الهی است؟

آیه .50
.1
سوره مائدهٔ ،
ٔ
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از دیدگاه اصول فقه ،حکم شرعی بر دو نوع است :حکم واقعی و حکم ظاهری.
الف) حکم واقعی

گاهی فقیه در راه کشف حکم یک موضوع و مسئله ،به قانونی دست می یابد که واقعاً از طرف
قانونگذار ،یعنی خداوند متعال ،برای آن موضوع وضع شده است .به چنین حکمی «حکم
واقعی» گفته می شود.
مالحظه اوضاع و شرایط
حکم واقعی ،خود بردو نوع است .گاهی حکم به دست آمده با
ٔ
خاص و ویژه و تنها برای چنین شرایطی وضع شده؛ اما گاه به صورت مطلق و بدون لحاظ
شرایط خاص ،وضع گردیده است .درصورت نخست ،حکم به دست آمده را «حکم واقعی
ثانوی» و درصورت دوم «حکم واقعی اولی» می گوییم.
برای مثال رفتن به سفر ،به خودی خود امری مباح است ،اما اگر سفری موجب آزردگی پدر
یا مادر شود حكم واقعی آن حرمت است .پس حكم واقعی ِ
اولی مسافرت ،اباحه و حكم واقعی
ِ
ثانوی آن ــ در شرایط مذكور ــ حرمت است.

فعالیت
ّ

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

ب) حکم ظاهری

گاهی فقیه به رغم جست وجو در منابع فقه ،به حکم واقعی دست پیدا نمی کند و نمی تواند
برای حکم آن دلیلی بیابد و از این رو در حالت شک قرار می گیرد .بنابراین برای اینکه مکلّفین
در مقام عمل سرگردان نمانند ،شارع مقدس برای آنان حکم دیگری را پیش بینی کرده که به آن
«حکم ظاهری» گفته می شود .به عبارت دیگر حکم ظاهری حکمی است که برای هنگام جهل
به حکم واقعی در نظر گرفته شده است.
برای مثال وقتی مکلّف نسبت به حرمت عملی شک میکند و با وجود جستوجوی فراوان دلیلی
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الل َح ّت ٰی تَعلَ َم
برای آن نمییابد ،یک قاعده یا دلیل به یاری او میآید و میگوید« :كُ ُّل َش ٍیء هُ َو ل َ َك َح ٌ
رام ِب َع ِینه»1؛ یعنی هر چیزی حالل است مگر اینکه یقین پیدا کنی حرام است .فقیه با یافتن این
َان َّ ُه َح ٌ
ٰ
دلیل ،با خاطری آسوده حکم به حلّیت آن عمل صادر میکند ،زیرا میداند ــ حتی اگر عمل مذکور در
عالم واقع حرام باشد ــ در پیشگاه پروردگار مسئول نخواهد بود و عقاب نخواهد شد
 .2ادلّه
«ادل ّه» جمع دلیل است و دلیل شرعی عبارت است از «منبعی که حکم شرعی را می توان از
آن به دست آورد».
حجیت داشتن آن است .به عبارتی دیگر ،هر دلیلی
آنچه در مورد دلیل شرعی اهمیت دارد ّ
که می خواهیم از آن احکام شرعی را استنباط کنیم ،حتماً باید حجت باشد؛ بدین معنی که نزد
عقل یا نقل یا هر دوی آنها معتبر باشد و بتوان به آن اعتماد و استناد کرد.
درباره حکم واقعی و حکم ظاهری سخن گفتیم .از آن مطلب می توان به طور
پیش از این
ٔ
ضمنی این نکته را فهمید که منبع حکم ظاهری با منبع حکم واقعی متفاوت است .در اینجا
می افزاییم که منبع و مصدر حکم واقعی را «دلیل اجتهادی» می گویند و ادله اجتهادی
عبارت اند از :قرآن ،سنت ،اجماع و عقل .منبع و مصدر حکم ظاهری را «دلیل فقاهتی» یا
«اصل عملی» می گویند که عبارت اند از :استصحاب ،برائت ،احتیاط و تخییر.
ادله اجتهادی ،خود بر دو نوع است :نخست ادله ای که مبتنی بر آیات و روایات (کتاب و
سنت) است و ما به آنها «ادله اجتهادی لفظی» می گوییم و دیگر ،ادله ای که ارتباطی با لفظ
ندارد و به آنها «ادله اجتهادی غیر لفظی» می گوییم و آنها عبارت اند از :اجماع و عقل.
وسیله آنها می توان
بنابراین اصول فقه علمی است که در آن از قواعدی بحث می شود که به ٔ
ادله
ادله اجتهادی (لفظی و غیرلفظی) و ٔ
احکام شرعی را ،اعم از واقعی و ظاهری از منابع و ٔ
فقاهتی استنباط کرد.
لفظی :کتاب و سنت

