عقل ()1
عقل مهم ترین دلیل انسان برای تشخیص درست از نادرست
است و مذهب شیعه در میان مکاتب اسالمی ،همیشه به عقل گرایی
معروف بوده است.
آیا فقهای بزرگ شیعه در استنباط احکام از عقل نیز استفاده
می کنند؟
اگر عقل درباره موضوعی حکم داد ،آیا شرع هم این یافته های
عقل را حجت می داند؟
مالزمه یک حکم شرعی با امر دیگر را کشف کند،
آیا اگر عقل
ٔ
می توان براساس آن حکم کرد؟
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منابع فهم و درک معارف دینی
از مهم ترین راه های تشخیص حق از باطل ،که زیربنای سایر ِ
اهمیت عقل
و بشری میباشد ،عقل است .دهها ٔ
آیه قرآن و صدها روایت معصومان بیانگر ّ
بهره درست
در فهم صحیح شریعت است .از این رو خداوند متعال کسانی را که از عقل خود ٔ
نمیبرند ،این گونه نکوهش میکند:
ِ
الصم البکم ا َّلذین الی ِ
ِ
الد ِ ِ
عقلو َن».1
«ا َّن َش َّر َّ ّ
واب ع َند ال ّٰله ُّ ُّ ُ ُ
َ َ

توجه به دالیل نقلی یا ادل ّٔه عقلی میشمارد:
و علّت شقاوت اهل جه ّنم را عدم ّ
«و قالوا لَو کُ ّنا نَسمع اَو نَ ِ
ِ
السعی ِر».2
عق ُل ما کُ ّنا فی ا
َصحاب َّ
َُ
َ

لذا امام کاظم

میفرماید:

ِ
ِ
ِ
س ُح َّجتَ ِ
ِ«ا َّن لِ ّٰل ِه َعلَی ال ّنا ِ
یاء
الر ُس ُل َو االَن ِب ُ
ینُ :ح َّج ًة ظاه َر ًة َو ُح َّج ًة باطنَ ًةَ .فا ََّما الظّاه َر ُة َف ُّ
ِ
قول».3
الع ُ
َو االَئِ َّم ُة َو ا ََّما الباطنَ ُة َف ُ

فعالیت
ّ

درباره جایگاه عقل در قرآن تحقیق کنید .آیا میتوانید آیات دیگری
ٔ
درباره ارزش تدبّر و تعقّل بیابید؟
ٔ

آنچه در اصول فقه ّ
محل بحث و تأمل است ،ضوابط و شرایط بهرهگیری از عقل در استنباط
نتیجه
احکام شرعی است .اصولیانمعتقدند دلیل عقل عبارت است از «هر حکم عقلی ای که ٔ
آن قطع به حکم شرعی باشد».
آیه .22
.1
سوره انفالٔ ،
ٔ
آیه .10
.2
سوره ُملکٔ ،
ٔ
 .3کلینی ،محمدبن یعقوب؛ کافی ،ج ،1ص.16
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حجیت عقل
ّ

حجیت عقل از امور بدیهی است و نیاز به دلیل و برهان ندارد .دلیل اساسی برای عقاید
ّ
اسالمی که فروع دین نیز برگرفته از آن میباشد ،عقل است .اما چنان که در تعریف آمد ،آن دلیل
ظن
عقلی هنگامی ّ
حجیت دارد که برای شخص قطع به حکم شرعی حاصل کند ،و اگر ایجاد ّ
حجتاند که برخاسته
یا گمان کند هیچ گونه ّ
حجیتی ندارد .همچنین آن دسته از احکام عقلی ّ
از عقل سلیم یا عقل فطری باشند؛ نه عقل آمیخته با هوا و هوس و تمایالت نفسانی و عاطفی.

قاعدۀ مالزمه

خداوند متعال برای اینکه بشر را به مصالح واقعی که سعادت او در آن است برساند ،اموری
را واجب یا مستحب کرده و برعکس ،برای اینکه آدمیان از مفاسد دور بمانند آنها را از پارهای
کارها منع کرده است.
این مصالح و مفاسد به نحوی است که اگر خود انسان نیز به آنها آگاه گردد عقلش همان
حکمی را می کند که شرع کرده است؛ خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا جان،
مربوط به فرد باشد یا اجتماع ،مربوط به حیات فانی باشد یا حیات باقی .پس هرجا که آن
حکمتها یا معیارها و مناطها وجود داشت ،حکم شرعی مناسب نیز وجود دارد .مثال ً وقتی
عقل ،ظلم به دیگران را ناپسند می شمارد ،شرع نیز همین حکم را جاری می داند.
این همان چیزی است که دانشمندان اصول به نام
«قاعده مالزمه» می خوانند و با این عبارت
ٔ
ِ
رع»؛ یعنی هرآنچه عقل به آن حکم کند ،شرع
قل َح َکم ِب ِه َّ
الع ُ
الش ُ
بیان می کنند که «کُ ُّل ما َح َک َم ِبه َ
نیز به همان حکم می کند.
یکی از پر کاربردترین انواع دلیل عقلی ،استنباط حکم شرعی از لوازم عقلی احکام است.
توضیح اینکه گاهی شارع برای موضوعی حکمی بیان میکند که این حکم ،لوازم عقلیای
دارد .در چنین شرایطی عقل حکم میکند :چنان که تبعیت از حکم شرع الزم است ،اطاعت
الزمه عقلی آن نیز الزم و واجب است.
از ٔ
دانشمندان اصول فقه موارد متعددی را به عنوان لوازم عقلی احکام شرعی بیان کردهاند.
«مقدمه واجب» و در درس بعد به «تالزم میان نهی و فساد» اشاره میکنیم:
ما در این درس به
ٔ
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مقدمۀ واجب

الزمه این امر واجب شدن مقدمات آن است .به آن ِ
عمل
اگر شارع به وجوب عملی امر کند ٔ
واجب که نیاز به مقدمه دارد «ذیالمقدمه» گفته می شود .بنابراین نماز ذیالمقدمه و وضو
مقدمه آن است.
ٔ
از آنجا که وجوب انجام مقدمه از وجوب ذیالمقدمه ناشی میشود و برای خود وجوب
مستقلّی ندارد ،به این گونه واجبات «واجب غیری» نیز میگویند.
اقسام مقدمه :مقدمه تقسیمات متعددی دارد که در ادامه به یک مورد از آنها اشاره
می کنیم:
مقدمۀ عقلی و مقدمۀ شرعی

اگر وجود یک واجب متوقف بر وجود مقدمه ای باشد که عقل به تنهایی آن را درک می کند،
به آن مقدمه عقلی می گویند؛ مانند تهیه وسیله برای رفتن به حج .دراین مثال ،امر خداوند به
حج تعلّق گرفته استّ ،اما عقل انسان درک میکند که امتثال امر پروردگار متوقف بر فراهم
ِ
الزمه عقلی آن که مقدمات حج
نمودن ّ
مقدمات حج است .پس چنان که خود حج واجب استٔ ،
میباشد نیز الزم است.
(مقدمه عقلی)
ٔ
مقدمه شرعی می گویند؛ همچون
اما اگر مقدمه را شرع تعیین کـرده باشد نه عقل ،به آن
ٔ
طهارت برای نماز .در نماز دو حکم شرعی توسط شارع بیان شده است :نخست وجوب
نماز و دیگر مقدمه بودن طهارت برای نماز .در اینجا عقل حکم میکند که چون نماز واجب
مقدمه آن میباشد ،پس طهارت نیز واجب است .در این مثال ،دلیل شرعیای
است و طهارت
ٔ
بر وجوب طهارت نداریمّ ،اما عقل به دلیل مقدمه ِ
بودن آن برای نماز ،حکم به وجوب شرعی
طهارت میکند.
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تطبیق فقهی

متن زیر برگرفته از یکی از بزرگ ترین و مشهورترین کتابهای
نوشته شیخ محمدحسن نجفی  
فقهی شیعه به نام «جواهر الکالم»
ٔ
مقدمه
قاعده
مشهور به صاحب جواهر است که در آن به خوبی از
ٔ
ٔ
واجب استفاده شده است:

