ُس ّنت
ِتاب ِا ّل لِ ُتبَ ِّی َن لَ ُه ُم ا َّل ِذی
«و ما اَن َزلنا َعلَیکَ الک َ
َ
ِ
ِ
ِ
حم ًة ل َقو ٍم ُیؤمنو َن»
اختَلَفوا فیه َو ُه ًدی َو َر َ
(سورۀ نحل ،آیۀ )64

قرآن اولین و مهم ترین منبع استنباط حکم شرعی است ،اما برای استفاده
از آن می بایست توسط پیامبر
برای مسلمانان توضیح داده شود .از
این رو ،روایات ارزشمندی از پیامبر
و ائمه در باب احکام فقهی
برای ما باقی مانده که با تالش و مجاهدت بزرگان شیعه حفظ ،جمع آوری و
همه اخبار و روایات به یک مقدار دارای اعتبار ند؟ آیا
نقل شده است .آیا ٔ
همه روایات و اخبار به یک اندازه روشن و قابل فهم است؟
متن ٔ
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پس از قرآن مهم ترین منبع استنباط حکم شرعی ،احادیث و روایاتی است که با تالش و مجاهدت
علمای بزرگ شیعه حفظ ،جمع آوری و کتابت گردیده و تا امروز محفوظ مانده است .همچنین
اکثر جوامع روایی (دایرة المعارفهای حدیثی) را فقیهان و محدثان و راویان بزرگ برای رفع
نیازهای شرعی و فقهی گرد آورده اند.

بیندیشیم 1

1ـ تعریف س ّنت

درباره جایگاه س ّنت در
سوره نحل،
با مراجعه به آیات  44و 64
ٔ
ٔ
رابطه کتاب و س ّنت تحقیق کنید.
تبیین احکام شرعی و نیز
درباره ٔ
ٔ

سنت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم  .برای درک بهتر این تعریف واژههای
کلیدی آن را شرح می دهیم:
معصوم :معصوم در نزد شیعه کسی است که عصمت او با برهان ثابت شده باشد؛ و کسانی
فاطمه زهرا
مکرم اسالم ،
ٔ
که برهان بر عصمت آنان وجود دارد عبارت اند از :رسول ّ
و ائمه اثنی عشر .
قول معصوم :سخنانی است که معصوم در مقام قانون گذاری و بیان احکام فرموده
است.
فعل معصوم :رفتار عملی معصوم است که درمقام عمل به احکام انجام داده است؛ برای
در حجة الوداع
حج که بسیاری از آنها از عمل رسول اکرم
مثال مناسک و اعمال ّ
گرفته شده فعل معصوم شمرده می شود.
تقریر معصوم :اعمالی است که مسلمانان و مؤمنان در برابر معصوم انجام داده اند و
معصوم آن عمل را تأیید کرده است؛ مانند اینکه خرید و فروشی انجام شود و معصوم با
صحت آن را تأیید کند یا از جنس خریداری شده یا مبلغ شیء فروخته شده
سکوت خود ّ
استفاده کند؛ که همین دلیل صحت معامله است.

بیندیشیم 2

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

2ــ اعتبار س ّنت

انجام داده اند،

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

راه های وصول س ّنت

به سبب عوارض و حوادثی که وقوع آنها

احادیث یا اخبار ،از جهت طریقی که به دست ما رسیدهاند به دو قسم کلی تقسیم می شوند؛
مقطوع الصدور و غیر مقطوع الصدور.
الف) خبر مقطوع الصدور به خبری گفته میشود که ما به صدور آن از معصوم قطع و یقین
داریم .خبر مقطوع الصدور بر دو قسم است:
خبر متواتر؛ یعنی خبری که آن را در هر عصری ،از زمان معصوم تا زمان عمل کردن و
رجوع به آن برای استنباط حکم ،گروه بی شماری از راویان ،نقل کردهاند به گونه ای که
کذب یا تحریف یا اشتباه آن محال باشد .برای مثال دو حدیث ثقلین و غدیر متواترند و
کسی نمی تواند مدعی کذب و تحریف آنها باشد.

خبری که همراه با عواملی است که افادۀ قطع می کند :یعنی روایتی که اگرچه طریق آن به
حد تواتر نرسیده است ،اما نشانه هایی در آن وجود دارد که موجب قطع به صدور آن خبر
از معصوم می شود .همچون روایاتی که منطبق با آیات قرآن یا عقل قطعی هستند .مثال ً
ِ
الس َف ِر».1
صوم فی َّ
درباره ٔ
ٔ
روزه مسافر ،از امام صادق این روایت نقل شده است« :الی َ ُ
ِ
ِ
ِ
لی َس َف ٍر فَع َّدة ٌ من َای ّ ٍام
ع
و
ا
ا
ریض
م
م
ک
ن
م
کان
ن
م
ف
«
آیه
با
منطبق
روایت
این
مضمون
چون
و
ُ
َ
َ ً
ٔ ََ َ
َ ٰ
2
صحت صدور روایت میشود.
ُا َخ َر» است ،موجب اطمینان فقیه بر ّ

فعالیت 1
ّ

با کمک دبیر خود درباره خبری که همراه با عوامل و قرائنی است
افاده قطع می کند تحقیق کنید .آیا می توانید روایاتی را بیابید که
که ٔ
منطبق با آیات االحکام یا عقل قطعی باشند؟

حجت است ،زیرا ما را نسبت به صدور آن
واضح است که هر دو قسم خبر مقطوع الصدور ّ
از معصوم به یقین می رساند.
ب)خبرغیرمقطوعالصدور(خبرواحد):بهخبریکهیقینبهصدورشنداریم،خبرواحدمیگویند.
برای تعیین اعتبار چنین روایاتی ،اصول و قواعدی وجود دارد که علم اصول فقه ،علم
درایه یا دانش ِ
درایت حدیث و دانش رجال متضمن بیان آن اند.
از این سه علم ،هر یک پیش نیاز علم دیگر است؛ بدین معنی که علم رجال ،که عهده دار
بررسی تک تک راویان از جهت توثیق و تفسیق است ،برای علم درایت حدیث این زمینه را
فراهم می کند که حدیث را از جهت اطمینان به صدور یا عدم اطمینان به صدور تقسیم نماید؛
علم درایه نیز به نوبه خود این زمینه را برای علم اصول فراهم می سازد که روایت حجت را از
غیر حجت جدا کند.
ِ
ِ
راویان
سندی روایت ،ابتدا به علم رجال مراجعه می کنیم تا فرد فرد
بنابراین برای بررسی
یک حدیث را از جهت موثق و غیرموثق بودن بشناسیم.
حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه ،ج  ،10ص .198
ّ .1
آیه .184
بقره،
سوره
.2
ٔ
ٔ
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آنگاه به علم درایه مراجعه می کنیم تا با توجه به یافته هایمان از علم رجال ،نوع حدیث را از
1
جهت میزان اعتماد به آن حدیث و اطمینان نسبت به صدور آن از معصوم ،معلوم کنیم.
در مرحله سوم برای اینکه معلوم شود روایت مزبور با توجه به نوع آن حجیت دارد یا نه ،به
علم اصول فقه رجوع می نماییم.
الصدور
خبر مقطوع ّ
ط ُرق وصول روایت

خبر متواتر
خبر همراه با قرائن

الصدور (خبر واحد)
خبر غیرمقطوع ّ

3ـ بررسی متن قرآن و س ّنت

درباره
درباره اعتبار و سندیّت قرآن تفاوت زیادی با روش تحقیق
اگرچه روش تحقیق
ٔ
ٔ
درباره معنا و داللت متن ،هیچ فرقی میان
اعتبارسنجی س ّنت دارد ،اما در بررسی و تحقیق
ٔ
ِ
این دو منبع نیست و قواعدی که برای بررسی داللت هم سنت و هم قرآن به کار میآید یکسان
است .زیرا جمالت و تعابیری که در آیات و روایات وجود دارند ،در داللت خود بر معنا بر دو
نص در آن معنا هستند و یا ظهور در معنا دارند.
قسم اند :یا ّ
نص در
هرگاه لفظی تنها بر یک معنا داللتکند و جز آن هیچ معنای دیگری نداشته باشدّ ،
آن معناست .اما اگر آن لفظ بر بیش از یک معنا داللت کند ،ولی داللت آن بر یکی از معانی از
سایر معانی قوی تر باشد ،میگویند این لفظ ظهور در آن معنا دارد یا در آن معنا ظاهر است.
در بررسی داللت ِ
نص مشکل چندانی نداریم؛ زیرا با وجود تصریحی که در لفظ روایت یا
متن ّ
آیه وجود دارد ،هیچ شکّی نسبت به مراد و منظور آن باقی نمیماند و به معنای آن قطع پیدا میکنیم.
درباره جهاد در راه خدا فرموده است:
به عنوان مثال قرآن کریم
ٔ
«ک ُِتب علَیکُم ِ
ُره لَکُم».2
الق ُ
تال َو ُه َو ک ٌ
َ َ ُ

 .1در دانش درایت حدیث روایت را به انواع و اقسامی نظیر صحیح ،حسن ،موثّق ،ضعیف و ...تقسیم می کنند.
آیه .216
.2
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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ِ
نص در
از این ٔ
جمله قرآن میفهمیم که جهاد بر مسلمانان واجب است؛ زیرا لفظ «کُت َب» ّ
درباره آن محتمل نیست و تنها منحصر در همین معناست.
وجوب است و هیچ معنای دیگری
ٔ
1
الة»  .در این جمله از آنجا که
قیموا َّ
الص َ
اما قرآن کریم در جای دیگری می فرمایدَ « :ا ُ
«اقیموا» یک فعل امر است هم می تواند داللت بر وجوب نماز داشته باشد و هم داللت بر
استحباب آنّ ،اما از میان معانی و دالالت مذکور ،داللت فعل امر بر وجوب ـ چنان که پس از
الة» ظهور در وجوب نماز دارد.
قیموا َّ
الص َ
این خواهیم گفت ــ قویتر است .لذا می گوییمَ « :ا ُ
ممکن است این پرسش به ذهن خطور کند که از کجا معلوم است که خداوند متعال در این
صیغه امر ،معنای ظاهر (وجوب) را قصد کرده باشد؟ در پاسخ میگوییم :این
آیه ،از میان معانی ٔ
قاعده کلی ُعقالیی است که میگوید« :هرگاه شک کردیم که متکلّم از کالم
به سبب وجود یک
ٔ
خود معنای ظاهر را قصد کرده است یا معنای غیر ظاهر را ،سخنش را بر معنای ظاهر حمل
میکنیم» .به این قاعده «اصالة الظّهور» گفته می شود.
بنابراین میتوان این گونه نتیجه گرفت که امر « َاقیموا» ظهور در وجوب دارد و اصل بر این
قرینه واضحی خالف
آیه مذکور نیز در معنای ظاهرش به کار رفته است ،مگر اینکه ٔ
است که در ٔ
آن را ثابت کند؛ و چون هیچ قرینه ای بر خالف معنای ظاهر وجود ندارد پس این جمله داللت
بر وجوب نماز دارد.