اجتهادی

ادله
فقاهتی
 .1کلینی ،محمدبند یعقوب؛ کافی ،ج  ،10ص .542
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غیرلفظی :اجماع و عقل
استصحاب ،برائت ،احتیاط ،تخییر

ب) هدف علم اصول فقه

در آیات و روایات ،حکم هر امریا واقعهای بهطور جزئی بیان نشده ،زیرا امور و وقایع به حسب زمان
همه این پدیدهها و حکم آنها وجود
و مکان و شرایط مختلف ،شکلهای متفاوتی دارند که امکان بیان ٔ
ندارد؛ بلکه بسیاری از این مقررات به صورت سلسلهای از اصول ،کلیات و قواعد بیان شده است که
توسل به آنها و با رجوع به منابع و مدارک معتبر کشف کند .به این عمل
فقیه باید حکم هر مسئله را با ّ
فقیه؛ یعنی «به کاربردن تمام کوشش و توان برای استخراج احکام از منابع اصلی» ،اجتهاد میگویند.
که عبارت است از :به نظم درآوردن فهم و درک احکام و روش استخراج و استنباط آنها؛ و بدین
منظور ،به تدریج علمی ایجاد شد که به «اصول فقه» شهرت یافت .این علم در حقیقت «علم دستور
استنباط» است که روش صحیح استنباط از منابع را به ما میآموزد.
می توان اصول فقه و نوع کمکی را که این علم به فقه و دستیابی به احکام شرعی می کند ،در
دو مطلب خالصه کرد:
 .1تنظیم روش صحیح استنباط :نقشی را که اصول فقه در دستیابی به احکام ایفا می کند،
مجموعه قواعدی
رابطه میان «منطق» و «علوم عقلی» تشبیه نمود .می دانیم که منطق
ٔ
میتوان به ٔ
است که با به کاربستن آن ،انسان می تواند از خطاها و لغزش هایی که در مسیر اندیشیدن و
نتیجه صحیح دست یابد .اصول فقه نیز علمی دستوری
استدالل قرار دارد مصون بماند و به ٔ
است و وسیله ای است برای استدالل و اندیشیدن درست در فقه ،تا از خطاهایی که ممکن
است در راه استنباط احکام دامن گیر فقیه شود جلوگیری کند.
پس همان گونه که منطق ،روش اندیشیدن در علوم عقلی است ،اصول فقه نیز روش اندیشه
الص ٰلو َة» (نماز را بر پادارید)
قیموا َّ
و استدالل در فقه است .مثال ً برای اینکه از عبارت قرآنی « َا ُ
وجوب نماز را به دست آوریم ،نخست باید بدانیم که آیا فعل ِ
امر « َاقیموا» داللت بر وجوب
«ص ٰلوة» در قرآن ،همین نماز
می کند یا بر استحباب؟ همچنین باید بدانیم که آیا مراد از لفظ َ
مصطلح است یا نماز دیگری؟ علم اصول به این پرسش ها پاسخ می دهد.
 .2تبیین پیش فرضهای استنباط :اصول فقه همچنین متکفل بحث از مقدمات و
پیش فرض هایی است که فقیه قبل از ورود به فقه میبایست پاسخی برای آنها یافته و موضع
خود را در قبال آنها معین نموده باشد ،تا بتواند به استنباط احکام بپردازد.
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مثال ً پاسخ به این پرسش ها که:
ــ آیا مجتهد مجاز است برای استنباط حکم شرعی مستقیماً به قرآن مراجعه کند؟
ــ آیا رجوع به قرآن تنها برای معصوم جایز است؟
ــ کدام دسته از روایات معتبر است و می تواند منبع استخراج حکم شرعی باشد؟
ــ اگر حکم مسئلهای را در آیات و روایات و ِ
عقل قطعی نیافتیم ،چه راهی برای برون رفت
از این تنگنا پیش بینی شده است؟
تقدم و تأ ّخر
ــ برای استنباط احکام ،مجتهد ابتدا باید سراغ کدام دسته از ادل ّه برود و ترتیب ّ
ادل ّه چگونه است؟
اینها و پرسش های فراوان دیگر ،مسائل و پیش فرض هایی است که باید قبل از ورود به
عملیات استنباط پاسخ داده شود و اصول فقه متک ّفل پاسخ به این مسائل است.
آنچه بیان شد ،اهمیت و جایگاه اصول فقه را در به دست آوردن احکام شرعی و وظایف
فلسفه تأسیس این علم است.
عملی نشان می دهد و این اصلی ترین
ٔ
قواعد اصول فقه در علوم دیگر نیز کاربرد دارد.مثال ً حقوق دانی که در جهت وضع قوانین
بهره فراوانی از این علم
یا تحلیل و تفسیر صحیح قوانین موجود تالش می کند ،می تواند ٔ
ببرد .از این رو اساتید حقوقی که از این علم بهره وافی دارند ،در میان دیگر حقوق دانان از
جایگاه ویژه ای برخوردارند .در درس های آینده نمونههایی از استفاده علم اصول در حقوق
را مشاهده خواهید كرد.
همچنین در اصول فقه قواعدی (مانند قواعد مبحث الفاظ) وجود دارد که در فهم هر متن
علمی و استدالل به مطالب موجود در آن می تواند به کار آید؛ مثال ً مفسری كه درصدد تفسیر
آیهای از قرآن است ،باید بداند كه الفاظ آن آیه ،در چه معنایی ظهور دارد؛ كه این منوط به
دانستن مباحث اصولی در این باره است.
در درسهای آینده ،در دو ِ
شیوه
ادله اجتهادی و ٔ
بخش ٔ
ادله فقاهتی ،به طور کاربردی با ٔ
وسیله قواعد اصولی آشنا میشویم .به این منظور ،پس از معرفی و
استنباط حکم شرعی به
ٔ
آشنایی با یکی از قواعد اصول فقه ،نمونهای از متون فقهی را که در آن برای استنباط یک حکم
شرعی از آن قاعده استفاده شده است ،میآوریم.
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بیندیشید و پاسخ دهید
1
2
3
4
5