ِ
هارة
ک ُ
تاب ال َّط َ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
لى ِ
واجبٍ َو نَ ْد ٍب.
هار ُة ا ْس ٌم لل ُْوضوء َا ِو الْ ُغ ْس ِل َا ِو ال َّت َی ُّم ِمَ ،و کُ ُّل واح ٍد منْها َینْ َقس ُم ا ٰ
اَل َّط َ
واجب ِمن الْو ِ
ضوء وجوبا َشر ِعیا و لَو لِو ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
َص ًل
ُ ً ْ ًّ َ ْ ُ
َفالْ ُ َ ُ
جوب ُم َق ّد َمة الْواج ِب ،ما کا َن ل َصالة واجبَة ــ ا ْ
ِ ِِ
ِ
ماعا و کِتابا و ُس َّن ًة؛ اَو طَ ٍ
واف ِ
واجبٍ فی َح ٍ ّج ا َْو ُع ْم َرة ٍ َو لَ ْو
ا َْو عا ِر ًضا ــ َو ا َْجزائ َها الْ َمنْس َیة ا ْج ً َ ً َ
ْ
جوب ِاتْ ِ ِ
ِ
س کِتابـةِ الْ ُقر ِ
َمنْدوبَ ْی ِن لِ ُو ِ
آن ِا ْن َو َج َب لِعا ِرضٍ.
مام ِهما ا ْج ً
ماعا؛ ا َْو ل َم ّ ِ َ
ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الی ِج ُب لِنَ ْف ِس ِه َو لَ ْم
ضوءَ ،ا َّن ُه واج ٌب ل َغ ْی ِره َو َ
َو الظّاه ُر م َّم ْن َح َص َر الْغایات ا َّلتی َی ِج ُب لَ َها الْ ُو ُ
نَعلَم ِف ِ
یه ِخال ًفا.
ْ ْ
جوب الْو ِ
ِ
ضوء]:
َو َدلیلُنا َ
[ع ٰ
لى َغ ْی ِر َّیة ُو ِ ُ
ماعات الْمنْقولَ ُة ِف ِ
یه َو ِفی ال َّت َی ُّم ِم.
 1ا ْ َِل ْج
ُ َ
واج ِ
 2و َع َد ُم ِذکْ ِر اَح ٍد لَ ُه ِفی الْ ِ
بات.
َ
َ
ِ
ِ
ِ
جوهکُم و اَی ِدیکُم الَى الْم ِ
  3و م ْفهوم َقولِ ِه تَعالى« :اذا ُقم ُتم الَى َّ ِ ِ
راف ِق
ٰ
َ
الصالة َفا ْغسلوا ُو َ ْ َ ْ َ ْ
ْ ْ
َ َ ُ ْ
جوب الْو ِ
و امسحوا بِرء ِ
وسک ُْم َو ا َْر ُجلَک ُْم ِالَى الْک َْعبَ ْی ِن» ا َّلد ُّ
ضوء ِعنْ َد َع َد ِم
ال َع ٰ
َ َْ
لى نَ ْفیِ ُو ِ ُ
ُُ
ِ
الش ْرط.
َّ
ِ
الصالةُ»َ ،ف ِا َّن ُه ِ
 4و َقو ُل ّ ِ ِ
ِ
ظاه ٌر
هور َو َّ
رار َة« :اذا َد َخ َل الْ َو ْق ُت َو َج َب ال َّط ُ
الصادق فی َخبَر ُز َ
َ ْ
1
ِ
الصالةُ.
هور َو َل َّ
الی ِج ُب ال َّط ُ
بِ ُم ْقتَ َضى الْ َم ْفهو ِم فی َا َّن ُه ا ْن لَ ْم َی ْد ُخ ِل الْ َو ْق ُت َف َ

 .1نجفی ،محمد حسن؛ جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،ج ،1ص5؛ با تلخیص.
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بیندیشید و پاسخ دهید
 1اصولیان دلیل عقل را چگونه تعریف می کنند؟
حجیت دارد؟
 2چه دلیل عقلی ای ّ
 ٣قاعده مالزمه را توضیح دهید.
 ٤مقدمه واجب را با ذکر مثال تعریف کنید.
 ٥اقسام مقدمه را به طور کامل توضیح دهید.
 ٦دالیلی را که در متن فقهی (جواهرالکالم) برای اثبات واجب غیری ِ
بودن وضو آمده
است ،بیان کنید.

82

عقل()2
اگر شارع مقدس از امری نهی کرده باشد ولی ما آن را انجام دهیم
قطعاً مرتکب حرام شدهایم ،ولی آیا اگر مورد نهی ،یک قرارداد باشد
میتوان گفت آن معامله باطل خواهد بود؟ آیا عقل بین حرمت عمل
و بطالن آن مالزمهای میبیند یا ممکن است عملی به رغم حرمتش،
صحیح باشد؟
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تالزم میان نهی و بطالن

از دیگر مواردی که ادعای تالزم عقلی در آن شده ،آن است که اگر نهی شرعی به عملی تعلق
الزمه آن عالوه بر حرمت که از ظاهر نهی فهمیده میشود ،بطالن و فساد آن عمل است.
گرفتٔ ،
اصولیان این بحث را در دو موضع بررسی کرده اند:
الف) نهی در عبادات

منظور از عبادت ،هر عملی است که در آن نیت و قصد قربت الزم است .سؤال این است
که آیا نهی از یک عمل عبادی مالزم با بطالن آن عبادت است یا نه؟
مثال ً روزه گرفتن در عیدین یا نماز خواندن با لباس غصبی یا نماز خواندن حائض یا خواندن
الزمه نهی از انجام این اعمال ،بطالن
ُس َور عزائم در نماز ،همگی مورد نهی واقع شدهاند .آیا ٔ
روزه عیدین و نماز در لباس غصبی و … باطل است؟
آنهاست و از این رؤ ،
در پاسخ باید گفت که بلی؛ نهی از عبادت مقتضی فساد و بطالن است .بدین معنی که اگر
مک َّلف آن اعمال را انجام دهد کارش فاسد و باطل است .زیرا وقتی خداوند از عملی نهی
دهنده آن عمل نیز مورد خشم و غضب
میکند ،در واقع آن عمل مبغوض او است و انجام
ٔ
صحت
خداوند متعال خواهد بود و همین امر موجب دور شدن او از خداست .در حالی که شرط ّ
اعمال عبادی ،داشتن قصد قربت است ،چگونه میتوان با عملی که باعث غضب خداست و
موجب دوری مرتکب آن عمل از خدا میشود ،به او تقرب ُجست و قصد قربت نمود؟!
ب) نهی از معامالت

مراد از معامالت در اینجا هر عمل غیر عبادی است که قصد قربت نمی خواهد .در این نوع
تقرب ندارد ،مالزمه ای میان نهی از آنها و بطالن
از نهی ها ،چون عمل مورد نهی نیاز به قصد ّ
آن اعمال وجود ندارد .بنابراین در مواردی نهی از معامله عالوه بر حرمت ،داللت بر فساد نیز
میکند و در مواردی فقط داللت بر حرمت دارد و فساد و بطالن معامله از آن برداشت نمیشود.
مالزمه میان نهی و فساد معامالت داد .مثال ً وقتی
لذا نمیتوان به عنوان یک قاعده کلّی ،حکم به
ٔ
1
شارع مقدس از «بیع وقت النداء» یعنی خرید و فروش هنگام نماز جمعه ،نهی کرده است،
اگرچه این نهی داللت برحرمت چنین بیعی دارد ،اما مقتضی فساد و مالزم بطالن آن نیست.
پس مرتکب آن کاری حرام انجام داده ،اما معامله اش صحیح است؛ در حالی که وقتی از ربا
آیه .9
 .1رجوع کنید به
سوره جمعهٔ ،
ٔ
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نهی میکند ،این نهی هم داللت بر حرمت دارد و هم فساد و بطالن بیع یا قرض ربوی.

فعالیت
ّ

با کمک دبیر خود ،عقود و معامالتی را بیابید که حرام ولی صحیح اند.
همچنین عقودی را نام ببرید که حالل ولی باطل اند.