فعالیت
ّ

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

َیدیکُم ِالَی الم ِ
ِ
الف) َف ِ
راف ِق.
اغسلوا ُو َ
َ
جوهکُم َو ا َ

ـر َم ال ّ ِرباءَ.
یع َو َح َّ
ب) ا ََح َّل ال ّٰل ُه البَ َ
ِ
ج) ِاذا ِ
ِ
نودی لِ َّ ِ ِ
لی ِذک ِر ال ّٰل ِه َو َذ ُروا
لصالة من َیو ِم ُ
الج ُم َعة َف َ
َ
اسعوا ا ٰ

یع.
البَ َ

ید البَـ ّ ِر ما ُدم ُتم ُح ُر ًما.
د) ُح ّ ِر َم َعلَیکُم َص ُ
لیال.
یل ِا ّل َق ً
هـ) ُق ِم ا َّل َ
آیه .43
.1
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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درباره کشف ظهور الفاظ است.
ادله لفظی بیشترین مباحث
بنابر آنچه گفته شد ،در مبحث ٔ
ٔ
از این رو دانشمندان علم اصول ،قواعدی را برای تعیین و تشخیص ظواهر الفاظ وضع
کرده اند که در درسهای آینده با آنها آشنا میشویم.

بیندیشید و پاسخ دهید
1
2
3
4
5

س ّنت را تعریف کنید و واژه های کلیدی آن را توضیح دهید.
خبر مقطوع الصدور را تعریف کنید و انواع آن را بیان کنید.
رابطه میان سه علم رجال ،درایت حدیث و اصول فقه را توضیح دهید.
ٔ
نص و ظاهر و تفاوت میان آن دو را با ذکر مثال بیان کنید.
دو اصطالح ّ
قاعده اصالة الظّهور چیست؟ آن را با مثال توضیح دهید.
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امر و نهی
الرسولَ لَ َع َّلکُم
َقیموا َّ
الصال َة َو آ ُتواال َّزکا َة َو ا ُ
«و ا ُ
َطیعوا َّ
َ
رحمو َن» (سورۀ نور ،آیۀ )56
ُت َ

ِ
لیل» (سورۀ م ّز ّمل ،آیات  1و )2
یل ِا ّل َق ً
الم َّز ّم ُلُ .ق ِم ا َّل َ
«یا ا َُّی َها ُ

در آیات و روایات دستورالعمل ها و گزاره های گوناگونی درباره
موضوعات مختلف به ما رسیده است .اما آیا همه آنها احکام الزامی
(واجب ــ حرام) را بیان می کند یا ممکن است در میانشان برخی
الزامی و برخی غیر الزامی (مکروه ــ مستحب ــ مباح) باشند؟ معیار
تشخیص آنها چیست؟
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در بیان احکام شرعی؛ جمالت عموماً به صورت امر و نهی یا باید و نباید ادا می شوند.
دانشمندان اصول فقه برای استنباط حکم شرعی از این جمالت ،ضوابطی را بیان کردهاند که
در این درس پس از آشنایی با بخشی از این ضوابط ،نمونههایی از برداشت حکم شرعی از
اوامر و نواهی را میآوریم.

الف) تعریف امر و نهی

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

ب) انواع امر و نهی

امر و نهی به هر تعبیری که معنای مذکور را برساند محقق می شود .این معنا به شکلهای
زیر می تواند ایجاد شود:
1
1ـفعل یا
الیتیمِ ِا ّل ِبالَّتی ِهی
قیموا َّ
الة» و «الت َ َقربوا َ
ٔ
الص َ
صیغه امر و نهی :مثل « َا ُ
مال َ
َ
2
حس ُن» .
َا َ
2ـبه صورت ماده امر و نهی :مثال ِ«ا َّن اللّٰه یأمرکُم َان تُؤ ُّدوا اال َ ِ
مانات ِال ٰی َا ِهلها» .3در این آیه به
َ
ٔ
َ َ ُُ
جای آنکه گفته شود« :امانت را به صاحبش برگردانید» فرموده است« :خداوند شما را به
جمله امری استفاده کند
بازگرداندن امانات به صاحبانشان امر میکند» .یعنی به جای آنکه از ٔ
سول اللّٰهِ
هی َر ُ
از لفظ (ماده) امر استفاده کرده است .همچنین در روایت است که « َقد ن َ ٰ
4
ماده نهی استفاده شده است.
َعن ب َ ِیع َ
الغ َر ِر» که به جای ٔ
صیغه نهی از ٔ
5
3ـ اسم فعل :مثل « َعلَیکُم َان ُف َسکُم» .
آیه .43
.1
سوره بقرهٔ ،
ٔ
آیه .152
.2
سوره انعامٔ ،
ٔ
آیه .58
نساء،
سوره
.3
ٔ
ٔ
حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه ،ج  ،17ص .477
ّ .4
آیه .105
.   5
سوره مائدهٔ ،
ٔ
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4ـفعل مضارعی که به معنای امر یا نهی به کار رفته است :مثال ً در روایت است که از امام
صادق
درباره شخصی که از روی فراموشی با بدن نجس نماز بخواند پرسیده شد   و
ٔ
1
عید َصالتَه» (.نمازش اعاده می شود) یا باز هم از امام
آن حضرت در پاسخ فرمود« :ی ُ ُ
2
صادق نقل است که «الیسج ُد ِا ّل َعلَی اال َ ِ
رض» .
ُ َ
معنای امر و نهی منحصر در این شکلها نیست و هر شکلی از بیان که این معنا را برساند
مشمول امر و نهی است و در اصول فقه به همه آنها صیغه های امر و نهی می گویند .بنابراین
اصطالح امر و نهی در ادبیات عرب با همین اصطالح در اصول فقه متفاوت است.

فعالیت
ّ

در مورد هریک از صیغههای امر و نهی در اصول فقه د ّقت کنید.
آیا میتوانید برای هرکدام ،مثالهای دیگری در آیات و روایات
بیابید.

در فارسی نیز فعل امر گاهی به صورت مضارع التزامی بیان می شود .برای مثال ،در ماده
 490قانون مدنی می خوانیم« :مستأجر باید در استفاده از عین مستأجره به نحو متعارف رفتار
کند» .این گونه افعال در عربی ،اغلب به صورت امر غایب آورده می شوند .مثال ً قرآن میفرماید:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آتاه ال ّلٰ ُه»
« ل ُینفق ذو َس َعةٍ من َس َعته َو َمن ُقد َر ِرز ُقهَ ,ف ُلینفق م ّما ُ
آنکه امکانات وسیعی ٰ
دارد باید از امکانات وسیع خود انفاق کند و آنکه
تنگ دست است از آنچه خدا به او داده انفاق کند.
3

ج) داللت امر و نهی

شکلهای امر همگی ظهور در وجوب دارند و داللت بر وجوب می کنند .چنان که نهی نیز
ظهور در حرمت دارد .این داللت ،به حکم عقل است که اطاعت از امر خداوند متعال را الزم
همه عقال ،اجابت امر
می شمارد؛ زیرا اقتضای ٔ
مولویت چنین است .چنان که ٔ
رابطه عبودیّت و ّ
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 .  1کافی ،محمد بن یعقوب ،ج  ،6ص .424
حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه ،ج  ،5ص .344
ّ .  2
آیه .7
.3
سوره طالقٔ ،
ٔ

افراد باالتر همچون رؤسا و فرماندهان را بر زیردستان الزام آور میدانند.
مثال ً وقتی مدیری به کارمند خود یا فرماندهی به سرباز خود دستور می دهد که «فالن کار
را انجام بده» ،هر انسانی از این امر ،لزوم و وجوب انجام آن کار را درک می کند مگر اینکه
قرینه ای خالف آن وجود داشته باشد .این بدان خاطر است که «امر» ظهور در لزوم و وجوب
دارد .بنابراین هیچ مأموری نمی تواند با این عذر که «من گمان کردم انجام این کار خوب و
مستحب است ،نه الزم و واجب» از انجام مأموریت سر باز بزند و لذا چنین متخلفی مستحق
جمله ِ
امری خود استناد می کند.
تنبیه است؛ زیرا آمر برای اثبات تخلف مأمور ،به ظاهر ٔ
پس از درک این مطلب ،می افزاییم که شارع مقدس نیز برای وضع احکام اسالمی و سخن
گفتن با مؤمنان ،از همین قاعده استفاده کرده و هیچ روش جدیدی را درعالم تفاهم اتخاذ نکرده
است؛ زیرا در غیر این صورت فهم صحیح کالم شارع ناممکن می شد.

بیندیشیم

سول ِا ّل ِب ِل ِ
رسلنا ِمن َر ٍ
سان َق ِومه» ،بیان
آیه
ٔ
با تدبّر در ٔ
شریفه َ«و ما َا َ
ٰ
کنید که اگر شارع مقدس با روشی غیر از آنچه در بین انسان ها
معمول است سخن می گفت ،چه مشکلی پیش می آمد؟ چرا؟

اما ظهور امر و نهی در وجوب و حرمت مشروط به شرایط زیر است:
1ـاینکه امر و نهی از سوی فرد عالی به دانی صادر شود .بنابراین وقتی ما مثال ً از خداوند
متعال می خواهیم که « َاللّٰهم ِ
اشف کُ َّل َم ٍ
ریض» ،داللتی بر وجوب ندارد.
ُ َّ
2ـهمراه آن ،قرینه ای که صیغه را به معنای استحباب یا کراهت یا اباحه منصرف کند ،وجود
نداشته باشد .مثل اینکه در روایت آمده است:
ِ ِ
سباغا»1؛
خری ِا ً
ك َم َّر ًة َف َ
جه َ
ریض ًة َو ُا ٰ
«اغسل َو َ
یعنی صورتت را یک بار برای وجوب و یک بار به عنوان اکمال ،بشوی.