سه اصطالح حکم شرعی ،اصول فقه و اجتهاد را تعریف کنید.
اقسام حکم واقعی را نام ببرید و تعریف کنید.
حکم ظاهری چگونه حکمی است؟ توضیح دهید که چه زمانی از آن استفاده می شود؟
ادله فقاهتی و ّادل ّٔه اجتهادی را نام ببرید.
ٔ
اصول فقه در جهت دستیابی به احکام شرعی چگونه به مجتهد کمک می کند؟
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بخش دوم

آشنـایی با ادلّـهٴ اجتهـادی
و نقـش آن در استنباط احکـام
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کتاب (قرآن)

ادله لفظی
اول
فصل ّ
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برنامه زندگی دنیوی و اخروی
قرآن کتابی الهی است که در آن خداوند ٔ
انسان را فرو فرستاده است .براین اساس ،آیا می شود زندگی عملی
مثابه قانون اساسی
انسان ها به دور از قرآن کریم باشد؟! آیا قرآن که به ٔ
اسالم به شمار می رود به موضوعات فقهی هم پرداخته است؟

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

فعالیت 1
ّ

از سوی

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

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

آیات االحکام

درباره احکام فقهی وجود
مفسران مشهور است که در قرآن حدود پانصد آیه
میان علما و ّ
ٔ
دارد که آنها را «آیات االحکام» می نامند.
تفسیر قرآن کریم انواع مختلفی دارد که یکی از آنها «تفسیر موضوعی» است .در تفسیر
مفسر تنها به تفسیر آیات مربوط به یکی از موضوعات قرآن کریم ــ همچون آیات
موضوعیّ ،
اخالقی ،آیات معارفی ،آیات قصص و داستان ها ــ میپردازد .تفسیر آیات االحکام نیز یکی از
مفسر ،آیاتی را که میتوان از آنها حکم شرعی استنباط
اقسام تفسیر موضوعی است که در آنّ ،
کرد ،جمع آوری و تفسیر می کند.