تطبیق فقهی

 1محمدحسن نجفی صاحب جواهر
آورده است:

درباره حرمت بیع وقت النداء
در کتاب جواهر
ٔ

ِ
ِ
َی ْحر ُم الْبی ُع َیو َم الْ ُج ُم َعةِ ب ْع َد ْال ِ
قیل:
حیحا َ
تار َا َّن ُه ا ْن بـا َع اَث َم َو کا َن الْبَ ْی ُع َص ً
َذانَ .و الْ ُم ْخ ُ
َ
ُ َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ساد َح َس ٌن ا ْن ُقلْنا :ا َّن ال َّن ْه َی َی ُد ُّل َعلَى الْ َفساد فی الْ ُمعامالت»َ .و َق ْد َذک َْرنا فی ْالُصول َا َّن
«ا َّن الْ َف َ
قیق ع َدم ا ْق ِتضائِ ِه الْ َفساد فیها ع ْق ًل کَالْ ِع ِ
ـل َو ال ُع ْر ًفا .ا َّما ِمثْ ُل الْ َمقا ِم ا َّلذی ال َر ْی َب
َ
َ
َ
بادة ،بَ ْ
ال َّت ْح َ َ ُ
فی کَو ِن ال َّنهیِ عنْ ُه ِمن ِجهةِ کَونِ ِ
ـه ُم َف ِو ًتا لِل ِ
ساد ُع ْر ًفا
ْواج ِب َو ُمضا ًّدا لَ ُه ــ َو ِمثْلُ ُه ال ُی ْف َه ُم ِمنْ ُه الْ َف ُ
ّ
ْ َ ْ َ ْ
ْ
1
َقطْ ًعا ــ َفال.
2

درباره استفاده از طال برای مردان آمده است:
در همان کتاب
ٔ

ِ
ِ
ماعا َو ال َصال َة فی ُمطْل َِق الْ َملْبو ِ
س ِم َن الذَّ َه ِب َو لَ ْو خاتَ ًماَ .و َع ِن
لـر ُج ِل ا ْج ً
ال َیجو ُز لُبْ ُس الذَّ َه ِب ل َّ
الدنْیا زین َة ّ ِ
ِ
الصال َة ِ
فیه».
«ج َع َل ال ّٰلٰ ُه الذَّ َه َب ِفی ُّ
النِساء َف َح َّر َم َعلَى ال ّ ِرجا ِل لُبْ َس ُه َو َّ
َ
ّ
الصاد ِق َ :
و ُن ِقل ع َدم الْ ِخ ِ
الف فی ُبطْ ِ
الصالةِ فی ُمطْل َِق الْ َملْبو ِ
س ِم َن الذَّ َه ِب َو لَ ْو خاتَ ًماَ ،و لَ َع َّل ُه کَذٰلِکَ؛
الن َّ
َ َ َ َ
ِ 2
ِ ِ
ِ
بادةِ َی ُد ُّل َعلَى الْ َفساد.
اس ِت ْع ٌ
ِ َل َّن َّ
مال لَ ُهَ ،و ال َّن ْهیِ فی الْع َ
الصال َة فیه ْ
 .1نجفی ،محمدحسن؛ ج ،11ص306؛ با تلخیص.
 .2همان کتاب ،ج ،8ص.110
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تاریخ فقه
آیت اللّٰه محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر از
فقهای قرن سیزدهم هجری قمری میباشد .وی دوران کودکی
و نوجوانی را در خاندان علم و فضیلت سپری کرد .تحصیل
زمره
را از حوزه علمیه نجف اشرف آغاز کرد و در نوجوانی در ٔ
شاگردان شیخ جعفر کاشف الغطاء و سید مهدی بحرالعلوم قرار
گرفت و در  25سالگی به درجه اجتهاد نایل آمد.
از آیت اللّٰه محمد حسن نجفی آثار متعددی باقی مانده است که
مهم ترین آنها کتاب جواهرالکالم است .این کتاب بی همتا شرح
مفصل و مستدل ّی است بر کتاب «شرایع االسالم» اثر محقق حلّی و ثمره  32سال تالش
ّ
شبانه روزی صاحب جواهر میباشد .جواهر الکالم ،به عنوان دایرة المعارف فقه شیعه،
هم اکنون یکی از منابع معتبر فقهی برای حوزههای علمیه و سطوح عالی دانشگاه است.
شیوه به کار رفته در طرح مسائل فقهی و
در عظمت این اثر گران سنگ همین بس که ٔ
چگونگی استنباط احکام در این کتاب ،از سوی حوزههای علمیه به عنوان معیار و مالک
روش صحیح استنباط حکم شرعی پذیرفته شده است .امروزه از این روش با نام «فقه
جواهری» یاد میکنند.

بیندیشیم و پاسخ دهیم
 1تالزم میان نهی و بطالن را توضیح دهید.
 2حکم تالزم میان نهی و بطالن در عبادات و معامالت را توضیح دهید.
 3با دقت در متنهای فقهی این درس ،مواردی از تالزم میان نهی و بطالن حکم شرعی را
بیان کنید.
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بخش سوم
آشنایی با اد ّلۀ فقاهتی
و نقش آن در استنباط احکام
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ادلّۀ فقاهتی()1

(استصحاب)

همه ما همیشه سعی در رعایت بهداشت و پاکی داریم؛ مخصوصاً
ٔ
وقتی برای شرکت در نماز جماعت به مسجد می رویم .حال فرض
کنیم چرخ خودرویی که از کنارمان می گذرد در چاله ای می افتد
و چند قطره آب کثیف به لباسمان می پاشد .آیا باید لباسمان را
همچنان پاک بدانیم و می توانیم با آن نماز بخوانیم یا آنکه باید آن را
عوض کنیم؟ در این وضعیت که راهی برای یقین به تکلیف نداریم
چگونه می بایست از بالتکلیفی خارج شویم؟
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جایگاه ادلّۀ فقاهتی

چنان که پیشتر گفته شد ،ادل ّٔه شرعی بر دو قسم اند :ادل ّٔه اجتهادی و ادل ّٔه فقاهتی .در
درسهای گذشته با ادل ّٔه اجتهادی که منبع حکم واقعی هستند ،آشنا شدیمّ .اما می دانیم که گاه
مسئله مورد نظر
فقیه در میان ادل ّٔه اجتهادی ،یعنی کتاب ،س ّنت ،اجماع و عقل قطعی ،حکم
ٔ
خود را نمییابد؛ چه باید بکند؟ اینجاست که اصول و قواعدی به یاری او میآیند تا وی ،با
تحیر خارج کند .به اصولی که در این
ّ
تمسک به آنها ،خود و مقلّدینش را در «مقام عمل» از ّ
عملیه» می گویند .در واقع احکام به دست آمده از
«اصول
شود
می
واقع
ک
تمس
مورد
جایگاه
ّ
ّ
مقدس برای رعایت حال مکلّفین در موارد جهل
عملیه ،احکامی است که شارع ّ
طریق اصول ّ
به حکم واقعی ،پیش پای آنها گذاشته است.

بیندیشیم1

عملیه کوتاه بود ،چه اتفاقی میافتاد؟ آیا ادل ّه
اگر دستمان از اصول ّ
اجتهادی به تنهایی پاسخگوی نیاز مکلّفین است؟

باید دانست که برای استنباط حکم شرعی ،نمی توان در ابتدا به ادل ّه فقاهتی رجوع کرد؛ بلکه
جایگاه رجوع به این ادل ّه «شک به حکم واقعی» است .بنابراین ادل ّٔه فقاهتی تنها پس از جهل
به حکم واقعی و یأس از دستیابی به آن ،دلیل محسوب می شود .از این رو
درباره آن گفته اند:
ٔ
لیل» (دلیل فقاهتی دلیل است در آنجایی که دلیل اجتهادی نباشد).
«د ٌ
یث ال َد َ
لیل َح ُ
َ