که با قرینه ِ«اسباغاً» می فهمیم که امر ِ«اغسل» در مورد شستن بار دوم ،داللت بر وجوب
نمی کند ،بلکه داللت بر استحباب دارد.
حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه ،ج ،1ص .313
ّ .1
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فعالیت
ّ

با کمک معلم خود مشخص کنید در موارد زیر ،فعل هر جمله داللت
بر وجوب دارد یا استحباب یا اباحه .دلیل هر یک را بیان کنید.
الة َفانتَ ِشروا ِفی اال َ ِ
رض و ابتَغوا ِمن فَ ِ
ضل
ِ 1فَاذا ُق ِض َی ِت َّ
الص ُ
َ
الل ِّٰه.
لیل.
ُ 2ق ِم ال َّ َیل ِا ّل َق ً
 3وقتی شما به هم کالسی خود می گویید :مدادت را بده.
 4پدری به فرزند خود می گوید :درس بخوان.
ــ آیا می توانید چند نمونه دیگر از افعال امر را که بر استحباب یا اباحه
داللت دارد ،از قرآن یا احادیث ذکر کنید؟

تطبیق فقهی

در دو متن زیر که برگرفته از کتاب ِ
نحوه استنباط احکام از اوامر
ُ
«المقنع» شیخ صدوق است ٔ
و نواهی موجود در آیات و روایات مشاهده میشود:
1

درباره حکم سهو در نماز میگوید:
صدوق
ٔ

ِاذا لَم تَد ِر ِ
الصال َة.
واح َد ًة َص َّل ْی َت َا ْم ِاثْنَتَ ْی ِن َفا َِع ِد َّ
ْ ْ
ِ
ِ
ْت ِفی ال َْم ْغ ِر ِب َفا َِع ْد.
ْت ِفی الْ َف ْج ِر َفا َِع ْدَ ،واذا َش َكك َ
َواذا َش َكك َ
قیلَ :و ا َْی َن ما
الص ِاد ُق
َع َّم ْن ال َی ْدری ِاثْنَتَ ْی ِن َص ّل ٰى َا ْم ثَـالثًاَ ،
«ی ُ
عید َّ
َو ُسئِ َل ّ
الصال َةَ .
قالُ :
الصال َة؟ َ ِ
ك ِفی ال َّث ِ
الث َو ْال َْربَ ِع».
ُر ِو َی َع ْن َرسو ِل ال ّل ِٰه
الی ُ
عید َّ
قال:ا َّنمٰا ذٰلِ َ
َ :ا ْل َفقی ُه ُ
ِ
ك علَى ال َّث ِ
الث َفابْ ِن َعلَى
َو ُر ِو َی َعنْ ُه « :اذا لَ ْم تَ ْد ِر ثَـالثًا َص َّل ْی َت ا َْو ا َْربَ ًعا َو َو َق َع َر ْأ ُی َ َ
ِ ِ
ال َّث ِ ِ
كَ ،فانْ َص ِر ْف َو َص ِ ّل
ك َعلَى ْال َْربَ ِعَ ،ف َس ّلِ ْم َو انْ َص ِر ْفَ .و ا ْن ا ْعتَ َد َل َو ْه ُم َ
الثَ .و ا ْن َو َق َع َر ْأ ُی َ
َركْ َعتَ ْی ِن َو َانْ َت جالِ ٌس».
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ِ
ِ
ِ ِ
وایـةِ الْ ُف َض ْی ِل
َو ا ْن َص َّل ْی َت َركْ َعتَ ْی ِن ِم َن الْ َمكْتوبَـة ثُ َّم نَ ِس َ
یت َف ُق ْم َت َقبْ َل ا َْن تَ ْجل َس فی ِهماَ ،ففی ِر َ
ِ
ـر َك ْع َو َق ْد تَ َّم ْت َصال ُت ُهَ ،و ِا ْن لَ ْم َی ْذك ُْر َح ّت ٰى َر َك َع
بْ ِن َیسا ٍر َع ْن اَبی َج ْع َف ٍر
َ
قالَ « :فل َْی ْجل ْس ما لَ ْم َی ْ
َفل َْی ْم ِ
ض فی َصالتِ ِه َف ِاذا َس َّل َم َس َج َد َس ْج َدتَ ْی ِن َو ُه َو جالِ ٌس».
َبوعب ِدال ّل ِٰه « :لَیس َعلَى ْ ِ
ظ َعل َْی ِه َم ْن َخلْ َف ُه َس ْه َو ُه بِ ّاتِفا ٍق ِمنْ ُه ْمَ ،و
الما ِم َس ْه ٌوِ ،اذا َح ِف َ
َو َ
قال ا َ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
مامَ ،و ال َس ْه َو فی َس ْهوٍَ ،و لَ ْی َس ِفی الْ َم ْغ ِر ِبَ ،و ال
لَ ْی َس َعلٰى َم ْن َخل َْف ْالما ِم َس ْه ٌو اذا لَ ْم َی ْس ُه ْال ُ
ِفی ا ْل َفج ِر ،و ال ِفی الـركْعتَی ِن ْالَولَتَی ِن ِمن ك ِ ُّل صالة ٍ سهو ،و ال سهو فی ِ
نافلَةٍَ ،ف ِا َذا ا ْختَل ََف َعلَى
َ
َّ ْ ْ
ْ َ
َّ َ ْ
َ ٌْ َ َ َْ
ِ
ِ
الح ِتیاط ْ ِ
ِ
ِ ِ
عاد ُة َو ْالَخْذُ بِالْ َج ْز ِم».
ال َ
ْالما ِم َم ْن َخلْ َف ُهَ ،ف َعل َْیه َو َعل َْی ِه ْم فی ْ ْ

درباره حرمت این عمل و لزوم
 2شیخ صدوق،همچنین به استناد آیات و روایات نهی از ربا،
ٔ
بازگرداندن مال ربوی میگوید:

ِ
ِ
ِ
ـر َّد َعل َْی ِه َاكْثَ َر ِمنْهاَ ،و ُه َو
الـر ُج ِل َع ْش َر َة َدراه َم َع ٰ
الر ُج ُل الَى َّ
ا ْعل َْم َا َّن ال ّ ِربا ُه َو َا ْن َی ْد َف َع َّ
لى ا َْن َی ُ
ِ
ِ
َقو ُل ال ٰ ّل ِه ع َّز و ج َّل« :یا اَیها ا َّلذین آمنُوا ا َّت ُقوا ال ٰ ّل َه و َذروا ما ب ِق ِ
نین َف ِا ْن
ُّ َ
َ َ َ
ْ
ی م َن الـ ّ ِربا ا ْن ُكنْ ُت ْم ُم ْؤم َ
َ َ
َ
َ َ
لَم تَفْعلوا َفأ َذنوا بِحر ٍب ِمن ال ٰ ّل ِه و رسولِه و ِا ْن ُتب ُتم َفلَ ُكم رؤوس اَموالِ ُكم»؛ ی ْعنی َا ْن یـر َّد آك ُلِ
ْ َ
ْ ُ ُ ْ
ْ ْ
َ
َ
َْ
َ ُ
َ
َ َ
ٰ
ال ِربا على ِ
صاح ِب ِه الْ َف ْضل ا َّلذی َا َخ َذه عن ر ْأ ِ ِ ِ
لى بَ َدنِ ِهَ ،عل َْی ِه َا ْن
َ
س مالهَ ،و ُر ِو َی َح َّتى ال َّل ْح ِم ا َّلذی َع ٰ
ّ َ ٰ
ُ َْ َ
1
َی َض َع ُه.
نَهى عن َاكْ ِل ال ِربا و َشهادةِ
الص ِاد ِق عن آبائِ ِه فی م ِ
َ « :ا َّن ُه
ناهی ال َّن ِب ّیِ
َو َع ِن ّ
َ
ٰ َْ
َ
َْ َ
ّ َ
ال ّزو ِر َو كِتابَةِ ال ّ ِربا».2

 .1شیخ صدوق ،المقّنع ،ص .373
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،18ص .127
 .2شیخ ّ
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تاریخ فقه
محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى ،مشهور به شیخ صدوق ،در سال  305هجرى
قمرى ،در خاندان علم و تقوى ،در شهر قم دیده به جهان گشود .پدرش از برجستهترین
علما و فقهاى بزرگ زمان خود بود که در قم پرچم زعامت و مرجعیت را بر دوش داشت.
شیخ طوسى مینویسد :على بن بابویه در نامهاى از حضور حسین بن روح ،نائب سوم
 ،تقاضا کرد تا از محضر حضرت ولی ّعصر
امام زمان
بخواهد براى او دعا
ناحیه آن حضرت این گونه
کند تا خداوند اوالد صالح و فقیه به او عطا نماید .پس از مدتى از ٔ
جواب رسید که به زودى از همسرت داراى دو پسر فقیه خواهى گشت؛ و بدین ترتیب شیخ
صدوق به دعا و پیشگویی آن حضرت متولد شد.
شیخ صدوق نزدیک به عصر ائمه مىزیست و با جمعآورى روایات اهل بیت
تشیع کرد.
و تألیف کتابهاى نفیس و با ارزش ،خدمات ارزنده و کمنظیرى به اسالم و ّ
مشهورترین اثر او کتاب من الیحضره الفقیه است که از کتب اربعه حدیثی شیعه به شمار
میآید.
وظیفه نشر احادیث آل محمد
او در سن  22یا  23سالگى پس از پدر بزرگوارش
ٔ
و هدایت ّامت را به عهده گرفت.
درباره شیخ صدوق مىگوید« :او دانشمندى جلیل القدر و حافظ احادیث
شیخ طوسى
ٔ
سلسله احادیث ،نقّادى عالى مقام به شمار مىآمد.
بود .از احوال رجال کامال ً آگاه و در
ٔ
بین بزرگان قم ،از نظر حفظ احادیث و کثرت معلومات ،مانند نداشت و در حدود سیصد اثر
تألیفى از خود به یادگار گذاشته است».
مبرزترین آنها برادرش حسین و همچنین فقیه
صدوق شاگردان فراوانی تربیت کرد که ّ
عالی مقام شیخ  مفید است .این عالم بزرگ در سال  381هـ .ق چشم از جهان فروبست
و در شهر ری به خاک سپرده شد؛ محلی که امروز به گورستان ابن بابویه مشهور است و
بزرگان بسیاری در آن به خاک آرمیده اند.
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بیندیشیم و پاسخ دهیم
 1امر و نهی را تعریف کنید.
 2امر و نهی ظهور چه معنایی دارند؟ این ظهور چگونه قابل اثبات است؟
 3شرایط ظهور امر و نهی را بیان کنید.
 4با دقت درمتن فقهی این درس ،که از شیخ صدوق نقل شد ،مواردی را که در آن ،به استناد
امر و نهی ،یک حکم فقهی استنباط شده است ،بیابید و ترجمه کنید.
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مفاهیم
وقتی شخصی می گوید «اگر همراه من تا خانه ام بیایی ،فالن کتاب
را به تو می دهم» ،از این سخن او دو معنا مستناد می شود .یکی اینکه
«اگر بیایی کتاب را به تو می دهم» و دیگراینکه «اگر همراه من تا خانه من
روزمره
نیایی آن کتاب را نمی دهم» .این معنایی است که در مکالمات
ٔ
مردم فراوان دیده می شود .اما آیا در آیات و روایات هم می توان چنین
روشی را مشاهده کرد؟
آیا چنین برداشت هایی معتبر است و آیا می توان در استنباط احکام
شرعی آن را به کار برد؟
این برداشت ها چند نوع هستند و چه شرایطی دارند؟
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رد و بدل میگردد ،عالوه بر معنایی که از مفاد عین کالم
در برخی از جمالتی که میان افراد ّ
نشده آن نیز معانیای میتوان برداشت کرد و به آن استناد
فهمیده میشود ،از مضمون بیان ٔ
نمود .مثال ً وقتی اعالم میکنند که «اگر برف ببارد مدرسه تعطیل است» ،عالوه بر آنچه در مفاد
این جمله وجود دارد ،از مضمون آن هم معنای دیگری قابل برداشت است و آن اینکه «اگر برف
جمله دوم را «مفهوم»
جمله نخست را «منطوق» و مدلول ٔ
نبارد مدرسه تعطیل نیست» .مدلول ٔ
جمله نخست میگویند.
ٔ
همین روش در برداشت از آیات و روایات نیز به کار میرود .در واقع در بحث مفاهیم میخواهیم
بدانیم که چه جمالت و عبارتهایی مفهوم دارند تا اگر در آیه و روایتی چنین تعابیری به کار رفت،
بتوان عالوه بر منطوق کالم از مفهوم آن نیز در استنباط حکم شرعی استفاده کرد.
درباره نماز مسافر آمده است:
مثال ً وقتی در روایتی
ٔ
ِ
وض ِع ا َّلذی التَسمع ِ
ُنت ِفی الم ِ
فیه االَذا َن ف َق ّ ِ
صر»
«اذا ک َ
َُ
َ
هرگاه به جایی رسیدی که دیگر صدای اذان شهر را نمیشنوی ،نمازت را
شکسته بخوان.
1