فعالیت 2
ّ

درباره یکی از کتابهای معتبر آیات االحکام
با کمک دبیر خود
ٔ
تحقیق کنید و آن را در کالس برای سایر دانش آموزان معرفی
نمایید.
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آیات االحکام مشتمل بر موضوعات مختلف فقهی است که فهرستی از آنها را از نظر
میگذرانیم:
 1آیات عبادی؛ مانند آیاتی که
درباره نماز ،روزه ،حج ،زکات ،خمس و ...نازل شده
ٔ
است.
 2آیات حقوقی ،مانند احکام خرید و فروش ،رهن ،اجاره ،وصیت ،معاهدات با سایر
حکومتها و. ...
 3آیات مربوط به ازدواج ،طالق ،حجاب و عفاف ،حقوق زن و مرد ،ارث و. ...
 4آیات جزایی؛ مانند حدود ،قصاص و دیات
 5آیات مربوط به مواردی نظیر خوردنیها ،نوشیدنیها ،نجاسات و طهارات.
نوشته
در ادامه با شرح یک نمونه از آیات االحکام ،برگرفته از کتاب «فقه القرآن»
ٔ
قطب الدین راوندی ،آشنا میشویم.

باب ب ِ
یان تَحری ِم ال َخم ِر
ُ َ

الم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل
عالی فی کِتابِ ِه الکَری ِم«ِ :ا َّن َما الْ َخ ْم ُر َو ال َْم ْی ِس ُر َو ْ َ
َ
قال ال ّلٰ ُه تَ ٰ
صاب َو ْال َْز ُ
النْ ُ
طان َف ِ
بوه لَ َع َّل ُك ْم ُت ْفلِحو َن».
َّ
اجتَن ُ
الش ْی ِ ْ
ِ
ِ
ی بْ ُن َی ْق ِ
َع ِن ال َخ ْم ِر،
موسى بْ َن َج ْع َف ٍر
طین َ
َح َّد َث َعل ُّ
قالَ :سا ََل ال َْم ْهد ُّی الْ َخلی َف ُة ،اَبَا ال َْح َس ِن َ
تاب ال ّٰل ِه تعالىَ ،ف ِا َّن ال ّن ِ
ِ
ی ُم َح َّر َم ٌة فی كِ ِ
ِ
ریم لَها.
َ ٰ
اَه َ
َ
اس ا َّنما َیع ِرفو َن ال َّن ٰه َ
ی َعنْها َو ال َی ْعرفو َن ال َّت ْح َ
ِ ِ ِ
قال لَ ُه ا َُبو ال َْح َس ِن ِ :ه َی ُم َح َّر َم ٌة فی كِ ِ
ی ُم َح َّر َم ٌة فی
عالىَ .ف َ
َف َ
تاب ال ّٰل ِه تَ ٰ
قال :فی َا ّی َم ْوض ٍع ه َ
كِ ِ
عالى یا اَبَا ال َْح َس ِن؟
تاب ال ٰ ّل ِه تَ ٰ
واحش ما ظَهر ِمنها و ما بطَن و ْ ِ
عالىُ « :قل ِا َّنما حرم ربِی الْ َف ِ
الث ْ َم َوَ .»...و
َف َ
قالَ :ق ْو ُل ال ّٰل ِه تَ ٰ
ْ
َ َّ َ َ ّ َ
ََ ْ َ َ َ َ
َ
اَما َقو ُل ُه «و ْ ِ
ِ
ك
الث ْ َم»َ ،ف ِا َّن ُه َیعنی بِ ِه الْ َخ ْم َر َة بِ َعینِها َو َق ْد َ
«ی ْسئَلونَ َ
قال ال ّٰل ُه تَ ٰ
عالى فی َمواض َع ُا َخ َرَ :
ّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع ِن الْ َخم ِر و الْمی ِس ِر ُقل فی ِهما اثْم َكبیر و م ِ
ِ ِ
ناف ُع لِل ّنا ِ
نى بِ ْالث ِم