عملیه
اقسام اصول ّ

چنان که گفتیم جایگاه رجوع به ادل ّٔه فقاهتی «شک به حکم واقعی» است .این شک
شکلهای مختلفی دارد .گاهی مورد شک دارای «حالت سابقه» است؛ یعنی قبال ً نسبت به آن
حکم یا موضوع علم داشته ایم ،ولی اکنون دچار شک شدهایم .این حالت ّ
محل اجرای «اصل
شک ما هیچ حالت سابقهای ندارد؛ در این وضعیت ،گاه اصل
استصحاب» استّ .اما گاهی ّ
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وجود تکلیف مورد تردید است؛ یعنی مثال ً از ابتدا شک داریم که فالن مسئله یا موضوع از
نظر شارع مقدس محکوم به حرمت است یا خیر .در این وضعیت باید «اصل برائت» را جاری
شک ما به اصل وجود تکلیف نیست ،بلکه میدانیم تکلیفی وجود دارد
کرد .در مقابل گاهی ّ
ناحیه نوع تکلیف است؛ مثال ً میدانیم یکی از این دو لباس غصبی است ،ولی
ّاما ّ
شک ما از ٔ
شک داریم که مشخصاً کدام یک غصبی میباشد .در این وضعیت گاهی امکان عمل به احتیاط
ّ
وجود دارد ،که در این صورت باید «اصل احتیاط» را جاری نمود ،یا اینکه امکان احتیاط
وجود ندارد ،که محل اجرای «اصل تخییر» است.
بنابراین به اعتقاد اصولیان ،اصول عملی چهار قسم است :استصحاب ،برائت ،احتیاط و
تخییر .در این درس با استصحاب و در درس آینده با سه قسم دیگر آن آشنا میشویم.
حالت سابقه دارد :استصحاب
ک
َش ّ

شک در اصل تکلیف :برائت
حالت سابقه ندارد
شک در نوع تکلیف

استصحاب

امکان احتیاط :احتیاط
عدم امکان احتیاط :تخییر

شک ما حالت سابقه داشته باشد.
چنان که گفته شد استصحاب در جایی جاری می شود که ّ
مثال ً مکلّفی می خواهد نماز بخواند و یقین دارد که در زمان سابق وضو گرفته است اما اکنون،
پس از گذشت چند ساعت ،شک میکند که آیا وضوی سابقش همچنان باقی است یا به دلیلی
باطل شده است .در این صورت ذهن مکلّف با دوحالت درگیر است:
١ــ یقین سابق نسبت به طهارت
٢ــ شک نسبت به بقای طهارت.
در چنین وضعیتی به اصل استصحاب تمسک می کنیم .یعنی به یقین سابق عمل می کنیم و به
شک بعدی توجه نمی کنیم و در نتیجه ،خود را همچنان با وضو محسوب می کنیم.
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ارکان استصحاب:
 .1یقین سابق :برای اجرای استصحاب باید علم و یقین به حالت سابق وجود داشته باشد.
 .2شکّ ِ
الحق :باید پس از یقین سابق ،برای مکلّف نسبت به بقای متیقّن ،شک ایجاد شود.
 .3وحدت متع َّلق یقین و شک :یعنی عیناً همان چیزی که قبال ً مورد یقین بود ،در زمان
بعد مورد شک واقع شود .بنابراین در مثال مذکور اگر مکلّف در زمان سابق به وضو یقین
ِ
شک الحق او غسل بود ،نمی تواند استصحاب طهارت کند؛ زیرا متعلّق
داشت ،ولی متعل ِّق ّ
یقین و شک یکی نیست.
 .4همزمانی یقین و شک :یعنی مکلّف در یک زمان ،هم نسبت به حالت سابقه یقین و هم
نسبت به بقای آن شک داشته باشد .بنابراین اگر ابتدا یقین داشته باشد و سپس یقینش از
بین برود و تبدیل به شک شود ،استصحاب جاری نخواهد شد؛ بلکه باید هر دو در یک زمان
وجود داشته باشند.

فعالیت
ّ

عملی ٔه مرجع تقلید خود ،دو
با مراجعه به احکام وضو و غسل ٔ
رساله ّ
نمونه از کاربرد استصحاب را بیان کنید.

حجیت استصحاب
ّ

بهانه پدید
اگرچه اجرای استصحاب ،روشی عقالیی است و غالباً افراد یقین خود را به ٔ
آمدن یک شک رها نمی کنند و آن را بی اثر نمی نمایند ّاما چون این روش دارای عمومیت
حجیت استصحاب به آن تمسک کرد و الزم است به روایات رجوع
نیست نمی توان برای ّ
کنیم .بنابراین در اصول فقه اصلیترین دلیل بر استصحاب ،روایات متعددی است که علمای
حجیت استصحاب به آنها استناد میکنند .در ذیل به دو نمونه از این روایات
علم اصول برای ّ
اشاره میشود:
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الف .امام موسی کاظم
صل؟» قال « :ن َ َعم».
« ٰهذا َا ٌ

ِ
الی ِ
کت فَ ِ
قین» .راوی سؤال می کند:
فرمود« :اذا َش َک َ
ابن َعلَی َ

1

بیندیشیم2

ب .امام صادق

درباره روایت باال و ارتباط آن با مطالبی که در درس دوم در
ٔ
خصوص نقش ائمه در تأسیس اصول فقه گفته شد بیندیشید.

از امیرمؤمنان

نقل میکند که فرمود:

ِ
ک ال َین ُق ُض
لی َیقینِه؛ َفاَ َّن َّ
الش َّ
لی َیقینٍ َف َش َّ
َ
ک َف َلیمض َع ٰ
«من کا َن َع ٰ
ٰ
2
قین»
الی َ
َ
هر کس بر یقینی باشد و سپس شک بر او عارض شود ،باید به یقینش عمل
کند .زیرا شک یقین را از بین نمی برد.

تطبیق فقهی

در متنهای زیر که برگرفته از آثار فقهی شیخ مرتضی انصاری است ،چگونگی استفاده از
استصحاب در استنباط حکم شرعی دیده میشود:
الصوم» است که در آن چگونگی استنباط جواز یا حرمت
 1متن زیر برگرفته از «کتاب ّ
خوردن و آشامیدن در هنگام شک در فرارسیدن زمان طلوع فجر دلیل استصحاب بیان شده
است:

ّاهر جوا ُز ال َّتناو ِل مع الظ َِّن بِب ِ
ِ
اس ِت ْص ِ
ُلوع
قاء ال َّل ْی ِل ،تَ ْع ً
نى َع َد ِم ط ِ
حاب ال َّل ْی ِل ،بِ َم ْع ٰ
اَلظ ُ َ
ُ ََ
ویل َعلَى ْ
ّ َ
الْ َف ْج ِر.
حر عاملی ،محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه ،ج  ،8ص .212
ّ .1
 .2صدوق ،محمدبن بابویه؛ الخصال ،ج ،2ص.619
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1
َ ٰ
الش ْر ِب تَبَ ُّی َن
غایـ َة َجوا ِز ْ َ
ال ک ِْل َو ُّ
قال ال ّل ُه تَعال ٰىَ :
«ح ّت ٰى َیتَبَ َّی َن لَک ُُم الْ َخ ْیطُ ْالَبْ َی ُض…» ؛ َج َع َل َ
ِِ
ی.
ال َّنها ِر ،ال ُو ُ
جود ُه الْواقع ُّ
ِ
قال :ک ُْل َح ّت ٰى ال تَ ُشکُّ»َ .و ُم ْقتَض ٰى َاکْثَ ِر َها
وایةُِ « :قل ُْت لَ ُه :آک ُُل َح ّت ٰى ا َُشکَّ؟ َ
َو فی الـ ِّر َ
ِ
ِ
الش ِ
ص .و ُم ْقتَ َضى اْال ِْس ِت ْص ِ
َخیرةِ:
ناو ِل َم َع َّ ّ
[ال ّ ِروایات] َجوا ُز ال َّت ُ
حاب َو ال ّ ِر َ
ک ،بَ ْع َد الْ َف ْح ِ َ
وایـة اْال َ
الش ِ
ناو ِل َم َع َع َد ِم الْ َف ْح ِ
ک ،ا َْی ًضا.
ص َو َّ ّ
َجوا ُز ال َّت ُ
روب لِلظُّلْمةِ الْ ِ
موه َمةَِ .ف ِا َّن ُم ْقتَض ٰى ِا ْس ِت ْص ِ
الصو ُم بِ ِف ْع ِل الْ ُمف ِْط ِر َم َع الْ َغل َِط بِالْ ُغ ِ
حاب
َ
َو کَذا َیف ُْس ُد َّ ْ
ِ
ِ ِ
صاد َف ِت ِه
ریم الْ ِف ْع ِلَ .ف َق ْد َف َع َل الْ ُم ْف ِط َر ِم ْن َغ ْی ِر ِا ْذ ِن ّ
الشا ِر ِع َم َع ُم َ
بَـقاء ال َّنها ِر َو ُح ْر َمة ْال ْفطا ِر :تَ ْح ُ
2
ار.
ال َّن َه َ