منطوق این کالم گویای این مطلب است :هنگامی که از شهر خارج شدی زمانی به تو مسافر
گفته خواهد شد که دیگر صدای اذان شهر را نشنوی .اما این کالم مفهوم نیز دارد و آن اینکه «اگر
در جایی هستی که هنوز صدای اذان شهر را میشنوی نمازت را شکسته نخوان».
حال سؤال این است که آیا تنها ِ
امر « َق ِ ّصر» که در منطوق روایت است ،حجت می باشد یا
ِ
اینکه نهی ِ«اذا کُنت ِفی ِ
ذان فَال ُت َق ِ ّصر» ــ که مفهوم آن میباشد ــ
َ
سم ُع فیهاال َ َ
الموض ِع الَّذی ت َ َ
َ
نیز حجت است؟

فعالیت 1
ّ

در تعریف مفهوم گفته اند« :مفهوم همان مدلول التزامی جمله
است» ،درحالی که منطوق معنایی است که جمله به «داللت مطابقی»
درباره این تعریف تحقیق کنید.
برآن داللت می کند.
ٔ

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

اقسام مفهوم

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

1ـ مفهوم موافق
مفهوم موافق عبارت است از «مفهومی که حکم آن با حکم موجود در منطوق یکسان
است» .بدین معنی که اگر حکم موجود در منطوق حرمت است ،حکم مفهوم نیز حرمت است،
و اگر وجوب است ،حکم مفهوم نیز وجوب می باشد و ما این حکم را به «طریق اولی» کشف
میکنیم.
مثال ً در قرآن درباره احترام به پدر و مادر می فرماید:
« َفالتَ ُقل لَ ُهما ُا ّ ٍ
ف».1

«اف» 2به پدر و مادرش نهی شده ،پس حرام است .و مفهوم موافق
در این آیه فرزند از گفتن ّ
آن این است که امور شدیدتر از «اف» ـ مثل توهین و ناسزاگویی ـ هم به طریق اولی حرام هستند.
چنان که دیدیم حکم مفهوم را به وسیله استناد به «طریق اولویّت» به دست آوردیم .از این رو به
مفهوم موافق «مفهوم اولویت» نیز گفته می شود و تردیدی نیست که این قسم جمالت مفهوم
دارند و تنها باید اولویت مفهوم بر منطوق ثابت شود .زیرا در بسیاری از موارد ادعای اولویت
میشود ،اما با دقت و تأمل بیشتر درمییابیم که این ادعا صحت ندارد.

آیه .٢٣
.1
سوره اسراءٔ ،
ٔ
آیه شریفه).
ذیل
المیزان،
تفسیر
به
کنید
(رجوع
است.
توهین
حد
کمترین
آن
و
رساند
می
را
انزجار
که
است
فعلی
اسم
اف
.2
ّ
ٔ
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فعالیت 2
ّ

با د ّقت در گفت وگوهای متداول میان مردم میتوان نمونههایی از
کاربرد مفهوم اولویت را مشاهده کرد .این نمونهها را بیابید و سه
مورد از آنها را بیان کنید.

تطبیق فقهی

عل ٔمه حلّی در کتاب «ارشاد االذهان» در باب لباس نمازگزار میگوید:
ّ

طاه ٍر ــ ِا ّل ما اس ُتثْنِى ــ مملوکٍ اَو م ْأذونٍ ِ
الصالةِ بِثَو ٍب ِ
فیهَ .فل َْو َص ّل ٰى
الع ْو َرةِ ِفی َّ
َ ْ
َی ِج ُب َستْ ُر َ
َ َْ
ْ
ْ َ
ِ
صوب عالِ ًما بِالْ َغ ْص ِب ،بَطَل َْت.
ِفی ال َْم ْغ

درباره منبع این حکمگفتهاند:
در توضیح این کالم،
ٔ

ط طَهارةِ ال َّثو ِب ِاج ِ
جوب ک َْو ِن ّ
اللِبا ِ
ِا ْش ِترا ُ
س َم ْملوکًا ا َْو َم ْأذو ًناَ ،و ِلَ َّن ال َّت َص ُّر َف
ماع ٌّ
ی َو کَذا ُو ُ
ْ
َ
ْ
ذن الْ َفح ِ
ِ
فی ما ِل الْ َغی ِر ال یجو ُز ِا ّل بِ ِـا ْذنِ ِه َع ْق ًل و نَ ْق ًل ،و ال یب ُع ُد ْ ِ ِ
َفاد ِعل ًْماَ .و
وى اذا ا َ
فاء بِ ْال ِ ْ ٰ
الکْت ُ
ْ َ
َ
َ َْ
ِ
ِمنْ ُه ِ
ِ
َالص ِ
[م َن ْ ِ
مى َح َر ٌج َوال َعلَى
َریمة ک َّ
الذ ِْن] ک َْو ُن ُه لِ َم ِن ْ
دیق« :لَ ْی َس َعلَى ْال َْع ٰ
اشتَ َم َل َعل َْیه ْال َی ُة الْک َ
لى َانْ ُف ِسکُم ا َْن تَ ْأکُلوا ِمن بیوتِکُم اَو ب ِ
ْال َْع َرجِ َح َر ٌج َوال َعلَى ال َْمری ِ
یوت آبائِک ُْم ا َْو
ض َح َر ٌج َوال َع ٰ
ْ ْ ُ
ْ ُ
ْ
یوت اَع ِ
یوت َا َخواتِکُم اَو ب ِ
یوت ِا ْخوانِکُم اَو ب ِ
یوت ُامهاتِکُم اَو ب ِ
ب ِ
مامکُم اَو ب ِ
یوت َع ّماتِک ُْم ا َْو
َّ
ْ
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
ْ ْ ُ
ُ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جاز َاک ُْل نَ ْف ِ
س
ُبیوت َا ْخوالک ُْم ا َْو ُبیوت خاالتک ُْم ا َْو ما َملَکْ ُت ْم َمفات َح ُه ا َْو َصدیقک ُْم» َ .فا َّن ُه اذا َ
الصال ُة فی ثَوبِ ِه ا َّل ِتی ِهی ِمن الْ ِع ِ
ِ
ِِ ِ ِِ
وابَ ،م َع
ـیةَِ ،ف َّ
َ
ماله َو ا ْعدامه بِالْک ُّل َّ
بادة َو َی ْح ُص ُل لَ ُه ْال َْج ُر َو ال َّث ُ
َ َ
ْ
2
ِِ ِ
ص و ال تَ َغ ُّی ٍر َی ُض ُّر ،بِال َّط ِ
ولى.
بَـقائِ ِه َع ٰ
ریق ْال ٰ
لى حاله م ْن َغ ْی ِر نَ ْق ٍ َ

2ـ مفهوم مخالف
برخالف مفهوم موافق ،در مفهوم مخالف حکم موجود در منطوق ،با حکم مفهوم یکسان
نیست؛ بلکه در سلب و ایجاب متفاوت اند.
آیه .٦١
.1
سوره نورٔ ،
ٔ
 .2اردبیلی ،احمد؛ مجمع الفائده و البرهان ،ج ،٢ص .٧٧
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مثال ً وقتی گفته می شود« :اگر گوسفند تذکیه نشده باشد ،گوشتش را نخور» ،از منطوق
(حلیت) خوردن گوشت گوسفند
این کالم حرمت خوردن گوشت و از مفهوم آن «عدم حرمت ّ
حلیت است.
مذکّی» فهمیده میشود .پس حکم در منطوق ،حرمت ولی در مفهوم ّ
مفهوم مخالف دارای اقسام متعددی است .به عبارت دیگر درباره انواع مختلفی از جمالت
ادعای مفهوم داشتن شده است؛ که ما در اینجا تنها به دو نوع از آنها که مهم تر از بقیه هستند
می پردازیم.
جمله جواب تشکیل شدهاند.
جمله شرط و یک ٔ
الف) مفهوم شرط :جمالت شرطیه از یک ٔ
جمله شرطیه متوقف و معلّق به وجود و حصول شرط است ،بنابراین
از آنجا که حکم موجود در ٔ
جمله شرطیه
منتفی شدن شرط موجب انتفای حکم میشود؛ و این همان مفهومی است که در ٔ
وجود دارد.
ِ
1
سه َشیءٌ» .مفهوم این کالم این
در کُ ّر لَم ی ُ َـن ِ ّج ُ
مثال ً در روایت آمده است که «اذا َ
کان ُ
الماء َق َ
است که چنانچه آب به قدر کر نباشد با برخورد به ًچیز نجس ،نجس می شود .دراین روایت
اگر چه منطوق کالم درباره حکم آب ّکر بود ،اما ما به وسیله مفهوم آن ،حکم آب غیر ّکر (قلیل)
را به دست آوردیم.
جمله شرطیه دارای مفهوم باشد سه
ـ شرایط مفهوم داشتن جملۀ شرطیه :برای اینکه ٔ
شرط الزم است:
رابطه میان شرط و جواب اتفاقی نباشد.
1ـ میان شرط و جواب مالزمه برقرار باشد؛ یعنی ٔ
واقعه شومی رخ میدهد ،نمیتوان
مثال ً وقتی صدای کالغی میآید و در آن لحظه اتفاقاً ٔ
واقعه شومی رخ خواهد داد»؛ زیرا میان صدای کالغ
گفت« :هرگاه صدای کالغ بیایدٔ ،
واقعه شوم مالزمه نیست.
و ٔ
2ـجواب متوقف و مترتب بر وجود شرط باشد؛ یعنی وجود شرط سبب ایجاد جواب شود.
3ـسببیت شرط برای جواب ،انحصاری باشد .یعنی جواب تنها با وجود شرط ،موجود
شود و سبب دیگری در تحقق آن دخیل نباشد؛ بنابراین وقتی گفته میشود« :اگر بخوابی
وضویت باطل میشود» ،نمیتوان چنین مفهومگیری کرد که «اگر نخوابی وضویت
باطل نمیشود» ،چون ممکن است سبب دیگری موجب بطالن وضو شود ،زیرا سبب
بطالن وضو منحصر در خوابیدن نیست.
 .1نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم ،ج ،١ص .١٠٦
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فعالیت 3
ّ

روایت زیر را ترجمه کنید و توضیح دهید که چگونه امام صادق   
جمله
شرطیه موجود در کالم امیرمؤمنان   استفاده کرده
ٔ
از مفهوم ٔ
است.