س َو اث ْ ُم ُهما َا ْكبَ ُر م ْن نَفْع ِهما»َ .فا َّنما َع ٰ
َ
ْ
ٌ ٌ َ َ
ْ َ َْ
حراما عظیما و َقد سماها ال ٰ ّله تعالى َا ْخبث ْالَس ِ
قال ِ :ا َّن ا ََّو َل ما ُن ّ ِز َل فی تَ ْحری ِم
ماء ِر ْج ًسا .ثُ َّم َ
َ ً َ ً َ ْ َ ّ َ ُ َ ٰ َ َ ْ
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ك ع ِن الْ َخم ِر و الْمی ِس ِر ُقل فی ِهما ِا ْثم َكبیر و م ِ
ناف ُع لِل ّنا ِ
س َو ِاث ْ ُم ُهما َاكْبَ ُر ِم ْن
«ی ْسئَلُونَ َ َ
ْ
الْ َخ ْم ِرَ :
ٌ َ َ
ْ َ َْ
ٌ
نَ ْف ِع ِهما».
ِِ
ِ
ِ
الثْم ِمما ی ِجب ِ
ناب ُه .ثُ َّم نَ َزلَ ْت
وم بِتَ ْحری ِم الْ َخ ْم ِر َو َعلموا َا َّن ْ َ ّ َ ُ ْ
َفل َّما نَ َزلَ ْت ٰهذه ْال َی ُة ،ا ََح َّس الْ َق ُ
اجت ُ
ِ
ِ
آی ٌة ُا ٰ ِ
ِ
الشی ِ
طان
صاب َو اال َْز ُ
خرى َو ه َی َق ْو ُل ُه« :ا َّن َما الْ َخ ْم ُر َو الْ َم ْیس ُر َو االَنْ ُ
َ
الم ِر ْج ٌس م ْن َع َم ِل َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلی ُة ا ََش َّد م َن
ظ فی ال َّت ْحری ِم.
االولى َو َا ْغلَ َ
ٰ
اجتَن ُ
َف ْ
بوه لَ َع َّل ُك ْم ُت ْفلحو َن»َ .و كانَت ٰهذه َ
ِ ِ
ظ ِفی اآلیةِ
ِ
رید
رى َو كانَ ْت َا ْغلَ َ
ی َق ْو ُل ُه«ِ :ا َّنما ُی ُ
ٰ
ثُ َّم ث َ َّل َث بِ َآیةٍ ُا ْخ ٰ
َ
االولى َو ال ّثان َیة َو ا ََش َّد َو ه َ
ِ
داو َة َو الْبَ ْغضاءَ ِفی الْ َخ ْم ِر َو الْ َم ْی ِس ِر َو َی ُص َّدك ُْم َع ْن ِذ ْك ِر ال ٰ ّل ِه َو َع ِن
َّ
الش ْیطا ُن ا َْن یوق َع بَ ْینَ ُك ُم الْ َع َ
َّ ِ
اج ِتنابِها َو َف َّس َر ِعلَل ََها ا َّلتی لَها َو ِم ْن ا َْجلِها َح َّر َمها.
الصالة َف َه ْل َانْ ُت ْم ُمنْتَهو َن»َ .فا ََم َر بِ ْ
ِِ
ی الْمت َق ّ ِدمةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثُ َّم بَ َّی َن ــ تَعالٰى ــ تَ ْح َ
الرابِ َعة َم َع ما َد َّل َعل َْیه فی ٰهذه ْال ِ ُ َ َ
ریمها َو َك َش َف ُه فی ْال َیة ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ك
«ی ْس َئلونَ َ
بِ َق ْولهُ « :ق ْل ا َّنما َح َّر َم َر ّبِ َی الْ َفواح َش ما ظ ََه َر منْها َو ما بَط ََن َو ْالث ْ َم»َ .و ق ٰ َال فی ْال َیةَ :
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك
رامَ .و ٰذلِ َ
ـر َا َّن ْالث ْ َم فی الْ َخم ِر َو َغ ْی ِرها َو َا َّن ُه َح ٌ
بیر»َ .ف َخ َّب َ