2

درباره حکم پرداخت زکات به فرد غیر مستحق آمده است:
همچنین در «کتاب الزکاة»
ٔ

ِ ِ
استَ َد َّل الْ َع ّل َم ُة َعلَى
ص َفبا َن َا َّن ُه َغنِیٌّ َف ْ َ
لَ ْو َد َف َع َزکاتَ ُه ِال ٰى َش ْخ ٍ
ال ْقو ٰى ُه َو َع َد ُم ْال ْجزاءَ .و ْ
ِ
الد ْف ِع ِال ٰى من یظُن ِ
ْ
فیه.
مورا بِ َّ
َ ْ َ ُّ
ْال ِْجزاء بِاَ َّن ُه کا َن َمأ ً
الد ْف ِع ِالَى الْمست ِح ِّق ال ِ
قیق َا َّن ْال َِد َّل َة ال تَ ُد ُّل ِا ّل َعل ٰى ُو ِ
ْواق ِع ّیِ؛ َفالْ ُع ْم َد ُة اَصالَـ ُة َع َد ِم
جوب َّ
َو ال َّت ْح ُ
ُْ َ
ِ 3
س ِ
قوط ال َّتک ِ
ْلیف ،لِ ْل ِْس ِت ْصحاب.
ُ

درباره جواز شهادت شاهد،
 3شیخ مرتضی انصاری در کتاب خود «القضاء و الشهادات»
ٔ
بر اساس استصحاب بقای حالت سابقه ،میگوید:

ِ
اه ِد ِالَى ْ ِ
الش ِ
الش ِ
ال ْس ِت ْص ِ
اه ُد ِا ْستَدانَ َة َز ْی ٍد ِم ْن َع ْمر ٍو ِفی
حاب الْ ُم ْعتَبَ ِر ،کَا َْن َی ْعل ََم ّ
ناد ّ
ا َّما ا ْس ِت ُ
مان الْماضی َف َش ِهد عل ٰى زی ٍد بِاش ِتغا ِل ِذم ِت ِه ِفی الْحا ِلِ ،اس ِت ِ
ال َّز ِ
اس ِت ْص ِ
حاب ْال ِْش ِتغا ِل،
َ َ َْ ْ
ْ ً
ٰ
َّ
نادا الَى ْ
ِ ِِ ِ
الش ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
حاب َو
َفالْ َح ُّق ُه َو َجوا ُز َّ َ
هادة ُم ْستَنَ ًدا فی اثْبات ال َْم ْشهود به الَی ْال ْست ْصحاب .لَ َّن ْال ْست ْص َ
فید الْ ِعلْم بِالْ ِ
ّاه ِرَ ،ف ِاذا علِم ّ ِ ِ ِ
فید الْ ِعلْم بِالظ ِ
یءٍ لِ َز ْی ٍد سابِ ًقا
واق ِع ِا ّل َا َّن ُه ُی ُ
ِا ْن کا َن ال ُی ُ
الشاه ُد بِملْک َِّیة َش ْ
َ َ
َ
َ
حاب و ِان لَم ُت ِفده الْ ِعلْم بِال ِْمل ِْکیةِ ال ِ
و َشکَّ فی بقائِ ِه عل ٰى ِملْک ِِهَ ،فا َِد َّل ُة ْ ِ
ال ْس ِت ْص ِ
ْواق ِع َّیةِ َو لَ ْم تَ ْج َع ْل
َ
َّ
َ
َ
َ ْ ْ ُْ َ
ِ 4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفادتْ ُه الْعل َْم بِالْملْک َّیة الظّاه ِر َّیـةَ ،ف َی ْش َه ُد بِها َع ْن عل ٍْم َقطْعیٍّ.
َشکُّ ُه فیها بِ َمنْ ِزلَة علْمه بِها ،ا ّل َا َّنها ا َ
آیه .187
.1
سوره بقرهٔ ،
ٔ
 .2شیخ مرتضی انصاری ،کتاب الصوم ،ص64؛ با تلخیص.
 .3شیخ مرتضی انصاری ،کتاب الزکاة ،ص.295
 .4انصاری ،مرتضی؛ القضاء و الشهادات ،ص ،265با تلخیص.
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تاریخ فقه
شیخ مرتضی انصاری در قرن  13در شهر دزفول متولد شد .در جوانی چندی در
علمیه کربال مشغول به تحصیل گردید .سپس به ایران بازگشت و در کاشان از محضر
حوزه ٔ
ٔ
حاج مال احمد نراقی بهره برد و دوباره به نجف رفت و فقه و اصول را از شیخ جعفر کاشف
الغطاء و شیخ محمدحسن صاحب جواهر فراگرفت و به مقام اجتهاد رسید .او پس از
رحلت آیت اللّٰه شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) به زعامت و مرجعیت شیعه
برگزیده شد.
دهنده صدها فقیه و اندیشمند معروف شیعه همچون
مکتب علمی شیخ انصاری پرورش
ٔ
میرزای شیرازی ،آخوند خراسانی ،سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ جعفر شوشتری
است.
نوآوری های فقهی و اصولی این فقیه ارجمند ،اجتهاد را در حوزههای علمیه به اوج
کمال و رشد رسانید و روش اجتهادی او را تا زمان حاضر ماندگار ساخت .از شیخ
انصاری آثار علمی متعددی باقی مانده که در این میان دو کتاب زیر از
همه معروف تر و از کتب درسی مدارج عالی در حوزههای علمیه است:
 .1فرائداالصول :که کتابی در علم اصول فقه میباشد و به «رسائل»
معروف شده است.
 .2مکاسب :که اثری فقهی و استداللی در خصوص مسائل کسب
و تجارت و مشحون از تحقیقات و پژوهشهای جامع است.

بیندیشیم و پاسخ دهیم
1
2
3
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عملیه را توضیح دهید.
جایگاه اجرای اصول ّ
عملیه و ّ
محل جریان هریک را بیان کنید.
اقسام اصول ّ
ارکان استصحاب را بیان کنید.

ادل ّٔه فقاهتی()2

(برائت ،احتیاط ،تخییر)

گاهی به اصل تکلیف شک داریم که آیا مثال ً حکم این مسئله
ادله اجتهادی هم هیچ دلیلی بر
حرمت است یا چیز دیگر و در ٔ
حرمت آن نمی یابیم .در اینجا چه باید کرد و تکلیف چیست؟ آیا باید
آن را انجام دهیم یا تکلیف از ما ساقط است؟ در کجا الزم است
احتیاط کنیم و از موضوع پرهیز نماییم؟ اگر احتیاط ممکن نباشد
چه باید کرد؟
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ادله فقاهتی است ،سخن گفتیم
در درس گذشته
درباره استصحاب ،که نخستین دلیل از ٔ
ٔ
واینک ،در این درس ،به سه دلیل دیگر یعنی برائت ،احتیاط و تخییر میپردازیم.

 .1برائت

گاهی مجتهد به اصل تکلیف شک دارد؛ بدین معنی که هنگام برخورد به مسئله ای شک
ادله اجتهادی هیچ دلیلی بر حرمت
می کند که مثال ً حکم این مسئله حرمت است یا نه ،ولی در ٔ
ادله فقاهتی حکم به برائت می کند؛ یعنی می گوید وقتی
آن نمی یابد .در اینجاست که بر اساس ٔ
در وجود تکلیف شرعی شک باشد و دلیل اجتهادی نیز بر آن یافت نشود ،حکم به عدم تکلیف
و مباح بودن آن عمل می کنیم.
شک به وجود تکلیف دوگونه است:
شک نسبت به وجوب یک عمل؛ مانند شک به وجوب استهالل ماه رمضان.
شک نسبت به حرمت یک عمل؛ مثال ً در اوایل عصر حاضر که پزشکان موفق به انتقال
خون از انسانی به انسان دیگر شدند ،این شبهه ایجاد شد که آیا این عمل ــ به ویژه اگر به صورت
خرید و فروش باشد ــ حرام است یا حالل؟ که فقها با استناد به اصل برائت به جواز آن حکم
دادند.
در هر دو صورت ،اصل برائت حکم به عدم تکلیف شرعی می نماید.