َلت اَبا ع ِ
الشاةِ ُتذبَ ُح َفال
بد ال ّل ِٰه
«عن اَبی بَصی ٍر َ
َع ِن ّ
قالَ :سا ُ
َ
َ
ک و یه ُ ِ
قال :ال تَأکُلِ ،ا َّن َعلِ ًّیا کا َن
َثیر َع ٌ
بیط؟ َف َ
تَ َح َّر ُ َ ُ َ
راق منها َد ٌم ک ٌ
1
ی ُ ِ
ِ
ین َفـکُل».
قول :اذا َرک ََض ِت ال ّ ِر ُ
الع ُ
جل اَو طَ َر َفت َ
َ

ب) مفهوم وصف :هرگاه موضوعی که برآن حکم بار شده است ،دارای قیدی (زمانی،
مکانی و )...باشد که در صورت انتفای قید مذکور حکم هم منتفی شود ،این جمله دارای
مفهوم است .مراد از وصف در اینجا هر قیدی است که بار می شود و تعلق حکم به موضوع
مشروط به وجود آن قید باشد.
طل
مثال ً در روایت،
«م ُ
ٔ
درباره کسی که از باز پرداخت قرض خود طفره می رود آمده است که َ
ِ
الغ ِن ِ ّی ظ ٌُلم»( 2دست دست کردن شخص دارا ،ظلم است) .در اینجا مماطله و دست دست
َ
غنی و دارا بودن است؛ یعنی حکم ظلم زمانی بر دست دست کردن و نپرداختن
کردن ،مقید به ٰ
قرض بار می شود که قرضگیرنده توان بازپرداخت قرض خود را داشته باشد و مفهوم آن این
بظلم».
است که «مطل الفقیر لیس ٍ
تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات ،تابعیت
ماده  989قانون مدنی می گوید« :هر ٔ
یا وقتی در ٔ
خارجی تحصیل کرده باشد ،تبعیت خارجی او کأن لم یکن است» ،مفهومش این است که با
رعایت مقررات ،تابعیت خارجی او محقق میشود.
علمای اصول معتقدند که جمالت وصفیه در اغلب موارد مفهوم مخالف ندارند ،مگر اینکه
قید و وصف مذکور شرط و سبب انحصاری برای حکم باشد؛ یعنی احراز شود که حکم بیان
شده در آیه یا روایت ،تنها زمانی به موضوع تعلق می گیرد و بر آن بار می شود که قید مذکور
 .1طوسی،محمد بن حسن؛ تهذیب االحکام ،ج  ،9ص .57
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وجود داشته باشد .مثال ً در روایتی از امام صادق

نقل شده است:

ِ ِ
السائِ َمةِ»
«اَل َّزکا ُة فی االبِ ِل َو البَ َق ِر َو ال َغنَ ِم ّ
زکات به شتر و گاو و گوسفند بیابان چر 2تعلق می گیرد.
1

که مفهوم آن چنین است« :به شتر و گاو و گوسفند غیرسائمه زکات تعلق نمی گیرد».
ّاما در بسیاری از موارد ،این شرایط برای وصف وجود ندارد؛ مثال ً در قرآن در بیان احکام
َمحرم و نامحرم ،یکی از اقسام زنان محرم را این گونه نام میبرد:
اللتی فی ُحجو ِرکُم»3؛
«و َربائِ ُبک ُُم ّ
َ
یعنی دختران همسرتان که در دامن شما پرورش یافتهاند.

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

تطبیق فقهی
1

علمه حلی در کتاب «قواعد» در باب احکام سجده میگوید:
ّ

ِ
ِ ِ
ـزید ُه بِ َق ْد ِر لَ ِبنَةٍ ال َغ ْی ُر.
ناء بِ َح ْی ُث ُیساوی َم ْو ِض ُع َجبْ َه ِت ِه َم ْو ِق َف ُه ،ا َْو َی ُ
َو َی ِج ُب فیه ا ْلِنْح ُ

علمه میگوید:
مرحوم محقق ثانی در توضیح این سخن ّ

ِ ِِِ
ِ
ِ ِ
ضوعةٍ
َو تَنْ ُ
الب َّد ا َْن َیکو َن َم ْو ِض ُع َجبْ َه ِته ُمسا ِو ًیا ل َم ْوقفه ا َْو زائِ ًدا َعل َْیه بِم ْقدا ِر لَ ِبنَةٍ َم ْو َ
قیح ُه َا َّن ُه ُ
على َاکْب ِر س ِ
ِ
وایـةِ َعبْ ِد ال ّٰل ِه بْ ِن ِسنانٍ َع ْن اَبی َعبْ ِد ال ّل ِٰه
طوحها ال َا ْز َی ُدِ ،عنْ َد َج ِ
َ ٰ َ ُ
َصحابِنا .ل ِر َ
میع ا ْ
قال ساَلْ ُت ُه ع ِن الس ِ
جود َعلَى ْال َْر ِ
قال«ِ :اذا کا َن َم ْو ِض ُع َجبْ َه ِتکَ ُم ْرتَ ِف ًعا َع ْن َم ْو ِض ِع
ض الْ ُم ْرتَ ِف َعةِ َف َ
َ ُّ
َ َ
ِ ِ 5
4
ِ
ٍ ْ
الش ْر ِط َی ُد ُّل َعلَى الْ َمنْ ِع ِم َن ال ّزائد.
ْهوم َّ
بَ َدنکَ َق ْد َر لَ ِبنَة َفال بَأ َس»َ .و َمف ُ
 .1قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج ،١ص .٢٥٧
وسیله علوفه ای که صاحب آنها تهیه می کند .براساس
به
یا
و
صحرا
در
چریدن
وسیله
 .2دام ها معموال ً به دوطریق تغذیه می شوند :یا به
ٔ
ٔ
این روایت ،زکات تنها به نوع نخست تعلّق می گیرد.
آیه .٢٣
.3
سوره نساءٔ ،
ٔ
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب؛ کافی ،ج ،٣ص .٣٣٣
 .5عاملی کرکی ،علی بن حسن؛ جامع المقاصد ،ج ،٢ص .٢٩٩
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علمه براساس مفهوم وصف موجود در روایت ،عدم وجوب قلع درختان و
 2در متن زیرّ ،
ساختمان از زمین غیر را استنباط نموده است .مسئله مزبور در ذیل این مبحث طرح میشود
که هرگاه فردی در زمین و ملک دیگری ،از روی غصب و ظلم ساختمانی بسازد یا درختی
بکارد ،بر او واجب است که ساختمان و درخت را از زمین قلع کند.

ِ
ِ
ِ
ایفاء ال َّثم ِن و ا َ ِ
الرجو َع فی
ـنى ،ثُ َّم َا ْفل ََس َقبْ َل
ا َذا ْ
رى ا َْر ًضا َف َغ َر َس فیها ا َْو بَ ٰ
اشتَ ٰ
َراد الْبائ ُع ُّ
َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ماء َو الْ ُم ْفلِ ُس َعلَى الْ َقل ِْع َو تَ ْفری ِغ ْال َْر ِ
ـیضاءََ ،ر َج َع فیها.
ا َْرضهَ ،فا ْن ا َّت َف َق الْ ُغ َر ُ
ض َو تَ ْسلیمها بَ ْ
و لَ ِو امتنع الْ ُغرماء و الْم ْفلِس معا ِمن الْ َقل ِْع لَم یجبروا علَی ِهَ ِ ،ل َّنه حین الْ ِب ِ
ناء َو الْ َغر ِ
س لَ ْم َیک ُْن
ُ َ
ْ َََ َ ُ َ ُ ُ َ ً َ
َ
َ ْ
ْ ُ َْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْهوم الْ َو ْصف فی َق ْوله « :لَ ْی َس لع ْر ٍق ظال ٍم َح ٌّق»َ ،ا َّن ُه اذا
ُمتَ َع ّد ًیا بهما ،بَ ْل َف َع َل ذٰل َ
ک ب َح ّ ٍقَ .و َمف ُ
1
لَ ْم َیک ُْن ظالِ ًما َفلَ ُه َح ٌّق.

تاریخ فقه

علمه حلی از فقهای قرن هشتم هجری قمری و از
حسن بن مطهرحلی معروف به ّ
برجستگان عالَم فقه به شمار میرود .او با هوش و ذکاوتی که داشت ،پیش از سن بلوغ به
مقام اجتهاد رسید و با پشتکار و ممارست در علوم مختلف از جمله فقه شیعه و اهل  تسنن،
اصول ،منطق ،فلسفه ،کالم و رجال صاحب نظر گردید و کتب فراوانی در این علوم به رشته
تحریر در آورد که کثرت آنها اعجاب برانگیز است.
عالمه این علوم را نزد برترین اساتید فراگرفت؛ علم فقه و اصول را نزد محقق  حلی،
دانش حدیث را در محضر سید بن طاوس و علوم عقلی را از خواجه  نصیرالدین طوسی.
جمله امتیازات وی
او همچنین فقه اهل تسنن را از بزرگان همین مذهب آموخت که این از ٔ
به شمار میرود.
حوزه حلّه را ،که
عالمه حلی پس از وفات استادش محقق حلّی(صاحب شرایع) زعامت
ٔ
در آن زمان مرکز فقه شیعه بود ،برعهده گرفت و نخستین کسی است که با لقب «آیت اللّٰه»
خوانده شده است .حضور او در دربار سلطان محمد خدابنده و مناظراتی که با علمای سایر
مذاهب برگزار کرد ،نقش مؤثری در رواج مذهب شیعه در ایران داشته است.
 .1عالمه حلّی ،حسن بن یوسف؛ تذکرة الفقهاء ،ج ،١٤ص ١٤٣؛ با تلخیص.
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عالمه کتب زیادی در فقه از خود به یادگار گذاشته
که معروفترین آنها تذکرةالفقهاء ،تبصرة المتعلمین و
قواعداالحکام است.
تنوع بخشیدن به تألیفات فقهی ،بیان فقه در سطوح
و قالبهای گوناگون و براساس نیازهای مختلف ،از
ویژگیهای این عالم جلیل القدر میباشد که او را در
دنیای علم ممتاز نموده است.