َعن الْ َخ ْمر َو الْ َم ْیسر ُق ْل فیهما اث ْ ٌم َك ٌ
ِ
ِ
ٍ
اس َانْ ُف َس ُه ْم َعل َْیها
َراد ا َْن ُی ْف ِر َ
ض َف َ
َا َّن ال ٰ ّل َه تَ ٰ
عالى اذا ا َ
ریض ًة َانْ َزلَها َش ْی ًئا بَ ْع َد َش ْیءَ ،ح ٰ ّتى ُی َوط َّن ال ّن ُ
و یس ِكنوا ِالٰى اَم ِر ال ّٰل ِه و نَه ِی ِه فیها ،و ذٰلِ َ ِ ِ
الص ِ
واب لَ ُه ْم
عالى َو َو ْج ِه ال َّت ْدبی ِر َو َّ
ك م ْن ف ْع ِل ال ّٰل ِه تَ ٰ
َ ْ
َ ُْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ْخذ بِها َو َا َق َّل لنفا ِره ْم منْها.
لِ َیكونوا َا ْق َر َب الَى ْ َ
1
وى ِ
هاش ِم َّی ٌة.
َف َ
قال ال َْم ْه ِد ُّیٰ :ه ِذه َو ال ّٰل ِه َف ْت ٰ
ٰ
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تاریخ فقه
قطبالدین سعید راوندی از دانشمندان قرن ششم هجری بود .او در بیشتر رشتههای
تبحر و تخصص داشت .به قرآن و اهلبیت   عشق میورزید و در راه نشر
علوم اسالمی ّ
عالقه او به این زمینه
درباره قرآن نشان از اهتمام و
تعدد آثارش
معارف آن پرتالش بودّ .
ٔ
ٔ
متعصبان دوران
دارد .همچنین دفاع از حریم عقاید شیعه و پاسخگویی به شبهه افکنان و ّ
حکومت پادشاهان سلجوقی ،وی را بر آن داشت تا در پی انجام وظیفه ،آثار ارزشمندی
را از خود به یادگار نهد.
از نوآوریهای راوندی تألیف کتاب «فقه القرآن» در موضوع آیات االحکام است .او
در این كتاب گران سنگ با جامعیتی کم نظیر تمام آیات قرآنی را كه به احكام فقهی مربوط
بوده است به ترتیب ابواب فقه دستهبندی كرده و آنها را در دو جلد به یادگار نهاده است.
از عجایب مربوط به این دانشمند جلیلالقدر آنکه پس از گذشت  8قرن از وفاتش،
هنگام تعمیر صحن مطهر حضرت معصومه با پیکر سالم و سیمای نورانیش مواجه
شدند.

بیندیشیم و پاسخ دهیم
 1در اصطالح اصول فقه «کتاب» به چه معناست و فرق آن با حدیث قدسی چیست؟
 2موضوعات مختلف آیات االحکام را نام ببرید.
 3تفسیر آیات االحکام چه نوع تفسیری است؟
 4متن عربی برگرفته از کتاب فقه القرآن را ترجمه کنید.
 5توضیح دهید که چگونه امام کاظم از دو آیه « ُقل ِانَّما حرم ال َف ِ
واح َش ما ظَ َه َر ِمنها َو ما
ٔ
ِ َ َّ َ
ِ
ِ
بیر» حرمت خمر را استنباط
ک
ثم
ا
ا
م
فیه
ل
الم ِیس ِر ُق
بَطَ َن َو اال َثم» و ٔ
آیه «یَسئَلو َن َ
ک َع ِن ال َخ ِمر َو َ
ٰ ٌ َ ٌ
کرده است.
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