حجیت برائت
ّ

حجیت برائت به سه ِ
دلیل عقل ،کتاب و س ّنت استناد شده است:
برای ّ
الف .عقل :عقل حکم می کند که اگر قانون گذار بنده ای را برای ارتکاب عملی که وجوب
یا حرمتی برایش بیان نشده است عقاب کند فعلی قبیح انجام داده است و از حکیم چنین فعلی
«قاعده قبح عقاب ِبال بیان»
سر نمی زند .این دلیل به صورت قاعده ای در آمده است که به آن
ٔ
می گویند.
ب .کتاب :آیات متعددی در قرآن برای اثبات برائت مورد استناد واقع شده است؛ همچون
عبارت:
ِ ٰ
فسا ِا ّل ما آتاها»...
«
...الیک َّل ُف ال ّلٰ ُه نَ ً
ُ
خدا هیچ کس را جز به اندازهای که به او داده است تکلیف نمیکند.
1
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آیه .7
.1
سوره طالقٔ ،
ٔ

ج .س ّنت :مهم ترین روایتی که در اینجا بیان شده «حدیث رفع» است .برطبق این روایت که
همه ِف َرق اسالمی است ،مؤاخذه و عذاب نسبت به نُه چیز از ّامت پیامبر اسالم
مورد قبول ٔ
برداشته شده است که پنجمین آنها «ما ال یعلمون» می باشد.

فعالیت 1
ّ

درباره نُه چیزی که مجازات آن از امت
حدیث رفع را بیابید و
ٔ
اسالمی رفع شده است تحقیق کنید.

 .2احتیاط

گاهی فرد نسبت به اصل تکلیف هیچ گونه شکی ندارد؛ یعنی به وجود تکلیف یقین دارد و
می داند که نسبت به امری از سوی شارع ذمه اش مشغول است؛ ولی نسبت به اینکه تکلیف به
چه چیز تعلّق گرفته شک دارد .مثال ً می داند که یکی از دو ظرف غذا نجس است ،ولی نمی داند
کدام یک .یا مسافری در موقعیتی استّ ،اما نمیداند باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام .در
این شرایط اگرچه علم مکلّف نسبت به تکلیف ،علمی کامل و شامل جزئیات نیستّ ،اما دارای
مرتبهای از علم است که به آن «علم اجمالی» میگویند و همین برای عمل بر طبق آن کافی است.
بنابراین بر مکلّف است به گونهای عمل کند که نسبت به فراغت ذمهاش از تکلیف یقین نماید .از
این جهت ،در مثال مذکور باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف غذا اجتناب کند و در مثال دوم،
باید نمازش را هم شکسته بخواند و هم تمام.

فعالیت 2
ّ

عملی ٔه مرجع خود نمونههای بیشتری برای اصل احتیاط
در
ٔ
رساله ّ
بیابید.
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حجیت احتیاط
ّ

ادله نقلی نیز قابل اثبات است.
لزوم عمل به احتیاط عالوه بر دالیل عقلی با ٔ

حجیت احتیاط به دو دلیل عقلی زیر میتوان استناد کرد:
الف .دالیل عقلی :برای ّ
اول :عقل حکم میکند که هرکس نسبت به تکلیفی ،علم به اشتغال ذمه دارد ،باید
دلیل ّ
به گونه ای عمل کند که یقین به فراغ ذمه بیابد .به عبارت کوتاه تر« :اشتغال یقینی
مستلزم فراغ یقینی است».

بیندیشیم

قاعده اشتغال بیندیشید و برای آن نمونههایی را در عرف
درباره
ٔ
ٔ
بیابید.

دلیل دوم :هرگاه عقل نسبت به عملی ضرری را احتمال دهد ،امر به پرهیز نسبت به آن
مذمت است .مثال ً اگر کسی
می کند ،و اگر کسی خالف این حکم عقل رفتار کند
ّ
مستحق ّ
سم است ،حکم به اجتناب از هر دو می دهد.
احتمال دهد که محتوای یکی از دو ظرفّ ،
به همین ترتیب اگر یقین داشته باشد که یکی از دو مایع حرام است ،عقل به او حکم میکند
که از هر دو پرهیز کند.
«قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»
این حکم عقل به صورت قاعده ای درآمده است که آن را
ٔ
می گویند.
ب .دالیل نقلی

حجیت احتیاط همان ادل ّٔه عقلی مذکور استّ ،اما روایات
اگرچه عمده دلیل اصولیان بر ّ
نمونه آن اشاره میشود:
متعددی نیز در اینباره وجود دارد که به دو ٔ
ــ امیرمؤمنان علی به کمیل بن زیاد میفرماید:
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ئت»
ك َفاحتَط لِدینِ َ
َخوك دینُ َ
ك بِما ِش َ
«ا َ
جنبه احتیاط را
دین تو همچون برادر توست ،پس تا میتوانی نسبت به آن ٔ
مراعات کن.
1

ــ امام صادق در بخشی از یک روایت طوالنی میفرماید :امور بر سه نوع است :امری
که درستی آن روشن است و باید از آن تبعیت کرد ،امری که انحرافش آشکار است و باید از
محرمات
آن پرهیز شود و امر مشکلی که از شبهات است .پس هرکس شبهات را ترک کند ،از ّ
محرمات میشود و ندانسته در هالکت
رها شده است و هر که در شبهات وارد شود ،مرتکب ّ
میافتد .امام در نهایت میفرماید:
ِقتحا ِم ِفی الهل ِ
الشب ِ
« َف ِا َّن الو َ ِ
هات َخیر ِمن اال ِ
َکات».
َ
ٌ َ
قوف ع َند ُّ ُ
ُ

2

3ــ تخییر

چنان که دیدیم ،اصل احتیاط در جایی جاری است که اصل وجود تکلیف بر مکلّف معلوم
باشد ولی نداند که تکلیف به چه امری تعلّق گرفته است.
شک ما میان وجوب و حرمت است .در اینجا نه امکان جمع میان دو عمل است
اما گاهی ّ
و نه امکان ترجیح یکی بر دیگری .به عبارت دیگر ،در همان مواردی که ّ
محل اجرای احتیاط
شک مکلّف میان حرمت و وجوب
است ،گاهی احتیاط مقدور نیست و آن در جایی است که ّ
باشد .در چنین وضعیتی اصل تخییر جاری می شود ،یعنی مکلّف میان انجام یا ترک عمل
مخیر است .برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید:
َّ
در احکام اجتهاد و تقلید خواندهایم که مکلّفین برای انجام تکالیف خود ،یا باید مجتهد
باشند یا ِ
مقلّد و یا باید به احتیاط عمل کنند .حال ،کسی که عمل به احتیاط میکند ،ممکن است
با مسئلهای مواجه شود که برخی فقها حکم به حرمت آن و برخی دیگر حکم به وجوب آن دادهاند.
معینی را در سفر روزه بگیرد ،برخی فقها حکم به
مثال ًدر مورد حکم کسی که نذر کرده است تا روز ّ
روزه مسافر دادهاند .در چنین شرایطی
وجوب عمل به نذر و برخی دیگر حکم به حرمت مطلق ٔ
مخیر است.
عمل به احتیاط ممکن نیست و لذا این فرد میان عمل به یکی از دو فتوا ّ
حرعاملی ،محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه ،ج ،27ص.167
ّ .1
 .2شیخ کلینی ،محمدبن یعقوب؛ الکافی ،ج ،1ص.68
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حجیت تخییر
ّ

حجیت تخییر امری بدیهی است که نیازی به استدالل ندارد؛ زیرا هنگامی که مکلّف در
ّ
واقعه ای قرار می گیرد که از وجوب یا حرمت خالی نیست ،عقال ً یکی از آن دو از او صادر
می شود و راهی جز انجام یکی را ندارد.