بیندیشید و پاسخ دهید
 1با مثالی بیان کنید که مراد از «مفهوم» چیست؟ چگونه می توان از مفهوم کالم حکم شرعی
را استنباط کرد؟
 2مفهوم موافق را تعریف کنید و برای آن مثالی بزنید.
 3متن فقهی مرتبط با مفهوم موافق را ترجمه کنید .در این متن ،چگونه از «طریق اولویت»
در استنباط حکم شرعی استفاده شده است؟
 4مفهوم مخالف را با ذکر مثال تعریف کنید.
 5شرایط مفهومدار ِ
جمله شرطیه چیست؟
بودن ٔ
 6مفهوم وصف را با ذکر مثال توضیح دهید.
درباره مفهومدار بودن وصف چیست؟ توضیح دهید.
 7نظر اصولیان
ٔ
 8حکم فقهی استنباط شده بر اساس مفهوم شرط و مفهوم وصف را در متن های فقهی
درس بیان کنید.
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مقید
عام و خاص ،مطلق و ّ
ممکن است در مدرسه مدیر به شما دستور دهد که «دانش آموزان
را به اردو ببرید».
آیا با توجه به اینکه لفظ «همه» در این دستور به کار نرفته است
می توان گفت که تمامی دانش آموزان مشمول آن هستند؟
نحوه بیان دستورات مدیر می تواند
آیا فضای حاکم بر مدرسه و ٔ
شما را در تشخیص منظور او در این باره کمک دهد؟ مثال ً شرایطی
حاکم باشد که احتمال دهید منظور او تنها دانش آموزان ممتاز
است.
آیا در احکام و دستورات خداوند نیز این مسئله وجود دارد؟
راه های تشخیص صحیح در این شرایط چیست؟
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ادله لفظی بحث اصلی بر سر یافتن ظهور الفاظ است .یکی از
چنان که گفته شد ،در مبحث ٔ
الفاظ و ترکیبهایی که در آیات و روایات در بیان احکام شرعی فراوان به کار میرود ،تعابیری
است که از آنها شمولیت و کلیت حکم فهمیده میشود؛ مانند آیه « َاوفوا ِب ِ
همه
العقود» (به ٔ
ٔ
ُ
ّ
ّ
شمولیت دارند .در مثال مذکور ،هرگاه
کلیت و
ّ
پیمانها وفا کنید) .چنین جمالتی ظهور در ّ
دایره حکم کلّی (یعنی لزوم وفای به عقد)
شک کردیم که آیا برخی از انواع عقد و پیمان از ٔ
آیه شریفه ،شامل آن
خارجند یا خیر ،به ظهور آیه تمسک میکنیم و میگوییم :حکم مندرج در ٔ
دایره شمول حکم خارج کند.
عقد نیز میشود؛ مگر اینکه دلیل خاصی آن عقد را از ٔ
کلیت دارند بر دو نوع اند:
الفاظ و ترکیبهایی که ظهور در
شمولیت و ّ
ّ
1ـ الفاظ عام  .2الفاظ مطلق.
دایره شمول
در برابر الفاظ عام و الفاظ مطلق ،الفاظ یا جمالتی نیز هستند که افرادی را از ٔ
همه عقود را الزم شمرد،
آیه کریمه ،وفا به ٔ
عام یا مطلق خارج میکنند .مثال ً پس از اینکه ٔ
دایره حکمِ به لزوم وفا ،خارج
به دلیل خاصی برخی از انواع عقود مانند عقد عاریه یا هبه را از ٔ
«مخصص» گفته میشود و اگر در برابر
جمله دوم اگر در برابر عام قرار گیرد ،به آن
ّ
می سازدٔ .
«مقید» میگویند.
مطلق باشدّ ،
درباره عام و خاص و سپس
درباره مطلق و مقید میپردازیم:
اکنون ابتدا به توضیح
ٔ
ٔ

1ـ تعریف عام و خاص

«همه معلّمان» لفظی عام است و
«همه معلّمان را احترام کن»؛ تعبیر ٔ
وقتی گفته میشودٔ :
داللت می کند بر اینکه حکمِ لزومِ احترام ،جمیع افراد متعل ِّق «همه» (یعنی معلّمان) را دربرگرفته
است .به عبارت دیگر از اینکه لفظ «همه» بر سر «معلّمان» آمده است ،می فهمیم که حکم
1
کلمه «همه» برای همین معنا وضع
وجوب احترام شامل جمیع معلّمهاست ،زیرا در زبان فارسی ٔ
شده است.
بنابراین « عام» عبارت است از «لفظی که برای در برگرفتن همه افراد متعلّقش وضع شده
است».
اما در مقابل ،الفاظی وجود دارند که داللت بر شمول لفظ بر برخی از افراد متعلق خود
« .1وضع» در اصطالح یعنی قراردادن و اختصاص دادن یک لفظ برای یک معنا.
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می کنند ،یا حکم موجود در جمله ،تنها شامل بعضی از افراد موضوع میگردد؛ به چنین
الفاظی «خاص» می گویند.
همه فقرا را شامل
عض الفقراء» حکم وجوب اکرامٔ ،
مثال ً وقتی گفته میشودَ « :ا ِکرم ب َ َ
نمیشود.
شمولیت و
گاهی نیز الفاظی ،عام را از
عمومیت خارج میکنند ،که در این صورت ،عام
ّ
ّ
«همه فقرا را اکرام
ظهور خود را بر
عمومیت از دست میدهد .مثال ً اگر پس از اینکه گفته شدٔ :
ّ
ِ
«مخصص»
جمله اخیر که به آن
ّ
کن» ،این جمله هم اضافه شود که «فقرای فاسق را اکرام نکن»؛ ٔ
«همه فقرا» را از شمولیت انداخته است و آن را شامل برخی از افراد فقیر قرار
گفته می شودٔ ،
داده که عبارت اند از «فقرای غیرفاسق».
از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که استدالل به عموم عام تنها زمانی جایز است و
مخصص های احتمالی ،جست وجوی کامل به عمل
می توان به ظهور آن استناد کرد که
درباره ِ ّ
ٔ
آید و فقط پس از اطمینان از عدم آن ،می توان به ظهور عام در شمولیت استناد کرد.
این بدان خاطر است که در تاریخ شریعت اسالمی ،تبلیغ و تبیین احکام تدریجی بوده است؛
به گونه ای که در بسیاری از موارد حکم در ابتدا به صورت عام بیان شده ،اما پس از فَترتی از
زمان با حکم دیگری تخصیص خورده است.

فعالیت1
ّ

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

الفاظ عموم

از آنجا که ادل ّٔه ِ
لفظی احکام شرعی (آیات و روایات) به زبان عربی هستند ،برای آنکه بفهمیم
کدام یک از الفاظ داللت بر شمولیت می کنند و بر این معنا وضع شده اند ،باید به آگاهان زبان
عربی مراجعه کنیم .بر این اساس در زبان عربی الفاظ و تعابیری وجود دارد که داللت بر عموم
می کند ،که در ادامه برخی از آنها را نام می بریم:
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«کل» که در زبان فارسی به «همه» و «هر» ترجمه می شود :مثل «کُ ُّل ن َ ٍفس ِ
1ـ لفظ ّ
ذائ َق ُة
1
الم ِ
وت».
َ
ّ
عامه ،کافّه ،تمام ،دائماً و . ...
جمیع،
مثل:
باشد؛
کل
معنای
به
که
لفظی
هر
2ـ
ّ
معرف به «ال»؛ یعنی اسم جمعی که بر سر آن «ال» تعریف درآمده است ،مثل «احترم
3ـ جمع َّ
العلماء».
4ـ قرار گرفتن نکره در سیاق نفی یا نهی؛ یعنی در جمله ،اسم نکره مورد نفی یا نهی قرار
«الش ِ ِ
شتم َا َح ًدا».
عالی» .و مثال برای نهی مانند« :الت َ ُ
گیرد .مثال برای نفی همچونَ َ :
ریک للّٰه ت َ ٰ
(به هیچ کس ناسزا مگو).
در معادل فارسی مورد اخیر واژه «هیچ» به کار میرود.

فعالیت2
ّ

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

تطبیق فقهی

لمعه شهید
البهیه اثر شهیدثانی (شرح کتاب ٔ
الروضة ّ
متنی که در زیر میآید ،بخشی از کتاب ّ
ّاول) است .در این متن به خوبی چگونگی استناد به عام و خاص توسط این دو فقیه بزرگ
و استنباط حکم شرعی از آن را مشاهده میکنیم .قسمتهای داخل کمان اثر شهید ّاول و
قسمتهای دیگر ،شرح شهید ثانی بر آن مطالب است:

ف ال َّتل َِف اَو ح ِ
(یجو ُز ِعن َد ْال ِْض ِطرا ِر تَناو ُل الْمحر ِم) ِمن الْمیتةِ و الْ َخم ِر و َغی ِر ِهما ِ(عن َد َخو ِ
دوث
ْ
ْ ُ
ُ ُ َ َّ
َ
َ ََْ َ ْ َ ْ
ْ ْ
ض) اَو ِزیادتِهِ.
الْ َم َر ِ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ناولِها ِعنْ َد
َو ُم ْقتَ ٰ
ضى ٰه َذا ْالطْالق َع َد ُم الْ َف ْرق بَ ْی َن الْ َخ ْم ِر َو َغ ْی ِره م َن الْ ُم َح َّرمات فی َجوا ِز تَ ُ
آیه .٣٥
.1
سوره انبیاءٔ ،
ٔ
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قیل بِالْ َمنْ ِع ُمطْلَ ًقاَ ،و بِالْ َجوا ِز َم َع َع َد ِم
ْال ِْض ِطرا ِرَ .و ُه َو فی َغ ْی ِر الْ َخ ْم ِر َم ْو ِض ُع ِوفا ٍق ،ا َّما فیها َف َق ْد َ
ِ
قامها.
قیا ِم َغ ْی ِرها َم َ
لض ِ
ظاهر الْ ِع ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
و ِ
اضط َُّر
آیـةِ « َف َم ِن ْ
رورة ُمطْلَ ًقا َح ّت ٰى ل َّلدواء ،ل ُعمو ِم َ
ُ
َ
بارة َجوا ُز ا ْست ْعمالها ل َّ َ
َ
ِ 1
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
َثیر ٌة
ناول الْ ُم ْضطَ ّر الَ ْیهَ ،و ْ َ
َغ ْی َر ٍ
باغ َو ال عاد َفال اث ْ َم َعل َْیه» ا َّلدالة َع ٰ
لى َجواز تَ ُ
ال ْخ ُ
بار ک َ
2
حال.
ِفی ال َْمنْ ِع ِم ْن ِا ْس ِت ْعمالِها ُمطْلَ ًقا َح َّتى ْ ِ
الک ِْت ُ