تطبیق فقهی

در متن های زیر که برگرفته از آثار حضرت امام خمینی است ،با چگونگی استنباط حکم
عملیه مذکور آشنا میشوید:
شرعی از اصول ٔ
 1امام خمینی در باب اجتهاد و تقلید ،در کتاب تحریر الوسیله ،میگوید:

ِ
صرا ِفی َش ْخصی ِن و لَم یتمکَّن ِمن تعیینِ ِه ،تعین ْالَ ْخذُ بِ ْالِح ِت ِ
ِ
یاط ا َْو َال َْع َم ِل
ْ
َ ْ َ ْ َََ ْ ْ َْ
َ َ َّ َ
«اذا کا َن ْال َْعل َُم ُمنْ َح ً
بِا َْح َو ِط الْ َق ْولَ ْی ِن ِمنْ ُهما َعلَى ْال َْح َو ِطَ ،م َع ال َّت َمک ُِّنَ .و َم َع َع َد ِم ِه َیکو ُن ُم َخ َّی ًرا بَ ْینَ ُهما».1

در توضیح این مسئله گفته اند:

ِ
ِ
الح ِت ِ
ال مسرح ُهنا لِ ْل َِدلّةِ ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
یاط فیما ا َْمک ََن؛ کَما ِاذا َا ْفت ٰى
الرجو ُع الَی ْ ْ
َْ ََ
[ال ْجتهاد َّیة]َ ،فل َْم َیبْ ِق ا َّل ُّ
جوب الظ ُّْه ِر و ْال َخ ُر بِ ُو ِ
جوب اَو َالْ ُحر َمةِ و ْال َخ ُر بِ َع َد ِم ِهما اَو َا ْفت ٰى ا ََح ُد ُهما بِ ُو ِ
ا ََح ُد ُهما بِالْ ُو ِ
جوب
َ
ْ َ
ْ
ْ
ِ ِ 2
ِ
ِ ِِ
ٍ
ِ
ِِ ِ
ـر ِج ُع ِالَى ال َّت ْخییر.
الْ ُج ُم َعة َمثَ ًلَ .و فیما لَ ْم ُی ْمک ِْن ،کَ َفتْو ٰى ا ََحدهما ب ُوجوب َشیْء َو ْال َخ ُر ب ُح ْر َمته َی ْ

 2در متن زیر ،بر اساس اصل برائت ،حکم نمازگزاری بیان شده است که از روی جهل یا
فراموشی« ،جهر و اخفات» را در نماز رعایت نمیکند:

َل ْخ ِ
ضوع ا َْو نِ ْسیانٍ ا َْو َخطَأٍ ا َْو َس ْه ٍو َو نَ ْح ِوها،
لَ ْو َا َخ َّل بِال َْج ْه ِر ا َْو ا ْ ِ
فات َع ْن َج ْهلٍ بِال ُْحکْ ِم ا َْو َالْ َم ْو ِ
َفم ْقتَض ٰى اَصالَةِ الْبراءةِ ّ ِ
اع ِتبا ِر ِهما فی َغ ْی ِر حا ِل الْ ِعلْ ِم َو الْ َع ْم ِد ِم ْن َغ ْی ِر
الص َّح ُة ُمطْلَ ًقا .لِ َّ
لش ّ
کِ ِفی ْ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالة ا َْو َاثْناءها،
َف ْر ٍق بَ ْی َن الْ َج ْه ِل بِالْ ُحکْ ِم َو َغ ْی ِرهَ ،و م ْن َغ ْی ِر َف ْر ٍق بَ ْی َن ْالِلْتفات الَى الْ َخل َِل بَ ْع َد َّ
کوع اَو َقبلَه ،حت ٰى َاث ِ
ناء الْ ِقراءَةِ.
الر ِ ْ ْ ُ َ ّ ْ
بَ ْع َد ُّ
ِ
آیات ِمن الْحم ِد اَو اَلس ِ ِ
ٍ
ـم
آیـةٍ ا َْو
َف َم ْن تَ َرکَ الْ َج ْه َر ا َْو ا ْ ِ
َل ْخ َ
ورة ،ن ْسیاًنا ا َْو نَ ْح ِوه ثُ َّ
فات فی َ
َ َْ ْ ّ َ

 .1امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ج ،1ص.6
 .2مشکینی ،علی؛ التعلیقه االستداللیه علی تحریر الوسیله ،ج ،1ص.23
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ِ
ِالْتَ َف َت ،یجو ُز لَ ُه الْم ِ
جاء.
ضیَُّ ،و ال َی ِج ُب َعل َْی ِه ْ
ُ
َ
الِتْیا ُن بِما َق َرءَ ،بَ ْل ال َیجو ُز ا ّل َر ً

1

3

در متن زیر حکم غیبت از فرد متجاهر با تمسک به احتیاط شرعی بیان شده است:

ِ
جاه ِر من کا َن متَ ِ
راد بِالْمتَ ِ
جاه َر بِ ِف ْسقٍ
جاه ًرا بِالْف ْس ِقَ ،غ ْی َر ُمبا ٍل َع ْن ظُهو ِر ِه لَ َدى ال ّناسَِ .ف َم ْن َ
َال ُْم ُ ُ
ُ
َْ
عیدا ،لَم یکُن متَ ِ
ِ
َم َع تَ ْوجی ِه ِه لَ َدى ال ّنا ِ
جاه ًرا جائِ َز الْ َغ ْیبَةَِ .و لَ ْو َعلِ َم کِذْبَ ُه
س بِ َو ْج ٍه ُی ْمک ُِن ص َّح ُت ُه َو لَ ْو بَ ً ْ َ ْ ُ
ِ
ِِِ
ـد ِفی الْ ُحکْ ِم بِالْ َجوا ِز ِم ْن ِا ْحرا ِز ک َْونِ ِه
عیداَ .فال ُب َّ
احتَ َمل َْت ِص َّح ُت ُه َو لَ ْو بَ ً
فی َم ْحملهَ ،ف ْض ًل َع ّما ا َذا ْ
الص َّحةِ اَو ِاح ِتما ِل اع ِتذا ِر ِه ،بِع ْذ ٍر َغی ِر معلو ِم الْ َف ِ
ِ
جاهرا بِالْ ِفس ِقِ ،من َغی ِر اح ِتما ِل ّ ِ
ساد .لِما ُعلِ َم ِم ْن
ُ
ْ
ْ َْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ُمتَ ً
فیه ِمن اْلِح ِت ِ
ِ
ـد ِ
ِ
ریق الْع ْق ِل و ال َّن ْق ِل ِ
طَ ِ
یاط.
مام بِ َشأْنِ ِه َو ِا َّن ِع ْر َض ُه ک ََد ِم ِه؛ َفال ُب َّ
رام الْ ُم ْسل ِم َو اْل ِْهت ُ
احت ُ
َ ْ
ْ
َ َ
فیه بِ َدعو ٰى َا َّن ُه مع اح ِتما ِل کَونِ ِه متَ ِ
و ال یجو ُز ال َّتم ُّسکُ بِ ْالُصو ِل فی جوا ِز الْوقیعةِ ِ
جاه ًرا
ْ
َ َ
ْ ُ
َ
ََ ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فاد ِم َن ْالَ ْخبارِ
  ع ْ َ
بِالْ ِف ْس ِق َیکو ُن اْال َْص ُل الْبَراءَ َةَ ،فا َّن ُه ُمخال ٌف ل َمذاق ّ
الشار ِ
ال ْق َدسَِ ،و لما ُی ْستَ ُ
2
ِ
الْکَثیرةِ ِم ْن کَثْرةِ ا ْلِ ْه ِتما ِم بِا َْعرا ِ
نین.
ض الْ ُم ْؤم َ
َ
َ