تاریخ فقه
محمد بن جمال الدین مکی عاملی ،معروف به شهید اول ،از فقهای بزرگ امامیه در قرن
هشتم هجری قمری است که در منطقه جبل عامل واقع در جنوب لبنان به دنیا آمد.
وی در زادگاه خود به کسب معارف و فقه امامیه پرداخت ،سپس برای تکمیل دانش و
معارف به حلّه عراق مهاجرت کرد و از محضر فخرالمحققین فرزند عالمه حلّی کسب فیض
کرد .سپس به بغداد رفت و به تحصیل علوم عقلی پرداخت.
شهید اول عالوه بر فقه امامیه ،بر فقه مذاهب دیگر نیز مسلط بود ،تاحدی که از علما و
اساتید اهل تسنن نیز اجازه روایت دریافت نمود.
معروف ترین تألیف فقهی شهید اول کتاب اللُمعةالدمشقیه فی فقه االمامیه است که در
عین جامعیت از موجزترین کتب فقهی شیعه به شمار میرود ،به نحوی که هر یک ازعبارات
این کتاب بیان کننده نظر فقهی وی در یکی از فروعات و مسائل
فقهی است.
بر کتاب لمعه شروح بسیاری نوشته شده که شرح شهید ثانی
وض ُة البَ ِه َّیة معروف ترین آنهاست .این شرح ،که متن
الر َ
به نام َّ
اصلی کتاب لمعه را نیز در بر دارد از دیر باز تاکنون از جمله
کتاب های درسی حوزه های علمیه بوده است.

آیه .١٧٣
.1
سوره بقرهٔ ،
ٔ
 .2شهید ثانی ،زین الدین بن علی؛ الروضة البهیه (شرح لمعه شهید اول) ،ج ،٧ص ٣٢٩؛ با اندکی تلخیص.
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2ـ مطلق و مقید

شمولیت حکم برای جمیع
عام و مطلق ،هر دو در نتیجه ،دارای یک معنا هستند که همان
ّ
واسطه الفاظ عموم است که برای
افراد موضوع است .با این تفاوت که داللت عام برشمول به
ٔ
شمولیت و عموم وضع شده اند .اما داللت مطلق بر شمول از الفاظ وضع شده استفاده
معنای
ّ
نمی شود ،بلکه به وسیله شرایطی است که به آنها «مقدمات حکمت» می گوییم .این شروط
عبارت اند از:
1ـ گوینده در مقام تشریع و قانونگذاری باشد و از روی عقل و اراده و برای منظور و مقصود
خاصی جمله را بیان کرده باشد .البته این شرط در احکام برگرفته از آیات و روایات محرز
است ،زیرا شارع و قانونگذار حکیم است و از روی عقل و اراده سخن می گوید.
اما درمورد روایات ،لزوم تقیه گاهی موجب کلّی گویی و بیان مبهم احکام شده است.
تمسک به ِ
اطالق روایت ،باید عدم تقیه در بیان برایمان محرز شود.
بنابراین برای ّ
2ـ شارع در مقام بیان تمام جزئیات حکم برای عمل به آن باشد ،نه در مقام تشریع اصل حکم.
الربا  1»...در این جمله
مثال ً وقتی خداوند متعال در قرآن می فرمایدَ ...« :ا َح َّل الل ُّٰه البَ َیع َو َح َّـر َم ِ ّ
حلیت بیع ،مقید به قید یا
«بیع» بهطور مطلق حالل شده است .اما اگر شک کنیم که آیا حکم ّ
تمسک کرد ،زیرا در اینجا
وصف خاصی شده یا متعلّق به مطلق بیع است ،نمی توان به اطالق آن ّ
شارع در مقام بیان قیود و اوصاف بیع نبوده ،بلکه درصدد بیان اصل مشروعیت آن است.
3ـ قرینه ای بر اینکه برای مطلق ،قید «منفصلی» وجود دارد در دست نباشد.
توضیح اینکه قید بر دوگونه است :متصل و منفصل« .متصل» قیدی است که همراه همان
َّ
کننده مطلق می آید؛ همچونِ َ :
هار ِة» .در این جمله قید «مع الطّهارة»
ٔ
جمله بیان ٔ
«ص ّل َم َع الط َ
ّ
ِ
مقید به طهارت کرده است.
را
آن
اطالق
و
آمده
»
ل
«ص
به
متصل
ّ
َ
ّاما گاهی همین حکم این گونه بیان می شودّ :
«صل» و پس از مدت زمانی برای توضیح بیشتر
2
می گوید« :الص َ ِ ِ
جمله مطلق جدا
نحوه بیان ،قید از ٔ
َ
الة ا ّل بطَهور»  .چنان که می بینیم در این ٔ
اقامه نماز از اطالق خارج می شود و نماز مقید به
به
امر
دوم،
جمله
آمدن
با
است.
و منفصل
ٔ
داشتن وضو و طهارت می گردد.
آیه ( ٢٧٥خداوند خرید و فروش را حالل و ربا را حرام کرد).
.1
سوره بقرهٔ ،
ٔ
 .2شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،١ص.٣٣

68

در صورت کامل بودن مقدمات حکمت ،هرگاه در آیه و روایتی حکم بر موضوعی بار شده
باشد و در عین حال شک کنیم که آیا حکم بر مطلق آن عنوان تعلق گرفته یا قیدی در کار است،
باید جمله را حمل بر اطالق کنیم .در متن زیر نمونهای از برداشت فقهی از لفظ مطلق را از
نظر میگذرانیم.

تطبیق فقهی

درباره حرمت خوردن گوشت حیوانی که به دست غیر مسلمان ذبح شده است،
شیخ مفید
ٔ
میگوید:

و َق ْد ظ ََّن َقو ٌم َا َّن َذبائِ َح ا َْه ِل الْک ِ
عام
ِتاب َح ٌ
الل لِ َق ْولِ ِه َع َّز َو َج َّلَ « :ال َْی ْو َم ُا ِح َّل لَک ُُم ال َّط ِّی ُ
بات َو طَ ُ
َ
ْ
1
ِ
ِ
عامک ُْم ح ٌّل لَ ُه ْم».
ِتاب ح ٌّل لَک ُْم َو طَ ُ
ا َّل َ
ذین ُاو ُتوا الْک َ
و لَو کانَ ِت اسم ُه تَعم بِ ِـاطْ ِ
«و ال
القها ذٰلِ َ
ک کُل َّ ُهَ َ ،ل ْخ َر َج الذَّ بائِ َح ِمنْها [تَ ً
ْ ُ ُ ُّ
قییدا] َق ْو ُل ُه َج َّل ْ
اس ُم ُهَ :
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ْ
ِ
ـر ْو َن ال َّت ْسم َی َة َعلَى
هود َو ال َّن
اس ُم ال ّله َعل َْیهَ .»...و َق ْد ثَبَ َ
ت َا َّن الْ َی َ
ٰ
تَأکُلوا م ّما لَ ْم ُی ْذکَر ْ
صارى ال َی َ
2
الذَّ بائِ ِح َو ال َی ْعتَ ِقدونَها َف ْر ًضا فی ِم َّل ِت ِه ْم َو ال َفضیلَـ ًة.

آیه .٥
.1
سوره مائدهٔ ،
ٔ
 .2مفید ،محمد بن حسن؛ المقنعه ،ص ٥٧٩؛ با تلخیص.
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تاریخ فقه
محمد بن محمد بن نُعمان ،ملقب به شیخ مفید  ،از بزرگ ترین علمای شیعه و از
نخستین فقهای برجسته پس از غیبت صغری (قرن  4هـ.ق) محسوب میشود .وی عالوه
بر فقه در کالم نیز صاحب نظر بوده است.
حوزه علمیه بغداد تحصیل نمود ،اساتید بزرگی همچون ابن قولویه قمی
شیخ مفید در
ٔ
سیدمرتضی و
و شیخ صدوق را درک کرد و خود شاگردان بسیاری همچون شیخ طوسیّ ،
سیدرضی را تربیت نمود که همگی از مفاخر علمای شیعه و اساتید علوم اسالمی به شمار
ّ
میروند.
مفید از جمله علمایی بود که مورد توجه و عنایات خاص امام زمان
واقع شد
و توقیعات شریفی از جانب آن حضرت به وی رسید .حضرت مهدی
در نامهای
که برای شیخ مفید نوشتند ،شیخ را این گونه مورد خطاب قرار دادند که دقت در تعابیر آن
گویای عظمت این عالم بزرگ است« :به برادر استوار و درست کردار و دوست رشید،
شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان که خداوند ،عزت و احترامش را مستدام دارد...
 .سالم بر تو ای دوست با اخالص در دین ،و ای که به ما از روی علم و یقین اعتقاد
داری.»...
شیخ مفید ،دارای آثار و تألیفات ارزشمندی است که به نقل شاگردش ،شیخ   طوسی،
تعدادشان به دویست کتاب کوچک و بزرگ بالغ شود .از میان این تألیفات مهم ترین اثر
فقهی وی کتاب «المقنعه» میباشد .ارزش و اعتبار این کتاب به این دلیل است که الفاظ و
عبارات آن از احادیث شریف ائمه اخذ شده و از جمله نخستین کتب فقهی میباشد که
در آغاز غیبت کبری به رشته تحریر در آمده است.
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بیندیشید و پاسخ دهید
 1عام و خاص را با ذکر مثال تعریف کنید.
 2الفاظی را که داللت بر عموم مینمایند ،با ذکر مثال نام ببرید.
نحوه استدالل به عموم الفاظ برای استنباط
 3در متن فقهی مرتبط با بحث عام و خاصٔ ،
حکم شرعی را بیان نمایید.
مقید را تعریف کنید.
 4مطلق و ّ
 5مقدمات حکمت را توضیح دهید.
نحوه استدالل به اطالق لفظ را بیان نمایید.
 6متن فقهی شیخ مفید را ترجمه کنید و ٔ
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اجماع
ادله غیر لفظی (ل ُّبی)
فصل دوم

در این فصل ،از آن دسته
از ادلهٔ اجتهادی سخن
میگوییم که لفظی نیستند؛
یعنی منبع استنباط حکم
در آنها برگرفته از الفاظ
نیست .که عبارتاند از:
اجماع و عقل.
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اگر یکی از هم کالسی هایتان به شما بگوید که به دلیل مسافرت
ضروری دبیرتان ،امروز امتحان آن درس برگزار نمی شود ممکن
است در حرف او شک کنید و برای خبردار شدن از درستی یا
نادرستی آن به جست وجو بپردازید .سپس اگر ببینید که میان
دیگر هم کالسی های شما در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد
احتمال اشتباه بودن کاهش می یابد .زیرا از این اتفاق نظر نتیجه
می گیرید که این مطلب از سوی مدیریت مدرسه بیان شده است.
آیا این روش ُعقالیی درباره احکام شرعی هم به کار گرفته شده
است؟
چنین اتفاق نظری در چه صورتی معتبر خواهد بود؟

اجماع درلغت یعنی اتفاق نظر ،و در اصطالح فقه شیعه عبارت است از « اتفاق نظر جمعی
از علما که کاشف از رأی معصوم باشد».
توضیح اینکه اجماع در نظر شیعه با آنچه اهل تسنن پذیرفته اند ،متفاوت است .بدین معنا که
قوام اجماع از نظر شیعیان به آن است که رأی و نظر معصوم را کشف کند و برخالف نظر
اهل تسنن اجماع منبع مستقلی به حساب نمی آید.
بنابراین در فقه شیعه تنها اجماع و اتفاق نظری حجت محسوب میشود که نظر معصوم
را برای ما کشف کند.

بیندیشیم

رابطه اهل سنت
درباره
در خصوص این سخن شیخ انصاری که
ٔ
ٔ
صل ل َ ُهم» ،1بیندیشید.
صل ل َ ُه َو هُ َو اال َ ُ
با اجماع می گوید« :هُ ُم اال َ ُ

حجیت اجماع
ّ

با توجه به تعریفی که از اجماع به دست دادیم ،نتیجه میگیریم که حجیت اجماع ناشی از
کاشف بودن آن از رأی معصوم است.
بنابراین اجماع یکی از راه هایی است که به
وسیله آن میتوان رأی معصوم را به دست
ٔ
آورد .به عبارت دیگر ،همان گونه که مثال ً «تواتر» ِ
طریق رسیدن به سنت است ،اجماع نیز همین
نقش را ایفا می کند؛ با این فرق که خبر متواتر ناقل عین سخن معصوم است و از این رو
دلیل لفظی محسوب میشود ،اما اجماع بیانگر نظر و رأی معصوم میباشد و از این جهت
آن را دلیل غیر لفظی یا «دلیل لُبّی» می خوانیم .بنابراین چنان که پیش تر نیز گفتیم اجماع از نظر
شیعه دلیل مستقلی به حساب نمی آید.
 .1انصاری ،مرتضی؛ فرائد االصول (رسائل) ،ج  ،1ص .184
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فعالیت
ّ

اجماع غیر کاشف از قول معصوم
حجیت
ِ
یکی از دالیلی که برای ّ
ِ
بیان شده ،این روایت منقول از رسول اکرم
است« :ا َّن ا َُّمتی
ال ت ِ
درباره اعتبار این روایت و نقدهایی که بر
لی َضالل ٍَة».1
َ َ
ٔ
جتم ُع َع ٰ
آن شده است تحقیق کنید.

اقسام اجماع

اجماع بر دو قسم است :
محصل :به اجماعی گفته می شود که فقیه به وسیله تتبّع در آرای فقها و فتاوای
الف)اجماع َّ
آنها تحصیل کرده و شخصاً به دست آورده باشد.

محصل ،در این نوع از اجماع ،فقیه شخصاً فتاوای
ب)اجماع منقول :برخالف اجماع َّ
مجمعین را ندیده است ،بلکه فقیه دیگری که اجماع را تحصیل کرده ،وجود چنین
اجماع نقل شده فتوا می دهد .اکثر فقها
اجماعی را نقل کرده است و او به استناد این
ِ
متقدم؛ یعنی بزرگانی که در زمان شیخ طوسی و پیش
به اجماعهای نقل شده از فقیهان ّ
از ایشان میزیستهاند اعتماد میکنند .زیرا این فقها نزدیک عصر ائمه زندگی
میکردهاند و با توجه به د ّقت فراوانی که در پیروی از روایات داشتهاند ،بسیار بعید
می دانند که آنان سخنی بدون استناد به روایتی از معصوم گفته باشند.

تطبیق فقهی

شیخ طوسی در کتاب ِ
درباره وجوب ذکر صلوات بر رسول خدا
«الخالف»
ٔ
آن حضرت در تش ّهد نماز ،میگوید:

و خاندان

َفر ٌض ِفی ال َّت َش ُّه َدی ِن ،و ُرک ٌْن ِم ْن اَر ِ
الش ِاف ِع ُّی ِفی
َلصال ُة َعلَى ال َّن ِب ّیِ
الصالةَِ ،و بِ ِه َ
قال ّ
کان َّ
ا َّ
ْ َ
ْ
ْ
یاط ِالَ َّن ُه ال ِخ َ ِ
ال َّت َشه ِد االَخی ِر .دلیلُناِ :اجما ُع ال ِْفر َقةِ و طَری َق ُة ْالِح ِت ِ
ک َا َّن َصالتَ ُه
الف اذا َف َع َل ذٰلِ َ
ُّ
َ
ْ
ْ
ْ َ
 .1قزوینی ،محمد بن یزید؛ سنن ابن ماجه ،ج  ،2ص .1302
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ِ
ِ
آمنوا
لى ِص َّح ِتها اذا لَ ْم َیف َْع ْل ذٰلِ َ
ماض َی ٌة َو لَ ْم َی ُد َّل َد ٌ
کَ .و ا َْی ًضا َق ْو ُل ُه تَ ٰ
لیل َع ٰ
عالى« :یا ا َُّی َها ا َّل َ
ذین َ
ص ّلوا علَی ِه و س ّلِموا تَسلیما» .1و ٰهذا اَمر ِمن ال ّٰل ِه بِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
لى
جوب َو ال َم ْوض َع ا َْو ٰ
ْ ً
ٌْ َ
َ ْ َ َ
َ
الصالة َعل َْیه َی ْقتَضی الْ ُو َ
َ
ِم ْن ٰه َذا الْ َم ْو ِض ِع.
ِ
واح َد ًة ،و کَذٰلِکَ نَ ُ ِ
الصالةِ علَی ِه د ْفع ًة ِ
لى ک ِ ُّل
جوب َّ
َفا ْن َ
قول َال َّن ُه َی ِج ُب َع ٰ
َ ْ َ َ
قیلٰ :هذا ا َْم ٌر َی ْقتَضی ُو َ
َ
السالم ــ فی ُعم ِر ِه مر ًة ِ
ِ ِِ
واح َد ًة؛ ُقلْناَ :ق ْد َسبَ َق ُه ا ْ ِال ْجما ُع،
ا ََح ٍد ُم ْسلِ ٍم ا َّ
َلصال ُة َعلَى ال َّن ِب ّیِ ــ َعل َْیه َو آله َّ ُ
ْ َ َّ
جوب َّ ِ
قول بِ ُو ِ
ک ِا ّل ِفی ال َّت َش ُّه ِدَ .و
َف ِا َّن ْال ُ َّم َة بَ ْی َن قائِل َْی ِن :قائِ ٌل َی ُ
الصالة َعل َْی ِه َو ال َم ْو ِض َع َی ِج ُب ذٰلِ َ
ِ ٍ
ماع.
قائِ ٌل َی ُ
روج َع ِن ا ِْال ْج ِ
َص ًلَ .ف ِا ْح ُ
داث َق ْو ٍل ثالث ُخ ٌ
قول :ال تَ ِج ُب ا ْ
لى آ ِل ال َّن ِبیِ ِفی ال َّت َش ُّه ِد ِ
َص ِ
الش ِاف ِع ّیَِ :ا َّن ُه ُس َّن ٌةَ .دلیلُنا:
واجبَ ٌةَ .و َ
حاب ّ
َو َّ
الصال ُة َع ٰ
قال َاکْثَ ُر ا ْ
ّ
ِاجما ُع ال ِْفر َقةِ و طَری َق ُة ْالِح ِت ِ
سول ال ّلٰ ِه
«م ْن َص ّل ٰى َصال ًة لَ ْم ُی َص ِ ّل فیها َعلَیَّ َو
قال َر ُ
یاطَ .و َ
ْ
ْ
َ :
ْ َ
2
ِ
لى ا َْه ِل بَ ْیتی لَ ْم ُت ْقبَ ْل منْ ُه».
َع ٰ

تاریخ فقه
محمد بن حسن طوسی مشهور به شیخ طوسی از فقهای
قرن پنجم هجری قمری است .وی در خراسان متولد شد و در
طی مدارج علمی به بغداد سفر نمود.
جوانی برای ّ
او در محضر علمای بنامی همچون شیخ صدوق ،شیخ مفید
و سید مرتضی پرورش یافت و به عنوان مرجع عالم شیعه شناخته
همه اعصار شیعه ،کمتر فقیهی به تأثیرگذاری
شد .شاید در ٔ
و نقش آفرینی شیخ طوسی در عالم فقه بتوان یافت .بیهوده
حوزه هزار
نیست که به او لقب شیخ الطائفه دادهاند .او مؤسس
ٔ
کننده
ٔ
ساله نجف ،مؤلف دو کتاب از «کتب اربعه» ،سه کتاب از کتب ّ
اولی ٔه رجالی ،تربیت ٔ
صدها فقیه شیعه و سنی و مصنف جامعترین کتابهای فقهی و اصولی تا آن زمان است.
آیه .56
.1
سوره احزابٔ ،
ٔ
 .2الدارالقطنی ،سنن؛ ج ،١ص.٣٥٥
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عظمت شیخ موجب شد تا صد سال پس از وفات وی ،همچنان تنها مرجع علمی حوزههای
شیعه باقی بماند.
ِ
از مهم ترین آثار ماندگار شیخ طوسی میتوان از «المبسوط» و «الخالف» در فقه،
«الع ّده» در اصول فقه« ،التبیان» در تفسیر و «االستبصار» و «التهذیب» در حدیث نام برد.
ُ

بیندیشید و پاسخ دهید
 1اجماع را تعریف کنید.
 2اقسام اجماع را نام ببرید و تعریف کنید.
 3متون فقهی موجود در این درس را ترجمه و مواردی را که به اجماع استناد شده است
بیان کنید.
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