تاریخ فقه

سید روح اللّٰه موسوی مصطفوی معروف به امامخمینی ، ،در شهر خمین دیده به
جهان گشود .وی از سنین کودکی و نوجوانی با بهرهگیری از هوشی سرشار ،قسمتی از
علوم متداول روز و دروس مقدماتی و سطح حوزههای علمیه را نزد اساتید شهر خمین و
بیش از همه نزد برادر خود فرا گرفت و سپس عازم حوزه علمیه اراک شد.
پس از آنکه آیت اللّٰه حائری به قم رفت و حوزه علمیه قم را تأسیس کرد ،امام خمینی نیز
رهسپار قم گردید و به سرعت مراحل تحصیالت تکمیلی علوم حوزوی را نزد علما و اساتید
قم طی کرد .روح حقیقتجو و جستوجوگر حضرت امام باعث شد ایشان هم  زمان با
فراگیری فقه و اصول به تحصیل ریاضیات ،هیئت ،ادبیات ،حکمت و فلسفه ،اخالق و عرفان
اسالمی نیز بپردازد و جامع علوم مختلف گردد.
اداره جامعه و حکومت
از ویژگیهای امام خمینی ،توجه به نقش اجتهاد و فقاهت در ٔ
بود .ایشان در یکی از پیام های خود خطاب به روحانیت میگوید« :حکومت در نظر
مجتهد واقعی ،فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است ،حکومت
 .1امام خمینی ،الخلل فی الصاله ،ص22٠؛ با تلخیص.
 .2امام خمینی ،المکاسب المحرمه ،ج ،1ص422؛ با تلخیص.
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جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و
نشان
دهنده ٔ
ٔ
اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»1
فرهنگی است .فقه ،تئوری واقعی و کامل ٔ
این بینش جامع امام ،باعث شد تا بزرگترین حادثه تاریخ بعد از زمان ائمه به رهبری
ایشان رقم زده شود و جهان شاهد برپایی حکومت اسالمی براساس فقه اهل بیت باشد.
حضرت امام شاگردان زیادی را در عالم فقه تربیت نمود که از جمله میتوان از عالمه
شهید مطهری ،شهید آیت اللّٰه بهشتی و حضرت آیت اللّٰه خامنهای نام برد.
حضرت امام تألیفات فقهی متعددی دارد؛ از جمله:
 .1کتاب البیع :که مشتمل بر مسائل باب تجارت است و در خالل بحث از شرایط
متعاقدین ،بحث بسیار مهم والیت فقیه را اثبات و شرح مینماید.
 .2کتاب والیت فقیه :این کتاب برگرفته از جلسات درس خارج فقه امام در نجف اشرف
در موضوع والیت فقیه و حکومت اسالمی است.
 .3تحریرالوسیله :کتابی است جامع همه ابواب فقه به شیوه فتوایی که امام در آن نظرات
فقهی خود را بیان نموده است.
سرانجام ،این فقیه ژرف اندیش در  14خرداد سال  1368چشم از جهان فرو بست و بر فراز
دستان جمعیت انبوهی که جهان تا کنون نظیرش را ندیده است ،تشییع و به خاک سپرده شد.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

1
2
3
4

برحجیت برائت چیست؟
دلیل عقلی
ّ
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را توضیح دهید.
ٔ
تخییر در کجا جاری میشود؟
هر یک از موارد زیر ّ
محل جریان کدام اصل عملی است و چه حکمی دارد؟
الف .وقتی مکلّف هیچ راهی برای تعیین قبله ندارد.
درباره از بین رفتن عدالت امام جماعت شک کنیم.
ب .هرگاه
ٔ
ج .وقتی در نقطه ای خارج از شهر بودیم کـه نمی دانیم آیا نماز کامل است یا شکسته.
عصاره انگوری که به جوش آمده حالل است یا حرام و دلیلی
د .اگر شک کنیم که
ٔ
اجتهادی برای آن نیابیم.

 .1امام خمینی؛ صحیفه امام ،ج  ،٢١ص ٢٨٩
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 .١قرآن کریم
 .٢ابن ادریس حلّی ،سرائر؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی،
 ١٤١٠ق
 .٣ابوجعفر برقی ،محاسن؛ تهران :دارالکتب االسالمیه،
١٣٧١
 .٤اردبیلی ،احمد ،مجمعالفائدة و البرهان؛ قم :دفتر
انتشارات اسالمی ١٤٠٣ ،ق
صحیفه امام؛ تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
 .٥امام خمینی،
ٔ
آثار امام خمینی١٣٧٩ ،
 .٦امام خمینی ،تحریرالوسیله؛ تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی١٣٧٩ ،
 .٧امام خمینی ،الخلل فیالصالة؛ تهران :مؤسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی١٣٧8 ،
 .٨امام خمینی ،مکاسب محرمه؛ قم :مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی1409 ،ق
.٩انصاری ،مرتضی؛ فرائداالصول؛ قم :دفتر نشر اسالمی
کنگره شیخ انصاری،
 .١٠انصاری ،مرتضی ،کتاب الصوم؛
ٔ
١٤١٣ق
 .١١انصاری ،مرتضی ،کتاب الزکاة؛ قم :کنگره شیخ
انصاری ١٤١٥ ،ق
 .١٢انصاری ،مرتضی ،کتاب النکاح؛ قم :کنگره شیخ
انصاری ١٤١٥ ،ق
.١٣انصاری ،مرتضی ،کتاب القضاء و الشهادات؛ قم:
کنگره شیخ انصاری ١٤١٥ ،ق
حر عاملی ،محمدبن حسن ،وسائل الشیعه؛ قم :مؤسسه
ّ .١٤
آلالبیت (ع) ١٤٠٩ق
 .١٥حلّی کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد؛ مؤسسه
آلالبیت (ع)١٤١٤ ،ق
 .١٦دارالقطنی ،سنن؛ بیروت :دارالکتب العلمیه١٤١٧ ،ق
 .١٧راوندی ،قطبالدین ،فقه القرآن؛ قم :کتابخانه آیتالله
مرعشی١٤٠٣ ،ق

البهیة؛ قم:
 .١٨شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،الروضه ّ
کتابفروشی داوری١٤١٠ ،ق
 .١٩صدر ،محمدباقر ،المعالم الجدیده؛ قم :النجاح١٣٩٥ ،
ق
 .٢٠صدوق ،محمدبن بابویه ،المقنع؛ قم :مؤسسه امام
هادی (ع) ١٤١٥ ،ق
 .٢١صدوق ،محمدبن بابویه ،من ال یحضره الفقیه؛ قم :دفتر
انتشارات اسالمی١٤١٣ ،ق
 .٢٢صدوق ،محمدبن بابویه ،الخصال؛ قم :جامعه مدرسین،
١٣٦٢
 .٢٣طباطبایی ،محمدحسین ،تفسیر المیزان؛ قم :دفتر
انتشارات اسالمی
 .٢٤طوسی ،محمدبن حسن ،تهذیب االحکام؛ تهران:
دارالکتب االسالمیه ١٤٠٧ ،ق
 .٢٥طوسی ،خالف؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی١٤٠٧ ،ق
 .٢٦عالمه حلّی ،حسنبن یوسف ،تذکرة الفقهاء؛ قم:
مؤسسه آلالبیت (ع)١٤١٤ ،ق
ٔ
 .٢٧کلینی ،محمدبن یعقوب ،کافی؛ تهران :دارالکتب
االسالمیه١٤٠٧ ،ق
 .٢٨گرجی ،ابوالقاسم ،تاریخ فقه و فقها ،تهران :انتشارات
سمت١٣٩٢ ،
 .٢٩مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،تهران :دارالکتب
االسالمیه
 .٣٠مشکینی ،علی ،التعلیقة االستداللیه علی تحریرالوسیله؛
قم :دارالحدیث١٣٩٣ ،
 .٣١مطهری ،مرتضی ،آشنایی با علوم اسالمی؛ تهران:
انتشارات صدرا١٣٦٦ ،
 .٣٢مفید ،محمدبن نعمان ،المقنعه؛ قم :کنگره شیخ مفید،
١٤١٣ق
 .٣٣نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکالم؛ بیروت :داراحیاء و
التراث العربی١٤٠٤ ،ق
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم
دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین
سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند،
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و
مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی
این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود
سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب احکام ( )3ـ کد 112232
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

فاطمه بوالحسنی

مرکزي

9

رباب مروارید

خراسان رضوی

2

مرتضی زمانی

قزوين

10

طیبه دادی گیو

خراسان جنوبي

3

غالمرضا عارفیان

فارس

11

ربعلی شیران خانقاه

اردبيل

4

سید فخرالدین قافلهباشی قزوين

12

علی ولیزاده

همدان

13

فاطمه گندمکار

اصفهان

14

معصومه منصوری

ايالم

7

سیما کریمی

شهرستان های تهران

15

زیبا طائری

آذربایجان غربی

8

رضوان اناری سرسنگی

اصفهان

16

بیگم وصفی

آذربایجان غربی

ايالم

5

مهران احسانی

6

مرضیه یزدانی رشوانلویی خراسان شمالي

